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     لیبرالیسم به عنوان فلسفه ی حاکم بر غرب بر روی حرفه ی پرستاری نیز مانند شئون دیگر زندگی جوامع غربی 
برده نشده است، ولی  نام  تئوری های پرستاری  لیبرالیسم در  از فلسفه ی  اگر چه شاید مستقیماً  تأثیر داشته است. 
فلسفه های 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 جدایی ناپذیر از پرستاری به نظر می رسیدند در حال حاضر برای 
پرستاری دردسر ساز شده اند. توجه به اقتصاد بازار آزاد در پرستاری و آزادی فردی و تقدم آن بر مصلحت جامعه 
سبب شده تا جوامع غربی عماًل برای انسان های با ضریب هوشی کم و حتی متوسط دیگر جایی برای زندگی مطلوب 
نباشد. در حرفه ی پرستاری برای ارائه ی خدمات مراقبتی و بهداشتی با این سؤال روبه رو شده ایم که چگونه می توان 
بر اساس اصل فرد گرایی 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 گیج کننده 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 حرفه ی پرستاری معماری و شکل جدیدی بدهیم. هر چند ممکن است در بُعد 
عملکرد، شباهت های زیادی در پرستاری بر اساس ایدئولوژی لیبرالیسمی و اسالمی دیده شود، اما مسلماً تفاوت های 

آشکاری نیز دیده خواهد شد.

 

چکیده

کلید واژه ها           پرستاری، ليبراليسم، منحصر به فرد بودن، مساوات، آزادی



است تا تئوری های پرستاری بر اساس فلسفه نوشته شوند]6 
و 7 و 8 و 9[.

اگرچه نقش تئوري هاي پرستاري در ارکان و شعبه هاي مختلف 
این  پرستاري متفاوت است ولي آن چه مسلم است همگي 
تئوري ها پایه هاي فلسفي اي دارند و سبب پیشرفت حرفه ی 
پرستاري شده اند؛ لذا توجه به پایه هاي فلسفي پرستاري امري 

مهم در رشته تلقي مي گردد ]10[.
در  لیبرالیسم  فلسفه ی  بحث  به  ورود  از  قبل  جا  این  در 
پرستاری الزم است تا تأثیرات فلسفه در علوم را به اجمال 
بررسی کنیم. گسترش دانش با سیاست، اجتماع و اقتصاد 
ارتباط نزدیکي دارد و همگي این امور تحت تأثیر ایدئولوژي 
قرار دارند. البته تأثیرات ایدئولوژي، فلسفه و سیاست بر علوم 
که پرستاري نیز جزئي از آن است به دو صورت عمده خود 

را نشان مي دهد:
به  نوع  این  در  علوم:  بر  فلسفه  تأثیر  آشکار  کاماًل  نوع   -1
طور مشخص این سؤال مطرح مي گردد که فلسفه ی موجود 
به  دست  علم  نهایت  در  و  علم مي دهد  به  چه خصوصیتي 
آمده چه مفاهیم و عملکردي براي ما  دارد؟ چگونه با توجه 
تفسیر  تحقیقات   نتایج  موجود  علم  فلسفي  پایه هاي  به 
به طور  فلسفي  پایه هاي  به  علوم  این حالت  در  مي گردند؟ 
به  توجه  با  را  اجتماعي  نیازهاي  و  مي یابند  پیوند  آشکارا 

فلسفه ی مورد نظر تأمین مي کنند. 
2- نوع دوم  کمي مرموز است که مي تواند حمایت کننده 
یا کاماًل بر ضد نوع اول باشد. در این نوع اثر، فلسفه به طور 
آشکار در ساختارهاي اجتماعي دیده نمي شود اما چهارچوب 
و دامنه ی علم، حق تقدم در علم، عملکرد و زبان علوم را 
تحت تأثیر قرار مي دهد. مثال هاي زیادي در مورد این نوع 
نفوذ فلسفه در علم وجود دارد. مثاًل نفوذ سیاست نازي ها در 
فلسفه ی پزشکي و علم پزشکي که معتقد به اصالح نژادي و 
نژاد برتر است. البته به نظر می رسد امروزه علم نوین آن را 
به هیچ عنوان تأیید نمی کند ولی معموالً این نژادپرستی به 
صورت ناآگاهانه توسط علم حاکم مورد تأیید قرار مي گیرد 
و حتي از آن حمایت هم مي گردد. از نمونه هاي بارز این امر 
که بسیار خطرناک تر از اصالح نژادی نازی ها در جنگ عمل 
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      مقدمه:
     لیبرالیسم یکي از مکاتب فلسفي پرنفوذ غرب است. این 
مکتب در زمینه هاي فلسفي، سیاسي، اقتصادي و آموزشي 
اصول و مبناي خود را ارائه کرده است. لیبرالیسم در مفهوم 
وسیع خود عبارت است از: اعتقاد به این که انسان آزاد به 
دنیا آمده و صاحب اختیار و اراده است و باید مجاز باشد تا 
خود را به هر اندازه که ممکن است به نحو آزاد پرورش دهد. 
آزادي هاي  موانع  با  همواره  تاریخ،  طول  در  لیبرالیسم 
فردي نظیر نفي فردگرایی، تعصبات مذهبي، قدرت مطلقه 
این  بر  است.  کرده  مبارزه  رأي  حق  از  افراد  محرومیت  و 
عقل،  اصالت  همچون  ویژگي هایي  داراي  لیبرالیسم  اساس 
فرد،  اصالت  و  آزادي  اصالت  و  )اومانیسم(  محوري   انسان 
 سکوالریسم، روشنگري، نسبیت گرایي در ارزش هاي اخالقي 

و نظام تربیتِي آزاد مي باشد ]1 و 2[.
آزادي هاي  طرفدار  سیاسي  زمینه هاي  در  مثال  عنوان  به 
اقتصادي نیز  فردي و اجتماعي است و در زمینه ی مسائل 
به کم کردن نقش و قدرت دولت اعتقاد دارد. در زمینه ی 
بهداشتی نیز به اصولی مانند آزادی فرد در انتخاب و توجه به 
اصالت فرد بر اجتماع و مساوات در ارائه ی خدمات بهداشتی 

درمانی تأکید دارد ]2 و 3 و4[.
در  چیست؟  گروه  و  قشر  هر  اعضاي  نظر  در  ذاتي  ارزش 
فلسفه ی پزشکي و بهداشت، معرفت شناسي، هستي شناسي 
مفاهیم،  قبیل  این  مي دهد؟  معنایي  چه  زیبایي شناسي  و 
البته  شده اند.  مطرح  اخیر  سالیان  در  که  است  بحث هایي 
آن چه مسلم است وجود و ماهیت حرفه ای  نیز وابستگی 

نزدیک با این مفاهیم می یابد.
در پرستارِي امروز، توجه به فلسفه و بنیان هاي فلسفي بسیار 
مورد توجه قرار گرفته است و نظریه هاي انتقادي مانند فرا 
ساختاري1، فرا مدرنیته2 و فمینیسم3 نقش زیادي در تشکیل 

بنیان هاي فلسفي پرستاري ایفا کرده اند ]4 و 5[.
نظریه پردازان پرستاري در سالیان اخیر به پایه هاي فلسفي 
نظریه پردازان  داشته اند.  زیادي  توجه  خود  نظریه هاي 
پرستاری بر این عقیده اند که پرستاری امروزه بدون داشتن 
تنها به صورت  نه  به آن ها  بنیان های فلسفی و توجه عمیق 
حرفه در نخواهد آمد بلکه در موارد بحرانی و حساس، بدون 
روح و سرگردان خواهد شد؛ و قادر نیست به سؤاالت حساس 
ضروری  بنابراین  گوید.  پاسخ  خاص  موارد  در  حرفه  مهم  و 
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1- Post Structural
2- Post Modernism
3- Feminist



