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 چکیده

معنای  ای از مفهوم اخالق مراقبت ودر این جلسه قصد ما بر این است که ضمن پرداختن به تاریخچه 

به  ، به ماهیت و اهمیت آن در عرصه فلسفه بپردازیم.در طول تاریخ تفکر مغرب زمین careواژه  متفاوت

روانشناس  1گلیگانکارول  اخالق مراقبت به عنوان یک فلسفه برای اولین بار توسط خانمطور خالصه 

ها است به صدای از آن جا که قرن» گوید:. او در کتاب خود میIn a different  voice معرفی شد با کتاب

ها ایم و به تازگی متوجه سکوت زنان در تمام این سالاند گوش دادهیی که آنها پروراندهمردان و ندا

زنند، مشکل داشته باشیم. با این حال هم می پس عجیب نیست برای شنیدن صدایشان وقتی حرفی ایم،شده

نهفته است. ندیدن واقعیات زندگی متفاوت زنان  حقیقت فلسفه اخالقی مراقبت )پرواداری( ،در صدای زنان

و نشنیدن تن صدای متفاوت آنها در کنار این فرض که تنها یک روش برای تفسیر و تحلیل اجتماعی وجود 

توان با پذیرفتن این که دو شیوه متفاوت از درک وجود دارد، فهم می .دارد باعث چنین خطایی شده است

بیند آورد که حقیقت شباهت و تفاوت در زندگی زنان و مردان را میتری را از تجربه انسانی به دستپیچیده

 )این کتاب به فارسی ترجمه شده(.  شودهای متفاوتی بیان میاین حقایق با شیوه که کندو تصدیق می

 

 مراقبت و معانی متفاوت آن

نام  کورادر التین گرفته شده است.  کورااست که از واژه  ethics of careاخالق مراقبت معادل عبارت 

اندیشناک مشتی از آن برداشت  ای از گِل دید وگذشت و پشتهای میز کنار برکهای است که روزی االهه

اندیشید ژوپیتر از پشت سر رسید، در حالی که به چیزی که ساخته بود میو به شکل دادن آن پرداخت. 

یب خاطر پذیرفت، اما وقتی کورا طایزدبانو از او خواست تا در چیزی که ساخته بود روح بدمد، ژوپیتر با 

نام خودش بر او ا ، ژوپیتر با او مخالفت کرد و خواست ترا بر آن گل شکل یافته ببخشد خواست نام خود

ای از به نام او خوانده شود، زیرا تکهنهاده شود. در این هنگام تلوس)زمین( پیدا شد و خواست آن مخلق 

گران، ساتورن را به داوری خواندن، ساتورن این حکم را که عادالنه پیکر خود را به او بخشیده بود، ستیزه

آن حکم این بود که زوپیتر از آنجا که به او روح عطا کرده به هنگام مرگ روح او ری کرد. نمود جامی

گیرند، اما کورا از آن جا که به او شکل داده را و تلوس چون به او جسم داده به هنگام مرگ جسم او را می

ساتورن گفت:  دند،تواند تا وقتی او زنده است صاحب او باشد، اما چون بر سر نام او نزاع کراست می

 ساخته شده است.  (خاک)موس وباشد، چرا که از ه وبگذارید که نام او هوم
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شود و عموما با این نگاه به آن اشاره شده که چیزی این داستان در تاریخ ادبیات و فلسفه بسیار ذکر می

ی قبل از تولد و مرگ، هست کرده و به آن شکل داده است، کورا است. که انسان را از بین دو نیستی یعن

یعنی کورا است که وجود ما را مساوی با وجود خودش شکل داده است. کورا از ابتدای یونان باستان تا به 

مشغولی بودن، یا به یک مشغول موضوعی بودن است و هم موضوع دلن دو معنا داشته که اولی آن دلاال

)پروا(  مشغولی به دیگریمشغولی به خود یا دلدهد و هم معنی دلدیگر یعنی هم معنی اضطراب میبیان 

دهد و هم معنی رنج یا مراقبت. تمام این معانی در این واژه وجود داشته و هر کدم از متفکران به یک می

نم مراقبت چیزی است علت تاکید من بر این موضوع این است که گمان نکی نحوی از این استفاده کردند.

