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اي ه يتئورمفهوم مراقبت در با تفاوت آن  و مفهوم مراقبت در متون اسالمي نييتب
  مراقبتي پرستاري

  
  3، رضا نگارنده2، عبدالحسين خسروپناه1حسيني اكرم السادات سادات

  
   چكيده

جامعـه   يركـ م ف ي بـه پـارادا    يادي ز يف آن وابستگ  يتعر  و  است يم رشته پرستار  ي مفاه ترين  مهم از   يكيمراقبت  : مقدمه
 لـذا . هت كاربرد در پرستاري با توجه به متون اسالمي تعريف شودجبنابراين ضروري است تا اين مفهوم . دارد ايراني ما   -اسالمي

اي مراقبتـي در پرسـتاري      ه  يتئور با    تفاوت آن  انجام شده است و   اسالم   متون   براساسمفهوم مراقبت   با هدف تبيين     مطالعه   اين
  .مقايسه شده است

 ياهـ   يبـا تئـور    سـپس . ات استخراج شـد   ي قرآن و روا   يق موضوع ي با روش تحق   يمفهوم مراقبت در متون اسالم    : روش
  .ديسه گرديواتسون و پارسه مقا

 مراقبـت انـسان از خـود و مراقبـت     -اقبت انـسان از انـسان   مر- مراقبت در اسالم در ابعاد مراقبت خدا از انسان   :ها  يافته
رسـند   مي يند مراقبت به تعالين فرآيند و در ايگر مراقبت نمايديكفه دارند از   يا وظ ه  نهمه انسا . ه است ف شد يط از انسان تعر   يمح

ط بنـابر   ينـد و محـ    ك مراقبـت    زياش از خود ن    ي بالقوه فطر  ي بالفعل شدن قوا   ي برا يفه دارد بنا بر فطرت اله     ي انسان وظ  ياز طرف 
 انجـام   يت اله ي و بنابر اصل ربوب    ي و مراقبت اله   ين امور تحت سرپرست   يا ر است همه  ين مس يدستور خداوند خدمتگزار انسان در ا     

  .گردد مي
ه در كـ  ي در حـال .اسـت  انـسان  فطـرت  بالفعل نمـودن   ياد و در راستا   ز  ن حالت درو  ي نوع يمراقبت اسالم  :گيري  نتيجه

ت كـ شـود حر   مـي  ي مـداخالت مراقبتـ    ي آنچه سبب طراحـ    يعني.  دارد يزاد و نسب    حالت برون  ي مراقبت نوع  مراقبتي، ياه  هينظر
ات و تعـامالت انـسان و       يـ ف حاضر اگرچه توجـه بـه تجرب       يه در تعر  ك يات انسان با جهان است در حال      ي تعامالت و تجرب   براساس

 مـداخالت   ي اسـت و طراحـ     ي فطـرت انـسان    يت بـر بنـا    كـ  است حر  ييننده نها ك نيي آنچه تع  يجهان معتبر دانسته شده است ول     
 . خدا استي انسان به سو   يت و تعال  ك بر حر  ،ز مراقبت ك تمر ين در مراقبت اسالم   يبنابرا. رديگ ن اساس صورت  ي بر ا   بايد يپرستار

  .تاست انسان ي و با محور با محيطاتشي تجرببراساس انسان يتعال و  مراقبتمراقبتي، هاي هي در نظريول
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  مقدمه 
هر دانشي داراي مفاهيم مربوط به خـود اسـت كـه            

 م بـر  ك حـا  تعريف اين مفاهيم وابستگي زيادي بـه فلـسفه        
اي دانـش خـاص    نيز داريپرستار حرفه )1-3 (ددارجوامع 

 مسلم است براي دسـتيابي بـه ديـدگاه          و). 2و1 (استخود  
نيازمنـد  رشـته     در مورد مفاهيم عمـده     نگر  و جامع  مشترك
  مختلـف  اي حـاكم بـر جوامـع      ه  ه متناسب با فلسف   ،تعاريفي

ت پرسـتاران   يولؤ مـس  ترين  مهمه  ك نيبا توجه به ا   . ميهست
ن يبرا بنـا  ،ان اسـت  ين و جامعـه مراقبـت از مـددجو        يدر بال 

 از  يكـي توانـد    مـي  ابعـاد مختلـف آن       ييمراقبت و شناسـا   
از آنجا   ).2و1(  باشد يحرفه پرستار در   ي مفهوم ياه  شچال

 هـا   آنحاكم بر جوامع تعريف انـسان در         كه با تغيير فلسفه   
 تعريف مراقبت از انسان نيز تغييـر        ن،يبنابرانمايد،   ميتغيير  

 پرسـتاران   يا عملـرد حرفـه    بـرروي  مسلماًه  ك خواهد نمود 
انـسان   اسالمي كـه   پس در فلسفه  . )4( ر خواهد داشت  يثأت

روحي است و دستيابي بـه صـحت        داراي دو بعد جسمي و      
ن يمراقبت از ا  . اهميت بيشتري دارد   روح انسان از جسم او    

ر يرا از سـا   ه او   كـ خواهـد شـد      يياه  ه مشخص يانسان دارا 
اكثـر  ه  ك ني با توجه به ا    ).5-7 (ردكجوامع متفاوت خواهد    

 فلــسفه و بــه مراقبــتف يــدر تعر يپرســتاراي هــ هنظريــ
). 1-3 (انـد  هتوجه داشت د  خوجامعه  اي حاكم در    ه  يايدئولوژ

ار بـه  ياز بـس يرغم ن يه علك نشان داده است زي نهاي بررس و
نون ك، تـا  يم در جوامع اسـالم    يف خاص از مفاه   يه تعار يارا

باره مفهوم مراقبت در اسالم به عمـل         در يمطالعه منسجم 
 مفهـوم مراقبـت    بنابراين الزم است تا   ) 8-10 (امده است ين

 تعريف  راني ا يجامعه اسالم يك  فلسفي و ايدئولوژ   در دامنه 
تـر  تر و ملمـوس   ياربردك ي برا اي  هي تا بتواند پا   )11( گردد

 از  .شورمان باشـد  ك در   ي پرستار ن مفهوم در حرفه   يردن ا ك
رد طرفي اين اصل در طراحي دانش و علم آفريني وجود دا          

 نه تنها سبب سردرگمي     ها  آنكه تنوع تعاريف و گستردگي      
ردازان پ  ه نظري برروياي جديدي   ه  هنخواهد شد، بلكه دريچ   

هاي تعاريف قبلي را نيـز       باز خواهد نمود و ابهامات و نقص      
اي هـ   تبا توجه به تفـاو     نيبنابرا .)3 (بر طرف خواهد نمود   

 رايـج در    اي كه تعريف انسان در اسـالم بـا تعـاريف           بنياني
 دارند، الزم است تـا  يپرستاراي ه ي تئور دهنده  ارايهجوامع  

  تعريف گـردد   يبا توجه به فرهنگ اسالم     انسان   مراقبت از 
 ي با ط  موجود يرسد در دانش پرستار    مي به نظر  .)15-12(
 ي مفهوم  مراقبت  مراقبت، ي برا يپرداز ردن مرحله مفهوم  ك

 .شـود  مـي ف  يـ  تعر ي پرسـتار  يهاهيه در قالب نظر   كاست  
 ي در مرحلـه بعـد بـرا       بنابراين محققـين بـر آن شـدند تـا         

 مفهـوم مراقبـت در اسـالم بـا          يهـا  بهتر تفـاوت   ييشناسا
ف يـ تعر ياهـ   تان تفـاو  يـ ب موجود بـه     ي مراقبت يهاهينظر
و  نواتـسو  يهـا هيـ ه شـده در نظر    يـ ف ارا ي با تعار  يالماس

 )3(  مراقبـت محـور بپـردازد      يهـا هيـ پارسه به عنـوان نظر    
سم ياليستانسيفلسفه اگز  هي پارسه و واتسون بر پا     ياه  هينظر
 ي شاخـصه اصـل    يه در آن انسان محـور     ك اند  هل گرفت كش
ن يـ رسـد ا   مـي  به نظـر  ن  يبنابرا )1-3( ف انسان است  يتعر

ن يـ  مفهوم مراقبـت در ا     ي برا ياتيت انسان خصوص  يمحور
ه كــ يه بــا فلــسفه اســالمكــد يــنما مــيجــاد يا اهــ هيــنظر

جـاد  ي ا هـايي   تفـاوت  آن اسـت     ي شاخصه اصـل   يخدامحور
ن يـ ان شده هـدف نخـست ا      يد با توجه به مطالب ب     ينما مي

 در   اسـت و   ي متون اسـالم   براساسف مراقبت   يمطالعه تعر 
 بـا   ي متـون اسـالم    ي بر مبنـا   في تعر تفاوت يقسمت بعد 

 اسـت، تـا     ي پرستار ي مراقبت ياه  هيف مراقبت در نظر   يتعار
، ي هنر پرستار  يريارگك هها و ب   ن تفاوت ي ا كپرستاران با در  

  .ماران بپردازنديه خدمت به بيبهتر بتوانند به ارا
  

  روش مطالعه 
در آن ه كـ  اسـت  يپـرداز  ن مطالعه از نوع مفهـوم     يا

ات يـ  در قرآن و رويق موضوعيوه تحقيمفهوم مراقبت با ش   
  .شود ميانجام 

 در  يق موضـوع  يـ وه تحق ي با ش  يپرداز مراحل مفهوم 
  .ل انجام شديات به شرح ذيات و روايآ

