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  .دکتري حکمت اسالمی و دکتري تفسیر و علوم قرآنی ،دانشیار پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران -3. ایران. تهران ،تربیت مدرس، گروه پرستاري

  .دکتري تفسیر و علوم قرآنی، استادیار پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسالمی -4
  چکیده   
عمده  بنابراین لزوم تعریف مفاهیم. اساس فلسفه ها و عقاید حاکم بر هر جامعه داراي تعاریف متفاوتی می گردندمفاهیم بر :هدف زمینه و   

انسان  مطالعه حاضر با هدف تعریف مفهوم  به همین منظور. یعنی اسالم وجود دارد ،ي ایراناساس مبانی فلسفی و عقیدتی جامعهپرستاري بر
  .هاي مراقبتی پرستاري انجام پذیرفتن اسالمی و مقایسه این تعریف با نظریهبر اساس متو

 هاي موجـود در این شیوه با مطالعه نظریه .پردازي استفاده شدروش اقتباس مفهوم واکر و اوانت در نظریه در این مقاله از :بررسیروش    

 هـا را بـا توجـه بـه    اي خود انتخاب کرده و سـپس نظریـه  ه به حیطه حرفهها را با توجبهترین نظریه پژوهشگران ،در مورد مفهوم مورد نظر
 محمد تقی جعفري استخراج هاي آیت اهللا جوادي آملی، مصباح یزدي ومفهوم انسان از نظریه کهاي خود باز تعریف نمودند مقتضیات حرفه

  .شد
 اختیـار و  حرکت بر اساس فطرت با کمک عقل، .استیده شده انسان متشکل از روح و جسم است که بر مبناي فطرت الهی آفر :یافته ها   

اش که  سلیم باید ساحات وجوديانسان براي رسیدن به قلب .دست یابد قلب سلیم است که نهایت سالمت روح تا به پذیردایمان انجام می
 بـر  خـود  يوجـود  واقعیدستیابی به فطرتن برايکمک به مددجویا ،بنابراین وظیفه پرستار. را طی کندعقالنی است حیوانی و ،شامل نباتی

  .ستا انسانیاساس ساحات 
 ،هاي موجـود بنابراین در این دیدگاه بر خالف نظریه. هستیماساس تعریف موجود به نوعی به برتري روح بر جسم معتقد بر :گیرينتیجه   

 هاي پرسـتاري پردازان مراقبتی آنچه هدایتگر طراحی برنامههمچنین بر خالف تعاریف نظریه .برتري توجهات پرستاري به مسائل روحی است
 بـراي  ،بر اساس فطرت الهـی  است بنابراین در این دیدگاه وظیفه پرستار کمک به انسان. فرد و تجربیات هافطرت انسان است نه نیاز ،است

  .رسیدن به نهایت سالمت که همان قلب سلیم است
  الماس ،پرستاري، انسان :کلید واژه ها   
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  مقدمه  
 هاي حاکم بر نظریه پـردازان نقـش  فلسفه در تعریف مفاهیم  

 اجتماعی، هايموقعیتمتاثر ازمفاهیماغلب تعریف دارند،مهمی
نظریه پردازان  اعتقاداتمذهب و ،ساختارهاي جامعه ،فرهنگی
خصوصیات هر جامعه  اساسبنابراین بر  .)5و4و3و2و1(هستند

باتوجه به . شدخواهند  تعاریف متفاوت ،و فلسفه غالب بر آن
عمده  مفاهیمتعریف ،)اسالمی بودن(ایران جامعهتفاوت فلسفی

ضرورت  هاي مذهبی و فرهنگی ماساختحرفه با توجه به زیر
هاي پرستاري اذعان دارنـد  از آنجا که تقریبا تمامی نظریه .دارد

انسان به عنوان کسی که مورد مداخله و توجه پرسـتار  تعریف 
 و از طرفـی هـیچ  ) 9و8و7و6و5و4و3و2و1(است اهمیت دارد

اي که در آن مفهوم انسان در پرستاري بر مبنـاي متـون   مطالعه
 و مطالعاتی نیـز کـه در   اسالمی تعریف شده باشد وجود ندارد

در  کدام با دیدگاه نظریـه پـردازي   اسالم صورت پذیرفته هیچ
 و12و 11و 10(بر اساس تفکر اسالمی نبـوده اسـت   پرستاري 

 تعــداد همچنــین. )22و21و20و19و18و17و16و15و 14و 13
 زیادي از مطالعات بر این موضوع اذعان دارند که تدابیر بکـار 

مسلمانان موفـق   سازي پرستاري با نیازهايرفته براي هماهنگ
حی مـدلی در  نیازمند طراپس . )26و 25و 24و 23(نبوده است

 هـم در  پرستاري بر اساس نیازها و عقاید مسلمانان هستیم تـا 
 جوامع اسالمی و هـم در جوامـع دیگـر مـورد اسـتفاده قـرار      

 بنابراین از آنجا که اسالم به عنوان یک مکتـب  .)26و23(گیرد
هـاي مختلـف و نظریـه پـردازي را     فکري قابلیت تولید فلسفه

 -ریه پردازي را فراهم مـی دارد و زیر ساخت مورد نیاز در نظ
هاي بر آن شدیم تا مفهوم انسان را بر اساس نظریه ،)27(نماید

  ).28و5(در پرستاري تعریف نماییماسالمی
از طرفی نظریه پردازان پرستاري داراي تعاریف متعددي در    

هاي مختلف به انسان بر ها دیدگاهکه در آن مورد انسان هستند
ــراســاس فلســفه ــه هــاي حــاکم ب  هــا وجــود داردایــن نظری

 ترین و متـاخر تـرین ایـن    ها کامل از بین آن .)5و4و3و2و1(
ـ   هستندهاي مراقبتی در پرستاري تعاریف، نظریه  علـت ه کـه ب

  قابلیت  انسان دارايابعاد روحیمعنویت وو توجه بهکلیدیدگاه 
  پژوهشگرانبنابراین ). 2و1(دارندمقایسه با دیدگاه اسالمی را 

  
 مفهوم انسـان در بـین مفـاهیم    با توجه به اینکهن مطالعه در ای

انسان  بدون شناخت ،برخوردار استاز اهمیت خاصیپرستاري
انسان  دست به تعریف مفهوم .توان پرستاري را معنی نمودنمی

 بر اساس فلسفه حاکم بر جامعه ایران که همان اسـالم شـیعی  
 -عریف با نظریـه تبیین بهتر تفاوت این ت به منظوراست زده و 