می کند مسأله ی مرگ از روی اراده1 است که ظاهراً در نظام 
اجتماعي موجود کاماًل طبیعي و درست به نظر مي آید و با 
عناصري مانند رعایت اخالقیات، علمي بودن و حقوق فردي 
توجیه مي گردد اما در اصل کاماًل بر خالف اخالق حرفه اي 
و علمي است و دقیقاً از اصل برتری نژاد و قائل نشدن حق 
حیات برای نیازمندان تبعیت می کند؛ تا جایی که خود فرد 
می شود  گناه  احساس  دچار  خود  ماندن  زنده  از  نیز  بیمار 
به  غربی،  جوامع  در  جنین  سقط  آزادی  مسأله ی  یا   ]11[
خصوص در مواردی که جنین مبتال به بیماری های خاص 
باشد که با حق آزادی فردی و فمینیسم حمایت می گردد. 
این نوع قوانین، اعمال و اخالقیات بي رحمانه، تنها با عملکرد 
حالي  در  این  مي آیند.  نظر  به  بدیهي  امري  نازي  فلسفه ی 
است که این فرهنگ کاماًل در جامعه نفوذ مي یابد ولي نقش 
فلسفه ی نازي در آن اصاًل نمایان نیست و اجتماع آن را به 
می پذیرد.  اخالقي  کاماًل  و  بدیهي  و  طبیعي  امري  صورت 
متأسفانه این نفوذ، کاماًل مخفیانه وارد علم و حرفه مي گردد 
و اصاًل هم مورد انتقاد و تقابل قرار نمي گیرد. این امر زماني 
عقیدتي  پایه هاي  روي  بر  که  مي شود  خطرناک تر  بسیار 
خود  واقعي  شکل  از  را  آن  و  می گیرد  قرار  جامعه  موجود 
جامعه ی   در  لیبرالیسم  فلسفه ی  نفوذ  مثل  مي سازد  خارج 

ایران ]10 و 12[.
باید توجه داشت نفوذ فلسفه بر علم یک سویه نیست. معموالً 
دانش  با  زیادی  وابستگي  فلسفه ،  از  منبعث  تئوري های 
دارند؛ به طوري که در بیش تر موارد نفوذ آنان بر دانش به 
صورت امري بدیهي در مي آید و به صورت یک الگوي خوب 
مي کند.  باز  جاي  محققین  ذهن  در  درست  و  استاندارد  و 
به  قادر  که  مي گردد  بدیهي  امر  این  قدري  به  مواردي  در 
شناسایي نفوذ و قدرت آن در حرفه نیستیم. حتی این تأثیر 
به قدری زیاد است که در مواردي امور غیرواقعي و نادرست 
نیز به علت این تأثیرات به نظر درست مي رسند ]13 و 10 
و 5[. پرستاري نیز به شدت تحت تأثیر منحصر به فرد بودن 
انسان و تجربه گرایي در مکتب لیبرالیسم قرار دارد. این امور 
در پرستاري نقش مهم و عمده اي داشته اند و همان طور که 
مي باشند.  لیبرالیسم  اصلي  اصول  از  دو  هر  شد  گفته  قباًل 
بنا براین این، مقاله در پی آن است که نفوذ لیبرالیسم در 
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روش کار:
 این تحقیق قسمتی از یک مطالعه ی کیفی از نوع توسعه ی 
جست وجوی  جریان  در  موجود  مقاله ی  می باشد.  مفهوم2 
تبیین  مورد  در  تحقیق  طی  در  الکترونیکی  و  کتابخانه ای 
نظرات  جست وجوی  و  اسالم  در  پرستاری  چارچوب 

نظریه پردازان غربی استخراج شده است.
کتابخانه های  در  جست وجو  شامل  کتابخانه ای  جست وجو 
دانشکده ی  مدرس،  تربیت  دانشگاه  رضوی،  قدس  آستان 
علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا و دانشکده های 
پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی تهران و کتابخانه ی ملی 
بود. در کل 2 منبع انگلیسی مرتبط با پرستاری و لیبرالیسم 
به  منبع  هیچ  و  بودند  انگلیسی  زبان  به  که  آمد  دست  به 
زبان فارسی در مورد لیبرالیسم و پرستاری یا اثر فلسفه ی 

لیبرالیسم در پرستاری به دست نیامد.
 -1 بود:  عمده  قسمت  دو  شامل  الکترونیکی  جست وجوی 
با موتورهای جست وجوی  جست وجو در سایت های مرتبط 
ماکروسافت، گوگل و یاهو صورت گرفت که در مرحله  ی اول 

جست وجو با کلید واژه های
 nursing liberalism ،philosophy ،health ،Islam  
،medicine ،ethics ،globalization-democracy
 individualism ،egalitarianis ،justification ،
 autocracy ،pragmatism ،feminism،moral،
religion،spirituality

 و ترکیب آن ها صورت گرفت که از مجموع 12325 نتیجه ی 
به دست آمده، تنها 2 مورد به طور مستقیم در نگارش مقاله ی 
در  سایت ها  بقیه ی   و  گرفتند  قرار  استفاده  مورد  موجود 
ایجاد دیدگاه انتقادی و تشکیل ذهنیت محققان در نگارش 
فارسی  جست وجوی  در  گرفتند.  قرار  استفاده  مورد  مقاله 
اسالم،  مراقبت،  لیبرالیسم،  فلسفه،  پرستاری،  کلمات:  با 
و  معنویت  ساالری،  زن  عدالت،  اخالق،  مذهب،  تاریخچه، 
ترکیبی از آن ها 332 نتیجه به دست آمد که مطالب موجود 
در سایت ها تکرار مطالب کتب و مقاالت به دست آمده در 
جست وجوی کتابخانه ای بود؛ لذا از مطالب کتب و مقاالت به 
دلیل سندیت بیش تر به جای مطالب سایت ها استفاده شد.
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1- euthanasia یا eugenics
2- Concept development

A critical study of liberalism in nursing practice



2- جست وجو در پایگاه های الکترونیکی که شامل جست وجو 
از  که  بود    CINHAL،MEDLINE-ISI پایگاه های  در 
طریق EBSCO-OVID و Springer به آن ها دست یابی 
صورت گرفت. مقاالتی که در فاصله ی بیست ساله ی -1990

2010 منتشر شده بودند و دارای متن کامل قابل دسترسی 
بودند مورد بررسی قرار گرفتند. کلمات کلیدی جست وجو 
    nursing liberalism, philosophy, health، شامل: 
Islam, medicine, ethics, globalization, democra-
 cy, individualism, egalitarianism, justification,
autocracy, pragmatism, feminism, moral, reli-

آن ها  از  ترکیبی  و   gion, spiritualitytheory, critique
بودند که در مجموع 42153 مقاله ی مرتبط یافت شدند که 
از بین این مقاالت 736 مقاله  مورد بازبینی اولیه قرار گرفت 
و در نهایت 140 مقاله در تحقیق مورد استفاده قرار گرفت 
که  برخی به طور مستقیم و برخی به طور غیرمستقیم در 

تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند.
با  که  است  آن  پی  در  بررسی  این  در  محقق  نهایت  در 
اثرات  شده اند،  گردآوری  اسنادی  منابع  از  که  اطالعاتی 
لیبرالیسم در پرستاری و چگونگی اثرگذاری این دیدگاه بر 
حرفه ی 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.
     تأثیر فلسفه بر گسترش علم پرستاري

آشکار است که همواره فلسفه به عنوان پشتیبان یا مانع علم، 
عملکرد خاص خود را داشته است ]10[. این گفته در علم 
پرستاری نیز مورد توجه قرار مي گیرد؛ زیرا در پرستاري نیز 
مانند دیگر علوم انساني،  اجتماعي و عملکردي نمي توان از 
نفوذ فلسفه ها و مفاهیم موجود در آن رهایي یافت؛ نمي توان 
بر  اقتصادي  و  فرهنگي  سیاسي،  تاریخي،  اثرات  کرد  انکار 

تکامل دانش و علم پرستاری تأثیر بسیاري داشته اند.
پنداشتی  چوب های  چهار  تمامي  میالدی  هفتاد  دهه ی  تا 
علم  جهان  در  که  شناسي ها  روش  و  تفسیرها  مفهومی  و 
نظر گرفته مي شدند، تحت  در  و صحیح  بودند  قبول  مورد 
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غلبه  این  داشتند.  قرار  عیني گرایي  یا  تجربه گرایي  تأثیر 
طور  به  پوزیتیویسم  و  عیني گرایي  تجربه گرایي،  فلسفه ی 
سنتي این تصور را ایجاد کرده بود که طبیعت گرایي همان 
علم خوب مناسب و روش صحیح است ]13 و 14[. امروزه 
مشخص شده است که این نوع نگاه به علم و دسته بندي آن 
فلسفي حاکم  دیدگاه  دانشي که مطابق  انداختن  دور  به  و 
حتي  و  طلبانه  استعمار  دیدگاه  نژاد پرستانه،  نوعي  نیست 
در مواردي جنسیت گرایانه است؛ و هرگز انسان را به دانش 
واقعی رهنمود نمی گردد، بلکه به دانشی دست می یابیم که 