ها ایجاد کردند، بلکه یک مفهوم بسیار قدیمی و مهم در تاریخ تفکر غرب  بوده که تنها که فمینیست

ها به آن سر و شکل فلسفه اخالقی دادند. در فارسی این یگانگی لحاظ نشده و در متونی که به این فمینیست

در معنای اول معادل نگرانی، دل مشغولی اند. داده های متفاوتی برای آن قراربحث اشاره کرده است معادل

یا پروا استفاده شده است، که در هایدگر هم به همین معنا استفاده شده است. در ادبیات نگرانی ترجمه شده 

ام که محبت معنا شده و در روانشناسی دیده

داری است. در معنای دوم آقای رشیدیان به تیمار

ترجمه کردند، اما  خواریو آقای ملکیان به غم

این تفاوت ترجمه وجود دارد بسته به آن بافتاری 

روانشناسی باشد به  رکه استفاده شده است، اگ

اضطراب، اگر  فلسفه باشد چیز دیگری گذاشته 

 شود. می

به بوده که در تاریخ غرب  2بخشهای تسلیاستفاده شده است در نوشته careاولین جاهایی که واژه 

هایی بود که به سراغ نوشته هااین نوع نوشتهزیاد بوده است.  به عنوان یک ژانر ادبی قرون وسطیویژه 

شدند تا انسان از زندگی پر رنج و سختی که دارد نجات پیدا کند. از رفتند و باعث میش روح میآرام

های بخشی کتاب تسلیهای رواقیون و در قرون وسطتوان به نوشتههای پیش از قرون وسطی مینوشتهجمله 

ه است که در آن لحظات بانوی م خیانت و با حکم مرگ آن را نوشتفلسفی بئتیوس که در زندان به جر

توان به کتاب شهر بانوان کریستین ها میاز دیگر کتاب دهد.مش میآراشود و به او فلسفه بر او ظاهر می

از کندی اشاره کرد که سبک رواقی دارد و  حزاندو پیزان و یا در آثار سالمی به کتاب لیلته الدفع اال

ولی متن انگلیسی آن موجود  ،کند. این کتاب به فارسی هم ترجمه نشدههایی برای دفع غم مطرح میکارراه

که در آن  careهردر شاعر آلمانی زبان را داریم که شعری دارد به نام فرزندِ ،بعد از قرون وسطی است.

                                                           
2 Consolation literature  

 یاستفاده شده است در نوشته ها care  که واژه ییجاها نیاول

به  یقرون وسط ژهیغرب به و خیبخش بوده که در تار یتسل

نوع نوشته ها نوشته  نیبوده است. ا ادیز یژانر ادب کیعنوان 

تا  شدندیو باعث م رفتندیبود که به سراغ آرامش روح م ییها

 .کند داینجات پ ردکه دا یپر رنج و سخت یانسان از زندگ
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بعد از کند که ما زاده اضطراب هستیم. گوید. در آن شعر بیان میای که نقل شد را به شعر میهمین قصه

خواهند به فردی کند و در اواخر داشتنش چهار زن هستند که میگوته است که به این بحث اشاره می

نگرانی یا اضطراب است. ثروتمند و پر قدرت آسیب بزنند، اما فقط یکی از آنها می تواند و آن زن همان 

شود بعد از آن در گیرد و در مکتب رومانتیسم بسیار از آن استفاده میاین مسئله در آلمان دوباره اوج می

کشد و این که ما باید شود که در این جا او بحث ایمان را پیش میهای کرکگور هم دیده میاندیشه

دوباره بینیم که درخشد و در هستی و زمان ما میایدگر میبعد از آن در ه وممشغول ایمان باشیم. این مفهدل

کند و هم به پروا. هایدگر هم به دگر پروایی اشاره می کند.کند و از آن استفاده میاین افسانه را مطرح می

کند که پروا دو بخش دارد، خود بینید بعد از شرح داستان اشاره میاگر به هستی و زمان رجوع کنید می

ها گوید هر یک از ایندهد بلکه میو دیگر پروایی. منتها به هیچ وجه چیزی اخالقی به آن نمیپروایی 

د از جنگ جهانی عگر در عرصه فکر دوران خود یعنی بدشوند. هایاقسامی دارد و به خوب و بد تقسیم می

ی است که رفته رفته ها تاثیر بسیاری داشته است و این کال یک مفهوم غربها و نگرانیو با وجود اضطراب