 هاي موجود در پرستاري به مقایسه آن با نظریه هـاي مراقبتـی  
مفهوم  تعریفهدف از این مقاله بنابراین .ندپرستاري پرداخته ا

 -شـیعی  انسان در پرستاري بـر اسـاس متـون و نظریـه هـاي     
 و مقایسه آن با نظریه هاي مراقبتی موجود در پرستاري اسالمی
  .است

  بررسیروش   
 -تبیـین مفـاهیم الزم بـراي نظریـه     در راستاياین مطالعه  در  

در  طراحی چارچوب مفهومیگام درترینبه عنوان مهم پردازي
به . پرستاري به تبیین مفهوم انسان از دیدگاه اسالم پرداخته شد

زیر  هايهمین منظور با روش اقتباس مفهوم واکر و اوانت گام
  ):29(برداشته شدند

با منابع موجود در  یی، آشناواکر و اوانتگام اول روش  -
 مطالعه تئـوري هـاي پرسـتاري و   ( :مورد موضوع مورد نظر

ها در مورد تعریف مفهـوم انسـان    آشنایی با شیوه نگارش آن
هاي پرستاري انسان را بـا دیـدگاه   اغلب تئوري) در پرستاري

 و انــد و بــه ابعـاد اجتمــاعی، فلســفی فـردي تعریــف نمـوده  
انسان در تئوري هاي پرستاري کمتر پرداخته شده استراتژیک 

 پس در مطالعه حاضر به عنوان اولین گام در این عرصه .است
سعی شد تا به تعاریفی از انسان در اسالم توجه شود کـه بـه   

  .بعد فردي انسان بیشتر توجه دارد

گام دوم مطالعـه گسـترده عرصـه هـاي مـرتبط و غیـر        -
براي یافتن تعریفی مناسب براي مطالعه متون اسالمی (:مرتبط
-دیـدگاه  در مطالعه متون اسالمی مشاهده شد انسان از)انسان

مثل انسان  ،گستره شریعت تعریف شده است درهاي متفاوتی
 دینی و مذهبی و شهودي یا عرفانی، فلسفی، شناسی ارزشی،

در میان تعاریف موجود بـراي انسـان اسـاتیدي کـه از      .غیره
علـت  به ،نمودندطبایی و مالصدرا تبعیت میفلسفه عالمه طبا
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معاصر بودن مناسب تشخیص داده شـدند و مـورد    تر وکامل
تعریف آیت اهللا  ها تر قرار گرفتند که از میان آن بررسی دقیق

جوادي آملی که بر مبناي فطرت انسان انجـام شـده اسـت و    
تعاریف عالمه محمد تقی جعفري و استاد مصباح یـزدي کـه   

 . انتخاب شدند تر بود، به پرستاري نزدیک پژوهشگران نظره ب

در عرصه  انتخاب مفهوم مناسب عرصه مورد نظرگام سوم 
داراي بنیان هـاي فلسـفی    انتخاب شده تعاریف :تولید مفهوم

 ،خوبی می توانستند همدیگر را پوشش دهنده مشابه بوده و ب
ل ي علم دینی معاصر مـورد توجـه و اقبـا   عالوه در عرصهه ب

ـ  و اکثر نظریه پردازان دینی قرار دارنـد   پژوهشـگران نظـر  ه ب
 .بیشترین هماهنگی را با حرفه پرستاري داشتند

 ي اولیـه وارد باز تعریف مفهوم که از عرصـه گام چهارم -
 در تعریـف ایجـاد شـده    :عرصه مورد نظر مـا شـده اسـت   

اي موجـود بـا توجـه بـه نیازهـا و مقتضـیات حرفـه        تعاریف
بـر آن  رد بازنگري قرار گرفت و در نهایت سعی پرستاري مو

درك  صورت ساحت بندي شده و قابـل ه شد تعریف انسان ب
در ایـن تعریـف عـالوه بـر      .براي حرفه پرستاري ارائه گردد

 بندي ساحات و قواي انسانی نیز طبقه ،تعریف عمومی انسان
ترکیب  منحصر بفرد در پرستاري بر اساساياند که نظریهشده
 .ت سه دانشمند فوق ایجاد نموده استنظرا

  دیـاگرام پـارادایم   ،در مرحله بعدي بر اساس تعریـف انسـان    
 . انسان کشیده شد  

  :یافته ها    
   :اسالمی اساس متون پرستاري بر در انسان    

 است داراي دو بعد جسمی و روحی انسان در دیدگاه اسالمی
غریـزه   النـی عق بعـد بـه بـدن مـادي او و    و غریزه که طبیعت 

اگرچه انسـان داراي دو جنبـه    .گرددباز میفطرت به روح او و
اما به ایـن معنـا نیسـت کـه ایـن دو       ،طبیعی و فراطبیعی است

بلکه اصل انسـان روح و فـرع او کـه     ،مساوي است همسان و
هر اندازه کـه قـوت   پس . همواره پیرو اصل است، بدن اوست

ز خستگی و درمانـدگی  ا بدن نیز قوي است و ،روح باال باشد
انسان ها بر اساس فطرت الهی آفریـده   .)31و30(به دور است

تـا بـه    طور فطري باید مراحل زندگی را طی کنده ب و اندشده

فطرت به معناي کیفیت خـاص   .نهایت وجودي خویش برسد
یعنی ویژگی هایی که خداوند در خلقت انسـان   ؛خلقت است

خدادادي و غیر اکتسـابی  لحاظ کرد و بینش ها و گرایش هاي 
بنـابراین هـر    .)34و33و32(که در انسان قـرار داده شـده انـد    
شود و ذاتی و طبیعی متولد می فردي با نوعی خاص از صفات

علت هماهنگ بودن ه ب ،اگر این صفات را به حال خود بگذارد
 .)35و32(با ذات واقعی انسان در وجود وي نمایان مـی شـود  

 -معموال در مورد بی .ه متفاوت استفطرت با طبیعت و غریز
و معنی ) 33(جان ها لغت طبیعت یا طبع به کار برده می شود 

اند و اگر سرشتی را می دهد که اشیاي مادي بر آن آفریده شده
به آن جنبه هایی از جانداران کـه   ،در مورد جاندارها بکار رود

 مثـل شـکل فیزیکـی و    ،شـود ها مشترکند اطالق میجانبا بی
ــف ــک اش ــان یاءیزیولوژی ــورد   .)32(و انس ــزه بیشــتر در م غری

