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 مراقبت و معنا

 میرآف میلتون نوشتۀمراقبت  دربارۀنقد و بررسی کتاب 
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 چكیده

دهۀ   های دینی و اخالقی بشر است، اما تا چند  مفهومی قدیمی و آشنا در اندیشه« مراقبت»
کۀه ایۀی یادداشۀت ق ۀد      ،مراقبۀت  ۀدربارتوجه نشده بود. کتاب  به آن مستقل طور بهپیش 

، نخستیی اثر فلسفی است 1791 شده به سال منتشرمیرآف،  میلتوننوشت  بررسی آن را دارد، 
های ضروری  مؤلفه  عهده گرفته است. بازشناسیِ مفهوم مراقبت، معرفی که ایی رسالت را بر

ای که بر مدار مراقبۀت سۀامان    های زندگی انسانی و ویژگی ،مراقبتیرابط  گیری  برای شکل
تحقق بخشیِ ۀ  را کمک به رشد و خود« مراقبت» رآف. میاند یافته باشد محورهای ایی کتاب

داند و مدعی است کۀه مراقبۀت     خالق( میایدۀ )اعم از یک انسان یا یک اندیشه و  دیگری
کنۀد بۀا     و جهت دهد. او در ایۀی کتۀاب تۀالی مۀی     ،نظم، معنا ها نتواند به زندگی انسا  می

مراقبۀت   درواقع مراقبت ۀدربارب تعریف و تحدید ایی مفهوم مدعای خود را ثابت کند. کتا
ازنو  ها ناخالق و زیست اخالقی انسافلسف  را در جایگاه مفهومی دارای اهمیت بنیادیی در 

تیمارداری  معنای بهکند. ایی کتاب نخستیی تالقی مفهوم مراقبت هایدگر با مراقبت   متولد می
ی در پۀرداز  حوزۀ نظریۀه  شد برای تحلیل مفهوم مراقبت و بسط آن درپرآمدوسرآغاز راه  و

 و علوم سیاسی است. ،، آموزی و پروری، اقت ادفلسف  اخالق

 .اخالق، مراقبت، میلتون میرآف، معنای زندگی فلسف  اخالق مراقبت، فلسف  :ها کلیدواژه

مراقۀب   تۀر  بۀیش اگۀر همۀ  مۀا     ،ند که جهان جای بهتری خواهد بودا اغلب مردم موافق»
مراقبۀت چیسۀت بسۀیار     کۀه  ایۀی باشیم، اما جز ایی موافقت مقدماتی دانسۀتی   دیگر یک

 .(Noddings 2002: 11« )دشوار است
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 معرفی کتاب. 1

مراقۀب  »بگۀوییم   هۀا  نبۀه آ  ،آید که هنگام وداع با عزیزان، پۀ  از خۀداحافظی    زیاد پیش می
دری عاطفۀه و  با چاشۀنی قۀ   ،ایی عبارز معموالً معادل همان خداحافظ است«. خودز بای

دهۀیم و سۀالمت و سۀعادز او     نشان بدهیم بۀه دیگۀری اهمیۀت مۀی     که اییاحساس، برای 
 برایمان مهم است.  

آیۀد،    نظر ما واضح و روشی می به ها نفرط استعمال معنای آ ازبرخی از کلماز و عباراز 
نداریم. ایۀی مشۀکل وقتۀی     ها نشویم درک روشنی از معنای آ  ولی با قدری درنگ متوجه می

ی نشانی از عواطۀف و احساسۀاز بۀا    نحو بهدهد که عباراز مذکور   خود را نشان می تر بیش
دهند چرا وقتی سۀخی از عواطۀف     خود داشته باشند. دالیل زیادی وجود دارد که توضیح می

خی نیسۀت، بلکۀه سۀ    شود که موضوع بحۀ  مۀا    و مبهم می آید درک ما چنیی تار  میان می به
یک مفهۀوم قۀدیمی و    مثاب  سر یکی از م ادیق ایی ابهام یعنی درک ما از معنای مراقبت به بر

 پرکاربرد است.  
دشۀوار تعریۀف     وظیفۀ سقراط، حکیم یونانی، حدود چهارصد سال قبل از میالد مسیح، 

م حۀال تۀا قۀرن بیسۀت     ایۀی  بافالسفه گذاشت.  ۀبرعهدمفاهیم بنیادیی و پرکاربرد در جامعه را 
مراقبت را دریافته بود. در قرن بیسۀتم هایۀدگر،    ۀواژکردن معنای  روشیکسی ضرورز  تر کم

ی مشۀۀلول دل، از مفۀۀاهیمی چۀۀون «یمشۀۀلول دل» دربۀۀارۀهۀۀای کیرکگۀۀارد  از اندیشۀۀه متۀۀرثر
(Besorge/ concern( و پروا/ مراقبت )sorge/ careبرای بیان حیثیت ربطیِ در ) بۀودن  ۀۀ   عالمۀ

. اصۀطال   (37، 79: 1937)هایۀدگر   خود نشۀاند   نظریاستفاده کرد و آن را در قلب  دازاین
و برای توصۀیف سۀاختار    ،هایدگر در ساحتی وجودشناسانه، انتزاعی  اندیشمراقبت در  پروا/

اختیار متفکران دیگری کۀه   درهای مهمی را  و گرچه بینش کار رفتبهاساسی وجود انسان 
ی انضمامی و با نگۀاهی اخالقۀی بۀه آن    شکل بهتند قرار داد، خود پروا سخی گف از مراقبت/
ی و پۀروا/ مراقبۀت،   مشلول دل(. نگاه هایدگری به مفاهیمی چون Stack 1707) نپرداخت
 ( و ژاک دریۀدا 1777-1700ای چون ایمانوئل لویناس) های فالسفه در اندیشه ،پ  از او

منظۀری کۀامالً اگزیستانسۀیال، ادامۀه و بۀه       از، «دیگری» ( و در بح  از مفهوم1790-2002)
ی شناسۀ  روانبۀه   ها نهای هایدگر و ورود آ انتشار وسیع اندیشه حال درعیی 1.یافتاخالق راه 

( نیز باعۀ  شۀد   1772-1707)  ( و رولو می1772-1702نزد کسانی چون اریک اریکسون )
ی مشۀلول  دل فاوز دغدغۀه/ تر و در هر دو معنای مرتبط اما مت ایی اصطال  از بُعدی انضمامی

 2توجه واقع شود. موردتیمارداری  و مراقبت/
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از هایدگر، امۀا   مترثرو رولومی متفکر دیگری نیز  ،با لویناس، دریدا، اریکسون زمان هم
را موضوع کار خود قرار داد. میلتون میرآف نخستیی کسی بۀود  « مراقبت» ،یافتی دیگر با ره

. او نگاشۀت آن   انشناس روانفلسفی و جنب  که کتابی در ایضا  ایی مفهوم با نظر به هر دو 
عهۀده   دشۀواری را بۀر  وظیفۀ   ( نوشۀت  1791) مراقبت دربارۀدر کتاب کوچکی که با نام 

هۀای   یکۀی از اصۀطالحاز مهۀم در نظریۀه     ارۀدربیی ثمربخش وگو گفتگرفت و آغازگر 
نۀدگی و  کردن بحثی فلسفی )معنۀای ز  انضمامیجدید اخالق شد. کار میرآف تالشی برای 

ی و فلسفه و اخۀالق ییۀل   شناس روانبرقراری پیوند میان  نوعی بهجایگاه دیگری در آن( و 
 بود. « مراقبت»مفهوم 

و  1791پرداختی است که در سال  شکلی کتاب کوچک اما خوی لحاظ به مراقبت دربارۀ
تحریر درآمده است. از سۀال    رشت به« مراقبت»پ  از چند سال تحقیق و مداقه درباب مفهوم 

 صۀورز  بۀه های متعددی از آن با جلد نرم و جلۀد سۀخت و هۀم     نسخهانتشار کتاب تاکنون 
هایی که امروز در دست داریۀم   سخهن است که باع  شدهاست کتاب الکترونیک منتشر شده 

اسۀتدالل و  شیوۀ بندی مطالب متناسب با محتوا و مطابق  غلط باشند. ف ل بیکامالً ویراسته و 
هۀای کوتۀاهی    مقدمه شش ف ل دارد. هر ف ل از بخش بر عالوهمنطق نویسنده است. کتاب 

 دهند. های مختلف استدالل نویسنده را شر  می که جنبهاست تشکیل شده 
آن، در  از پۀ  کنۀد و   آغۀاز مۀی   میرآف محتوای کتۀاب را بۀا تعریۀف مفهۀوم مراقبۀت     

هۀای   شمرد. در ف ل بعدی برخی جنبه های اصلی ارتباط مراقبتی را برمی دوم، مؤلفه ف ل
را بررسۀی  « افۀراد »های انح اری مراقبت از کند و در ف ل چهارم ویژگی آن را بررسی می

