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مقدمه
. ]1[پرستاري به عنوان یـک حرفـه داراي مفـاهیمی اسـت    

در عملکرد پرستاري کلیـدي هسـتند و   فهوم محیط و جامعهم
معانی متفـاوتی  جوامعبر اساس فلسفه حاکم در هاآنتعاریف 

دیگر مرتبط هسـتند  این مفاهیم به شدت به یک. ]1-2[یابدیم
اجرایی يهادستورالعملعملکردي و هر کدام سازنده چارچوب 

.]3-4[هسـتند سـالمتی و بهداشـتی  يهـا مراقبـت در عرصه 
مختلـف حـاکم بـر    يهافلسفهبنابراین الزم است تا مفاهیم در 

هـاي یـه نظربر اساس این تعاریف جدیـد  وجوامع معنی شوند 
مفهوم محیط اولین . ]5[شوندریزيیهپاعملکردي در پرستاري 

ــل    ــورانس نایتینگ ــط فل ــتاري توس ــار در پرس ــردب ودر عملک
پرستاري بـه تعریـف   پردازانیهنظردیگر بعدهاآمد و اشیهنظر

یکی از مفـاهیم  آن را1984آن پرداختند بطوریکه فاوست در 
مفهوم جامعه اگرچـه  .]1-2[پرستاري دانستهايیهنظراصلی 

درمـانی  -طراحـی عملکردهـاي مراقبتـی   مفهومی باستانی در
ي بهداشـتی  جدي از قرن بیستم وارد عرصـه طوربهاست ولی 

یدتأکبر آن جهانی امروزه سازمان بهداشت . درمانی شده است
رسـانی پرسـتاران   هـاي خـدمت  بسیاري دارد و یکـی از عرصـه  

پرسـتاري  پـردازان یهنظراگرچه برخی ]6[سالمت جامعه است
هـاي يتئـور خـود ندارنـد ولـی در    هايیهنظرر این مفهوم را د

human(نوین با خلق مفاهیمی چون انسان شـدن  being ( و
آن بـا انسـان  تعـامالت جامعه و به مفهوم )holism(ينگرکل

در و جامعـه تعـاریف محـیط  .]1،7[توجه بیشتري شده است
در برخـی  .دنـ داریـري متغي بسـیار  دامنـه مختلفهاينظریه
ین مفهوم به شدت ثابت و غیرقابل تغییـر اسـت و در   اها نظریه
دیـن، ،اقتصـاد سیاست،گستره وسیعی از اجتماع،دیگر برخی

داراي هـا یهنظردر برخی .گرددیمفرهنگ و معنویت را شامل 
-7، 2[توان تعامل و در برخی شامل خود بیمار و پرستار اسـت 

گـردد تعریـف  با توجه به مطالب گفته شـده مشـخص مـی   . ]1
ــه محــیط ــا فلســفه و جامع ــی ب ــاط نزدیک ،در پرســتاري ارتب

پرداز و جامعه مـورد نظـر   اعتقادات و ایدئولوژي حاکم بر نظریه
ــع اســالمی داراي .]1،5[وي دارد ــاوتجوام ــاتف فلســفی يه

در هـا تفـاوت این همهیشهرهستند که جوامعیگردعمیقی با 
دستیابی براي انسان ]8-9[به انسان استهاآننگرش و نگاه 

مرحله اول رشد جسـمی،  . باید مراحلی را طی کندبه سالمت

پس از طی . زیبا پوشیدن و خوب خوردن یا مرحله نباتی است
این مرحله، پست، مقام، عاطفه، احساس وفاداري، مسـئولیت و  
. امانت براي او مطرح شده و به مرتبه حیوانی پاي نهـاده اسـت  

حیـوانی  يهـا لـذت نهاد و از اگر کسی این مرحله را پشت سر
گذشت به مقام انسانی که همـان زنـدگی همـراه بـا تعهـد بـه       

کـه مشـخص   طـور همان. ]4-5، 9[شودیماست وارد خداوند
این انسان که بر اساس سالمتیدر و جامعهاست نقش محیط

در و جامعـه مکتب اسالمی تعریف شده است با تعریف محـیط 
تی از انسان دارند متفاوت خواهـد  که تعاریف متفاوهاییفلسفه

این انسان به توجهاتی نیاز دارد که انسان مـادي از  مسلماً.بود
با توجه بـه سلسـله مطالعـاتی کـه در ایـن      .بهره استبیهاآن

الزم است ،زمینه توسط سادات حسینی و همکاران انجام شده
. مفهوم محیط و جامعه انجـام گیـرد  نیز در تبیینيامطالعهتا 

را بـر  و جامعـه  که مفهوم محیط آن استدر پی حاضرمطالعه
جامعـه  در سـالمت را آن و نقـش اساس متون اسالمی تبیـین  

.دمشخص نمای

هامواد و روش
در تئوري پـردازي همـواره اولـین گـام طراحـی چـارچوب       

رشـته در فلسـفه مـورد    هايیمپاراداپنداشتی یا مدل مفهومی 
در طراحـی مـدلی بـراي ارتقـا     ،اینبنابر. پرداز استنظر تئوري