می خواهیم.
و  سؤال  رفت  زیر  عیني  علوم  بي طرفي  نظریه ی  کم  کم 
ساختارهاي  در  عمده اي  نقش  علوم  این  که  شد  مشخص 
به  را  به طوری که علم  اجتماعي و شکل گیري علم دارند؛ 
به  آنان می توان  تأثیرات  از جمله  کرده اند.  شدت جهت دار 
در نظر نگرفتن عواملی مانند اثرات نژاد، سیستم آموزشي، 
همچنین  کرد.  اشاره  علم  در  جنسیت  و  استعمارطلبي 
به  نمي تواند  علم  از  نوع  این  نهایت  در  که  شد  مشخص 
فرهنگ  در  اگر  مثاًل   .]15[ باشد  استناد  قابل  مطلق  طور 
غالب اجتماع، افراد بر اساس نژاد و جنس طبقه بندي شده 
کاماًل  طور  به  بهداشتي  سیستم هاي  از  استفاده  باشند، 
مخفي بر این اساس شکل می گیرد و محقق از تأثیرات نژاد 
که  نکته  این  مثاًل  غافل می ماند؛  کارهایش  در  یا جنسیت 
زنان در آزمایش های دارویي بیش تر داوطلب مي شوند، نتایج 
تحقیق را تحت تأثیر جنسیت آنان قرار مي دهد یا این که 
کدام طبقه ی اجتماعی تمایل به استفاده بیش تر از امکانات 
و  فرهنگی  اقلیت های  که  این  دارند؛ همچنین  را  بهداشتی 
مذهبی جامعه به علت عدم هماهنگی اعتقاداتشان با امکانات 
موجود از آن استفاده نمی کنند؛این ها مثال هایی هستند از 
این که علم را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد]13 و 12[.

در پرستاري نیز این تأثیرات به شکل زیرکانه اي وجود دارد 
که امروزه به نام نژادپرستي دموکراتیک خوانده مي شود. در 
این نوع نژادپرستي شرح حال سالمتي و الگوهاي سالمتي 
به  و  می گردد  طرح ریزی  و  نوشته  غالب  فرهنگ  براساس 
فرهنگ های ناسازگار با فرهنگ غالب یا توجهي نمي گردد یا 
آنان را طرد مي نمایند. این امر سبب ایجاد نوعي بي عدالتي 
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صورت  به  کاماًل  که  مي شود  بهداشتي  خدمات  ارائه ی  در 
مخفي است و کم تر مورد بحث قرار مي گیرد. متأسفانه در 
این شیوه مصالح گروهای کوچک مورد توجه قرار نمي گیرد 
و به طور نا آگاهانه این شیوه ی به شدت نژادپرستانه، مورد 
تأیید کلیه ی افراد جامعه قرار مي گیرد. 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 نژادپرستانه ی 
کاماًل  که  ]16و17[؛  نکند  طرد  را  آنان  جامعه   در  غالب 
مغایر اصل منحصر به فرد بودن انسان در فلسفه لیبرالیسم 
است. نوع دیگر نفوذ فلسفه بر علم در پي ریزي استانداردها، 
ارزش ها و عملکردها است که در پي آن چگونگي مفاهیم 
و تعاریف آنان را مشخص مي کند و این که چه سؤاالتي را 
محقق پاسخ مي گوید و از کدام تئوري یا متدولوژي کمک 
 گیرد؛ همگي به طور نامحسوس تحت نفوذ این فلسفه خاص 
قرار دارند. متأسفانه این نوع نژادپرستي به طور مخفیانه اي 
در تحقیقات و تئوري ها وجود دارد، که در این مورد نیز باید 

به نفوذ لیبرالیسم در پرستاري توجه کرد ]18و19[.
      مفاهیم عمده در فلسفه ی لیبرالیسم 

مورد  در  عقاید  زیاد  گستره ی  لیبرالیسم  مشکل  مهم ترین 
آن، گاهی حتی تضاد زیاد در این گستره ی عقاید است. از 
بسیاري جهات عقیده ی لیبرالیسم به نفع طبقه ی متوسط 
جامعه بود و آن ها به تدریج با این فلسفه در قرن 19 و 20 بر 
اقتصاد تسلط یافتند و در انقالب صنعتي قرن 19 لیبرالیسم 
آنان  به  بسیار  بود،  اتکایي  و  خود  آزادي  بیان کننده ی  که 
سایه ی  در  شده  ایجاد  آسایش  و  رفاه  بعدها  کرد.  کمک 
به طوري که  اجتماعي شد؛  نابرابري  باعث  لیبرالیسم خود 
به قدری این مشکل آشکار شد که دیگر نمي توانستند از آن 
غفلت کنند. دولت ها باید با تدارک سرویس هایي براي عموم 
مردم، مثل تحصیالت، دسترسي به بهداشت، برنامه هاي رفاه 
اجتماعی  عدالتی  بی  این  پاسخگوی  حقوقي،  و  اجتماعي 
لیبرالیسم  اصلی  مفاهیم  به  جا  این  در   .]20[ می بودند 

اشاره ای اجمالی می کنیم.
     منحصر به فرد بودن1:

از یکدیگر مجزا  انسان ها به طور خاص  این اصل  بر اساس 
تاریخ  و  اجتماع،  اقتصاد، سیاست  تأثیر  ولي تحت  هستند، 
بر  بودن،  فرد  به  منحصر  مي گیرند.  قرار  خود  گذشته ی 

کیه ب و زت
ط

51

پژوهشی علمی 

می گیرد  شکل  انساني  احساسات  و  تجربه گرایي  اساس 
]9[. سرمایه داري و اقتصاد بازار آزاد نیز از این منحصر به 
اداره ی  در  البته  که  مي گیرد  نشأت  لیبرالیسم  بودن  فرد 
نقش  آن ها  کردن  مقرون به صرفه  و  بهداشتی  سیستم های 
فرد  به  اما در حقیقت منحصر  ایفا می کند ]10[.  عمده ای 
نیست  مساوات  کننده ی  ایجاد  تنها  نه  لیبرالیسم  در  بودن 
این  در  زیرا  مي گردد.  بي رحمانه  رقابتي  ایجاد  سبب  بلکه 
و  مي شود  فرض  محدود  انسان  براي  موجود  منابع  فلسفه 
امنیت و آسایش با کسي است که منابع بیش تري به دست 
آورد؛ پس ذاتاً محیطي رقابت آمیز ایجاد مي کند که در این 
رقابت برخي پیروز و برخي شکست خورده اند. پس مي بینیم 
براي موجودیت سیستم  به فرد بودن  که فلسفه ی منحصر 
نیز  انسان  برای  که  این  ولی  است؛  ضروري  سرمایه داري 

ضرورت داشته باشد جای بسی سؤال است ]21[. 
     مساوات بشر2:

استعاره ی زندگي یک مسابقه است کمک مي کند تا مفهوم 
اصلي فرصت برابر براي همه درک شود. یعني همه ی افراد 
بر  و  دارند  را  خوردن  شکست  یا  شدن  موفق  شانس  بشر 
اساس منحصر به فردي شان مي توانند به موفقیت برسند یا 
شکست بخورند ]9[. علي رغم ادعاي مساوات، چون منحصر 
به فرد بودن مقدم بر آن است نمي توان مساوات را بر قرار 
پایه ی  توانایي ها   و   مهارت ها  در  رقابت  همواره  زیرا  کرد. 
پایه ی  بر  این قضاوت دیگر  قضاوت است. درست است که 
ولی  نیست  تولد  محل  یا  تحصیالت،  جنسیت   نژاد،  سطح 
به  تواناتر  افراد  زیرا  نمی رسیم؛  واقعی  و مساوات  عدالت  به 
و  می یابند  دست  رقابتی  محیط  این  در  بیش تری  امکانات 
از امکانات بهتری در پیشگاه عدالت برخوردار می گردند. به 
عبارت دیگر همه در برابر قانون برابرند ولی برخی برابرترند 

]22 و 12[.
اما پایه ریزي »اجتماع عادل« مقدم است یا منحصر به فردی 
لیبرالیسم؟ البته منحصر به فرد بودن در لیبرالیسم مهم تر از 
مصلحت جامعه و فواید اقتصادي است ]16[. هرچند این که 
چگونه این امر در فلسفه ی لیبرالیسم رخ می دهد امری است 
که امروزه از مسائل عمده ی مطرح شده در لیبرالیسم است
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و پرستاری نیز به عنوان حرفه ای که داعیه تدارک مساوات 
برای کلیه ی مراجعین را دارد از این امر مستثنی نیست.        