پـردازي مرحلـه اول شـناخت        همواره در مفهوم   - 1
 يـافتن   نظر است كـه اصـطالحاً     اي مورد ه  همعناي لغتي واژ  

شود در اين مرحله از فرهنگ لغـات،         ميميده  ا نا ه  هكليد واژ 
نامه دهخدا و معين     نوشتارها و متون در دسترس مانند لغت      

 مـوارد   يو لسان العرب و قاموس قرآن و سـاير كتـب بـرا            
استفاده و كاربرد واژه و انتخاب لغـات متـرادف يـا مـشابه              

  .مراقبت در متون روايي استفاده شد
يـات و روايـات     آدر مرحله دوم تدارك فهرست       - 2

است كه براساس لغات يافت شده در مرحلـه اول و معـاني             
آن لغات شـروع بـه يـافتن روايـات مـرتبط بـا مراقبـت و                 

اي مترادف آن با مراجعه به كتب معتبر حديثي ماننـد           ه  هواژ
ــتفاده از    ــكي و اس ــث پزش ــشنامه احادي ــاراالنوار و دان بح

جـامع  افزارهـاي معتبـر حـديثي ماننـد گنجينـه نـور و               نرم
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هر كتاب حـديثي كـه در طـول مطالعـه الزم             االحاديث يا 
آوري و   در اين مرحله تنها كـار جمـع        .ميشناخته شد پرداخت  

  .بندي احاديث انجام شد دسته
 يابي يا تجزيـه و تحليـل روايـات         مفهوم مرحله – 3

كشف معاني لغات احاديث و آيات با اسـتفاده از علـم            ) الف
در  )ب...  و لـسان العـرب و      صرف و كتب لغات مانند العين     

اين مرحله مطالعه مكرر آيات و روايـات انجـام شـد و هـر               
كلمه نوشته شده و مفاهيم درك شده از آن در جلوي كلمه            

ايـن مرحلـه محقـق عـالوه بـر اسـتفاده از              نوشته شـد در   
اي موجود مفاهيم درك شده در ذهن خـود را هـم      ه  هترجم

درك كلي آيات و    سپس به   ) در جلوي موارد ذكر نمودند ج     
روايات با توجه به كتب تفـسيري ماننـد تفـسير الميـزان و              

 را بـا    هـا   آنهاي نوشته شده بر احاديث پرداخته شد و          شرح
درك خود مقايسه نموده و مـوارد اخـتالف و يـا تـشابه را                

در نهايت به بازنگري سراسـري      ) م د يتجزيه و تحليل نمود   
ايات بـا توجـه بـه       دست آمده در كليه آيات و رو      ه  مفاهيم ب 

  .ميمفاهيم تشكيل شده در ذهن محققين و كتب پرداخت
نظر كـه در    كشف لغات متضاد با مفهـوم مـورد        - 4

در ايـن   .كننـده اسـت   آيات كمك تفسير و توضيح روايت و  
مرحله لغات متضاد با مفهوم مراقبت و معـاني متـرادف بـا             

دسـت آمـده    ه  مراقبت بررسي شدند و با مقايسه با مفهوم ب        
از مراقبت در صورت مغاير بودن معنايي بـا آن بـه صـحت        

 اي هم يا در مواردي به وجوه ناشناختياي خود پي برده  هيافت
م كه در جستجوهاي اوليه با      يافتينظر دست   از مفهوم مورد  
  .دست نيامده بوده مفهوم مراقبت ب

كشف مفهـوم مـشترك مراقبـت در روايـات و            - 5
اي هـ  هاز مجمـوع يافتـ   :دهدست آمه تفسير روايي روايات ب

بنــدي كلــي در مــورد مفهــوم   بــه يــك جمــع5و4مرحلــه 
م و در نهايــت يافتيــدر آيــات و روايــات دســت  نظرمــورد

  .ه شدي آن ارابراساستعريفي 
 :يافتن معاني مـشابه مراقبـت در مـتن روايـات          - 6

 بـه آيـات و روايـات عرضـه          سپس تعريف خـود را مجـدداً      
 در ايـن مرحلـه از نظـر         يـد شـود   يأم تا صـحت آن ت     ينمود

  .ميمند شد متخصصين علوم ديني نيز بهره
هـايي بـراي فهـم       ه مثال يدر صورت امكان ارا    - 7

عمــل آمــده ه  تعريــف بــبراســاس :مراقبــتبهتــر معنــي 
  .مورد استفاده شد هاي آيات يا روايات در اين مصداق

در نهايت در پايان ايـن مرحلـه مفهـوم مراقبـت در             
  .)16(  به دست آمداي هاسالم به صورت بياني

، مفهوم مراقبت در اسـالم بـا        ان تفاوت يبدر مرحله   
 ي مراقبـت محـور پرسـتار      يهـا هيـ مفهوم مراقبت در نظر   

مــورد سه شــده و بــه بحــث در يــمقا) واتــسون و پارســه(
  . پرداخته شده استف،ين تعاري اياه تتفاو

  
  ها يافته

  شناسي مراقبت واژه
در فرهنــگ معــارف اســالمي مراقبــت اصــطالحي 

اني شناخته شده است و مراقبـت نـزد اهـل سـلوك را              عرف
ــست  ــست دان ــب از كارهــاي پ ــد همحافظــت قل در . )17( ان

نامه دهخدا مراقبـت را بـه معنـي مواظبـت، حراسـت،              لغت
نگهباني، حفاظت و حفظ دانسته اسـت و معـاني مراقبـه را             

كه با معنـاي عرفـاني   . نيز در مورد آن صحيح دانسته است      
شـود   مـي ا مشخص   ه  ه از مجموع يافت   .)18( آن يكي است  

 درمـاني باشـد     - بهداشـتي  اي  هكـه واژ   مراقبت قبـل از آن    
بـاني از خـود و       عرفاني بوده و نوعي حفاظت و نگه       اي  هواژ

خاطر دوسـت داشـتن خـدا و يـا نظـارت            ه  اعمال انساني ب  
بنـابراين مفهـوم مراقبـت در    . خداوند بر اعمال انسان است    

 توسـط  متون ديني نوعي حفظ و حراست است كه معمـوالً      
  .گردد ميخود فرد براي خودش اجرا 

  مراقبت در متون ديني •
 اي انجـام شـده واژه مراقبـت       هـ   يبا توجه به بررسـ    

كار نرفته اسـت امـا مـشابهات آن در          ه   در قرآن ب   مستقيماً
از نظـر   از طرفي با بررسـي متـون دينـي          . قرآن وجود دارد  

: موارد كاربرد مراقبـت در چهـار جنبـه        اربرد واژه مراقبت،    ك
 مراقبت انسان از    -2.  مراقبت خدا و فرشتگان از انسان      -1

عـالم   مراقبت   -4. ا از يكديگر  ه  ن مراقبت انسا  -3. خودش
  .باشد مي از انسان و بالعكس

  مراقبت خدا و فرشتگان از انسان - 1
 اي  هالهـي قمـش     ترجمه 10-12در سوره انفطار آيه     

هـا بـر شـما       البتـه نگهبـان   : فرمايد مي خداوند   243صفحه  
چـه  شـما هر  .  نويسندگان مقـرب خداينـد     ها  آنمورند كه   أم

 ترجمـه   82ر سوره انبيـاء آيـه       د )19( دانند ميكنيد همه را    
 در داستان حضرت سليمان برخـي از       680 زاده صفحه صفار

ارهاي ديگـر   جنيان مسخر او بودند كه برايش غواصي و ك        
  .)20(  را تحت مراقبت خود داشتيمها آنكردند و ما  مي

 سوره حجر نيز مقام ربوبيـت       42در تفسير نمونه آيه     
ا دانسته است و    ه  نخداوند را مراقبت او نسبت به همه انسا       
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مراقبـت  و   .كيد كـرده اسـت    أ نيز بر آن ت    33سوره رعد آيه    
ه خـدا همـواره انـسان را        كداند   مين  يرا اعتقاد به ا   خداوند  

خيـر و شـر      ازشـنود و     يمگويد،   مي انسانآنچه  ند به   يب مي
و اين توجه او را از اعمال شر بـاز           دهد آگاه است   ميانجام  

  .)21( دارد مي
در كتاب ارشاد القلوب در باب توجه داشتن بـه خـدا            

 كه طوري خداونـد     ،نمايد ميروايتي بيان   ) ص(  نبي اكرم  زا
بيند، پس اگر تو او را نبيني        ميرا   را عبادت كن كه گويا تو     

 كه اين مطلب را اشاره به مراقبت خـدا بـر            .بيند مياو تو را    
گـار در هـر حـال بـر         كه پرورد  داند و اين   مياعمال انسان   

كردار و حال او آگاهي دارد و توجه كردن انـسان بـه ايـن               
 وي مفهوم مراقبت را علم بنده به اين        .حالت مراقبت است  

، بيند مي و در همه حاالت او را    ،كه خداوند بر او اطالع دارد     
تواند چيـزي را از خـدا        ميپس بنده بايد بداند كه ن      .داند مي