توانۀد بۀه زنۀدگی     مۀی  کند که چگونه مراقبت استدالل می هبار درایی. در ف ل پنجم کند می
مراقبۀت نظۀم و سۀامان     واسط  بهای را که  یت خ وصیاز زندگینها درنظم و معنا دهد و 

 کند. یافته باشد بررسی می
یی جنب  مراقبت از شخ ی دیگر کمۀک بۀه او بۀرای رشۀد و     تر مهممیرآف معتقد است 

( استفاده از دیگۀری بۀرای   anti thesis) دنهامراقبت را برابربخشیدن به خودی است. او  تحقق
کنۀد مراقبۀت همۀان خیرخۀواهی بۀرای دیگۀری،         داند و ترکید می  منافع و مطامع شخ ی می

یا نگرانی برای او نیست، بلکه مراقبت کمک به دیگری برای رشۀد و تحقۀق    ،دادنش داری دل
کنۀد کۀه مراقبۀت از افۀراد یۀا        اره مۀی کتۀابش اشۀ    مقدمخودی طی یک فرایند است. او در 

یت الگوی مشترکی دارنۀد کۀه   نهاکنند، اما در  چیزهای مختلف از الگوهای متفاوتی پیروی می
تعمیم بۀه مراقبۀت از اشۀخا ،     قابلدهد. الگوی مشترکی که  کردنش را می مشخص ۀوعداو 

 .ستای اجتماعی نیز ها نو حتی آرما ،ها اندیشه
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توانۀد بۀه سۀایر      دانۀد. مراقبۀت مۀی     فهومی با ارزیِ معنۀابخش مۀی  نویسنده مراقبت را م
انسۀان را جۀایی در ایۀی جهۀان     نظۀم و انسۀجام دهۀد و     هۀا  نی انسۀا هۀا  ارزیها و  فعالیت
با یافتی جای پایی برای او در ایی جهۀان   ،کند. مراقبت پایان آوارگی رو  انسان است مستقر

هۀۀای قۀۀوی  یی مایۀۀهنهۀۀات بۀۀهایۀۀی ادعۀۀا  کۀۀه بتوانۀۀد در آن احسۀۀاس تعلۀۀق و آرامۀۀش کنۀۀد.
دهۀد. چۀه بحۀ  از     هایدگر بر او را نشان مۀی  ترثیرمیرآف و میزان   اندیشاگزیستانسیالیستی 

هۀای   بحۀ  از خانۀه جایگۀاه بۀااهمیتی در اندیشۀه      درکنۀار مۀروایی او   سرگردانی انسان و بی
تۀر خاطرنشۀان کۀردم، میۀرآف      پۀیش  کۀه  چنۀان هرچند،  .(137 :1937 هایدگر دارد )هایدگر

 رود. تری پیش می الگوی انضمامی سمت به
اشۀاره دارد: نخسۀت تعریۀف     دیگۀر  یۀک به دو موضوع مۀرتبط بۀا    مراقبت دربارۀکتاب 

اطۀالق بۀر تمۀام روابۀط      قابۀل دهۀد و   مراقبت مطابق همان الگوی عامی که میرآف وعده می
توانۀد معنۀایی فراگیۀر و     مۀی  ه مراقبۀت و دیگر بیۀان ایۀی مسۀ له کۀه چگونۀ      ؛است یمراقبت
 بخش برای زندگی انسانی فراهم کند. سامان

در »کنۀد کۀه    آغۀاز مۀی   گونۀه  ایۀی کۀردن، نویسۀنده    مراقبتدر معرفی الگوی اصلی برای 
کنم )یک شۀخص،     از آن مراقبت می چه نآ ،کمک به رشد و بالندگیِ دیگران معنای بهمراقبت 

هم در امتداد وجۀود خۀودم و هۀم چونۀان چیۀزی کۀامالً        مانز هم ،یک آرمان، یک اندیشه(
و هم در مسیر پرورانۀدن ایۀدۀ    جا اییاو  .(Mayeroff 1770: 9) «شود  مستقل از می تجربه می
شۀوم، بلکۀه در تمۀام     کند که در ارتباط مراقبتی می با دیگری متحد نمۀی  خود بارها اشاره می

طرفۀۀی مۀۀانع ایجۀاد ارتبۀۀاطی انگلۀۀی و   ازا دهۀۀم تۀ  لحظۀاز اسۀۀتقالل او را مۀۀدنظر قۀرار مۀۀی  
شۀدن خۀود در او شۀوم. در     یوبمۀانع از   دیگۀر  طرف ازدرخودماندگی دیگری شده باشم و 

نفسه قۀائلیم.   فیرشد آزادانه و خالق دیگری هستیم و برای او ارزشی  دنبال بهارتباط مراقبتی 
، انۀد  ما هم فاقد شۀعور انسۀانی  ی ها نو آرما ،ها، مخلوقاز هنری اندیشه ، اگرچهمیرآف نظر به

قۀول   ازدر افتتۀا  کتۀاب همۀیی ادعۀا را      کۀه  چنانباید مستقل از خالق یا هنرمند دیده شوند. 
 کند: بیان می ،آلمانی ۀنوازندساز و  برونووالتر، آهنگ

هۀای   تماتیک، ایی فرزند نوازندگی خالق واقعی، موجۀودی زنۀده اسۀت و کیفیۀت    ایدۀ 
دادن و پۀرداختی بۀه آن نبایۀد     شۀکل خۀالق او در توسۀعه و    مخ و  به خود را دارد،

به طبیعتِ فرزنۀد توجۀه داشۀته باشۀد. یۀک      باید عمل کند و همواره خواه  دل ای شیوه به
کند، بلکه ماننۀد   مای  اندیشه خود مانند یک سلطانِ جبار رفتار نمی ساز واقعی با بی آهنگ

کنۀد و    پیشرفت فردی ایده به او الهام مۀی  هایی است که نشانه گر نگر نظاره آیندهیک پدرِ 
 .(ibid.: xiii) ها جهت یابند و بارور شوند دهد تخیالز خالقش توسط آن نشانه  اجازه می
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نبایۀد راه خۀود را بۀه دیگۀری     کننۀده   میۀرآف در فراینۀد مراقبۀت فۀرد مراقبۀت      ۀعقید به
هنۀری او را هۀدایت کنۀد.     کند، بلکه باید اجازه دهد آن دیگری آن اندیشه یا آن اثۀر  تحمیل

و یۀا پژوهشۀی    ،نۀری، خالقانۀه  ی بۀا کارهۀای ه  نحۀو  بۀه که  ایی ادعای میرآف برای کسانی
در مسیر خلق و آفرینش اصۀیل و در   ،غریب و بعید نیست. معموالً وجه هیچ بهدارند  سروکار

 ۀول  شۀود مح  کند که باع  مۀی  پرورانیم مسیرهایی را روشی می می چه نپیوند با جان ما، آ
 کردیم بسیار متفاوز باشد. ت ور می چه نیی کار با آنها

راقبتۀۀی م  رابطۀۀکتۀۀاب نویسۀۀنده عناصۀۀر اصۀۀلی و ضۀۀروریاز مراقبۀۀت و      ادامۀۀدر 
و  ،آگاهی، استمرار و تناوب، بردباری، صداقت، اعتماد، فروتنی، امیۀد  او نظر بهشمرد.   برمی را

 .اند های بنیادی مراقبت شجاعت مؤلفه
 

 ضروری برای ایجاد ارتباط مراقبتی. عناصر 2

کۀردن اسۀت. صِۀرف آشۀنایی و      مراقبۀت یی عن ر ضروری برای تر مهمنخستیی و « آگاهی»
میۀرآف   نظۀر  بۀه و در فکر دیگری بۀودن کۀافی نیسۀت.     ،بستگی، داشتی آرزوهای خوب دل
آگاهی عمۀومی و اخت اصۀی، آگۀاهی صۀریح و ضۀمنی، آگۀاهی        ۀدربردارند کردن مراقبت»

 «دیگۀری اسۀت   دربۀارۀ واسۀطه   دربارۀ و آگاهی از چگونگیِ، و آگاهی باواسطه و آگاهی بی
(ibid.: 29نویسۀۀنده خاطرنشۀۀان مۀۀی .) منۀۀد اقسۀۀام گونۀۀاگون معرفۀۀت و کنۀۀد مراقبۀۀت نیاز

ی، آگۀاهی واضۀح و   آگاهی جزئۀی و اخت اصۀ   درکنار ،آگاهی کلی و عمومی ،است آگاهی
 دربۀارۀ چیسۀتی و هۀم آگۀاهی     دربارۀو هم آگاهی  ،آگاهی ضمنی درکناربیان  قابلروشی و 

 واسطه. بیچگونگی و هم آگاهی باواسطه و 
 طۀور  بۀه آموزانش ارتباط مراقبتی داشته باشۀد بایۀد    خواهد با دانش آموزگاری که می مثالً

آمۀوزانش   تۀک دانۀش   تۀک اخت اصی هۀم   طور بهآموزان بداند و  دانش  دربارۀکلی چیزهایی 
روشۀنی   بۀه  هۀا  نآ دربۀارۀ بتوانۀد  قدر خوب بشناسد کۀه   آموزانش را آن بشناسد. باید دانش را

آنۀان دارد کۀه حاصۀل     دربۀارۀ معرفت و آگاهی ناگفتنی زیادی هم  که ایی عیی در ،بزند حرف
تعلۀیم و تربیۀت    دربۀارۀ در فرایند آموزی بۀا اوسۀت. بۀاز، بایۀد      ها نی و مشارکت آراه هم

عملۀی هۀم    طۀور  بهچگونگی کاربست آن را  که ایی درعیی ،مراقبتی علم و آگاهی داشته باشد
، یۀک معلۀمِ   دیگۀر  سوی ازهم دانش نظری و هم مهارز عملی ضروری است.  درواقعبداند. 

