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 خودآئينيزنانه و بازانديشي در مفهوم  اخالق مراقبت

  2، رضا نصيري حامد*1سارويه مذهبي

  چكيده
آيد كه دو ركـن مهـم    سياسي و اخالقي به شمار مي هاي ههاي مهم دوران مدرن در قلمرو نظري همؤلفخودآئيني از 

 ةجـويي اهـداف خـويش در عرصـ     يكي باور به استقالل رأي آدمي در مقام تشخيص حقيقت و ديگري توان پي آن
ويـژه در زنـان و    كه به) نسبتي( اي با تأكيد بر هويت رابطه ،كارول گيليگان ويژه آراي به ،اخالق مراقبت. عمل است

ال بـرده  ؤيابد، برداشت متعارف از خودآئيني مدرن را زير س ظهور ميها  آن شناختي شخصيت اخالقي و مشي روان
از جمله اخالق عدالت، با تأكيد بـر اصـول انتزاعـي،     ،جوداز نظر طرفداران اخالق مراقبت، مكاتب اخالقي مو. است
نـزد زنـان غفلـت     كه گفتماني عمدتاً مردانه است، از توجه بـه الزامـات نگـاه مراقبتـي     ،اي شمول و فرازمينه جهان

در اين مقاله، ضمن بيان نقدهاي اخالق مراقبت بر خودآئيني غالب در اخالق مدرن، خوانش و فهم خاص . اند دهكر
شود كه چگونه اخـالق   اساس تحليل مفهومي نشان داده مي الق مراقبت از خودآئيني مورد توجه قرار گرفته و براخ

هاي اخالقي، خودآئيني را نيز فـرو نگذاشـته و آن را در نـوعي مراقبـت      مراقبت، ضمن توجه به ديگري در قضاوت
ه ضمن توجه بـه  كاز اخالق مراقبت است  يخوانشان كاز ام كيحاضر حا ةمقال يها افتهي. دكن متوازن بازسازي مي

  .ورزد يز غفلت نميننده نك و تحقق فرد مراقبت ييوفاك، از شيگريد
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  مقدمه
ي فردي و اجتمـاعي نيازمنـد تعريفـ    ةگري در عرص سياسي هر كنش ـ كنش اخالقي و اجتماعي
اجتماعي پيش از كنش در  ـ گر سياسي فاعل اخالقي يا كنش ،به عبارتي. پيشيني از هويت است

مناسـبت ايـن    خواهد پيش از هر تصـميمي بدانـد   مي، زيرا است» من«جهان نيازمند تعريفي از 
تعيين ايـن مناسـبت بـدون تعريـف هويـت و فهـم       . خورد تصميم و كيستي وي چگونه رقم مي

اين مسـئله در  . ناممكن است» ديگري«در نسبت و رابطه با » من«ها و نيازهاي  جايگاه، خواسته
  .دوران مدرن بيش از گذشته اهميت يافته است

گرايي بوده است كـه   محوري يا انسان جديد، اومانيسم و به تعبيري انسان ةيكي از اركان دور
ركن مهم خـودآئيني انسـان   دو . يا خودآئيني انسان نيز مطرح شد خوبنيادي ةمسئل در ذيل آن

يكي توان و ظرفيت او براي فهم و درك عقالني امور جهان و ديگـري امكـان و قـدرت بـه كـار      
حـال   عـين  ركـن و در  منزلـة  به ،خودآئيني. خويش فارغ از عوامل و موانع بيروني است ةبردن اراد

كـه  هـا   آن حتـي  مختلـف  آرايدستاورد دوران مدرن، به موازات بسط مدرنيته، توسعه يافتـه و  
تعلّق خاطري به مناسبات و روابط پيشامدرن داشتند هم درصدد بازتعريف نسبت خويش بـا آن  

 هـاي  هـاي جديـد، گـرايش    انديشـه  ةبا پيشرفت در مناسبات مدرن و توسـع  ،حال اين با. برآمدند
بـه   و ابعـادي از آن را نـد  فكري مختلفي پديدار شد كه منتقد برداشت مرسوم از خـودآئيني بود 

از جملـه آراي نيچـه، فرويـد، مـاركس،      هـايي  هطيـف وسـيعي از نظريـ   . ال بردنـد ؤشدت زير س
هاي مبنايي با يكديگر، در نقد خودآئيني اشتراك  رغم تفاوت ها و بسياري ديگر گاه به مدرن پست

 ةو عرصـ  شـود  مـي خودآئيني صرفاً به قلمروهـاي سياسـي و اجتمـاعي محـدود ن    . اند نظر داشته
مسائلي همچون مسئوليت، آزادي اراده، اختيار و نيز مناسـبات و روابـط اجتمـاعي بـا      اخالقي و

 ،هـا  سـت فمني خودآئيني غالب در دوران مـدرن  يكي از منتقدان بارز. گيرد ديگران را نيز دربرمي
مهـم اخـالق مراقبـت آن     ةمفروضـ . هسـتند  ،ويژه طرفداران گرايش موسوم به اخالق مراقبت به

 ةشـناختي و هـم از حيـث نحـو     هم به لحاظ رشد شخصيتي و روان ،اص زناناست كه ويژگي خ
رو زنان از گونـه و   اين ق ديگران معطوف است و ازيبه مراقبت و توجه به عال ،پذيري ايشان جامعه

اي  هايي با اخـالق مردانـه   تنها تفاوت كنند كه نه شكل خاصي از رفتار و منش اخالقي تبعيت مي
خـودآئيني   ةترين مفروض بلكه ظاهراً با اصلي ،دارد شده  اخالق پيشين نهادينههاي  كه در فلسفه

اين نوشتار در پـي  . در تعارض است ،يعني اتكاي به نفس و استقالل خويشتن نيز ،خودفرماني و
مدارانه از هويـت، يعنـي تعريـف     آن است كه نشان دهد مكتب اخالق مراقبت با تعريفي مراقبت

چـه مرزهـاي    رسد كه اگر به تعريفي سيال و متساهل از هويت مي ،»ديگري«در رابطه با » من«
 هـايي آن هـم مبرّاسـت؛ ايراد   هـاي از ايراد ،مـدرن را نـدارد   ةمتعين و سخت هويت فردي فلسف

بـيش از حـد و    ةسـازي، عـدم تسـاهل و تكيـ     ناپذير، غيريـت  هاي سازش سازي همچون دوقطبي
 ،واقـع  در. ر بـوده اسـت  يپـذ  ل عنوان اخالق عدالت توجيهيذها  اين همةكه » من«منصفانه بر  غير
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مبناي اخالق مراقبت در پي آن است كه نقاط قوت هويـت نـامتعين و سـيال را     تعريف هويت بر
هاي حاكم بـر   جايگزيني براي رفع نواقص هويت مدرن خودآئين با هدف غلبه بر دوگانه منزلة به

  .پيشنهاد دهدسياسي جوامع  ـ فضاي اخالقي و اجتماعي
رو در اين نوشتار، ضمن نگاهي به برداشت و تلقي رايج از خودآئيني، به برخي از نقدهاي  اين از
شناسي برآمده از اخالق مراقبت و هويت  خصوص از منظر فلسفة اخالق و روان شده بر آن، به وارد

اين رويكرد دربارة جايگاه كنيم تصويري از كليت  نهايت تالش مي پردازيم و در مدارانه، مي مراقبت
عمده كارهايي كه در زمينة خودآئيني صورت گرفته خودآئيني را از منظر . خودآئيني ارائه كنيم

اند، اما اثر چندان مستقلي از حيث بررسي اين مفهوم از  فلسفة مدرن و اخالق عدالت بررسي كرده
زمينه تا كنون به رشتة تحريـر   ترين آثاري كه در اين عمده. شود منظر اخالق مراقبت ديده نمي

در ] 1[» اسـالمي «از آن جمله مقالة . اند، ناظر به معرفي كليت اخالق مراقبت بوده است درآمده
در نقد اين ديدگاه و همچنين ] 2[» اعتمادزاده«معرفي كلي اين ديدگاه و نيز مقالة وي به همراه 

توان از زمره  ن نگرش فمنيستي را ميدر گنجاندن مراقبت در مت] 6[مقالة كرمي قهي و اخباري 
ه اشاره شد ك ها چنان با وجود اين، نگاه آن. اند آثاري دانست كه در اين موضوع به پژوهش پرداخته

هاي ديگري همچـون   البته در حوزه. بيشتر متوجه معرفي توصيفي اين مكتب اخالقي بوده است
هاي خاص اخالق مراقبت توجه  العملمباحث اخالق پزشكي و پرستاري نيز به بعد فني و دستور

بسياري از آثار ذكرشده در حوزة . شده است كه تا حدودي متفاوت از دغدغة نوشتار كنوني است
اند، اما مقالة حاضر تالش دارد ضمن  اخالقي و فلسفي در معرفي اين مكتب نقش مناسبي داشته

مانا نسبت آن با خودآئيني اسـت،  هاي مهم در اين اخالق را، كه ه ها، يكي از پرسش توجه به آن
رو  ايـن  مورد توجه قرار دهد؛ موضوعي كه به طور مستقل در آثار قبلـي مـورد توجـه نبـوده و از    

  .گيرد رويكردي تحليلي را پي مي
كوشند به فهم ديدگاه اخـالق مراقبـت از خـودآئيني     از آنجا كه نويسندگان در اين مقاله مي

راهگشـاي حـل معضـالت برخواسـته از تعـارض خـودآئيني       توانـد   نزديك شوند، اين تالش مـي 
فردگراي مبتني بر اخالق عدالت در رابطه با ديگري شـود؛ تـا از رهگـذر آن امكـان وفـاق بـين       

ايـن مســئله  . دشــوبــدون از دسـت دادن هويــت فـردي خــودآئين ميسـر    » ديگـري «و » مـن «
سـت، در شـرايط كنـوني    جوامع معاصـر ا  ةشمول و مربوط به هم حال كه موضوعي جهان عين در

