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چکیده
لیبرالیسم به عنوان فلسفهی حاکم بر غرب بر روی حرفهی پرستاری نیز مانند شئون دیگر زندگی جوامع غربی
تأثیر داشته است .اگر چه شاید مستقیماً از فلسفهی لیبرالیسم در تئوریهای پرستاری نام برده نشده است ،ولی
فلسفههای به وجود آمده از آن مانند فمینیسم و پراگماتیسم تأثیر غیرقابل انکاری در پرستاری دارند .اصولی مانند
منحصر به فرد بودن و مساوات بشر که در ابتدا جزئی جداییناپذیر از پرستاری بهنظر میرسیدند در حال حاضر برای
پرستاری دردسر ساز شدهاند .توجه به اقتصاد بازار آزاد در پرستاری و آزادی فردی و تقدم آن بر مصلحت جامعه
سبب شده تا جوامع غربی عم ً
ال برای انسانهای با ضریب هوشی کم و حتی متوسط دیگر جایی برای زندگی مطلوب
نباشد .در حرفهی پرستاری برای ارائهی خدمات مراقبتی و بهداشتی با این سؤال روبهرو شدهایم که چگونه میتوان
بر اساس اصل فردگرایی به سالمت جامعه دست یافت ،در حالی که باید مصلحت فرد را بر جمع مقدم دانست .این
همه تناقض در اصول لیبرالیسم در پرستاری برای مجریان حرفه گیجکننده شده است و آنان را به فکر طراحی بنای
جدیدی انداخته است .حال زمان آن است تا با طراحی بنایی زیبا بر اساس اصول شیعی و اسالمی چشم جهانیان را به
سوی این دین الهی و معرفت بی انتها که مستقیماً از جانب خداوند به ما ارزانی شده است باز کنیم و با شناخت دقیق
و واقعی پرستاری در اسالم بتوانیم به حرفهی پرستاری معماری و شکل جدیدی بدهیم .هر چند ممکن است در بُعد
عملکرد ،شباهتهای زیادی در پرستاری بر اساس ایدئولوژی لیبرالیسمی و اسالمی دیده شود ،اما مسلماً تفاوتهای
آشکاری نیز دیده خواهد شد.

کلید واژهها

پرستاری ،لیبرالیسم ،منحصر به فرد بودن ،مساوات ،آزادی
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مقدمه:
ليبراليسم يكي از مكاتب فلسفي پرنفوذ غرب است .اين
مكتب در زمينههاي فلسفي ،سياسي ،اقتصادي و آموزشي
اصول و مبناي خود را ارائه كرده است .ليبراليسم در مفهوم
وسيع خود عبارت است از :اعتقاد به اين كه انسان آزاد به
دنيا آمده و صاحب اختيار و اراده است و بايد مجاز باشد تا
خود را به هر اندازه كه ممكن است به نحو آزاد پرورش دهد.
ليبراليسم در طول تاريخ ،همواره با موانع آزاديهاي
فردي نظير نفي فردگرایی ،تعصبات مذهبي ،قدرت مطلقه
و محروميت افراد از حق رأي مبارزه كرده است .بر اين
اساس ليبراليسم داراي ويژگيهايي همچون اصالت عقل،
انسان محوري (اومانيسم) و اصالت آزادي و اصالت فرد،
سكوالريسم ،روشنگري ،نسبيتگرايي در ارزشهاي اخالقي
تربيتي آزاد ميباشد [ 1و .]2
و نظام
ِ
به عنوان مثال در زمينههاي سياسي طرفدار آزاديهاي
فردي و اجتماعي است و در زمينهی مسائل اقتصادي نيز
به كم كردن نقش و قدرت دولت اعتقاد دارد .در زمینهی
بهداشتی نیز به اصولی مانند آزادی فرد در انتخاب و توجه به
اصالت فرد بر اجتماع و مساوات در ارائهی خدمات بهداشتی
درمانی تأکید دارد [ 2و  3و.]4
ارزش ذاتي در نظر اعضاي هر قشر و گروه چيست؟ در
فلسفهی پزشكي و بهداشت ،معرفتشناسي ،هستيشناسي
و زيباييشناسي چه معنايي ميدهد؟ این قبیل مفاهیم،
بحثهايي است كه در ساليان اخير مطرح شدهاند .البته
آن چه مسلم است وجود و ماهیت حرفهای نیز وابستگی
نزدیک با این مفاهیم مییابد.
در پرستاريِ امروز ،توجه به فلسفه و بنيانهاي فلسفي بسيار
مورد توجه قرار گرفته است و نظريههاي انتقادي مانند فرا
ساختاري ،1فرا مدرنيته 2و فمینيسم 3نقش زيادي در تشكيل
بنيانهاي فلسفي پرستاري ايفا کردهاند [ 4و .]5
نظريهپردازان پرستاري در ساليان اخير به پايههاي فلسفي
نظريههاي خود توجه زيادي داشتهاند .نظریهپردازان
پرستاری بر این عقیدهاند که پرستاری امروزه بدون داشتن
بنیانهای فلسفی و توجه عمیق به آنها نه تنها به صورت
حرفه در نخواهد آمد بلکه در موارد بحرانی و حساس ،بدون
روح و سرگردان خواهد شد؛ و قادر نیست به سؤاالت حساس
و مهم حرفه در موارد خاص پاسخ گوید .بنابراین ضروری

است تا تئوریهای پرستاری بر اساس فلسفه نوشته شوند[6
و  7و  8و .]9
اگرچه نقش تئوريهاي پرستاري در اركان و شعبههاي مختلف
پرستاري متفاوت است ولي آن چه مسلم است همگي اين
تئوريها پايههاي فلسفياي دارند و سبب پيشرفت حرفهی
پرستاري شدهاند؛ لذا توجه به پايههاي فلسفي پرستاري امري
مهم در رشته تلقي ميگردد [.]10