     آزادي، منحصر به فرد بودن و تحمل:
بر پایه ی منحصر به فرد بودن در تئوري لیبرالیسم، هر فرد 
باید آزاد باشد تا به دنبال  اهداف منحصر به فرد خود در 
این  بیابد.  را  ایده آل خود  و  زندگی  خوب   و  برود  زندگي 

تفاوت انتخاب ها در فلسفه ی لیبرالیسم بسیار مهم است 
قوانین  از طریق  باید  نفر  آزادي خاص هر  بر همین اساس 
جامعه حمایت گردد. حفاظت کننده ی جامعه ی لیبرال در 
برابر این آزادی ها تحمل است که شامل تحمل دیدگاه هاي 
انتخاب هاي  و  فرهنگي  پیشنهادها،  عملکردهاي  گوناگون، 
اخالقي هر فرد است؛ یعني باید اصول زندگي خوب دیگران 
را پذیرفت و به آن احترام گذاشت و همه را مساوي تلقي 
و  فرد  به  دارد عالیق منحصر  اجازه  بنابراین هر کس  کرد. 
آزادي خود را در انتخاب اهداف و روش هاي رسیدن به آن ها 
داشته باشد با این شرط که با آزادي دیگران تداخل ایجاد 

نکند ]9 و 10[.
قوانیني  باید  دولت ها  آزادي ها،  تداخل  عدم  براي  بنابراین 
مي شود  باعث  قانون  وضع  این  عده اي  نظر  به  کنند.  وضع 
که به طور پنهاني گروهي امتیاز بگیرند. بنابراین عده اي که 
خاصیت سازگاري با قوانین جامعه را دارند امتیاز بیش تري 
مي رود  سؤال  زیر  بودن  فرد  به  منحصر  اصـل  و  مي گیرند 

]15 و 21[.
     اقتصاد بازار آزاد:

اشتغال،  تولیدات،  در  رقابتي  اقتصاد  پایه ی  بر  آزاد  اقتصاد 
تورم  بیکاري،  سیستم  این  در  است.  مشتریان  و  کارگران 
عقیده  لیبرالیسم  ناپذیرند.  اجتناب  اقتصادي  بحران هاي  و 
این مشکالت را حل خواهد  آزاد به خودی خود  بازار  دارد 
کرد. دست هاي پنهان: این امر در حالي رخ خواهد داد که 
دولت کم ترین مداخله را در امور اقتصادی داشته باشد ]9[. 
بنا براین از نظر آنان افزایش شکوفایي اقتصادي در نتیجه 
به  اعتماد  اجتماعي،  برنامه هاي  کاهش  مداخالت،  کاهش 
پاسخگویي، منحصر به فرد بودن افراد و اعتماد به افراد است 

.]12[
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پیش فرض هاي  و  دانش  گسترش  پرستاري،  علم      
ایدئولوژي لیبرال:

و  اجتماعي  روانشناختي،  تئوري هاي  این که  علي رغم 
و حرفه های  داشته اند  پرستاري  بر  زیادي  تأثیر  بیو مدیکال 
تئوري هاي  که  کنند  القا  را  امر  این  دارند  سعی  بهداشتی 
پرستاري  بر  را  تأثیر  کم ترین  ظاهر  به  اجتماعي-سیاسي 
دارند، این امر مورد سؤال و ابهام جدی می باشد ]13 و 14 
و 20 و 3[. بنابراین علی رغم ادعای برخی افراد نباید تعجب 
تأثیر شگرفي گذارده  بر علم پرستاري  لیبرالیسم  کنیم که 

است. این امر شامل موارد زیر است:
1- منحصر به فرد بودن بر روي علم پرستاری تأثیر خاص 

و مشخصي دارد.
2- دیدگاه اجتماعي مساوات براي همه ی بشر در پرستاری 

نفوذ زیادی داشته است ]9 و 25 و 23 و 24[.
3- ترجیح داشتن تجربه بر علوم ماوراء طبیعی. 

4- اقتصادي بودن گسترش دانش در پرستاري و توجه به 
روش های مقرون به صرفه در تکامل دانش پرستاری ]17 و 

25 و 9[.
     منحصر به فردي در علم پرستاري:

اصول علمي زیادي در پرستاري بر اساس واکنش به مفهوم 
آمده  وجود  به  بیماري  و  در سالمت  بودن  فرد  به  منحصر 
است که تأثیر تجربیات در بیمار و پاسخ هاي منحصر به فرد 
بیماران از آن جمله اند. به طوري که مفهوم تجارب زندگي1 
یک مفهوم کاماًل آشنا در پرستاري است و تجارب عیني هر 
فرد پایه اي براي درک واقعیت ها در پرستاري شمرده مي شود 
مدارس  آن  دنبال  به  و  تئوري ها  و 26[.  و 27  و 21   12[
پرستاری زیادي بر اساس این تئوري ها ایجاد شده اند، مثل 
تئوري نیومن و پارسي، که در همگي آن ها پاسخ به سالمت 
بودن  فرد  به  منحصر  روي  بر  مستقیماً  و سالمت–مراقبت 
افراد پایه گذاری شده است. بر پایه ی نظریه ی پارسي، انسان 
موجودي باز است. که به معني انتخاب آزاد در موقعیت های 
مختلف و پاسخگویي برد بارانه به تصمیمات وی توسط پرستار 
می باشد. در تئوری نیومن نیز توجه به سیستم های منحصر 
به فرد هر کس از اهمیت ویژه ای برخوردار است ]13 و 14[. 
در نتیجه ی این تفکر و بدون توجه به نتایج حاشیه اي آن، 
1- live experience
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وادار به پذیرفتن تعاریفي درعلم می شویم که شاید حقیقي 
نباشد ]28[. بر همین اساس بي توجهي آشکاري به سالمت 
متفاوتند  جامعه  اکثریت  با  که  می شود  عده اي  بیماري  و 
]27 و 26 و 29[. یعنی از طرفی دم از منحصر به فرد بودن 
می زنیم و از طرفی افراد را وادار به تبعیت از اکثریت جامعه 
می نماییم که این سبب بي عدالتي و نژادپرستي در سالمت، 
اجتماعي  رفاه  برنامه هاي  نشدن  همه گیر  و  فرسایش  و 
مي گردد ]30 و 26[. همچنین فرسایش و کم شدن منابع 
سالمتي منحصر به فرد از نتایج  اقتصادي براي مراقبت – 
اصل  به  می شود  تالش  یک طرف  از  یعنی  است  آن  دیگر 
منحصر به فرد بودن توجه شود و هزینه های زیادی نیز در 
این راستا صرف می شود، و از طرف دیگر به علت غیرممکن 
بودن دستیابی به برنامه ای بر اساس منحصر به فرد بودن، 
که  می شویم  برنامه هایی  طراحی  به  ناچار  خالص،  طور  به 
در آن استاندارد غالب جامعه را در نظر می گیریم که خود 
سبب فراموشی اصل منحصر به فرد بودن و تحمیل اکثریت 
بر اقلیت می شود؛ پس سبب یک ظلم ساختارمند می شود یا 
احتمال تشکیل آن به وجود مي آید ]30 و 29 و 31 و 32[.

