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اسالمیومقایسهآنبانظریههایپرستاریغرب 
اکرم السادات سادات حسینی ، 1دکترفاطمه الحانی ،2دکترعبدالحسین سرن پناه  ،1دکترعبدالکریم بهجت پور
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چکیده 
مفاهیم بر اسار فلسفهها ن عقاید حاکم بر هر جامعه دارای تعاری متفانتی مایگردناد .بناابراین ،لازنم تعریا مفهاوم انساان در
پرستاری بر اسار عقیده به معاد ضرنری بنظر میرسد .در این مقاله از رنش اقتبار مفهوم ناکر ن انانت در نظریهپردازی اساتفاده
دد که مفهوم انسان از نظریههای آیت ا جوادی آملی ،مصباح یزدی ن محمد تقی جعفری استخرا داد .یافتاههاا نشاان دادناد
انسان متشکل از رنح ن جسم است که بر مبنای فطرت الهی آفریده دده است .حرکت بر اسار فطارت باا کماک عقال ،ا تیاار ن
ایمان انجام میپذیرد تا به نهایت سالمت رنح که قلب سلیم است دست یابد .انساان بارای رسایدن باه قلاب سالیم بایاد سااحات
نجودیاش که دامل نباتی ،حیوانی ن عقالنی است را طی کند .بنابراین ،نظیفۀ پرستار ،کمک به مددجویان برایدستیابی به فطرت
ناقعی نجودی ود بر اسار ساحات انسانی است .بنابراین براسار تعری موجود به نوعی به برتری رنح بر جسام معتقاد هساتیم.
در این دیدگاه بر الف نظریههای موجود ،برتری توجهات پرستاری به مسائل رنحی است .همچنین بر الف تعاری نظریهپردازان
مراقبتی ،آنچه هدایتگر طراحی برنامههای پرستاری است ،فطرت انسان است نه نیازهاا ن تجربیاات فارد .بناابراین در ایان دیادگاه
نظیفه پرستار کمک به انسان است بر اسار فطرت الهی یموجودی که لق دده ن در نهایت به سوی پرنردگار باز می گردد) ،برای
رسیدن به نهایت سالمت که همان دادتن قلب سلیم در رنز قیامت است.

کلیدواژهها :انسان ،پرستاری ،اسالم ،فطرت

 .1نویسنده مسئول:استادیار دانشکده پرستاری ن مامایی دانشگاه علوم پزدکی تهران -تهران -ایرانashoseini@tums.ac.ir :
 .2دانشیار دانشکده علوم پزدکی ،دانشگاه تربیت مدرر
 .3دانشیار پژنهشکده حکمت ن فلسفه ایران ،دکتری حکمت اسالمی ن دکتری تفسیر ن علوم قرآنی
 .4استادیار پژنهشکده فرهنگ ن اندیشه اسالمی ،دکتری تفسیر ن علوم قرآنی



مقدمه 
تعری مفاهیم در فلسفههای حاکم بر نظریه پردازان نقش مهمیدارند ،اغلب تعری مفااهیم متااثر از موقعیاتهاای
اجتماعی ،فرهنگی ،سا تارهای جامعه ،مذهب ناعتقادات نظریه پردازان هساتندی; Holt, 2000; Adams, 1991
 .)Rocha, Lima, & Peduzzi, 2000; Sitzman & Eichelberger, 2011بنابراین بر اسار صوصایات
هر جامعه ن فلسفه غالب بر آن ،تعاری متفانت واهند دد .باتوجه به تفانت فلسافی جامعاه ایرانیاساالمی باودن)،
تعری مفاهیم عمده حرفه با توجه به زیر سا تهای مذهبی ن فرهنگی ما ضرنرت دارد .از آنجاا کاه تقریباا تماامی
نظریه های پرستاری اذعان دارند تعری انسان باه عناوان کسای کاه ماورد مدا لاه ن توجاه پرساتار اسات اهمیات
داردی; Ducan, Cloutier, & Baily, 2007; Giger & Davidhizar, 2002; Holt, Adams, 1991
;2000; Hupcey & Penrod, 2005; Melise, 2012; Risjord, 2009; Rocha, et al., 2000
 )Sitzman & Eichelberger, 2011; Tomey & Alligood, 2006ن از طرفی هیچ مطالعاهای کاه در آن
مفهوم انسان در پرستاری بر مبنای متون اسالمی تعری دده بادد نجود ندارد ن مطالعاتی نیز که در اساالم صاورت
پذیرفته هیچ کدام با دیدگاه نظریه پردازی در پرساتاری بار اساار تفکار اساالمی ن اعتقااد باه معااد نباوده اسات
ی; Barolia & Karmaliani, 2008; Cheraghi, Payne, & Salsali, Aldossary & While, 2008
;2005; Difoseph & Cavendish, 2005; Giger & Davidhizar, 2002; Marrone, 2008
Mebrouk, 2008; Mohammadi, Evans, & Jones, 2007; Ohm, 2008; Ott AL & Al;Junaibi, 2003; Rasha, MacVane Phipps, & Haith-Cooper, 2004; Vydelingum, 2000
 .)Wehbe-Alamah, 2008همچنین تعداد زیادی از مطالعات بر این موضوع اذعان دارناد کاه تادابیر بکاار رفتاه
برای هماهنگسازی پرستاری با نیازهای مسلمانان موفق نباوده اساتی; Narayanasamy & Halligan, 2006
 .)Andrews, 2000; Rassool, 2000, 2006پس نیازمند طراحی مدلی در پرستاری بر اسار نیازهاا ن عقایاد
مسلمانان ن اعتقاد به معاد هستیم تا هم در جوامع اسالمی ن هم در جوامع دیگر مورد استفاده قرار گیردی Rassool,
 .), 20062000بنابراین از آنجا که اسالم به عنوان یک مکتب فکری قابلیت تولیاد فلسافههاای مختلا ن نظریاه-
پردازی را دارد ن زیر سا ت مورد نیاز در نظریه پردازی را فاراهم مای نمایادی ،)A Javadi Amuli, 2007بار آن