سالمت جامعه اولین گام تعریف مفاهیم عمـده ایـن چـارچوب    
است که محیط و جامعه از جمله مفاهیم عمده در این عرصـه  

بـا سـه   مفاهیم بر اسـاس روش واکـر و اوانـت    تعریف .هستند
صـورت  اقتبـاس مفهـوم و تحلیـل مفهـوم    روش تولید مفهوم،

ترینیجرافوق اقتباس مفهوم از هايوهیشکه از میان .گیردیم
اي بـراي مفـاهیم   و تعاریف اولیههایهنظرزمانی که در هایوهش

]10[اسـت ،هـاي دانشـی وجـود دارد   مورد نظر در سایر عرصه
از روش و جامعـه  در تعریـف محـیط   سالمتهاييتئوراغلب 

لـذا در ایـن تحقیـق نیـز     .]6[اندنمودهاقتباس مفهوم استفاده 
ي تعریف مفهوم محـیط و جامعـه از روش اقتبـاس مفهـوم    برا

بـه شـرح ذیــل،   1393-94هـاي  واکـر و اوانـت در طـی ســال   
.استفاده شده است

و آشنایی با و سالمتپرستاري هاييتئورمطالعه -1
محـیط و  در مـورد تعریـف مفهـوم    هاآنشیوه نگارش 
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ودر مورد محـیط  و سالمتهاي پرستاري تئوريابتدا :جامعه
خالصه سه نوع نگرش طوربه.مورد مطالعه قرار گرفتندجامعه

هـایی يتئـور .وجـود دارد هایهنظرو جامعه در عمده به محیط 
فـرد و  . نپرداختـه بودنـد  و جامعـه به تعریـف محـیط  اصالًکه 

و تعریـف مجزایـی از   داننـد یمـ محیط را در تعامل با یکـدیگر  
که دندانیمانرژي میدانفرد را . اندنکردهمحیط و جامعه ارائه 

انـد تعریـف مناسـبی از    نتوانسـته عمـالً و یکی اسـت با محیط
محیط و جامعـه بدهنـد و تنهـا بـه تعریـف تعـامالت ایـن دو        

محیطرسدیمبه نظربا توجه به تعاریف ارائه شده . اندپرداخته
بـه  نقـش مهمـی  سـالمت و پرسـتاري  هايیهنظرو جامعه در 

که در برخی طوريه د بنبر روي انسان دارعنوان عامل مداخله 
.]1-2، 4[اندها انسان و محیط از یکدیگر تفکیک نشدهتئوري

مطالعه متون اسالمی براي یافتن تعریفی مناسـب  -2
بـه مطالعـه   ینمحققـ در مرحلـه بعـد،   :و جامعهبراي محیط

در در رابطه با محیط مطالـب انـدکی  .دپرداختنمتون اسالمی 
مطالعه خارج ،بنابراین در گام بعد.وجود داشتحیطه پزشکی

.آغاز شدپزشکیاز متون 
هـاي یـه نظرمتون علوم دیگر و بررسی يمطالعه-3

آنان در مورد محیط که از متون اسالمی اقتبـاس شـده   
،شناسییستزجغرافیا،مانندیگردعلوم این مرحلهدر:بودند
مـورد  ... ویشناسـ جامعهروانشناسی و هواشناسی،بانی،جنگل

.بررسی قرار گرفتند
پـس از  : اقتباس تئوري از بین متون مورد جستجو-4

دسـته محـیط   محـیط بـه دو   بررسی متـون مشـخص گردیـد   
طبیعـی  در رابطه بـا محـیط  .دگردمیطبیعی و انسانی تقسیم 

مطالعـه  جـز بـه )شـد که به حوزه محیط زیسـت مربـوط مـی   (
پـردازي یـه نظررابطـه نـوعی   در ایـن  که جوادي آملی اهللایتآ

در مـورد  . ي منسجمی وجود نداشـت مطالعه.]11[نموده است
هاي شد نظریهمییشناسجامعهمحیط اجتماعی که وارد حوزه 

سه نظریه اسـتاد  هاآنزیادي وجود داشت که محقق با مطالعه 
طـور بـه را ]11،12،15[مطهري، مصباح یزدي و جوادي آملـی 

نظریه استاد مطهـري بـه   هاآناز بین مشروح مطالعه نمود که 
و علت جامعیت، تعاریف گویا و کاربردي بودن بـراي پرسـتاري  

.، انتخاب شدسالمت جامعه
حیطـه  اقتباسـی بـا   هـاي يتئوريسازهماهنگ-5

سیسـتم  در هـا آنبا توجه به کاربرد هايتئورسپس :سالمت
هــاي ارتبــاطی بــین محــیط شــد و گــزارهیســیبازنوســالمت

.محیط طبیعی و انسان نوشته شد، تماعیاج
و در مـورد محـیط   هـا یافتهبر اساس ايیانیهبدر نهایت -6

.ارائه شدجامعه
:محیط در متون اسالمی

: محیط
در این بحث محیط همه آن چیزي است که پیرامون انسان 

پیرامون ما را محیط انسانی و محیط طبیعـی  . گیردیبرمرا در 
ها و جامعه مرکب از انسان: محیط انسانی.]11[فرا گرفته است