بر اساس اصل منحصر به فرد بودن سیاست لیبرال، کاهش 
مداخالت محیطي، کم شدن برنامه هاي اجتماعي و افزایش 
تأکید بر روي پاسخ دهي و نتیجه است. اما این که طراحی 
برنامه های بهداشتی جامعه تا چه حد توانایی تحقق به این 

امور را دارند جای سؤال دارد ]25 و 3و 20[.
 به عالوه براساس منحصر به فرد بودن، توجه به دیدگاه هاي  
ایفا  را  اصلی  نقش  پرستاري  تحقق  اهداف  تدوین  در  عني 
می کند. مثاًل در تبیین پدیده ی بی خانمان ها، بررسي سالمت 
توجهاتي  سوی  به  را  آنها  بی خانمان ها،  زندگي  تجربات  یا 
سوق مي دهد که ریشه ی اصلي آن مسائل اقتصادي است. 
در حالی که عوامل دیگری نیز در ایجاد پدیده ی بی خانمانی 
عیّنیت گرایی  بنابراین  فرد(.  تمایل های  )مانند  دارند  نقش 
لیبرالیسم سبب شده تا دیدگاه های دیگر در حرفه مخدوش 
یا رد شوند و مشکالت تنها در ابعادی محدود مورد بررسی 
بیماری های جنسی  قرار گیرند ]30[. مثال دیگر در مورد 
فرد  به  منحصر  به  احترام  اصل  و  آزادی  رواج  اثر  در  که 
سیستم  که  ایدز(  )مثل  آمده اند  وجود  به  لیبرالیسم  بودن 
کیهمراقبتی–بهداشتی در کنترل آن ها به علت این که ناچار به  ب و زت

ط

53

پژوهشی علمی 

احترام به اصل منحصر به فردی است با مشکالت عدیده ای 
تئوري هاي  از  بنابراین یک سري   .]32[ است  روبه رو شده 
مدل  سالمتي،  ارتقای  مدل  مثل  پرستاري  در  شده  ایجاد 
عقیده ی سالمتي، مدل سیستمي یا مدل رفتاري-تشخصي 
در اثر پش فرض هاي لیبرال و انتخاب آزاد شکل گرفته اند 
و  انسان  بودن  فرد  به  منحصر  رویکرد  به  توجه  با   .]13[
زیادي  نیروي  باید  دیدگاه،  این  نبودن  همه جانبه  به  توجه 
افراد  در جامعه بسیج گردد تا سالمتي و مراقبت سالمتي 
جامعه بر اساس منحصر به فرد بودن آنان تأمین شود. در 
صدمات  پرستاران  بودن،  فرد  به  منحصر  دیدگاه  نتیجه ی 
بودن  فرد  به  منحصر  تفکر  ارضای  براي  را  زیادي  بهای  و 
از  ارتقای سالمتي، توانمندسازي فردي و مراقبت  افراد در 
خود باید بپردازند و تمامي قدرت پرستاري بر مراقبت هاي 
فردي تمرکز مي یابد ]12 و 33 و 32[. در پرستاری، امروزه 
یک تئوري آگاهانه بودن یا مدل ارتباط دو طرفه ارائه شده 
با  سالمتی  ارتقای  برنامه هاي  روی  بر  آن  تمرکز  که  است 
محوریت منحصر به فرد بودن افراد است. بر همین اساس، 
این مدل کمک می کند تا عالقه مندی افراد برای خوب بودن 
و ارتقای سالمتی را برآورده کند و نیازهای سالمتی افراد را 
بررسی و تأمین کند. البته انتخاب های افراد برای سالمتی 
و سالم ماندن نیز باید در همین چهارچوب ها شکل بگیرد 
]13 و 17[. این تأکید بسیار بر ارتقای سالمتی و حمایت 
این  افراد، مستلزم  به عملکرد مناسب  برای رسیدن  فردی 
را  توانایي هاي تشخیصي و مهارت هاي الزم  افراد  است که 
داشته باشند تا سالمتي را براي خود و خانواده شان به دست 
امر اصل مساوات را زیر سؤال می برد؛  این  آورند؛ که خود 
زیرا همه  توانایی کافی و یکساني براي رسیدن به این امور 
درحد مطلوب ندارند. اگرچه سیستم های بهداشتی-درمانی 
با تدارک سیستم هاي حمایتي در اجتماع  سعي در از بین 
رسیدن  اصل  ولي   ،]3 و   12[ دارند  بي عدالتي  این  بردن 
واقع مي شود.  برای همه،  مورد غفلت  به حداکثر سالمتي، 
تمام  مصلحت  که  کرد  طراحي  کامل  سیستمي  باید  پس 
افراد را در نظر گیرد، نه این که با ایجاد سیستم هاي مکمل 
بسیار سعي در ارضای اصل منحصر به فرد بودن و ارضای 

خواسته های فردی نمود ]12[.
در حقیقت بر اساس اصل منحصر به فرد بودن در پرستاري، 
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     مساوات بشر در دانش پرستاري
دارند  حق  همه  که  مي کند  بیان  بشر  مساوات  سیاست 
خدمات بهداشتي را دریافت کنند و به آن دسترسي داشته 
لیبرالیسم  اصول  با  اجبار  همین  کنید  توجه  البته  باشند. 
تناقض آشکاری دارد )آزادی و منحصر به فرد بودن به عنوان 
اصل اساسی لیبرالیسم( ]13 و20[. بنابراین، این فرض که 
اجتماع کاماًل یکساني داریم و مي توانیم به مساوات و عدالت 
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در آن دست یابیم در حالي که اصل ظلم اکثریت )غلبه ی 
استانداردهای اکثریت بر اقلیت اجتماع( در جامعه  حکم فرما 
امر  این  به  هنوز  البته  مي رسد.  نظر  به  بعید  امري  است، 
بیماري  تشخیص  و  دریافت خدمات سالمتي  در  اجبار  که 
باقي  خود  جاي  به  دارد،  تعارض  بودن  فرد  به  منحصر  با 
پرستاری  در  مراقبتی  برنامه های  طراحی  در  امروزه  است. 
سعي بر این است که نژاد و نژادگرایي در جامعه، بیماري و 
انتخاب سبک زندگي در نظر گرفته شود و عدم استقبال از 
برنامه هاي سالمتي اغلب به تفاوت هاي فرهنگي بازگردانده 
مي شود و اصل منحصر به فرد بودن و مساوات بشر در آن 
از هر  و  اصل مساوات هرکس  اساس  بر  فراموش می گردد. 
دین، نژاد، فرهنگ و طبقه ای مي تواند بر اساس فرهنگ خود 
امر مراقبت هاي  این  یا درمان ها استفاده کند.  از مراقبت ها 
قرار  تأثیر  تحت  را  کشورها  یا  جهان  براي  کلّي  و  همه گیر 
مي دهد و با شکست مواجه مي سازد زیرا همه ی فرهنگ ها 
برنامه ی مورد نظر را تأیید نمي کنند که همین مورد اصل 

مساوات را زیر سؤال مي برد ]12 و 17 و 27 و 33[.
امروزه در برنامه های مراقبتی و به خصوص در مراقبت هایی 
که براي کشورهاي چند فرهنگي تدارک دیده مي شود و در 
این موضوع  به  اعتقادات وجود دارد سعی شده  تنوع  آن ها 
که  کرد  متقاعد  را  فرهنگ ها  این  باید  البته  شود.  توجه 
برنامه هاي دولتي کاماًل به نفع آنان است و این امر را به آنان 
القا کرد که سعي شده تا در برنامه هاي دولتي فرصت هاي 
مساوي برای افراد با فرهنگ هاي متفاوت و مردم تهي دست 
تهیه شود. ولي این خود با اصل منحصر به فردي و آزادي هاي 
فردي و تقدم مصلحت فرد بر اجتماع مغایرت 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 این اشکاالت با طراحي برنامه هایي مثل 
خود تشخیص دهي1 از بین برود، اما همیشه نفوذ و سایه ی 
فرهنگ اصلي، اولیه و غالب در این برنامه ها دیده مي شود و 
اغلب خرده فرهنگ ها از ترس انزوا یا مارک زده شدن سعی 

در قبول فرهنگ غالب می نمایند ]12 و 17[.
اگر این اصل را در سطح جهاني مورد توجه قرار دهیم،  

