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Abstract 

In today's world, where issues such as poverty, climate change, war, etc. have become 

transnational crises, moral theorists are striving to find a way to end or reduce the 

devastating consequences of these crises. Meanwhile, the ethics of care believes that 

traditional theories—due to their rationalist principles— cannot provide an effective solution, 

and perhaps it is the ethics of care that can be effective in this regard according to its 

principles. However, this theory has always been accused of being inattentive to the public 

sphere due to its focus on motherhood patterns; this is because, contrary to traditional 

ethical approaches, it focuses more on the private sphere and the relationship of individuals 

with their particular others. Therefore, this article makes an attempt to clarify the scope of 

caring others in the ethics of care and answer the question of whether the ethics of care is 

really indifferent to the public sphere, or more specifically, to global crises. Accordingly, 

delving into the theories of philosophers in this field, it is concluded that although the focus 

of care ethics is more on the private sphere, it is not confined to this field. So much so that 

some care philosophers have specifically theorized on care in the political arena. 
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 در اخالق مراقبت دگرپروایی ةگستر

 2یاردکان یحسن اسالم دیس 1،یانیآدر یفاطمه زهرا مُهر دهیس

 چکیده

 پردازانهی، نظراندشده لیتبد یفرامل یهای... به بحرانو  جنگ ،یمیاقل راتییچون فقر، تغ یکه مسائل یدر جهان کنون

اخالق  ان،یم نیها هستند. در ابحران نیا گرویرانکمترکردن عواقب  ایدادن  انیپا برای یراه افتنی دنبالبه یاخالق

 عرضهها بحران برای این یثرؤحل مراه ندتوانینم شانانهیگراعقل یمبانبه علت  یسنت یهاهیمراقبت معتقد است نظر

 نید، اوجو نیواقع شود. با ا مؤثر نهیزم نیدر ا تواندیاخالق مراقبت است که با توجه به اصول خود م نیدهند و ا

 چراکه بر ؛تاس توجهیب عمومی ةهمواره متهم بوده که نسبت به عرص یمادرانگ یهابه علت تمرکز بر الگو هینظر

 رو،نیشان توجه دارد. از اخاص گرانِیو روابط افراد با د خصوصی ةبه حوز شتریق، باخال یسنت یهاکردیخالف رو

 ایکه آ دداده شوپاسخ  سؤال نیو به ا شوددر اخالق مراقبت روشن  ییپرواگردی ةتا دامن استمقاله قصد آن  نیدر ا

اساس،  نیاست؟ بر هم تفاوتیب یجهان یهابه بحران تر،قیدق بیانبه  ای یعموم حوزةبه  درحقیقت اخالق مراقبت

بر  شتریچه توجه اخالق مراقبت برکه اگ میدیرس جهینت نیبه ا تیعرصه، درنها نیا لسوفانیف اتینظر یبا بررس

در  طور خاصمراقبت به لسوفانیاز ف یاکه عده چنان. آنستین حوزه نیاست، اما محصور در ا خصوصی ساحت

 .اندکردهینظرورز یالمللنیو ب یاسیس مسائل ،عمومی ساحتدر  یدارباب پروا

  .یپروایردگ ،ینییمراقبت، خودآ ،یگرخواهیداخالق مراقبت،  کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 این نظریه به نگر نیز مشهور است.که به اخالق زنانه استنظریه یا رویکرد جدیدی در فلسفه اخالق  1اخالق مراقبت

قرار  ،اخالق فضیلتتا حدی، گرایی و گرایی، وظیفهفایده ،اخالقی مرسومهای طور عمده خود را در برابر رویکرد

ر ید که در سه جهت عمده با ساندانمدار را شق چهارمی در فلسفه میا پروااخالق مراقبت ی ،بیانیبه  ؛داده است

ت حساساهای سنتی عواطف و ااخالق مراقبت بر خالف رویکرد آنکه ،نخست :های اخالقی تفاوت داردرویکرد

 و نه تنها احساسات را مخرب گیردمیهای فاعل اخالقی در نظر گیریانسانی را بخش مهمی از رشد اخالقی و تصمیم

و  کندیمگرایی خشک و به تبع آن قواعد انتزاعی را نقد داند، بلکه عقلو عقالنیت را تنها چراغ سعادت بشری نمی

 به بودن حساس و شفقت همدلی، مراقبت، فیلسوفان اکثر ةعقیددانند. به گیری اخالقی مخرب میبرای تصمیم

چیزی سبات منطقی سوق دهد، به سوی آنمحا یا عقل انتزاعی قوانین سویبه را ما آنکه جایبه ،یکدیگر احساسات

 (.101 ، ص13۳0)هلد،  کند که چه بسا در دنیای واقعی بیشتر به آن نیازمند باشیمهدایت می

 ةک سوژو انسان را نه ی کندمیگرایی لیبرالی حاکم بر نظریات ستنی اخالق را رد راقبت، فرداخالق م آنکهدوم 

و « داریپروا»کند. برای اخالق مراقبت، یابی میای از روابط هویتمنقطع از دیگری، بلکه در شبکهو خودبنیاد 

ثر ا نای کانتی آن، بلکه به معنای منشأمعنه به « خودآیینی»در این رویکرد «. عدالت»نه  ،بنیاد اخالق است« همدلی»

 نیست. در این معنا از خودآییآنهادر عین متفاوت بودن از ، تعامالت با دیگـراناست که مملو از  یفرد در جهان بودن

ضرورت  یفرد ةتوسع ی، بلکـه براپسند نیستناتنهـا  نه ها به یکدیگرو وابستگی انساناست بودن  ارتباط با دیگراندر 

 (.12 ، ص13۳۳صیری، و ن )مذهبی اردد

 دهدیم تیهر فرد اهمبه خاص به طور  گرانیاخالق، به د یسنت یهاکردیاخالق مراقبت بر خالف رو آنکهسوم 

 ةآموز ،رو(. از این101 ، ص13۳0)هلد،  شودیساخته م گرانیدر ارتباط با د یادیتا حدود ز« خود»و معتقد است که 

را ا ای است که مق، برای قائالن به اخالق مراقبت نه تنها تحسین شده نیست، بلکه آموزهاخالدرحوزة  2«طرفیبی»

فتن رصرف نظر کردن از این عالقه و در نظر نگ ،روکند. از ایندور و در تنهایی رها می هرچه بیشتر از روابط مهم خود،

غان نخواهد آورد. اگرچه اخالق مراقبت های اخالقی، جز ناکامی، چیزی برای ما به ارممان در چالشهایاحساس

های اوتترین تفتوان این سه را اساسیهای اخالقی دارد، اما میهای ریز و درشت دیگری نیز با سایر رویکردتفاوت

 گرایی و حتی اخالق فضیلت در نظر گرفت.گرایی، وظیفهآن با نظریات فایده

 سؤالاشته باشد، اما گرایی ددیگر نظریه باید ارتباط وثیقی با مسئلةرسد این نچه گفته شد، به نظر میبا توجه به آ

 آنهابه  و شناسیمرا می آنهاکه  دارنداهمیت تنها آن دیگرانی ست که کدام دیگری؟ آیا برای اخالق مراقبت اینجا

                                                           
 .Care Ethics یا the Ethics of Care / مراقبت الرعایةاخالق . 1

2. impartiality 
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را  آنهاو  مریندا ایشانبا با خبر هستیم، اما ارتباطی  آنهاو رنج  هایی که از دردیا سایر انسان عمیقی داریم احساسات

« رواییپدگر» ةمفهوم و دامن داردبرای ما اهمیت  اینجاچه در ما قرار دارند؟ آن همدلی و شفقت ةدر دایر نیزشناسیم نمی

بت به چه معنا پروایی یا مراقهستیم که دیگر هاسؤالتر ما به دنبال پاسخ دادن به این در این نظریه است. به بیان دقیق

 شود؟شامل حال چه کسانی می است و

 دگر پروایی در اخالق مراقبت. 1

 مراقبت، ة اخالق( از فیلسوفان شاخص در حوز1۳7۳ - 11۳2) 1در باب مفهوم دگرپروایی یا مراقبت، میلتون مایروف

نی، )نصر اصفها «است خودش به بخشیدن تحقق و رشد برای دیگری به کمک دیگرپروایی ةجنب ترینمهم» کندمی بیان

(. مایروف معتقد است پروا به معنای خیرخواهی برای دیگری نیست، بلکه کمک به یک فرد برای رسیدن 61 ، ص13۳۳

به این مسئله  2پرواداری ةدربار عنوان با خود کتاب طول در هابار او. است فردی ة، به رشد و توسعیطی فرایند ،او

شد و بتوانند به نحو مستقل در راستای ر آنهااست از آن جهت که  پردازد که دگر پروایی به معنای کمک به دیگرانمی

 (.2۳1 ، ص13۳3)نصر اصفهانی،  بالندگی خودشان تالش کنند و در این مسیر فرد پروادار نیز به رشد و بالندگی برسد

کند و معتقد یمطرح مرا  0«مراقبت بالغ» ةزنان است که اید مند در حوزةدیگر فیلسوفان دغدغه نیز از 3و پترسنتُ

 یدیدرک جد ی، راه را براکنیممراقبت لحاظ  ةدیاز ا یو متقابل را به عنوان بخش یاتفکر رابطه ةویکه ش یهنگاماست 

هم  (یارابطه ندیفرآ ک)به عنوان ی مراقبت در این معنا از. شودیهموار م ،یو عمل یدر سطح نظر ،مراقبت یاز معنا

رای شود و راه ببه هر دو طرف جلوگیری می بیآس شدنمشارکت دارند، از وارد  هت شوندو هم مراقب کنندهتمراقب

 ةهم یبرا دیاب ییو شکوفا ناندنرس بیاست که منافع آس یبدان معن نیا ارتقا و شکوفایی دو طرف هموار خواهد شد.