  .)22( پنهان سازد
بيـان شـده   ) ع(در تحف العقول در روايتـي از علـي       

. اســت، مــردي از آن حــضرت درخواســت نــصيحت كــرد 
صـبر را بـالش     : فرمودنـد . آري: پذيري؟ گفت  مي: فرمودند

 با هـوس    ،ها را واگذار   خود ساز، فقر را در آغوش گير، لذت       
مخالفت كن و بدان هرگز از مراقبت خداوند بيرون نيستي،          

  .)23( چه حالي پس ببين در
رسد مفهوم مراقبت خداونـد از انـسان در          مي به نظر 

يـد  يأكيد و ت  أنظر قرآني را ت   روايات همان مفهوم مورد    دامنه
 از انـسان بـه سـه        طور كلي از مراقبت خداوند    ه  ب. نمايد مي
كيـد بـر ربوبيـت      أ ت -1: تـوان دسـت يافـت      ميمهم   جنبه

اعمـال انـسان توسـط خداونـد         خداوند بر انسان يعني همه    
 -2 .گردد و تحت نظارت خداوند قرار دارد       ميثبت و ضبط    

 اصـل ربوبيـت خداونـد در        براسـاس  ،محوري  بر خدا  دكيأت
در امر  يعني اگر خدا رب انسان است پس ،مراقبت از انسان  

مراقبت از انسان بايد توجه داشت همه امور تحت نظارت و           
اي هـ   ه اسـتفاده از شـيو     -3 .پـذيرد  مـي فرمان وي صورت    

خداوند در مراقبت از انسان در پرستاري از آنجا كه اعمـال            
انساني همه در طول اعمال خداوند قرار دارند پـس انـسان            

قبت را براي   تواند با الگوگيري از خداوند بهترين مرا       مينيز  
  .ه دهدياي ديگر اراه نانسا

 انـسان بـه شـرح      خدا از  پس اشكال و ابعاد مراقبتي    
شـئون و     كليه -2. مي است ي هميشگي و دا   -1: ذيل است 

 -4.  خيرخواهانـه اسـت    -3. گردد ميامور زندگي را شامل     
 سبب تعالي و    -5. حفاظتي و كمكي براي انسان دارد      جنبه

 اختيـار و اراده انـسان   اسـاس بر -6. گـردد  ميكمال انسان  
 عـالوه بـر خداونـد    -7. اثرات و اشكال آن متفـاوت اسـت      

 عمـل   -8. مراقبت از انـسان هـستند      ولؤفرشتگان نيز مس  
  .ثبت و ضبط اعمال در مراقبت بسيار مهم است

ــودن و   ســه جــزء تعــالي دهنــدگي، همــه جانبــه ب
 از اصـول كلـي مراقبـت        ،هميشگي بودن مراقبت از انسان    

  .از انسان هستندخداوند 
 مراقبت انسان از خودش - 2

و :  سـوره نـساء    92 آيه  در ترجمه  صفارزاده و   مكارم
اين كتابي است كه ما آن را نازل كرديم كتـابي اسـت پـر               

كند و بـراي     ميبركت كه آنچه را پيش از آن آمده تصديق          
و كساني را كه پيرامون آننـد       ) مكه(كه مردم ام القري      اين

 كه به آخرت ايمان دارند و به آن ايمان          ها آن. هشدار دهي 
. )24و20( كننـد  مـي آورند بر نمازهاي خويش مراقبـت        مي

بيـان  دو دستور   سوره لقمان    33 ر آيه ي در تفس  ،تفسير نمونه 
و دستور دوم توجـه      است   أدستور اول توجه به مبد    : دارد مي

كند  ميدستور اول نيروي مراقبت را در انسان زنده       . به معاد 
در كتــاب . )21( و دسـتور دوم احـساس پـاداش و كيفـر را    

 سخن لقمان را بيـان      ،ارشاد القلوب در باب مراقبت از خود      
 هرگاه خواستي گناهي را مرتكب گردي جايي        ،نمايد كه  مي

كـه    كـه اشـاره دارد بـه ايـن    ،را پيدا كن كه خدا تورا نبيند    
تواني بيابي كـه خـدا نباشـد پـس گنـاه             ميچون جايي را ن   

بيانگر مراقبت انسان از خود در مقابل گناه كردن          كه   .مكن
اي اسالم و ايمـان بـه       ه  هدر بحاراالنوار باب پاي   . )22( است

ايمان داراي چهار پايه    : درباره ايمان فرمود  ) ع( نقل از علي  
 صبر، يقين، عدل و جهاد و صبر هم چهار شعبه دارد            :است

كـس مراقـب مـرگ       هـر ...  شوق، ترس، زهد و مراقبت و     
مراقبـت از   بنـابراين   . كنـد  ميباشد در كارهاي نيك شتاب      

گردد تا انسان    مياي ايمان به خداوند است و سبب        ه  هنشان
  .)25( اعمال و رفتار نيك انجام دهد

 با توجه به روايات و مطالب بيان شده مراقبت انسان     
 مراقبـت انـسان در مـورد        -1:  چهـار جنبـه دارد     از خودش 

 مراقبت در انجام فرايض ديني و       -2اعمال و رفتار خودش     
نتـرل  ك مراقبت از حكومـت بـا        -3دوري از هوي و هوس      

 انجـام   -4اعمال و رفتار و انجام وظايف مربـوط بـه خـود             
نان و  مـسلما اي فرد در مقابـل سـاير        ه  تيولؤوظايف و مس  

  .مراقبت از رفتار خود در قبال ديگران
  نـشانه  -1 :اي مراقبـت انـسان از خـود       هـ   همشخص

 در جهـت اجـراي دسـتورات        -2. ايمان بـه خداونـد اسـت      
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از طرفي چون مراقبـت     . خداوند و انجام فرايض ديني است     
از خود دستور خداوند است خـودش نـوعي فريـضه دينـي             

 شامل اعمـال و رفتـار انـسان و دوري از هـواي              -3 .است
ن رسيدن به تقـواي الهـي و        آ هدف   -4. نفس و گناه است   

 چـون انـسان همـواره در        -5. كمال و تعالي انـسان اسـت      
معرض خداوند است پس همواره بايد مراقب اعمال و رفتار          

مـي و هميـشگي     يخود باشد پس مراقبت از خود امـري دا        
  .است

 ا از يكديگره نمراقبت انسا - 3
الهي   ترجمه 243در صفحه    65در سوره يوسف آيه     

كــه پـسران يعقــوب    زمـاني : بيــان شـده اســت ،اي هقمـش 
خواستند بنيامين برادر خود را براي آوردن غلـه از مـصر      مي

خـواهيم؟ ايـن    مـي اي پدر ما ديگر چه : كنند ميببرند بيان  
ي اهـل   ما است كه به ما بازگردانده شده و غله برا          سرمايه

بيت خود تهيه كرده و برادر خود را هم در كمـال مراقبـت              
م ايـ   هكنيم و بار شتري بر اين قوت كـم كـه آورد            ميحفظ  
 سوره يوسـف در جـايي       13يه  آدر ترجمه   . )19( افزاييم مي

كننـد بـه پدرشـان     ميصحبت  عقوب  يكه برادران يوسف با     
وانه صحرا كـن كـه قـدري        فردا او را همراه ما ر     : گويند مي

خوري كند، مطمئنا ما از او مراقبت و مواظبت         گردش و هوا  
كـه  آيـاتي   در ترجمه الميزان در توضيح      . )19( خواهيم كرد 

 و بازگردانيده شدن موسـي      ،تعقيب و مراقبت خواهر موسي    
مـادر و خـواهر موسـي را        كند اعمال    ميبه مادر را حكايت     

ين همـ در تفسير نور نيز     ). 12و11قصص  ( نامد ميمراقبت  
  .)26( داستان به عنوان مراقبت بيان شده است

) ص(  در حـديثي از پيـامبر      ،در كتاب ثـواب اعمـال     
روز از بيماري مراقبـت كنـد        كس يك شبانه   هر: آمده است 

كند و از صراط     ميمحشور  ) ع( خداوند او را با ابراهيم خليل     
 مين خواسته أكس در راه ت     و هر  ؛گذرد ميچون برق جهنده    

از مادر تولد يافته اسـت      بيماري تالش كند مانند روزي كه       
: در اين ميان يكي از انـصار گفـت        . از گناهانش بيرون رود   

اي رسول خدا اگر بيمار از بستگان او باشد چگونـه اسـت؟             
ــامبر ــود) ص( پي ــ : فرم ــراي ت ــه ب  مين خواســتهأكــسي ك

 خويشاوندانش تالش كند بزرگترين پاداش را خواهد داشت       
)27(.  