 جنبـه هـاي حیـوانی   در انسـان بـه   حیوانات بکار مـی رود و  
 موجود در انسان اطالق می شـود و عبـارت از نـوعی حالـت    

کـه بـر خـود     اسـت  تسخیري و غیر آگاهانه یا نیمـه آگاهانـه  
فطرت مرحلـه اي   .)33و32(یا بقاي نوع استوار استمحوري 

یعنـی   ،ملی است که پس از فعلیت یافتن طبیعت و غریـزه تکا
-همراه با پیدایش عقل ایجاد می شود و در پرتـو آن، گـرایش  

ننــد از نــوعی قداســت برخــوردار هــاي غریــزي نیــز مــی توا
 .فطرت امري است که از غریزه آگاهانه تـر اسـت  . )32(شوند
هـا را مسـائل   مربوط می شود به مسائلی که ما آن بودن فطري

بنابراین انسان . )33(نامیم حیوانی می ينسانی یا مسائل ماوراا
کـه  نهایـت آن حیـوان     حیوانی متداولغیر از حیات گیاهی و

 داراي تعهـد نسـبت بـه   بر اسـاس فطـرت خـود     ،ناطق است
یعنی همه امور  نسبت به خداوند تعهد). 31و30(خداوند است

راه حرکت در  .)36و31و30(انسان براي خدا و رضاي او باشد
هـاي  توانـایی  ،به سمت خداوند انسان باید با کوشش و تالش

تـا  از قلمـرو    )31و30(بالقوه وجود خویش را بالفعـل نمایـد  
زندگی گیاهی و حیوانی خارج گردد و به حیات انسانی وجود 

   .)31(خویش دست یابد
ذاتی و فطري که کمک کننده بـه انسـان بـراي     از اموریکی   

. گی متعهدانه بـه خداونـد اسـت، ایمـان اسـت     رسیدن به زند
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گاه که پایـه  و معنوي و  فوق حیوانی انسان آن هاي واال گرایش
نام ایمـان بـه خـود     ،کند و زیر بناي اعتقادي و فکري پیدا می

عقل  ،دیگر از امور فطري خاص انسان یکی .)38و37(گیرد می
بـه   عقل در قـرآن  .است که در ارتقاي انسان نقش مهمی دارد

پـرده ظـواهر را    ،معناي فهمی است که از فطرت ناشـی شـده  
رسیدن بـه چنـین    .دریده و به حقیقت باطنی دست یافته است

تنها با پرورش ذهن بدست نمی آید، بلکـه آنچـه مهـم     فهمی
-است پرورش روح است و این از طریق رفتار به دسـت مـی  

ی آنچه سبب بالفعـل شـدن توانـای    در این راستا .)40و39(آید
اختیاردر  .اختیار است ،هاي انسان و تغییرات رفتاري می گردد

این بحث به معنی تصمیم گیـري پـس از سـنجش و گـزینش     
هـاي متعـدد را   یعنی هرجا که انسان در انجام کاري راه ،است

یکی  سنجد و سپسکند و میمی ها را بررسیآن ،پیش رو دارد
گفته می شود آن  ،دگیرگزیند و تصمیم بر انجام آن میرا بر می

البته اختیـار بـا اراده کـه     ،کار از روي اختیار انجام گرفته است
). 44و43و42و41(، متفاوت اسـت منشاء آن غریزه انسان است

 ،هاست که در ارادهترین تفاوت این دو منشاء پیدایش آن مهم
 36و35و33(اسـت  عقل انسان ،اختیارقواي حیوانی انسان و در

 کرامـت  .بب کرامت خود داراي اختیار استانسان به س .)37و
 .)50و49و48و47و46و45(انسانی دو نوع است ذاتی واکتسابی

مقصود از کرامت ذاتی آن است که خداوند انسان را بـه گونـه   
اي آفریده است که در مقایسه بـا برخـی موجـودات دیگـر از     
لحاظ ساختمان وجودي، امکانات و مزایـاي بیشـتري دارد یـا    

 ختار امکاناتش به شـکل بهتـري صـورت پذیرفتـه    تنظیم و سا
اکتسابی،  کرامتمقصود از .)50و49و48و47و46و45و41(است

دست یابی به کمال هایی است کـه انسـان در پرتـو ایمـان و     
چـون   .)48و41(اعمال صالح اختیاري خود به دست می آورد 

 انسان موجودي است کـه جسـمش بـه خـاك اتصـال دارد و     
 در بعـد  نسان حقیقتی ملکـوتی دارد کـه  پس ا ،روحش به خدا

روح  یعنی ،و بخش اصیل انسان شوداش خالصه نمیجسمانی
لزوم  .)48و33(ها کرامت استآنیی دارد که اساسهااو ویژگی

متصل شدن به کمال مطلـق   ،رسیدن به حداکثر کرامت انسانی
که همان خداوند است می باشد و این امر به جـز بـا زنـدگی    

هـرکس در  ). 48و46و36(رخ نمی دهد اي خداوندمتعهدانه بر
زنده  گردد وقلب سلیم میصاحب ،این حرکت به مقصد برسد

آید و اورا قلب سلیم تنها چیزي است که بکار می.  سالم است
  .)52و51(در مسیر رسیدن به رضاي خداوند یاري می رساند

در تعریف شده بر اساس نظریه هاي اسالمی  بنابراین انسان   
دو بعـد جسـمی و   است کـه داراي   کریم موجودي پرستاري،
با کمک عقل،ایمان و بر اساس فطرت خویش، است و  روحی

نیروهاي  تاکند خداوند را طی میاختیار مسیر رسیدن به رضاي
 ،از فطـرت  نهایت پیروي .لقوه وجود خویش را بالفعل نمایداب

  .)1نمودار(است رسیدن به قلب سلیم
 

حی متاله

سلیم قلب 

انسان

روح)بدن(جسم

مردهزندهزندهمرده

عقل و عقلگناه
فطرت

تضعیف
فطرت 

بیمارسالمسالمبیمار

کرامتتسلط

رشد

  دیاگرام مفهوم پارادایم انسان:1نمودار   
 عاري بودن از هر گونه آفت است ،عرف مفهوم سالمت در   
سلیم نیز از مـاده سـالمت در برابـر فسـاد، انحـراف و       .)53(

ن آکه از روایات و قر طوريه و قلب سلیم ب) 54(بیماري است
کینه  بهه و ریب و تردید،قلبی است که از شک و ش ،آیدبر می