ددیم تا مفهوم انسان در پرستاری را بر اسار نظریههای اسالمیکه در آن دیدگاه فرجاام دناساانه اعتقااد باه معااد
نجود دارد تعری نماییمی.)Melise, 2012
از طرفی نظریه پردازان پرستاری دارای تعاری متعددی در مورد انسان هستند که در آنها دیدگاههاای مختلا باه
انسان بر اسار فلسفههای حاکم بر این نظریهها نجاود دارد ی; Holt, 2000; Melise, 2012; Adams, 1991
 .)Rocha, et al., 2000; Sitzman & Eichelberger, 2011از بین آن ها کامل تارین ن متاا ر تارین ایان
تعاری  ،نظریههای مراقبتی در پرستاری هستند که به علت دیدگاه کلی ن توجاه باه معنویات ن ابعااد رنحای انساان
دارای قابلیت مقایسه با دیدگاه اسالمی را دارندی .); Rocha, et al., 2000Holt, 2000بناابراین پژنهشاگران در
این مطالعه با توجه به اینکه مفهوم انسان در بین مفاهیم پرستاریاز اهمیت اصی بر وردار اسات ،بادنن دانا ت
انسان نمی توان پرستاری را معنی نمود .دست به تعری مفهوم انسان بر اسار فلسفه اعتقاد به معاد اسات زده ن باه
منظور تبیین بهتر تفانت این تعری با نظریه های موجود در پرستاری به مقایسه آن با نظریه های مراقبتی پرستاری
پردا تااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ا نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.
بنابراین هدف از این مقاله تعری مفهوم انسان در پرستاری بر اسار متون اسالمی ن مقایساه آن باا نظریاه هاای
مراقبتی موجود در پرستاری است
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یافتهها 
انسان در دیدگاه اسالمی دارای دن بعد جسمی ن رنحی است که طبیعت ن غریزه به بدن مادی ان ن بعد عقالنی غریزه
نفطرت به رنح ان باز میگردد .اگرچه انسان دارای دن جنبه طبیعی ن فراطبیعی است ،اما به این معنا نیست کاه ایان
دن همسان ن مسانی است ،بلکه اصل انسان رنح ن فرع ان که همواره پیرن اصل است ،بدن انست .پس هار انادازه کاه
قوت رنح باال بادد ،بدن نیز قوی است ن از ساتگی ن درمانادگی باه دنر اساتی; A. A Javadi Amuli, 2010
 .)Javadi Amuli, 2008انسان ها بر اسار فطرت الهی آفریده ددهاند ن به طور فطری باید مراحل زندگی را طی
کند تا به نهایت نجودی ویش برسد .فطرت به معنای کیفیت اص لقت است؛ یعنی نیژگی هایی که دانناد در
لقت انسان لحاظ کرد ن بینش هاا ن گارایش هاای ادادادی ن غیار اکتساابی کاه در انساان قارار داده داده اناد
ی .); Rajabi, 2007; Roodgar, 2006Mesbahe Yazdi, 2009بنابراین هر فردی با نوعی ااص از صافات
ذاتی ن طبیعی متولد میدود ن اگر این صفات را به حال ود بگذارد ،به علت هماهنگ بودن با ذات ناقعی انساان در
نجود نی نمایان می دودی .); Roodgar, 2006Kosropanah, 2012فطرت با طبیعت ن غریزه متفاانت اسات.
معموال در مورد بی جان ها لغت طبیعت یاا طباع باه کاار بارده مای داود ی )Mesbahe Yazdi, 2009ن معنای
سردتی را می دهد که ادیای مادی بر آن آفریده ددهاند ن اگر در ماورد جانادارها بکاار رند ،باه آن جنباه هاایی از
جانداران که با بی -جانها مشترکند اطالق میدود ،مثل دکل فیزیکی ن فیزیولوژیاک ادایاء ن انساانی Roodgar,
 .)2006غریزه بیشتر در مورد حیوانات بکار می رند ن در انسان به جنبه های حیوانی موجاود در انساان اطاالق مای
دود ن عبارت از نوعی حالت تسخیری ن غیر آگاهانه یا نیمه آگاهانه است که بر اود محاوری یاا بقاای ناوع اساتوار
استی .); Roodgar, 2006Mesbahe Yazdi, 2009فطرت مرحله -ای تکاملی است که پس از فعلیات یاافتن
طبیعت ن غریزه ،یعنی همراه با پیدایش عقل ایجاد می دود ن در پرتو آن ،گرایشهای غریزی نیز می توانند از ناوعی
قداست بر وردار دوندی .)Roodgar, 2006فطرت امری است که از غریزه آگاهانه تر است .فطری بودن مربوط مای
دود به مسائلی که ما آنها را مسائل انسانی یاا مساائل ماانرای حیاوانی مای ناامیمی.)Mesbahe Yazdi, 2009
بنابراین انسان غیر از حیات گیاهی نحیوانی متدانل که نهایت آن حیوان ناطق است ،بار اساار فطارت اود دارای
تعهد نسبت به دانند استی .); A. Javadi Amuli, 2008A Javadi Amuli, 2010تعهد نسبت به دانناد
یعنی همه امور انسان برای دا ن رضای ان باددی; A Javadi Amuli, 2010; A. Javadi P Bonyan, 2005
 .)Amuli, 2008در راه حرکت به سمت دانند انسان باید با کودش ن تالش ،تواناییهای بالقوه نجاود اویش را
بالفعل نمایدی ); A. Javadi Amuli, 2008A Javadi Amuli, 2010تا از قلمارن زنادگی گیااهی ن حیاوانی
ار گردد ن به حیات انسانی نجود ویش دست یابدی.)A. Javadi Amuli, 2008
یکیاز امور ذاتی ن فطری که کمک کننده به انسان برای رسیدن به زندگی متعهدانه به دانناد اسات ،ایماان اسات.