ا نيـز   هـ   نانـسا ان شده،   يات ب يات و روا  يبا توجه به آ   
 اين مراقبت داراي هك، وظيفه دارند از يكديگر مراقبت كنند     

 به شكل آشـكار و نهـان انجـام    -1: اي ذيل است ه  يويژگ
  زمـاني  -3. شـود  مي در مواقع ضرورت انجام      -2 .گردد مي

ن است و   آ بهترين شكل    ،شود ميكه توسط نزديكان انجام     
 مراقبـت از    -4 .ار بـرده شـود    كـ ه  بتواند به عنوان الگو      مي
 مراقبت سبب تعالي    -5 .اي ديگر ثواب زيادي دارد    ه  نانسا

ا از  هـ   ن مراقبت انسا  -5 .شود ميه  كنند و كمال فرد مراقبت   
 داراي خـصوصيت     و يل عمـوم  ك به ش  يدر موارد  يكديگر

مراقبت مادر از كـودك يـا مراقبـت از          ( پرورشي و حفاظتي  
 يردادر مـو  گر  يديكـ هـا از     انـسان  مراقبت   -6 .است )يتيم
مراقبـت خـواهر موسـي از    ( اسـت    يك مشكل خاص   يبرا

 بت تخصصي مراق -7) موسي در مورد سالمت رسيدن وي     
ي از مراقبـت عمـومي اسـت و         ي جز هكگر  يديكها از    انسان

مثـل مراقبـت از     ( نياز به آمـوزش و تخـصص خـاص دارد         
  ).بيمار

  مراقبت عالم از انسان و بالعكس - 4
اسـراء  (ن  ي زمـ  برروي خداوند   فهيانسان به عنوان خل   

 خـدا  فـه يرامت است، پس انسان چـون خل   ك يدارا) 70ه  يآ
ن مقـام را اعطـاء نمـوده        يه به او ا   كوند  د تابع خدا  ياست با 

ن صورت او به مقام خالفـت خـدا راه          ير ا ياست باشد در غ   
به عنـوان   عالم  . )29و28( )30ه  يسوره بقره آ  (ند  ك يدا نم يپ

د يـ ده شده است و انسان با    ي انسان آفر  ي برا يسفره نعم اله  
خداونـد موجـودات را در      . مند شود   با تالش خود از آن بهره     

ر ي را تـسخ   هـا   آنه انـسان    ك نير انسان قرار داد نه ا     يتسخ
رده اسـت   كـ  بـشر مـسخر      ي را بـرا   ها  آنه خداوند   كند بل ك
ر يتـسخ رسـد جـنس       ي مـ  به نظر اگرچه  ). 32-33م  يابراه(

گر متفـاوت   يديكـ  بـا    يعـ ي طب يها  دهيانواع موجودات و پد   
ز يـ  ن ها  آن از   يبردار   بهره ي چگونگ برروين امر   يه ا كاست  
  .)28(  مسخر انسان هستندها آن همه يگذارد ول ياثر م

،  مستقل از انسان اسـت   ي وجود ين عالم دارا  يبنابرا
ن ي بنـابرا  .ر انسان قـرار دارد    ين وجود مستقل در تسخ    ياما ا 

ه اگـر در مقـام خـود قـرار          ك ،آنچه اصل است انسان است    
 انـسان   يرا جهـان بـرا    ي ز .رد جهان دگرگون خواهد شد    يگ

دن يخود كه همانـا رسـ      فهيانسان به وظ  تا  خلق شده است    
ه انـسان  كست ين نيپس چن.  متاله است عمل نمايد    يبه ح 
 گر باشـد  يديكـ  يا جهان و انسان همتـا     ي جهان باشد    يبرا
ه در پـرورش    كـ ن اسـت    يـ نش جهان ا  يهدف از آفر  . )29(

 انـسان   .نـد ي نما كمك ي متاله به و   يدن به ح  يانسان و رس  
  سـاخت جهـان را دارد      فـه يز وظ يـ  ن ي الهـ  فـه يبه عنوان خل  

و هر دو تابع  پس انسان اصل و جهان تابع اوست   )30و29(
ر خود بر جهـان حـق       يانسان در تسخ  . )29( خداوند هستند 

ول اسـت   ؤ مس يه و ك بل ،ه و ظالمانه را ندارد    يرو  ياستفاده ب 
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 د و يـ  اسـتفاده نما   يعـ يل از جهـان طب    كن شـ  يتا بـه بهتـر    
  .)30و29( مايدكمترين صدمه را به آن وارد ن

  كلمات مترادف مراقبت -
  قرآن •

ه  ب »مراقبت «كه در قرآن عين كلمه     با توجه به اين   
لمـات  ككار نرفته اسـت بنـابراين كـه در اينجـا بـه شـرح                

  .پردازيم ميمترادف با مراقبت 
عناي به معناي حفيظ است و مراقبت به م       : رقيب - 1

رقيب به معناي    توبهسوره   10 آيه   در ترجمه . محافظت است 
كـشد تـا    مـي  خـود را    »گـردن  «كسي است كه همواره رقبه    

وضع را زيرنظر داشـته باشـد بـه همـين علـت محافظـت را             
 »حفـظ « به معنـاي مطلـق     »رقوب «البته .اند  همراقبت خواند 

نيست بلكه تنهـا محافظـت از حركـات و سـكنات شـخص              
گويند كه به منظـور اصـالح        ميقوب را مراقبت    محفوظ و مر  

موارد خلل و فساد آن باشد و يـا بـه ايـن منظـور باشـد كـه                   
پس مراقبت در    )32و31( را ضبط كنند   حركات و سكنات آن   

اين آيه همان حفظ كردن چيـزي اسـت بـه اضـافه عنايـت               
 علمي و شهودي بر آن و به همين جهت مراقبت بـه معنـاي           
 .حراست، داروغگي، انتظار و برحذر بـودن از خطـرات اسـت           

مراعـات   نتظار، مراقبت،  رقبه، ا  ،قاموس قرآن تاب  كنقل  بنابر  
  .)32و31( و محافظت نظير هم هستند

 بـه  »رقابـه « و »رقوب«نساء سوره   1در ترجمه آيه    
معناي حفظ اسـت و در اينجـا مقـصود از آن محافظـت و               

 »رقيـب « بـه    »شـهيد «در اينجـا    . مراقبت بر اعمال اسـت    
رسد نـوعي نظـارت و وكالـت       مي به نظر . تمثيل شده است  

 تحت دستورات خداوند و نوعي واسـطه بـين امـت و             ،امت
ر از محافظـت حالـت      در اينجا غيـ   . نمايد مي خداوند را بيان  
  .)31( نظر استوكالت نيز مورد

  كلمـه  5ه  ي سوره مائده و توبه آ     2 در ترجمه آيه   - 2
مرصد اسـم مكـان از      .  به مراقبت معنا شده است     »مرصد«

راغـب  .  به معناي آمادگي براي مراقبت اسـت    »رصد«ماده  
 به معناي آمـاده شـدن       »رصد«كلمه  : گويد ميدر مفردات   

  .)32( يدن و مراقبت استيبراي پا
 سوره هـود از چـشم   37 در ترجمه آيه  ،»عين« - 3

 از آنجا كه خداوند چـشم نـدارد         .خداوند نام برده شده است    
 به معنـاي مراقبـت و كنايـه از نظـارت            ،چشم در مورد خدا   

 براي فهماندن كثـرت     »اعين«است و استعمال جمع كلمه      
  .)32( مراقبت و شدت آن است

در داســتان  11 در ترجمــه ســوره قــصص آيــه - 4
 جاي پا و اثر كـسي       ، به معناي دنباله   »قص « كلمه ،موسي

پنهـاني و از    داشـتن   را گرفتن و رفتن است نوعي مراقبـت         
  .)32(  مطرح استهين آي در ادور

ه سـوره النبـاء كلمـ      21 آيه در ترجمه    ،»رصد« - 5
مرصاد يعني . رصد به معناي آماده شدن براي مراقبت است   
 معني  رصد به . محلي كه براي مراقبت در آنجا قرار بگيري       

نظر گـرفتن و نيـز بـه معنـي          مراقبت كردن و چيزي را زير     
  .)32( مراقبت شده است

اء كلمـه  يـ  انب  سوره 52  در تفسير آيه   ،»عكوف« - 6
عاكفون از ماده عكوف به معني مواظبت و مراقبت چيـزي           

مثـل مراقبـت    . م با عزت و احتـرام     أيا مكاني است، ولي تو    
  .)33( مشركان از بتهايشان

 »حـذر « سوره نـساء     71 در تفسير آيه     ،»حذر« - 7
به معني بيداري و آماده باش و مراقبت در برابر خطر است            

 كه به كمك آن با خطر مبـارزه         اي  هو گاهي به معني وسيل    
شـمن  در اينجا مراقبت در مقابـل د      . شود نيز آمده است    مي

نان غافلگير نـشوند و از ناحيـه        مسلمانام برده شده است تا      
  .)21(  آسيبي نرسدها آندشمنان به 

 ،200  در تفسير سوره آل عمران آيه      ،»مرابطه« - 8
 گرفته شده و در اصـل       »رباط « در اين آيه از ماده     »رابطو«

 و  ؛)مثل بستن اسب  ( به معني بستن چيزي در مكاني است      
 زيـرا   ، آمـده اسـت    زيـ  ن مرابطه به معناي مراقبت از مرزهـا      

ــا و وســا ســربازان و مركــب ل جنگــي را در آن محــل يه
در  ينوعي آماده باش و مراقبت هميشگ     . كنند ميهداري  نگ

بنـابراين  . رساند ميبرابر دشمن يا شيطان و هواي نفس را         
مرابطه معناي وسيعي دارد كه هرگونه آمادگي بـراي دفـاع      

  .)21( شود مياز خود و جامعه اسالمي را شامل 
سوره انعام حفـيظ     107  در تفسير آيه   ،»حفيظ« - 9