محیط طبیعی شامل جهـان مـادي پیرامـون مـا     .انسانی است
ها است که شامل زمین و هرچه در آن است و هرچه در آسمان

.]12[باشدآفریده شده می) انسانجزبه(و جهان 
:محیط طبیعی) الف

ـ   مندنظامخداوند تمامی جهان آفرینش را  ه آفریـده اسـت ب
که هر مخلوقی با هماهنگی اجـزاي درونـی و بـا هـدف     وريط

وظیفـه انسـان ایـن اسـت کـه      .]11[معین آفریده شده اسـت 
) 41سـوره روم آیـه   (محیط طبیعی خود را همانند امانت الهی 

هـود  (انسان از زمین خلق شده اسـت  . حفظ و نگهداري نماید
ن محیط طبیعی به عنوان سفره نعم الهی براي انسـا ) 61ي آیه

منـد  آفریده شده است و انسان باید با تـالش خـود از آن بهـره   
از محـیط نیسـت   يبـردار بهـره البته این تالش در عرصه شود

خداوند موجـودات را در  . بلکه در عرصه اطاعت از خداوند است
را تسخیر کند بلکه هاآنتسخیر انسان قرار داد نه اینکه انسان 

)32-33ابـراهیم  (ده است را براي بشر مسخر کرهاآنخداوند 
رســد جـنس تســخیر انـواع موجــودات و   مـی بـه نظــر اگرچـه  

هاي طبیعی با یکدیگر متفاوت است که این امر بـر روي  پدیده
هـا آنگذارد ولی همـه  نیز اثر میهاآنبرداري از چگونگی بهره

]13-11،15[مسخر انسان هستند
ل از رسد محـیط داراي وجـودي مسـتق   میبه نظر،بنابراین

توانـد در تسـخیر انسـان    انسان است اما این وجود مستقل مـی 
جهان براي انسان خلق شـده اسـت کـه انسـان بـه      . قرار گیرد

اسـت عمـل   رضاي خداونـد خود که همانا رسیدن به يیفهوظ
چنین نیست که انسان بـراي جهـان باشـد یـا جهـان و      . نماید

ان ایـن  هدف از آفرینش جه]17[.دنانسان همتاي یکدیگر باش
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بـه وي  رضاي خداونـد است که در پرورش انسان و رسیدن به 
بـه  (پس انسان اصل و جهان تابع اوست]13-15[دکمک نمای

الهـی و  و هـر دو تـابع نـور   ) نـه آمریـت انسـان   فرمان خداوند
انسان در تسخیر خود بر جهان حـق  . ]11،13[خداوند هستند

مسئول است تا بـه  رویه و ظالمانه را ندارد بلکه وياستفاده بی
کمترین صدمه را ودنکبهترین شکل از جهان طبیعی استفاده 

]13-15، 11[به آن وارد نماید
هـاي ذیـل   محیط طبیعی پیرامـون انسـان داراي مشخصـه   

:است
محیط زیست، همان محیط الهی است و بشر همواره در -1

و 126، بقـره  20، بـروج  126نسـاء  . (ور استاین محیط غوطه
.]14[) 54فصلت
تحول و کوشا است وییرتغزنده، در حال ،جهان هستی-2

بر اساس آنچه خداوند مقـرر  ،ي ذرات جهان به امر الهیو همه
حجـر -2رعد–143اعراف -7روم . (هستنددر حرکت کرده 

.]14-15[) 15ملک-20
از آیات الهی است که تفکر، تدبر يانشانهجهان طبیعت -3

انسـان را بـه   ،بـا یکـدیگر  هـا آنان در آن و ارتباط و تعقل انس
. کنـد شناخت بهتر عالم وجود و خـالق هسـتی راهنمـایی مـی    

.]14, 11[) 44عنکبوت -9سبا -53فصلت -101یونس (
جهان طبیعت در اختیار انسان اسـت ولـی انسـان بایـد     -4

هـود  . (حفاظت و حراست نمایـد آن رااز آن، يمندبهرهضمن 
]14, 13[) 11انعام -137عمرانآل-164بقره -61

انسان جانشـین خداونـد در روي زمـین اسـت و زمـین بـه       
عنوان محل زندگی او قرار داده شده است و در تسخیر اوسـت  
تا به عنوان مکانی براي آماده شدن و صالحیت یـافتنش بـراي   

.]13-14[زندگی جاوید نقش خود را ایفا نماید
محـیط داراي  :جامعهمتدر سالتعریف محیط طبیعی 

هویتی مستقل و اصالت است و خداوند این هویـت مسـتقل را   
در تسخیر انسان قرار داده اسـت تـا بتوانـد در راه رسـیدن بـه      

رسد محیط میبه نظربنابراین . طی طریق نمایدرضاي خداوند
همواره در پی ارائه خدمت به انسان است و این انسان است که 

محـیط  دهـد تـا  ارتقـا  خود راهاي بالقوه بلیتباید توانایی و قا
محیط نیـز  متقابالًبتواند حداکثر خدمت را به وي ارائه نماید و 