بـه داليلـي    ،در شرايط كنـوني ايـران   ،واقع در. ايران نيز حائز اهميت و توجه زيادي استة جامع
كـه از   ،كـرده و شـاغل   عمومي بر اثر رشـد زنـان تحصـيل    ةهمچون افزايش حضور زنان در حوز

 برخـي از خصـوص بـازنگري    سويي وارد جهاني با مناسبات از پيش مردانه شـده و مطالبـاتي در  
بنـدي جديـدي از    دارند و از سويي ديگر با وظايف مادري و زنانه درگيرند، نياز بـه صـورت  ها  آن

هـاي انتخـاب اخالقـي بـين زنانـه       شود تا زنان در دوراهه رفتار اخالقي مناسب زنان احساس مي
 بـروز ترجيحـات   ةرفتار كردن و خودآئين ماندن بتوانند درك منسجم و بـدون تعارضـي از نحـو   
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تبيين مناسبي از اين رابطه بتـوان بـه    ةرسد در صورت ارائ به نظر مي. اخالقي خود داشته باشند
در  ،همچنـين . وضعيتي رسيد كه در آن بين زن بودن و خودآئيني تعارضي وجود نداشته باشـد 

هاي اخالق مراقبت به نحوي تصوير شود كه اصـول آن در   اين خصوص تالش بر آن است ويژگي
زات جنسيتي، بلكـه بـراي مـردان نيـز     يامري برآمده از تما ةمثاب فقط از سوي زنان و به اخالق نه

  .قابل استفاده باشد

  روش پژوهش
هـاي   از برخـي شـيوه   ،تأسيس و استنباط آن، افزون بر مباحث نظـري  ةاخالق مراقبت در مرحل
گيليگان با قضـاوت اخالقـي    ةمواجه ،گونه كه معروف است آن. ده استكرپيمايشي نيز استفاده 

هـا   آن هاي تحقيق خود بوده كه خـود  زنان مبتني بر طرح نوعي معماهاي اخالقي براي آزمودني
هـاي در حـال    بخشي از نقـدها و بررسـي  . تحقيقي كولبرگ سامان يافت ةنيز در واكنش به شيو

حاضـر   ةمقال ،حال اين با. گيرند اخالق مراقبت نيز از اين نوع بررسي موضوع بهره مي ةانجام دربار
خـودآئيني از ديـدگاه ايـن مكتـب      ةاخالق مراقبت، مسـئل  ةاساس تحليل منطق دروني انديش بر

رو، روش تحقيق در نوشتار حاضر مبتني بر تفسير و تحقيق كيفي  اين از. شود ميبررسي  اخالقي
  .و تحليل انديشه است

  مفهوم خودآئيني
هاي خويش و باور بـه بسـنده بـودن     تكاي آدمي بر داشتهيعني ا ،به معناي خاص آن 1خودآئيني

آدمي براي تعيين سرنوشت خويش، از رنسانس بـه بعـد و همپـاي     ةتوان عقلي و نيز قدرت اراد
هدف و شعار دوران مدرن آن بود كه آدمي ضمن نقد سـنت، بايـد در دوران   . مدرنيته طرح شد

و فقط به قانوني كه خود بـه   كندن تكيه خويش در اخالق و قانو ةشد بر مباني وضع فقطجديد 
خودآئيني، تحت حاكميت و  ةملزم باشد و لذا معناي لغوي و لفظي اولي حقانيتش پي برده باشد
اسـت كـه    امانوئـل كانـت   اين تفكـر  ةبارزترين نمايند]. 30[ است 2بودن حكومت قانونِ خويش
بديل عقـل را نشـان    نقادي عقل وي معطوف بدين قضيه بود كه قدرت بي ةبخش مهمي از پروژ

وي صراحتاً بر آن بود كه انسان بايد تنها پيرو و مطيع قانوني باشد كه عقـل خـويش او را   . دهد
به بياني ديگر، خودآئيني شامل داشتن ظرفيتي براي بـه  . ه استكردبدان فرمان داده و رهنمون 

خصوص اهداف،  در كند هاي مشخصي است كه فرد را قادر مي ايستگيها و ش كار بردن صالحيت
و اهداف و غايات خويش را از طريق تأمل آگاهانـه و ارادي   كندهايش تأمل  آرزوها و نيز انگيزش

                                                        
1. autonomy  
2. governed by one's own Law  
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، رسـد  به نظـر مـي  ذكرشده تر از تصوير  البته در واقعيت قضيه اندكي پيچيده ].9[ خود برگزيند
ـ  ور مختلف مادي و اجتماعيانسان در مواجهه با امزيرا  روسـت كـه عمـالً     هبا موانع مختلفي روب

اما حتي اذعان بدين عوامـل  . دكن گيري و عمل وي را محدود مي بخشي از قدرت و توان تصميم
عامـل و كـارگزار   « واقـع  در. خودمختـار آدمـي نيسـت    ةاراد ةكنند نيز منافي باور به نقش تعيين

كلـي از هـر    اي بتواند بـه  يست كه فرد به شكل مرموز و رازگونهخودآئين و خودبنياد دالّ بر آن ن
پاسـخي  هـا   آن بلكه اين بدان معناست كه انسـان بتوانـد در قبـال    ،دشونوع تأثير اجتماعي رها 

  ].9[ »دكنمناسب ارائه 
گونـه علـل و عوامـل     تـأثير هـيچ   خودآئيني بدان معنا نيست كه انسان اصـالً تحـت   ،بنابراين
آثـار  ة صـرفاً پذيرنـد   بلكه مهم آن است كه فرد خودآئين بـه شـكل منفعلـي   ، گيردبيروني قرار ن

دهـي   در شـكل ها  آن و از ودبيروني نباشد تا بتواند به شكلي بازانديشانه با امور مختلف مواجه ش
شخصـيت آدمـي    1خودآئيني بدين معنـا بـا موضـوع شـكوفايي    . دكنبه زندگي خويش استفاده 

بـا آنكـه زنـدگي    . پيوندي ناگسستني دارد و حتي به تكوين و تداوم معناي زندگي مرتبط اسـت 
معناي زندگي ايشان از طريـق   ةهم ها مايل نيستند انسان كلي منفك از ديگران نيست، آدمي به

در ه فـرد  كـ مهـم آن اسـت    ةمسئل ،بين ترتيبد ].35[ دشواي خارج از خود ايشان تعيين  اراده
امور مختلـف را از دسـت    2»ردنكاز آنِ خود«حس  خود ةو خارج از اراد يرونيبا امور ب ييارويرو
ار يـ ه خـارج از اراده و اخت كـ  يمسـتقل  يبه تمام يرونيه مسائل بكن حس نشود يو دچار ا هدند

 ينيه خـودآئ كـ مهم است ة تكن نيا ةن مسئله دربردارنديهم]. 26[ رانند يفرمان م يبر و اوست
ه در كمعنا دارد  يزمان ينيس خودآئكه برعكد؛ بلكرجو و گران جستياز د ينيد در انزواگزينبا را

ت و سرنوشـت  يامور مربـوط بـه شخصـ    ةدربار يگانگيخودب ، فرد احساس ازيگريمتن روابط با د
  .خود نداشته باشد

در مسير خودفرماني انسان پديدار شـد كـه در    يج تحوالتيتدر د بهيحال در دوران جد هر در
 ؛ مـثالً كردنـد  ديالكتيكي با يكديگر عمـل مـي   يل مناسباتكبه شها  آن از ياري، بسيلكنگاه  يك

 ياگزيستانسياليستي مختلفـ  هاي ستم، گرايشيب ةساختارگرايي در سد ةپس از دوراني از سيطر
اي دانسـته و   نسان را داراي آزادي گستردهظهور كردند كه ا ژان پل سارتر از جمله به نمايندگي

هاي مختلفي ظهور كردند كه  زمان ديدگاه هم. آزاد آدمي قائل نبودند ةهيچ مانعي بر سر راه اراد
تا جايي كه حتي سخن از مرگ سوژه بـه   ؛ال بردندؤكننده بودن آن را زير س آدمي و تعيين ةاراد

 ؛ مـثالً هاي آدمي، موقعيت تاريخي اوست انتخابساز در  عوامل مهم محدوديت يكي از. ميان آمد
كنـد   هانس گئورگ گادامر ضمن بيان اينكه فهم ما محصور در شرايط تاريخي است، تصريح مي

مـا قبـل از فهـم     ،واقـع  بـه . كه تاريخ به ما تعلّق ندارد؛ بلكه اين ما هستيم كه بدان تعلق داريـم 

                                                        
1. flourishing  
2. appropriation 
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در ايـن فراينـد، خودآگـاهي    . يـابيم  درمـي  خويشتن، خود را در قالب مناسبات مختلف اجتماعي
هـاي   داوري زيست تاريخي اسـت و لـذا از قضـا پـيش     ةكورسويي در مسيرهاي بست فقط 1فردي

 ].17[ دكنـ  واقعيت تاريخي هسـتي انسـان را متجلـي مـي     وية هاي آگاهان آدمي بيش از داوري
اي از زيست آدمـي كـه    وزهادموند هوسرل، به ح مارتين هايدگر نيز با استعانت از پديدارشناسي

به باور ايشان، انسان قبل از آنكه بـه  . ده استكرتوجه  گنجد در قلمرو ادراك ماقبل مفهوميِ مي
هـاي   شناسانه با پديده اي هستي د، رابطهشولحاظ مفهومي و از طريق انديشيدن با هستي مواجه 

آن توجـه داشـت،    2تعالييالبته در شرايطي كه هوسرل به آگاهي از وجه ذهنيت اسـ . عالم دارد
منـد آدمـي عالقـه نشـان      رهنمون شدنش به بودن و هستي تـاريخ  ةهايدگر بدين مقوله از جنب