شهوات و  ، کفر و نفاق و ریا، حب دنیا و دلبستگی بهو حسد
بطور کلی از غیـر خـدا خـالی     مادیات پاك و پیراسته باشد و

انسان براي رسـیدن بـه واقعیـت وجـودي      .)56و55و54(باشد
مرحله اول رشد  .را طی کند باید مراحلی یا قلب سلیم خویش

در ایـن  . اسـت  غیرهخوب خوردن و جسمی، زیبا پوشیدن و 
 نـدارد و در  کاريمرحله با احساس، عاطفه و مسئولیت سر و 

 پس از طی این مرحله، پست، مقام، عاطفه،. مرحله نباتی است
احساس وفاداري، مسئولیت و امانت براي او مطرح شده و بـه  

-اگر کسی مسـئولیت و امانـت  . مرتبه حیوانی پاي نهاده است
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تـا   اگرتر است وپست حیوانبه یقین از ،ه باشدداري هم نداشت
. حیوان خوب تربیت شده است این اندازه مسئول و امین باشد

اگر کسی این مرحله را پشت سر نهاد و از لذت هاي حیـوانی  
اسـت   خداونـد رضـایت کسبکه همان به مقام انسانی ،گذشت
. شود که ویژگی برجسته او در این مقام کرامت اسـت وارد می

دهد و مسلما طی این مراحل جز با اختیار و اراده فرد رخ نمی
 بنـابراین انسـان بـراي رسـیدن بـه      .تامري از روي جبر نیسـ 

 منظـور بـه همیشـگی   نیازمند تالش مـداوم و  ،داکثر سالمتح
   .)56و52و51(تعالی وجود خویش بر اساس فطرت خود است

ومراتب دارد نظر می رسد این حرکت ماهیتی ذه باز آنجا که   
 بـا  ايبراي رسیدن بـه مرتبـه  انسان پرستاري علم مراقبت ازو 

 هـا و حیطـه  تعریـف راستا نیازمنـد همیندر. استبیشترسالمت
-درکدام حیطه باشیم تا بیابیم پرستارهاي انسانی نیز میساحت

. عملکـرد اسـت  انسـانی قـادر بـه مداخلـه و    هايها و ساحت
 هـاي وجـودي انسـان و حیطـه    ايهـ شناخت سـاحت بنابراین

همـانطور   .گـردد ها باید مشخصاین ساحتدخالت پرستار در
 بر دو بعد جسمی و روحی است کهگفته شد انسان داراي  که

 .)57و52و36(اسـت  الهـی آفریـده شـده   پایه فطرت و سرشت
 انکـاري  قابـل جسم و روح با یکدیگر ارتباط ناگسستنی و غیر

 .)58و41(مـوثر اسـت  دیگـري هریک بر تغییر و تحول دارند و
 شـهوت یـا   ،)نبـاتی (هـاي بـدنی  داراي حیطـه  هـا انسانعموم 
رسـد  نظـر مـی  ه ب .)57(هستند)انسانی(و عقالنی)حیوانی(قوت

 حوزه تمرکز پرستاري می تواند سه حیطه مشـترك بـین همـه   
 یـن سـه حیطـه   ا. شهوت و عقالنی باشد یعنی بدنی، ،هاانسان

 امـور زنـدگی خـود را انجـام دهنـد      هـا نساناکند تا کمک می
 همـه  عمـومی بـراي   هـاي پس داراي مشخصه .)59و58و41(

. هـا را دارنـد   وبالقوه همه توانایی رسـیدن بـه آن   ستهاانسان
ي نبـاتی وجـود انسـان    حیطه بدنی خصوصیاتش مانند مرحله

ولی جسم بر  ،در مرحله نباتی جسم و روح وجود دارد ؛است
ولـی   ،د ماننـد گیاهـان کـه داراي روح هسـتند    روح برتري دار

مثـل میـل    ،قوت روح در آنان به اندازه موجودات دیگر نیست
 -دربرخی متون این حیطه را غرایـز نیـز نامیـده   . به آب و غذا

تداخالتی  است که دارايترتکامل یافتهواژه غرایز کمیولی ،اند

ـ پس در ،گرددبا ابعاد حیوانی نیز می داراي دنیمجموع حیطه ب
قوت (وغرایز) مثل نیاز به غذا و آب ،قوت جسم(دوطبقه نباتی

در حیطه شهوت  .است)مثل نیاز جنسی ،تمایلجسم همراه با 
تداخل اعمال جسم و روح با شدت بیشتري دیده می شـود و  

 توان فرض نمود هـر دو داراي قـدرت یکسـانی هسـتند و    می
 د و حرکـت بـه  ها وجـود نـدار  صورت اولیه بین آنه برتري ب

توانـد  این امور میهاي جسمی و روحیسمت هرکدام از جنبه
یعنی اعمال این  ؛فتداصورت اختیاري توسط انسان اتفاق بیه ب

حیطه در ساحتی جسمی است و در ساحتی دیگر روحی است 
 گرو اختیار انسـان در ،و اینکه کدام یک بر دیگري برتري یابد

 يرا همـان مرحلـه  آدمـی شاید بتوان این حیطه وجـود   .است
ولی برتـري روح   ،دانست که جسم و روح وجود دارد حیوانی
 تـرس و  عشق، دوست داشتن،مثل ،شود آن دیده نمیدرانسانی

 یعنـی  ،انـد این امیال را عام نیـز نامگـذاري نمـوده    .خوشحالی
 حیطـه تـداخلی بـین ظهـور    بنابراین .به انسان ندارد اختصاص

-خود داراي دو طبقه می ودمی است وجود آ انسانی وحیوانی

حوزه مثل ترس که در ،اي شکل کامال حیوانی دارددسته. گردد
 هـا از حـوزه حیـوانی   از آنولی برخی ،اختیار انسان قرار ندارد
انسانی  هايمرزهاي مشترك با حوزهدارايصرف خارج شده و

 ماننـد عشـق و   ،آن نقـش دارد در آدمـی  گـردد کـه اختیـار   می
این حیطه  ؛عقالنی است حیطه ،بعدي انسان حیطه. لیخوشحا

-خاص نیز تعبیر میخاص انسان است و از آن به عنوان امیال

بنـابراین حیطـه    .خجالـت تعجـب و  ،مانند عشق به خدا ،گردد
 عقالنی تنها مالك انسانیت انسان است و وجه تمایز او ازدیگر