 شود.وارد روانشناسی می

 پرداختند، پایان نامه خود را ای که خیلی به اضطراب نمیاز کسانی بوده است که در زمانه 3میو رول 

د اگر یگو. او در این کار میکنددارد و در آن حوزه کار میدر این زمینه بر میتحت تاثیر هایدگر 

را به معنای محبت ترجمه کردند. care بروید که اینجا  careید به سمت خواهید از اضطراب رها بشوید بامی

مراقبت و بینیم که مفهوم  تر بود ولی در این جا میتر و قویدر آلمان تا قبل از این مفهوم اضطراب اصلی

مراقبت کند. می معتقد است که راه نجات انسان مضطرب دوره ما این است که دگرپروایی اهمیت پیدا می

 کند. 

کنند، این به ما می را داریم که او هم روانشناس است. این روانشناسان لطفی که 4بعد از می، اریکسون

کنند. ا مشخص میهای رشد اخالقی بشر رکنند. دورههای رشد اخالقی برای ما شخص میاست که دوره

کنیم را ه ما خیلی استفاده میکند و اصطالح بحران اخالقی کهای رشد را مشخص میاریکسون هم دوره

ای از زندگی انسان یک بحرانی دارد که با یکی از فضایل ساخته است. او معتقد است هر دورههم او 

سالی و بعد از تمام شدن گوید ما در بزرگها که میولی دارد این دورهشود و یک جداخالقی حل می

ی در برابر رکود است و آن فضیلتی که اگر به آن جوانی، بحرانی که به آن دچار هستیم، بحران زایندگ
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 virtueشود، همین مراقبت است. اریکسون از این فضیلت مراقبت ابتدا به عنوان برسیم بحران رکود حل می

 دهد. فهمد این یک واژه مذکر است، آن را تغییر میها که میکرده، اما بعدیاد می

به نام  دهدمراقبت را به طور مستقل مورد توجه قرار می آید که مفهومها یک فیلسوفی میبعد از این

های مراقبت، ارزش مراقبت در میزان معنا بخشی به زندگی ما سخن که در باب ویژگی 5میلتون میرآف

گوید انسان رها بینیم که میجاست که ما به طور کامل بازی میان روانشناسی و هایدگر را میگوید. اینمی

، که به بیان هستیم در این جهان، اما باید با یک بندهایی خودمان را به اطرافمان ببندیم شده است و ما معلق

 های آن خواهد پرداخت. ویژگی

کند و شاگرد او گیلیگان را هایی از رشد را مشخص میرا داریم که او هم دوره 6بعد از آن ما کلبرگ

های فمینیست و فیلسوفاز آنجا که نگاه گیرد که به آن خواهیم پرداخت. داریم که علیه او موضع می

اید بهتر است که برای تمام ترکیبی از فلسفه و روانشناسی است،  به نظر من ب میرآف روانشناسانی مانند

د پروا داری که گذاشتند، معادل پروا، دگر پروایی، خو careهای متفاوتی که در هر حوزه برای واژه معادل

 ین کرد.ها را تبیشود اینکامال می

باره مراقبت و منظور هر شخص از مراقب خودت باش چیست، برای اولین بار کتابی در میرآف  

گوید: دوست داشتن دیگری و مراقبت و نگهداری یا دغدغه بهروزی و نویسد و در آن کتاب میمی

نسبت به  حقق بخشی فردتساعدت دیگری را داشتن نیست، بلکه به معنای کمک به فرد است برای خود 

کند که بر اساس آن والدین بدانند آیا کاری که هایبرای مراقبت مشخص میخودش. بعد از این ویژگی

های مراقبت شناخت، کند که شاخصهدهند درست است یا نه. او مشخص میتحت عنوان مراقبت انجام می

ها را توضیح ی از اینامید، تواضع، شجاعت، اعتماد، صبر و ستمرار است و در هر فصل کتاب خود، یک

کند. این کتاب در واقع اولین کتابی است که مراقبت را به یک نحوی دهد و ویژگی آن را بیان میمی

 هایی به این کتاب وارد کرده و آن را اصالح کردند. ها روانشناسان فمینیست نقدکند. بعدشناسنامه دار می

 

 کارول گیلیگان

ترین گذارترین و تاثیرهایی که او به استاد خود کلبرگ که از بزرگرویم و نقددوباره به سراغ گیلیگان می

تر از او یعنی پیاژه و فروید و تمام کسانی که معتقد روانشناسان است وارد کرده و حتی به روانشناسان قبل
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توانند در مراحل رشد اخالقی به پای مردان بودند زنان به لحاظ اخالقی پایین تر از مردان هستند و نمی

 برسند. 