د، شـو  تعبيـر مـي  » دازاين«بر اين اساس، انسان كه در تأمالت هايدگري از آن به  ].31[ دهد مي
ن يدگر چنـ يـ ها. ر زمان اسـت يبه تأث ين وقوف ويز در همياز او نيه امتكدارد  3مند وجهي زمان

مباالت را شايد بتوان مبنـايي  . ده استينام 4»مباالت«را  يهست ةن درباريدازا ياز سو يا دغدغه
شناسانه باشـد،   يا جامعه منظور هايدگر بيش از آنكه اخالقي هرچند ؛براي مراقبت در نظر گرفت

ولـي در   ،اين نوشتار خارج است ةشناسانه دارد و تفصيل آن نيز از گستر وجهي فلسفي و هستي
و نيز توانـايي تحقـق    5امكانِ بودن كه مفهوم دازاين از اين منظر كردقدر بايد اشاره  اينجا همين

بـودن او پيونـد زده و    ةبه امكانات خويش است؛ موضوعي كه هستي آدمي را بـا نحـو   6بخشيدن
  ].4[ گشايد راهي به سوي آينده مي

هرچند نبايد از يـاد   ؛ثر باشدؤآئيني انسان م دريافتي عميق از خودتواند در فهم  اين نكته مي
اي كـه بـه امكانـات خـويش      برد كه تفاوت بارزي بين تلقي از دازاين در مقام موجود و هستنده

 اند دهكرخودآئيني كه كساني همچون دكارت و كانت تصوير  ةبا سوژ دهد مجال بروز و ظهور مي
تأمالت هايدگري را براي بحث حاضر از اين منظر مهم دانست كه  شايد بتوان داللت. وجود دارد
نشانه و بلكه تأكيدي است بر اينكه مراقبت بر مبناي پروا و سوداي عالم پيرامـون را   رويكرد وي

داشتن، امري است وجودشناسانه كه تفاوت بنياديني با مكاتب فلسفي غالب در مدرنيتـه دارد و  
هـاي   فراتـر از برخـي تفـاوت    عنوان مفهومي كانوني در اين تلقـي  هدالّ بر آن است كه مراقبت ب
بارزترين نمونه از داشتن پـروا  . بودن و هستي داشتن آدمي است ةظاهري و رفتاري ناظر به نحو

د كـه در مقايسـه بـا    كرتوان در رابطه و نسبت مادري و فرزندي مالحظه  ديگري را مي ةو دغدغ
 .]25[ اي پيشيني و ماتقدم دارد جنبه ها در جامعه سانروندهاي استنباطي و استنتاجي ان

                                                        
1. self-awareness  
2. transcendental subjectivity  
3. temporality  
4. care/ sorge  )آلماني(  
5. ability-to-be 
6. realize  
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  اخالق مراقبت
تــوجهي و  و نيـز بـي   2كـاري و فروگـذاري   مفهـومي در تضـاد و مخالفـت بـا مسـامحه      1مراقبـت 

امري بيش از كنش صرف بيرونـي بـوده و    در معناي اصيل خود مراقبت كردن. است 3مباالتي بي
گرايشي عميق در وجود آدمي و ناظر به دغدغه داشـتن و   معناي راستين آن برآمده از رويكرد و

گونه كه هايدگر طرح كرده، مراقبت از منظـر   همان. نيز احساس مسئوليت در قبال ديگري است
 4اصـلي  /يك كليت سـاختاري پيشـين و ابتـدايي    ةمثاب فلسفي فراتر از عمل و گرايشي خاص، به

شناسـي   رو به لحـاظ هسـتي   اين قرار گرفته و ازوضعيت واقعي دازاين  /هرگونه موقعيت 5پيش از
 ،بـدين ترتيـب  . گـذارد  وجـود آدمـي را نيـز بنيـان مـي      ةست كه شالودا 6يامري مقدم و پيشين

اي  دن نيـز پديـده  كـر  اسـت و مـراد هايـدگر از مراقبـت    7 اي از هستي و بودن كردن گونه مراقبت
كـه البتـه    ،اي عـام از مراقبـت  معنـ  ،امـروزه . ]12[ است8 شناختي و وجودشناسي بنيادي هستي

ارتباط با مفهوم اخالقي و فلسفي از مراقبت نيست بلكه به انحاء مختلـف از آن الهـام گرفتـه     بي
بلكه عملي و كاربردي از جملـه پزشـكي، پرسـتاري و     ،فقط نظري هاي مختلف نه است، در حوزه

گاني هم مطرح شـده و  نيز محيط زيست، تأمين اجتماعي و بهزيستي و همچنين مديريت و بازر
  ].8[ ادبيات آن در حال گسترش است

ه پـيش از  ك بين خودآئيني و اخالق مراقبت است؛ چنان ةموضوع نوشتار حاضر نسبت و رابط
ز بحـث در  كـ مختلفي صـورت گرفتـه كـه تمر    يركف يايد، نقد خودآئيني از زواشز اشاره ين نيا

ادبيـات   ،در ايـن خصـوص  . گرفتـه اسـت  اينجا بر نقـدهاي وارد از سـوي اخـالق مراقبـت قـرار      
اي  ارتبـاطي در مقدمـه   اي شكل گرفته است كه براي نمونه ويراستاران كتاب خودآئينيِ گسترده

افـزون بـر نقـدهاي    هـا   آن البتـه . اند دهكراشاره ها  آن ترين به عمده اند نگاشته ذكرشدهكه بر اثر 
، 10، تنـوع 9هاي نمادين نظريه خودآئيني شاملستي بر فمنياخالق مراقبت، از انواع ديگر نقدهاي 

هـاي نقادانـه درصـدد     ايـن ديـدگاه   ةالبته عمد. اند دهكرهم ياد  12مدرن و پست 11مابعدالطبيعي
به طور عـام و اخـالق   ) البته عمدتاً غيرليبرال( سمفمنيخودآئيني و  ايجاد آشتي و سازگاري بين
يـا   هـاي مـورد تأكيـد همچـون زنـانگي      هلفمؤاند بين  دهكرو تالش   مراقبت به شكل خاص بوده

  ].28[ ندكنخودآئيني پيوند برقرار  ةمادري و نيز حس پيوند با ديگران با مقول
                                                        

1. caring  
2. neglect  
3. carelessness  
4. primordial structural totality 
5. before/vor ) آلماني(   
6. a priori  
7. mode-of-being  
8. basic existential-ontological phenomenon  
9. symbolic  
10. diversity 
11. metaphysical  
12. postmodernist 
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گيليگان آراي خـود  . پيوند خورده است كارول گيليگان اخالق مراقبت بيش از هركس با نام
البتـه از زمـان طـرح    . دكـر شناسي زنان و مردان ارائه  هاي اخالقي و روان تفاوت مبناي بيان را بر
فراتـر   ده بـود كـر اي كه گيليگـان طـرح    نظريات وي، سير مباحث اخالق مراقبت از گستره ةاولي

وي . خود مجادالت بسياري را بين موافقان و مخالفـان برانگيختـه اسـت    ةرفته و با بسط و توسع
خصيت روانـي و  و مراحل ناظر به رشد ش 1الورنس كولبرگي مشخصاً ديدگاه خود را در نقد آرا

متفـاوت از مـردان    ده و بر آن است كه زنان در استدالل براي امور اخالقيكراخالقي فرد مطرح 
ديگران معطـوف اسـت    ازشتر به مراقبت و حس تيمارداري يرويكرد ايشان ب، زيرا كنند عمل مي

مبنـاي   مردان عموماً بر ،بر اين اساس. دهند گونه كه مردان انجام مي تا پيروي از اصول عدالت آن
اما  ،شوند ست، با معضالت اخالقي مواجه مياكه البته مستدل هم  ،اصول انتزاعي و كلي اخالقي

اسـتوار   2منـد  مبناي روابط و مناسبات واقعي و انضمامي و نيز زمينه هاي خود را بر زنان استدالل
ار هم نهـادن مقـدمات مختلـف    اي است كه با كن نظام استدالل اخالقي مردان به گونه. ندكن مي

اي منطقي، البته با رعايت اصولي همچون عـدالت، را   و نتيجه ودمشخصي نائل ش ةبتواند به نتيج
اما زنان عموماً بـه مقـوالتي همچـون مسـئوليت و حفـظ كليـت رابطـه و تـداوم          ،دكناستنتاج 

داراي حـس  زنـان در ايـن خصـوص    . دهنـد  مناسبات عاطفي و اخالقي توجه بيشتري نشان مي
توجه و مراقبت نسبت به ديگران هستند و همـين سـبب شـده كـه ايشـان در تعـامالت و نيـز        

 يز بـروز صـدا  ين نيند و البته همكنبه صداي ديگران توجه  هايشان بيش از صداي خود قضاوت
هاي اخالقي زنـان از   ماهيت و سرشت قضاوت]. 13[ شان را موجب شده استيا ياز سو يگريد

ها، ناگزير بـا نـوعي اغتشـاش و     ل توجه ايشان به روابط متكثر و تنوع موجود در آنجمله به دلي
بـا  . پراكندگي همراه است كه اين مسئله ناشي از حس مسئوليت ايشان در قبال ديگـران اسـت  

ظاهر آن قوت و انسجامي كه در ميان مردان يه دليل  ورزي زنان به آنكه ممكن است در استدالل
 همين ترديدها در ميان زنان نيز  شود وجود نداشته باشد، اخالقي ديده مي ةدتكيه بر مكاتب عم

هـاي   ايشان سوداي آن را دارند كه شـرايط طـرف  ، زيرا نزد ايشان است ناشي از موضعي اخالقي
  .مختلف درگير در معضالت اخالقي را در نظر بگيرند

خودمحـوري و توجـه بـه     آنچه در مراحل توصيفي كولبرگ نمود بارزي داشت، سير تطور از
شمول و فراتر از مـوازين صـرف اجتمـاعي و قـراردادي      اخالق جهان خويشتن و حركت به سوي