گرایش های ناال ن معنوی ن فوق حیوانی انسان آنگاه که پایه ن زیر بنای اعتقادی ن فکری پیدا میکند ،نام ایماان باه
ود میگیردی .); Gazi zade & Salimi zare, 2005P Bonyan, 2009یکای دیگار از اماور فطاری ااص
انسان ،عقل است که در ارتقای انسان نقش مهمی دارد .عقل در قرآن به معنای فهمی است که از فطرت نادی داده،
پرده ظواهر را دریده ن به حقیقت باطنی دست یافته است .رسیدن به چنین فهمی تنها با پرنرش ذهن بدسات نمای
آید ،بلکه آنچه مهم است پرنرش رنح است ن این از طریق رفتار به دست میآیادی; Hoseinifar, Aayaz, 2005
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 .)1999در این راستا آنچه سبب بالفعل ددن توانایی های انسان ن تغییرات رفتاری می گردد ،ا تیار است .ا تیاردر
این بحث به معنی تصمیم گیری پس از سنجش ن گزینش است ،یعنی هرجا که انسان در انجام کاری راههای متعادد
را پیش رن دارد ،آنها را بررسی می -کند ن میسنجد ن سپس یکی را بر میگزیند ن تصمیم بر انجاام آن مایگیارد،
گفته می دود آن کار از رنی ا تیار انجام گرفته است ،البته ا تیار با اراده که منشاء آن غریزه انسان اسات ،متفاانت
اساتی .); P Bonyan, 2009; Kosropanah, 2012P Bonyan, 2005مهام تارین تفاانت ایان دن منشااء
پیدایش آنهاست که در اراده ،قوای حیوانی انسان ن در ا تیار ،عقل انسان است .انسان به سبب کرامات اود دارای
ا تیااار اساات .کراماات انسااانی دن نااوع اساات ذاتاای ن اکتسااابیی; Jafari Tabrizi, 1995; Baqeri, 2005
 .)Sadagpour, 2005; Taheri, 2005مقصود از کرامت ذاتی آن است که دانند انسان را باه گوناه ای آفریاده
است که در مقایسه با بر ی موجودات دیگر از لحاظ سا تمان نجودی ،امکانات ن مزایای بیشاتری دارد یاا تنظایم ن
سا تار امکاناتش به دکل بهتری صورت پذیرفته استی; Gazi zade & Salimi zare, 2005; Aayaz, 2005
 .)Hoseinifar, 1999; Sadagpour, 2005مقصود از کرامت اکتسابی ،دست یاابی باه کماال هاایی اسات کاه
انسان در پرتو ایمان ن اعمال صاال ا تیااری اود باه دسات مای آنرد ی; Mooadab, Jafari Tabrizi, 1995
 .)2005; Taheri, 2005چون انسان موجودی است که جسمش به اک اتصال دارد ن رنحش به دا ،پس انسان
حقیقتی ملکوتی دارد که در بعد جسمانیاش الصه نمی دود ن بخش اصیل انسان ،یعنی رنح ان نیژگایهاایی دارد
که اسار آنها کرامت استی .); Taheri, 2005Mooadab, 2005لزنم رسیدن به حداکثر کرامت انسانی ،متصل
ددن به کمال مطلق که همان دانند است می بادد ن این امر به جز باا زنادگی متعهداناه بارای دانناد رخ نمای
دهدی .); Mooadab, 2005; Taheri, 2005A. Javadi Amuli, 2008هارکس در ایان حرکات باه مقصاد
برسد ،صاحب قلب سلیم می گردد ن زنده سالم است .قلب سلیم تنها چیزی است که بکاار مای آیاد ن انرا در مسایر
رسایدن باه رضاای دانناد یااری مای رسااندی; A. Javadi Amuli, 2008; A Javadi Amuli, 2010
.)Mooadab, 2005; Taheri, 2005
بنابراین انسان تعری دده بر اسار نظریه های اسالمی در پرستاری ،موجودی کریم است که دارای دن بعاد جسامی
ن رنحی است ن بر اسار فطرت ویش ،با کمک عقل،ایمان ن ا تیار مسیر رسیدن به رضای دانند را طی می کناد
تا نیرنهای بالقوه نجود ویش را بالفعل نماید .نهایت پیرنی از فطرت ،رسیدن به قلب سلیم استینمودار.)1
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نمودار:1دیاگراممفهومپارادایمانسان

مفهوم سالمت در عرف ،عاری بودن از هر گوناه آفات اسات ی; Mesbah Yazdi, Makarem Shirazi, 1995
 .)2000سلیم نیز از ماده سالمت در برابر فساد ،انحراف ن بیماری است ن قلب سلیم به طوری کاه از رنایاات ن قارآن
بر می آید ،قلبی است که از دک ن دبهه ن ریب ن تردید ،کینه ن حسد ،کفر ن نفاق ن ریا ،حاب دنیاا ن دلبساتگی باه
دهوات ن مادیات پااک ن پیراساته باداد ن بطاور کلای از غیار ادا االی بادادی; Makarem Shirazi, 1995
 .)Mesbah Yazdi, 2000; Mobin, 2003انسان برای رسیدن به ناقعیت نجودی ویش یاا قلاب سالیم بایاد
مراحلی را طی کند .مرحله انل ردد جسمی ،زیبا پودیدن ن وب وردن ن غیره است .در این مرحلاه باا احساار،
عاطفه ن مسئولیت سر ن کاری ندارد ن در مرحله نباتی است .پس از طی این مرحله ،پسات ،مقاام ،عاطفاه ،احساار
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نفاداری ،مسئولیت ن امانت برای ان مطرح دده ن به مرتبه حیوانی پای نهاده است .اگر کسی مسائولیت ن اماناتداری
هم ندادته بادد ،به یقین از حیوان پستتر است ناگر تا این اندازه مسئول ن امین باداد حیاوان اوب تربیات داده
است .اگر کسی این مرحله را پشت سر نهاد ن از لذت های حیوانی گذدت ،به مقام انسانیکاه هماان کسابرضاایت-