قل و قۀائم  دارد. او آنان را مست ،فردی مستقل مثاب  بهآموز،  دانش ازای  واسطه بیمراقب آگاهی 
خاصۀی باشۀند و نۀه ابزارهۀایی      چهۀارچوب کند، نه موجوداتی که باید در    به خود تجربه می
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چیۀزی و   دربۀارۀ آگۀاهی   باواسۀطه ، آگاهی درمقابلبرای ایجاد احساس رضایت از خودی. 
بۀدون   ،باشۀم  از چیزی داشۀته  باواسطهست آگاهی آن است. ممکی ا دربارۀداشتی اطالعاز 

 کۀه  ایۀی بۀدون   ،آن را تجربه کرده باشم و ممکی است آن را تجربه کۀرده باشۀم  واقعاً  که ایی
ایۀی انۀواع متنۀوع آگۀاهی از       مجموعۀ نویسۀنده   نظۀر  بۀه مستقیماً به آن آگاهی داشته باشۀم.  

 مراقبت است. بر مبتنیهای ساختی ارتباطی  ضرورز
 :کند ایی است آف به آن توجه میمهم دیگری که میر  نکت

چه میزان آگاهی و فهم در مراقبۀت   که اییشاید یکی از دالیل مهم شکست ما در فهم 
کنۀیم تۀا      قۀدر محۀدود مۀی    ن   وجود دارد ایی عادز باشد که گاه شناخت و آگاهی را آ

  واسۀطه  بیو آگاهی  ،درآمدن بیابد. ما آگاهی ضمنی، آگاهی از چگونگی کالم بهقابلیت 
قۀدر   کۀردن معنۀای آگۀاهی همۀان     محۀدود دانۀیم.    ن نمۀی شۀد  آگۀاه هایی برای  را شیوه
توانند ارتباط برقرار کنند و ایی فرض    کلماز می تنهاپاگیر است که خیال کنیم  و دست

کلمۀاز   درقالۀب تواند    چیزهایی است که می  معنای روابط به آنکردن  مساوی محدود
 .(.ibid)شود  ریخته

است. یعنی سنجش و بازسنجی عمۀل و نتۀای    « هوشمندانهاستمرار »دیگر مراقبت   مؤلف
هۀیچ  »کنۀد کۀه حتۀی گۀاهی      ره مۀی نشۀدن. نویسۀنده اشۀا    تسۀلیم و  ،های نو آن، آزمودن راه

و انتظار دقیقاً همان کار درستی است که باید انجام شود. در حرکت مسۀتمر و  « نکردن کاری
ابطۀی کۀه بۀا آن درگیۀر اسۀت      روو گۀاه در شۀبک     خۀ  متناوب گاه فراینۀد مراقبۀت را در   

فرم و محتوا بۀرای   لحاظ بهمجزا و  طور بهیک جمله را  که زمانیکنیم. درست مثل  می بررسی
سۀنجیم   می در پیوند با بند و بخش موردنظر کنیم و سپ  آن را رساندن منظورمان بررسی می

دیگۀری هۀم   فراخور هریک ممکی است تلییراتی در جمله پدید آوریۀم. در ارتبۀاط بۀا     بهو 
 شوند. جزئی و گاه در پیوند با شرایط بازسنجیده می شکل بهاتفاقاز و احساساز گاه 

در تشکیل ارتباط مراقبتی با دیگری است. با شۀکیبایی بۀه   دیگر از عناصر مهم « بردباری»
خۀود و در زمۀان خودشۀان رشۀد کننۀد.       مۀوردنظر دهیم که در مسیر    دیگران ایی توان را می

بلکۀه بۀا    ،شۀود   اجبار میسر نمۀی  بهیا یک گل  ،دیش  مهم، پروری یک کودکپروری یک ان
کننده بۀه دیگۀری بۀرای یۀافتی      مراقبت درمقامآید. صبر می    دست می بهبردباری و گذر زمان 

درسۀتی ترکیۀد    بۀه ، مایرروف دیگر سوی ازکند.  که متعلق به اوست کمک می زمانیخودی در 
کند، کۀه اغلۀب زمۀان دیگۀری را هۀم از او        زمانی فراهم نمی تنها نهکند که انسانِ ناشکیبا   می
کۀه شۀاید داشۀته باشۀیم     هۀم   را  زمۀانی صۀبر اغلۀب همۀان     های عجۀول و بۀی   گیرد. آدم   می

 دهند.   می کاهش
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اسۀت. او همۀان ابتۀدای    « صۀداقت و راسۀتی  »برد   دیگری که نویسنده از آن نام می  مؤلف
در مراقبت و ارتباط مراقبتی، صداقت و درستی حضۀوری   ،کند که بح  از صداقت ترکید می

یۀا پرهیۀز از فریۀبِ عمۀدی      ،نگفۀتی  دروغندادن کۀاری،   انجام معنای بهو صرفاً »ایجابی دارد 
 کۀه  گونۀه  آنکۀه هسۀت، نۀه     چنۀان  آندر مراقبت مۀا بۀا دیگۀری     .(ibid.: 27) «دیگران نیست

کنۀد اگۀر    . نویسۀنده ترکیۀد مۀی   ایۀم  ودهگشۀ او  دربرابۀر شۀویم و   خواهیم باشد، مواجه می می
 کۀه  گونۀه  آنتواند دیگری را   بتواند چیزی را ببیند که دوست دارد ببیند، نمی تنهاکننده  مراقبت

 ،شۀوند   نیز دشمی مراقبت می باختگی دلواقعاً هست ببیند و بفهمد. به ایی ترتیب شیفتگی و 
 کند.     دیگری خا  را غیرممکی می این چراکه واکنش مثبتِ واقعی به

هستم ببیۀنم. بایۀد    که گونه آنهست، باید خود را نیز  که گونه آن ،دیدن دیگری درکناراما، 
کۀنم بۀرای رشۀد دیگۀری مفیۀد اسۀت          مۀی  چۀه  نآیۀا آ  که اییدهم ببینم و    انجام میرا  چه نآ
اثبۀاز حقانیۀت    دنبۀال  بۀه  تۀر  بۀیش بازدارنده. مثالً یک اندیشۀمند صۀادق بایۀد ببینۀد آیۀا       یا

منۀد اسۀت تۀا     عالقه تر بیشآیا  که اییبررسی و پروری یک اندیشه،  دنبال بهاست یا  خویش
پروراندن یک فکر مشۀخص اسۀت کۀه او را درگیۀر      دنبال بهشده داشته باشد یا  چاپچیزی 
شۀتباهاز بۀا آغۀوی بۀاز و تۀالی      پۀذیرفتی ا  معنۀای  بۀه . باز صداقت در مراقبت است کرده
 .  ستانیز  ها نآموختی از آ رایب

رواسۀۀت باشۀۀم، بایۀۀد    کنۀۀد کۀۀه بایۀۀد در مراقبۀۀت از دیگۀۀری    میۀۀرآف ترکیۀۀد مۀۀی  
انجۀام   چۀه  نوجود آیۀد میۀان آ   بهشکاف قابلی  همدو نباید اجازه  باشم  هداشت «نیت خلو »
در کۀنم. بایۀد      ح  می چه نگویم و آ   می چه نکنم و میان آ   واقعاً احساس می چه ندهم و آ   می

 مثابۀ   م با قابلیت ارتباط با دیگۀری بۀه  ینیست چه ندیگری منفتح باشم، اما تظاهر به آمواجهه با 
ام معطوف به چگۀونگی نمایشۀی باشۀد     نگرانی تر بیشکند. اگر    فردی مستقل تداخل پیدا می

و بۀه آن پاسۀخ دهۀم و    توانم نیازهۀای دیگۀری را بفهمۀم      کنم، نمی   اجرا مین اسایرکه برای 
اثبۀاز   درحالی که مدام رسان باشم. والد کمکو  رس دستتوانم برای دیگری کامالً در   نمی