اساس موازين مردانـه ترسـيم و    كارول گيليگان با اذعان به اينكه اين مدل نظري عمدتاً بر. است
يري و نيـز  پـذ  طراحي شده است، با تحقيقات خود متوجه شد كه اين مراحل با مقتضيات جامعه

اي متفـاوت را تجربـه    شـيوه هـا   آن و ردنث همخـواني نـدا  ؤشناختي و اخالقي جنس م رشد روان
يابـد، از توجـه و    اي كه در آن به موازاتي كه فرد شـناخت و رشـد بيشـتري مـي     كنند؛ شيوه مي

                                                        
1. Lawrence Kohlberg 
2. contextual  
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منتقـل  هـا   ة آنمراقبت معطوف به خويشتن بـه مراقبـت ديگـران و احسـاس مسـئوليت دربـار      
اسـت كـه   ايـن  كـولبرگ   ةگيليگان بر اين باور بود كه مشكل اساسي در نظريـ  ،رو اين از. دشو مي
بـه بـاور    ،در كـل  ].24[كنـد  تواند نـوع متفـاوت رشـد و تحـول اخالقـي زنـان را ارزيـابي         نمي
شـكل   1هـاي مردانـه و پدرسـاالري    مبنـاي ارزش  عمدتاً بـر  اخالق متداول و مرسوم ،ها ستفمني

اين بيگانگي تا بدانجاست كه برخـي از  . فهم نگرش متفاوت زنان نبوده است گرفته و لذا قادر به
ز مردانـه تلقـي   يـ هـم نظـر مسـاعدي ندارنـد و آن را ن    » اخـالق «خصوص نفـسِ   ايشان حتي در

و نـه صـرفاً در   ، اي مرتبط با مسائل درسـت و نادرسـت   مقولهمنزلة  حال اخالق به اين با .كنند مي
در ايـن معنـا   ، زيرا ]34[ تواند از سوي ايشان ناديده گرفته شود ميجايگاه موضوعي آكادميك، ن

بلكه همچنين به موضوعات مبتالبـه انسـاني در    ،تنها به مباحث آكادميك و علمي علم اخالق نه
  .پردازد متن زندگي انضمامي و واقعي ايشان مي

كلـي و از جملـه    طور ها به آن است كه انسان ل در نگرش مبتني بر اخالق مراقبتئاحالت ايد
هـاي خـويش بـا     چگونه ميان ترجيحات خود و مراقبت از داشـته  گيرند خاص ياد مي طور زنان به

مراقبت معطوف به ديگران تعادل ايجاد كننـد و ايـن در مـورد نسـبت ميـان اخـالق مراقبـت و        
 در نظر داشتن همين اصول و مباني فكري است كـه اخـالق  . حائز اهميتي است ةخودآئيني نكت

 گيليگان و نـادينگز  ،به همين دليل. دكن مراقبت را از اموري همچون ايثار و فداكاري متمايز مي
دن مردم در راه حقيقتي انتزاعي مورد نقـد قـرار   كرگاندي را به سبب تمايل كوركورانه براي فدا 

تعلّـق بـه   از  افراد در طي رشد اخالقـي خـود   ولبرگككه در مدل  حالي در ،نيبنابرا ].8[ اند داده
رسند، در ديـدگاه گيليگـان    شمول مي هاي عام و جهان هاي خاص و منفرد به ارزش ارزش يبرخ

شوند بـين شـرايط    شود كه ايشان قادر مي رشد اخالقي مناسب براي زنان در وضعيتي ميسر مي
لـذا  . دست يابنـد  3و مراقبت متوازن 2ناشي از شكوفايي خود و ديگري به نوعي وابستگي متقابل

در جـاي   خودگذشـتگي  يـا از  دن خود براي ديگري در قالب ايثـار كررچند اموري از قبيل فدا ه
آيد، رابطه با ديگري به شكلي متقابـل بايـد    وقتي سخن از مراقبت به ميان مي خود ارزشمندند،

روست كه تالش براي كمك به شكوفايي ديگـران   اين بر هر امر ديگري ارجحيت داشته باشد و از
  .كننده باشد فيِ تحقق خويشتنِ فرد مراقبتنبايد نا
كـه بـراي گيليگـان روابـط      حـالي  توان گفت دغدغة اصلي كولبرگ، خود اخالق است؛ در مي

رو، اخـالق مراقبـت    اين از. محوريت دارد 4اي فيمابين اشخاص و به تعبيري اخالق نسبتي و رابطه
در مورد اخالق را، كـه مشخصـة بـارز اخـالق از دورة     6 طرف و بي5مفروضاتي همچون ناظر مجزا

                                                        
1. Paternalism 
2. Interdependent 
3. Balancing Caring 
4. Relational Ethics  
5. detached  
6. impartial  



  1399بهار  ،1، شمارة 18، دورة توسعه و سياستزن در   10

به جاي آن، اخالق مراقبـت بـه   . داند ويژه براي زنان قابل نقد مي روشنگري به بعد بوده است، به
گيليگـان  . كند هاي خاص توصيه مي آميختن با موضع ديگري با هدف مراقبت از وي در وضعيت

گويد الگوي رفتاري پسران  كند و مي كانه پيگيري ميهاي كود ردپاي اين تفاوت ديدگاه را تا بازي
ها توجه دارند، اما دختران به نفسِ روابـط توجـه    ها به قوانين و قواعد بازي به شكلي است كه آن

اين بدان سبب است كه نفسِ وجود روابط ]. 18[كنند؛ حتي به بهاي از دست دادن خود بازي  مي
 .هاست بيشتري در مقايسه با نتيجة مترتب بر آنها براي دختران حائز اهميت  و حفظ آن

رشد و قضاوت  ةهاي جنسيتي و نوع متفاوتي از شيو اخالق مراقبت بر مبناي توجه به تفاوت
تـر انگاشـته شـده     اهميـت  كـم  يا در مقايسه با مردان اخالقي زنان استوار است كه يا ديده نشده

محــوري و  منــدي، قاعــده ، ضــابطهمــوازين و اصــول اخــالق مراقبــت در مقابــل عــدالت . اســت
گرايـي،   پذيري قرار دارد كه بيشتر منطبق بـا مكاتـب اخالقـي پيشـين اعـم از وظيفـه       مسئوليت

البته كساني درصددند بين اخالق مراقبت و برخي از اين . سودگرايي و اخالق فضيلت بوده است
ش براي طرح اتحاد بين ضمن تال 1الرن مارگارت مكمثالً  ؛مكاتب اخالقي سازگاري ايجاد كنند

اخالق مراقبت و اخالق فضيلت، معتقد است اخالق مراقبـت دچـار نواقصـي از جملـه تقويـت و      
انـد و لـذا بايـد     گرانه بوده شرايط سركوب ةهاي زنانه است؛ مفاهيمي كه برساخت تأكيد بر كليشه

ـ  ،گرا و عنصر مهم عدالت مكتب اخالقي فضيلت بين تـوجهي قـرار    يكه در اخالق مراقبت مورد ب
  ].16[ دكنپيوند ايجاد ، گرفته است

ويژه زنـان دربـارة    گيليگان در مطالعاتش به نوع بيان و شيوة طرح مسائل از سوي مردم و به
ها اظهار و  شان و همچنين نوع ارتباطاتي كه آن زندگي خودشان و نيز زبان و ادبيات مورد استفاده

با افراد مختلف   ر تحقيقاتش عمدتاً مبتني بر مصاحبهروش وي د. كنند توجه داشته است بيان مي
شان نزديـك شـود، زيـرا اسـاس      بوده و تالش داشته بدين وسيله به روايت افراد از تجربة زيسته

. گري و البته تمايل به پذيرش مسئوليت ناشي از تبعات هر انتخابي است تصميم اخالقي انتخاب
روي خويش حق  هاي پيش را بروز دهند، بايد در گزينه زنان هم براي آنكه حس مراقبت از ديگران

انتخاب داشته باشند؛ وگرنه به ميزاني كه احساس كنند اين آزادي از ايشان دريـغ داشـته شـده    
امـا نكتـه   ]. 18[است، از پذيرش مسئوليت ناشي از آن نيز خود را معـاف نگـه خواهنـد داشـت     

ابطة صميمي و مبتني بـر مراقبـت تعريـف    اينجاست كه زنان چون هويت خودشان را براساس ر
به اين دليل براي اغلب . كنند، نوع رويارويي ايشان با مسائل اخالقي نيز متفاوت از مردان است مي

فقط به معناي از بين رفتن رابطه، بلكه همچنين مترادف با فقدان كامل  زنان گسستن ارتباطات نه
متداولي كه معتقد است رسيدن به بلوغ و تكامل  به اين ترتيب، برخالف باور]. 18[خويشتن است 

شخصيتي به معناي تمايل به فرديت و تمايزبخشي خود از ديگران است، بلوغ و تكامل شخصيتي 
  .شود هايي همچون پيوند و ارتباط با ديگران معنادار مي در زنان با مؤلفه

                                                        
1. Margaret Mclaren  



  11   بازانديشي در مفهوم خودآئينيزنانه و  اخالق مراقبت

ودآئيني براي ايشـان نيـز   ند، خا با توجه به وضعيت زنان از حيث اصالتي كه براي روابط قائل
شود از سوي طرفداران اخالق مراقبت  در اينجاست كه تالش مي. بايد با اين ويژگي مرتبط باشد

از . وضع وجودي زنان سازگار باشـد  ةشود كه با مفروضات ايشان دربار تعريفي از خودآئيني ارائه 
واقـع   اسـت؛ در  1نظر طرفداران اين انديشه، خـودآئيني رونـدي معطـوف بـه شـدن و صـيرورت      