دانند است نارد می دود که نیژگی برجسته ان در این مقام کرامت است .مسلما طی این مراحل جز با ا تیار ن اراده
فرد رخ نمیدهد ن امری از رنی جبر نیست .بنابراین انسان برای رسیدن به حداکثر سالمت ،نیازمند تاالش مادانم ن
همیشگی بهمنظور تعالی نجود ویش بر اسار فطرت ود است ی.)Motahari, 1983
از آنجا که به نظر می رسد این حرکت ماهیتی ذنمراتب دارد ن پرستاری علم مراقبت ازانسان برای رسیدن به مرتباه-
ای با سالمتبیشتراست .درهمینراستا نیازمندتعری حیطه -ها نساحتهای انسانی نیز میبادیم تاا بیاابیم پرساتار
درکدام حیطهها ن ساحتهایانسانی قادر به مدا له نعملکرد است .بنابرایندانا ت سااحتهاای نجاودی انساان ن
حیطههای د الت پرستار دراین ساحتها باید مشخصگردد .همانطور که گفته داد انساان دارای دن بعاد جسامی ن
رنحی است که برپایه فطارت ن سرداتالهای آفریاده داده اساتی; Mesbah Yazdi, 2000; Baqeri, 2005
 .)Mesbahe Yazdi, 2009; Motahari, 1983جسم ن رنح با یکدیگر ارتباط ناگسساتنی ن غیارقابال انکااری
دارند ن تغییر ن تحول هریاک باردیگاریماوثر اسات .عماوم انساانهاا دارای حیطاههاای بادنیینباتی) ،داهوت یاا
قوتیحیوانی)ن عقالنییانسانی)هستندی .)13به نظر میرسد حوزه تمرکز پرستاری می تواند سه حیطه مشاترک باین
همه انسانها ،یعنی بدنی ،دهوت ن عقالنی بادد .این سه حیطه کمک میکند تا انسانها امور زنادگی اود را انجاام
دهند ی .); Jafari, 1965a, 1965bBerengkar, 2011پس دارای مشخصههای عمومی برای همه انسانهاسات
نبالقوه همه توانایی رسیدن به آن ها را دارند .حیطه بدنی صوصیاتش مانند مرحلهی نباتی نجاود انساان اسات؛ در
مرحله نباتی جسم ن رنح نجود دارد ،نلی جسم بر رنح برتری دارد مانند گیاهان کاه دارای رنح هساتند ،نلای قاوت
رنح در آنان به اندازه موجودات دیگر نیست ،مثل میل به آب ن غذا .دربر ی متون این حیطاه را غرایاز نیاز نامیاده-
اند ،نلی ناژه غرایز کمی تکامل یافتهتراست که دارای تدا التی با ابعاد حیوانی نیز میگردد ،پاس درمجماوع حیطاه
بدنیدارای دنطبقه نباتییقوت جسام ،مثال نیااز باه غاذا ن آب) ن غرایزیقاوت جسام هماراه باا تمایال ،مثال نیااز
جنسی)است .در حیطه دهوت تدا ل اعمال جسم ن رنح با ددت بیشتری دیده می دود ن میتوان فارض نماود هار
دن دارای قدرت یکسانی هستند ن برتری به صورت انلیه بین آنها نجود ندارد ن حرکت به سامت هرکادام از جنباه-
های جسمی ن رنحیاین امور میتواند به صورت ا تیاری توسط انساان اتفااق بیافتاد؛ یعنای اعماال ایان حیطاه در
ساحتی جسمی است ن در ساحتی دیگر رنحی است ن اینکه کدام یک بر دیگری برتری یاباد ،درگارن ا تیاار انساان
است .داید بتوان این حیطه نجود آدمیرا همان مرحلهی حیوانی دانست که جسم ن رنح نجود دارد ،نلی برتری رنح
انسانیدرآن دیده نمی -دود ،مثلدنست دادتن ،عشق ،ترر ن ودحالی .این امیال را عام نیز نامگاذاری نماودهاناد،
یعنی ا تصاص به انسان ندارد .بنابراینحیطه تدا لی بین ظهورانسانی نحیوانی نجود آدمای اسات ن اود دارای دن
طبقه میگردد .دستهای دکل کامال حیوانی دارد ،مثل ترر که درحوزه ا تیار انسان قرار ندارد ،نلی بر یاز آنها از
حوزه حیوانی صرف ار دده ن دارای مرزهای مشترک با حوزههای انسانی میگردد کاه ا تیاار آدمای درآن نقاش
دارد ،مانند عشق ن ودحالی .حیطه بعدی انسان ،حیطه عقالنی است؛ ایان حیطاه ااص انساان اسات ن از آن باه
عنوان امیال اص نیز تعبیر میگردد ،مانند عشق به دا ،تعجب ن جالت .بنابراین حیطه عقالنی تنها مالک انسانیت
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انسان است ن نجه تمایز ان از دیگر موجودات است .عقل سه جنبه نظرییکش ناقعیتها) ،عملییدانا ت بایادهاا ن
نبایدها) ن ابزاری دارد .به نظر می -رسد عملکرد پرستار در حیطه عقالنی ،جنبه عقل ابازاری آن اسات .عقال ابازاری
دنیا را بر اسار اهدافی که دا ،دین ن عقل عملی مشخص می کند سامان میبخشد .بدین ترتیب عقل ابزاری دینای
هر چند به ظاهرممکن است دبیه عقل ابزاری غیر دینی بادد در هدف ،نسیله ن نتیجه کامال با آن متفانت اسات .باا
مدا له در این حیطه پرستار قادر است در دن جزن جسمی ن رنحی انسان مدا له نماید ن سبب ارتقا ن حرکت انساان
به سمت بعد الهی نی گردد .پس حیطه عقالنی مورد مدا له پرستاری یا همان عقل ابزاری ود دارای دن بعد انسان
عقالنی ،مانند احساسات تعجب ن جالت ن انسان عقالنی -الهی مانند عشق به دانند است ی; Berengkar, 2011
 .)Jafari, 1965a, 1965b; A Javadi Amuli, 2010; A. Javadi Amuli, 2008پسبا توجه باه مطالاب
گفته دده ،به نظر می رسد حیطه های بدنی ،دهوانی نعقلی در دامنه عملکرد پرستاری قرار دارد ن پرستار از طریاق
ارضای امیال غریزی ،عام ن اص میتواند به ارتقای انسان به سمت سالمت قلب کمک نماید.