 شود.   کند از مسیر مراقبت فرزندی دور می   است که چقدر از فرزندی مراقبت می ایی نکته
دهنۀدۀ   یلتشۀک یی عناصر تر مهمیکی از  مثاب  به« اعتماد»از  عجیب نیست که ببینیم میرآف

 :گوید مراقبت سخی می

یم تۀۀا اشۀۀتباه کنۀۀد و از  دهۀۀ  در مراقبۀۀت از یۀۀک شۀۀخصِ دیگۀۀر بۀۀه او امنیۀۀت مۀۀی   
کنۀیم تۀا ت ۀمیماتی معقۀول و        به یک کۀودک اعتمۀاد مۀی    اکنون بیاموزد. ما اشتباهاتش

او بۀه مۀی   ”رک ایۀی نکتۀه کۀه    ها و تجربیاتش بۀرای خۀود بگیۀرد. د    متناسب با توانایی
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شخص موردمراقبت است، تۀا چنۀیی اعتمۀادی    کردن  خود راهی برای فعال “دارد اعتماد
 .(ibid.:23) رسمیت بشناسد و به خودی برای رشدیافتی اعتماد کند بهرا 

خۀودی و  بۀرای  کننۀده بایۀد    میۀرآف مراقبۀت   نظۀر  بۀه ای است که  پیچیدهاعتماد مفهوم 
 معنۀای  بۀه ه دیگۀری بۀرای رشۀد    کند که اعتمۀاد بۀ   شونده آن را ایجاد کند و اشاره می مراقبت

داری و تقویت فعاالنه شۀرایطی دارد کۀه ایۀی     اعتنایی و القیدی نیست، بلکه ریشه در نگه بی
 کند.   اعتماد را ضمانت می
نۀزد متفکۀران اخۀالق     ،جا اشاره کنیم مفهۀوم اعتمۀاد، پۀ  از میۀرآف     بد نیست همیی

شۀناس برجسۀته و یکۀی از     هیۀوم آنت بایر،  که چنان ،پرورانده شد تر بیشنگر  مراقبت زنانه
یکۀی از مفۀاهیم مهۀم اخالقۀی کۀه       مثابۀ   متفکران برجسته در اخالق مراقبت، از اعتماد به

گویۀد. بۀایر بیۀان      سۀخی مۀی  است سکوز عجیبی درطول تاریخ فلسفه آن را احاطه کرده 
اسۀت در جۀوی از    برایمان مهم چه ناگر نخواهیم رواقی باشیم باید بپذیریم هرآ که کند می

 ،انشناسۀ  روانجامعه شناسان، ؛ استای  هولی اعتماد مفهوم پیچید .اعتماد رشد خواهد کرد
بۀه   کۀه  ایۀی اعتماد و پرسش از  بر مبتنیاند، روابط اخالقی  از آن سخی گفته ها ندا و حقوق

 اخۀالق نبۀوده اسۀت   فالسف  گاه موردتوجه  هیچو چرا باید اعتماد کرد  ،چه کسی، چگونه
(Baier 1730: 291-299   بایر اعتماد را مفهوم بنیۀادیی اخۀالق مۀی .)   معتقۀد اسۀت در   دانۀد و

بایۀد میۀان مفۀاهیمی چۀون عۀدالت و       فلسۀف  اخۀالق  پردازی مجۀدد در   بازاندیشی و مفهوم
 مراقبت و اعتماد هماهنگی ایجاد کرد.  

اسۀت. مراقبۀت مسۀتلزم یۀادگیری مسۀتمر      « فروتنۀی »ارتباط مراقبتی  ۀسازنددیگر عن ر 
ی بۀرای یۀادگرفتی وجۀود دارد. فروتنۀی     تۀر  بۀیش دیگری اسۀت. همیشۀه چیزهۀای     دربارۀ

(humility توان آموختی از )دهۀد. انسۀانی کۀه     چیز ازجمله اشتباهاز خود را بۀه مۀا مۀی    همه
انۀد، هربۀار ازنۀو     وسۀیع بۀوده  ای چقۀدر   تجارب گذشۀته  که اییتوجه به  بیکند،    مراقبت می

میۀان اسۀت. میۀرآف     موقعیۀت جدیۀد در   ینافهمِ اقتضائازِ  مس لکند، زیرا همیشه    می آغاز
غلبۀه بۀر خۀودی کۀه هسۀتی       ،سۀت اکند که فروتنی در مراقبت غلبه بر خودم نیۀز   ترکید می

را از میان بردارد یا بایۀد   ها نبیند، که یا باید آ دیگران را صرفاً برای ارضا نیازهای خودی می
 ست.ا پسندد شکل دهد. مراقبت غلبه برخودنمایی و احترام به کرامت دیگری می طورکه آن

پردازی. قرار نیسۀت اکنۀون    خیالاست و متفاوز است با آرزومندی و « امید»دیگر   مؤلف
 هۀا  نا امکۀا اکنۀونی اسۀت کۀه بۀ     امید به تجلۀی » .را کنار بگذاریم تا به چیزی در آینده برسیم

 معنۀای  بۀه کنۀد و ایۀی اصۀالً       ما را فعال می های  و نیرو ،بخشد   میها را نظم  است، انرژی زنده
(. امیۀد دسۀت   Mayeroff 1770: 92) «انتظار منفعالنه برای رسیدن یک منجی بیرونی نیسۀت 
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رود. شۀجاعتِ رفۀتی    دانۀد پۀیش مۀی    مۀی « شجاعت»در دست عن ر دیگر که میرآف آن را 
مدهای زمانه برای یافتی راه خۀود شۀجاعت مراقبتۀی اسۀت.     کردن  ها و رها ناشناخته سوی به

مانۀده از   های بۀاقی  بلکه با نشانه ،هدف نیست بیکند که ایی شجاعت کور و  میرآف اشاره می
 تجربیاز گذشته غنی شده و به اکنون حساس و منفتح است.  

 

 های باارزش مراقبت . برخی جنبه3

هۀای بۀاارزی    برخی جنبۀه  ،پ  از شر  عناصر سازنده یک ارتباط مراقبتی صحیح ،نویسنده
کنۀد، زیۀرا گرچۀه     کمۀک مۀی  « خودشۀکوفایی »او مراقبت به  نظر به. دده  شر  میرا مراقبت 

هۀایی   نیۀز بۀا اسۀتفاده از توانۀایی     کننۀده  مراقبۀت  ،کنند دیگری و نیازهایش رابطه را متعیی می
کنۀد.     و صۀداقت رشۀد مۀی    ،پۀذیری، فۀداکاری   اعت، مسۀ ولیت اعتماد، آگاهی، شج چون هم
نتیجۀه  از ی تۀر  بۀیش در مراقبت فرایند و جریان مراقبۀت از اهمیۀت و اولویۀت     دیگر سوی از

دلیۀل   ب« اکنۀون فراینۀدِ  »امۀا   دانۀیم،  اهمیت نمۀی  بینگری را  آیندهبرخوردار است. گرچه ما 
در » کۀه  اییبه امید  ،آورند  جدی است. والدینی که مدام به فرزندشان فشار می ارزی خودی

فراینۀد همۀان   »کۀه   چرا ،کنند می مراقبت را ناممکی درواقع ،«آینده برای خودشان کسی شوند
 «.شدن است ساخته درحالنتیج  

، اغلۀب  کۀردن  مراقبۀت هۀای عمۀومی بۀرای     توانۀایی  درکنۀار  ،کند که مایرروف اشاره می
هۀایی کۀه وقتۀی مراقبۀت جۀدی       های خاصی هم الزم است. آموزی ها و آموزی صالحیت

 اند.   حاشیه رفته و در سایه مانده بهپاافتاده  پیشاموری  مثاب  هم به ها ننشده است آ انجام
هایی که مالحظاز ابتدایی میرآف بعدها در آن امتۀداد و غنۀا یافۀت همۀیی      یکی از حوزه

اخالق مراقبت، خاصه نزد نۀادینگز، بۀا تمرکۀز بۀر آمۀوزی و       بح  آموزی است. نظریاز
کنند که ما بایۀد بیۀاموزیم و بیۀاموزانیم کۀه      می نشان خاطرپروری مراقبتی اغلب ایی نکته را 

بایۀد برقۀرار شۀود. او     شونده مراقبتو  کننده مراقبتارتباط مراقبتی چیست و چه نسبتی میان 
هۀای   کند کۀه سرف ۀل   توجه ما را به ایی نکته جلب می بختی آموزی و پروری و خویدر 

سۀاالن   مراقبۀت محۀور در بۀزر     بۀرای یۀک زنۀدگی    چۀه  ناعتنۀا هسۀتند بۀه آ    بیآموزشی 
ادن بۀۀه خانۀۀه، پۀۀدری و اسۀۀت. نظۀۀام آموزشۀۀی مۀۀا مسۀۀائلی نظیۀۀر سروسۀۀامان د  ضۀۀروری
و پۀروری   ،کردن، مراقبت از محل زنۀدگی و طبیعۀت، رشۀد شخ ۀیت و معنویۀت      مادری