الغ فهوم مراقبت باست که پترسن آن را م یزیهمان چ و این در نظر گرفته شود کسانیطور مربوطه به یهاطرف

 .(Pettersen. 2011. P. 55) دنامیم

مراقبت  نیزکند، از خود یمراقبت م گرانیاندازه که از د انبه هم دیکه در اصل، فرد با دهدمراقبت بالغ نشان می

نظریه »با ح این اصطالقرابت  ةتواند نشان دهندیم معنایی که ذکر شد، به اصطالح مراقبت بالغ ،. از نظر پترسنکند

 اریبس را نه آنهافضائل است تا بتواند  حفظ تعادلی میانبه دنبال  یعامل اخالقکه در آن ارسطو باشد  1«اعتدال طالیی

ند مو دیگری و دور شدن از زندگی سعادتداشته باشد و بدین نحو از آسیب رساندن به خود  اندازهاز  شیبنه کم و 

                                                           
1. Milton Mayeroff 

،  . ترجمة مریم نصر اصفهانی. تهران: انتشارات آسماندربارة مراقبت؛ تحلیل فلسفی پروای دیگران داشتن(. 13۳۳. نگاه کنید به: مایروف، میلتون. )2

 چاپ دوم.

3. Tove Pettersen 

4. Care as Mature Care 

5. theory on the golden mean 
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یگری تعادلی ایجاد کند و یکی را فدای د عقل و احساس، نیب اید بتواندنیز، فرد بمراقبت بالغ  گیری کند. درجلو

 .(Pettersen, 2011, p. 56) نکند

 ،دگرپروایی و مراقبت است. در این میان ةمسئل ةدربار هایهدیدگاای از مایروف و پترسن تنها شاخه نظرهایالبته 

قالل نه حفظ است ،دانندی را اصل و اساس روابط انسانی میکه وابستگهستند  2و ایوا کیتِی 1فیلسوفانی چون سارا رودیک

کند تا روایتی مادرانه از اخالق مراقبت ارائه تالش می 3«تفکر مادرانه» ةرسانی را. رودیک با ایدفردی در عین کمک

آموزند، یم به عنوان یک کنش که زنان در طول جریان اجتماعی شدنشان نه یک رفتار غریضی، بلکه مادر بودن رادهد و 

توانیم ادعا کنیم که تفکر مادرانه که بر مبنای نمی بر همین اساس .(160-161 ص، 13۳7و دیگران،  جاه)رفعت نشان دهد

ایر زنانی بلکه حتی مردان و س مادری دارند؛ ةشود که تجربتوسط کسانی تجربه می تنهاهمدلی و شفقت استوار است، 

 .(Sander-Staudt, n.d) و آن را بیاموزند به آن شناخت پیدا کنندتوانند می نیز ،اندکه این تجربه را نداشته

تند های متفاوتی با یکدیگر در تعامل هسها و آگاهیافراد با قدرت ،معتقد است در روابط انسانیدیک وررو، از این

در روابط  توانها را میاین تفاوت گیرد.وابسته شکل میها اغلب میان افراد ناهمسان و بهمرابطهو به همین علت، عموم 

گردانشان معلمان با شا خانوادگی بین والدین و فرزندان به ویژه روابط مادر و فرزند، روابط افراد در تعامل با بیماران،

کوشند تا بر اساس های مختلف میها و قدرتها، آگاهیبا جایگاه آنهازمانی که  ؛و بسیاری از روابط دیگر دید

سان و اخالق باید بر اساس چنین الگویی از روابط ان ،دیگر تعامل کنند. از نظر رودیکمشترکشان با یک هایدرگیری

 .(113 ص، 13۳۳)نصر اصفهانی، ریزی شود طرح نه با مفاهیمی از سنخ قرارداد اجتماعی

ة ند، دست کم همن دارها درک مشترکی از روابط مبتنی بر وابستگی در زندگیشاانسان ةکیتِی نیز معتقد است هم

طور کامل به مادران خود وابسته بودند و بعید نیست که در زمان بیماری و یا پیری و از کار در زمان کودکی به آنها

ای ین نوع رابطهفرزندی بهتر-مادر ةای از سنخ وابستگی قرار بگیرند. او معتقد است رابطافتادگی بار دیگر در رابطه

ونه یک طرف در اوج نیازمندی قرار دارد و طرف مقابل در بهترین جایگاه برای برطرف دهد چگاست که نشان می

 هاییوندپ را آن اصلی ساختار که هستند جامعه در فراگیر روابطی روابط، سنخ این رسدمی نظر به. او کردن نیاز

 زندگی طرواب این درمیان ما هک اکنون او، نظر به نیستند. انتخابی معموالً که سازدمی شغلی و دوستی خانوادگی،

 کندمی بیان یکیتِ باشیم. داشته زندگی در اخالقی زیستی کردن،عمل پروادارانه با که است بهتر بسیار کنیم،می

 مختار و ستقلم کس هیچ و داریم نیاز دیگریک به هاانسان ما ةهم چراکه ؛است انسانی شرایط ةبرجست نمود وابستگی

 خود مرع سراسر در همواره هاانسان ةهم اما هستند، پذیراجتناب هاوابستگی از برخی اگرچه او، نظر از نیست. محض

)نصر  ندندار دیگری به کردن تکیه جز ایچاره آنها در که گیرندمی قرار سالخوردگی و بیماری مانند شرایطی در

                                                           
1. Sara Ruddick 

2. Eva Kittay 

3. Maternal Thinking 
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 (.120-110 ص، 13۳۳اصفهانی، 

 -شودیم ریتعب یبزرگسال نشانه عنوان به استقالل که ییجا - ما یتفراصنع و یصنعت مدرن یایدن در کیتِی زعم به

 درصورتی .میهست ریپذ بیآس آن برابر در یجهان طوربه ما و است دشوار یوابستگ زناپذیرییگر پذیرش یاریبس یبرا

 یستگواب ،سالخوردگی و یضیمر مانند ییهادوره در و یزندگ یابتدا در هاانسان همه که است تیواقع کی نیا که

 هب دست و ندترسیم شرایط این یریناپذاجتناب از یبرخ اگرچه .)Kittay, n.d, p. 2( اندهکرد تجربه را مدتیطوالن

 مواجه آن با یبیشتر یریپذ انعطاف با و آمده کنار مرگ مانند ناپذیر اجتناب هایموقعیت سایر با اما زنند،می آن انکار

 در مهمی گاهیجا بلکه نیست، آورترس ما برای تنها نه ریناپذاجتناب نیاز یک عنوان به غذا هب ازین مثال، برای ؛ندشویم

 کی غذا، به نیاز مانند دیگری، به وابستگی .دارد ما یاجتماع و یهنر نشیآفر ،یخانوادگ تیمیصم ،یفرهنگ تیهو

 .Kittay, n.d, p) است افراد ةهم بالفعل عمواق برخی در و بالقوه نیاز که است انسان وجود در ریناپذجتنابا حقیقت

 .شود تلقی نامطلوب دینبا هم شهیهم اما نباشد، ندیخوشا شهیهم است ممکن اگرچه واقعیت، این .(3-2

 لخوردگیسا و کودکی و بیماری اوقات به منوط تنها را وابستگی کیتِی از فراتر حتی زمینه این در رودیک

 سالم چهگر که دوستی برای مطبوع و لذیذ غذای یک کردن فراهم حتی» گوید:می و رودمی فراتر بلکه داند،نمی

، 13۳۳فهانی، )نصر اص « وابستگی هب مرتبط و یتیماردار حوزة به مربوط احتماالً ،اشتهاستیب و اندوهگین ولی ،است

انسانی نادیده گرفته شده  کید بر عواطفأبا ت 1دیگری از فیلسوفان اخالق مراقبت چون ویرجینیا هلدة دست .(121 ص