یافتههایجدیدتعریفحاضردرمقایسهباتعاریفموجوددرپرستاری 

انسان دردیدگاه اسالمی دارای دنبعد جسمی ن رنحی است که طبیعت ن غریزه به بعد جسامانی نی ن ابعااد عقلای
غریزه ن فطرت به رنح نی برمی گردد .جسم ن رنح بر هم اثر غیر قابال انکااری دارناد نلای آنچاه در انساان اهمیات
بیشتری دارد ،رنح نی است ن نهایت سالمت انسان نیز سالمت رنح نی یا همان قلب سلیم است .بعد فطاری انساان
دارای جنبه های نباتی ،حیوانی ن انسانی است که حیطهی مدا له پرستار در جهت حرکت این ابعاد نجاودی انساان
بر اسار فطرت الهی است .انسان به علت کرامت نجودی ویش با کمک عقل ،ا تیار نایمان می تواند توانایی هاای
بالقوه ود را به بالفعل تبدیل نماید .نظیفهی پرستار کمک به انسان برای رسیدن به سالمت ناقعیبراسار تبعیت از
فطرت الهی انسان ن تبدیل تواناییهای بالقوه نی به بالفعل است .بنابراین انسان در دیدگاه اسالمی ،موجاودی کلای-
است که ساحات آن غیر قابل تفکیک از یکدیگر نلی ذنمراتب است .تنها زماانی انساان باه تعاالی ن ساالمتی بیشاتر
واهد رسید که همه ابعاد نجودیاش با یکدیگر ردد نمایند ن قوای ان از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل دود.
 Parseن Watsonدن نظریه پردازی هستند که بیشترین تاثیر را در پرستاری امرنزی دارند .از آنجاا کاه تعااری
سایر نظریه پردازان دارای تعری کل نگرانه به انسان نزدیکی زیادی با این دن نظریه پارداز دارناد ،بار آن دادیم تاا
تعری انسان مطارح داده در ایان مقالاه را باه علات نزدیکای در تعااری باا ایان دن نظریاه ماورد مقایساه قارار
دهیمی.); Watson 2012; Watson, 2008Parse, 1995
 Watsonدیدگاه انسان ددنی)human beingرا ارائه داده است که در آن پرستار ن بیمار در فرآیند مراقبت باه
ردد ن ارتقا دست می یابند Watson .عقیده دارد انسان باید آزادانه انتخااب نمایاد ن در برابار انتخاابهاای اود
پاسخگو بادد .از نظر ان جدایی ذهن ،بدن ن رنح غیر ممکن است ن بر یکدیگر اثر غیر قابل انکاری دارناد .مراقبات ن
دفا بخشی کمک می کند تا هر دن بعد غیر فیزیکی ن فیزیکی فرد مورد حمایت قرارگیارد ن فارد باه سامت انساان
ددن حرکت نمایدی.); Watson 2012; Watson, 2008Parse, 1995
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در مطالعه ی حاضر نیز دیدگاه کل گرایانه به انساان ن ابعااد انساانی غیار قابال تفکیاک از یکادیگر مایباداند ن
کوچکترین تغییر در یک بعد سبب ایجاد تغییر در همهی ابعاد نجود انسان میگردد .اما  Watsonعقیده به انساان
ددن در فرآیند زندگی ن ارتباط با طبیعت دارد اگرچه این دن عامل بر اسار عقاید اسالمی در فرآیند انساان دادن
نقشتسهیلگر یا مانع را دارند ،نلی تعیین کننده نهایی فرآیند انسان ددن نیستند .در تعری ما آنچه سبب حرکات
انسان به سمت کمال می گردد ،تبعیت از فطرت ناقعی انسان است که راه آن از جانب دانند به نام دین به بشریت
معرفی دده است .تعامالت انسان با طبیعت بدنن دادتن راهنما لزنما سبب ارتقا انساان نخواهاد داد ن در ماواردی
حتی می تواند سبب سردرگمی ن ادتباه در انسان گردد Watson .باه آزادی انتخااب ن تصامیم گیاری در انساان
اداره دارد که در تئوری ما نیز این آزادی تحت عنوان ا تیار برای انسان الزم دانسته دده است ،اما آن را باا میال ن
اراده متفانت دانستهایم .درتئوری Watsonمشخص نیست منظور از آزادی تبعیت از میل است یا ا تیار بر اساار-
مصلحت ناقعی فرد .به هر حال به نظر میرسد آزادی مورد نظر  Watsonدر حیطه تجاارب نی معنای گاردد ،در-
حالیکه ا تیار مورد نظر ما در حیطه فطرت ن کرامت انسانین بر اسار اعتقااد باه جهاانی دیگرمعنای مایگاردد ن
تبعیت از امیال انسانی ا تیار وانده نمیدود .در تعری حاضر ابعاد نجودی انسان دسته بندی ددهاند ،درحالی که
درتئوری  Watsonاین دستهبندی از تعری سازمان جهانی بهدادت که در مورد سالمت ارائه داده اسات تبعیات
مینماید .از این نظر طبقه بندی دن تعری متفانتاند ،اما به نظر میرسد با تعری ساایر مفااهیم مثال ساالمت در
متون اسالمی بتوان ساحات نجود آدمی را بهتر تشری نمود .در تعری ما ساحات نجاود آدمای متارادف باا طبقاه
بندی سالمت در جوامع غربی نیست .در تعری حاضر پر رنگ بودن ابعاد رنحی ن توجه باه غایات قلاب سالیم کاه