1- Self determination

نگاهی نقادانه به اثرات فلسفه ی لیبرالیسم در پرستاری

و  سالمتي  ارتقای  بر  تأکید  با  تا  مي کند  سعي  پرستار 
پاسخگویي  بر  را  تمرکز  بیش ترین  بیماري ها،  از  پیشگیري 
براساس منحصر به فرد بودن افراد داشته باشد تا افراد قدرت 
تشخیص و مهارت هاي ذهني و حرکتي الزم را جهت تدارک 

سالمت خود و خانواده شان به دست آورند. 
افراد همواره  این است که  بر  اساس پیش فرض  بر همین 
این  همیشه  عمل  در  ولی  بود؛  خواهند  سالمتي  خواهان 
ذهنی،  مشکالت  دارای  بیماران  نیست.  حاکم  فرض  پیش 
دریافت  از  خود  خاص  اعتقادات  علت  به  که  افرادی 
می کنند  خودداری  موجود  شکل  به  سالمتی  مراقبت های 
به شمار  پیش فرض  این  در  استثا  موارد  از  آن ها،  نظائر  و 
فردي  به  منحصر  اصل  نفوذ  است  مسلم  چه  آن  می آیند. 
علي رغم  سالمتي  مراقبت  و  سالمتي  خدمات  ارائه ی  در 
بر  حاکم  لیبرالیستي  اقتصادي  و  اجتماعي  پافشاري هاي 
شده  مراجعین  به  خدمات  ارائه ی  در  مشکالتي  سبب  آن 
است و نگاه های اقتصادی و اجتماعی حاکم بر آن نیز سبب 
افراد شده است ]30 و 12 و 17[.  از  فراموشی این دسته 
دیدگاه  سپتامبر،   11 حادثه ی  از  بعد  عوامل  این  بر  عالوه 
بر  حاکم  لیبرالیسم  فلسفه ی  بر  خطرناکی  ملی گرایانه ی 
عملکرد حرفه های پزشکی سایه افکنده است. به طوری که 
ندارند  را  خود  عقاید  اظهار  اجازه ی  اصاًل  فرهنگ ها  برخی 
و هر نوع مقاومت و تقاضای تغییر در برابر خدماتی که بر 
بسیار  هجمه های  با  می گردد  ارائه  لیبرالیسم  اصول  پایه ی 
روبه رو می گردد ]17[. این در حالی رخ می دهد که پرستاران 
از  اما  ارائه ی خدمات خود هستند؛  دنبال جهانی شدن  به 
در جهت هم شکل  را  نهایت سعی خود  عماًل  دیگر  سوی 
که  می نماید  غالب  فرهنگ  با  جهان  همه  مردم  ساختن 
کاماًل با اصل منحصر به فرد بودن مغایر است. ]33 و 17[.
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استفاده  مراقبت ها،  ارائه ی  جهت  از  دیگر  اصول  به  مطلق 
مراقبت  و  سالمتی  جهانی سازی  و  جدید  تکنولوژی های  از 
و هم از جهت تحقیقات در این حرفه اهمیت دارند ]16 و 
35 و 5[. کاربرد تحقیق در پرستاري و تأثیر آن بر سالمت 
توسعه ی  سبب  مراقبتی  و  اقتصادي  اجتماعي،  جنبه ی  از 
تحقیق در پرستاری شد، و کم کم به اهمیت تأثیرات سالمتي 
کردند  توجه  سیاسی  و  اقتصادي  اجتماعی،  جنبه هاي  در 
بي عدالتي  سبب  سالمتي  وجود  عدم  که  امر  این  و   ]18[
توجه  و  تأکید  مورد  شد  خواهد  آن  متعاقب  مشکالت  و 
تمایل  سبب  وجهي  چند  مشکالت  این   .]24[ گرفت  قرار 
بیش تر به تحقیقات در پرستاري شد ]18[. اما در تحقیقات 
پرستاري  در  معموالً  دارد:  وجود  نیز  مشکالتي  پرستاري 
جامعه  حاشیه اي  افراد  یا  جامعه  اقلیت  گروه هاي  روي  بر 
محققان  و   ]12 و   27[ نمي گیرد  صورت  زیادي  تحقیقات 
اغلب مایلند بر روي مشکالت عمده و بزرگ به علت مقرون 
به صرفه بودن و جنبه ی اقتصادي آن ها تحقیق کنند؛ مثل 
که  تحقیقاتي  معموالً  آن ها.  نظائر  و  بدخیمی ها  دیابت، 
ببرد  سؤال  زیر  را  سالمتي  برنامه هاي  و  اقتصادي  سیستم 
حمایت نمي گردد، و اگر در تحقیقات اصول فلسفه ی حاکم 
مورد سؤال قرار گیرد مورد قبول قرار نمي گیرد تحقیقاتی 
دارای  سالمتي  به  دسترسي  فرصت هاي  آیا  که  این  مانند 
برابري حقیقي است؟ یا انتخاب آزاد براي افراد وجود دارد؟ 
این سؤاالت اغلب به علت غلبه ی فلسفه ی لیبرالیسم نادیده 
گرفته می شوند. بیش تر این تمایل وجود دارد که تحقیقاتي 
انجام گیرد که ارتقای وضع موجود را سبب گردد نه این که 
اصول اصلي حاکم بر فلسفه ی حرفه را زیر سؤال ببرند ]12[.

که  مي شود  حمایت  تحقیقاتي  از  همواره  راستا  این  در 
که  طوری  به  شوند.  موجود  دانش  بدنه ی  گسترش  سبب 
این تحقیقات بیان کنند که وضع موجود خوب است و تنها 
در چند مورد اشکاالت کوچکی دارد که باید برطرف شود. 
این راستا تحقیقاتي در مورد اضطراب، افسردگي، درد،  در 
 حمایت هاي اجتماعي و بررسي تفاوت هاي فرهنگي و نظائر 
تحقیقاتی  یا   ]18[ مي گیرند  قرار  توجه  مورد  بسیار  آن ها 
که خارج از ابعاد سکوالر لیبرالیسم است مثل اثر معنویت 
و مذهب بر بهبودی را تا جای ممکن نادیده می گیرند و در 
صورت انجام یا توجه به آن ها آن را در حد یک ابزار بهبودی 

نفع کشورهاي  به  کشاندن کشوري  فقر  به  و  استعمارگري 
تأمین  در  ناموفقي  مسأله ی  به  کسب سالمتي،  براي  دیگر 
مساوات بشري شکلی جدی تر مي دهد و اصل جهانی سازی 
فلسفه هاي  می برد.  سؤال  زیر  شدت  به  را  سالمتی 
معرفت شناسانه ی یک علم مي تواند بسیار بی خبرانه و مخفي 
یک  روي شکل گیري  بر  خنثي  سیاست هاي  با  ظاهر  در  و 
تئوري اثر گذار باشد ]12 و 17[. به عنوان مثال در تئوري 
رفتار سالم شناخته  رفتار سالمتي«   نیومن »جست وجوي 
افرادي  شده و رفتار غالب اجتماع است. در همین تئوري، 
که تمایل به همکاري ندارند به راحتي جدا مي شوند و مورد 
اغلب  پرستاري  ایدئولوژي های  نمی گیرند ]13[.  قرار  توجه 
در سایه ی سلطه ی سیاسي موجود بر روی رفتار سالمتي و 
شناخته شدن رفتار غالب، ارتقا مي یابد. به طور خالصه یعنی 
تلقی  استاندارد جامعه  افراد می طلبند،  اکثریت  هر آن چه 
می شود که در این جا اصل عدالت و منحصر به فرد بودن 
در سایه ی آن رنگ می بازد هر چند که خود معنای عدالت 
نشده  تعریف  و  ناشناخته  مسأله ای  هنوز  نیز  پرستاری  در 
است ]9 و 24 و 34 و 17[. حال این مسأله ی جدی مطرح 
بر  برنامه های سالمتی  تدارک  این که  بر  می گردد که عالوه 
اساس نیاز تک تک افراد امری غیرممکن و بی نهایت هزینه بر 
است، از طرفی نیز به نظر می رسد تحمیل نظر اکثریت بر 
انسان  نیازهای  از  دسته ای  گرفته شدن  نادیده  سبب  همه 
گردد ]24 و 2[. تعارض آشکار دو اصل منحصر به فرد بودن 
رسانده  تصمیم گیری  بست  بن  به  را  لیبرالیسم  عدالت،  و 
است؛ به طوری که با ارائه ی قوانین متعدد سعی در آشتی 
دادن این دو نموده اند. البته خود قوانین یعنی محدود کردن 
آزادی و عدالت. حال به نظر می رسد نیاز است که این قوانین 
از مرجعی باالتر از اندیشه های انسانی ارائه شود که دیدی 
اجتماعی  عدالت  مسأله ی  همچنین  و  انسان  به  همه جانبه 
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 برنامه های سالمتی و از جمله پرستاری بر اساس 
نیازهای واقعی انسان که تنها آفریننده ی  انسان از آن مطلع 