 ،)هـا کشـف واقعیـت  (عقل سه جنبـه نظـري   .موجودات است
 -نظـر مـی  ه ب. دارد و ابزاري) ها و نبایدهاشناخت باید(عملی

 جنبه عقـل ابـزاري آن   ،رسد عملکرد پرستار در حیطه عقالنی
دیـن و  ، عقل ابزاري دنیا را بر اساس اهـدافی کـه خـدا    .است

عقل  بدین ترتیب .بخشدکند سامان میعقل عملی مشخص می
غیر  ه عقل ابزاريشبی ممکن استچند به ظاهرابزاري دینی هر

 .، وسیله و نتیجه کامال با آن متفاوت استدر هدف باشد دینی
جسـمی   وبا مداخله در این حیطه پرستار قادر است در دو جز

و روحی انسان مداخله نماید و سبب ارتقا و حرکت انسان به 
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مـورد مداخلـه    پس حیطه عقالنـی  .سمت بعد الهی وي گردد
ري خـود داراي دو بعـد انسـان    پرستاري یا همـان عقـل ابـزا   

 -مانند احساسات تعجب و خجالت و انسان عقالنـی  ،عقالنی
) 60و59و58و57و52و51(مانند عشـق بـه خداونـد اسـت    الهی

  ).2نمودار(
انسان

فطرتغریزهطبیعت

روحجسم

انسانیحیوانینباتی

نمو

انسان غریزي

قلبعقلغضبشهوت

آثار معرفتی

آثار اخالقی

ساحات انسان

ابعاد
قواي انسان

عملینظري
ابزاري

فسق   نفاق    کفر   ایمان    ایثار    انفاق    راستگویی    امانت داري     
    

قلب سلیم انسان الهی

جسم 
نباتی

جسم 
حیوانی

 
  دیاگرام ارتباط ابعاد وجودي انسان:2نمودار

یطه هـاي  ح نظر می رسده ب ،توجه به مطالب گفته شدهپس با 
دامنه عملکرد پرسـتاري قـرار دارد و    در عقلیو شهوانی ،بدنی

به  تواندعام و خاص می ،پرستار از طریق ارضاي امیال غریزي
  .ارتقاي انسان به سمت سالمت قلب کمک نماید

  بحث  
است  بعد جسمی و روحیدیدگاه اسالمی داراي دوانسان در  

ی وي و ابعاد عقلی غریزه و که طبیعت و غریزه به بعد جسمان
جسم و روح بر هـم اثـر غیـر     .گرددفطرت به روح وي برمی

 ،قابل انکاري دارند ولی آنچه در انسـان اهمیـت بیشـتري دارد   
یا  است و نهایت سالمت انسان نیز سالمت روح ويروح وي

هاي نباتی، بعد فطري انسان داراي جنبه. همان قلب سلیم است
 ي مداخله پرسـتار در جهـت  ت که حیطهحیوانی و انسانی اس

 .حرکت این ابعاد وجودي انسان بر اساس فطرت الهـی اسـت  
 خویش با کمک عقـل، اختیـار   انسان به علت کرامت وجودي

 وایمان می تواند توانایی هاي بالقوه خود را به بالفعـل تبـدیل  
ي پرستار کمک به انسان براي رسیدن به سالمت وظیفه. نماید
-تبـدیل توانـایی   از فطرت الهی انسان و بعیتتاساس برواقعی

 بنـابراین انسـان در دیـدگاه    .اسـت  هاي بالقوه وي به بالفعـل 
است که ساحات آن غیر قابل تفکیک از موجودي کلی ،اسالمی

تنهـا زمـانی انسـان بـه تعـالی و       .ذومراتب است یکدیگر ولی
اش بـا  خواهد رسـید کـه همـه ابعـاد وجـودي      بیشتر یسالمت

بالفعل تبدیل  قواي او از حالت بالقوه به کدیگر رشد نمایند وی
   .شود
 -دو نظریــهWatsonو Melise، Parsehاســاس کتــاببــر   

پرستاري  نگر بهپردازي هستند که داراي دیدگاه مراقبتی و کل
از آنجا که تعاریف سایر نظریه پردازان داراي  .و انسان هستند

 -با این دو نظریـه زدیکی زیادي تعریف کل نگرانه به انسان ن
ن شدیم تا تعریف انسان مطرح شده در ایـن  بر آ ،پرداز دارند

با ایـن دو نظریـه مـورد     به علت نزدیکی در تعاریف مقاله را
  .)5(مقایسه قرار دهیم

   Watson دیــدگاه انســان شــدن)human being( ــهارا   رائ
 ت به رشدداده است که در آن پرستار و بیمار در فرآیند مراقب

باید آزادانه  عقیده دارد انسان Watson .یابندو ارتقا دست می
 .پاسـخگو باشـد   هـاي خـود  انتخاب نماید و در برابر انتخاب

 داراي کلیتی جـدایی  انسان در ارتباط با طبیعت خود است و
 او بـه  .اسـت  ناپذیر در ابعاد زیست شـناختی و روانشـناختی  

 سـان اعتقـاد دارد و ذهـن و   شدت به دیدگاه کل گرایانه به ان
 بعاد روحانی وحاالت روحی فرد را پنجره اي براي ورود به ا

بـدن و روح غیـر    ی ذهن،یاز نظر او جدا .داندمعنوي فرد می
طـور  ه ب .ممکن است و بر یکدیگر اثر غیر قابل انکاري دارند

خالصه مراقبت و شفا بخشی کمک می کند تا هر دو بعد غیر 
گیرد و فرد به سمت فرد مورد حمایت قرارفیزیکی و فیزیکی 

  .)62و61و9(حرکت نماید انسان شدن
ماننـد   ،ي حاضر نیز دیدگاه کل گرایانه به انسـان مطالعه در   

از  وجود دارد و ابعاد انسانی غیر قابل تفکیکWatsonتئوري
بعد سبب ایجاد  باشند و کوچکترین تغییر در یکیکدیگر می

عقیـده   Watson .گـردد بعاد وجود انسان میي اهمه تغییر در
 به انسان شدن در فرآینـد زنـدگی و ارتبـاط بـا طبیعـت دارد     

انسـان شـدن    اگرچه این دو عامل در نظریه موجود در فرآیند
یند آتعیین کننده نهایی فر ولی ،گر یا مانع را دارندتسهیلنقش