.از وي در پی اطاعت از اوامر الهی حـداکثر اسـتفاده را بنمایـد   

سبب ارتقـاي آنـان نخواهـد    ییتنهابهتعامالت انسان و محیط 
سـت کـه   در جهت رسـیدن بـه خداونـد ا   هاآنشد بلکه تالش 

محـیط طبیعـی   ،به عبارت دیگر. گرددسبب اعتالي انسان می
و اگـر انسـان   اسـت  در تسخیر انسان و آماده خدمت به انسان 

ارتباط خود بـا خداونـد را تحکـیم نمایـد طبیعـت در خـدمت       
. گیردچون و چراي او قرار میبی

: محیط انسانی) ب
یـن  در ا.محیط انسانی در اصل همان جامعه انسـانی اسـت  

اي از افراد هستند کـه  مبحث منظور از جامعه انسانی مجموعه
پیونـد خـورده و   به هـم آداب و قوانین خاص ،سنن،با نظامات

.]12[جمعی دارندزندگی دسته
در حوزه ارتباط انسان با جامعه انسانی نظـرات متنـوعی در   

اولین بار عالمـه طباطبـایی در   . حیطه علوم اسالمی وجود دارد
بـه آن توجـه جـدي نمـوده     عمرانآلسوره 200ي هتفسیر آی

آمد که به وجودآن نظرات متعددي س ازپ.]15،12-16[است
اهللایتآ، نظریه عمده استاد مطهريمی توان به این بین سه از

جوادي اهللایتآ.اشاره کرداهللا جوادي آملی مصباح یزدي و آیت
راي اصـالت  داآن رادهـد و  آملی به جامعه وجود اعتباري مـی 

دانـد و اسـتاد   استاد مصـباح فقـط فـرد را اصـیل مـی     ،داندمی
پـس شـهید   . دانـد مطهري هم فرد و هـم جمـع را اصـیل مـی    

گرایی معتقد است استاد مصباح به فردگرایـی  مطهري به جمع
اهللا آیـت . دانـد حقیقتی نـازل مـی  آن رااهللا جوادي آملی و آیت

لسـفی بیشـتر توجـه    در مبانی فتعریف محیطبهجوادي آملی
ضمن بیان عقیده خود به نقد عقایـد  و استاد مصباح .نمایدمی

هـاي  پردازد و شهید مطهري نظریه خود را با مصـداق دیگر می
بـه  ینبا توجه به مطالعـات محققـ  .ندکیمقرآنی و روایی بیان 

تعریـف اسـتاد مطهـري نسـبت بـه      ]12، 16-17[رسدمینظر
کاربرد بیشـتري  درمانی-بهداشتیيهانظامجامعه و انسان در

ایـن  داشته باشد و ضمن معتبر بودن قادر به پاسـخگویی نیـاز   
.باشدنیزهانظام
نظریه استاد مطهري -

مرکـب حقیقـی   جامعـه را ،استاد مطهري در تبیین نظریه
هـا و  خواسـت ، هـا عاطفـه ها، ، اندیشههاروحاما ترکیب . داندیم

یعنـی افـراد   .گی اسـت نـه جسـمی   ها یعنی ترکیب فرهناراده
دارند ) طبیعت(فطري و اکتسابی ايیهسرماانسانی که هرکدام 
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در یکــدیگر ادغــام هــاروحنــد، گردوارد زنـدگی اجتمــاعی مــی 
ــی ــوندم ــام    . ش ــد بن ــی جدی ــت روح ــی«و هوی » روح جمع

.]12[یابندمی
افراد را در . داندرد و هم جامعه را اصیل میهم فاین نظریه،

داند اما از طرفـی معتقـد اسـت افـراد در     ل شده نمیجامعه ح
،12[یابند که همان هویت جامعه استجامعه هویت جدید می

ها سرنوشـت مشـترك،   وي عقیده دارد قرآن براي جامعه. ]15
نامه عمل مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصـیان قائـل   

اعـراف آیـه   . (پس حیات جمعی نوعی حقیقت است]12[است
داراي شـعور واحـد، معیارهـاي    يعتقد اسـت جامعـه  و م)34

خاص، طرز تفکر خاص و فهـم و شـعور و ادراك خاصـی پیـدا     
،یعنی نه تنها افراد هرکـدام .کند که مخصوص خود او استمی

نامه اعمال مخصوص به خود دارند جامعه نیز ماننـد موجـودي   
بنـابراین  .]12[ي عمـل خـاص خـود را دارد   صاحب شعور نامه

داراي دو نوع مسئولیت است مسئولیت خود و مسئولیت انسان
پـس  . باید پاسخگو باشـد هاآنجامعه و انسان در مقابل هر دو 

انـد از عقـل و   جامعـه يدهنـده یلتشـک افراد انسان که اجزاي 
اي فطري در وجود فردي و طبیعی خود مقـدم بـر وجـود    اراده

ارد و اجتماعی برخوردارنـد و اسـتقالل نسـبی اجـزاء وجـود د     
مجبـور و  ) روح جمعـی (در مقابـل جامعـه   ) روح فردي(انسان 

.]12،15[مسلوب االختیار نیست
انسان به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است و براي 
رسیدن به کمـال خـود گـرایش اجتمـاعی دارد و روح جمعـی      