تواند از انسان است که هیچ انسانی بدون آن نمی برای فعل ذاتییک »در سنت اخالق معتقد هستند که پرواداری 

ساسات دیگران، ها و احنوزادی به بزرگسالی برسد. این فعل آمیخته با فضایل بسیاری از جمله پاسخگو بودن به نیاز

(. این نکته همان چیزی است که باید ۳۳ ، ص13۳0)گفتگو با ویرجینیا هلد،  «ونت استایجاد اعتماد و پرهیز از خش

ونه غیر از خود به این نکات بیندیشند که چگ یاد داده شود که به آنهادر نظام آموزشی ما به کودکان آموخته شود و به 

، یک کارمند، یک هنرمند یا در غالب هر پدر یا مادر یک توانند به خانه یا جامعه کمک کرد و در آینده به عنوانمی

نقش دیگری در اجتماع، نگاهی از سر پروا و مراقبت به طبیعت پیرامونشان و رشد شخصیتشان داشته و احساس 

 (.77 ص، 13۳۳)نصر اصفهانی،  مندی در خود و دیگران پیرامونشان ایجاد کنندرضایت

اد روابط بین افربلکه ، نیست دی یا ترجیحات فردی، حقوق فریاخالق رویکرد در اینمرکزی  دالّ درواقع

 ،یروابط خانوادگ و شوددر نظر گرفته می اصلیبه عنوان یک ارزش  و پرواداری . مراقبت(Held, 2005, p. 15) است

 از سر تواند. به عنوان مثال، روابط میحائز اهمیت هستند آنهافارغ از مثبت یا منفی بودن گروهی و اجتماعی ، دوستی

 درواقعلمانه باشد. ظا و ایانهتواند خصمانه، استثمارگریا میشکل گرفته باشند متقابل  هاییتوانمند یا اعتماد، مالحظه

 .(Held, 2005, p. 119) کیفیت رابطه چیزی جدای از به رسمیت شناختن اصل ارتباط است

                                                           
1. Virginia Potter Held 
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گری و جهان او نزدیک به افراد بیاموزیم که به دیکنند که در فرایند پروا باید کید میأفیلسوفان مراقبت بر این نکته ت

چه بیش از همه به ما در آموختن این مهارت کمک آنشوند و دست از داوری کردن و قضاوت دیگران بردارند و 

کم ولی رنگ،اگر نگوییم بی ،های فکری فلسفه اخالقکند، همان توجه به عواطف و احساساتی است که در سنتمی

 رنگ است.

شتن اول پروا را دا ةمفهوم پروا وجود دارد. دست ةرسد که به طور کل، دو دسته نظر دربارلحظه به نظر می اینتا 

ان را در دیگر روابط انس ةشود و دستداند که به صورت تعاملی باعث رشد طرفین پرواخواه و پرواجو میای میرابطه

مین و أا تتواند نیاز او رپذیر در برابر فردی قرار دارد که میبیند که در آن همواره فردی آسیبوضعیت نامتوازنی می

بنای تمام روابط انسانی است. در مجموع اما آن چه در هر دو سر  طور کل وابستگی زیربا او همدلی کند؛ چراکه به

 کید بر شفقت، پرواداری و همدلی است.أکمک و ت ة، توجه به مسئلدارداین طیف نقش پر رنگی 

 خصوصی ةمراقبت، رویکردی معطوف به حوز اخالق. 2

شویم اقبت همراه مین اخالق مرابگیریم، به نظر با آن دسته از منتقد اینتیجه ،اگر بخواهیم از تعاریفی که تاکنون خواندیم

 ،مثالرای توان گفت، بمی شود. به بیان سادههای جهانی بلند نمیاین نظریه برای بحران ةکه باور داشتند دودی از کند

است و این  محورمراقبت ةمادر و فرزندی بهترین مثال برای نشان دادن یک رابط ةگوید رابطزمانی که کیتِی به ما می

 ،اندهای خانوادگی، دوستی و شغلی ما را ساختهگونه روابط، روابطی فراگیر در جامعه هستند که ساختار اصلی پیوند

روابط شما  راکهچ)یا دست کم بیشتر( مراقب خود و اطرافیانتان باشید؛  تنهاکه در حال گفتن این مسئله به ماست  درواقع

 ، همکار و یا همسایگان شما هستند.که دوست، خانواده آنها درمجموعمعطوف به همین افراد است؛ یعنی 

یی دارم یا نه؟ به اای در قبال کودکان گرسنه آفریق، وظیفهنمونهاگر در این لحظه از کیتِی بپرسید که آیا من، برای 

توان شما نخواهد داشت. به همین ترتیب می سؤالجوابی برای  ،ایمچه تاکنون از او شنیدهرسد که با توجه به آننظر می

ی و مراقبت، همدل ةدربار آنها نظرهایهای مشابهی نیز برای مایروف، پترسن، هلد و کیتِی آورد؛ چراکه با توجه به مثال

رخورد ای نیازمند باین ظن را برد که گویا اصل رابطه مبتنی بر همدلی و پرواداری، تا اندازه یطقمنطور بهتوان می

فرزند،  –)مانند رابطه مادر شود نیزهایی که برای این روابط مطرح میمستقیم با فرد نیازمند است؛ همانطور که الگو

 نزدیک با فرد نیازمند است. ة...( بر اساس نوعی رابط دوستی،

عمومی گامی بردارد، با توجه به الگوهای  ةرسد حتی اگر این نظریه بخواهد در عرصاز طرف دیگر، به نظر می

 ،بهتر یانبکید زیادی نیز بر آن دارد، راه به جایی نخواهد برد و به أدهد، خاصه الگوی مادری که تارتباطی که ارائه می

وق طاقت بشر ف - از ممکن یا غیر ممکن بودنش جدا - آنهاای از انسهگسترد ةهای ارتباطی به دایرتعمیم این سنخ الگو

به  ،یمای بین یک مادر و فرزند باشهمدالنه ةتوانیم شاهد چنین رابطما می اینکهرسد است. به بیان دیگر، به نظر می
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نگاه یا از د، آبیای تری تسریاین سنخ رابطه است. اگر این رابطه بخواهد به جامعه گسترده ةعلت کوچک بودن دایر

 رود.شود و یا از طاقت بشر بیرون میکاسته می میزان همدالنگی آن

نند؛ کپیدا میدیگری  برایخود کردن وقف  معنایی چونگاه  ،حتی دوستی وهایی مانند مادری الگو درواقع

های و اغلب اوقات از نیاز کنندمی آنهاهای وقف نیازخود را های اول کودکی فرزندانشان، همچون مادرانی که در سال

واقع گذرند و در میا دوستانی که از وقت و فراقت خود می نمایندهای کودک عقب نشینی میع خواستهخود به نف

 در مقیاس جهانی، فشار سنگینی همهایی، آنو همدلی . به نظر چنین همراهیشوندیار و همراهش می ناراحتی دوستشان

 کند که اصرار به تحقق آن، نه معقول است و نه ممکن.بر افراد وارد می

 ظرهاینگیری اخیر ما، نه تنها عجوالنه است، بلکه بدون در نظر گرفتن فیلسوفانی چون ویرجینیا هلد معتقدند نتیجه

 ةاررت دربخرش با قدأاین عرصه و از روی کم آگاهی است. هلد خود از فیلسوفانی است که در آراء مت اخیر فیلسوفانِ

 وارغ از دوری ف ،محور با تمام افرادمراقبت ةهای دیگر سخن گفته و به داشتن رابطمردم در سرزمین در برابرما  ةوظیف

یم، بر ی که در باال مطرح کردنظرهای افزون برهای اخیرش، ، او در کتابنمونهبرای  ؛کید کرده استأت ،شانکیینزد

رش عدالت و پروا ما نیازمند بسط عدالت در فضای خصوصی و گست ةبا دوگان کند که در رابطهکید میأاین نکته نیز ت

دیگر، اخالق مراقبت به دنبال بسط اخالق پروامدار در این جهان بهم  بیاننگاه پروادارانه در فضای عمومی هستیم. به 

عدالت،  ةه مسئلد باید ضمن توجه بدارد که افرا تأکیدهای دیگران دور است. همچنین بر این نکته ّپیوسته و توجه به نیاز

 ای دموکراتیک پیگیریبه حمایت از طبیعت و محیط رشد انسان بپردازند و این کار را با سماجت و به شیوه

. ما نیز در ادامه قصد داریم تا ضمن پرداختن به این دسته از نظریات به نقد و بررسی (Held, 2005, p. 130) کنند

 بپردازیم. آنها

 دگر پروایی در اخالق مراقبت ةدامن. 3

 خالق مراقبتا تقریرهای نخستین هرچنددگرپروایی در اخالق مراقبت، نظریه پردازان این حوزه معتقدند  ةگستر ةدربار

ود شکرد، اما در تحوالت بعدی این مسئله به خوبی روشن میتوجه می بیشتر به روابط بین افراد در خانواده و دوستان