در تعریف ما آنچه سبب حرکـت انسـان    .انسان شدن نیستند
 تبعیت از فطرت واقعی انسان اسـت  ،گرددسمت کمال می به
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نام دین به بشریت معرفی شده ه که راه آن از جانب خداوند ب
تعامالت انسان با طبیعت بـدون داشـتن راهنمـا لزومـا      .است

توانـد   سبب ارتقا انسان نخواهد شد و در مواردي حتـی مـی  
این نظـر  بنابراین از  .انسان گردد سبب سردرگمی و اشتباه در

بـه آزادي   Watson. دارنـد دو تئوري دیدگاه کـامال متفـاوتی  
 در انسان اشاره دارد که در تئوري مـا  انتخاب و تصمیم گیري

شده  عنوان اختیار براي انسان الزم دانستهنیز این آزادي تحت
تئـوري  در .ایـم با میل و اراده متفاوت دانسـته را  آناما  ،است

Watsonز آزادي تبعیت از میل است مشخص نیست منظور ا
-نظر میه به هر حال ب .مصلحت واقعی فرداساسیا اختیار بر

 در حیطـه تجـارب وي معنـی   Watsonآزادي مورد نظر رسد
 که اختیـار مـورد نظـر مـا در حیطـه فطـرت و      حالیدر ،گردد

اختیـار   تبعیت از امیال انسـانی  گردد ومعنی میکرامت انسانی
است  کرامت انسانیلب مورد توجه دیگرمط .شودخوانده نمی

ولی در تئـوري مـا    ،که در هر دو نظریه به آن اهمیت داده اند
نیز وجـود  ي تقوي و پرهیزگاري فرد کرامت اکتسابی بر پایه

نام کرامت اکتسـابی  ه مفهومی ب Watsonدر تئوري ولی ،دارد
بندي  حاضر ابعاد وجودي انسان دستهدر تعریف .وجود ندارد

بندي ازتعریف این دستهWatson تئوري حالی کهدر ،اندشده
 بهداشت که در مورد سالمت ارائه شده اسـت  سازمان جهانی

 ،انداز این نظر طبقه بندي دو تعریف متفاوت .نمایدتبعیت می
درمتون  مثل سالمت رسد با تعریف سایر مفاهیمنظر میه اما ب

 در .یح نمـود اسالمی بتوان ساحات وجود آدمی را بهتر تشـر 
مترادف با طبقه بندي سالمت  آدمیتعریف ما ساحات وجود 

طبقه بندي سالمت مشخصـه سـالمت   رسد نظر میه ب .نیست
این ساحات است نه تعریف خود ساحات که از این نظـر بـا   

زیـرا در تئـوري وي طبقـات     ،متفاوت است Watsonتئوري
 درکـه   در حـالی  ،وجودي انسان همان ابعاد سالمت هسـتند 

زیرا ابعاد سـالمت در   ،اندتعریف موجود این دو تفکیک شده
و در نظـر  بدست مـی آینـد   تلفیق ساحات انسانی  از مواردي

-آنان می و بی توجهی به ها سبب حذف نگرفتن جداگانه آن

 تئـوري  توجه بـه فطـرت انسـان امـري اسـت کـه در       .گردد
Watson ننسـبی انسـا   وجود ندارد و سنخیتی نیز با ماهیت 

تفاوت  دو تئوري ایناز این نظر که ئوري نداردتاین شدن در 
 شـده بـر  خاص انسان تعریف، مفهوم فطرت .عمده اي دارند

 .نسبی برخوردار نیست است و از ماهیتاساس متون اسالمی
-از طرفی هر دو نظریه انسان شدن را فرآیندي بی نهایت می

 Watsonري در تئـو  .دانند اگرچه در مصادیق متفاوت هستند
بودن  تعریف ما به علت بی نهایتدربه علت کثرت تجارب و

   .ذات خداوند است
 مراقبت است که در ایـن  ،نقش پرستار Watsonتئوري  در  

 ارتباط مراقبتی از خود نیز مراقبت می کند و پرستار و بیمـار 
مراحـل انسـان   ولی طی ،مراحل انسان شدن را طی می نمایند

 و مشـخص نمـی نمایـد بـر اسـاس چـه       شدن معیـار نـدارد  
 دستورالعملی لزوما باید این انسان شـدن بـه سـمت مثبـت و    

تعامل و  در تعریف موجود ضمن قبول این .خوب پیش برود
 اثرات آن بر هر دو طرف با داشتن معیـار فطـرت مـی تـوان    

   .مطمئن شد این حرکت لزوما سازنده خواهد بود
تـر  کاربرديضر بسیار نسبت به تعریف حاWatsonتئوري   

است که البته با توجه به مراحل طی شـده در ایـن تئـوري و    
حرکت  .آن از این نظر بر تعریف ما برتري فاحشی داردتکامل

 متعهدانه انسان براي رضاي خداوند امري اسـت کـه تنهـا در   
 .ندارد مشابهی Watsonتئوريتعریف ما ارائه شده است و در

از طرفی ساحت عقالنی تعریف حاضر با توجه به اینکه تنهـا  
شهودي را نیز شامل  عقل تجربی و ابزاري نیست وعقلشامل
 در تعریف نـدارد اگرچـه  مشابهی Watsonتئوريدر ،گرددمی
 در Watsonاز طرفـی  .رسد منکـر آن نیـز نیسـت   نظر میه ب

 ،ان اسـت مـادي انسـ  ي غیردارد روح جنبهخود بیان میتئوري
تحریکات  مادي تنها بهغیرهايجنبهارائه عملکرد براي ولی در
 مشـابهی بـراي آن   نظریه حاضر که در نمایدبسنده می حسی

ایـن  در مراحل بعدي باید به عملکردي نمودن  وجود ندارد و
  .توجه شود جنبه از کار

 عقیده اصلی بر ایـن اسـت کـه انسـان در     Parsehنظریهدر   
 -مـی  تعامل با جهان داراي تجربیات و آموخته هـایی  دفرآین

دست  تا به واقعیت وجودي خودکند گردد که به او کمک می
براي هرکسی  دگیدر زنمشخصاین تجارب و الگوهاي . یابد
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 هـاي محیطـی و  در این عقیده موقعیـت  .منحصر به فرد است
بنـابراین   .هاي دیگر بر روي فرآیند انسان شدن موثرنـد انسان
 Parseh .گیـرد ي تجربیات فرد شکل مـی شدن بر پایه انسان