.رسـاند یماي است که نوع انسان را به کمال نهایی خود وسیله
کنـد  ست که مسیر روح جمعی را تعیین میاین فطرت انسان ا

روح جمعی نیـز بـه نوبـه خـود در خـدمت فطـرت       ،به عبارتی
تمایل به زندگی جمعـی دارد و  فطرتاًپس انسان .انسانی است

کند تا به کمال نهایی خود این زندگی جمعی به وي کمک می
برسد و از طرفی روح جمعی جامعه نیز بر مبناي فطرت انسان 

رضـاي خـدا  آن است و به وي در راه رسیدن بـه  باو هماهنگ 
.]12[نمایدکمک می

:جامعهدر سالمتمحیط اجتماعی 
محیط اجتماعی داراي اصالت است همچنان که فـرد داراي  

انسان برمبناي فطرت خود بایـد زنـدگی جمعـی    . اصالت است
روح جمعی نیز مطابق بـا فطـرت انسـان    ،داشته باشد از طرفی

را رضاي خـدا ي وي براي رسیدن به ي کنندهاست و نقش یار
و بسـته دستکند اما این به آن معنی نیست که انسان ایفا می

ــئولیت و     ــه وي داراي مس ــت بلک ــی اس ــار روح جمع در اختی
.پاسخگویی مستقل است

.محیط طبیعی و محیط اجتماعی،ي فردرابطه-
هاي دینی رفتار انسان بر محیط طبیعی وي آموزهبر اساس

پاکی یا ناپاکی محیط طبیعـی نیـز بـر    همچنین،گذارد اثر می
اگرچه شرایط محیط طبیعی علت تامه .استمؤثررفتار انسان 

تـوان انکـار   نمـی آن راخوبی و بدي افراد نیسـت ولـی اثـرات    
و 138سوره اعراف (یرتأثروح جمعی نیز تحت . ]13-15[کرد

محــیط ) 97، نســاء 56و عنکبــوت 27و 26، نــوح 58اعــراب 
افـراد  یرتـأث طبیعی قرار دارد عالوه بر اینکه روح جمعی تحت 

.گیـرد محیط طبیعـی قـرار مـی   یرتأثخود نیز تحت دارد، قرار
حکومـت اسـالمی   يبر عهدهحفظ محیط را زمانی که خداوند 

مشخص اسـت حفـظ   ) 6و 2ص 2نهج الفصاحه ج (گذارد می
یط طبیعی بر ي مردم مهم است و مححیات طبیعی براي توده

تفکـر  طـرز  همچنـان کـه   .]14[داردیرتأثزندگی جمعی افراد 
دارد و گـاهی حتـی سـبب    یرتـأث روح جمعی بر حیات طبیعی 

.]13،18[گرددنابودي آن می
پس انسان، روح جمعی و محـیط طبیعـی وي بـر یکـدیگر     

براي حرکت بـه سـمت   غیرقابل انکاري دارند ولی هر سه یرتأث
کمک به انسان براي رسیدن بـه فطـرت   حیات فطري انسان و
در ایـن  . دارنـد تمایـل  ، اسـت رضاي خداواقعی خود که همان 

راستا انسان هرگز تحت تسلط مطلق و اجبار محیط طبیعی یـا  
مطـابق بـا فطـرت    هـا آنروح جمعی قرار نـدارد ولـی حرکـت    

. سازدراه را براي رسیدن وي به کمال مطلوب هموار می،انسان
و رسـاند یمحیط طبیعی مسئوالنه به انسان یاري در این راه م

حتی این قابلیـت را دارد کـه در تسـخیر وي درآیـد و محـیط      
رغم داشتن اصالت و مسئولیت نقش کاتـالیزور را  اجتماعی علی

.نمایددر رسیدن وي به کمال ایفا می
نظام سالمت این است نقش رسدیمبه نظر:تعریف نهایی

آزادانه در اختیار انسان قـرار دهـد،  ورطبهکه محیط طبیعی را 
ي خـدمتگزار انسـان وظیفـه   عنـوان بهتا محیط طبیعی بتواند 

خود را در قبال وي به بهترین نحو انجام دهد و در ایـن راسـتا   
با اصالح محیط اجتماعی و هماهنـگ نمـودن آن   نظام سالمت
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با فطرت انسان کمک عظیمی در جهت تسـریع رونـد حرکـت    
بنـابراین حرکـت نظـام    .نمایـد ایفـا  ضاي خـدا روي به سمت 

سالمت جامعه باید در راستاي اطاعت از خداوند و حرکـت بـر   
تکامــل انســانی کننـده یــینتعاسـاس فطــرت انسـانی باشــد و   

نیست بلکه حرکت بر اساس اشجامعهتعامالت وي با محیط و 
.فطرت الهی است

بحث
سـالم بـا   و جامعه بـر مبنـاي ا  در این قسمت تعریف محیط 

پرســتاري مقایســه هــايیــهنظردر و جامعــه محــیط تعریــف
غالـب در  هـاي یـه نظربراي این منظور از هر کـدام از  .شودیم

دو نـوع  .گردیـد تعریف محیط در پرستاري دو نمونه را بررسی 
نگاه عمده به محیط در پرستاري وجود دارد یکی دیـدگاه کـل   

,Watson(نگرانه به انسان و محیط  Parse( و دیگري دیدگاه
,Jonson(سیستماتیک به محیط Henderson (19, 1[است[.