 تأکیدها نیز (. برخی از فمینیستHeld, 2005, p. 131) محدود شود« خصوصی» ةنباید به حوز که اخالق مراقبت

عمومی به خانواده گسترش یابد، اصول پرواداری نیز به  ةکنند، همانطور که اصول عدالت و برابری باید از حوزمی

 یاسی اعمال شود.شده و در ساختارهای اجتماعی و سوضوح درک تواند بهلطف اخالق مراقبت می

کند و به نقش اصول را ترسیم  ایهطرابچنین  خود 1در مکتوبات اخیر دوشکمیفیلسوف مراقبت، ویرجینیا هلد 

                                                           
 اند.آثاری مانند دو کتاب زیر که تا کنون به فارسی ترجمه نشده. 1

 The Ethics of Care: Personal, Political, and Global & Feminist Morality: Transforming Culture, Society, 

and Politics (Women in Culture and Society).  
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فرزندی -والد ةطرابهای مراقبتی مانند نوع فعالیت کاربستاو در پاسخ به کسانی که . جهانی بپردازد ةمراقبت در جامع

دو  در هر د پرواداری در هر دو عرصه، اشتراکاتی غیر قابل انکار دارد.گویمیدانند، عمومی ناممکن می را در عرصة

 گذاریارزش -هایی از موجودات عقالنی انتزاعینمونهنه  -به عنوان افراد متمایز و خاص و افراد به خاطر خودشان

 واهد بود.خر هر دو عرصه دبخشی از روابط مراقبتی  ،توجه دقیق و پاسخگویی به نیازهای افراد آنکهضمن شوند. می

حاکم های سیاستهایی از جمله داند و در عرصهها را حائز اهمیت میانسان ةداری از هم، اخالق مراقبت پروارواز این

در  ،...هداشتیهای بها برای مدارس، فراهم کردن دسترسی کافی به مراقبت، عدم تبعیض، یکسان کردن هزینهبر بازار

 .(Held, 2005, p. 130) استحال ارائه پیشنهاد 

 شخصی فعامندیگر به دهد، ممکن است ای که روابط مراقبتی را بین اعضای خود پرورش میجامعهبنابر نظر هلد، 

داشتی های بهها، از مراقبتبه زعم او، در حال حاضر منفعت شخصی در تمام فعالیت .در تمام ساحات خود توجه نکند

 ایجامعهراقبتی بسط روابط مدر عوض،  کند، اماا تولید فرهنگ، نقش کلیدی بازی میو رسیدگی به کودکان گرفته ت

وجود دارد و به همین  جامعه دولتی برای رسیدگی به نیازهای اعضای مناسبعملکردهای در آن  را خواهد ساخت که

به عنوان مثال، در یک  1؛کردهای قانونی برای اقدامات غیرقانونی توان منابع و توجه کمتری را صرف راه حلمی علت

 هایم گیریتصمی همچنین و خواهد شد غیرتجاری ی،فرهنگ اتتولیدتر و کوچک، قلمرو قانون مبتنی بر پروا جامعه

، نه تنها در سطح روابط افراد یک جامعه، اخالق مراقبت ،از نظر اوعمومی از طریق گفتمان اخالقی رشد خواهد کرد. 

که چگونه این شکل از نظریه اخالقی دهد و نشان  شودتعمیم داده نیز ها ابط بین ملتسطح رو تواند دربلکه می

 .(Held, 2005, p. 130) دهای جهانی دارهای مشخصی برای نگرانیراهکار

 یاهمیتچنان آن اخالق مراقبت -گرفتیم  چه ما نتیجهست برخالف آندر - رسد در اندیشه هلدبنابراین به نظر می

برای  اما دالیل هلد ؛المللی ارائه دهدبین روابطبرای جایگزین تواند راهکاری میکه  قائل استل جهانی یبرای مسا

جهانی از نظر او و سایر فیلسوفان مراقبت وجود دارد که ما  ةاین ادعا چیست و چه اشکاالتی در رویکرد غالب جامع

 ها باشیم؟بین ملت ةهای دیگری برای رابطدارد تا به دنبال راهکاررا بر آن می

د و از نکتمرکز میجهانی  ةروابط خانوادگی، شهروندی و بعد جامعروی بر ابتدا  ،لیبرای بررسی این مسا هلد

به عنوان  مراقبتاو  .دهدهای مرسوم در این سه حوزه توضیح میاین طریق، تمایز نگاه مراقبتی را با هر یک از رویکرد

ندین بدون چحقیقتاً . داندمیدیگری در خانواده  ارزشپیش شرط هر  را مشاهده یک فعالیت واقعی و تجربی قابل

گاه هیچ ،های مراقبتی در تربیتفعالیتاین درحالی است که این دست سال مراقبت، هیچ کودکی زنده نخواهد ماند. 

ری اداره توسط غریزه مادفرآیند طبیعی که به عنوان یک  تنهاو  پردازان اخالق قرار نگرفته استتوجه نظریه مورد

                                                           
 طور مفصل به این مسئله پرداخته است. برای اطالعات بیشتر ر.ک.به 10و 7، 1های خود در بخش اخالق فمنیستی. او در کتاب 1

Held, Virginia. 1993. Feminist Morality: Transforming Culture, Society, and Politics (Women in Culture and 

Society). Publisher:  University of Chicago Press. 
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وان به ترو، میاز این بدانیم. اصل اساسیمنطقی است که مراقبت را در خانواده  لحاظ شده است. از نظر هلد ،شودمی

ه مراقبت بدون عدالت ممکن است وجود داشت تر است؛ چراکهدرستی ادعا کرد که مراقبت حتی از عدالت نیز حیاتی

 (.Held, 2005, p. 134) تی سازنده، وجود نخواهد داشتعدالت بدون مراقبباشد، اما 

 ةکند که در یک جامعمی بیاندهد و بعد از این، الگوی مراقبت را به روابط میان شهروندان تسری میهلد 

 روابطینیز  ید و گاهندهاعتماد و همدلی شکل نمی رویمحور نیز گرچه تمام شهروندان روابط خود را از مراقبت

دارند، اما همواره آگاه هستند که بهترین و در میانشان وجود  آمیزتضاد خشونت وتحقیر  ،فرت متقابلنناشی از 

 روابطی هستند که بر اعتماد و همدلی استوارند. ترین روابط در حل مسائل اخالقی، آنسازنده

 عدالت و مراقبت ةرابط. 4

 در روابط مراقبت ایجاد شود. عدالت و انصاف ،حقوقیگاه جادر مورد  هایینگرانیشود تا ها باعث میاین سنخ ادعا

ا تشکیل تری از روابط رشبکه گسترده ،های مربوط به آن در مورد اعتماد و توجه متقابلمراقبت و نگرانیهلد نظر  از

ن یبنابراشود. میعدالت، سودمندی و فضایل مطرح  ،حقوق ،آن موضوعات دل کند که درو از آن حمایت می دهدمی

اجرای قوق و ح بحث و بررسی ةدر دایر. وقتی موضوعی نباید به مراقبت تقلیل پیدا کند ها و اصول اخالقیارزش ةهم

مراقبت  ةیشینپ اما در عین حال باید به این نکته نیز توجه کنیم کهمتوسل شویم،  آنهابه  باید ،گیردقرار می عدالت

ه خاطر داشتباید به بر این اساس، همواره منسجمی نخواهیم داشت. ةجامع ،در غیر این صورت؛ چراکه اولویت دارد

 بر نیو ا ؛نه برای کل اخالق ،هستندها مناسب محدودی از دغدغه ةحق و عدالت تنها برای حوزاخالقِ باشیم که 

 .(Held, 2005, p. 136) کنندیم شنهادیپ یاخالق سنت یهاهیاست که نظر یزیخالف چ

اصول اخالقی تعمیم دهند، با این  ةرا به همحقوق قانونی و اصول عدالت  که ب تمایل دارندغلاسنتی های هنظری

ای جامعهکه درحالیدهد. که همه مشکالت اخالقی را پوشش می دهندمیجامع ارائه  هاییالگوها فرض که این

به سالمت  ،انونی محدود شده استکه تنها با چند حکم ق افراد پایان منفعت شخصیدنبال کردن بی مدار به جایپروا

ه و و عدالت، فاید ، اعضا باید به مسائل حقپروامدار ةدر یک جامع .کندروابط اجتماعی بین اعضای خود توجه می

الق را ، اما نباید تصور کرد که کل یا حتی مرکز اخکه این مسائل حائز اهمیت بسیاری هستند؛ چرافضیلت بپردازند

 .(Held, 2005, p. 136) کننداشغال می

ب باشد، غال آنهاتعقیب منفعت شخصی و استیفای حقوق فردی بر همه تعامالت  از نظر هلد اگر در یک جامعه،