کند، متناسب با مراحلی به طور خالصه بگویم که کلبرگ شش مرحله برای رشد اخالقی مشخص می

دهند با طرح  یک سری سوال و در طی آن آزمایشات به این که تعیین کرده است، آزمایشاتی انجام می

توانند بروند. مرحله سه این است که، یک کار زمانی ه اخالقی نمیرسد که دختران باالتر مرحله ستیجه مین

رسند. ها به مراحل باالتر یه عطاعت از قانون و نظم است مین کنند. پسرخوب است که بقیه تو را تحسی

رسند، عبارت است از این که فرد برای وجدان باالترین مرحله اخالقی هم که بزرگان اخالقی به آن می

 اخالقی بکند. خودش کار 

کند و معتقد است که در ( ابتدا از نقد فروید شروع میIn a different  voiceکتاب خود )گلیگان در 

های اخالقی آنها کور  و کر بودند. در ویدویی نسبت به شنیدن صدای زنان و دغدغهطول تاریخ این افراد 

دیدم، که اخیرا برای این نشست از گیلیگان می

درباره سقط جنین رفت و ها میاو به سراغ زن

پرسید و نه معمای هانز که از آنها سوال می

به طور خالصه  ) مورد پرسش کلبرگ بود.

بگویم که معمای هانز درباره مردی است که 

زنش به بیماری سختی دچار است و در حال 

، در حالی که داروسازی داروی مردن است

شفای او را دارد، اما به قیمت زیادی آن را 

و هانز هر کاری برای به دست آوردن آن دارو کرده، با این وجود موفق به خریداری آن نشده فروشد می

ها مطرح رگ بیان چرایی که دختر و پسر بچهاست. حاال آیا هانز باید دارو را بدزدد یا نه؟ و چرا ؟ برای کلب

تر جان یک انسان مهمند، چرا که حفظ دها عمدتا حکم به دزدی داپسرکردند، اهمیت بسیاری داشت. می

کردند، مانند ب بسیاری را لحاظ مینداند و جواها به طور قطعی حکم نمیاز دزدی نکردن است، اما دختر

یا... چه. کلبرگ از  این که اگر به زندان برود و زنش در خانه تنها بماند، یا دوباره به دارو نیاز داشته باشد

گوید رک این حکم مسلم را ندارند(. در آن ویدیو گیلیگان میها توانایی دگیرد که دختراین نتیجه می

های قصد من از این کار این بود که نشان دهم فاعل اخالقی، آن فاعل اخالقی کانتی نیست که به ستاره

آسمان نگاه کند و بر اساس یک سری قوانین کلی و مطلق حکم اخالقی بکند، بلکه آن مادری است که 

فظ یا حذف فرزندش تصمیم بگیرد. برای گیلیگان اصال بله یا خیر گفتن آنها به این در لحظه باید برای ح

 یکانت یآن فاعل اخالق ،یمعتقد است فاعل اخالق گانیلیگ

 یسر کیآسمان نگاه کند و بر اساس  یهاکه به ستاره ستین

است  یبکند، بلکه آن مادر یو مطلق حکم اخالق یکل نیقوان

سقط  قیحذف فرزندش از طر ایحفظ  یبرا دیکه در لحظه با

 .ردیبگ میتصم نیجن
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)همسر، پارتنر، دوست  مسئله اهمیت نداشت، بلکه چرایی آنها اهمیت داشت. زنانی که برای دیگری

ی برا شود، بسیار بیشتر از زنانی بودند کهحتی اگر به ضرر خودشان تمام داشتند بچه را نگه میپسرشان( 

کردند. زمانی که گیلیگان از آنها دیگر قصد سقط می ظاهری و شخصی امور خراب نشدن هیکلشان، یا

ماندند، چرا که آن زنان همواره اصل را بر راضی شوید، آنها از جواب باز میپرسد پس خودتان چه میمی

جود دارد که برای مردان شود اصولی برای تربیت زنان وگذاشتند. او از اینجا متوجه میکردن دیگری می

کند ای را مطرح میگانهدهد و یک مراحل رشد سهمطرح نیست. بعد از این او آزمایشات خود را ادامه می

کند، در مرحله ی اول فرد به خودش فکر میمشابه همان که کلبرگ داشت. مطابق با این الگو، در مرحله

و در مرحله سوم باید به جایی رسیده باشد که هم به کند دوم به دیگران و مسئول دیگران بودن فکر می

  خود و هم به دیگری بیاندیشد.