را  كسي را گويند كه از شخص يا چيزي مراقبت كرده و او           
ار و  حفـيظ بـه معنـاي نگهـد       . كند مياز ضرر و زيان حفظ      

  .)21( حافظ است
؛ 31 نازعـات آيـه     در تفسير سـوره    ،»مرعي« - 10

 اسم مكان به معني چراگاه و در اصل از رعي بـه             »مرعي«
. )21( معني محافظت، مراقبـت و تـدبير امـور آمـده اسـت            

 هيـ  و ته  ك تـدار  شود بلكـه بـه     مييعني حيوان تنها حفظ ن    
  .)34( ديورز اهتمام ديز باي نشود مي ها آنآنچه مربوط به 
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 ،103 در تفــسير ســوره بقــره آيــه ،»تقــوي« - 11
ا و مراقبت و تحفـظ دربـاره        ه  يتقوي به معني پرهيز از بد     

  .)26( ا استه يخوب
  روايات •
 در ترجمـه روايـت      ،در كتاب آسـمان و جهـان       - 1

 به معناي مراقبـت  »ورع« )ع( منسوب به حضرت امام رضا    
  .)35( معني شده است

در كتاب محاسـبه نفـس در توضـيح و ترجمـه       - 2
 به معناي محافظ و مراقـب آمـده         »رقيب« 1ه  يسوره نسا آ  

كـه   .كيد آن به سوره نساء اشاره كرده است       أبراي ت است و   
رقبه به معني مراقبت و محافظت آمده است و معناي جامع           

  .)36( را محافظت دانسته است آن
شود  مياز مجموع كلمات مترادف مراقبت مشخص       

مي و همه جانبـه اسـت       يكه وجهه اصلي مراقبت حالتي دا     
كه سعي در رفع اختالالت و محافظت فرد از خلل و فـساد             

 مراقبت  -1: مراقبت اينست كه  اي ديگر   ه  هاز مشخص . دارد
 دور كـردن    ، نوعي حراست  -2 . بايد ثبت و ضبط شود     ماًيدا

ـ     -3. و محافظت از خطرات است     مين عـزت و    أ همراه بـا ت
 وظيفـه آن جلـوگيري از       -4. احترام مراقبت شـونده اسـت     

حوادث  ، مراقبت در برابر دشمنان    -5. آسيب و صدمه است   
  .و رفتارها بسيار مهم است

  موردينمونه  -
بهترين مثال بـراي بيـان      ) ع( داستان زندگي موسي  

ــب آن اســت  ــه جوان ــت در هم ــي. مراقب ــم  موســي عل رغ
 بنا به خواست خـدا  ،هاي فرعون براي از بين بردنش     تالش

مـادرش  . آيـد  ميبه دنيا   )  خداوند  ربوبيت براساسمراقبت  (
حفاظت  يموسكه از (كه نگران اوست بنا به دستور خداوند        

مراقبت عـالم از انـسان      ( اندازد مي او را به نيل      )خواهد كرد 
را  يموسـ   به امر خداوند خواهر    يمادر موس  .)به دستور خدا  

 .)ديگـران خـاص از    مراقبـت   ( فرستد ميبراي مراقبت از او     
 بـه    و )ديگران عام از مراقبت  ( يابد ميزن فرعون موسي را     

  خواهر موسـي   ن زمان يدر ا  .گردد مي براي او    اي  هدنبال داي 
 از  موسـي .كنـد  مـي معرفـي  ه زن فرعون   يبه آس مادرش را   

 مـادرش را بـه      ، تنهـا  ي موسـ  يگـ ي دا يان داوطلبان برا  يم
و در  )  ديگـران   از مراقبت عمومي (كند   ميعنوان دايه قبول    

. )گراني از د  يمراقبت اختصاص ( يابد ميدامان مادر پرورش    
پـاك   يانـسان كند ولي    ميكه در دربار زندگي      موسي با آن  

مراقبـت  ( كنـد  مي از اعمالش مراقبت     ماًيشت است و دا   سر

 و بــه همــين علــت يكــي از ســتمگران را )انــسان از خــود
بينـد و   مـي  در راه دختران شعيب را   .كند ميكشد و فرار     مي

 در اين ديدار اهل مراقبت از رفتار خود و عمل صالح اسـت            
كه شعيب دختـر خـود را        طوريه   ب )مراقبت انسان از خود   (

موسـي پيـامبر    . )گريديكا از   ه  نمراقبت انسا ( دهد ميبه او   
مراقبت ( پردازد ميشود و به مراقبت از قومش        ميقوم خود   

دهـد   مي دردهاي آنان را التيام      )گريديكا از   ه  ن انسا يعموم
) مراقبـت تخـصص   ( شود مي را به خداوند رهنمون      ها  آنو  

موسي پس از پيامبري بارها براي مراقبه و تهـذيب نفـس            
در طي انجام رسـالت بارهـا محـيط و          . رود مي كوه طور    به

 گيـرد  ميعوامل محيطي به دستور خداوند در اختيار او قرار          
 سـازد  مـي را از خطـرات دور   و او..)  .شكافته شدن نيـل و   (
  .)مراقبت خدا از انسان(

  ييف نهايتعر
مراقبت  ا در اسالم چهار نوع عمده     ه  هبا توجه به داد   

 -2) ربوبيـت ( ت خداونـد از انـسان      مراقبـ  -1: مطرح است 
 هاي ديگر از انسان  مراقبت انسان-3مراقبت انسان از خود 

 مراقبت عـالم از انـسان و    -4) ا از يكديگر  ه  نمراقبت انسا (
  .بالعكس

 تحــت مراقبــت خداونــدگــر يدســه نــوع مراقبــت 
قرار دارند به عبـارتي اراده بـراي انجـام آنـان در             ) ربوبيت(

بنابراين . جاي مراقبت خداونده ست نه ب  طول اراده خداوند ا   
پرستار در امر مراقبت از بيمار با سه پديده مواجه است كـه             

ن يبنـابرا .  تحت تسلط و اراده خداوند قرار داردها  آنهمگي  
 كننـده،   هـدايت  ،جهان به دست خداست و خداوند رب       همه

اولـين گـام    . جهان و عـالم اسـت      نگهدارنده و مراقب همه   
مـي و  ي اين مراقبت دا   ،قبت انسان از خود است     مرا ،مراقبتي

 از جــسم و روح خــود مــاًي يعنــي انــسان دا.آگاهانــه اســت
پي آنست تا سالمت جسمي و روحـي         كند و در   ميمراقبت  

از خـود سـبب     اين مراقبـت    . )37( خود را حفظ و ارتقا دهد     
 .شـود  مـي شناخت بيشتر انسان از خود و توانمند شدن وي          

 در مواردي كه فرد ديگر قادر به مراقبـت از           ،در اين فرآيند  
خود نيست يا داراي درجاتي از نقـص در مراقبـت از خـود              

اي ه  نمراقبت يا جبران نقص مراقبتي به انسا        وظيفه .است
يي ممكن است   اين عدم توانا  . گردد ميديگر و عالم محول     

.  انـسان باشـد  ي جـسم مربوط به كمبود آگاهي يـا نـاتواني    
كمبود آگاهي يعني توانايي وجود دارد ولـي آگـاهي وجـود            

ل جـسمي   يتواند مربوط به مسا    مياين كمبود آگاهي     ندارد،
مثل نداشتن آگاهي در مورد رعايت بهداشت دهان و دندان       
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از ل روحـي مثـل عـدم آگـاهي          يباشد يا مربـوط بـه مـسا       
 در نـاتواني  .  ارتقاي روحي انسان باشد    بررويمضرات حسد   

آگاهي وجود دارد ولي بـه سـبب ضـعف و نقـص              ،يجسم
جسمي يا روحي فرد قادر به ترك يا انجام دادن آن عمـل             

پرستار  وظيفه.  مثل سيگار كشيدن پزشكان    ،يا رفتار نيست  
در اين مرحله توانمندسازي جسمي و روحي بيمار است تـا           

در مواردي نه آگـاهي وجـود    .اي خود عمل كند  ه  يبه آگاه 
 مثل بيمار نيازمند به مراقبت ويژه كـه در       ،دارد و نه توانايي   

اين مرحله پرستار بايـد از نظـر جـسمي و روحـي بيمـار را                
البته تمام ايـن مـوارد ذومراتـب و         . حمايت همه جانبه كند   

 تفاوت  يازمنديه از مطلق تا حداقل ن     ك داراي درجاتي است  
 امر مراقبت از خود را بـر        ، حب ذات  براساسانسان  . ندك يم

 يعني مراقبت امـري درونـي اسـت كـه از           .)38( عهده دارد 
 رخ نخواهد خيزد و تا وي به آن مايل نباشد     ميدرون فرد بر  

ه توسط  ك  بنابراين مراقبت از خود امري اختياري است       .داد
كـه    مگـر ايـن    .د تحت ربوبيت خدا از انسان قرار دار       فرد و 

 و  در وضعيتي قرار گيرد كه اختيار وي سـلب گـردد          مددجو  
 در اين صورت مقدمات     گر قادر به مراقبت از خود نباشد،      يد

ـ      براين بـراي   بنـا . يـد آ مـي وجـود   ه  مراحل بعدي مراقبـت ب
داشـتن اختيـار الزم اسـت        مراقبت انسان از خودش گزينه    