در این جا قبل از ورود به بحث فلسفهی لیبرالیسم در
پرستاری الزم است تا تأثیرات فلسفه در علوم را به اجمال
بررسی کنیم .گسترش دانش با سياست ،اجتماع و اقتصاد
ارتباط نزديكي دارد و همگي اين امور تحت تأثير ايدئولوژي
قرار دارند .البته تأثيرات ايدئولوژي ،فلسفه و سياست بر علوم
كه پرستاري نيز جزئي از آن است به دو صورت عمده خود
را نشان ميدهد:
 -1نوع كام ً
ال آشكار تأثير فلسفه بر علوم :در اين نوع به
طور مشخص اين سؤال مطرح ميگردد كه فلسفهی موجود
چه خصوصيتي به علم ميدهد و در نهايت علم به دست
آمده چه مفاهيم و عملكردي براي ما دارد؟ چگونه با توجه
به پايههاي فلسفي علم موجود نتايج تحقيقات تفسير
ميگردند؟ در اين حالت علوم به پايههاي فلسفي به طور
آشكارا پيوند مييابند و نيازهاي اجتماعي را با توجه به
فلسفهی مورد نظر تأمين ميكنند.
 -2نوع دوم كمي مرموز است كه ميتواند حمايت كننده
یا كام ً
ال بر ضد نوع اول باشد .در اين نوع اثر ،فلسفه بهطور
آشكار در ساختارهاي اجتماعي ديده نميشود اما چهارچوب
و دامنهی علم ،حق تقدم در علم ،عملكرد و زبان علوم را
تحت تأثير قرار ميدهد .مثالهاي زيادي در مورد اين نوع
نفوذ فلسفه در علم وجود دارد .مث ً
ال نفوذ سياست نازيها در
فلسفهی پزشكي و علم پزشكي كه معتقد به اصالح نژادي و
نژاد برتر است .البته به نظر میرسد امروزه علم نوین آن را
به هیچ عنوان تأیید نمیکند ولی معموالً این نژادپرستی به
صورت ناآگاهانه توسط علم حاكم مورد تأیيد قرار ميگيرد
و حتي از آن حمايت هم ميگردد .از نمونههاي بارز اين امر
كه بسيار خطرناكتر از اصالح نژادی نازیها در جنگ عمل
1- Post Structural
2- Post Modernism
3- Feminist
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و ترکیب آنها صورت گرفت که از مجموع  12325نتیجهی
به دست آمده ،تنها  2مورد به طور مستقیم در نگارش مقالهی
موجود مورد استفاده قرار گرفتند و بقیهی سایتها در
ایجاد دیدگاه انتقادی و تشکیل ذهنیت محققان در نگارش
مقاله مورد استفاده قرار گرفتند .در جستوجوی فارسی
با کلمات :پرستاری ،فلسفه ،لیبرالیسم ،مراقبت ،اسالم،
تاریخچه ،مذهب ،اخالق ،عدالت ،زن ساالری ،معنویت و
ترکیبی از آنها  332نتیجه به دست آمد که مطالب موجود
در سایتها تکرار مطالب کتب و مقاالت به دست آمده در
جستوجوی کتابخانهای بود؛ لذا از مطالب کتب و مقاالت به
دلیل سندیت بیشتر به جای مطالب سایتها استفاده شد.
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میکند مسألهی مرگ از روی اراده 1است كه ظاهرا ً در نظام
اجتماعي موجود كام ً
ال طبيعي و درست به نظر ميآيد و با
عناصري مانند رعايت اخالقيات ،علمي بودن و حقوق فردي
توجيه ميگردد اما در اصل كام ً
ال بر خالف اخالق حرفهاي
و علمي است و دقیقاً از اصل برتری نژاد و قائل نشدن حق
حیات برای نیازمندان تبعیت میکند؛ تا جایی که خود فرد
بیمار نیز از زنده ماندن خود دچار احساس گناه میشود
[ ]11یا مسألهی آزادی سقط جنین در جوامع غربی ،به
خصوص در مواردی که جنین مبتال به بیماریهای خاص
باشد که با حق آزادی فردی و فمینیسم حمایت میگردد.
اين نوع قوانين ،اعمال و اخالقيات بيرحمانه ،تنها با عملكرد
فلسفهی نازي امري بديهي به نظر ميآيند .اين در حالي
است كه اين فرهنگ كام ً
ال در جامعه نفوذ مييابد ولي نقش
فلسفهی نازي در آن اص ً
ال نمايان نيست و اجتماع آن را به
صورت امري طبيعي و بديهي و كام ً
ال اخالقي میپذیرد.
متأسفانه اين نفوذ ،كام ً
ال مخفيانه وارد علم و حرفه ميگردد
و اص ً
ال هم مورد انتقاد و تقابل قرار نميگيرد .اين امر زماني
بسيار خطرناكتر ميشود كه بر روي پايههاي عقيدتي
موجود جامعه قرار میگيرد و آن را از شكل واقعي خود
خارج ميسازد مثل نفوذ فلسفهی ليبراليسم در جامعهی
ايران [ 10و .]12
بايد توجه داشت نفوذ فلسفه بر علم يك سويه نيست .معموالً
تئوريهای منبعث از فلسفه ،وابستگي زیادی با دانش
دارند؛ به طوري كه در بيشتر موارد نفوذ آنان بر دانش به
صورت امري بديهي در ميآيد و به صورت يك الگوي خوب
و استاندارد و درست در ذهن محققين جاي باز ميكند.
در مواردي به قدري اين امر بديهي ميگردد كه قادر به
شناسايي نفوذ و قدرت آن در حرفه نيستیم .حتی این تأثیر
به قدری زیاد است که در مواردي امور غيرواقعي و نادرست
نيز به علت اين تأثيرات به نظر درست ميرسند [ 13و 10
و  .]5پرستاري نیز بهشدت تحت تأثير منحصر به فرد بودن
انسان و تجربهگرايي در مکتب لیبرالیسم قرار دارد .اين امور
در پرستاري نقش مهم و عمدهاي داشتهاند و همانطور که
قب ً
ال گفته شد هر دو از اصول اصلي ليبراليسم ميباشند.
بنا براين این ،مقاله در پی آن است که نفوذ ليبراليسم در
پرستاري را با دیدی نقادانه بررسی کند.

روشکار:
این تحقیق قسمتی از یک مطالعهی کیفی از نوع توسعهی
مفهوم 2میباشد .مقالهی موجود در جریان جستوجوی
کتابخانهای و الکترونیکی در طی تحقیق در مورد تبیین
چارچوب پرستاری در اسالم و جستوجوی نظرات
نظریهپردازان غربی استخراج شده است.
جستوجو کتابخانهای شامل جستوجو در کتابخانههای
آستان قدس رضوی ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکدهی
علوم اجتماعی دانشگاه تهران ،دانشگاه الزهرا و دانشکدههای
پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی تهران و کتابخانهی ملی
بود .در کل  2منبع انگلیسی مرتبط با پرستاری و لیبرالیسم
به دست آمد که به زبان انگلیسی بودند و هیچ منبع به
زبان فارسی در مورد لیبرالیسم و پرستاری یا اثر فلسفهی
لیبرالیسم در پرستاری به دست نیامد.
جستوجوی الکترونیکی شامل دو قسمت عمده بود-1 :
جستوجو در سایتهای مرتبط با موتورهای جستوجوی
ماکروسافت ،گوگل و یاهو صورت گرفت که در مرحلهی اول
جستوجو با کلید واژههای
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 -2جستوجو در پایگاههای الکترونیکی که شامل جستوجو
در پایگاههای  CINHAL،MEDLINE-ISIبود که از
طریق  EBSCO-OVIDو  Springerبه آنها دستیابی
صورت گرفت .مقاالتی که در فاصلهی بیست سالهی 1990-
 2010منتشر شده بودند و دارای متن کامل قابل دسترسی
بودند مورد بررسی قرار گرفتند .کلمات کلیدی جستوجو
شاملnursing liberalism, philosophy, health، :
Islam, medicine, ethics, globalization, democracy, individualism, egalitarianism, justification,
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 gion, spiritualitytheory, critiqueو ترکیبی از آنها
بودند که در مجموع  42153مقالهی مرتبط یافت شدند که
از بین این مقاالت  736مقاله مورد بازبینی اولیه قرار گرفت
و در نهایت  140مقاله در تحقیق مورد استفاده قرار گرفت
که برخی به طور مستقیم و برخی به طور غیرمستقیم در
تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.
در نهایت محقق در این بررسی در پی آن است که با
اطالعاتی که از منابع اسنادی گردآوری شدهاند ،اثرات
لیبرالیسم در پرستاری و چگونگی اثرگذاری این دیدگاه بر
حرفهی پرستاری را بررسی کند و در انتها ،به پرستاری در
اسالم بپردازد تا خوانندگان و محققان با توجه به این که تا
کنون در این زمینه کاری انجام نشده است ،نسبت به این
موضوع حساس شده و در جهت تدوین تئوری اسالمی در
پرستاری گام بردارند.
تأثير فلسفه بر گسترش علم پرستاري
آشكار است كه همواره فلسفه به عنوان پشتيبان يا مانع علم،
عملكرد خاص خود را داشته است [ .]10اين گفته در علم
پرستاری نیز مورد توجه قرار ميگيرد؛ زيرا در پرستاري نیز
مانند ديگر علوم انساني ،اجتماعي و عملكردي نميتوان از
نفوذ فلسفهها و مفاهيم موجود در آن رهايي يافت؛ نميتوان
انكار كرد اثرات تاريخي ،سياسي ،فرهنگي و اقتصادي بر
تكامل دانش و علم پرستاری تأثير بسياري داشتهاند.
تا دههی هفتاد میالدی تمامي چهار چوبهای پنداشتی
و مفهومی تفسيرها و روش شناسيها كه در جهان علم
مورد قبول بودند و صحيح در نظر گرفته ميشدند ،تحت