 محركدوسره وارتباط عقیده دارد انسان و محیط یا جهان یک
 شـتر اي بینتیجـه  سالمت -محیط –انساندارند و فرآیند تعامل

   .)63و62و9(است هاآنکدام ازجمع هراز
 نـد نیازم ،ي حاضـر بـا نظریـه   Parsehبراي مقایسه تئوري    

-جنبه طور دقیقبهاسالم هستیم تا تعریف محیط و سالمت در

هاي موجـود  اما با توجه به یافته ،هاي مختلف آن آشکار شود
نیز مانند  Parseh در تئوري .می توان چند اصل را متذکر شد

ولی در  ،تعریف حاضر دیدگاه کل نگرانه به انسان وجود دارد
ـ   .داین دیدگاه ابعاد انسانی مشخص نیستن نـام  ه او به کلیتـی ب

 و تاکیـد انسان اشاره دارد اگرچه این دیدگاه قابل توجه است 
است  رسد الزمنظر میه ولی ب ،ي وي را می رساندکل نگرانه

ها و ابعادي براي انسان خدمات پرستاري ساحت تا براي ارائه
کل نگري به انسان  ،مشخص شود تا ضمن ارائه خدمات بهتر

 يعامل حرکت وارتقا Parsehدر تئوري  .نیز فراموش نگردد
تعـامالت وي بـا محـیط و تجربیـات وي در زنـدگی       ،انسان

و  Watsonشناخته شده است کـه اشـکال وارد بـر تعریـف     
نیز  گرایی موجود در آن تئوري در اینجاانتقاد به دیدگاه نسبی

که  این است Parsehنکته قابل تامل در تئوري .دیده می شود
 هم در همـین دیـدگاه معنـی نمـوده اسـت و      وي سالمت را

 تعامالت و یکپارچگی انسـان و محـیط را مسـاوي سـالمت    
 اینکـه  با توجه به نقص وارده بر دیدگاه نسـبی و  .استدانسته

 آیـد نظـر مـی  ه ب ،لزوما حاصل تجربیات انسان درست نیست
 معنی نمودن سالمت در این حیطه مسائلی را ایجـاد خواهـد  

 اگرچه .نجش را غیر ممکن خواهد ساختنمود که قابلیت س
دن این ولی انحصاري بو ،هاي خود را دارددیدگاه جذابیتاین

پـذیري   دیدگاه به افراد عمال تعریف انسان را با مشکل معیار
در تعریف ما معیار انسان همان فطرت اوسـت   .کندروبرو می

د شای ماالبته تعریف .خواهد رساندکه انسان را به کمال واقعی
توضـیح داد  ولی باید  ،ابهام مجبور بودن انسان را ایجاد نماید

اطاعت از دستورات خداوند  انسان به هیچ عنوان مجبور به که

 ،مسیري را که دوست دارد طی کند او اختیار دارد هر .نیست
گرا که قوانین ومقرراتی توسط انسان نسبی ولی همانند جوامع

نمایند تا اخالق ارائه می ها براي کنترل ماهیت نسبی و فردي
 .جامعه از سالمت اخالقی و آسایش روحی برخـوردار باشـد  

 فقط بجاي ،فرهنگ بر مبناي فطرت نیز قوانینی وجود دارد در
 تجربیات محدود بشري همراه بـا خطـا و  اینکه این قوانین از 
ه ب که آفریننده انسان استالهیاز دستورات ،اشتباه منبعث شود
 تئـوري مـا بـر    بنابراین حرکت و رشد در .مدوجود خواهد آ

وي  داد و معیار انسان شـدن  اساس فطرت انسانی رخ خواهد
انسان  آنکه از فطرت واقعی و از فطرت انسان استنیز پیروي

وي  دستوراتجز خدا نیست و لذا با تبعیت ازکسی ،استآگاه
 در از طرفـی  .توان به حقیقت وجودي خود دسـت یافـت  می

ـ  انسان و Parseh تئوري ه محیط به قدري بر هم موثرند که ب
رسد انسان مقهور محیط است یا حداقل اثري یکسان نظر می

 کرامـت  در اسـالم  که در تعریف انساندر حالی ،بر هم دارند
ونقش  برتر از کلیه مخلوقات قرار داده است ، انسان راانسانی

بیشتر  بحث البته .جهان داردموجودات وبرتري نسبت به سایر
 تري از محیط ودر این زمینه مستلزم این است تا تعریف دقیق

عمل  پرستاري بر اساس متون اسالمی بهارتباط آن با انسان در
   .آید
در تعریف حاضر آنچه  Parsehطور کلی بر خالف نظر ه ب   

فطـرت   حرکت بر مبناي ،تعیین کننده طی طریق انسان است
الزاما به  ،خویش برود سوي فطرتاینکه انسان به وي است و

معناي مخالفت با اثرات محیط وجهان یا موافقت با آن نیست 
فطرت  اساسرا بر بلکه در مواردي ممکن است تجربیات شما

 ،لی الزامی براي این هدایت درسـت نیسـت  و ،هدایت نمایند
 الزاماولی ،گذارندیعنی اگر چه عوامل جهان بر انسان تاثیر می

 .نیسـت  صـحیح در مسـیر انسـان شـدن     حرکت دهتعیین کنن
 از این جهت که انسـان شـدن را یـک فرآینـد     Parsehتئوري

ولی  ،داند با تعریف حاضر هماهنگ استمداوم و تکوینی می
را تجربیات و تعامالت فرد  آن Watsonدر معیار مانند تئوري

 مـداوم تعـالی انسـان در   که فرآینـد  حالیدر ،داندبا محیط می
  رسیدن به رضاي خداوند و ناشی از ذات نامتناهی براي الماس
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  .خداوند است 
توجـه   ،طور خالصه در بررسی دو تئوري انتخاب شـده ه ب   

و فرآیند انسان شدن به انسان مشـترك   به دیدگاه کل نگرایانه
 تکوینی انسـان  اما معیار و راهکار این حرکت مداوم و ،است

 ،معیارتجربیات Watson و Parsehدر تئوري  .متفاوت است
 ،زندگی و تعامالتی است که فرد با محیط و جامعه خود دارد

 فطـرت انسـان  مبناي که در تعریف ما معیار حرکت برحالیدر
اختیار و قدرت تصمیم گیري به انسان  در هر سه نظریه .است
تفاوت  Watson و Parsehولی در تئوري  ،شده استواگذار