 او معتقد است .نخواهند بود، اگر اصالً زنده بمانند خانوادهیک افراد برای مدت طوالنی دوستان واقعی یا اعضای 

ها ط میان انسانو راب ای از پیوند اجتماعیزمینهپیش بر تن جهانی صلح آمیزاحترام مؤثر به حقوق بشر، از جمله حق داش

توانند و باید می هاترین مبنا برای چنین پیوند یا همبستگی، مراقبت است. انسانمناسب استوار است و در سراسر جهان
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اد فضایی برای رعایت حقوق ایج شده وتا روابط بین آنها را حفظ  ،های دیگر اهمیت دهندبه اندازه کافی به انسان

 ،تالش کنند تا جوامع خود را بسیار بیشتر از آنچه که بوده افراد باید ،رو(. از اینHeld, 2005, p. 137) شود

 کنند. محورمراقبت

فته به محور گروابط خانوادگی و مناسبات شهروندی در یک جامعه مراقبت ةکنون هلد دربارچه تابا توجه به آن

جامعه جهانی نیز معتقد است با وجود تمام حقوق مسلم و معاهدات پذیرفته شده و تشکیل  ةرسد در حوزنظر می

د دوا حت تغییرات اقلیمی،... ما ةهای جهانی برای پایان دادن به جنگ، فقر و پرداختن به مسئلها و کنفرانسسازمان

افع به دنبال من کیهر  که در میان این معاهداتهستیم  یبیرق یهادولت میان گستردههرج و مرج  کی شاهد یادیز

د ادامه به رش روی خود داشته همچنانی که پیشجد یهاچالش رغمیعل نیز الملل نیحقوق بالبته خود هستند.  یمل

صلح در و  یبرابر ،یحقوق فرد چون یاخالق میمفاه و توسعه اخالق عدالت یبرا یادیز یکارهاو در مجموع داده 

رسد در نگاه هلد، این ساختار به علت وجود مبانی چون توجه بیش از انجام داده است، اما به به نظر میسطح جهانی 

تنها نتزاعی و طرفانه، اگرایی لیبرالی و وضع قوانین بیفردی مستقل و خود مختار(، عقل ة)به مثاب حد به منافع فرد

 ردهای رقیب، اخالق مراقبت متفاوت از رویکرد ،میان محور، بیش از این راه به جایی نخواهد برد. در اینعدالت

 .(Held, 2005, p. 156) کندتوجه می یروابط مراقبت ژهیافراد و به و نیاول به روابط ب ةدرج

 اخالق مراقبت در مقیاس جهانی. 5

برای شود،  جادیابر اداوطلبانه توسط افراد آزاد و بر دیبا یروابط اخالق م،یکه فرض کن نیا یبه جا در اخالق مراقبت،

رودیک  همانطور که کیتِی و) قرار دارند شدهانتخاب ن یروابط درنابرابر  هایقدرتدر آن  هستیم که مهیایی هاتیقعمو

از مشارکت  مایتح ضمن این دیدگاه .الملل حاکم استبیشتر در فضای بین که و این موقعیتی است (نیز اذعان داشتند

 ،اصخ گرانیبه د ییو پاسخگو تیحساس ،ی، همدلکندادعا می کند،می هیق توصاحساسات در درک آنچه اخال

در مورد  یو اصول جهان یانتزاع اریبس نینسبت به قوان م،یانجام ده دیآنچه با یبرا یبهتر یممکن است اغلب راهنما

تگو در ارتباط و گف ت،یوادرک ر نه،یدرک زم ات،ی، اخالق مراقبت از توجه به جزئبه عبارت دیگرباشد. « همه افراد»

در  اخالقی چه در خانواده و چه ةبسا این سنخ نگاه بتواند در عرصفرض که چه نیکند، با ایم تیماح یبحث اخالق

 .(Held, 2005, p. 157) باشد یکل هاییهتوص تر ازمؤثرتر و مقیاس جهانی، مفید

 یبه صراحت شهروند اخالق مراقبت انیحامای از عمومی، عده ةاخالق مراقبت در عرص ةبه جهت تسری یافتن اید

 ةبر این باورند که اگر ما هم آنها 1.دهندیمراقبت قرار م هایکنار الگوی دوستی و مادری به عنوان یکی از شیوهرا در 

                                                           
ــاس اخالقیات: مراقبت) Caring: Gender-Sensitive Ethics. به عنوان مثال، پتا باودن در کتاب 1 ــیت به حس  عمل نوع چهار( جنس

  ضمن  و ست ا فمنیسیتی  اخالق بررسی  و نقد حال در کتاب این در او. کندمی عنوان قبتیمرا اعمال از را شهروندی  و پرستاری  دوستی،  مادری،
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 صدق زین برای شهروندان جهانممکن است  یاستدالل جهانی در نظر بگیریم، آنگاه چنین ةها را عضو یک جامعانسان

ه ی کافرادسایر خود را در قبال  یهاتیمسئول دیجامعه باافراد  ةهماست که  نیا گرانیوضوح ببه  این نوع نگاهکند. 

 نیا به بهترخود ر ندهیآ یهاو آموزش نسل پرورشامکان  جامعه نیز باید بشناسد و تیبه رسم ،هستند وابسته آنهابه 

 یاعضا ت کهسابسته در سطح جهانی به این معنادر برابر افراد و یت. به رسمیت شناختن مسئولشکل ممکن فراهم کند

مسئول  ریفق یدر مراقبت از اعضا و فاحش یهاتیو محروم یکاهش گرسنگ درخود را  دیجوامع ثروتمند با

 .(Held, 2005, p. 160) دندانب

در تالش برای که  جود دارندو میلیون نفر در جهان 600گزارش سازمان ملل متحد هنوز بیش از برای مثال، طبق 

اگر ما خود را  بنابراین. (United Nations, posted on: 2021) هستندغذای کافی وعده  آوردن یکدستبه

 آنهاال های خود را در قبدانیم، آنگاه باید به سایر شهروندان جهان کمک کنیم و مسئولیتشهروندان جامعه جهانی می

ترین فاصله از خودمان انجام دهیم تا بتوانیم جهانی مراقبت محور داشته باشیم. البته صادقانه باید گفت که حتی در دور

)عضو جامعه جهانی  نیز با توجه به همین حد وسط 2(تامِس پاگ) گراو وظیفه 1(پیتر سینگر) گراسایر فیلسوفان فایده

 ةثر از ایدأد، متمراقبتی باش آنکهرسد این دیدگاه پیش از اند. بنابراین به نظر میکردهبودن( از الزامی بودن کمک دفاع 

 ات آن است.قتضائجهانی شدن و ا

 آنهادرون  نیها و همچندولت نیو روابط ب یالمللنیب استیسقصد دارد تا  ،در گام بعدی ،اخالق مراقبتهمچنین 

 ینظام تیر امنا بهاز حد دولت شیب تأکیدتوان به تغییر در این عرصه، می های قابلسیاست ةاز جمل .دهد رییتغنیز را 

بدان معنا  نیا تهی اشاره کرد. البطیمح ستیز یهایمانند نگرانی تیامن یهاجنبه ریگرفتن سا دهینادی و اقتصاد یو برتر

اده از استف جایگزینی برای دیبا شهی. اگرچه همنباید از زور و خشونت استفاده کرد المللنیحقوق ب درکه  ستین

اسخ به پ یاز خشونت برا ریغ یگرید یابزارهامندی که های قدرتبرای دولت ،ژهیوبه وجود داشته باشد، خشونت

 بنابراین (.Held, 2005, p. 166) را در دست دارند هیتوج قابل ریغ یهابرابر خواسته درمقاومت  ایموجه  یهاخواسته

 راه چاره است. نیعنوان آخربههمواره شونت ختوان ادعا کرد که می

مراقبت  ةو معتقد است تجرب کندمیها دفاع اخالق مراقبت در روابط بین ملت ةگسترش دامن ةنیز از ایدو پترسن تُ

 ای نژاد ن،یق به دمتعل ایناتوان،  ر،یفقها نیز نگران باشیم و دوری و نزدیکی یک فرد شود تا ما برای سایر انسانباعث می

چگونه  شویم کهرو میبهرو سؤالدر درون خود مدام با این  چراکهحس همدلی ما را کاهش ندهد؛  یگریملت د

                                                           
ــه این در جدیدی نگاه بیان ــوفان اخالق مراقبت خرده می رویة به عرص ــتر و مطالعه کتقالب گزارش محور فیلس اب  گیرد. برای اطالعات بیش

 رجوع کنید به:
https://www.routledge.com/Caring-Gender-Sensitive-Ethics/Bowden/p/book/9780415133845 

 محمد آزاده. تهران: نشر نی، چاپ اول. ة. ترجمیک جهان، اخالق جهانی شدن(. 13۳3سینگر، پیتر. )رجوع کنید به: . 1

2. See: Pogge, Thomas. (2005). "World poverty and human rights.” Ethics & international affairs 19, no. 

1: 1-7. 

http://www.un.org/
https://www.routledge.com/Caring-Gender-Sensitive-Ethics/Bowden/p/book/9780415133845
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ا به ب در این نظریه ما .کردیمسلب  گرانیفرصت انجام آن را از د ایحق  چیزی را برای خود آرزو کنیم که یمتوانیم

قلمداد ناآشنا  یهاینهگایبرا به عنوان  آنهاکمتر به مراقبت دارند،  ازیکه ن ییهابه عنوان انسان ،گرانیشناختن د تیرسم

 ,Pettersen) از سر همدلی عمل خواهیم کرد، آنهابا توسل به  گردیم ومی هاشباهتکشف  به دنبالو در عوض  کنیممی

2011, P. 57). 