تأثير تجربهگرایي يا عينيگرايي قرار داشتند .اين غلبه
فلسفهی تجربهگرايي ،عينيگرايي و پوزيتيويسم به طور
سنتي اين تصور را ايجاد كرده بود كه طبيعتگرايي همان
علم خوب مناسب و روش صحیح است [ 13و  .]14امروزه
مشخص شده است كه اين نوع نگاه به علم و دستهبندي آن
و به دور انداختن دانشي كه مطابق ديدگاه فلسفي حاكم
نيست نوعي ديدگاه نژادپرستانه ،استعمار طلبانه و حتي
در مواردي جنسيتگرايانه است؛ و هرگز انسان را به دانش
واقعی رهنمود نمیگردد ،بلکه به دانشی دست مییابیم که
میخواهیم.
کم كم نظريهی بيطرفي علوم عيني زير سؤال رفت و
مشخص شد كه اين علوم نقش عمدهاي در ساختارهاي
اجتماعي و شكلگيري علم دارند؛ به طوری که علم را به
شدت جهتدار کردهاند .از جمله تأثیرات آنان میتوان به
در نظر نگرفتن عواملی مانند اثرات نژاد ،سيستم آموزشي،
استعمارطلبي و جنسيت در علم اشاره کرد .همچنین
مشخص شد كه در نهايت اين نوع از علم نميتواند به
طور مطلق قابل استناد باشد [ .]15مث ً
ال اگر در فرهنگ
غالب اجتماع ،افراد بر اساس نژاد و جنس طبقهبندي شده
باشند ،استفاده از سيستمهاي بهداشتي به طور كام ً
ال
مخفي بر اين اساس شكل میگیرد و محقق از تأثيرات نژاد
يا جنسيت در كارهايش غافل میماند؛ مث ً
ال اين نكته كه
زنان در آزمايشهای دارويي بيشتر داوطلب ميشوند ،نتايج
تحقيق را تحت تأثير جنسيت آنان قرار ميدهد یا این که
کدام طبقهی اجتماعی تمایل به استفاده بیشتر از امکانات
بهداشتی را دارند؛ همچنین این که اقلیتهای فرهنگی و
مذهبی جامعه به علت عدم هماهنگی اعتقاداتشان با امکانات
موجود از آن استفاده نمیکنند؛اینها مثالهایی هستند از
این که علم را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد[ 13و .]12
در پرستاري نيز اين تأثيرات به شكل زيركانهاي وجود دارد
كه امروزه به نام نژادپرستي دموكراتيك خوانده ميشود .در
اين نوع نژادپرستي شرح حال سالمتي و الگوهاي سالمتي
براساس فرهنگ غالب نوشته و طرحریزی میگردد و به
فرهنگهای ناسازگار با فرهنگ غالب يا توجهي نميگردد يا
آنان را طرد مينمايند .اين امر سبب ايجاد نوعي بيعدالتي
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در ارائهی خدمات بهداشتي ميشود كه کام ً
ال به صورت
مخفي است و كمتر مورد بحث قرار ميگيرد .متأسفانه در
این شیوه مصالح گروهای كوچك مورد توجه قرار نميگيرد
و به طور نا آگاهانه این شیوهی به شدت نژادپرستانه ،مورد
تأیيد كليهی افراد جامعه قرار ميگيرد .جالب این جا است
که افراد اقلیت ناسازگار با این روش نیز همواره سعی دارند
تا خود را با این روش هماهنگ کنند تا دید نژادپرستانهی
غالب در جامعه آنان را طرد نکند [16و]17؛ که کام ً
ال
مغایر اصل منحصر به فرد بودن انسان در فلسفه لیبرالیسم
است .نوع ديگر نفوذ فلسفه بر علم در پيريزي استانداردها،
ارزشها و عملكردها است كه در پي آن چگونگي مفاهيم
و تعاریف آنان را مشخص ميكند و اين كه چه سؤاالتي را
محقق پاسخ ميگويد و از كدام تئوري يا متدولوژي كمك
گيرد؛ همگي به طور نامحسوس تحت نفوذ اين فلسفه خاص
قرار دارند .متأسفانه اين نوع نژادپرستي به طور مخفيانهاي
در تحقيقات و تئوريها وجود دارد ،که در اين مورد نيز بايد
به نفوذ ليبراليسم در پرستاري توجه كرد [18و.]19
مفاهيم عمده در فلسفهی ليبراليسم
مهمترين مشكل ليبراليسم گسترهی زياد عقايد در مورد
آن ،گاهی حتی تضاد زياد در این گسترهی عقاید است .از
بسياري جهات عقيدهی ليبراليسم به نفع طبقهی متوسط
جامعه بود و آنها به تدريج با این فلسفه در قرن  19و  20بر
اقتصاد تسلط يافتند و در انقالب صنعتي قرن  19ليبراليسم
كه بيان كنندهی آزادي و خود اتكایي بود ،بسيار به آنان
كمك کرد .بعدها رفاه و آسايش ايجاد شده در سايهی
ليبراليسم خود باعث نابرابري اجتماعي شد؛ به طوري كه
به قدری این مشکل آشکار شد که ديگر نميتوانستند از آن
غفلت كنند .دولتها بايد با تدارك سرويسهايي براي عموم
مردم ،مثل تحصيالت ،دسترسي به بهداشت ،برنامههاي رفاه
اجتماعي و حقوقي ،پاسخگوی این بی عدالتی اجتماعی
میبودند [ .]20در این جا به مفاهیم اصلی لیبرالیسم
اشارهای اجمالی میکنیم.
منحصر به فرد بودن:1
بر اساس این اصل انسانها به طور خاص از يكديگر مجزا
هستند ،ولي تحت تأثير اجتماع ،اقتصاد ،سياست و تاريخ
گذشتهی خود قرار ميگيرند .منحصر به فرد بودن ،بر