 ةو توسع 2بلكه بايد ظرفيت الزم در خويش براي يافتن ،خودآئيني صرفاً برابري با ديگران نيست
م نـوع از اشـكال اجتمـاعي،    به موازات آن بايد دريافت كـدا . دكرقانون متعلق به خويش را پيدا 

 ].30[ تواند چنين منطقي از قانون خويشـتن را رشـد و توسـعه بخشـد     روابط و اعمال فردي مي
ند كه خودآئيني در معناي متداول و ا ها برآن ستفمنياهميت اين مسئله در آن است كه معموالً 

ـ  بر مرسوم آن در . ا فردگرايـي دارد اساس هنجارهاي مردانه و مذكر شكل گرفته و پيوند وثيقي ب
اي است كه توجـه بـه زمينـه و     نسبتي و رابطه ةاز گون ها مقابل، خودآئيني مورد تأكيد فمنيست

در نظر ايشان، وجود روابط و مناسبات اجتماعي شرط ضـروري  . بستر اجتماعي در آن بارز است
ـ  . براي تحقق خودآئيني است نتيجـه و   خـودآئيني بـيش از هـر چيـز،     ةچنين رهيافتي بـه مقول

جـنس   يـت  ديانا تـي  .ايشان را مدنظر قرار دهد ةاخالق مراقبتي است و تالش دارد تجرب ةفرآورد
نيز ضمن تأكيد بر طـرح خـودآئيني در راسـتا و ذيـل عنـوان       ،از انديشمندان اين حوزه ،3يرز مه

نـد  ان آورخويش را بر زب ةشد صداي زنان، اصرار دارد هرچند زنان بايد قادر باشند نداي خاموش
ممكـن اسـت صـداي ايشـان نيـز      ، زيـرا  ند، اين براي تضمين خودآئيني كافي نيسـت كنو بيان 

براي مقابله بـا ايـن رونـد،    . يا در قالب اشكال مختلف سركوب نهادينه شده باشد دودستكاري ش
هاي مختلف براي ارتباطـات و نيـز تـوان     اي از مهارت عامالن و كارگزاران اجتماعي بايد مجموعه

ورزي و قدرت مواجهه با شئون مختلف اجتمـاعي   درخوري براي تجزيه و تحليل امور و استدالل
چـون گفتـار    ؛مسئله فقط بيان و گفتن نيست ،به عبارتي ].29[ ندكنرا در خود ايجاد و تقويت 

شـده را نيـز ضـروري     موجود ممكن است دستكاري شده باشد و اين لزوم نقادي گفتارهاي طرح
گو و فهم متقابل منويات طرف، بر نقـد گفتمـان   و طور كه هابرماس افزون بر گفت همان؛ دكن مي

  .ورزد موجود هم تأكيد مي
سم بايـد مفهـوم نـويني از خـودآئيني را ضـمن نقـد       فمنيدر نظر طرفداران اخالق مراقبت، 
 ،آن ليبرالـي و فردگرايـي موجـود در    ةدر انديش خصوص ، بهمعناي غالب و متداول از اين مفهوم

مبتنـي بـر ايـن     اجتمـاعي  ةهـا در زمينـ   توجه به روابط انسـان . در دستور كار خويش قرار دهد
در مـتن روابطـي از   هـا   ة آنهمـ ، زيـرا  نيستند 4فرض است كه افراد موجوداتي خودساخته پيش

هويت و شخصيت ماست و از پـيش   ةگذارند؛ مناسباتي كه برسازند پيش موجود پا به هستي مي

                                                        
1. becoming  
2. finding  
3. Diana Tietjens Meyers 
4. self-made  



  1399بهار  ،1، شمارة 18، دورة توسعه و سياستزن در   12

ارتبـاط بـا   ]. 33[ گيـرد  در ارتباط با ديگران شكل مـي ها  آن اند و وجه مهمي از شده به ما عرضه
ها به طور  از نظر عاطفي و اخالقي، موضوعي است كه در تكوين هويت انسان خصوص ، بهديگران

 يـرز  مـه  هـاي ليبرالـي همچـون    سـت فمني ،رو اين از. نقش مهمي دارد كلي و زنان به شكل خاص
اي فراتر  تر شود تا عرصه حال منعطف عين فهم ليبرالي از خودآئيني گسترده و در ند كه بايدا برآن

مبنـاي تـأمالت بازنگرانـه از جملـه بـا       در اينجاست كه بر ].7[ از مفروضات ليبرالي را دربرگيرد
ة پذيري زنانه، ضمن ايجاد چالش در تعريف و بازنمايي خـودآئيني در نقطـ   جامعه ةتوجه به نحو

كـه   يتيقابلمنزلة  يك فرايند و نيز به ةمثاب ها، خودآئيني به و تقابل متصلّب آن1 دگرآئينيمقابل 
توانـد ابعـاد    خودآئيني مي]. 7[ شود مطرح مي يابد رشد مي 2در طول زمان و با تأمل بر خويشتن

ا از ر 5و خودآئيني ايسـتا  4دو مفهوم خودآئيني پويا 3اولين فاكس كلر؛ مثالً مختلفي داشته باشد
ده است؛ خودآئيني پويا ناظر به عامليت فرد در جهاني از تعامالت با ديگـران  كريكديگر تفكيك 

تنهـا ناپسـنديده نيسـت، بلكـه      در عين متفاوت بودن از ايشان است و ارتباط با ديگران در آن نه
مچـون  ديگـران را ه  كه خودآئيني ايستا حالي در ؛خودآئيني فرد مورد نياز هم هست ةبراي توسع

تواند بـه ديگـرآزاري منتهـي     تا جايي كه شكل افراطي آن مي، انگارد تهديدي براي خويشتن مي
و بلكه كامالً در روندي پويـا و   يستخودآئيني امري متصلّب و راكد ن ،به اين ترتيب]. 28[ دشو

ريشـه دارد مبنـي بـر آنكـه     » ديگري«اين امر خود در مفروض گرفتن  .شود سيال بازتعريف مي
شناخت و فهم خويشتن نـه در فرديـت گسسـته و منفـك از ديگـران بلكـه بـر اثـر تعـامالت و          

توانـد بـه فهـم و دريـافتي      و انزوا نمـي  شود و بالطبع انسان در خأل ارتباطات اجتماعي ميسر مي
  .درست از خويش و استقاللش نائل شود

بـر   هويـت مسـتقل فـردي    ةدر كنار عناصر ديگر برسازند 7و جرالد دوركين 6جوئل فاينبرگ
توان از اصالت فرد سخن گفـت كـه وي    از نظر ايشان، زماني مي. اند تأكيد ورزيده 8اصالت ةمسئل

ها و اصولي باشد كـه متعلـق بـه     ها، ارزش پيرو آرمان و اشدسخنگو و تابع اراده و نظر ديگران نب
 يو ةه منبعـث از اراد كـ  ين صورت فرد نسبت به مقـوالت يه در اكاست  يعيطب. و هستندخود ا
زمـاني واقعـاً از خـودآئيني    فـرد   9جـان كريسـتمن   به تعبير ].7[ حس تعلّق خواهد داشت باشد

گـر خـود    هاي انگيزشي باشد كـه نمايـان   اساس وضعيت برخوردار است كه رفتار و عملكردش بر
  .]10[ واقعي و اصيل وي باشد

                                                        
1. heteronomy  
2. self-reflection  
3. Evelyn Fox Keller  
4. dynamic  
5. static  
6. Joel Feinberg  
7. Gerald Dworkin  
8. authenticity  
9. John Christman  
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اساس اين باور كه خودآئيني نه در انـزوا و بركنـار بـودن از روابـط بـا ديگـران و احسـاس         بر
شـود، نمـاد    بلكه از قضا در روابط با ديگران معنادار مـي  تهديد از اين ناحيه براي استقالل فردي

بـر ايـن   . سـراغ گرفـت  1 توان در مفهومي همچون پرورش كـودك  مناسب براي خودآئيني را مي
اسـاس   تنها منافاتي با خودآئيني ندارد، بلكه رابطه داشـتن بـا ديگـران بـر     نه 2مندي رابطه ،ساسا

ــدهاي متقابــل حتــي پــيش  بخــش مهمــي از ]. 30[ خــودآئيني اســتشــرط  وابســتگي و پيون
پذيرد و مبناي مهم تعريـف   تحقق مي 3كنندگي مراقبت/ دهي اساس مراقبت پذيري زنان بر جامعه
بـه ايـن    .]7[ دشـو  يا همسر بـودن تعريـف مـي    اساس مادر فارغ از امور ديگر بر نيزها  آن جايگاه
رود و  ال مـي ؤخودآئيني زيـر سـ   ةمبناي مسئل اوالً تضاد بين فرديت و رابطه با ديگران بر ،ترتيب

كنـد و   خصوصي و شخصي منـوط مـي   ةكه خودآئيني را به حوز را، ديگري ةبرساخت ةثانياً دوگان
  .دكن انكار مي ،ارزش و جايگاهي براي آن قائل نيستعمومي ة در حوز

و آن را مفهـومي   رندنگرشي بدبينانه به خودآئيني دا 4سارا لوسيا هوگلند برخي نيز همچون
د كه باور كنيم پيوند و ارتباط كن چون معتقدند خودآئيني، ما را ترغيب مي؛ دانند كامالً مضرّ مي

هـا   و معناي خوديت و خويشـتن را در مـا انسـان    ا محدودما با ديگري و پيوستگي با ايشان ما ر
البته نقد برداشت فردگرايانه از خودبنيادي و تأكيد بر فرديت بـه معنـاي    ].9[ كند مخدوش مي

 گرايـان  تـوان از اجتمـاع   مـي  مـثالً سـم باشـد؛   فمنيمخـتص   فقطاي نيست كه  مسئله خاص آن
؛ يـاد كـرد   انـد  دهكربهي از فردگرايي را مطرح گروهي كه نقد مشا منزلة نيز به 5)گرايان جماعت(