 

 معرفی فیلسوفان اخالق مراقبت

. اگر چه گیلیگان آثار دیگری هم از دارد، اما در باب این شوندها وارد عرصه میبعد از گیلیگان، فیلسوف

و باعث رشد این اکثر کسانی که در این حوزه فعالیت کردند ها پیشرفت بسیاری داشتند. مسئله فیلسوف

ها بودند و اغلب مردانی که وارد این جریان شدند یا قصد داشتند که اخالق مراقبت را نظریه شدند، خانم

لت ببرند و یا ذیل اخالق مسیحیت. اما زنان در این عرصه همچنان بر بعد جنسیتی این اخالق ذیل اخالق فضی

، مانند محیط زیست، هر کدام از آنها که تعداد قابل توجهی هم هستند، در یک شاخه پافشاری کردند و 

 برم.آنها را نام میترین تن از مهم 5پزشکی،... شروع به فعالیت در عرصه مراقبت کردند که من در این جا 

او  کنیم. صحبتشناس است. شاید وقت شد تا از اهمیت هیوم در این نگاه ، او یک هیوم7ـ خانم آنت بایر1

 بیشتر از مفهوم اعتماد و عدم اعتماد صحبت کرده است، او هیوم را بازخوانی کده است. 

های که در مادری ارزشکرده است،  ، کتابی دارد به نام اندیشیدن مادرانه که در آن سعی8ـ سارا رادیک2

 وجود دارد را وارد سپهر  عمومی کند.

تر از افراد دیگر سخن ، او نسبت به تقابل مفهوم عدالت و مراقبت منطقی و معتدل9ـ خانم ویرجینیا هلد3

 گویدمی

                                                           
7 Annette Baier 
8 Sara Ruddick 
9 Virginia Held 
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اخالق وابستگی از افرادی است که بر بحث وابستگی توجه دارد و کار عشق. او نظریات  10ـ خانم کیتای4

 کند.را مطرح می

که بسیار پرکار است. او آثار درخشانی در زمینه تعلیم و تربیت تولید کرده بر این مبنا  11ـ خانم نل نادینگز5

که اگر هدف زیست انسان خوشبختی است، هدف تعلیم و تربیت هم باید خوشبختی باش و نه پول یا کار. 

ه بسیار متفاوت است از تعریف ارسطویی از خوشبختی و این را در دهد کاو تعریفی از خوشبختی ارائه می

 کند.کتاب خود به همین نام بیان می

 

 مسائل محوری اخالق مراقبت

این افراد را به باز تعریف مفهوم اخالق رسانده است، این است که انسان را به یکی از عناصر اصلی که ـ 1 

کنند و عواطف انسان را بی حیوان ناطق تعریف می

ها به شود که زنشمارند. این باعث میارزش می

تر دیده بشوند، طور خودکار حذف شوند یا پایین

اند و اگر قرار چرا که آنها با احساسات پیوند خورده

که  آنیباشد احساسات در مقابل عقل قرار بگیرد، 

شود به طبع زنان هستند. همان درجه دوم واقع می

ران در  طور که افالطون  تحت عنوان مثال ارابه

کند که رساله فایدروس خود از آن صحبت می

عقل ما سه جز دارد که یکی عقالنی و دو جزء 

ت دیگر غیر عقالنی هستند، یکی از آنها احساسا

ای برود که تعادل را میان آنها خوب و دیگری احساسات بد است و ارابه ران که عقل است باید به گونه

حفظ کند. حفظ این تعادل توسط عقل با خشونت زیادی همراه است، برای مثال اگر اسب سیاه به یاد 

و او را روی کفلش  معشوق افتاد چنان باید دهنه اسب را بکشی که از دهان اسب کف و خون بیرون بزند

بنشانی، تا اگر بار دیگر یاد معشوق افتاد به یاد این مجازات هم بیافتد و آن فکر را رها کند. چیزی که در 

اخالق فمینیستی مورد نقد است، این خشونت و عدم همدلی و درک احساست است و نه حکمرانی عقل. 