اساس تجربهگرايي و احساسات انساني شکل میگیرد
[ .]9سرمايهداري و اقتصاد بازار آزاد نیز از اين منحصر به
فرد بودن ليبراليسم نشأت ميگيرد که البته در ادارهی
سیستمهای بهداشتی و مقرونبهصرفه کردن آنها نقش
عمدهای ایفا میکند [ .]10اما در حقيقت منحصر به فرد
بودن در ليبراليسم نه تنها ايجاد كنندهی مساوات نيست
بلكه سبب ايجاد رقابتي بيرحمانه ميگردد .زيرا در اين
فلسفه منابع موجود براي انسان محدود فرض ميشود و
امنيت و آسايش با كسي است كه منابع بيشتري به دست
آورد؛ پس ذاتاً محيطي رقابتآميز ايجاد ميكند كه در اين
رقابت برخي پيروز و برخي شكست خوردهاند .پس ميبينيم
كه فلسفهی منحصر به فرد بودن براي موجوديت سيستم
سرمايهداري ضروري است؛ ولی این که برای انسان نیز
ضرورت داشته باشد جای بسی سؤال است [.]21
مساوات بشر:2
استعارهی زندگي يك مسابقه است كمك ميكند تا مفهوم
اصلي فرصت برابر براي همه درك شود .يعني همهی افراد
بشر شانس موفق شدن يا شكست خوردن را دارند و بر
اساس منحصر به فرديشان ميتوانند به موفقيت برسند يا
شكست بخورند [ .]9عليرغم ادعاي مساوات ،چون منحصر
به فرد بودن مقدم بر آن است نميتوان مساوات را بر قرار
كرد .زیرا همواره رقابت در مهارتها و تواناييها پايهی
قضاوت است .درست است که اين قضاوت دیگر بر پايهی
نژاد ،سطح تحصيالت ،جنسيت يا محل تولد نيست ولی
به عدالت و مساوات واقعی نمیرسیم؛ زیرا افراد تواناتر به
امکانات بیشتری در این محیط رقابتی دست مییابند و
از امکانات بهتری در پیشگاه عدالت برخوردار میگردند .به
عبارت دیگر همه در برابر قانون برابرند ولی برخی برابرترند
[ 22و .]12
اما پايهريزي «اجتماع عادل» مقدم است یا منحصر به فردی
لیبرالیسم؟ البته منحصر به فرد بودن در ليبراليسم مهمتر از
مصلحت جامعه و فوايد اقتصادي است [ .]16هرچند اینکه
چگونه این امر در فلسفهی لیبرالیسم رخ میدهد امری است
که امروزه از مسائل عمدهی مطرح شده در لیبرالیسم است
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و پرستاری نیز به عنوان حرفهای که داعیه تدارک مساوات
برای کلیهی مراجعین را دارد از این امر مستثنی نیست.
آزادي ،منحصر به فرد بودن و تحمل:
بر پايهی منحصر به فرد بودن در تئوري ليبراليسم ،هر فرد
بايد آزاد باشد تا به دنبال اهداف منحصر به فرد خود در
زندگي برود و زندگی خوب و ایدهآل خود را بيابد .اين
تفاوت انتخابها در فلسفهی لیبرالیسم بسیار مهم است
بر همین اساس آزادي خاص هر نفر بايد از طريق قوانين
جامعه حمايت گردد .حفاظت كنندهی جامعهی ليبرال در
برابر این آزادیها تحمل است كه شامل تحمل ديدگاههاي
گوناگون ،پيشنهادها ،عملكردهاي فرهنگي و انتخابهاي
اخالقي هر فرد است؛ يعني بايد اصول زندگي خوب ديگران
را پذيرفت و به آن احترام گذاشت و همه را مساوي تلقي
كرد .بنابراين هر كس اجازه دارد عالیق منحصر به فرد و
آزادي خود را در انتخاب اهداف و روشهاي رسيدن به آنها
داشته باشد با اين شرط كه با آزادي ديگران تداخل ايجاد
نكند [ 9و .]10
بنابراين براي عدم تداخل آزاديها ،دولتها بايد قوانيني
وضع كنند .به نظر عدهاي اين وضع قانون باعث ميشود
كه به طور پنهاني گروهي امتياز بگيرند .بنابراين عدهاي كه
خاصيت سازگاري با قوانين جامعه را دارند امتياز بيشتري
ميگيرند و اصـل منحصر به فرد بودن زير سؤال ميرود
[ 15و .]21
اقتصاد بازار آزاد:
اقتصاد آزاد بر پايهی اقتصاد رقابتي در توليدات ،اشتغال،
كارگران و مشتريان است .در اين سيستم بيكاري ،تورم
و بحرانهاي اقتصادي اجتناب ناپذيرند .لیبرالیسم عقیده
دارد بازار آزاد به خودی خود این مشکالت را حل خواهد
كرد .دستهاي پنهان :اين امر در حالي رخ خواهد داد كه
دولت كمترين مداخله را در امور اقتصادی داشته باشد [.]9
بنا براين از نظر آنان افزايش شكوفايي اقتصادي در نتيجه
كاهش مداخالت ،كاهش برنامههاي اجتماعي ،اعتماد به
پاسخگويي ،منحصر به فرد بودن افراد و اعتماد به افراد است
[.]12

علم پرستاري ،گسترش دانش و پيشفرضهاي
ايدئولوژي ليبرال:
عليرغم اینکه تئوريهاي روانشناختي ،اجتماعي و
بيومديكال تأثير زيادي بر پرستاري داشتهاند و حرفههای
بهداشتی سعی دارند این امر را القا کنند که تئوريهاي
اجتماعي-سياسي به ظاهر کمترین تأثیر را بر پرستاري
دارند ،این امر مورد سؤال و ابهام جدی میباشد [ 13و 14
و  20و  .]3بنابراین علیرغم ادعای برخی افراد نبايد تعجب
كنيم كه ليبراليسم بر علم پرستاري تأثير شگرفي گذارده
است .این امر شامل موارد زير است:
 -1منحصر به فرد بودن بر روي علم پرستاری تأثير خاص
و مشخصي دارد.
 -2ديدگاه اجتماعي مساوات براي همهی بشر در پرستاری
نفوذ زیادی داشته است [ 9و  25و  23و .]24
 -3ترجيح داشتن تجربه بر علوم ماوراء طبیعی.
 -4اقتصادي بودن گسترش دانش در پرستاري و توجه به
روشهای مقرون به صرفه در تکامل دانش پرستاری [ 17و
 25و .]9
منحصر به فردي در علم پرستاري:
اصول علمي زيادي در پرستاري بر اساس واكنش به مفهوم
منحصر به فرد بودن در سالمت و بيماري به وجود آمده
است که تأثیر تجربيات در بیمار و پاسخهاي منحصر به فرد
1
بيماران از آن جملهاند .به طوري كه مفهوم تجارب زندگي
يك مفهوم كام ً
ال آشنا در پرستاري است و تجارب عيني هر
فرد پايهاي براي درك واقعيتها در پرستاري شمرده ميشود
[ 12و  21و  27و  .]26تئوريها و به دنبال آن مدارس
پرستاری زيادي بر اساس اين تئوريها ایجاد شدهاند ،مثل
تئوري نيومن و پارسي ،كه در همگي آنها پاسخ به سالمت
و سالمت–مراقبت مستقيماً بر روي منحصر به فرد بودن
افراد پایهگذاری شده است .بر پايهی نظريهی پارسي ،انسان
موجودي باز است .که به معني انتخاب آزاد در موقعيتهای
مختلف و پاسخگويي بردبارانه به تصميمات وی توسط پرستار
میباشد .در تئوری نیومن نیز توجه به سیستمهای منحصر
به فرد هر کس از اهمیت ویژهای برخوردار است [ 13و .]14
در نتيجهی اين تفكر و بدون توجه به نتايج حاشيهاي آن،
1- live experience
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وادار به پذيرفتن تعاريفي درعلم میشويم كه شايد حقيقي
نباشد [ .]28بر همين اساس بي توجهي آشكاري به سالمت
و بيماري عدهاي میشود که با اکثریت جامعه متفاوتند
[ 27و  26و  .]29یعنی از طرفی دم از منحصر به فرد بودن
میزنیم و از طرفی افراد را وادار به تبعیت از اکثریت جامعه
مینماییم که این سبب بيعدالتي و نژادپرستي در سالمت،
و فرسايش و همهگیر نشدن برنامههاي رفاه اجتماعي
ميگردد [ 30و  .]26همچنين فرسایش و كم شدن منابع
اقتصادي براي مراقبت – سالمتي منحصر به فرد از نتایج
دیگر آن است یعنی از یک طرف تالش میشود به اصل
منحصر به فرد بودن توجه شود و هزینههای زیادی نیز در
این راستا صرف میشود ،و از طرف دیگر به علت غیرممکن
بودن دستیابی به برنامهای بر اساس منحصر به فرد بودن،
به طور خالص ،ناچار به طراحی برنامههایی میشویم که
در آن استاندارد غالب جامعه را در نظر میگیریم که خود
سبب فراموشی اصل منحصر به فرد بودن و تحمیل اکثریت
بر اقلیت میشود؛ پس سبب يك ظلم ساختارمند میشود يا
احتمال تشکیل آن به وجود ميآيد [ 30و  29و  31و .]32
بر اساس اصل منحصر به فرد بودن سياست ليبرال ،كاهش
مداخالت محيطي ،كم شدن برنامههاي اجتماعي و افزايش
تأكيد بر روي پاسخدهي و نتیجه است .اما این که طراحی
برنامههای بهداشتی جامعه تا چه حد توانایی تحقق به این
امور را دارند جای سؤال دارد [ 25و 3و .]20
به عالوه براساس منحصر به فرد بودن ،توجه به دیدگاههاي
عني در تدوین اهداف تحقق پرستاري نقش اصلی را ایفا
میکند .مث ً
ال در تبیین پدیدهی بیخانمانها ،بررسي سالمت
یا تجربات زندگي بیخانمانها ،آنها را به سوی توجهاتي
سوق ميدهد که ریشهی اصلي آن مسائل اقتصادي است.
در حالی که عوامل دیگری نیز در ایجاد پدیدهی بیخانمانی
نقش دارند (مانند تمایلهای فرد) .بنابراین عی ّنیتگرایی
لیبرالیسم سبب شده تا دیدگاههای دیگر در حرفه مخدوش
یا رد شوند و مشکالت تنها در ابعادی محدود مورد بررسی
قرار گیرند [ .]30مثال دیگر در مورد بیماریهای جنسی
که در اثر رواج آزادی و اصل احترام به منحصر به فرد
بودن لیبرالیسم به وجود آمدهاند (مثل ایدز) که سیستم
مراقبتی–بهداشتی در کنترل آنها به علت این که ناچار به