توان براین میگرایان ندارد، بنایامدگرایان و پطرفی وظیفهرسد این تفسیر، چندان تفاوتی با آموزه بیبه نظر می

 باشیم. از حامیان مراقبت الزم باشددور از خود،  یگرفت نیازی نیست که برای داشتن حس همدلی با دیگران نتیجه

کند که یکی از اهداف آموزش اخالقی، همین گسترش دادن حس مراقبت و توانایی همدلی عنوان می 1نگزینل ناد 

ت که هایی اسو ... از شیوه مجدد یهایسازو مفهوم ای اخالقیهکردن موقعیت لیگوها، تختگف با سایر افراد است.

ار آموزش مدیک فرد پروا درواقع. (Pettersen, 2008, P. 62-63) استفاده کرد آنهاتوان برای تربیت اخالقی از می

 درا بسنج یمراقبت، مالحظات مختلف دهیس او بر اسا دنقضاوت خود استفاده ک ای اخالقی، ازهبیند که در موقعیتمی

 .خاص است ةو دست به انجام فعلی بزند که به نظرش بهترین عمل در آن لحظ

 یهاستورالعملدهای دشوار، برخی از فیلسوفان مراقبت، گیری در مواقعی با انتخابالبته برای تسهیل در تصمیم

. است داده 2«ذیریپآسیب»گیری بر اساس ز مبنی بر تصمیمنگینادنل اند؛ از جمله پیشنهادی که را عنوان کرده یدیمف

ات، گرفته شود، نه بر اساس احساس «یریپذبیآس»بر اساس  دیدر مورد ارائه مراقبت با یریگمتصمی آنها به ادعای

هایی، این اگرچه چنین دستورالعمل 3.(Pettersen, 2011, P. 60) هجانبداران حاتیترج ای دلبستگی به مرام خاصی

ول کند، اما به طور واضح، از اصتقویت می ،واقع شود مؤثرالملل نیز بین ةتواند در عرصکه اخالق مراقبت میرا ایده 

 شود.اولیه این رویکرد دور می

ارد، پذیری در مقیاس جهانی وجود دوابستگی و آسیب از دیگر نظریه پردازانی است که معتقد است 0نفیونا رابینسُ

های موجود در و توجه به تفاوت دیگران برای رسیدگی به نابرابری ییپاسخگوو احساس مراقبت  ،همین علتو به 

بدون فرض  شود تا حتیباعث میترویج اخالق مراقبت باید گسترش یابد. او معتقد است الملل کنونی روابط بین

ی ی لیبرالهاکه تقدم جهانی ارزش این باور استبر  نرابینسُبه رنج مردم بپردازیم و از آن بکاهیم.  جهانی شدن نیز

ثبت با وابستگی و تعامل م ،شده است. این فرهنگ با کاهش ارزش سیستماتیک وابستگی 5«فرهنگ غفلت»منجر به 

                                                           
1. Nel Noddings 

2. vulnerability 

3. See: Noddings, N. (1982). Caring: a feminine approach to ethics and moral education. Berkeley: University of 

California Press. 

های سیاسی است. او در ( استاد علوم سیاسی و متخصص در شاخة روابط بین الملل و نظریهFiona Robinson) . فیونا رابینسُن0

 آثار مهمی است.دارای زمینة اخالق مراقبت و تاثیر آن در اجتماع نیز 
5. culture of neglect 
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فقر و  که در آن« دنیای دلسوزتر»ن به امکان رابینسُاگرچه . کندارزش میو نزدیک را دشوار و گاه بیدیگران دور 

 جادی برای ایاخالق مراقبت ممکن است روش جایگزین از نظر او اما کامل حذف شده است، تردید دارد، رنج به طور

 .(Sander-Staudt, n.d) ایجاد کند «مراقبت جهانی»انگیزه 

قلب عدالت: در کتاب  1انگستردنیل سیاسی توسط  ةنظری ةمثاباخالق مراقبت به  هایدیدگاهترین جامعیکی از 
 «یحداقل توانای» ةنظری. کندارائه شده است که از نیاز مبتنی بر الزام اخالقی دفاع می 2یاسیس هیو نظر اخالق مراقبت

د به دیگران های اساسی خوها برای توسعه قابلیتهمه انسان آنکه. اول انگستر حول دو فرض اصلی شکل گرفته است

شوند. می گردییکمنی و منطقی موظف به مراقبت از در دریافت مراقبت، افراد به طور ض آنکهدوم وابسته هستند و 

 طور هنجاری از سه فضیلت توجه، پاسخگویی و احترامکه بهاست های از شیوهبه عنوان مجموعه تعریف او از مراقبت

 که الزم نیست جهانی دارد، اما یکاربرد ،مراقبت به عنوان یک نظریه سیاسیضمن این که ، اوبه گفته کند. تبعیت می

اید در ها بدولتالملل این قابل درک است که بین ةدر عرصانجام شود. اندازه به یک  هاافراد یا گروههمه  ازمراقبت 

تحت  هرا کشهروندان کشورهای دیگر  آنهاشود تا چنین چیزی باعث نمیاول از جمعیت خود مراقبت کنند، اما  ةدرج

جا ا آنت المللبین ةدر عرصبشردوستانه  هایدخالتاز نظر او . ندکنند رها کنمی فاسد و نامطلوب زندگیهای رژیم

 .(Sander-Staudt, n.d) الزامی است ،که باعث آسیب فیزیکی و نظامی نشود

 باید ط،وجود وابستگی در بیشتر رواببا ایوا کیتِی نیز در نظریات اخیر خود به این نکته اشاره کرده است که 

های سیاسی نظریهن باید چنیمهد. نانسان تغییر یابدر  (وابستگی فرا ملیتی) این ویژگیگرفتن در نظر  با های عدالتنظریه

کند د میدر نظر بگیرند. کیتِی پیشنها ،الزم است هاانسان ةهمموجود تعدیل شوند تا آنچه را که برای مراقبت کافی از 

باید  ،گرفته شود و موقعیت اجتماعی یک کارگرباید به عنوان یک قدرت اخالقی متمایز در نظر  ،مراقبت ةآموزکه 

اجتماعی مورد استفاده قرار  خدمات و عدالت ،به عنوان یک پارادایم برای ارزیابی مسائل مربوط به انصاف

 .(Friedman; Bolte, 2007, p. 83) گیرد

برای ایجاد  نهابتی مادرهای مراقاز نگرشتوان از دیگر فیلسوفان مراقبت نیز اضافه کرده است که می دیکوسارا ر

اد که چگونه تمرین مادری باعث ایج است هالمللی استفاده کرد. او بررسی کردیک اخالق صلح با پیامدهای بین

دیک، این وهای هنجاری محافظت، پرورش و رشد همراه است. از نظر رشود که با خواستههای فکری میحالت

طح س و چه درفردی سطح بیندر  چهآمیز برای حل مشکالت رخشونتای غیتوانند پایهخود می ةهنجارها به نوب

 .(Friedman; Bolte, 2007, p. 84) باشندالمللی و جهانی بین

                                                           
های فلسفه سیاسی، سیاست عمومی، اخالق عملی، اه هیوستون است و در زمینه( استاد دانشگDaniel Engster) . دنیل انگستر1

 لی است.أمر قابل تنظریه سیاسی معاصر، اخالق مراقبت و خانواده دارای آثا
2. See: Engster, D. (2007). The Heart of Justice: Care ethics and Political Theory. Oxford University Press. 
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 مراقبت حتی متوجه حیوانات نیز شده است. ةخر فیلسوفان مراقبت، دامنأها در آرا متفراتر از روابط میان انسان

معتقدند که  آنها 3.اندکار گرفتهت بهحیوانا ةباردربه طور کامل  را مراقبت اخالق 2 نوِانِو ژوزفین د 1مز کارول آدِ

وان ای آن عشق و همدلی را به عنشناسی رابطههستی است؛ چراکهپایه و اساس برتری برای اخالق حیوانات  ،مراقبت

ری به تدهد تا توجه دقیقمیای آن اجازه پذیری زمینهپذیرد، و انعطافهای اصلی ارتباطات انسان و حیوان میپایه