ها کند، فمینیستت هم آن را مطرح میه و حتی کانهای اخیر ادامه داشتر مقابل این نگاه خشن که تا دورهد

                                                           
10 Eva Feder Kittay 
11 Nel Noddings 

 نیا دهد،یسوق م یفعل اخالق کی یکه فرد را به سو یزیچ

 کیوجود دارد که من به عنوان  یانانوشته نیکه قوان ستین

حس  کیهستم، بلکه  بندیبه آن پا گرافهیوظ کی ای باوردهیفا

  .است

احساسات  دیمعتقد هستند،با یاریاخالق مراقبت ما بس در

که ملکه ذهن  یابه گونه میرا در کودکان پرورش بده  یاخالق

 .آنها بشود
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بینیم که معتقد هستند، معتقدند اخالقیات نیازمند رشد احساسات اخالقی است. در اخالق مراقبت ما بسیار می

ای که ملکه ذهن آنها برای مثال در خانم نادینگز، باید این احساسات را در کودکان پرورش بدهیم به گونه

ها و حیوانات رشد بدهیم یا چگونه ادبیات فاخر را به آنها آموزش ل چگونه بچه را با گلد. برای مثابشو

های مراقبی بشوند. آنها از مسائلی بدهیم یا حتی مسائل دینی را به آنها آموزش بدهیم که ، کودکان ما، انسان

ند که باید در افراد کندیگر،... صحبت میمانند: همدلی، مسئولیت، احساس بودن نسبت به احساسات یک

دهد، این نیست که قوانین کند، چیزی که فرد را به سوی یک فعل اخالقی سوق میرشد کند و او اشاره می

ایبند هستم، بلکه یک حس پگرا به آن ای وجود دارد که من به عنوان یک فایده باور یا یک وظیفهنانوشته

قدم بودن احساسات برای انجام یک عمل اخالقی است. این حرف را هیوم هم گفته بود زمانی که از م

 گفت.سخن می

کار اخالقی، »گویم:ـ اگر من بخواهم در یک جمله کار اخالقی در اخالق مراقبت را توصیف کنم می2      

وجود تمام کنی بکند، با ی که در آن زندگی میهترین مراقبت را از تو و زمین و زمانکاری است که بیش

همان طور که «. تواند نسبت به آن فعل وجود داشته باشدهایی که میها و عدم آگاهیها و کاستینقص

دهند تا قوانین ها در انتخاب کار اخالقی مراقبت و توجه به دیگری و خود را محور قرار میبسیاری از زن

های اخالق مراقبت . فمینیستاندرساین نگاه طبعا ما را به مخالفت با اصول اخالقی ثابت میانتزاعی عقل را، 

ها وضع کنیم. این قاعده که هر چیزی را برای خود توانیم اصول اخالقی ثابت برای انسانمعتقدند، ما نمی

 پسندم، برای دیگران هم بپسندم، چه بسا باعث ایجاد آسیب برای دیگران بشود و قانون درستی نیست. می

ی جنسیتی به اخالق مطرح است، بحثی است تحت این عنوان هاگیری نگاهنقد دیگری که در شکلـ 3

ده از سپر عمومی تاکه قلمرو خصوصی از قلمرو عمومی جدا نیست و قلمرو خصوصی یک جزیره دور اف

آید. برای مثال در سنت به نظر می نیست که در آن هر چیزی رواج داشته باشد. کما این که در قوانین چنین

شود. اخالقی، اخالقی میر قسمت تدبیر منزل  یا حتی آثار غزالی معتقدند هر بیخودمان، اخالق ناصری، د

توان گفت در این قسمت تدبیر ها مانعی ندارد. به طور کل میآوند که دروغ گفتن به زنمثال حدیث می

ی شوبردگی است. گویا زمانی که از در خانه وارد می زنمنزل اگر فضیلت برای مرد آزادگی است برای 

دانستیم جایگاهی ندارند.  هایی که به عنوان فضیلت اخالقی میشود و دیگر هیچ کدام از چیزر میاخالق پود

های جدیدی است که آیا تفاوتی هست یا نه از بحث بحث تفاوت میان قلمرو خصوصی و عمومی و این