است طراحی گردد.
     اقتصاد آزاد و گسترش دانش پرستاری:

وابستگی  علت  به  لیبرالیسم  اقتصادی  اصول  پرستاری  در 
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برای بیمار نه یک دیدگاه یا ایدئولوژی تقلیل می دهند ]27[. 
زیرا به اصول حاکم بر حرفه  کاری ندارد و تنها در چهارچوب 
اصول موجود دست به انتخاب یا برنامه ریزی می زند ]18[. 
در اصل تمامي اصول باید به صورتي معني شود که وضعیت 
موجود استوارتر گردد نه این که نقد شود و همه ی تحقیقات 

بر اساس اثبات اصول لیبرالیسم رخ مي دهد.
     داللت ها براي علم و دانش پرستاري:

آن  و  زندگي کنیم  بي عدالتي  ما عادت کرده ایم در  همگي 
امري  ابتدا  در  بودن  فرد  به  مثاًل منحصر  بنامیم.  را عدالت 
کاماًل آزادمنشانه به نظر مي رسد اما با کمي دقت بي عدالتي 

آشکاري در حق اجتماع در آن دیده مي شود ]25[.
شامل  که  دانش  پایه ای  پیش فرض هاي  از  کردن  سؤال 
پیش فرض هاي فلسفي آن است به ما کمک مي کند بفهمیم 
به  غیرعمدي  طور  به  یا  است  خورده  شکست  ما  علم  آیا 
کاوش  اصل  در  مي کند.  کمک  موجود  وضع  نگه داري 
آیا  بفهمیم  که  مي کند  کمک  ما  به  متفاوت  شیوه هاي  به 
مطلوب  را  آن  اجبار  به  ما  یا  است  مطلوب  موجود  وضع 
اساس  بر  محض  کردن  حرکت   .]31 و   6[ مي دهیم  جلوه 
ایدئولوژیکي حاکم، مسؤول اصلی خطاها و  پیش فرض هاي 
اشتباهات است و سبب جهت گیري تحقیقات ما می گردد. 
یافت  علوم  براي  که  استانداردهایی  که  کنیم  قبول  ما  اگر 
تاریخي،  موقعیت هاي  اجتماع،  قضاوت  اساس  بر  شده اند 
 اجتماعي و نظائر آن ها هستند. جا دارد تا از خودمان سؤال 
جایگزین  دیگری  با  را  ایدئولوژي  یک  ارزش هاي  اگر  کنیم 
کنیم یا اگر نتایجی خارج از چهارچوب هاي موجود به دست 
یا به صورت  بازداشت آن صادر خواهد شد  آید، فوراً حکم 
یافته اي خطا و غلط در نظر گرفته خواهد شد؟ ]12[ یا به 
با دیده ی تحقیر  نامحسوس و مخفی  این تفاوت ها به طور 
نظر می کنند و عقاید آن ها را هرگز مطلوب نمی دانند و سعی 
در رشد و ارتقا آن نمی نمایند بلکه تا حد ممکن آن را مخفی 
یا سرکوب یا درجه ی دو می نمایند ]2[. بنابراین با توجه به 
توسعه ی  لیبرالیسم،  اساس  بر  شده  ساخته  چهارچوب های 
دانش ما تنها براساس اصول لیبرالیسم خواهد بود و هر آن 
چه در این چهارچوب جاي بگیرد براي ما ارزشمند محسوب 
مي گردد. تفکر انتقادي ما  حتی براي انتقاد کردن، از پیش 
و  استفاده می کند  دارد  لیبرالیسم وجود  در  فرض هایی که 

پرستاری ، سالمت و مراقبت را با قبول محض اصولی مانند 
آزادي، برابري، قضاوت اجتماعی  و منحصر به فردی  مورد 
انتقادي و تحلیلی  تجزیه و تحلیل قرار می دهد. پس تفکر 
باشد  فلسفه ی موجود مي تواند مفید  و  ایدئولوژي  در مورد 
لیبرالیستی گردد.  و سبب شکستن چهارچوب هاي موجود 
و  سؤال  بدون  مبهم،  موارد  فلسفه ها  بررسی  در  معموالً 
جواب و بحثي به صورت آشکارا رها مي شوند یا به زور در 
چهارچوب لیبرال موجود قرار مي گیرند و یا با حداقل بحث 
بایکوت مي شوند ]13 و 26 و  آنان،  تبادل نظر در مورد  و 
در  فمینیسم  بحث  وجود  آندرسون  تئوري  در  مثاًل   .[32
داده  اجتماعي و سیاسي رخ  تاریخي،  تغییرات  و  پرستاري 
در آن زمان، به اجبار بر روي تعاریف سالمتي و خوب بودن 
منحصر  مانند  لیبرالیسم  اصول  و  است  گذاشته  تأثیر  وي 
به فرد بودن، برابري و سیاست هاي اقتصادي نئولیبرالیسم 
به خوبي دیده مي شود  با پس زمنیه ی فمینیسم در آن ها 
]13[. در پرستاري باید توجه داشته باشیم که تاریخچه و 
موقعیت اجتماعي ایجاد حرفه ی پرستاري وابستگي زیادي 
اصول  چگونه  که  این  مانند  سؤاالتي  دارد.  لیبرالیسم  به 
و  طبقه  نژاد،  افراد،  گوناگوني  مساوات،  روي  بر  لیبرالیسم 
جنسیت اثر دارد؟ چگونه ارزش هاي اجتماعي لیبرال بر روي 
تحقیق پرستاري اثر گذاشته است؟ چگونه تفکر لیبرالیسم 
با گروه هاي مخالف و موافق خود برخورد مي کند؟ نتیجه ی 
را  چهارچوب ها  این  مي توان  آیا  و  چیست؟  برخوردها  این 
شکست؟ این سؤاالت باید از مواردی باشند که در آینده در 
حرفه ی پرستاری مورد توجه قرار گیرند و تحقیقات وسیعی 

در این رابطه باید صورت پذیرد ]12 و 18 و 25 و 28[.
     بحث:

در سال هاي اخیر ارزش ها و فلسفه هاي علوم مورد تردید قرار 
گرفته اند و تأثیر ایدئولوژي هاي سیاسي بر علوم در مواردي 
بوده است. پرستاري  نزول دهنده  ترقي دهنده و در مواردی 
روش هاي  از  )استفاده  عیني  علمي  علوم  دیگر  مانند  نیز 
ایدئولوژي  اصول  است.  علمي(  تغییر  غیرقابل  و  سخت 
لیبرال مانند برابري،  منحصر به فرد بودن، و انتخاب آزاد بر  
پرستاري و توسعه ی علم آن سایه افکنده است و بر پایه ی 
مطلوب  اجتماع   دورنماي  و  تحقیق  عالقمندي هاي  آن 

ساخته مي شود.