 زيرا بنـا بـر طبقـات روح انـسان اگـر             .ولي ضروري نيست  
انسان در هر مرتبه روحي باشد داراي درجـاتي متفـاوت از            

 بنابراين اختيار در مراقبـت از خـود نيـز داراي            .اختيار است 
 اختيار  اسبراسمراقبت از خود امري است كه       . مراتبي است 
 اختيـار نيـز داراي مراتبـي اسـت از           .شـود  ميانسان انجام   

مراتب بسيار باالي اختيار كه همراه با تفكر و تعقل است تا            
 اي بدني در خطرات كه ناشي از اختيار در مرتبـه          ه  سرفلك

  .نباتي انسان است
 فرمـان خداونـد موظـف اسـت تـا در            براساسعالم  

خـدا   انسان خليفه. كندخدمت انسان باشد و از وي مراقبت      
 .در زمين است و عالم بايد به وي در اين امـر كمـك كنـد               

ــد     ــشتر باش ــدا بي ــسان از خ ــت ان ــاط و اطاع ــه ارتب هرچ
انـسان نيـز    . به انسان نيـز بيـشتر اسـت       عالم  خدمتگذاري  

براين وظيفـه انـسان در      پس بنا . ايفي در برابر عالم دارد    وظ
 هـا   آنمات  توانـد از كمـك و خـد        مـي امر مراقبت از خـود      

نيز اين كمـك را نخواهـد يـا           حتي اگر انسان   ،استفاده كند 
از . داردرا   انـسان     به  خدمتگذاري وظيفه باز هم عالم     ،نداند

آنجا كه هدف اصلي انسان در مراقبت از خود درك بيـشتر            
  خـدا اسـت    تي رضا و بهتر خداوند و طي مسير دستيابي به       

. كنـد  مياستفاده   در طي اين مسير از مراقبت عالم         نيبنابرا
 ميـزان دسـتيابي وي بـه        براسـاس مراقبت عالم از انـسان      

 اطاعـت از خـدا تغييـر        براسـاس مراقبت از خود و حركـت       
 ،چه ميزان مراقبت از خود انـسان افـزايش يابـد     هر. كند مي

يابد كه در اينجـا مفهـوم        ميهاي جهان نيز افزايش      كمك
پرسـتار   هيابد در ايـن راسـتا وظيفـ        ميارتقاء سالمت معني    

اينست كه عالم را در اختيـار انـسان قـرار دهـد تـا بتوانـد                 
بنـابراين بـا    . ه دهد يها و مراقبت خود را به انسان ارا        كمك

 ،چه مراقبت فرد از خـودش بـاالتر رود        كه هر  توجه به اين  
ه خدمات و مراقبت بهتـري بـه فـرد دارد وظيفـه             يعالم ارا 

اي مراقبـت از    پرستار در اين حيطه توانمند ساختن فرد بـر        
خود و در دسترس قرار دادن عالم براي انسان است تـا بـه              

  . دست يابد عالم از انسانحداكثر مراقبت
 ايـن   ،ا از يكـديگر اسـت     ه  نديگر مراقبت انسا   جنبه

 اول مراقبــت معمــول هــر ؛ديــدگاه داراي دو جنبــه اســت
و جنبه بعدي مراقبت تخصصي      انساني از يك انسان ديگر    

در اين ديدگاه هر انساني     . گران يا برعكس  يك انسان از دي   
 پـس در هـر      ،هاي ديگر مراقبت نمايد    وظيفه دارد از انسان   

گيرنـد و وظيفـه      مـي ثير قرار   أمراقبتي هر دو طرف تحت ت     
دارند از همديگر مراقبـت كننـد كـه در نهايـت منجـر بـه                

 حيطه مراقبت خدا از     در .توانمند شدن دو طرف خواهد شد     
 يعني خداوند عـالوه     ؛پذيرد مي خدا معني    انسان امر ربوبيت  

 طور كلـي كليـه    ه  بر آفرينش انسان امر هدايت، كنترل و ب       
بنـابراين هـر آنچـه      . امور زندگي انـسان را در اختيـار دارد        

دهند بايـد    مياي بعدي در امر مراقبت از انسان انجام         ه  هرد
پس براي  . اي خداوند باشد  ه  ي دستورات و راهنماي   براساس

بايـد   ايـن برنامـه      ،اي  هنامـه مراقبتـي در هـر رد       طراحي بر 
  . دستورات و فرامين خداوند باشدبراساس

ا وظيفـه   هـ   نانـسا  در مراقبت انسان از انسان همـه      
 طـه يح ايـن مراقبـت داراي دو     . مراقبت از يكديگر را دارند    

ا هـ   نانـسا  عـام توسـط همـه      حيطه. عام و تخصصي است   
ان اسـت   تخصصي خاص پرسـتار    گيرد و حيطه   ميصورت  

از ن نـوع مراقبـت      يـ اكه علم و دانش پرستاري وجه تمايز        
اي هـ   هبنـابراين حيطـ   . اسـت ه شده توسط عام     يمراقبت ارا 

. مراقبتي پرستاران شامل مراقبت عـام و تخصـصي اسـت          
 كه همه قادرنـد     استسري اعمال    يكمراقبت عام شامل    

اي تخصـصي خـاص     هـ   ت ولـي مراقبـ    ؛را انجام دهنـد    آن
.  اسـت  ي تخصـص  ياهـ   شازمنـد آمـوز   ي ن  و پرستاران است 

  يـك  ؛شـوند  مـي بنابراين پرستاران داراي دو وظيفه مجـزا        
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 و عموم مـردم     ا است ه  نانسا همه سري مراقبت كه وظيفه   
سـري    و يـك   ن نوع مراقبت را انجام دهند،     يفه دارند ا  يوظ

در . مراقبت تخصصي كـه وظيفـه خـاص پرسـتاران اسـت      
  خواهـد شـد     جانبه  فرآيندي همه  ،ي پرستار نهايت مراقبت 

. )37( گيـرد  مـي ابعـاد وجـودي انـسان را در بـر            كه همـه  
 فرد براي خودش، جهـان و  شامل؛ مراقبتمراقبت  ن  يبنابرا
 كه همه تحت فرمان و رهنمودهاي       استاي ديگر   ه  نانسا

 پرسـتار عـالوه بـر ايفـاي وظـايف      .رديپذ يم انجام   خداوند
 ديگــران وظيفــه مي مراقبــت بــراي خــود، محــيط ووعمــ
از آنجـا كـه     . ا را دارد  ه  هاي تخصصي در اين حيط    ه  تمراقب

و مراقبت منجر به تعالي و توانمنـدي انـسان خواهـد شـد              
موجـودات و آفريـدگان       همه ، پس اثرات آن دو جانبه است    

يگر را دارند و در اين فرآينـد        مراقبت از همد   خداوند وظيفه 
ز يـ ن شـامل پرسـتاران ن     يـ ه ا كـ  رسند ميمراقبتي به تعالي    

ولي شـايد بتـوان گفـت پرسـتاران بـه عنـوان              .خواهد شد 
ه تخصـصي ايـن مراقبـت را دارنـد          يگروهي كه فرصت ارا   

امكان برخورداري بيشتري از تعالي و توانمندسازي انـساني        
  .را در اجراي اين فرآيند دارند

ا توجه به مطالب گفتـه شـده مراقبـت بـه ترتيـب              ب
 مـي ي هميـشگي و دا    -1: اهميت داراي شرايط ذيل اسـت     

شــئون زنــدگي و ابعــاد انــساني را در بــر   كليــه-2 .اســت
 و  هشـوند  مراقبـت ( سبب تعالي و كمال انسان       -3. گيرد مي

  داراي سه نوع مراقبت عمـومي      -4 .شود مي) كننده مراقبت
ـ       هـا  مراقبتي كـه انـسان    ( عمـل  ه  ي معمـولي از يكـديگر ب

اي هـ  نمراقبتـي كـه انـسا   (مراقبـت خـصوصي     ) آورنـد  مي
) آورنـد  مـي عمـل   ه  يكديگر براي موارد خاص ب     معمولي از 

 هكـ  اي  هحرف يا غير  اي  هتوسط افراد حرف  ( مراقبت تخصصي 
 -5). آيـد  ميعمل ه  ب،اند  هدي د اي  هآموزش تخصصي و حرف   

يا نهان  ) بت از بيمار  مراق( صورت آشكار ه  تواند ب  ميمراقبت  
تري دارد كه شـامل   مراقبت نهان طيف وسيع   .صورت گيرد 

 مراقبــت بايــد -6 .اســت..  .الگــوگيري، كمــك كــردن و
مراقبـت آن اسـت كـه       ن  يبهتـر بنابراين  . خيرخواهانه باشد 

 مراقبت از درون  -7. توسط نزديكان و اقوام فرد انجام شود      
مثل (شكار  آازهاي  ا و ني  ه  ه خواست براساسخيزد و    ميفرد بر 

وي شكل خواهد   ) مثل ارتقا سالمت  ( يا نهان ) دار بيمار تب 
ـ  ، ميـزان  بـرروي گرفت اما آنچه در نهايـت        ثير و شـكل    أ ت

 .و اراده فـرد اسـت      توان   ،مراقبت اثر خواهد گذاشت اختيار    
 دستورات الهي و فطـرت      ، فرايض براساس مراقبت بايد    -8