را به سبب باور به تقـدم هسـتي    ،اعم از نوزيك و راولز  ،هاي مختلف ليبرال اينتاير طيف مكمثالً 
امري ثـانوي و فرعـي مـورد نقـد قـرار داده       ةمثاب فرد و منافع فردي بر اجتماع و تلقي جامعه به

انـد و لـذا نزديكـي     دهكـر نيز نقدهاي مشابهي مطرح  مايكل سندل ديگراني همچون ].27[ است
گرايـان   هـا و اجتمـاع   سـت فمنيفكري باعث شده گاهي از اتحاد ميـان   ةبين نقدهاي اين دو نحل

كانون نقدهاي اين دو جريان عمدتاً به مباني ليبرالـي   ،ه اشاره شدك چنان]. 9[ سخن گفته شود
. كننـد  ها بر حقوق تأكيد مي به جاي مسئوليت ها ليبرال« ند كها چون ايشان برآن ،معطوف است
در تمايالتشـان   كننـد  ها ميان منافع فرد و نيازهاي جامعه مشاهده مي اي كه ليبرال تقابل بالقوه
  ].5[» يابد ن تعداد و شدت وظايف انعكاس ميكرد  به حداقلي

روزه در حـال  گسترش يافته و امـ  اخالق مراقبت ةمطالعات برخاسته از حوز ةدامن ،حال هر به
. المللـي اسـت   بـين  ةدر قلمروهاي سياسي و اجتماعي حتي در عرصها  آن زني براي اعمال گمانه

يكي از نمودهاي مهم آن در تدوين مجدد شهروندي است كه برآمده از نگرش خاصـي در مـورد   
مهـم   ةبهـر . تعميق همبستگي بين اركان اجتماعي با استفاده از مفروضات اخالق مراقبتي اسـت 
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4. Sarah Lucia Hoagland 
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كنـد عناصـر مختلـف     اين ديدگاه در نقد اصول انتزاعي شهروندي ليبرال نمود يافته و سعي مـي 
ثر در مليت از جمله جنسيت را هم مورد توجه قرار دهد؛ چيزي كه تا پيش از اين بـه سـبب   ؤم

نيـرا يـووال    سياسي متداول مورد توجه واقع نشـده اسـت و لـذا    هاي هعاملي در نظري نگرش تك
زنـان بـا    ةرابطـ « :كنـد كـه   رابطه و نسبت ميـان جنسـيت و ملـت تصـريح مـي      ةدربار 1ديويس
زنـان بـا ملـت تنهـا متفـاوت از       ةاما رابطـ . مردان است ةهاي ملي بسيار متفاوت از رابط گفتمان

نظامي  ةكه از تعهد مردان به انجام وظيف همچنان ؛ مثالًستابلكه نابرابر نيز  ،مردان نيست ةرابط
كـه زنـان از طريـق نقششـان      حـالي  در ،شـوند  عنوان مدافعان ملت تلقي مـي  بهها  آن هويداست،

حـق زنـان بـراي     ،بنـابراين . شوند كنندگان ملت تلقي مي بازتوليد ةمثاب عنوان مادر و پرستار به به
شـود كـه خواسـتار     هاي ناسيوناليستي به چـالش كشـيده مـي    گفتمان ةتندرستي اغلب به وسيل

  ].5[ »ي خير ملت به ميزان خاصي توليد مثل كنندند كه زنان براا آن
حـال   ايـن  بـا  ،بالطبع اين وظيفه از سوي زنان ارزش و كاركرد خود را در جوامع انسـاني دارد 

گرفتن نقش فعال مشاركتي زنان در  به بهاي ناديده مسئله آنجاست كه گاهي تأكيد بر اين ابعاد
. اعمال طبيعـي ايشـان قلمـداد شـده اسـت      اجتماع صورت گرفته و چنين حضوري منافي انجام

كه در قالـب شـركت در    ،از دفاع از ميهن  تري تر و مستقيم هاي مشخص اختصاص جنبه ،واقع در
 ةزنان از وجهي دچار نـوعي عقـد   سيمون دوبووار ده است، سبب شده به تعبيرشها نمودار  جنگ

بـيش از زنـان كـه     سـتانند  جان ميها  مردان كه در جنگراي جامعه عموماً ب، زيرا حقارت شوند
و بـه   2پسـانظامي  ةامروزه با طرح جامعـ  ،حال هر در ].3[ ارزش قائل شده است بخشند جان مي

 ـكه در گذشته بسـيار مسـتحكم بودـ    ـ سبب كمرنگ شدن ارتباط بين شأن نظامي و شهروندي
ي داراي و اهميـت توجـه بـه رويكردهـا     ديگر نيازي بدان حـد از سـربازگيري گسـترده نيسـت    

 4جـوان ترونتـو   ن هـم يهمـ  يبـرا ]. 5[ براي شهروندان افزايش يافته است 3گيري مراقبتي جهت
 ةدر عرصـ  ،بـه نظـر وي  . شـمارد  اي از عمل مراقبتي برمي تالش براي ايجاد و حفظ صلح را گونه

اسـاس   ردن بـر كـ نـوعي حـق بـه عمـل      منزلـة  بشردوستانه بـه  ةالمللي، سير انتقال از مداخل بين
ـ   انبي ليت محافظتمسئو . اسـت  يالمللـ  نيگر تطور از اخالق عدالت به اخالق مراقبت در امـور ب

گاه اخالق مراقبـت در  يحال جا اين با ؛البته اين امر ممكن است هنوز به تمامي محقق نشده باشد
هـا را   چـون دولـت   ،مقام راهنمايي براي جلوگيري و ممانعت از توسل به زور اميدواركننده است

هـاي   حـل  راه پـذير و ارتقـا   كنـد كـه در قبـال حفاظـت از مردمـان آسـيب       و ترغيب ميتشويق 
شـاخص جريـان    ةنماينـد ، جـان راولـز  ]. 32[ پذير باشند آميز براي منازعات، مسئوليت مسالمت

آورد، بـر آن اسـت كـه     ليبراليسم در دوران معاصر، زماني كه از قانون ملل سخن بـه ميـان مـي   

                                                        
1. Nira Yuval-Davis  
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3. care-orientated  
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 و كننـد مراقبـت  هـا   آن منافع خود ببينند، از جهتاي اين قانون را در ها زماني كه هنجاره ملت
 ةدر اينجا اوالً عرص ،بين ترتيبه ا]. 32[ دستورالعمل خويش قبول خواهند كرد ةمثاب را بهها  آن

يابـد و ثانيـاً موضـوع مراقبـت صـرفاً       ها و كشورها توسـعه مـي   مراقبت به سطح روابط بين ملت
طرفـداران ايـن    ،رو نيـ ا از. شـود  بلكه مشمول قوانين و هنجارها نيـز مـي   اشخاص را در برنگرفته

ديدگاه معتقدند مضامين اخالق مراقبت قادر است در سطوحي فراتر از روابط مابين اشخاص نيز 
مراقبتي زنـان را بايـد در    هاي ، نقش بارز گرايش1سارا روديك به تعبير ].22[ به كار گرفته شود

صـلح در   ةو پرستاري از سـوي ايشـان و تـالش بـراي ايجـاد و توسـع      اموري همچون محافظت 
ها بنياني بـراي اتخـاذ رهيـافتي     المللي مورد توجه قرار داد؛ اين ويژگي هاي بين پيامدها و عرصه

تواند افزون بر سطوح شخصي و ملـي در   و مي كند ميفصل مسائل ارائه  و آميز در حل خشونت غير
توانـد در   ، اخـالق مراقبـت مـي   ين اوصـاف يپس بـا چنـ   ].16[ باشدبخش  قلمرو جهاني نيز الهام
هاي  مبناي مهم نگرش هرچند ؛اربرد داشته باشدكخصوصي و حتي ملي  ةقلمروي فراتر از عرص

خصوصي و عمومي وجود ندارد و هر امر حتـي   ةستي آن است كه تفاوتي بين عرصفمنيمختلف 
  .آيد شخصي و خصوصي هم امري سياسي به شمار مي

 هويت مورد نظر اخالق مراقبت
در اين بخش، از رهگذر انتقادهاي وارد بر هويت زنانة مورد نظر اخالق مراقبت به شناسايي ايـن  

تـوان تحـت دو مبحـث كلـي      مدارانه را مي انتقادهاي موجود از هويت مراقبت. پردازيم هويت مي
اي زنان از جمله در بعد مادري شده بر اول اينكه اين گرايش هويت سنتي ترسيم. بندي كرد تقسيم
شود كه ايشـان بتواننـد بـر     شناسد و همين مانع مي هاي منبعث از آن را به رسميت مي و ارزش

ثمرة اين روند آن است كه زنـان از ديـدگاه منتقـدان اخـالق     . هايي غلبه يابند چنين محدوديت
ها همچنان در موضع  يرا آنمراقبت قادر نخواهند بود قضاوت اخالقي ناب و خالصي بروز دهند، ز

توانند مدعي ايجاد سامان و نظام برابر اخالقي و سياسي شوند و  مانند و نمي بودگي باقي مي ديگر
منزلة هواداري از  از اين منظر، طرفداري از اخالق مراقبت به. مثابة افرادي مستقل قلمداد شوند به

سـته شـده و در نتيجـه عمـالً مـانع از      گرايـي دان  هاي جنسيتي و حتي باور به نـوعي ذات  تفاوت
در نگرش اين دسته از منتقدان اخالق مراقبت، توجه به مفروضات . شود انديشيدن به برابري مي

 6باعث شده تفـاوت  5طرفي و بي 4، عقالنيت3، برابري2شمولي فلسفي اخالق ليبرال همچون جهان
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است؛ » ديگري«در كنش با » من«انتقاد ديگر پرسش از امكان تعريف ]. 34[ناديده گرفته شود 
 منزلة بدين معنا كه واقعيت تجربة هويت انساني درگير اين تناقض است كه ما خودمان را زماني به