 .(Sander-Staudt, n.d) حیوانات در سراسر جهان وجود داشته باشد

 عمومی ة مراقبت در حوزةانتقادات به تسری نظری. 6

 حامیان اخالقهای بسیاری، اساس ادعا ةو عد است ای به اخالق مراقبت وارد شده، انتقادات گستردهیطور کلبه

بت اند. به عنوان نمونه، منتقدان به حامیان اخالق مراقهای اخالقی را مشوش و نادقیق دانستهیکردسایر رو بر ضدّمراقبت 

 ةگرایی نیز تمرکز زیادی بر دیگران خاص و نیز گستر، اخالق کانتی و فایدهآنهاگویند که بر خالف ادعای می

به خوبی مجهز  هابرای پرداختن به این نگرانیتی نظریات اخالقی سناین که آیا مسئولیت ما در قبال سایر افراد دارد و 

برای مثال،  ؛کنیممی تفسیرطرفی را بی ةآموز به ویژه و قواعد اخالقییا خیر، بستگی به این دارد که ما چگونه  هستند

 هاییریگصمیمبه ت طرفی لطمه نزنند،بی ةتا جایی که به آموز ، احساساتی سنتیهانظریهخر أمت تقریرهایدر برخی از 

 درواقع ،طرفیهای اخالقی موجود، مهم است که بدانیم الزام بیرو، برای ارزیابی نظریه. از ایندکننکمک می یاخالق

 .(Bagnoli. 2006) طلبدچه چیزی را می

، نتیس تصمیم گیری انتزاعی در اخالق ةکند، به رویاخالق مراقبت را بیان میهای ویژگیکه هلد زمانی آنکهدوم 

روش را  و این کندمیشمول اعتراض یت دادن به قواعد کلی و جهانوو در نظر نگرفتن جزئیات و اولطرفی الزام بی

ازی به دنبال قاعده سچه  خود، اخالقی هایاستداللجاست که هر رویکرد اخالقی ضمن بیان نکته این داند.مخرب می

 نیز متوجه این مسئله بودهرسد هلد . به نظر می(31ـ 30 ، ص13۷7)اسالمی،  ، مستلزم نوعی انتزاع استچه نباشد ،باشد

ر برای درک اخالقی مض یات،انکار جزئضمن که  کندهای مسلط صحبت میاز نوعی انتزاع در نظریه تنهاو  است

و  یباز هم قوانین اخالق، سنتی مخرب بوده هایموجود در نظریهانتزاع گوید طور که او میاگر هماناما حتی  ؛است

های خاص یا کنار گذاشتن روابط شخصی، نادیده گرفتن وابستگی ها به معنایطرفی در این رویکردبی ةبه ویژه آموز

 .(Bagnoli. 2006) نیستعدم توجه به نیازهای دیگران خاص 

. تطرفی اخالقی معتقدند که پذیرفتن این آموزه، به معنای اجرای آن در تمام ساحات زندگی نیسطرفداران بی

                                                           

 آمریکایی است. حقوق حیوانات نویسنده، فمینیست و مدافع (Carol J. Adams) دِمز. کارول آ1

 کند.فعالیت می اتاخالق حیوان ،نقد فمینیستی ،فمینیستی تئوریکه در زمینة  ادبیات تطبیقی است ( محقق آمریکاییJosephine Donovan) . ژوزفین دانِوِن2

3 . See: Donovan, Josephine; Adams, Carol. (2007). The Feminist Care Tradition in Animal Ethics. Columbia 

University Press. & Donovan, Josephine; Adams, Carol. (1996). Beyond Animal Rights: A Feminist Caring Ethic for 

the Treatment of Animals. Continuum Intl Pub Group. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights
https://wikipredia.net/fa/Comparative_literature
https://wikipredia.net/fa/Comparative_literature
https://wikipredia.net/fa/Feminist_theory
https://wikipredia.net/fa/Feminist_theory
https://wikipredia.net/fa/Feminist_criticism
https://wikipredia.net/fa/Feminist_criticism
https://wikipredia.net/fa/Animal_ethics
https://philpapers.org/s/Josephine%20Donovan
https://philpapers.org/s/Carol%20Adams
https://philpapers.org/s/Josephine%20Donovan
https://philpapers.org/s/Carol%20Adams
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 طرفی اخالقی، داشتن احساسطرف باشیم، به این معنا هدف از بیهای زندگی بیلزومی ندارد که ما در تمام عرصه

ها است و نه داشتن احساس مسئولیت برابر نسبت به تمام افراد دور یا نزدیک. این غیر مسئولیت نسبت به تمام انسان

ست آنهاوجود  شته باشیم؛ چراکه بامان بیشترین احساسات را نداترین افراد زندگیممکن است که ما نسبت به نزدیک

 ةفردی به مثابتر هستند. به عبارت دیگر، این دست از احساسات شدید بینهایمان مؤثرتر و فعالیتدارما معنا که زندگی

 (.221-220 ص، 13۳1)سینگر،  های آن را به تاریخ تکاملی ما پیوند داردتوان ریشهشمول است که میرفتاری جهان

ما از دوستان، اقوام  1هایکند که جانبداریگرای ترجیحی در همین زمینه عنوان میپیتر سینگر به عنوان یک فایده

به  ،رو(. از این231 ۔ 22۳ ص، 13۳1)سینگر،  باشد آنهامان باید در حد رفع نیاز و تامین منافع طور کل نزدیکانو به

طرفی اخالقی، همچنان با هلد نیز موافق است که میان رنج گرسنگی بی ةور به آموزرسد سینگر ضمن بانظر می

، 13۷7ی، )اسالم یت استوشناسیم، برآورده کردن نیاز فرزندمان در اولفرزندمان و کودکی دیگر که حتی او را نمی

 کانتی انیلسوفمخالفت کرده و فبین عدالت و مراقبت  تضادبا  به عنوان یک فیلسوف نوکانتی نیز اونورا اونیل(. 32 ص

و اعتماد  اند و جایی را برای مراقبتبر ارتباط اخالقی عواطف و پیوند صمیمی عشق و احترام پافشاری کرده دیگر نیز

رد وابستگی در مونیز  های سنتی اخالقرویکردبگوییم که  اگربنابراین منصفانه است  .(Bagnoli. 2006) اندباز کرده

رو، ما از این .شودنیز دنبال میهای مشابهی هستند که توسط اخالق مراقبت دارای نگرانی ها به یکدیگر،انسانمتقابل 

گرایان قدم بزنیم، اما به عواطف، احساسات و دیگران خاصمان نیز گرایان و یا وظیفهتوانیم هنوز در زمین فایدهمی

 توجه کافی داشته باشیم.

ریات فیلسوفان مراقبت، باز هم نسبت میان مراقبت و عدالت مشخص نیست و حتی بعد از خواندن نظ آنکهسوم 

ن قصد ندارد عدالت را جایگزیبرای مثال، اگرچه هلد  دهند؛مبهمی در این باره ارائه می نظرهایفیلسوفان این عرصه 

لف مربوط های مختحوزه به آنهاکند که گاه پیشنهاد می ؛کند، اما تکلیف آن دو را نیز با هم روشن نمیمراقبت کند

کند که مراقبت ممکن ادعا می گاه ؛های صالحیت مربوطه خود اولویت داشته باشندشوند و باید در حوزهمی

گاه  و (Held, 2005, p. 17) «تری را فراهم کند که در آن عدالت باید جستجو شودتر و عمیقاخالق گسترده» است

 ,Held) کنداولویت مراقبت استدالل می بر ،در جای دیگر و (Held, 2005, p. 79) برداولویت عدالت را زیر سؤال می

2005, p. 133). دیگر  با یک آنها ةتری از هر دو مفهوم و رابطرسد که او نیازمند تعریف دقیقبنابراین به نظر می

 .(Bagnoli, 2006) است

 ند،گیرعمل و هم به عنوان یک ارزش در نظر می مراقبت را هم به عنوان یک گویا فیلسوفان این عرصه، آنکهچهارم 

همچنان  یرازدر صورتی که اگر به مراقبت به عنوان یک عمل نگاه کنیم، تحقق آن در دنیای واقعی بسیار سخت است؛ 

ای شبکه رد باشد و با فرد یا موقعیت مورد نظرپاسخگو و  درگیر یشخصطور بهمستلزم آن است که عامل  رسدبه نظر می

                                                           
1. partialist 
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ود که باید در نظر گرفته ش پیشینعنوان یک ارزش . از سوی دیگر، اگر مراقبت بهقرار گیرد نزدیک روابط تعاملی از

تواند یک شویم که مراقبت اصالً نمی، آنگاه با این انتقاد مواجه می(Bagnoli, 2006) بر مبنای آن ایجاد شود روابط

توان هر ه از چیزی درست و به شکلی درست باشد؛ بنابراین نمیارزش پیشینی باشد؛ چراکه مراقبتی ارزشمند است ک