 انسان  -9. ان گردد  تا سبب تعالي و كمال انس      ،انساني باشد 

اصـلي در مراقبـت      اختيار و حب ذات وظيفه     ، اراده براساس
 در مواقع ضرورت كه مراقبت      -10 .از خود را بر عهده دارد     
از فرد  مراقبت  ا در   ه  نديگر انسا  بايد   ،خود فرد كفايت ندارد   

 اصـل ربوبيـت     براسـاس ا  ه  تمراقب  كليه -11. نندك كمك
 مراقبــت نــوعي -12 .بايــد طبــق دســتورات الهــي باشــد

ــردن از خطــرات اســت  حفاظــت، حراســت و دور  -13. ك
. شونده شود  مين عزت و احترام مراقبت    أمراقبت بايد سبب ت   

 خواسـت و اراده فـرد و طبـق          براسـاس  مراقبت بايـد     -14
 ).مگر در مـوارد اضـطرار و ضـرورت        ( دستورات الهي باشد  

ــه   -15 ــيب و صــدمه ب ــوگيري از آس ــب جل ــه مراق  وظيف
درونـي    مراقبت شـامل دو جنبـه      -16. نده است شو مراقبت

مثل مراقبت از خطراتي كه از خود فرد يا درون وي منـشاء       
گيرد، و بيروني مثل مراقبت از خطـرات و حـوادثي كـه              مي
  .، است خارج از فرد داردأمنش

  
  بحث 

 واتسون  ياه  هيف مراقبت با نظر   ين قسمت تعر  يدر ا 
 مراقبـت محـور     ياه  هيس از نظر  يه بنا بر نظر مل    كو پارسه   
 ياهـ   ي واتسون از تئور   يتئور. گردد ميسه  ي مقا )3( هستند

 او را بـه     يتوان تئور  مي است و    يد در پرستار  يكالن و جد  
 يرنـده ابعـاد روحـ     يگدر بر  ي پرسـتار  ين تئـور  يعنوان اول 

رسـد   مـي  بـه نظـر   . )3و2( نام برد  ،يعملكرد حرفه پرستار  
ــسون در طراحــ  ــأث  هيــ نظريوات ــت ت ق يــر عمياش تح

 يسم و آگــاهيــاليستانسي، اگزيدارشناســي پدييــگرا انــسان
  .قرار داشته است معنوي

 دارد كــه ياش ده مفهــوم اصــل هيــواتــسون در نظر
 ،يـي گرا  انـسان براساس يستم ارزشيك سيل ي تشك :شامل

 تكامـل   -ديـ  ام –مـان   ي القاء ا  -ي و بشر دوست   ينوع دوست 
 رابطـه   -گرانيت نسبت به خود و د     يدر مورد حساس   يفكر
 ارتقـاء و قبـول احـساسات مثبـت و           - ي اعتمـاد  – يكمك
ــ ــ - يمنف ــتفاده از روش علم ــس ي اس ــل م ــراأ ح  يله ب
ـ      - يريگ ميتصم  – يريادگيـ  ين شخـص  ي ارتقـاء رابطـه ب

 كمـك   -مناسـب  يتيهـدا ط  ي فراهم نمودن مح   -.ياددهي
 يگـ  العـاده   فـوق  –  انـسان  يازهـا ي از ن  يكردن با خـشنود   

  .)40و39( يشناخت دهي و پديعوامل وجود
انسان شدن، سالمت،    (يميم متاپارادا يواتسون مفاه 

ف يـ  تعر يف نموده اسـت و بـرا      يرا تعر ) يط و پرستار  يمح
 كـه مكمـل درك علـم    يگـر يم ديها مفـاه  مين متاپارادا يا
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طـور  ه  ز وضع نموده است كه ب     ي هستند را ن   يمراقبت انسان 
: انـسان  : عبارتنـد از   يم اصـل  ي متاپـارادا  4ف  يـ رخالصه تع 

د از او مراقبت شود يا خـودش     يشخص ارزشمند است لذا با    
ن مراقبت بايد مـورد احتـرام قـرار    ياز خود مراقبت كند در ا     

بـا توجـه بـه    . رد، پرورش يابد، درك شود و كمك شـود       يگ
  .ماري بيكپارچگي حفظ يمار برايدرك فلسفه ب
دانـد و   مـي ا كامـل ن ر WHO فيـ او تعر: سالمت

و .  ذهن، جسم و روح است     يكپارچگيده دارد، سالمت    يعق
ن خود درك شده و خود تجربـه        ي به درجه توافق ب    يسالمت

  . دارديشده بستگ
 در مورد اشـخاص و تجـارب        يعلم انسان : يپرستار

، يق مراقبـت انـسان    يـ  انسان كـه از طر     يناخوش -يسالمت
 صورت  ي اخالق  و ي شناخت ييباي ز ي، علم ي، شخص اي  هحرف
  .)39( رديگ مي

وجـود  ه   هر جامعه ب   در) يو پرستار (مراقبت  : طيمح
كـه از    يكـسان   اسـت و   ي مردمـ  يو هر جامعه دارا   . ديآ مي
ــ از طري نگــرش مراقبتــ،كننــد مــيگــران مراقبــت يد ق ي

بـراي   فـرد ه  ك راه منحصر ب   يگردد و    ميتخصص منتقل ن  
جه از نظـر    يدر نت  .ط مختص هر فرد است    ي با مح  يسازگار
. ش را بـشناسد   يازهـا يكنـد تـا ن     ميط به فرد كمك     ياو مح 

 يك واژه پرسـتار يـ  نظر واتسون مراقبـت كـردن       براساس
ـ    يدهنده عـوامل  است و نشان   كـار  ه  اسـت كـه پرسـتاران ب

او . ه دهنـد  يان ارا يجو را به مدد   يبرند تا مراقبت بهداشت    مي
گران بـه عنـوان افـراد بـا         يكند با پاسخ دادن به د      ميان  يب
كننده احساسات   فرد شخص مراقبت  ه   منحصر ب  ياه  يژگيو
ـ     يكند و دركـ    ميافت  ي را در  گرانيد  يفـرد ه   از منحـصر ب
  .)40و39( ابدي ميگران يد

ا كه مراقبت را بـه عنـوان        ه  نيكي ديگر از تئوريسي   
مفهوم مركزي كارش انتخاب نموده است رزمـاري پارسـه          

د كـه   يكتـه رسـ   ن ن يـ اتش بـه ا   يـ  در تجرب  پارسـه . باشد مي
ن مشاهده كـرد كـه      ي و همچن  ، محدودند ي پزشك يها مدل

ن يـ رنـد و ا   يگ مـي م  يشان تصم  ي سالمت يمردم چگونه برا  
 علـم و عمـل      ين فكر انـداخت كـه بـرا       يل او را به ا    يمسا

 ،ي تئـور  ي طراح ي در ابتدا  .ابدي ب ي متفاوت يها  راه يپرستار
 هـر   و سالمت در نظـر     يات زندگ ي او بر تجرب   يتمركز اصل 

ــود فــرد ــور )42و41( ب ــارادا خــياو در تئ م يود چهــار متاپ
  .ف كرده استيط را تعري و محي، انسان، سالمتيپرستار

 را يكـه پارسـه پرسـتار      نيـ با توجه بـه ا     :يپرستار
ات يداند كه تجرب مي يداند و انسان را كس    مي ي انسان يعلم

ـ     يفيك .  دارد يفـرد در مـورد تجربـه سـالمت        ه   و منحـصر ب
د يـ ه البته با   ك ؛شناسد مين انسان   يري با ا  ي را درگ  يپرستار
از نظـر او   . داشته باشـد ي كامالً مستقل از پزشكيعملكرد

 يهـا  تيـ  واحد است كـه در انتخـاب موقع        يانسان موجود 
د در جهـت    ي با يپس پرستار . مخصوص خودش آزاد است   

ا، هـ   تيـ  موقع يدا كـردن معنـ    يـ ، پ ي شناخت هـست   ياه  هرا
 ي در زنـدگ   ي كسب سالمت و حضور واقعـ      ياه  هانتخاب را 
 او  يف پرسـتار  يـ  در تعر  . كنـد  ييشخص را راهنما  روزمره،  

دن يز و تحرك بخش   يحركت به سمت روشن نمودن و تجه      
 ي بـه سـالمت  يابي دسـت ي خانواده براين شخصيبه روابط ب 

 نقـش   ي دارد و خانواده در عملكـرد پرسـتار        يگاه خاص يجا
  .)42و41(  دارديمهم

كپارچه است كه آگاهانه بـا      ي يانسان موجود  :انسان
بـرد و    مـي سـر   ه  در زمان حال ب   . ط خود مشاركت دارد   يمح
ن يـ و بـا ا   . گر است يو افراد د   ط خود يماً در تعامل با مح    يدا

  .ابدي ميكند و تكامل  مي رشد ي از زندگيتجارب ناش
 يسالمت.  است يك تجربه زندگ  ي يسالمت: يسالمت

 نـه حالـت     . اسـت  يمـار ي از سالم بـودن تـا ب       يوستارينه پ 
 فـرد بـا   ي سـازگار ياه هوي و ش يماريا ب يدوگانه سالمت و    