شناسيم كه در ارتباط با ديگران زندگي كنيم و از طرف ديگر مـا رابطـه را    موجوداتي متمايز مي
اصـوالً  » مـن «. تمايز قائل شويم» نديگرا«و » خود«كنيم كه بتوانيم بين  فقط زماني تجربه مي

گرفتن  اين فاصله. است» ديگري«گرفتن از  گيري خود هميشه نيازمند حدي از فاصله براي شكل
، نيازهاي »ديگري«و » من«الزم است، بلكه براي ايجاد تمايز بين » من«گيري  تنها براي شكل نه
چيزي جز فرافكني يا ادامة » من«، نيز شرط الزم است، زيرا بدون ايجاد فاصله» ديگري«و » من«
مجهـز بـودن بـه    » ديگـري «و » من«البته همين نياز به ايجاد تمايز بين . نخواهد بود» ديگري«

واقع، سؤال اصلي آن است كـه چگونـه    كند؛ در همدلي، شفقت و فهم ديگري را دچار مشكل مي
  ].15[» ديگري«بود هم » خود«زمان و در آنِ واحد هم  توان هم مي

شـرايط    از نظر وي، تحسين اخالق مراقبت. است 1پتا باودن ز جمله منتقدان اخالق مراقبتا
از منظر . گيرد شود ناديده مي كننده بر زنان تحميل مي سركوب و انقيادي را كه در نقش مراقبت

گذاري اخالق مراقبـت همـان ارزشـمند دانسـتن شـرايط انقيـاد و        ارزش ،ها ستفمنيبسياري از 
اين دسته بر آن باورند كه با طبيعي پنداشتن تمايـل زنـان   . از خودآئيني براي زنان استناتواني 

شود كه در اثر آن  اي مردساخته پيروي مي يك ويژگي ذاتي، از كليشه منزلة به اخالق مراقبت به
زنان  هاي مدل مطلوب و قابل تحسين زنانه، تفاوت و گوناگوني گرايشمنزلة  مادرانگي به ةكليش

زناني كه بـه هـر دليلـي ميـل مـادري يـا        ،نتيجه در. كند و حتي سركوب ميرد انگا ميناديده را 
تـوان يـك    باودن معتقـد اسـت نمـي    ].11[ شوند گي ندارند زن اصيل پنداشته نمي كنند مراقبت

او كـه از تفـاوت بـين    . هـاي زنـان ترسـيم كـرد     كنش همةمدار براي  مدل كلي از رفتار مراقبت
معتقـد اسـت در    كـرده مدار در مادري، پرستاري و دوسـتي و شـهروندي يـاد      بترفتارهاي مراق

يند مراقبت مادرانه به دليل صميميت و وابستگي متقابل بين مـادر و كـودك، كـودك بـراي     افر
اين دو از بين رفتـه   ةدر رابط» ديگري«و » خود«نيست و مرزهاي مشخص بين » ديگري«مادر 

امـا در دوسـتي مراقبـت بـه     . پروري ضروري است كودك و فرزند است و اين امر براي مراقبت از
به اين معنا كه در دوستي آزادي انتخاب سوژه دوستي ميسر است و حـاالت   ؛اي ديگر است گونه
عالوه بر آن قواعد عمـومي از پـيش سـاخته     .دهد را به طرف دوستي سوق ميها  آن دو نفرة ويژ

در جامعه وجود نـدارد و ايـن امكـان حفـظ هويـت       شده براي انتخاب دوست يا تعهد به دوست
گونـه   تـوان ايـن   از بحث باودن مي ].11[ كند خودآئين را در دوستي بيش از مادرانگي فراهم مي

و » مـن «متفـاوتي از حيـث خـودآئيني بـين      ةاي رابطـ  نتيجه گرفت كه مراقبـت در هـر حـوزه   
  .آورد به وجود مي» ديگري«

گرايـي   ذات ةتوان ذيل دو دسـت  وارد بر اخالق مراقبت را مي ياهانتقاد ةكلي، عمد ينگاه در
                                                        

1. Peta Bowden 
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بنـدي   هاي مردساخته و ناديده گرفتن حق انتخاب خودآئين براي زنان صورت و پيروي از كليشه
بلكـه   ،گـرا نيسـتند   تنهـا ذات  در پاسخ به انتقاد اول پيروان اخالق مراقبت معتقدند كـه نـه   .كرد
داننـد كـه در طـي     فرهنگي تمدن پدرساالري مـي  ـ و اجتماعيشناسانه  روان ةگرايي را شيو ذات

ايـن  . گرا به تفاوت جنسـيتي قـدرت ببخشـد    هاي ذات سازي هزاران سال سعي داشته با دوقطبي
 /احسـاس، مردانـه   /بـدن، عقـل   /ذهن ةدوگان: ند ازا هايي از آن عبارت ها كه نمونه سازي دوقطبي

 ةبرسـاخت  ةواقع يك پديد ذات بخشيدن به آنچه در سازي و فرهنگ، براي طبيعي /زنانه، طبيعت
هاي خـود بيشـتر بـا     نقش ةزنان به واسط ،از منظر اخالق مراقبت. فرهنگي است به وجود آمدند

زنـان در هـر دوراهـه     همةمعنا نيست كه دين اما اين ب ،سازند مدار اخالقي هم مراقبت ةاين شيو
هـاي   هايشان مبتني بـر خواسـته   مردان انتخاب مةهدانند يا  انتخابي ديگري را بر خود ارجح مي

  ].19[ فردي است ةخودخواهان
با تأمل بيشتر در آراي قائالن به اخالق مراقبت در پاسخ به انتقاد دوم بـه ايـن نتيجـه    

در مقابـل  » مـن «رسيم كه اخالق مراقبت هويت را بـرخالف اخـالق عـدالت بـا تمـايز       مي
بـه  . پرداختن به ديگري نافي خودآئين بودن نيستبدين جهت . كند تعريف نمي» ديگري«

هويـت از منظـر   . گيرد اصالً شكل نمي» ديگري«فارغ از متن رابطه با » من«عبارتي ديگر، 
اي سيال، نامتعين و فاقد مرزهاي مشخص است و به همـين دليـل فراينـد     اين نحله پديده

هاي هـر مـوردي    به ويژگي هاي اخالقي تا اين حد سخت و وابسته گيري در دوراهه تصميم
در اخالق مراقبت دانش الزم براي قضاوت اخالقي نه از اصول انتزاعي كلي و از طريق . است

، بلكه از زندگي كردن و در ارتباط )مانند اخالق عدالت(گيري  جدا شدن از ديگران و فاصله
ه اخـالق  روسـت كـ   ايـن  از. شـود  شان حاصـل مـي   بودن با ديگران و ادغام در شرايط زندگي
هاي اخالقي يا به بياني ديگر  شمول براي قضاوت مراقبت معتقد است قواعد عمومي و جهان

واقع، قضاوت اخالقي اگـر بـا ارجـاع بـه شـرايط       در. كليدي براي همة درها وجود ندارد شاه
اصولي همچون شـفقت، همـدلي و   . تواند نادرست باشد خاص هر موردي صورت نگيرد، مي

در اين رويكرد اخالقي، تفاوت هر . كنند هاي اخالقي را هدايت مي قضاوتبصيرت روزافزون 
مثابة مشكلي كه بايد رفع  اي از وضعيت طبيعي بشري است نه به موردي با مورد ديگر نشانه

گرا بوده و معتقد است  به همين دليل، اين رويكرد برخالف رويكرد اخالق عدالت متن. شود
اي از تفكر نياز دارد كه برخالف اخالق عـدالت،   به شيوه تأمل براي حل يك معضل اخالقي

توجه به مـتن در انتخـاب بـين    ]. 20[باشد  2گرا و روايي است، زمينه 1كه صوري و انتزاعي
تنها نفي خودآئيني نيست، بلكـه بـه    هاي اخالقي فارغ از يك الگوي انتزاعي كلي نه دوراهه

  .دهد امكان بروز بيشتري مي هويت سيال و خودآئين فارغ از چارچوب متصلّب

                                                        
1. formal and abstract  
2. narrative 
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ناپـذير از قضـاوت    توان گفت امور واقعي و انضمامي بخشي ناگزير و جـدايي  اينجاست كه مي
 يدادهايـ عـاملي بـا امـور مواجـه نشـده و رو      ويژه زنان كه به صورت تـك  به ؛اخالقي آدمي است

توجـه قـرار   مختلف را در متن روايتي خاص و با در نظـر گـرفتن علـل و عوامـل متعـدد مـورد       
مسئوليت از نظر طرفداران اخالق مراقبت برآمده از روابط بين اشخاص خاص است تـا  . دهند مي

مبنـاي   همچنين تأمل و انديشه و رايزني نيز بايد بـر  ،از سوي ديگر. گرفته از قواعد انتزاعي ريشه
سـت كـه بـا    ويژگي زنان در ايـن ديـدگاه آن ا  ]. 14[ 2باشد نه مبتني بر وظيفه يا اصل 1همدلي

هـاي اخالقـي     مسـائل مختلـف از جملـه در بزنگـاه     وفصل حلدرصدد  3اخالقي مبتني بر شفقت
كه تا حد امكان آسيبي به شخصي نرسد و شرايط همگان در نظر گرفته شود كه  نحوي به ؛برآيند

  ].16[ اين مسئله مستلزم توجه به اصول ارتباطي در متن روابط و مناسبات عيني است
شـه دارد،   يت زنان و نوع تعامالت ايشان ريدر شخص يش از هر امرياين نوع اخالق ببا آنكه 

هنجارهاي آن صرفاً به ايشان منحصر و محدود نشده است؛ به عبارتي ديگر نبايد با ايـن قضـيه   
اخـالق مراقبـت    لتوانند مشمول اصـو  يز ميمردان ن. دكربه لحاظ جنسيتي و انحصاري برخورد 