 هایی کرده. که مایکل سندل هم در این باب صحبت

همیت نبوده. اهیچ یک از آثار ماقبل اخالق مراقبت مورد توجه و حائذ ـ از طرفی گویی کودک در 4

ترین ارتباط را با کودکان حتی کتبی که درباره تعلیم و تربیت نوشته شده، اغلب توسط افرادی بوده که کم
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یم و کردند. . به طور مثال روسو کتابی در باب تعلداشته یا به آنها به چشم سرباز یا ابزار جامعه نگاه می

فرستد و خانه میفرزندش را به یتیم 5ماند، اما در زندگی واقعی خود، هر نویسد که در تاریخ میتربیت می

 هیچ ارتباطی با کودک نداشته.

دارند این است که در کتب اخالقی و بعد از آن خانم سارا رادیک بحث خوب دیگری که خانم هلد ـ 5

کامال زیستی دیده کودکان خود،دهند، مانند:زادن، نگهداری و پرورش ها انجام میهایی که زنعموما کار

دهند این است ها انجام میاخالقی ندیدند. بحث جالبی که این. در هیچ سنت اخالقی مادرانگی را شودمی

هیچ ادب و آدابی  به این معنا که هم مانند غذا خوردن غریزی استشود گفت مادر بودن که بگوییم آیا می

ندارد؟ هر مادری برای تربیت کودک خود باید یک نظام اخالقی داشته باشد. همان طور که برای غذا 

 کنند که این آداب چه تاثیری بر اجتماع دارد.خودن هم آداب خاصی داریم و در ادامه بحث می

ها معتقدند . اینشود، شکاف میان خود و دیگران استاخالق مراقبت مطرح می ترین بحثی که درمهمـ 6

بین من و دیگران یک قلمرو میانی وجود دارد که فلسفه اخالق به آن توجه نکرده است و آن قلمرو دیگران 

ل تر از این که نسبت به دیگران مسئوخاص من یعنی همسر، پدر، مادر، فرزند، دوستان،... است. من بیش

ها مسئول هستم. مبنای حرف آنها که مورد نقد بسیار هم قرار گرفته این است ، نسبت به ایناخالقی باشم

جای خود باشد و این یعنی اخالق. جای تصورات انتزاعی و غیر واقعی باید متوجه اکنون و این که هر فرد به

و خود ارتباطی بیشتر از عقل   relation selfها از اولین کسانی بودند که به مسئله دیگر این که فمینیست

 خود بنیاد اهمیت دادند.

 

 نتیجه

کنند و نه زنانی که در حوزه اخالق فضیلت در نهایت در آثار این متفکرانی که فمینیستی )جنسیتی( نگاه می

ضیلت قرار بگیرند. آنها فاصله فکنند، مقاومت بسیار دارند بر این که ذیل اخالق مسیحی یا اخالق کار می

پیوست الهیات فمینیستی،  به ضمن این که ،دکنند تا ادیان منشا تفرقه میان آنها نشوخود را از ادیان حفظ می

در نظریاتشان مردان متفکر نظریات اخالقی مردانه و بی توجهی آنها به  کنند.هایی به ادیان مردانه وارد مینقد

هیچ گاه بحث مراقبت، اطمینان،... این متفکران . کنندهای جدی وارد مینقد به کسانی که در حاشیه بودند

. ه به سبب جایگاه اجتماعی که داشتند، این مسائل  برای آنها محیا بوده استوارکه همرا ندیدند چرا 

چنین در اخالق مراقبت بحث مهمی میان عدالت و مراقبت و درجه اولویت میان آنها مطرح است که هم

ساس شرایط تری ارائه بدهند و بر اچنان معماگونه است. افرادی مانند هلد اما خواستند تا نظریه معتدلهم

ها مقام اول را دارد، مسئله مراقبت آن اولویت را گاه به عدالت و گاه به مراقبت دادند، اما آنچه برای همه
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چنان همکه، اخالق مراقبت ها وارد، از جمله اینها به آنهای اساسی از جانب دیگر فمینیستالبته نقداست. 

شود چیزی کم کند، بلکه با مسئله مراقبت و توجه به زنان در عالم میاز میزان ظلم و ستمی که به  نتوانسته

 هستند. )نادیده گرفتن خود زن(دیگری در حال باز تولید همان نگاه سنتی
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