هـا و راه      از ارزش  يبـ ي ترك يبلكه سالمت  .ستيز ن يط ن يمح
 در  يي معنـا  ي در اصـل سـاختارها     يسـالمت .  اسـت  يزندگ
 باشـد  مـي ن  ي از شـدن و تكـو      ينـد يا است و فرآ   ه  تيموقع

  .)42و41(
ـ  ،ط جدا هـستند   ياز نظر او انسان و مح     : طيمح  ي ول

ب بزرگتـر و    يـ  و رها شدن، بـه سـمت ترك        يتعامالت انرژ 
گر اثـر   يكدي منظم بر    ي الگوها براساسو  . تر دارند  گوناگون

گر دارنـد و بـر   يكـد ي بر يه انرژ يط تخل يانسان و مح  . دارند
كننـد و انـسان      مـي ن جهان اسـت درك      ياثر آن آنچه در ا    

جـاد شـده درك     يت ا يـ ن موقع يـ نظر خود را در ا     مورد يمعن
  .)42و41( كند مي

 از  اي  ههر سه تعريف بر اين اصل كه پرستاري شاخ        
كيـد  أكيد دارند و بـر همـين اسـاس ت         أعلوم انساني است ت   

 شـكل بيمـاري محـور بايـد بـه انـسان             دارند پرسـتاري از   
از . محوري تغيير كرده و در جهت تعالي انساني گام بـردارد     

طرفي پارسه چون در تعريف انسان به ديدگاه كـل نگرانـه            
رسد در مراقبـت پرسـتاري       مي به نظر  بنابراين   ،اعتقاد دارد 

واتسون به وضوح ديدگاه كل نگرانه      . نيز به آن معتقد باشد    
بيان كرده است در تعريف حاضر نيز مراقبـت         به مراقبت را    

در هـر سـه      .كلي و در همه ابعاد انساني بيان شـده اسـت          
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تعريف توجه به تعالي، صيرورت و بالفعـل شـدن نيروهـاي          
بالقوه انساني در امر مراقبت مورد توجه قرار گرفته اسـت و            

ف پارسـه   يه در تعر  كبر مبناي علوم انساني بودن پرستاري       
توانـد جـز    مـي مراقبـت ن د شده است،    كيأن ت آ بر   يو اسالم 

بنـابراين هـر سـه      . براي تعالي و تكامل انساني انجام شود      
تعريف بر انساني بودن، همه جانبه بودن و در جهت تعـالي            

  .كيد دارندأو صيرورت انسان بودن مراقبت ت
هر سه تعريف به نقش جامعـه در ارتقـا سـالمت و             

ر تعريف اسـالمي مراقبـت    اما د .كيد دارند أفرآيند مراقبت ت  
 دستورات الهي و فرايض ديني و بر مبناي فطـرت           براساس

 مبناي طراحي   ، در تعريف واتسون و پارسه     .بيان شده است  
 خواسـت فـرد كـه سرچـشمه گرفتـه از            براسـاس مراقبتي  

ــدگي   ــيط زن ــات وي از مح ــامالت و تجربي ــت  تع اش اس
بـه  از طرفي تعريف اسالمي مراقبت پرسـتاري را         . باشد مي

كنـد   مـي سه حيطه عمومي، تخصصي و خصوصي تقـسيم         
 در  .ا تفكيكي نـشده اسـت     ه  هكه در تعاريف ديگر اين حيط     

تعريــف واتــسون ده عامــل مراقبتــي تعريــف را از شــكل  
انتزاعي خارج نموده است كه در تعاريف پارسـه و اسـالمي            
انتزاع بيشتري وجود دارد و مطالعـات بيـشتر بـراي خـارج             

  .زاع مورد نياز استشدن از حالت انت
اگرچه هر سه تعريف به اهميت جامعه و اجتمـاع در           

 امـا ديـدگاه واتـسون و        ،كيد دارند أي برنامه مراقبتي ت   طراح
طراحـي فرآينـد مراقبـت       كننـده  را تعيين و تبيين    پارسه آن 

 تبيـين   ،هـا   آن ديدگاه پديدارشناسانه    براساس يعني   .داند مي
  در حـالي   ،شـود  ميام   تجربيات محيطي انج   براساسنيازها  

 فرآيند مراقبتي اگرچه از تجربيات و       ،كه در تعريف اسالمي   
 طراحـي   ها  آنپذيرد ولي بر مبناي      ميتعامالت محيطي اثر    

 بلكه بر مبناي فطرت انـسان و دسـتورات الهـي            ؛گردد مين
  .شود ميطراحي 

در رابطه با ابعاد مراقبت هر سه تعريف بـه مراقبـت            
ا از يكديگر و عالم از انـسان اعتقـاد          ه نانسان از خود، انسا   

 اما مراقبت   . با اسالم متفاوت است    ها  آن أ اگرچه منش  ،دارند
خداوند از انسان خاص تعريف اسالمي است كه در تعاريف          

در مراقبـت انـسان از خـود در تعريـف           . ديگر وجـود نـدارد    
 حـب ذات    براساساسالمي انسان وظيفه مراقبت از خود را        

 هر زمان كه انسان در امر مراقبت از         .دو فطرت خويش دار   
 .انسان كمك كنند   هخود ناتوان شود ديگران وظيفه دارند ب      

عالوه بر اين انسان وظيفه دارد با مراقبت از خود به تعـالي             
و كمال برسد و در اين راه از ابعـاد ديگـر مراقبتـي كمـك                

بنابراين مراقبت امري دروني اسـت و وظيفـه خـود           . رديبگ
در تعريف واتسون مراقبت امري . ه امري بيروني فرد است ن  

بيروني است كه وظيفه دارد توانايي خـود مراقبتـي فـرد را             
 بنابراين در تعريف اسـالمي مراقبـت وظيفـه        . افزايش دهد 
 بـصيرت و آگـاهي فـرد بـه خـودش و            براساسخود فرد و    
 خود را بشناسد و ماًيدهد و فرد وظيفه دارد دا    ميفطرت رخ   
يت وجودي خود كه همـان فطـرت اوسـت از            واقع براساس

  .خويشتن مراقبت كند تا به نهايت انسانيت برسد
  
  گيري نتيجه

ه كـ گـردد   ميان شده مشخص    يبا توجه به مطالب ب    
 بعـد  ي تحت لوايه همگكمراقبت در اسالم چهار بعد دارد      

اگرچــه بعــد . ننــدك مــيمراقبــت خداونــد از انــسان عمــل 
 يراقبت انسان از انسان معن     در قالب م   ي پرستار يردكعمل
 ي مراقبت پرستار  ياه  ه برنام ي آنچه در طراح   يرد ول يپذ مي
 پرسـتار در    يارتقا فرد   جنبه يكيرد  يد مورد توجه قرار گ    يبا
 ي برنامــه بــر مبنــاي طراحــيگــريطــه اســت و دين حيــا

 تبعـاد   انسان و توجه به همـه     يد تعال ي و با د   يدستورات اله 
  . انسان استيوجود

ق ابعـاد مراقبـت در     يـ ن تحق يج حاصله از ا   يتابنا بر ن  
 و  يردكـ  عمل طهين ح كن شده است و تا حد مم      يياسالم تب 

، مـشخص شـده     ي و انتزاع  يطور نظر ه  مداخله پرستاران ب  
ـ  ي بعـد  يهـا   اسـت تـا در گـام       ياما ضرور . است طـور  ه   ب
ـ  ي پرستار يندهاي فرآ يا در طراح  ه  هطين ح ي ا يردكعمل ه  ب
 يزي تجـو  ياهيـ ت نظر يـ ر نها ار گرفته شود، تـا بتـوان د       ك

مـاران  ي از ب  ي در امر مراقبت پرستار    ي متون اسالم  براساس
  .ه داديان ارايو مددجو
  

  تشكر و قدرداني 
ه از  كـ  يختگانيخردمندان و فره   هيلكله از   يوس نيبد

ر را  كت تش يق استفاده شد نها   ين تحق يآثارشان در نگارش ا   
پرستاري و  همچنين گروه تحقيق از مركز تحقيقات       ،  ميدار

ــ    ــراي ت ــران ب ــكي ته ــوم پزش ــشگاه عل ــايي دان مين أمام
  . هاي اين تحقيق نهايت تشكر را دارند هزينه
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Explanation the concept of carein Islamic document and 
explain of deferent of it with caring theories 

 
 
Sadat Hoseini1 AS (Ph.D) - Khosropanah2 A (Ph.D) - Negarandeh3 R (Ph.D). 
 
 

Abstract 
Introduction: Care is one of the most important concepts in nursing. Concept of 

care is dependent on philosophy of community then in this research we defined of 
care concept based on Islam and explain of different of it with caring theories. 

Method: The concept of care was done with subjective research in Islamic 
documents.  

Results: Care in Islam has four dimensions: - care’s God from human- care’s 
from human of self- care of human from human- care’s environment from human. All 
of humans must be cared of each others.In this process they become excellent. Then 
human must be cared of self based on God’s order and environment is servant of 
human. All of the event and experience in human’s life is under view of God’s orders. 

Conclusion: In Islam care has origin in human nature and is internal agent and 
try to be actually all of potential’s nature. In caring theories care is external agent and 
planned based on experiences and interactions of human with universe. InIslam 
experiences and interactions with universe are valid. But moving based on human’s 
nature is more important and nursing implementation must be done based on nature of 
human. 
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