 ت و اینکه محدوده اختیـار انسـان تـا   آن با اراده مشخص نیس
 ي انسـان هـا  تداخل اراده از کجاست و چگونه می توان مانع

است  انسانی نسبیانسان شدن هرشد و با توجه به اینکه معیار
چگونه می توان مـانع تضـاد اراده هـا     ،و منحصر به خود وي

ها بر اساس فطرت که در تعریف ما همه انسان در حالی ،شد
اند و ضمن احترام به تفاوت هاي فردي همه یده شدهآفر الهی

باید در راه رضاي خداونـد طـی    انسان شدنبراي رسیدن به 
همه از یک معیار  ،پس در عین افتراق انسان ها .طریق نمایند

کل تضـاد  نمایند و مشـ  رضاي خداست تبعیت میکه آن هم 
تجربیات و اراده حل خواهد شد و آنچه انسـان را ارزشـمند   

زندگی  تجربیات و تعامالتتسلیم بودن وي در برابر ،سازدیم
فطرت  مبنايالهی و برطریقنیست بلکه کوشش وي براي طی

 خـویش اســت کــه شــاید در مــواردي الزم باشــد بــا اراده و 
 یستضرور توجه به یک نکته .تجربیات زندگی متفاوت باشد

 ازشـود خـارج    عنوان فطرت از آن نـام بـرده مـی   که آنچه به
 خواسته ها و نیازهاي انسان نیست بلکه نیاز و خواسته واقعی

  .انسان است
اگر انسان محدود به تجربیات و تعامالت خـود بـا جهـان       

 هاي روحـی نیاز هایش بخصوصي بزرگی از نیازدسته ،شود
 که از جنس تجربیات فیزیکی نیسـت یـا قابـل درك توسـط    

 -کل رغم ادعايعلی شود ومیوي نیست نادیده گرفتهحواس
 همچنان که درتئوري .آیدوجود نمیه نگري عمال این امکان ب

Watson روحی محدود به تحریکات حسـی و  توجه به ابعاد
هاي انرژي شده است که اگرچه امري بسیار  استفاده از میدان

-ولی به ابعادي از روح توجه می ،قابل توجه و مناسب است

 دار شـده اسـت و بـه   یمعنـ  ماديي دنیاي دریچهازنماید که 
وجه تمحدوده درك و تجربیات انسانی نیست بیابعادي که در

تبعیت  اینجا ضرورت دارد و اینکهتذکر یک نکته در .ماند می
 به معنـاي نفـی تجربیـات و درك انسـانی     ،از دستورات دینی

 نیست بلکه چون این موارد در بسیاري از مواقع مطابق فطرت
 له زمـانی اسـت کـه   امسـ  .ورد قبول قرار دارندانسان هستند م

 -مـی  خداونـد مغـایرت  دستورات فطرتی انسانی با تجربیات
 در صورت این مغایرت مراجعه به دستورات الهی است ،یابند

 البتـه آنچـه   .که تعیین کننده تصمیم نهایی در این زمینه اسـت 
است  انتزاع باالي آنمیزان ،بالشک تعریف موجود استنقص

زیـادي  ه با طی مراحل بعدي نظریه پردازي می توان تا حـد ک
 از طرفی در تعریف ما برتـري روح بـر   .را بر طرف نمود آن

ـ   و Parsehولـی در تعـاریف    ،وضـوح وجـود دارد  ه جسم ب
Watsonمی نظرهب ،انسان شدن نام برده شده استاگرچه از- 

 بـاهم بایـد  و هـر دو   رسد ماهیت آن جسمی و روحی است
 در تعریف ما اگرچه تکامل جسم و روح همزمان مورد .دباشن

تر شـناخته شـده    روح از جسم مهمولی ارتقاي  ،توجه است
  .جسم مورد نظر استبرتري روح به  و است

   گیرينتیجه   
انسان موجودي چند وجهی و داراي ابعاد مادي و غیرمادي    

 لبقاجسم از قوانین فیزیکی تبعیت می کند و روح در .است
قادر  ماديپس انسان داراي درك .ماده و قوانین آن قرار ندارد

. را فـراهم آورد  خودنیست تا امکانات ارتقاي بعد غیر مادي 
 را آفریـده در  روحبه همین منظور نیاز است تا از قدرتی کـه  

 بنابراین خداوند بـه عنـوان  . هدایت و تکامل آن کمک بگیرد
 اه حـل بـراي رشـد تمـامی و    آفریننده انسان توانـایی ارائـه ر  

 سـایه تبعیـت از  رشد انسانی در  .همزمان ابعاد انسانی را دارد
گـردد و نقـش   مـی  فطرتی که بر اساس آن آفریده شده تامین

  .اد براي پرستاري از این فطرت استپرستار کمک به افر
  تشکر و قدردانی

 ي شهیدان وطنم که در سـخت تـرین شـرایط بـه    از کلیه
ــخ  ــن پاس ــاي م ــد دعاه ــکرم دادن ــتان و .متش ــه دوس  از کلی
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Abstract  
 
Background and Objective: The concepts are defined differently upon the dominated philosophy 
and ideology of the communities. Thus, it can be possible to define the main concepts of nursing 
based on the philosophical and ideological foundation of Islamic ideology in Iran. The aim of the  
present study was to explain the human’s concepts based on Islamic documents and compare with 
nursing theories. 
Material and Methods: The concept derivation of Walker and Avant was used for theory 
construction. In this method, by studying the existing Islamic theories about human, the researchers 
chose the best theories adjusting to nursing and redefined them on the basis of nursing concepts. 
Finally the human’s concept was derived of theories of Ayatollah Javadi Amoli, Mesbah Yazdi and 
Mohammad Taghi Jafari. 
Results: Human, consists of body and spirit, which have been created based on Fetrat.The 
movement according to Fetrat is accomplished by the help of wisdom, authority and faith to reach 
Ghalbe Salim, which is the summit of spiritual health. To reach Ghalbe Salim, human should 
consider the fields including plant, animal and wisdom. Thus, the nurse’s duty is to help the clients 
to achieve their real Fetrat, based on the human areas. 
Conclusion: In terms of this definition that verifies the superiority of spirit over body, nurses must 
pay attention to the spirit more than the body. In contrast with caring theories, the leader of nursing 
programs is Fetrat rather than the individual needs and experiences. Hence, the nurses’ duty is to 
help the human, based on Fetrat, to reach the highest health that is Ghalbe Salim.  
Keywords: Human, Nursing, Islam 
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