Watson بــه اثــرات محــیط در مراقبــت معتقــد اســت وي
تـا بـا   شودیمکه فرد در آن کمک داندیمايیوهشمراقبت را 

تفکیکی بین محیط Watsonمحیط سازگاري بیابد در تئوري
همـه را در  نیامده اسـت و وي به عملانسانی و محیط طبیعی 

یـدگاه از دکه ناشی داندیممؤثر،مراقبتینددر فرآیک جهت 
در کـه یحالدر ]1،19[باشدیمکل نگرانه ي انسان با محیط 

تئوري حاضر محیط انسانی از طبیعی جـدا شـده اسـت و هـر     
بـه  Watsonعالوه ه ب.کدام نقشی مجزا در تکامل انسان دارند

محـیط در  کـه یحـال یگانگی انسان و محـیط اعتقـاد دارد در   
نیسـت  یطاز محـ تعریف حاضر جزئی از انسان یا انسان جزئی 

اگرچه انسان و محـیط  .بلکه محیط در خدمت انسان قرار دارد
امــا آنچــه ،انکــاري هســتندیرقابــلغطبیعــی داراي تعــامالت 

ــنیازهــاي انســان را  ــا تعــامالت و تجربیــات وســازدیم ي و ی
سازگاري وي با محیط نیست بلکه نیازهاي انسان بر هايیوهش

هرچه انسـان بیشـتر بـر    . گرددیماساس فطرت الهی او تعیین 
اساس فطرت خود که همان رسیدن به خداونـد اسـت حرکـت    

در بعـد محـیط   .گیردیمنماید محیط بیشتر در خدمت او قرار 
آن اشـاره  ت ابیشتر به نقش فرهنگ و اثـر Watsonاجتماعی 

متـأثر انسـان از فرهنـگ   ،با توجه به تعریف موجـود . نمایدمی
مغلوب آن نیسـت و خـود   Watsonي نظریهبرخالفاست اما 

در تعریـف مـا   ،بنـابراین .داراي هویتی مستقل و پاسخگو است
قائل Watsonکه گرددیممحیط طبیعی از اجتماعی تفکیک 

ان مجبـور محـیط،  تئـوري انسـ  یـن در ا.به این تفکیک نیست
بـر اسـاس  . از آنان اسـت متأثرتجربیات و فرهنگ نیست بلکه 

ت انسـان  راختیار و کرامت انسانی، نیازهاي انسانی ناشی از فط
.باشـد ینمـ است و بر اساس تجربیات و سازگاري وي با محیط 

ن و جزئـی از  أو هـم شـ  راسـتا هـم انسـان  Watsonدر نظریه 
ي حاضر انسان برتر از همهدر تعریفکهیحالمحیط است در 

در مقابـل  .ار انسـان اسـت  زگتیار و خدمتخجهان و جهان در ا
و داراي هـویتی  یسـت مجبـور ن محـیط اجتمـاعی نیـز انسـان     
.باشدیممستقل در کنار هویت جمعی 

سـالمت –ن شـد انسـان –به تعامل محیط Parseتئوري 
الگوهــاياســاسبــرشــدنانســانداردعقیــدهدارد واعتقــاد

ومحـیط انـرژي تقابلداردعقیدهوي.گیردیمشکلمحیطی
انسـان ونـد کیممشخصرامحیطباانسانارتباطشکلفرد

باويتعامالتوتجربیاتاساسبرتقابالتایندروندرشدن
.]1،19-2[پذیردیمصورتمحیط

که از عـدم تفکیـک محـیط طبیعـی و     ییهاتفاوتعالوه بر 
،شـود یمـ و تعریف حاضـر حاصـل   Parseاجتماعی در تئوري

.ي فلسفی آنـان اسـت  تفاوت عمده دیگر این دو نظریه در پایه
تعــامالت و ،Parseتئــوريحــاکم بــر یدارشناســیپدفلســفه 

دهنده حرکت انسـان بـه سـمت    تجربیات انسان و محیط شکل
اســالمی فطــرت الهــی در تفکــرکــهیحــالتعــالی اســت در 

و حرکت وي به سمت انسان کامل نیازهاي انساندهندهشکل
است و انسان مجبور و ناچار به تبعیت از تجربیـات و تعـامالت   

اختیـار و  ولـی داراي  گرددیممتأثرخود نیست اگرچه از آنان 
نیز ماننـد  Parseدر تئوري ،عالوه بر این.هویتی مستقل است

Parse   در ]20[ن هسـتند أشـ انسان و محـیط همسـان و هـم
عریـف حاضـر محـیط در خـدمت انسـان بـراي       در تکـه یحال

رسیدن به خداوند قرار دارد یا به عبارتی محیط وظیفه دارد به 
انسان کمک کند و هر چه انسان در جهت رسیدن به خداونـد  