احترام به اصل منحصر به فردی است با مشکالت عدیدهای
روبهرو شده است [ .]32بنابراین يک سري از تئوريهاي
ایجاد شده در پرستاري مثل مدل ارتقای سالمتي ،مدل
عقیدهی سالمتي ،مدل سیستمي یا مدل رفتاري-تشخصي
در اثر پش فرضهاي لیبرال و انتخاب آزاد شکل گرفتهاند
[ .]13با توجه به رويکرد منحصر به فرد بودن انسان و
توجه به همهجانبه نبودن این دیدگاه ،باید نیروي زیادي
در جامعه بسیج گردد تا سالمتي و مراقبت سالمتي افراد
جامعه بر اساس منحصر به فرد بودن آنان تأمین شود .در
نتیجهی دیدگاه منحصر به فرد بودن ،پرستاران صدمات
و بهای زیادي را براي ارضای تفکر منحصر به فرد بودن
افراد در ارتقای سالمتي ،توانمندسازي فردي و مراقبت از
خود باید بپردازند و تمامي قدرت پرستاري بر مراقبتهاي
فردي تمرکز مي یابد [ 12و  33و  .]32در پرستاری ،امروزه
يك تئوري آگاهانه بودن یا مدل ارتباط دو طرفه ارائه شده
است که تمرکز آن بر روی برنامههاي ارتقای سالمتی با
محوريت منحصر به فرد بودن افراد است .بر همین اساس،
این مدل کمک میکند تا عالقهمندی افراد برای خوب بودن
و ارتقای سالمتی را برآورده کند و نیازهای سالمتی افراد را
بررسی و تأمین کند .البته انتخابهای افراد برای سالمتی
و سالم ماندن نیز باید در همین چهارچوبها شکل بگیرد
[ 13و  .]17این تأکید بسیار بر ارتقای سالمتی و حمایت
فردی برای رسیدن به عملکرد مناسب افراد ،مستلزم اين
است كه افراد تواناييهاي تشخيصي و مهارتهاي الزم را
داشته باشند تا سالمتي را براي خود و خانوادهشان به دست
آورند؛ كه خود اين امر اصل مساوات را زیر سؤال میبرد؛
زیرا همه توانایی کافی و يكساني براي رسيدن به اين امور
درحد مطلوب ندارند .اگرچه سیستمهای بهداشتی-درمانی
با تدارك سيستمهاي حمايتي در اجتماع سعي در از بين
بردن اين بيعدالتي دارند [ 12و  ،]3ولي اصل رسيدن
به حداكثر سالمتي ،برای همه ،مورد غفلت واقع ميشود.
پس بايد سيستمي کامل طراحي کرد كه مصلحت تمام
افراد را در نظر گیرد ،نه اين كه با ايجاد سيستمهاي مكمل
بسيار سعي در ارضای اصل منحصر به فرد بودن و ارضای
خواستههای فردی نمود [.]12
در حقیقت بر اساس اصل منحصر به فرد بودن در پرستاري،
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پرستار سعي ميكند تا با تأكيد بر ارتقای سالمتي و
پيشگيري از بيماريها ،بيشترين تمركز را بر پاسخگويي
براساس منحصر به فرد بودن افراد داشته باشد تا افراد قدرت
تشخيص و مهارتهاي ذهني و حركتي الزم را جهت تدارك
سالمت خود و خانوادهشان به دست آورند.
بر همین اساس پیش فرض بر این است که افراد همواره
خواهان سالمتي خواهند بود؛ ولی در عمل همیشه این
پیش فرض حاکم نیست .بیماران دارای مشکالت ذهنی،
افرادی که به علت اعتقادات خاص خود از دریافت
مراقبتهای سالمتی به شکل موجود خودداری میکنند
و نظائر آنها ،از موارد استثا در این پیش فرض به شمار
میآیند .آن چه مسلم است نفوذ اصل منحصر به فردي

در آن دست يابيم در حالي كه اصل ظلم اکثریت (غلبهی
استانداردهای اکثریت بر اقلیت اجتماع) در جامعه حكمفرما
است ،امري بعيد به نظر ميرسد .البته هنوز به اين امر
كه اجبار در دريافت خدمات سالمتي و تشخيص بيماري
با منحصر به فرد بودن تعارض دارد ،به جاي خود باقي
است .امروزه در طراحی برنامههای مراقبتی در پرستاری
سعي بر اين است كه نژاد و نژادگرايي در جامعه ،بيماري و
انتخاب سبك زندگي در نظر گرفته شود و عدم استقبال از
برنامههاي سالمتي اغلب به تفاوتهاي فرهنگي بازگردانده
ميشود و اصل منحصر به فرد بودن و مساوات بشر در آن
فراموش میگردد .بر اساس اصل مساوات هركس و از هر
دین ،نژاد ،فرهنگ و طبقهای ميتواند بر اساس فرهنگ خود

در ارائهی خدمات سالمتي و مراقبت سالمتي عليرغم
پافشاريهاي اجتماعي و اقتصادي ليبراليستي حاكم بر
آن سبب مشكالتي در ارائهی خدمات به مراجعين شده
است و نگاههای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن نیز سبب
فراموشی این دسته از افراد شده است [ 30و  12و .]17
عالوه بر این عوامل بعد از حادثهی  11سپتامبر ،دیدگاه
ملیگرایانهی خطرناکی بر فلسفهی لیبرالیسم حاکم بر
عملکرد حرفههای پزشکی سایه افکنده است .به طوری که
برخی فرهنگها اص ً
ال اجازهی اظهار عقاید خود را ندارند
و هر نوع مقاومت و تقاضای تغییر در برابر خدماتی که بر
پایهی اصول لیبرالیسم ارائه میگردد با هجمههای بسیار
روبهرو میگردد [ .]17این در حالی رخ میدهد که پرستاران
به دنبال جهانی شدن ارائهی خدمات خود هستند؛ اما از
سوی دیگر عم ً
ال نهایت سعی خود را در جهت هم شکل
ساختن مردم همه جهان با فرهنگ غالب مینماید که
کام ً
ال با اصل منحصر به فرد بودن مغایر است 33[ .و .]17