ماهیتی کامال فرجام دناسانه دارد قسمت عمده ای ار تعری حاضر را به ود ا تصاص داده است کاه سابب ایجااد
تغییرات عمده در عملکرد پرستاران واهد دد .توجه به فطرت انسان اماری اسات کاه در تئاوری Watsonنجاود
ندارد ن سنخیتی نیز با ماهیت نسبی انسان ددن در تئوری نی ندارد که از این نظر این دن تئوری تفاانت عماده ای
دارند .مفهوم فطرت ،اص انسان تعری دده براسار متون اسالمیاست ن از ماهیت نسبی بر وردار نیست.
در تئوری  Watsonنقش پرستار ،مراقبت است که در این ارتباط مراقبتی از ود نیز مراقبت می کند ن پرساتار ن
بیمار مراحل انسان ددن را طی می نمایند ،نلی طیمراحل انسان ددن معیار ندارد ن مشخص نمی نماید بار اساار
چه دستورالعملی لزنما باید این انسان ددن به سمت مثبت ن وب پیش برند .در تعری موجود ضامن قباول ایان
تعامل ن ا ثرات آن بر هر دن طرف با دادتن معیار فطرت می توان مطمئن دد این حرکت لزنما سازنده واهد بود.
ساحت عقالنی تعری حاضر با توجه به اینکه تنها داملعقل تجربی ن ابزاری نیست نعقل داهودی را نیاز داامل
میگردد ،در تئوری  Watsonمشابهیدر تعری ندارد اگرچه باه نظار مای رساد منکار آن نیاز نیسات .از طرفای-
 Watsonدر تئوری ود بیان میدارد رنح جنبهی غیرمادی انسان است ،نلی در ارائه عملکرد برایجنبههاای غیار-
مادی تنها به تحریکات حسی بسنده می -نماید که در نظریه حاضر مشابهی برای آن نجود ندارد ن در مراحل بعادی
باید به عملکردی نمودن این جنبه از کار توجه دود.
درنظریه  Parseعقیده اصلی بر این است که انسان در فرآیند تعامل باا جهاان دارای تجربیاات ن آمو تاه هاایی
می -گردد که به ان کمک می کند تا به ناقعیت نجودی ود دست یابد .این تجارب ن الگوهاای مشاخصدر زنادگی
برای هرکسی منحصر به فرد است .در این عقیده موقعیتهای محیطی ن انسان هاای دیگار بار رنی فرآیناد انساان
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ددن موثرند .بنابراین انسان ددن بر پایهی تجربیات فرد دکل میگیرد Parse.عقیده دارد انسان ن محیط یا جهاان
یک ارتباطدنسره نمحرک دارند ن فرآیند تعاملانسان– محیط -سالمت نتیجهای بیشاتر ازجماع هارکادام ازآنهاا
استی.); Watson 2012; Watson, 2008Parse, 1995
در تئوری  Parseعامل حرکت ن ارتقای انسان ،تعامالت نی با محایط ن تجربیاات نی در زنادگی دانا ته داده
است که ادکال نارد بر تعری  Watsonن انتقاد به دیدگاه نسبی گرایی موجود در آن تئوری در اینجا نیز دیده می
دود .با توجه به نقص نارده بر دیدگاه نسبی ن اینکه لزنما حاصل تجربیات انسان درسات نیسات ،باه نظار مای آیاد
معنی نمودن تعالی انسان در این حیطه مسائلی را ایجاد واهد نماود کاه قابلیات سانجش را غیار ممکان واهاد
سا ت .اگرچه ایندیدگاه جذابیتهای ود را دارد ،نلی انحصاری بودن این دیدگاه به افراد عمال تعری انسان را باا
مشکل معیار پذیری رنبرن میکند .در تعری ما معیار انسان همان فطرت انست که انسان را به کمال ناقعای واهاد
رساند .البته تعری ما داید ابهام مجبور بودن انسان را ایجاد نماید ،نلی باید توضی داد کاه انساان باه هایچ عناوان
مجبور به اطاعت از دستورات دانند نیست .ان ا تیار دارد هر مسیری را که دنسات دارد طای کناد ،نلای همانناد
جوامع نسبی گرا که قوانین نمقرراتی توسط انسان ها برای کنترل ماهیت نسبی ن فردی ا الق ارائاه ماینمایناد تاا
جامعه از سالمت ا القی ن آسایش رنحی بر وردار بادد .در فرهنگ بر مبنای فطرت نیز قوانینی نجاود دارد ،فقاط
بجای اینکه این قوانین از تجربیات محدند بشری همراه با طا ن ادتباه منبعث دود ،از دستورات الهی که آفرینناده
انسان است به نجود واهد آمد .بنابراین حرکت ن ردد در تئوری ما بر اسار فطرت انسانی رخ واهاد داد ن معیاار
انسان ددن نی نیز پیرنی از فطرت انسان است ن آنکه از فطرت ناقعی انسان آگاه است ،کسی جز دا نیست ن لذا
با تبعیت از دستورات نی می توان به حقیقت نجودی ود دست یافت .از طرفی در تئوری  Parseانساان ن محایط
به قدری بر هم موثرند که به نظر می رسد انسان مقهور محیط است یا حداقل اثری یکسان بر هم دارند ،در حالیکاه
در تعری انسان در اسالم کرامت انسانی ،انسان را برتر از کلیه مخلوقات قرار داده است ن نقش برتری نسبت به سایر
موجودات ن جهان دارد.