 كهده شمطرح  خصوص اين ها و مطالبات زيادي در نمونه امروزه درخواست يراه بك چنان ؛باشند
. تري در مسائل خانواده و همراهي با فرزندان داشته باشـند  پدران دخالت و حضور بيشتر و فعال

ن بحث، اخالق چيزي بيش از قواعـد،  يدر ا يبر همين اساس و با طرح امكان بروز و تحقق انقالب
هاي مراقبتي و از جمله تعامـل   ط بر آن تلقي شده و بخشي از اخالق با حوزهحقوق و نتايج مرتب

پذيري مردان بـه   اين نكته عموماً مورد غفلت بوده و نوع جامعه. با بدن پيوندي وثيق يافته است
بـراي ايجـاد   . شكلي تحقق يافته كه ايشان بيش از هر چيز بر عدالت متمركز شوند و نه مراقبت

هـاي تعامـل    تواند نمودي از انقالب اخالقي باشد، تغييـر در شـيوه   كه مي ،عيتتغيير در اين وض
مردان با خانواده و از جملـه فرزنـدان بـه شـكل حضـور فيزيكـي بيشـتر و برقـراري ارتباطـات          

تواند بخشي از هنجارهاي مراقبتي را مقدور  ميها  آن چهره و نيز مجاورت و همنشيني با به چهره
  ].21[ دكنو ممكن 

 گيري يجهنت
گونـاگون اعـم از مطالعـات     هاي شده از جانب گرايش هاي مطالعاتي گشوده به مدد حوزه ،امروزه

فرهنگي، تاريخ اجتماعي و رويكردهاي مختلـف پساسـاختارگرا، ابعـادي از مسـائل اجتمـاعي و      
اثـر   بلكـه بـر   ،تنهـا مغفـول مانـده بودنـد     اند كه تا پيش از اين نـه  انساني مورد توجه قرار گرفته

 ةســيطر. شــدند ارزش قلمــداد مــي هــاي گفتمــاني گــاهي حتــي بــي هــا و تقابــل ســازي دوگانـه 

                                                        
1. empathy-based  
2. duty- or principle-based  
3. compassion 
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سوبژكتيويسم در دوران مدرن دستاوردهايي داشت از جمله تلقي خاصي از مفهـوم خودبنيـادي   
هـايي از آن تـاكنون نيـز ادامـه      هاي گوناگون تأمالت بشري سايه افكنده بود و رگـه  كه بر حوزه

مدعيان توجه به بخشي از اين صـدايِ   از، سمفمني تر و در سطحي گسترده ،مراقبتاخالق . دارد
توجـه و   درخـور چالشي كه در اين نوشتار ترسيم شد، در چنين فضـايي  . اند مانده بوده حاشيه در

برخـي نتـايج    ةتوانـد بازتوليدكننـد   نوع خوانش از اين انديشـه نيـز مـي    ،حال اين با ؛تحليل است
از جمله اينكه اخالق مراقبت و حاميـان آن نبايـد درصـدد     ؛رد نقد پيشين باشدناخوشايند و مو

هاي مورد تأكيد خويش برآيند كه در آن صورت خطر خلط ميان مضامين ايشان  همؤلفافراط در 
گونه كه مـدعيان سـازش و سـازگاري     همان؛ مثالً آفرين خواهد بود با برخي مسائل ديگر مشكل

حفـظ و گسـترش    1اند، مراقبت از ديگري را بايد مكمـل  ي تأكيد كردهاخالق مراقبت و خودآئين
ضمن آنكه روا و حتـي بـه لحـاظ نتـايج عملـي هـم        .نه در مقابل هم ،دكراستقالل فردي تلقي 

دن گفتمان خـويش  كرپسنديده نيست كه حاميان و طرفداران اخالق مراقبت در سوداي حاكم 
يند كه اين نيز خـود چالشـي اسـت كـه شـايد ايـن       به بهاي تفوق بر مكاتب پيشين اخالقي برآ

هـاي   سازي در مقابل انديشه يعني قطبي ،ضمن آنكه چنين باوري .انديشه نتواند از پسِ آن برآيد
هـاي   نظام جديدي از روابط سلطه خواهد بود كه اين بار به نام ارزش ةكنند رقيب، خود بازتوليد

  .گيرد زنانه و ويژگي مراقبتي ايشان صورت مي
هاي رقيب  از باب مصالحه ميان انديشه فقطمختلف  ةهاي نقادان بودن انديشه تأكيد بر مكمل

نزد بسياري اعـم از فرويـد، الكـان،     از جمله( شناختي تأمالت مختلف فلسفي و روان، زيرا نيست
گـاه واجـد آن وحـدت و     انسـاني هـيچ   ةگر آن است كه سوژ بيان...) لويناس، جرج هربرت ميد و
نيست و بخش مهمي از شناخت آدمي از خويشتن در ارتبـاط   شود استقالل كاملي كه تصور مي
هـاي مختلـف اعـم از     توان منكر شد كه انديشه نمي ،حال اين با. گيرد و نسبت با ديگري شكل مي

يكپارچگي و انسجام سـوژه دارنـد كـه     هاي مختلف سعي در القا يا گفتمان ها، مكاتب ايدئولوژي
مختلف خواهان توجه به ديگـري   ةهاي نقادان برعكس انديشه. رسد بل دفاع به نظر نميچندان قا

گونه كه ژان پل سارتر  اند كه در صورت طرح مناسب آن، ديگري آن و تكثر در تكوين سوژه بوده
البته از سوي ديگر قرار هم نيست به بهاي سركوب و از . نخواهد بود» من«كرد، دوزخِ  مطرح مي
هـاي   شدگي بين افراد و گـروه  هويت و موجوديت گروه و بخش خاصي، ادغام و جذببين رفتن 

تحقق چنين مطلوبي، بيش از هر چيز مستلزم شنيدن صـداي متفـاوت   . مختلف انساني رخ دهد
روش بـه   با آنكـه . يافته است هاي تفوق فرض  ها و پيش ديگري از خالل انواع سانسورها، خصومت

نقدهايي  گو با كارگزاران مختلف اجتماعيو كيدش بر مصاحبه و گفتخاص كارول گيليگان با تأ
براي رويارويي با صداهاي مختلف و تالش  باشدراهي  ةدربردارنده و گشايندتواند  ميشده است، 

  .ها در راستاي فهم آن
                                                        

1. complementary  
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مبناي تلقي خاصـي از سـوژه    درنهايت بايد گفت اگر مناسبات مختلف سياسي و اجتماعي بر
نيـز  هـا   آن شروع براي تغيير در ةاند، شايد نقط تبع آن خودبنيادي آدمي استوار شده انساني و به

هـا را بـه    اين وضع البته نوعي پراكندگي ديدگاه. دشواز ايجاد تفاوت در نگاه به خودبنيادي آغاز 
رسـد   اما بـه نظـر مـي    ،كنند كشد كه برخي از نبودن نظم خاصي در آن ابراز نگراني مي ميان مي

كثرت اگر با توجه به منطق متكثر خود سوژه و تفسير موسع از خودآئيني او در نظر گرفتـه   اين
وجـود انسـاني؛ گـو    ة هاي ناديد بلكه دعوتي است به ديدن بخش ،تنها جاي نگراني ندارد شود، نه

كنار هم قرار نگيـرد كـه ايـن هـم      كامالً گاه هيچ )انسان(اين وجود معماگونه ي اينكه شايد اجزا
هاي اين موجـود بودنـد ايـن     كردن جنبه هايي كه منادي بسامان انديشه، زيرا دان مهم نيستچن

ها و تحميل الگوي مدنظر خـويش بـه انجـام     امر را معموالً جز به بهاي سركوب بسياري از طيف
شـده و در حاشـيه    هـاي سـركوب   اخالق مراقبت افزون بر توجه به بخشي از طيـف . اند نرسانيده
هـايي از شخصـيت آدمـي كـه ناديـده گرفتـه شـده بودنـد، از جملـه عواطـف و            همؤلفمانده، بر 
هايي همچون ايثـار متـرادف دانسـته     گاهي مراقبت با ارزش ،حال اين با. نيز توجه دارد احساسات

 ؛شده كـه طرفـدار اخـالق مراقبـت بايـد خـود را وقـف ديگـري كنـد          گونه القا شده و حتي اين
به معناي آن است كه امور مربوط به اخالق نيـز اصـول و    اين گرايشكه طرح اخالق در  حالي در

در اخالق مراقبت، به روايت فرد از عملكـرد و هويـت خـويش    ، از سوي ديگر. مباني خود را دارد
سقط جنين، بايد استدالل و روايـت زنـان از    ةمثالً در مواجهه با مسئل اهتمام زيادي وجود دارد؛

سـم و  فمنيبـراي  . دكـر و ارزيـابي   را شـنيد  ،يا مخالفت با آن اعم از موافقت ،قضيه ةهر دو جنب
 ويژه اخالق مراقبت اين مسئله محوريت دارد كه تلقي زنان از امري همانند بارداري چيسـت و  به
ال آن اسـت كـه آيـا ممكـن     ؤكنند؟ در اين شرايط س از اين موضوع چه معنايي را مراد ميها  آن

ف و حتي متضاد از سوي افراد مختلف همگي اخالقي تلقي شـوند؟ شـايد   هاي مختل است گزينه
مبنـاي اصـول    دليل قاطعي براي رد اين قضـيه وجـود نداشـته باشـد البتـه اگـر از قضـاوت بـر        

شـايد   ،در آن صـورت  .دشـو و به روابط و مناسبات واقعي توجه  نظر شمول و انتزاعي صرف جهان
  .پذير كند توجيه اند رويكرد افراد را در وضعيتي ويژهبتو توجه به موقعيت و ارزيابي از آن
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