از مراقبتها يا درمانها استفاده كند .اين امر مراقبتهاي
همهگير و كلّي براي جهان يا كشورها را تحت تأثير قرار
ميدهد و با شكست مواجه ميسازد زيرا همهی فرهنگها
برنامهی مورد نظر را تأیيد نميكنند كه همین مورد اصل
مساوات را زير سؤال ميبرد [ 12و  17و  27و .]33
امروزه در برنامههای مراقبتی و بهخصوص در مراقبتهایی
كه براي كشورهاي چند فرهنگي تدارك ديده ميشود و در
آنها تنوع اعتقادات وجود دارد سعی شده به این موضوع
توجه شود .البته بايد اين فرهنگها را متقاعد كرد كه
برنامههاي دولتي كام ً
ال به نفع آنان است و اين امر را به آنان
القا كرد كه سعي شده تا در برنامههاي دولتي فرصتهاي
مساوي برای افراد با فرهنگهاي متفاوت و مردم تهيدست
تهيه شود .ولي اين خود با اصل منحصر به فردي و آزاديهاي
فردي و تقدم مصلحت فرد بر اجتماع مغايرت دارد .زیرا هیچ
کس یا دولتی حق ندارد مردم را برای امری متقاعد کند و
این خود افرادند که باید برای خود تصمیم بگیرند .اگر چه
امروزه سعي شده تا اين اشكاالت با طراحي برنامههايي مثل
خودتشخيصدهي 1از بين برود ،اما هميشه نفوذ و سايهی
فرهنگ اصلي ،اوليه و غالب در اين برنامهها ديده ميشود و
اغلب خردهفرهنگها از ترس انزوا یا مارک زده شدن سعی
در قبول فرهنگ غالب مینمایند [ 12و .]17
اگر اين اصل را در سطح جهاني مورد توجه قرار دهيم،

مساوات بشر در دانش پرستاري
سياست مساوات بشر بيان ميكند كه همه حق دارند
خدمات بهداشتي را دريافت كنند و به آن دسترسي داشته
باشند .البته توجه کنید همين اجبار با اصول ليبراليسم
تناقض آشکاری دارد (آزادی و منحصر به فرد بودن به عنوان
اصل اساسی لیبرالیسم) [ 13و .]20بنابراين ،اين فرض كه
اجتماع كام ً
ال يكساني داريم و ميتوانيم به مساوات و عدالت
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شناخته شدن رفتار غالب ،ارتقا مييابد .به طور خالصه یعنی
هر آن چه اکثریت افراد میطلبند ،استاندارد جامعه تلقی
میشود که در این جا اصل عدالت و منحصر به فرد بودن
در سایهی آن رنگ میبازد هر چند که خود معنای عدالت
در پرستاری نیز هنوز مسألهای ناشناخته و تعریف نشده
است [ 9و  24و  34و  .]17حال این مسألهی جدی مطرح
میگردد که عالوه بر اینکه تدارک برنامههای سالمتی بر
اساس نیاز تکتک افراد امری غیرممکن و بینهایت هزینهبر
است ،از طرفی نیز به نظر میرسد تحمیل نظر اکثریت بر
همه سبب نادیده گرفته شدن دستهای از نیازهای انسان
گردد [ 24و  .]2تعارض آشکار دو اصل منحصر به فرد بودن
و عدالت ،لیبرالیسم را به بن بست تصمیمگیری رسانده
است؛ به طوری که با ارائهی قوانین متعدد سعی در آشتی
دادن این دو نمودهاند .البته خود قوانین یعنی محدود کردن
آزادی و عدالت .حال به نظر میرسد نیاز است که این قوانین
از مرجعی باالتر از اندیشههای انسانی ارائه شود که دیدی
همهجانبه به انسان و همچنین مسألهی عدالت اجتماعی
دارد ،تا بدونه فدا کردن یکی به نفع دیگری بتواند انسان را
به مقصود واقعی خود که همان سعادت است برساند .پس
نیاز است تا برنامههای سالمتی و از جمله پرستاری بر اساس
نیازهای واقعی انسان که تنها آفرینندهی انسان از آن مطلع
است طراحی گردد.
اقتصاد آزاد و گسترش دانش پرستاری:
در پرستاری اصول اقتصادی لیبرالیسم به علت وابستگی

بر روي گروههاي اقليت جامعه يا افراد حاشيهاي جامعه
تحقيقات زيادي صورت نميگيرد [ 27و  ]12و محققان
اغلب مايلند بر روي مشكالت عمده و بزرگ به علت مقرون
به صرفه بودن و جنبهی اقتصادي آنها تحقيق كنند؛ مثل
دیابت ،بدخیمیها و نظائر آنها .معموالً تحقيقاتي كه
سيستم اقتصادي و برنامههاي سالمتي را زير سؤال ببرد
حمايت نميگردد ،و اگر در تحقیقات اصول فلسفهی حاكم
مورد سؤال قرار گيرد مورد قبول قرار نميگيرد تحقیقاتی
مانند اين كه آيا فرصتهاي دسترسي به سالمتي دارای
برابري حقيقي است؟ يا انتخاب آزاد براي افراد وجود دارد؟
این سؤاالت اغلب به علت غلبهی فلسفهی لیبرالیسم نادیده
گرفته میشوند .بيشتر اين تمايل وجود دارد که تحقيقاتي
انجام گيرد كه ارتقای وضع موجود را سبب گردد نه اين كه
اصول اصلي حاکم بر فلسفهی حرفه را زير سؤال ببرند [.]12
در این راستا همواره از تحقيقاتي حمايت ميشود كه
سبب گسترش بدنهی دانش موجود شوند .به طوری که
این تحقیقات بيان كنند كه وضع موجود خوب است و تنها
در چند مورد اشكاالت کوچکی دارد كه بايد برطرف شود.
در اين راستا تحقيقاتي در مورد اضطراب ،افسردگي ،درد،
حمايتهاي اجتماعي و بررسي تفاوتهاي فرهنگي و نظائر
آنها بسيار مورد توجه قرار ميگيرند [ ]18یا تحقیقاتی
که خارج از ابعاد سکوالر لیبرالیسم است مثل اثر معنویت
و مذهب بر بهبودی را تا جای ممکن نادیده میگیرند و در
صورت انجام یا توجه به آنها آن را در حد یک ابزار بهبودی
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استعمارگري و به فقر كشاندن كشوري به نفع كشورهاي
ديگر براي كسب سالمتي ،به مسألهی ناموفقي در تأمين
مساوات بشري شکلی جدیتر ميدهد و اصل جهانیسازی
سالمتی را به شدت زیر سؤال میبرد .فلسفههاي
معرفتشناسانهی يك علم ميتواند بسيار بیخبرانه و مخفي
و در ظاهر با سياستهاي خنثي بر روي شكلگيري يك
تئوري اثرگذار باشد [ 12و  .]17به عنوان مثال در تئوري
نيومن «جستوجوي رفتار سالمتي» رفتار سالم شناخته
شده و رفتار غالب اجتماع است .در همين تئوري ،افرادي
كه تمايل به همكاري ندارند به راحتي جدا ميشوند و مورد
توجه قرار نمیگیرند [ .]13ايدئولوژيهای پرستاري اغلب
در سایهی سلطهی سياسي موجود بر روی رفتار سالمتي و