به طور کلی بر الف نظر  Parseدر تعری حاضر آنچه تعیین کننده طی طریق انسان است ،حرکات بار مبناای
فطرت نی است ناینکه انسان به سوی فطرت ویش برند ،الزاما به معنای مخالفت با اثرات محیط نجهان یا موافقت
با آن نیست بلکه در مواردی ممکن است تجربیات دما را بر اسار فطرت هادایت نمایناد ،نلای الزامای بارای ایان
هدایت درست نیست ،یعنی اگر چه عوامل جهان بر انسان تاثیر میگذارند ،نلیالزاما تعیین کننده حرکت صاحی در
مسیر انسان ددن نیست.
به طور الصه در بررسی دن تئوری انتخاب دده ،توجه به دیدگاه کل نگرایانه ن فرآیناد انساان دادن باه انساان
مشترک است ،اما معیار ن راهکار این حرکت مدانم ن تکوینی انسان متفاانت اسات .در تئاوری  Parseن Watson
معیار تجربیات ،زندگی ن تعامالتی است که فرد با محیط ن جامعه ود دارد ،درحالیکه در تعری ماا معیاار حرکات
برمبنای فطرت انسان است .در هر سه نظریه ا تیار ن قدرت تصمیم گیری باه انساان ناگاذار داده اسات ،نلای در
تئوری  Parseن  Watsonتفانت آن با اراده مشخص نیست ن اینکه محدنده ا تیار انسان تا کجاست ن چگونه مای
توان مانع از تدا ل اراده ی انسان ها دد ن با توجه به اینکه معیار انسان ددن هر انسانی نسبی اسات ن منحصار باه
ود نی ،چگونه می توان مانع تضاد اراده ها دد ،در حالی که در تعری ما همه انساانهاا بار اساار فطارت الهای
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آفریده ددهاند ن ضمن احترام به تفانت های فردی همه برای رسیدن به انسان ددن باید در راه رضای دانند طای
طریق نمایند .پس در عین افتراق انسان ها ،همه از یک معیار که آن هم رضای داست تبعیت می نمایند ن مشاکل
تضاد تجربیات ن اراده حل واهد دد ن آنچه انسان را ارزدامند مایساازد ،تسالیم باودن نی در برابار تجربیاات ن
تعامالت زندگی نیست بلکه کودش نی برای طی طریق الهی ن بر مبنای فطرت ویش است که دااید در ماواردی
الزم بادد با اراده ن تجربیات زندگی متفانت بادد .توجه به یک نکته ضرنریستکه آنچه باهعناوان فطارت از آن ناام
برده می دود ار از واسته ها ن نیازهای انسان نیست بلکه نیاز ن واسته ناقعی انسان است .اگر انساان محادند
به تجربیات ن تعامالت ود با جهان دود ،دستهی بزرگای از نیاازهاایش بخصاوص نیاازهاای رنحای کاه از جانس
تجربیات فیزیکی نیست یا قابل درک توسط حوار نی نیست نادیده گرفته می دود ن علیرغام ادعاای کال نگاری
عمال این امکان به نجود نمی آید .همچنان که در تئوری  Watsonتوجه به ابعادرنحی محدند به تحریکاات حسای
ن استفاده از میدان های انرژی دده است که اگرچه امری بسیار قابل توجه ن مناسب اسات ،نلای باه ابعاادی از رنح
توجه مینماید که از دریچهی دنیای مادی معنیدار دده است ن به ابعادی که در محدنده درک ن تجربیاات انساانی
نیست بیتوجه می ماند .تذکر یک نکته در اینجا ضرنرت دارد ن اینکه تبعیات از دساتورات دینای ،باه معناای نفای
تجربیات ن درک انسانی نیست بلکه چون این موارد در بسیاری از مواقع مطابق فطرت انسان هستند مورد قبول قارار
دارند .مساله زمانی است که تجربیات انسانی با دستورات فطرتی دانند مغایرت می یابناد ،در صاورت ایان مغاایرت
مراجعه به دستورات الهی است که تعیین کننده تصمیم نهایی در این زمینه است.