بیشـتري  هـاي یـت حماسعی و تالش بیشتري داشته باشـد از  
.برخوردار خواهد شد

Hendersonــراي ــف محــیط ب ــاتعری ــهلغــتياز معن نام
Webster  از يامجموعــهاســتفاده نمــوده اســت و محــیط را
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و بـر زنـدگی   یرگـذار تأثخارجی و عوامـل  هايیتوضعيهمه
محــیط Hendersonدر تعریــف . ددانــیمــارگانیســم تکامــل

طبیعی از اجتماعی تفکیک نشده اسـت و هـر آنچـه در خـارج     
در نظریه اسـالمی  .شودیموجود آدمی قرار دارد محیط نامیده 

ت هم سو و هماهنگ آفرینش و انسان بـه سـمت خـدا و    حرک
محیط به انسان در راه این حرکت مشـابهی  يخدمتگزارنقش 

هویـت  ،عالوهه ب.]5[پرستاري نداردهاييتئوردر هیچ یک از 
ي از محـیط خـاص نظریـه   یرپذیريتأثیندر عمستقل انسان 
.]2،19[باشدینمبه آن معتقد Hendersonاسالمی است و 

رفتـاري  هايیستمجزء سمحیط اگرچه Jonsonتئوريدر
ـ توانـد اثـر دارد و مـی  هـا یستمسفرد نیست اما بر روي این  ه ب

فرعـی بـه   هـاي یسـتم سشـود تـا   يکـار دسـت وسیله پرستار 
است و تحـت  و مرتبطاجتماع با محیط برابر .اهدافشان برسند

ــأث ــرار یرت تئــوري وي از نظــر .]1،19،21-2[گیــردیمــآن ق
طبیعی از اجتماعی با تئوري حاضر هماهنگ یطمحداسازي ج

بر انسان هاآنياثرگذاراست اما تعریف این دو محیط و میزان 
غلبه بر اثـرات محـیط و   Jonsonدر تعریف  .باشدمیمتفاوت 

در تعریف ما غلبه با خواسـت  کهیحالاجتماع بر فرد است در 
فطرت الهی ر اساسو اختیار فرد است و اینکه فرد قادر است ب

ي عوامل محـیط  همههرچندخود حرکت صحیح را ادامه دهد 
جانسـون،  تعریـف  در. طبیعی و اجتماعی با وي مقابله نماینـد 

و يخـدمتگزار اسـت و ایـن   طبیعـی طیحـ مخدمتگزارانسان
و آنچـه  گـردد سبب زندگی سالم فـرد مـی  سازگاري با محیط

در .محـیط اسـت  سبب زندگی سالم است ثبات و پایـداري در  
این با تعریف ما مغایرت دارد زیرا در تعریـف موجـود   کهیحال

حرکت مـداوم انسـان   محیط در خدمت انسان است و از طرفی 
و ایـن  دهـد ینمبه سمت خداوند در محیطی ثابت و پایدار رخ 

هـاي یـت موقعصحیح وي در يهاانتخابو تالش مداوم انسان 
از .نمایـد یمـ د هـدایت  که وي را به سمت خداونـ دشوار است 

طرفی تکامل و ارتقاي روح انسان که هدف اصلی انسـان اسـت   
Levin. ]22[دهـد ینمـ در محیطی ثابـت و بـدون تغییـر رخ    

نگرانه تعریف نمـوده اسـت ولـی    محیط را بر اساس دیدگاه کل
وي . شـود یمـ وي دیـده  يیـه نظرنفوذ دیدگاه سیستمیک در 

سته و اثرات هر طبقـه بـر   و طبقاتی دانحراي سطوامحیط را د
يهـا تفـاوت توانیم]19،21[فرد را جداگانه شرح داده است

.در این تئوري نیز جاري دانستراJohnsonي رموجود با تئو
از یسـت قـادر ن وي با دیدگاه حفاظتی خود چون،عالوه بر این

آن رایـري گانـدازه کند یريجلوگبر انسان محیطیاثر عوامل 
امري منحصـر بـه فـرد در هـر شـخص      آن رامشکل دانسته و 

که از این نظر با موارد مطرح شده در مقایسـه تئـوري   داندیم
WatsonوParseو اشکاالت وارد بر آنـان در  هماهنگ است

محـیط در خـدمت انسـان    تعریف مـا در . اینجا نیز وجود دارد
است و تعامالت انسان با محیط اجتمـاعی و طبیعـی مغـایر بـا     

قل فردي وي نیست و آنچه سالمت انسان را شـکل  هویت مست
تعامالت وي با محیط نیست بلکه حرکت وي بر اساس دهدیم

نیز سبب نشـده  Levinبنابراین دیدگاه بینابینی .فطرت است
تا دیدگاه نسبی گرایانه نسبت به انسان شدن و تکامل انسان از 

.بین برود
ب در پرسـتاري  بنابراین در تعریف محیط دو نوع دیدگاه غال

وجود دارد یکی دیدگاه کل گرایانه که انسـان و محـیط اثـرات    
یکسانی بر یکدیگر دارند و در مواردي حتی انسان قابل تفکیک 

شـدن وي نیـز بـر    ناز محیط نیست و تکامل سـالمت و انسـا  
و در شـود یمـ اساس تعامالت و تجربیات وي با محیط معنـی  