مطلق به اصول دیگر از جهت ارائهی مراقبتها ،استفاده
از تکنولوژیهای جدید و جهانیسازی سالمتی و مراقبت
و هم از جهت تحقیقات در این حرفه اهمیت دارند [ 16و
 35و  .]5کاربرد تحقيق در پرستاري و تأثیر آن بر سالمت
از جنبهی اجتماعي ،اقتصادي و مراقبتی سبب توسعهی
تحقیق در پرستاری شد ،و کمکم به اهمیت تأثيرات سالمتي
در جنبههاي اجتماعی ،اقتصادي و سياسی توجه کردند
[ ]18و اين امر كه عدم وجود سالمتي سبب بيعدالتي
و مشكالت متعاقب آن خواهد شد مورد تأکید و توجه
قرار گرفت [ .]24اين مشكالت چند وجهي سبب تمايل
بیشتر به تحقيقات در پرستاري شد [ .]18اما در تحقيقات
پرستاري مشكالتي نيز وجود دارد :معموالً در پرستاري
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برای بیمار نه یک دیدگاه یا ایدئولوژی تقلیل میدهند [.]27
زیرا به اصول حاکم بر حرفه کاری ندارد و تنها در چهارچوب
اصول موجود دست به انتخاب یا برنامهریزی میزند [.]18
در اصل تمامي اصول بايد به صورتي معني شود كه وضعيت
موجود استوارتر گردد نه اين كه نقد شود و همهی تحقيقات
بر اساس اثبات اصول ليبراليسم رخ ميدهد.
داللتها براي علم و دانش پرستاري:
همگي ما عادت كردهايم در بيعدالتي زندگي كنيم و آن
را عدالت بناميم .مث ً
ال منحصر به فرد بودن در ابتدا امري
كام ً
ال آزادمنشانه به نظر ميرسد اما با كمي دقت بيعدالتي
آشكاري در حق اجتماع در آن ديده ميشود [.]25
سؤال كردن از پيشفرضهاي پايهای دانش که شامل
پيشفرضهاي فلسفي آن است به ما كمك ميكند بفهميم
آيا علم ما شكست خورده است يا به طور غيرعمدي به
نگهداري وضع موجود كمك ميكند .در اصل كاوش
به شيوههاي متفاوت به ما كمك ميكند كه بفهميم آيا
وضع موجود مطلوب است یا ما به اجبار آن را مطلوب
جلوه ميدهيم [ 6و  .]31حركت كردن محض بر اساس
پيشفرضهاي ايدئولوژيكي حاکم ،مسؤول اصلی خطاها و
اشتباهات است و سبب جهتگيري تحقيقات ما میگردد.
اگر ما قبول كنيم كه استانداردهایی که براي علوم يافت
شدهاند بر اساس قضاوت اجتماع ،موقعيتهاي تاريخي،
اجتماعي و نظائر آنها هستند .جا دارد تا از خودمان سؤال
كنيم اگر ارزشهاي يك ايدئولوژي را با ديگری جايگزين
كنيم یا اگر نتايجی خارج از چهارچوبهاي موجود به دست
آيد ،فورا ً حكم بازداشت آن صادر خواهد شد یا به صورت
يافتهاي خطا و غلط در نظر گرفته خواهد شد؟ [ ]12یا به
این تفاوتها به طور نامحسوس و مخفی با دیدهی تحقیر
نظر میکنند و عقاید آنها را هرگز مطلوب نمیدانند و سعی
در رشد و ارتقا آن نمینمایند بلکه تا حد ممکن آن را مخفی
یا سرکوب یا درجهی دو مینمایند [ .]2بنابراين با توجه به
چهارچوبهای ساخته شده بر اساس لیبرالیسم ،توسعهی
دانش ما تنها براساس اصول ليبراليسم خواهد بود و هر آن
چه در اين چهارچوب جاي بگيرد براي ما ارزشمند محسوب
ميگردد .تفكر انتقادي ما حتی براي انتقاد کردن ،از پیش
فرضهایی که در لیبرالیسم وجود دارد استفاده میکند و

پرستاری ،سالمت و مراقبت را با قبول محض اصولی مانند
آزادي ،برابري ،قضاوت اجتماعی و منحصر به فردی مورد
تجزیه و تحلیل قرار میدهد .پس تفكر انتقادي و تحلیلی
در مورد ايدئولوژي و فلسفهی موجود ميتواند مفيد باشد
و سبب شكستن چهارچوبهاي موجود لیبرالیستی گردد.
معموالً در بررسی فلسفهها موارد مبهم ،بدون سؤال و
جواب و بحثي به صورت آشكارا رها ميشوند يا به زور در
چهارچوب ليبرال موجود قرار ميگيرند و يا با حداقل بحث
و تبادل نظر در مورد آنان ،بايكوت ميشوند [ 13و  26و
 .[32مث ً
ال در تئوري آندرسون وجود بحث فمینيسم در
پرستاري و تغييرات تاريخي ،اجتماعي و سياسي رخ داده
در آن زمان ،به اجبار بر روي تعاريف سالمتي و خوب بودن
وي تأثير گذاشته است و اصول ليبراليسم مانند منحصر
به فرد بودن ،برابري و سياستهاي اقتصادي نئوليبراليسم
با پس زمنيهی فمینيسم در آنها به خوبي ديده ميشود
[ .]13در پرستاري بايد توجه داشته باشيم كه تاريخچه و
موقعيت اجتماعي ايجاد حرفهی پرستاري وابستگي زيادي
به ليبراليسم دارد .سؤاالتي مانند این که چگونه اصول
ليبراليسم بر روي مساوات ،گوناگوني افراد ،نژاد ،طبقه و
جنسيت اثر دارد؟ چگونه ارزشهاي اجتماعي ليبرال بر روي
تحقيق پرستاري اثر گذاشته است؟ چگونه تفكر ليبراليسم
با گروههاي مخالف و موافق خود برخورد ميكند؟ نتيجهی
اين برخوردها چيست؟ و آيا ميتوان اين چهارچوبها را
شكست؟ این سؤاالت باید از مواردی باشند که در آینده در
حرفهی پرستاری مورد توجه قرار گیرند و تحقیقات وسیعی
در این رابطه باید صورت پذیرد [ 12و  18و  25و .]28
بحث:
در سالهاي اخير ارزشها و فلسفههاي علوم مورد ترديد قرار
گرفتهاند و تأثير ايدئولوژيهاي سياسي بر علوم در مواردي
ترقيدهنده و در مواردی نزولدهنده بوده است .پرستاري
نيز مانند ديگر علوم علمي عيني (استفاده از روشهاي
سخت و غيرقابل تغيير علمي) است .اصول ايدئولوژي
ليبرال مانند برابري،منحصر به فرد بودن ،و انتخاب آزاد بر
پرستاري و توسعهی علم آن سایه افکنده است و بر پايهی
آن عالقمنديهاي تحقيق و دورنماي اجتماع مطلوب
ساخته ميشود.
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توجه به تمام نیازهای بشر را دارد میتواند خالء فلسفی
موجود را به خوبی پر کند و نقایص تئوریهای موجود را در
تأمین نیاز انسان نشان دهد.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
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لیبرالیسم به عنوان فلسفهی حاکم بر غرب بر روی
حرفهی پرستاری نیز مانند دیگر شئون زندگی جوامع غربی
بیشترین تأثیر را داشته است .اگر چه شاید مستقیماً از
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متأسفانه اين ايدئولوژيها سبب انحراف از راهها و حقايق
واقعي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي ميشوند و حتي در
مواردي ما را به سوي عملكرد نابرابر و ناعادالنه سوق
ميدهند .اگر ما خواهان توسعهی واقعي پرستاري هستيم
و قضاوت اجتماعي و تغييرات اجتماعي واقعي را در ارتقای
سالمتي ،مراقبت سالمتي،تفكر انتقادي ،تحقيق و توسعهی
تئوريها ميخواهيم نياز به فكر كردن وراي تئوريهاي
لیبرالیسمی موجود داريم و بايد به ایدئولوژیهای الهی نیز
به طور جدی توجه كنيم .تنها با تفكر انتقادي است كه
ميتوان دانش را توسعه داد و خارج از چهارچوب ارزشي
ليبرالی حاكم به علم پرستاري واقعي بر اساس نیازهای
حقیقی انسان دست يافت .عالوه بر موارد گفته شده موارد
بسیار دیگری نیز در علم پرستاری وجود دارد که نیاز به
بررسی و مطالعات عمیقتر را میطلبد و باید به آن توجه
کرد .ولی آن چنان که از این گفتار بر میآید ،لیبرالیسم بر
پرستاری تأثیرات بسیاری داشته است و این تأثیرات نیاز
به بررسی بیشتر خارج از چهارچوبهای تئوریک موجود
دارد تا از این راستا به فلسفهی درست در علم پرستاری
دست یافت .بنابراین با توجه به این که فلسفهی لیبرالیسم
به عنوان فلسفهی غالب در پرستاری دارای نقصهای جدی
است به طوری که در مواردی کار را برای ارائه دهندگان و
دریافت کنندگان خدمات سخت کرده است ،حتی در خالف
جهت جهانیشدن ارائه خدمات با احترام به عقاید افراد گام
بر میدارد ،در این جا است که نبود تئوری جامعهنگر ،کلی
و جهان شمول خود را نشان میدهد .با توجه به این که
اسالم قادر است زمینهی تئوریهایی با خصوصیت فوق
را تأمین کند ،در این جا است که نبود تئوری بر اساس
فلسفهی اسالمی در پرستاری به خوبی خود را نشان میدهد
و طراحی نظریهای بر اساس ایدئولوژی اسالمی که داعیهی