جمعبندیونتیجهگیری 
انسان موجودی چند نجهی ن دارای ابعاد مادی ن غیر مادی است .جسم از قوانین فیزیکی تبعیت می کناد ن رنح
درقالب ماده ن قوانین آن قرار ندارد .پس انسان دارای درک مادی قادر نیست تا امکانات ارتقای بعد غیر ماادی اود
را فراهم آنرد .به همین منظور نیاز است تا از قدرتی که رنح را آفریده در هدایت ن تکامل آن کمک بگیارد .بناابراین
دانند به عنوان آفریننده انسان توانایی ارائه راه حل برای ردد تمامی ن همزمان ابعاد انساانی را دارد .رداد انساانی
در سایه تبعیت از فطرتی که بر اسار آن آفریده دده تامین میگردد ن نقش پرستار کمک به افراد بارای پرساتاری
از این فطرت است .بنظر می رسد تفانت عمده دیدگاه فرجام دناسانه در پرستاری با دیدگاه های رایو در غرب ساه
نکته عمده بادد -1هدف نبودن غایت مادی برای ساالمتی در دیادگاه فرجاام دناساانه ،بطوریکاه نهایات ساالمت
دادتن قلب سلیم در رنز قیامت ن حضور در پیشگاه دانند است .بنابراین با این دیدگاه اقادامات پرساتاری بایاد از
دکل انلویت قائل ددن برای جسم پرنری به انلویت برای رنح پرنری تمرکز یابد -2 .توجاه باه فطارت باه عناوان
لقت هدایت دده در نجود آدمی بجای تجربیات انسان ن محیط ن اصل بودن توانمندی انسان بر مبنای فطارت .در
دیدگاه اسالمی تمامی انسان ها دارای توان ن فطرت الهی هستند ن باید در طول زندگی ایان تاوان باالقوه را بالفعال
نم ایند نلی در نظریه های موجود پرستاری اگرچه نفی توان درننای انساان را نادارد نلای منشااء ایان توانمنادی را
تجربیات ن تعامالت انسان ن محیط می دانند که البته تضمینی برای به سعادت ا رنی رسااندن انساان نادارد چاون
اساسا ماهیت ا رنی ندارند .هر آنچه رخ می دهد در دامنه دنیا ن جهان است ن اساسا اگر صحبت از معنویت ن دیان
هم می دود نه با دیدگاه آ رت گرایانه بلکه در محدنده عملکرد فیزیکی ن دنیاوی آن ماورد نظار اسات  ،ن ماهیات
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کمکی در اقدامات پرستاری دارد در حالیکه در دیدگاه اسالمی ماهیت اصلیی هلدا اانلاز اف ینلریطا ا ازلت اف
خدا اد رسیدز به مقام رضای خدا اد است .تفا ت مهم در ایطجا فماای خود را اشاز می دهد که در تفکر اسلالمی
نطرت ااناز اگرچه اف محیط تاثیر می پذیرد لی برتر باالتر قدرتمطد تلر اف محلیط اسلت للی در تفکلر ربلی
توااایی ااناز محیط برابراد اگر اف ایر ی در ای ااناز هم اام برده می شود بله برتلری یز بلر محلیط ازتقلادی
ادارد .با این دیدگاه ااناز تطها با کمک محیط می توااد به اهایت تعالی خود برسد .همااطور که می بیطید پرسلتاری
بر اساس تفکر اسالمی همواره اف محیط تعامالت تجربیات محیط کمک می خواهد لی یاچه تعیین کططده اسلت
قدرت نطرت ااناای اس ت .بطابراین اهایت سالمت که هدا پرستاری است املری انل ی ملوقعیتی اهواهلد شلد
همواره قیب سییم هدا پرستاری اسالمی است چه تعامالت محیطی یارا تائید کطلد چله اکطلد -3 .توجله بله ابعلاد
زقالای در جود ااناز ،اگرچه در اظریه های موجود پرستاری به زقل ،خردمطلدی هوشلیاری اانلاز توجله یل ه
شده است حتی بنیاری اف زمیکرد های پرستاری را بر اساس تعالی زقیی س ب تعالی زقیی ااناز می دااطد لی
در اظریه ی اسالمی زقل تطها ابزار تعالی اینت بیکه رشد تعالی حتی ینریطا ااناز بر اساس زقلل اسلت پل
زقل اف دیدگاه ابزاری خارج شده ماهیتی اقعی اصیی می یابد.بطابراین پرستار حتلی در تعلاریو ا ه هلای خلود
مثل پرستاری سالمت ایافمطد بکارگیری زقل خردمطدی اه به زطواز سییه ابزار کلار بیکله بله زطلواز اصلل
ماهیللت کللار اسللت(; Sadathoseini, Alhani, Khosropanah, & Sadat Hoseini AS, 2013
 .)Behjatpour, 2013اگرچه به زیت نقر مطالعات در این فمیطه در پرستاری راهی زمیکردی برای تعلالی اانلاز
بر اساس زقل با تفکر اسالمی در پرستاری ت یین اشده است.
بطابراین بطظر می رسد راحی الگویی تجویزی در پرستاری بر اساس زقاید اسالمی ازتقاد به معاد دیدگاه نرجام
شطاسطه اسالم ضر رت داشته باشد نقر مطالعات در این فمیطه اقص زمده حرنه های زمیی کشور ایراز است بله
سهتی می تواز اصول بدست یمده در اظریه های اسالمی را بصورت زمیکردی در حرنه ها بکار بلرد .پیشلطهاد ملی
گردد در پرستاری الگوی زمیکرد بر اساس نطرت ااناای به زطواز ا لین گام در اسالمی کردز پرستاری بکار ر د که
در یز معطویت مراق ت معطوی در کطار سایر مراق ت ها ارائه اگردد بیکه بطیاز اسلاس همله مراق تهلا بلر اسلاس
معطویت ا ازت اف دستورات الهی ت یین گردد .در این دیدگاه خدا اد اف اقا حاشیه ای کمکی در پرسلتاری بله
اقا محوری مرکزی تغییر می کطد اهایت سالمت بجای بودز در دایای مادی به دایلای دیگلر دیلدگاه معلاد
شطاسااه منیماااز بافمی گردد.
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