کـه  اسـت و سیسـتماتیک گرایانهدیدگاه تجربه،دیدگاه بعدي
داننـد ولـی اثـرات    انسان و محیط را در تعامل بـا یکـدیگر مـی   

پردازانـی یهنظرالبته در این بین نیز .غلبه داردمحیط بر انسان
بین این دو عقیده معتقد طبه دیدگاهی حد واسLevinمانند 

است اما مؤثربر انسان محیط اگر چه در دیدگاه حاضر.هستند
ویت فردي و مستقل انسان و مانع حرکـت او بـر   مغایر حفظ ه

با نامناسب بـودن محـیط   هرچندباشدینماساس فطرت الهی 
اجتماعی ممکن اسـت ایـن حرکـت کنـد شـود ولـی متوقـف        

قوي نیست که نقش قدرآنو هرگز اثرات محیطی نخواهد شد
تواند بر آن اثر گذارد ولـی اگـر   انسان را انکار کند بلکه تنها می

کنندهیینتعداراي اختیار واقعی باشد این اثرگذاري هم انسان 
مشـخص در  يهـا تفاوتبا توجه به . سرنوشت فرد نخواهد بود

تفـاوت در  شـود آمده از محـیط مشـخص مـی   به عملتعریف 
و هـدفی  هاآنهاي حاکم بر تعاریف به تفاوت عمیق در فلسفه

.گرددیبرم،ها براي زندگی انسان قائل هستندکه این فلسفه
،بر اساس تعاریف اسالمی محـیط و جامعـه  :گیريیجهنت

یرقابـل غیراتتـأث محیط و جامعـه بـر یکـدیگر    ،اگرچه انسان
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بر دیگران به شدت اثـر  تواندیمانکاري دارند و تغییر هر کدام 
نهایی تغییرات و حرکـت بـه   کنندهیینتعتواندینمگذارد ولی 

و جامعه بایـد در جهـت   انسان، محیط . باشدهاآنسمت تعالی 
این سه بر هم یراتتأثتعالی و رسیدن به خداوند گام بردارند و 

کننـده اسـت ولـی    د داراي اثـرات بازدارنـده و تقویـت   هـر چنـ  
ایـن تفـاوت دیـدگاهی    . نهایی خود انسـان اسـت  کنندهیینتع

.سالمت جامعه جدیدي خواهـد شـد  يهابرنامهمنجر به تولید 
حوزه دانش عملی و عملکرد تغییرات دررسدیمبه نظراگرچه 

يهـا برنامهاقدامات و ،دیده نشود ولی در حوزه فلسفهياعمده
حتـی در  . اي دیـده خواهـد شـد   تغییرات عمدهقطعاًبلندمدت

حوزه عملکرد فردي نیز انسان با دیدگاه اسالمی در تعـامالتش  

با محیط نه فقط به قدرت محیط بلکه به قدرتی باالتر و واالتـر 
دوزد و تعـالی وي  که همان آفریننده جهـان اسـت چشـم مـی    

در تعامـل بـا   .مـادي وي نخواهـد مانـد   يهـا داشتهمحدود به 
جامعه انسان اسـالمی مجبـور جامعـه نیسـت اگرچـه محـیط       

است ولی انسان بر اسـاس  اثرگذاراجتماعی به شدت بر انسان 
هویت مستقل خود وظیفه دارد همواره در جهت سالمت خـود  

محققـین  گـردد یمـ بنابراین پیشـنهاد  . اش گام برداردامعهو ج
هـاي  حوزه سالمت، بهداشت و درمان در جهت طراحی برنامـه 

درمـانی کشـورمان گـام    -عملکردي بـراي سیسـتم بهداشـتی   
در این مطالعه تنها از منابع شیعی استفاده شده اسـت  . بردارند
.تواند محدودیت مطالعه شمرده شودکه می
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Introduction: In order to presents effective health services to a community, professional concepts
should be defined based on the beliefs, values and culture appreciated by that community. Since the
concepts of environment and community are of paramount importance, so their explanation is
indispensable for promotion of community health. Based on these considerations, the objective of the
present study was to define the concepts of environment and community in nursing based on the Islamic
resources.
Materials and Methods: The pre-mentioned concepts were defined and analyzed using Walker and
Avant's (2005) concept analysis, and the theories of Ayatollah Javadi Amoli and Morteza Motahari as
the two main Islamic resources.
Results: According to the Islam religion, human being as the successor of Allah upon the earth is
always interacted with natural environment and society. Human being is affected by reformation or
corruption of the natural environment although, human himself is the final determinant. Community and
human are two independent entities so that the former is required to social life and the latter is formed
by individuals. Although, they affect on   each other but it is human who is responsible for health
promotion.
Conclusion: Regarding the Islamic instruction, human being is not the submissive of the environment
although he is affected by the environment and this semantic difference causes nurses’ activities related
to the community health are not affected only by human life’s events or his experiences. Due to the
significant difference of the Islamic attitudes with other popular cultures towards community health,
replanning of community health programs based on the Islamic resources is warranted.
This research doesn’t need to ethical approval. Funding in this research supplied with Tarbiat Modares
University. This research has not conflict of interest.
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