را  ،بخشۀی داشۀته باشۀد     که بتواند زندگی و روابط رضایت ،رو  شخ یتی اخالقی و سبک
 .(Noddings 2009: 77-70نادیده گرفته است )
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کنۀد. او   های مراقبت به آن توجه می اما نکاز دیگری هم هست که میرآف در تبییی جنبه
کنۀد و   اشۀاره مۀی   بتۀی رابطۀ  مراق پۀایی بۀا مۀیِ مراقۀب در      ماندن دیگری در هۀم  قدم ثابتبه 

پۀی   یی کۀه رشۀد و بالنۀدگی در   هۀا  یپایی و باالدهد که هر دو طرفِ ارتباط باید در  می شر 
 متعهد بمانند.   دیگر یکدارد به 

یی اعتنۀا  بۀی اثۀر غفلۀت یۀا     بۀر دیگر احساس گناه در مراقبت است کۀه شۀاید   مس ل  
نویسنده ایۀی حۀ  گنۀاه شۀبیه احسۀاس درد عمۀل        عقیدۀ بهوجود آید.  به کننده مراقبت
کند که بایۀد آن را بفهمۀم و    و میِ مراقب را متوجه نقص و ایرادی در ارتباط میکند  می

یابۀد. در    میاهمیت  قابل. باز در مراقبت از افراد سالم و بالغ ارتباط متکنمبپذیرم و مرتفع 
مراقبۀت  ؛ نۀد دیگر یۀک ب دوطۀرف مراقۀ  ؛ یک صمیمیت معنادار، مراقبت دوطرفه اسۀت 
شۀدن   فعۀال از دیگری به کند. مراقبتِ یکی    مسری است و از یکی به دیگری سرایت می

او دیگۀۀری را بۀۀرای مراقبۀۀت از خۀۀودی    درنهایۀۀتکنۀۀد و    مۀۀی کمۀۀکمراقبۀۀت او 
 «.  کند   می تقویت»

نوسۀان و فۀراز و    درحۀال مۀدام  دیگۀر ایۀی اسۀت کۀه گرچۀه مراقبۀت        منۀد  ارزی  نکت
 درحۀال  چه نآ واسط  بهییِ رشد دیگری تنظیم و نما راهباید با  کننده مراقبتاست، اعمال  فرود

درواقۀع بۀه نیۀاز او     کننۀده  مراقبۀت  ،اگر دیگری رشدی نکند ؛وقوع است اصال  شده باشند
اسۀت. نویسۀنده دوبۀاره بۀر ایۀی نکتۀه پافشۀاری          پاسخ مثبت نداده و بنابرایی مراقبت نکرده

 موفقیت مراقبت می باید رشد و بالندگی دیگری باشد.کند که سنج   می
 

 افراد از مراقبت. 4

 طۀور  بۀه کتۀابِ خۀود   ادامۀ   گفۀت در   کلی سخی می طور بهاز مراقبت  جا اییمیرآف که تا 
کند که بۀرای مراقبۀت از    کند. او خاطرنشان می  خا  بر مراقبت از انسانی دیگر تمرکز می

بایستم بیند. نباید بیرون گود  چنان ببینم که خود آن را می شخ ی دیگر باید دنیای او را آن
ی بۀا  راهۀ  هۀم به ایی موضوع پرداخت که ایی  تر بیشنادینگز  ای کنم. بعدها نل یینما راهو 

 یدلۀ  هۀم ( اسۀت یۀا   feeling with) حسۀی  دیگری در فرایند مراقبت به چه معناست. آیا هم
(empathy یا )ست که خۀود نۀادینگز کشۀش و جذبۀه     ا چیزی  بلکه آن ،ها یاز ای کدام هیچ
(engrossmentمی ) ( نامدNoddings 1730: 90.)9   میرآف نظارز از بیرون گود را نکۀوهش
کند و نادینگز ایی نگاه را که اساساً برای کسۀی ممکۀی اسۀت خۀود را جۀای دیگۀری        می

وسوسۀ   بت بایۀد  خواهند به ایی نکته برسند که ما در فرایند مراق بگذارد. هر دو متفکر می
بگذاریم و تمام تالشمان را بکنیم تا به دیگری و جهۀان او   تحلیل و داوری دیگری را کنار
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هۀایی اسۀت کۀه عواطۀف و احساسۀاز نقۀش        هم یکی از بزنگۀاه  جا اییشویم. « نزدیک»
 کنند. ای بازی می برجسته

 :ر پیوند استدی با او هم راه همبا در مراقبت، بودن می با شخص دیگر 

است. می دیگۀری   راه همبخشیدن به خود با او  سامانمراقب در تکاپوی او برای رشد و 
آورم )از بۀاال     حساب مۀی  بهتر از خود  ییایپکنم. نه او را    با خودم ح  می “سطح هم”را 

حد پرستش بۀاال   دردهم( و نه او را   کنم یا او را زیر دست خودم قرار نمی  به او نگاه نمی
کۀنم(. مۀا     دانم و از موضعی فروتر به او نگۀاه نمۀی    تر از خود نمی )او را واالمرتبهبرم    می

بنۀدی نیسۀت؛ کۀه اگۀر باشۀد       طبقهتر، توجه می معطوف به سطح و  دقیق بیان بهبرابریم. 
شۀود،   نمۀی  ترییۀد دیگۀری    هزینۀ . یکی به بود فراتررفتی از امور واقعی و زمینی خواهد

 .(Mayeroff 1770: 79-73ند )شو   دوطرف باهم موفق می

کند ایی است کۀه در مراقبۀت    مهم دیگری که نویسنده در ایی بخش بر آن ترکید می  نکت
 ،باید مراقب خود نیز باشم. مراقبت از خود یکی از اقسام مراقبۀت اسۀت   ،زمان هماز دیگری، 

خودم. برای مراقبت از خود باید ایی توان را پیدا کنم کۀه خۀود     انسوز دلسرپرستی  معنای به
 معنۀای  بۀه  وجۀه  هۀیچ  بۀه دیگری ببینم و یاور خودم باشم. البته ایی توجه به خۀود   چون همرا 

بلکه واکنش مثبت است به نیاز خود به رشۀد و پیشۀرفت و اتفاقۀاً اگۀر      ،خودشیفتگی نیست
نخۀواهم بۀود. میۀرآف     دیگۀری  ادر بۀه مراقبۀت از  از خودم مراقبت کۀنم، قۀ   درستی بهنتوانم 

فهمد که نیاز خود بۀه رشۀد و کمۀال را     انسانی رشد و تعالی را می تنهاکند  می تریید درستی به
 درک کرده و پی گرفته باشد.

 

 معنابخش. مراقبتِ 5

در دو بخۀش پایۀانی کتۀاب     ،گفۀت   انه سۀخی مۀی  شناسۀ  روان تر بیش جا اییکه تا  ،میرآف
کند و به مراقبت در بستر وسۀیع زنۀدگی انسۀان      خود را آشکار میاندیش  های فلسفی  مایه
ی هۀا  ارزیتواند  گرفتی مدیریت زندگی می مراقبت با دردست که اییبا بیان  ،پردازد. او می

را کۀه تۀاکنون    ییها ارزیبندی بسیاری از  کند ایی اولویت کند، بیان می بندی ما را اولویت
کنۀد.   مۀی  گزیی جاییی از جنسی دیگر ها ارزیراند و با   حاشیه می بهپررنگ و مهم بودند 

ارتباط اسۀت عقۀب    بی چه نو آ آید  میبه مراقبت و شرایط آن مربوط است به سطح  چه نآ
جانبۀۀه  همۀۀهی متفۀۀاوز و شۀۀکل بۀۀه کننۀۀده مراقبۀۀتهسۀۀتی  گونۀۀه ایۀۀیشۀۀود و  مۀۀی رانۀۀده

 شود. می هماهنگ
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کشۀیدن از برخۀی    دسۀت  کنۀد مسۀتلزم   یجۀاد مۀی  مۀداری ا  انسجام فراگیری کۀه مراقبۀت  
ی از ترتیب شاید بتوان گفۀت عناصۀر    ایی  های معیی است و به و داشته ،ها ها، خواسته فعالیت

 تسلیم را درخود دارد. اما،

گری به کار خودی و نیاز او به مواد  صنعتداوطلبان  کشیدن مانند تسلیم  دستایی 
آزادشۀدن   چۀون  هۀم دهۀد.    یو م الحی است کۀه بۀه کۀار او قۀدرز و کیفیۀت مۀ      

بهتۀر،   عبارز بهام،  ها درصدد انکار آن بوده پذیرفتی برخی حقایقی که مدز درنتیج 
شدنی کۀه از آن   تسلیمهم یرس.  درنهایتبا خشم و  راه همنه تسلیم  ،پذیری است
هستم  که گونه آن ،رفتی خودم استجویی و پذی بهانهکردن  زنم مستلزم رها  حرف می

 گونۀه دوسۀت دارم باشۀد    نۀه آن  ،هسۀت  که گونه آنو مستلزم دیدن شرایط زندگی، 
(ibid.: 09.) 