نگاهی نقادانه به اثرات فلسفه ی لیبرالیسم در پرستاری
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فلسفه ی لیبرالیسم در تئوری های پرستاری نام برده نشده 
است، ولی فلسفه های 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 می دهند.
نفوذ  جوامع  در  آزادی  داعیه ی  با  چون  لیبرالیسم  اصول 
می نماید  قبول  قابل  و  اول جذاب  نگاه  در  می کند همیشه 
که همین امر در پرستاری نیز رخ داده است. ولی در مراحل 
بعدی و اجرایی کار این بنای زیبای ساخته شده بر اساس 
فلسفه ی لیبرالیسم نقص ها و عیب هایش مشخص می گردد. 
را  اصول خود  فلسفه  این  اساس  بر  که  در جوامعی  اگرچه 
است  داشته  وجود  هوشیاری  این  همواره  کرده اند  طراحی 
که به محض تخریب قسمتی از این بنا به سرعت با ارائه ی 
فلسفه های ترکیبی یا نو آن را تعمیر کنند، ولی اشکاالت و 
انتقادات زیاد بر این فلسفه ها خود سبب شده تا در جوامع 
غربی نیز به فکر ساخت بنایی نو بیفتند، زیرا ظاهراً بهایی 
که برای تعمیر بنای موجود لیبرالی در حال پرداخت هستند 

از ساخت بنایی جدید بیش تر شده است.
در پرستاری نیز همین امر در حال رخ دادن است. اصولی 
جزئی  ابتدا  در  که  بشر  مساوات  و  فردی  به  منحصر  مانند 
جدایی ناپذیر از پرستاری به نظر می رسیدند در حال حاضر 
بازار  اقتصاد  به  توجه  شده اند.  ساز  دردسر  پرستاری  برای 
مصلحت  بر  آن  تقدم  و  فردی  آزادی  و  پرستاری  در  آزاد 
با  انسان های  برای  تا جوامع غربی عماًل  جامعه سبب شده 
متفاوت  فرهنگی  با  یا  متوسط  حتی  و  کم  هوشی  ضریب 
مطلوب  زندگی  برای  جایی  دیگر  جامعه   غالب  فرهنگ  از 
بر  حاکم  شرایط  با  را  خود  نتوانند  آنان  عماًل  و  نباشد 
سازگاری  به  تن  اجبار  به  باید  و  کنند  سازگار  جامعه شان 
برای  لیبرالیستی دیگر  آزادی  و  فریاد عدالت خواهی  دهند. 
مردم فرهیخته ی جهان تمسخر آمیز شده است، زیرا عماًل 
چگونه  آنان  آزاد  بازار  سیاست های  که  می نمایند  مشاهده 
کشیده  سلطه  زیر  به  دیگران  بهره برداری  برای  را  عده ای 
است. عدالت خواهی و مساوات در این جوامع یعنی همه به 
لیبرالیسم  فردگرایی  اصل  با  کاماًل  آمدن که  در  یک شکل 
مغایر است و به راحتی فرهنگ هایی را که قابلیت نفوذ بر 
فرهنگ غالب را دارند با زدن مارک از میدان به در می کنند 

فلسفی  خالء  می تواند  دارد  را  بشر  نیازهای  تمام  به  توجه 
موجود را به خوبی پر کند و نقایص تئوری های موجود را در 

تأمین نیاز انسان نشان دهد.
     نتیجه گیری و پیشنهادات:

روی  بر  غرب  بر  حاکم  فلسفه ی  عنوان  به  لیبرالیسم       
حرفه ی پرستاری نیز مانند دیگر شئون زندگی جوامع غربی 
از  مستقیماً  شاید  چه  اگر  است.  داشته  را  تأثیر  بیش ترین 

A critical study of liberalism in nursing practice

و حقایق  راه ها  از  انحراف  ایدئولوژي ها سبب  این  متأسفانه 
در  حتي  و  مي شوند  سیاسي  و  اقتصادي  اجتماعي،  واقعي 
سوق  ناعادالنه  و  نابرابر  عملکرد  سوي  به  را  ما  مواردي 
اگر ما خواهان توسعه ی واقعي پرستاري هستیم  مي دهند. 
و قضاوت اجتماعي و تغییرات اجتماعي واقعي را در ارتقای 
سالمتي، مراقبت سالمتي،  تفکر انتقادي، تحقیق و توسعه ی 
تئوري هاي  وراي  کردن  فکر  به  نیاز  مي خواهیم  تئوري ها 
لیبرالیسمی موجود داریم و باید به ایدئولوژی های الهی نیز 
که  است  انتقادي  تفکر  با  تنها  کنیم.  توجه  جدی  طور  به 
ارزشي  چهارچوب  از  خارج  و  داد  توسعه  را  دانش  مي توان 
نیازهای  اساس  بر  واقعي  پرستاري  علم  به  حاکم  لیبرالی 
حقیقی انسان دست یافت. عالوه بر موارد گفته شده موارد 
به  نیاز  که  دارد  وجود  پرستاری  علم  در  نیز  دیگری  بسیار 
باید به آن توجه  بررسی و مطالعات عمیق تر را می طلبد و 
کرد. ولی آن چنان که از این گفتار بر می آید، لیبرالیسم بر 
نیاز  تأثیرات  این  و  است  داشته  بسیاری  تأثیرات  پرستاری 
موجود  تئوریک  از چهارچوب های  بیش تر خارج  بررسی  به 
پرستاری  علم  در  درست  فلسفه ی  به  راستا  این  از  تا  دارد 
دست یافت. بنابراین با توجه به این که فلسفه ی لیبرالیسم 
به عنوان فلسفه ی غالب در پرستاری دارای نقص های جدی 
است به طوری که در مواردی کار را برای ارائه دهندگان و 
دریافت کنندگان خدمات سخت کرده است، حتی در خالف 
جهت جهانی شدن ارائه خدمات با احترام به عقاید افراد گام 
بر می دارد، در این جا است که نبود تئوری جامعه نگر، کلی 
که  این  به  توجه  با  می دهد.  نشان  را  و جهان شمول خود 
فوق  خصوصیت  با  تئوری هایی  زمینه ی  است  قادر  اسالم 
اساس  بر  تئوری  نبود  که  است  جا  این  در  کند،  تأمین  را 
فلسفه ی اسالمی در پرستاری به خوبی خود را نشان می دهد 
و طراحی نظریه ای بر اساس ایدئولوژی اسالمی که داعیه ی
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تا اصول اولیه ی آن ها زیر سؤال نرود. در حرفه ی پرستاری 
روبرو  بحرانی  با  بهداشتی  و  مراقبتی  خدمات  ارائه ی  برای 
به  فردگرایی  اصل  اساس  بر  می توان  چگونه  که  شده ایم 
سالمت جامعه دست یافت، در حالی که باید مصلحت فرد 
این مشکل در این  لذا برای رفع  را بر جمع مقدم دانست. 
جوامع دست به یکسان سازی عقاید برای کسب مراقبت ها و 
خدمات سالمتی نموده اند که آگاهانه اصل فردگرایی و ارزش 

آزادی های فردی را زیر سؤال برده است. 
برای  پرستاری  در  لیبرالیسم  اصول  در  تناقض  همه  این 
صحبت  امروزه  است.  شده  کننده  گیج  حرفه  مجریان 
پرستاری  در  انسان  معنوی  ابعاد  به  توجه  و  متافیزیک  از 
از  باید  که  می گردد  این  از  صحبت  مقاالت  در  و  می شود؛ 
به  و  شد  خارج  موجود  فلسفه های  قالبی  چهارچوب های 
مطلق  تجربه گرایی  نفی  از  نگریست. صحبت  دیگر  گونه ای 

و توجه به مذهب در ارائه ی مراقبت به بیماران می گردد.

نگاهی نقادانه به اثرات فلسفه ی لیبرالیسم در پرستاری

اگر چه همه ی این امور هنوز رنگ و بوی لیبرالیسمی دارند، 
به طوری که محققین با طنزی تلخ بیان می کنند ما در جایی 
اصول  از  هم  باز  لیبرالیسم  نفی  برای  باید  که  شده ایم  گرفتار 
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 
واقعی  و  دقیق  با شناخت  و  کنیم  باز  است  ارزانی شده  ما  به 
جدیدی  معماری  و  شکل  پرستاری  حرفه ی  به  بتوانیم  اسالم 
بر  پرستاری  برای  عملی  و  مدون  فلسفه ای  متأسفانه  بدهیم. 
اساس ایدئولوژی اسالم وجود ندارد و این امر نیازمند مطالعات و 
کار بیش تری است؛که جز در بطن جامعه ای اسالمی رخ نخواهد 
در جوامع  ارائه  برای  تئوری همه جانبه  به  راستا  این  از  تا  داد 

اسالمی و جهان دست یابیم.
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Abstract:

     Philosophy of liberalism has affected the nursing profession. Feminism and pragmatism are some aspects 
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 
problems in nursing profession are based on liberalism philosophy. We Think about a new philosophy in nurs-
ing. We think Islamic philosophy is the be  st choice. The function of nursing based on Islamic philosophy may 
have some similarities with liberalism but there are a lot of differences in principles. Today is a good time to 
create a new philosophy for nursing based on Islam.
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