 .(30، ص13۷7اسالمی، ) مراقبتی را اخالقی دانست و آن را به عنوان مالکی برای عمل اخالقی در نظر گرفت

طور توانند بهدر اینکه نمی دیگران،کیتِی و  ،چون هلد ،گانه فیلسوفان اخالق مراقبتهای چنددر نهایت استاندارد

واقع  ؤثرمعمومی چگونه قرار است در مصادیق،  ةویژه در حوزی و بهطور کلمشخص توضیح دهند که این رویکرد به

گرا یا فایدگرایانی چون سینگر اصل همدلی در ساحت جهانی را با وجود تمام شود تا منتقدان وظیفهباعث می ،شود

کنند که در رد مراقبت این استدالل را مطرح می آنهابدانند.  ، همچنان ناکارآمده استتوضیحاتی که تاکنون داده شد

ص توانیم با شخترین حالت آن مربوط به زمانی است که ما میاگرچه همدلی در اکثر مواقع مطلوب است، اما قوی

مانند  العاتیبینیم و اطزمانی که ما عکس یک کودک گرسنه را می ،برای مثال ؛نیازمند ارتباط شخصی بر قرار کنیم

ه اگر شود. این درحالی است ککنیم، میل ما برای کمک کردن به او بسیار بیشتر میسنش، اسمش،... را دریافت می

ده تا این حد واکنش مثبت دی گفته شود هزاران کودک در اثر فقر و قحطی در حال جان دادن هستند،تنها به افراد 

گر را بشناسیم و یا ببینیم بسیار سخت خواهد بود. سین آنهاانیم توشود؛ چراکه همدلی کردن با کسانی که نمینمی

های مهمی این یکی از نقد. (11۳-117 ص، 1000)سینگر،  کندگوید این همدلی دردی از مسائل جهانی حل نمیمی

 رسد همچنان پاسخ درخوری به آن داده نشده است.و به نظر می وارد شده تاست که به اخالق مراقب

 یگیرنتیجه

 که همانطور .دارد بسیاری بررسی و بحث جای که است ایمسئله مراقبت، اخالق در آن ةگرایی و گسترردیگ ةمسئل

های فلسفه اخالق است که تعاریف و تفسیر ةحوز در جدیدی رویکرد طرف، یک از مراقبت اخالق شد، آورده

رسد در شرایط کنونی جهان نیز که در آن منافع میهایی که دارد، به نظر شود و ضمن جذابیتمتفاوتی از آن داده می

تواند گوید که گویا میخن میاند، از اصولی سهای جهانی به حاشیه رانده شدهزند و بحرانشخصی حرف اول را می

ا بار کند تبخش باشد و از طرف دیگر انتقادات مهمی به آن وارد است که در اوج امید، ما را دلسرد و مجبور میاثر

 گر به ابعاد و اصول آن فکر کنیم و به دنبال حل مشکالت از راه دیگری باشیم.دی

ای آن را تواند موفق باشد و عدهعمل تنها در ساحت خصوصی میدر ای از منتقدان بر این باورند که مراقبت، عده

منتقد اخالق مراقبت، فیلسوف سیاسی نوکانتی و  1حتی در ساحت خصوصی هم ناکارآمد دانسته و مانند جِین همپتِن

شود و کوچکترین مصادیق عدالت نیز در های مردساالرانه اداره میمعتقدند که در جهانی کنونی که بر اساس آرمان

                                                           
1. Jean Elizabeth Hampton 
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ها سال است با فدا کردن خود و قرار گرفتن در نقش دیگری زیستند، شوند، چه کسی جز زنانی که صدآن اجرا نمی

مل کند. از نظر او احتمال این مسئله زیاد است که اخالق مراقبت، به نوعی استعمار حاضر خواهند بود که پروامدارانه ع

)نصر اصفهانی،  های خشک و منطقی اخالق سنتی استتر از دیدگاهطرف پروامدار ختم شود و این نگران کننده

 ه مثابةزن ب ةه ایداین دسته از فیلسوفان معتقدند که اخالق مراقبت بیش از پیش ب درواقع(. 17۳-172 ، ص13۳۳

، 13۷7)اسالمی،  دهدو او را فاقد دریافت قوانین و امور انتزاعی نشان می زندمیموجودی احساساتی و غیرعقالنی دامن 

 (.2۳ ص

چه گفته شد به داوری بنشینیم، با وجود هر آنچه که از اخالق مراقبت در عرصه عمومی اگر بخواهیم بنا به آن

های خود را به ویژه در ساحت عمومی خواهد تمام ادعااخالق مراقبت دقیقاً چطور می ینکهاعنوان کردیم، فهمیدن 

اخالق  هایخواهیم الگوعملی کند، سخت است. این که ما چطور باید همدلی را جایگزین عدالت کنیم و یا چطور می

 داده نشده است. نهاآتی است که همچنان پاسخ دقیقی به سؤاالمراقبت را در سطح جهانی گسترش دهیم، 

رسد که اخالق مراقبت نیاز دارد تا حداقل در دو جهت توضیحات بیشتری ارائه دهد. نخست به نظر می ی،به طورکل

های اخالقی که به جزئیات در موقعیت آنهابا توجه به تغییرات اخیرِ دو سنت اخالقی متقدم و توجه بیش از پیش  آنکه

ود، وجه شعل اخالقی، دیگران نزدیک و انعطاف قوانین اخالقی در مصادیق میشامل توجه بیشتر به احساسات فا

ین رویکرد با ها پرسید که تمایز ارسد که بار دیگر باید از مراقبتیبداعت مراقبت کم رنگ شده، بنابراین به نظر می

کی بینند؟ برای مثال، یفلسفه اخالق می ةی در حوزمؤثرها در چیست و چرا همچنان خود را جایگزین سایر رویکرد

وی قواعد اخالقی، با سختگیری بر ر آنهاگرایان پیرو کانت این است که گرا به وظیفهاز اشکاالت فیلسوفان فضیلت

ایی مانند سینگر گراین رویه باید برعکس باشد. از طرف دیگر فیلسوفان فایده آنکهاند، حال انسان را خادم اخالق کرده

هدف  نکهآاخالقی زیستن را به انجام قوانین اخالقی فروکاستند، حال  تنهاهای اخالقی موجود، هنیز معتقدند که نظری

تر عمل ی فراتر از منافع شخصی به عالم بنگرد و به تبع آن منصفانهنگاهاز این قوانین کلی آن است که انسان بتواند از 

بداعتی در مبانی اخالق مراقبت دیده نشود  ،عمل درشود تا باعث می نظرها(. این دست 2۳ ، ص13۷7)اسالمی،  کند

 و بار دیگر از ضرورت وجود این نظریه اخالقی سوال شود.

الملل اعمال کند؟ به بیان بین ةخواهد به نحو عملی، اصول خود را در جامعه و عرصمراقبت چگونه می آنکهدوم 

وان دیگر دوستی را مطرح کرده و از آن به عن ةایدکند، ها صحبت میتر، وقتی سینگر از کمک به سایر انسانواضح

تواند برای مثال با در نظر گرفتن بخشی از درآمد فرد برای کمک کردن به کند که مییک راهکار عملی یاد می

 جا با یک راهکارد، ما در اینوشمیها اجرایی شود. فارغ از انتقادات ریز و درشتی که در این زمینه به او گرفته خیریه

در  این همان چیزی است که ما درواقعشود آن را ارزیابی و میزان اثر بخشی آن را بررسی کرد. رو هستیم که میروبه

ها انهای اخالقی که انسهای نظری به مسائل و بحرانه)یعنی بسط و گسترش اید اخالق کاربردی به آن نیاز داریم
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 هایی از جنسکند دارای دغدغهخالق مراقبت با وجود این که ادعا میکنند(، اما ادست و پنجه نرم می آنهاروزانه با 

 هایی عملی داشته باشد.رسد راهکارها است، اما به نظر نمیانسان ةمسائل روزان

 وبازار، قواعد بین الملل، دور شدن از منافع شخصی  ةاین درست است که برای مثال هلد و یا نادینگز از تغییر روی

به  ها و یا آموزشگویند، اما از چگونه تغییر دادن این نظاممراقبت به کودکان در مدارس سخن می یا آموزش اصول

رسد اخالق مراقبت حرکت مثبتی از فضای خانواده به فضای میان به نظر می درنهایتگویند. کودکان سخنی نمی

 لکردعم ةجامع از اصول خود و طریق رتیصوهرچند که در حال حاضر نتوانسته به  ؛ها داشته استّشهروندان و دولت

اش، امر نافع شخصیمانسان مدرن به  زیادبه امر تعلیم و تربیت و توجه  آنهاعمومی دفاع کند، اما توجه  ةآن در حوز

 اخالقی باید مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد. ةمهمی است که فارغ از هر نظری
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