بۀا   کننۀده  مراقبۀت اگۀر   چراکۀه گذشته نیسۀت،  کردن  پاک معنای بهایی تسلیم  حال درعیی
اسۀت    گذرانۀده  ای که از سۀر  خود بیگانه شود دیگر قادر به درک خودی و تاریخچه  گذشت

و اسۀت  اند، حاال همان خود بۀزر  شۀده    خودی است که بوده ها نگذشت  انسا ؛نخواهد بود
 برد.  از زندگی گرانبارتر خود بهره می

بخشۀیدن   قۀرار  و آرامهای مراقبت با الگوی میرآف اشاره به قابلیت  جنبه تریی یکی از اصیل
را روی زمۀیی و در جۀایی کۀه از آن    ( بۀودن اسۀت. مراقبۀت پۀای مۀا      in-placeو در جایی )

و  ودشۀ  مۀی « مند مکان»انسان  ،آورد. وقتی زندگی زیر چتر مراقبت نظم یابد خودمان است می
جا ازپیش برای ما معیی نشده بوده تۀا کشۀفش کنۀیم و در     ایی. البته یابد استقرار میدر جایی 
سۀازیم. همۀیی خالقیۀت      مۀی مراقبۀت   واسۀط   بۀه قرار برسیم که آن را خود مۀا    و  آرامآن به 

 دهد.  ما پویایی می مند مکان ست که به آرامشِاساختی  و

بودن کامالً سوبژکتیو نیست و صرفاً یۀک احسۀاس هۀم نیسۀت،      جایی دراحساس می از 
چیۀزی نیسۀت کۀه     “جۀا ”کنۀد.   زیرا پیوندهای واقعی می با دیگران در جهان را بیان مۀی 

ارتباطم بۀا دیگۀری    نحوۀ جهت به ی می است، بلکهها داشته باشم، گویی یکی از دارایی
بۀار بۀرای همیشۀه     یکشود و  ترییدمستمر باید تجدید و  طور به“جا” هستم. “در جایی”

 .(ibid.: 07)شود   تضمیی نمی

ای بۀرای مراقبۀت اسۀت     نهد یافتی دیگری حقیقت دیگری که نویسنده بر آن انگشت می
کۀه احسۀاس کنۀیم     اسۀت  یش آمۀده برای اغلۀب مۀا پۀ   که با میِ خا  تناسب داشته باشد. 

ایم. میرآف با اشۀاره  یافتهخود را  ۀشد گمداریم یا با یک تجربه و آشنایی فکر کنیم  ای شده گم
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مۀی بۀرای مراقبۀت را آغۀاز     « مناسۀب »دستی باب بح  از یافتی دیگۀرانِ   دمبه ایی تجربیاز 
اسۀت.   مۀی  کننۀدۀ  کامۀل کۀنم   می ی است که ح ا شده گمکند. دیگریِ مناسب می همان  می

مناسۀبِ مۀی    دیگۀرانِ »ی خود را گم خواهم کۀرد.  «جا»باشم  اعتنا بیای که اگر به آن  دیگری
باید در ارتباط با مۀی و در پیونۀد بۀا سۀایر      ها نحاضر و آماده برای می یا منتظر می نیستند. آ

ی معنۀادار  شکل بهوجود آیند و توسعه پیدا کنند تا بتوانند کانونِ تنظیم زندگیِ می  بهها  مراقبت
 .(ibid.: 92) «باشند

کننده معنای زنۀدگی خۀود    ، مراقبت در فرایندِ پیداکردن و کمک به دیگرانِ مناسب زندگی
جۀایی  ۀ مناسۀبِ خۀود و بۀا درۀ     کنۀد. در مراقبۀت از دیگۀرانِ      را هم کشف و هم خلۀق مۀی  

یافتی است که معنای زندگی خودمان را خواهیم زیست. بۀه ایۀی معنۀا، مراقبۀت بۀار       قراراست
نیست. حقیقت و ضرورتی در آن هست که ریشه در  کننده مراقبتای بر دوی زندگی  اضافه

 چۀه  نیابد، آ  ای را می زندگیمس ل  شود.   کننده می مراقبت هستی او دارد. با مراقبت معنا از آنِ
معیی  باید به آن رسیدگی کند. نیاز مشخ ی که دیگریِ چه ننیازمند اوست و آ خا  طور به

 کند که معنای حیاتش را زندگی کند. ایی امکان را فراهم می به او دارد برای بالندگی
مراقبۀت و    سۀای مساوی اسۀت بۀا جایۀافتی در     کننده مراقبتزیستی معنای زندگی برای 

لذز و آرامش نخواهد بود. شۀاید سۀختی و    درنهایتزیستی حیاتی  گونه اییطبیعی است که 
تریی شۀکل   کند حتی الزم هم نیست غنی داشته باشد و میرآف اشاره می راه هماندوهِ فراوانی 

مشۀخص و بۀارزی زنۀدگی خۀودِ      معنۀای  بۀه اصلی آن است که   مس لممکی زندگی باشد. 
  مسۀ ل د او دارد و با وی بیگانه نیسۀت.  ای که ریشه در هستی خو است، زندگی کننده مراقبت

هسۀتیم   واقعاً که گونه کنیم و آن   زندگی می که گونه آناصلی همیی است که شکاف مهمی میان 
 بودیم وجود ندارد.  مییا باید 
 

 های زندگی بر مدار مراقبت . ویژگی6

مدار مراقبۀت  که بر شمارد  برمی را ای های اصلی زندگی ویژگی در ف ل پایانی کتاب میرآف
مۀدار ثبۀاز اطمینۀان بنیۀادی      ۀ یی ویژگی زندگی مراقبتتر مهم. نخستیی و است تنظیم شده

خۀورد.    وجود دارد که با راه و رسم زندگی پیوند می« داشتی جایی»است. دوام و پایداری در 
ی و منۀد  مکۀان سۀت.   ا به ایی یا آن موقعیت خا  مربوط است و نه موقتی فقط نهچیزی که 

 بۀه  باتوجهکند تجربیاز ناموزون و ناسازگار زندگیِ روزمره،   مندی در زندگی کمک می هدف
 شوند. آهنگ  هم تر راحت ،جود داردثابتی که و  زمین پ 
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فراینۀد  »کۀافی اسۀت.    مۀدار  مراقبۀت ویژگی دیگر آن است که جریان زندگی در زندگی 
 معنۀای  بۀه شۀود. ایۀی     ده مۀی سۀن ام، خودب بۀزی که می معنای زندگی خۀودم را   زمانی ،زندگی
در شۀر  ایۀی    .(ibid.: 33) «بۀرد فرونیست، اما ممکی اسۀت مۀا را در اندیشۀ  کمۀال      کمال

کنۀیم، گۀویی    کند که احساس بیهۀودگی مۀی   یی در زندگی اشاره میها نویژگی میرآف به زما
مۀؤثری درگیۀر آن    نحۀو  بۀه کند، زیرا   ایم و زندگی از کنار ما عبور می بیرون از زندگی ایستاده

که مۀی معنۀای زنۀدگی     وقتی ،شود  نیستیم. نویسنده معتقد است زندگی همیی حاال بسنده می
 ام و ایی اتفاق در فرایند مراقبت رخ خواهد داد. خودم را بزی

پۀذیرفتی   درکنۀار پۀذیری   فهۀم ویژگی دیگر سامان زندگی بۀر مۀدار مراقبۀت وضۀو  و     
دادن بۀه وضۀعیت   سۀامان بۀرای رشۀد و    کننده مراقبت هاست. هرچه احساس مس ولیتِ ابهام

ای  خانۀه   بودن معادل سۀاکیِ  فهم قابلشود.  می تر فهمیدنی شود، دنیای خودی تر بیشدیگران 
خانه خواهیم شۀد. البتۀه ایۀی اتفۀاق بۀا       صاحب درنهایتبودن است و ما با مراقبت   جهان در

و  کۀۀردن مراقبۀۀتکۀۀه بۀۀا  ددهۀۀ جۀۀویی، یۀۀا توجیۀۀه، یۀۀا مۀۀد  و چاپلوسۀۀی رخ نمۀۀی  سۀۀلطه
 اصیلی رخ خواهد داد. نحو بهاست که  شدن مراقبت

مفاهیم پربح  و  ۀ( و خودشناسی است که درزمرautonomy)خودآئینی ویژگی بعدی 
امتداد فالسۀفه و   دراست. میرآف  ،نگر آن چالش، خاصه در اخالق مراقبت در روایت زنانه

ی معادلِ زیستی معنایِ آئینی دارد. به باور او خودآئینگرایان سنتی نگاه مثبتی به خود اخالق
معۀییِ شۀرایط اجتمۀاعی و طبیعۀیِ      هۀایِ  به ایی معنا که در محدودیت، زندگی خود است

تواند در زیستی که بۀا مۀی بیگانۀه اسۀت حضۀور       نمی یآئینراه خود برویم. خود بهزندگی 
ی نیست غایب است. البتۀه بایۀد   کنم مال م ای که فکر می ی در زندگیآئینداشته باشد. خود
اگر بۀا خۀود   »مالکیت زندگی خود نیست.  معنای به« زندگانی از آن خود»توجه داشت که 

« شۀود   ام بۀا مۀی غریبۀه مۀی     مانند یک دارایی رفتار کنم، ازخودبیگانه خواهم شد و زندگی
(ibid.: 77). 