فلسفهی لیبرالیسم در تئوریهای پرستاری نام برده نشده
است ،ولی فلسفههای به وجود آمده از آن مانند فمینیسم
و پراگماتیسم تأثیر غیرقابل انکاری در پرستاری دارند و به
طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرات لیبرالیسم در پرستاری
را نشان میدهند.
اصول لیبرالیسم چون با داعیهی آزادی در جوامع نفوذ
میکند همیشه در نگاه اول جذاب و قابل قبول مینماید
که همین امر در پرستاری نیز رخ داده است .ولی در مراحل
بعدی و اجرایی کار این بنای زیبای ساخته شده بر اساس
فلسفهی لیبرالیسم نقصها و عیبهایش مشخص میگردد.
اگرچه در جوامعی که بر اساس این فلسفه اصول خود را
طراحی کردهاند همواره این هوشیاری وجود داشته است
که به محض تخریب قسمتی از این بنا به سرعت با ارائهی
فلسفههای ترکیبی یا نو آن را تعمیر کنند ،ولی اشکاالت و
انتقادات زیاد بر این فلسفهها خود سبب شده تا در جوامع
غربی نیز به فکر ساخت بنایی نو بیفتند ،زیرا ظاهرا ً بهایی
که برای تعمیر بنای موجود لیبرالی در حال پرداخت هستند
از ساخت بنایی جدید بیشتر شده است.
در پرستاری نیز همین امر در حال رخ دادن است .اصولی
مانند منحصر به فردی و مساوات بشر که در ابتدا جزئی
جدایی ناپذیر از پرستاری به نظر میرسیدند در حال حاضر
برای پرستاری دردسر ساز شدهاند .توجه به اقتصاد بازار
آزاد در پرستاری و آزادی فردی و تقدم آن بر مصلحت
جامعه سبب شده تا جوامع غربی عم ً
ال برای انسانهای با
ضریب هوشی کم و حتی متوسط یا با فرهنگی متفاوت
از فرهنگ غالب جامعه دیگر جایی برای زندگی مطلوب
نباشد و عم ً
ال آنان نتوانند خود را با شرایط حاکم بر
جامعهشان سازگار کنند و باید به اجبار تن به سازگاری
دهند .فریاد عدالتخواهی و آزادی لیبرالیستی دیگر برای
مردم فرهیختهی جهان تمسخر آمیز شده است ،زیرا عم ً
ال
مشاهده مینمایند که سیاستهای بازار آزاد آنان چگونه
عدهای را برای بهرهبرداری دیگران به زیر سلطه کشیده
است .عدالتخواهی و مساوات در این جوامع یعنی همه به
یک شکل در آمدن که کام ً
ال با اصل فردگرایی لیبرالیسم
مغایر است و به راحتی فرهنگهایی را که قابلیت نفوذ بر
فرهنگ غالب را دارند با زدن مارک از میدان به در میکنند
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نگاهی نقادانه به اثرات فلسفهی لیبرالیسم در پرستاری

دورهی  19شمارهی 4

تا اصول اولیهی آنها زیر سؤال نرود .در حرفهی پرستاری
برای ارائهی خدمات مراقبتی و بهداشتی با بحرانی روبرو
شدهایم که چگونه میتوان بر اساس اصل فردگرایی به
سالمت جامعه دست یافت ،در حالی که باید مصلحت فرد
را بر جمع مقدم دانست .لذا برای رفع این مشکل در این
جوامع دست به یکسان سازی عقاید برای کسب مراقبتها و
خدمات سالمتی نمودهاند که آگاهانه اصل فردگرایی و ارزش
آزادیهای فردی را زیر سؤال برده است.
این همه تناقض در اصول لیبرالیسم در پرستاری برای
مجریان حرفه گیج کننده شده است .امروزه صحبت
از متافیزیک و توجه به ابعاد معنوی انسان در پرستاری
میشود؛ و در مقاالت صحبت از این میگردد که باید از
چهارچوبهای قالبی فلسفههای موجود خارج شد و به
گونهای دیگر نگریست .صحبت از نفی تجربهگرایی مطلق
و توجه به مذهب در ارائهی مراقبت به بیماران میگردد.
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اگر چه همهی این امور هنوز رنگ و بوی لیبرالیسمی دارند،
به طوری که محققین با طنزی تلخ بیان میکنند ما در جایی
گرفتار شدهایم که باید برای نفی لیبرالیسم باز هم از اصول
لیبرالیسم کمک بگیریم .ولی آن چه مسلم است این بنا دیگر
به زیبایی گذشته نیست .حال زمان آن است تا با طراحی بنایی
زیبا بر اساس اصول تشیع و اسالمی چشم جهانیان را به سوی
این دین الهی و معرفت بی انتها که مستقیماً از جانب خداوند
به ما ارزانی شده است باز کنیم و با شناخت دقیق و واقعی
اسالم بتوانیم به حرفهی پرستاری شکل و معماری جدیدی
بدهیم .متأسفانه فلسفهای مدون و عملی برای پرستاری بر
اساس ایدئولوژی اسالم وجود ندارد و این امر نیازمند مطالعات و
کار بیشتری است؛که جز در بطن جامعهای اسالمی رخ نخواهد
داد تا از این راستا به تئوری همهجانبه برای ارائه در جوامع
اسالمی و جهان دست یابیم.
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of liberalism in nursing. Individualism and egalitarianism are problematic for nursing implementation. Free
economy and superior individualism are principles in liberalism which create problems in nursing. A lot of
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