های محکم نیسۀت، بلکۀه    انزوا و نداشتی علقه معنای بهی آئینکند که خود  میرآف اشاره می
ی آئینخۀود کنۀد.    آورد و درگیۀر مۀی    می ئییاهای محکمی است مرا پ مستلزم پیوندها و طناب

 دلیۀل  بۀه  ،مآئیننیست. اتفاقاً، می خود نیز «ای آزاد بودن پرنده چون هم»و خودبستگی  معنای به
گۀرفتی از درک  فاصۀله ایی مهم و کردن  ازخودگذشتگی و وابستگی که به دیگران دارم. لحاظ

ی نزد میرآف بعدها در بررسی ایۀی مفهۀوم نۀزد متفکۀران مراقبتۀی بسۀیار       آئینخودمتداول از 
 دتوجه و استفاده قرار گرفت.رمو
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اسۀت.   آئۀیی ۀ خود معنای به( auto-nomos) نوموسـآتو یونانیواژۀ برگرفته از  نومیـآتو
فاعل اخالقی ایی است که فاعل خود رفتار خویش را تعییی ی آئیناما مراد متخ  ان از خود

 .(7: 1971نۀه امۀر و اجبۀاری بیرونۀی )علیۀا       ،خودی باشۀد  اعمال او واقعاً ارادۀمنشر ند و ک
خۀا  اخۀالق کۀانتی جایگۀاه و      طۀور  بهی در بسیاری از نظریاز اخالقی و آئینخود مفهوم

فراوانۀی ازجانۀب برخۀی     هۀای انتقاد  زمینۀ پایگاه بلندی دارد و همیی اهمیۀت و بلنۀدپایگی   
را فراهم کرده است. تحسیی اسۀتقالل و   ،مدافع اخالق مراقبت  فالسفگرایان، ازجمله  اخالق
برای منتقۀدان   ،به دیگری اعتنا بیو  ها نعلقه و عالقه بودن فاعل اخالقی، جدا از سایر انسا بی

گوینۀد و تۀالی     ( سخی میrelational autonomyی ارتباطی )آئینپذیرفتنی نیست. آنان از خود
تری از آن را ارائۀه   یافته تکامل، فهم فلسف  اخالقایی اصل در  ۀدوبارپردازی  مفهومکنند با  می

مدار نۀوع دیگۀری از    مراقبتولی انسان مراقب و زندگی  ،مهم است چنان همی آئینکنند. خود
ه خودبسۀندگی و اسۀتقالل فۀرد را    ی کآئینکند که متفاوز است با خود ی را خلق میآئینخود

مراقبتۀی    اندیشۀ نۀد.  دیگر یۀک ها مستقل از  اتم چون همکند که گویی افراد  چنان توصیف می
بیند کۀه نۀژاد، طبقۀه، جنسۀیت،      اجتماعی و در بافتاری از روابط اجتماعی می لحاظ بهافراد را 
ی آئیندر خۀود دهۀد.   مۀی  را تشکیل ها ناعی هویت آهای خانوادگی و اجتم و بستگی ،قومیت

 و کنۀد  بری با تمریی و تکرار در ارتباط با دیگران رشد می راهۀ  ارتباطی خودبسندگی و خود
اخالقۀی ارزشۀمندتر اسۀت )بۀرای      لحۀاظ  بۀه  ،ی عقالنۀی اسۀت  آئینخۀود گرچه دشوارتر از 

 گونۀه  اییمراقبت  دربارۀ( نویسنده Mackenzie and Stoljar 2000، بنگرید به تر بیشاطالعاز 
ی سخی نگفته است، امۀا از کنۀار آن سۀاده عبۀور     آئیننگاه متفاوتش به خود  ازپرورده و دقیق 

 های بعدی را فراهم آورده است. نقادی  زمیننکرده و با افزودن مالحظاتی 
میۀرآف ایمۀان اسۀت. ایمۀان هۀم درمعنۀایِ        نظۀر از مدار مراقبتاما ویژگی دیگر زندگی 

 هۀای  بودن وجود دارد. در معنایی محدود، یکی از مؤلفه درجایی ِوسیعِ معنای درمحدود و هم 
ایمۀان   حۀال  درعۀیی داشتی به کسی یا چیزی و ایمانزیستیِ معنای زندگی خود ایمان است؛ 

و  کۀردن  مراقبۀت ی، بلکه با تجربیۀاز مۀی از   ایمانی که نه کور است و نه غیرعقالن ؛به خودم
تری از ایمان را هۀم بۀا خۀود     راقبت معنای وسیععالوه، م بهشدن تضمیی شده است.  مراقبت

متعهۀد  به ایی معنا که می منفتح و  ،معنا فرض شود همبودن  درجایی تواند با نف ِ  دارد که می
 ام.   در جهان ایستاده

 یعۀ یطب انِیۀ ب یاست. قدرشناس یقدرشناس رآفیم نظر به یمراقبت یزندگ یژگیو ییآخر و
 گۀرانِ یدداشۀتیِ   ی)بۀرا  است خود یزندگان ستیِیز قدردان کننده مراقبتبودن است.  ییدرجا
زنۀدگی.   خۀود  یبرا یکل طور به( و ها نآ از مراقبت قدرز یبرا و دارند ازین او به که مناسب
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توانۀد   مۀی  که ییاگزار برای  بخشش دارد، سپاس او شکرگزار فرصت و قدرتی است که برای
 به دیگران ببخشد.  است دریافت کرده را  چه نآ

کنۀد کۀه انسۀانِ     بندی ادعاهای خود بیۀان مۀی   نویسنده با جمع ،در صفحاز پایانی کتاب
فردی کۀه   به منح رکند. مکان   مراقبِ دیگری جای منح ر به خودی را در ایی جهان پیدا می

که به مراقبت او نیۀاز دارنۀد و او هۀم بۀه مراقبۀت       شود  دیگرانِ مناسبی معلوم می کردنِ پیدابا 
عنوان بخشۀی از طبیعۀت    بهشدن انسان خود را  مراقبتو  کردن مراقبتبا »اج است. محت ها نآ

تریم، وقتی بۀه رشۀد آن کمۀک     کند؛ ما به یک انسان یا یک آرمان از همیشه نزدیک  درک می
شۀدن موجۀد موضۀع فعۀال مۀا در مواجۀه بۀا         مراقبتو  کردن مراقبت(. ibid.: 102) «کنیم  می

تۀوان ادعۀا کۀرد بۀا      نمۀی  درنهایۀت نویسنده معترف است کۀه  زندگی و جهان است. هرچند 
 چراکۀه  ،بۀریم کۀامالً مرتفۀع خواهۀد شۀد      معنای هستی می نکردن مراقبت رنجی که از درک

 خاصیت هستی انسان است.
 

 . نقد کتاب7

  پیشۀین ایی اسۀت کۀه هۀیچ تۀوجهی بۀه       مراقبت دربارۀیی کاستی محتوایی تر مهمباور می  به
شده بۀه   مشتبهی، شفقت( و یا دل هم) تحقیقاتی که حول مفاهیم نزدیک به مراقبتمطالعاز و 

ندارد. ما در سراسر کتاب نام و نشۀان یۀا   است )وابستگی، خودقربانگری( انجام شده  مراقبت
 شۀده   انجۀام  بۀاره  درایۀی یۀا فلسۀفه    یشناسۀ  روان ۀحۀوز ارجاعی به کارهای پیشینی کۀه در  

(، دیویۀد هیۀوم، آدام   1972-1072متفکرانی ماننۀد جۀوزف بۀاتلر)   که  آن حالبینیم.  نمی است
متفکۀۀران اگزیستانسۀۀالِ پۀۀیش از میۀۀرآف بۀۀه اهمیۀۀت  هۀۀا نو پۀۀ  از آ ،ورهاناسۀۀمیت، شۀۀوپ

 احساساز در معنابخشی به زندگی و حیاز اخالقی انسان اشاره کرده بودند.
در روابۀط میۀان   م کۀ  دسۀت ، شۀونده  مراقبۀت نقش و وظۀایف   دربارۀ، مراقبت دربارۀباز، 
تۀوان   که مراقبت یک فضۀیلت ارتبۀاطی اسۀت نمۀی     اییساکت است. نظر به  ی بالغ،ها نانسا
چنۀان   ، یا میِ نویسنده، در سراسۀر کتۀاب آن  هکنند مراقبتدیگر رابطه را نادیده گرفت.   سوی
خاصی بۀرای ایجۀاد یۀا      وظیفگوید که گویی دیگری  باید انجام دهد سخی می چه نآ دربارۀ
یافۀت ارتبۀاطی بۀه     ره ؛مراقبۀت تمرار ارتباط مراقبتی ندارد. پ  از میرآف نۀادینگز کتۀاب   اس

را با اشاره به ایی مشکل کتاب میۀرآف شۀر  و بسۀط داد. او     و تربیت اخالقی فلسف  اخالق
میرآف از ایی بابۀت بۀا کمبۀود مواجۀه اسۀت و       ۀارزندکند که تالی  در ایی کتاب اشاره می

 .(Noddings 2009: 7) ارتباط را نادیده گرفته استواقعیت تعاملی 
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شود. ایی واقعیۀت ازجهتۀی حسۀی کتۀاب      ای دیده نمی در ایی کتاب هیچ تمایز جنسیتی
پردازی فلسۀفی مراقبۀت    شدن مفهوم جنسیتیامروز  که ایی به باتوجهشود. خاصه  محسوب می

 منزلۀ   ، به مادری بۀه دیگر سوی زازیادی برانگیخته است. اما  هایانتقادنزد فیلسوفان فمینیست 
اسۀت.   ی تۀوجهی نشۀده  پۀرداز  نظریۀه تی برای تریی الگوهای مراقب تریی و عام یکی از ابتدایی
بخۀش   کنۀد الهۀام   اشۀاره مۀی   ها ناز تمام تجربیاتی که او در کتاب به آ تر بیشارتباطی که اگر 

 نیست. ها ناز آ تر کمنباشد، 
هۀای فلسۀفی،    ، خالف اغلب کتۀاب دربارۀ مراقبت که اییای شکلی و آن  مس له درنهایت

بۀرای  « مۀی »شخص نوشته شده است. نویسده در مواضۀع مختلۀف از ضۀمیر     اول صورز به
بخۀش   آن را بۀرای مخاطبۀان لۀذز     مطالعۀ برد که گرچۀه   می هتشریح و تبییی مدعیاتش بهر

 کاهد. بودن زبان علمی مرسوم می خنثیو دیت اثر کند، از ج می
 

 گیری نتیجه. 8

خود او را متوقف کرد، ازسوی پروری مفهوم مراقبت  1797هنگام میرآف در  زودمر  
ی هۀا  نرا همۀوار کۀرد. رشۀد جریۀا    « مراقبۀت »اما پژوهش او مسیر بازاندیشی در مفهوم 

با نقد باالنشینی عقالنیۀت   ،میالدی 1730و  1790های  نگر در دهه فلسفی و نظری زنانه
گۀرفتی ایۀی    قۀرار نشینی احساساز و توجه دوباره به عواطف، مانع از در سۀایه   و گوشه

 2مفهوم شد.
تۀریی و سرشۀارتریی    سرشۀناس اکنون، در عرض چند دهه، مفهوم مراقبۀت بۀه یکۀی از    

های اخالقی بدل شده است. توجه مثبت بۀه عواطۀف و احساسۀاز     اندیشه ۀحوزمفاهیم در 
 ،خۀواه  تمامیۀت نگۀر و   کۀل های  نگاه درکنارو تکثرها یاز ئجزتوجه به  ،در تعامل با عقالنیت

طلبانه و تقابلی، توجه بۀه   جنگهای  اندیشه دربرابرنه دال همتوسعه و تقویت نگری مادرانه و 
عمۀومی   ۀحۀوز ی ها ارزی درکنار ،خ وصی ۀحوزی سنتاً پیوندخورده با زنانگی و ها ارزی
داری تۀا تربیۀت و آمۀوزی همگۀانی      مُلۀک از  ،ون شۀ   همۀ دادن نگاه مراقبتۀی در   دخالتو 

میرآف و سایر فیلسوفان به ایی مفهۀوم و پۀروری ابعۀاد     ۀدوبارتوجه   سایدر  ،همه ،کودکان
 آنان میسر شده است. ازسویآن 

ی دلۀ  هۀم و فرهنگ خود ما نیز با مراقبۀت و   آئیی،که اندیشه،  شایان توجه دیگر آن  مس ل
پۀژوهش  دربۀارۀ آن   و نشۀده توجۀه   بۀه آن  چه هرگز مستقالً های فراوانی دارد، گر خوانی هم

. قدرز عواطف در میراث فکری و خلق طبیعی ما لزوم توجه دوبۀاره بۀه چنۀیی    نشده است
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بخشۀی و مشۀارکت در ایضۀا  و     پذیرد و برای مداقۀه در آن و هۀم    تر می مفاهیمی را راحت
شناسۀۀی روابۀۀط مراقبتۀۀی بسۀۀیار تواناسۀۀت.   عۀۀیی آسۀۀیب درپرورانۀۀدن مراقبۀۀت و ابعۀۀاد آن 

ی مراقبتۀی در  هۀا  ارزیو تۀالی بۀرای انتشۀار     ،توجه به مراقبت، بازتعریف آن دیگر سوی از
یت اخۀالق و روابۀط   جامعه و آموزی آن به کودکان در تناسب با باورها و فرهنگ ما به تقو

 کرد.   سالم کمک خواهد
از  متۀرثر با تمام ایی اوصاف کتاب را باید در بافتۀار خۀودی دیۀد و شۀناخت. نویسۀنده      

مشۀخص هایۀدگر اسۀت و در زمینۀه و      طۀور  بۀه های متفکۀران اگزیستانسیالیسۀت و    اندیشه
هۀای   های گوناگون فکۀر انسۀان غربۀی بۀا دغدغۀه      نویسد که جنبه اندیشد و می ی مییها نزما

تۀا از  اسۀت  . او تۀالی کۀرده   است لرزی درآمده بههانی های ج هایدگری و پیامدهای جنگ
 دربۀارۀ گویی اجتناب کند و با بیانی روشی و انضمامی از معنای زندگی سخی بگوید.  پیچیده
عواطۀف،    فلسۀف های اگزیستانسیالیسۀتی و   مندان به اندیشه هتواند موردتوجه عالق میمراقبت

و حتۀی   ،نگۀر، آموزگۀاران   تفکۀران زنانۀه  معنای زندگی و اخالق، م ۀمتفکران و فالسفه حوز
مسۀتقل و   طۀور  بۀه ، اییوجۀود  با ند؛که با مسائلی نظیر معنای زندگی درگیر ی باشددانشجویان

 رسد. نمی نظر بهمنح ر، برای تدری  در واحد درسی مشخ ی مناسب 
 

ها نوشت پی
 

کۀه   چنۀان  که فراموشی دیگری است فراموشۀی هسۀتی، آن   قدر فلسفه آن»گوید:  که لویناس می چنان. 1
 (.93: 1933از علیا  نقل )به« هایدگر باور داشت، نیست

برگرفته شده است که از ابتدا و نزد متفکران رواقی به هر دو معنۀای   curaاز واژۀ التیی   careکلم  . 2
کار رفته است و احتماالً بهتریی معۀادل آن در فارسۀی واژۀ    به« رداریتیما»و « اضطراب و نگرانی»
بۀودن آن بۀرای مخاطۀب فارسۀی در ایۀی نوشۀتار از همۀان واژۀ         دلیل نامۀرنوس  است که به« پروا»
 استفاده شده است.« مراقبت»

(، 1990-1911(، دیویۀد هیۀوم )  1972-1072اند، از جوزف بۀاتلر )  دلی اندیشیده ای که به هم فالسفه. 9
تۀۀا  (1723-1392(، مۀۀاک  شۀۀلر )1300-1933(، آرتۀۀور شۀۀوپنهاور )1970-1929آدام اسۀۀمیت )

اند تعریف خود را از ایی مفهوم یا مفاهیمی که معموالً متۀرادف بۀا آن    متفکران معاصر تالی کرده
گۀرفتی بحۀ  از عواطۀف و احساسۀاز در      های اخیر، با قۀوز  شود بیان کنند. در سال استفاده می

(، simpathyدردی ) (، هۀم empathyدلۀی )  سفه، دربارۀ تعاریف و تمایزهۀای مفۀاهیمی ماننۀد هۀم    فل
(، و مانند آن مجدداً مداقه و بازاندیشۀی شۀد. بۀرای    compassion(، شفقت )feeling withحسی ) هم

 .1970مطالعه دربارۀ برخی از ایی تعاریف، بنگرید به اصلری 
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هۀای   نحو معتبۀری دوبۀاره از شۀیوه    مباح  اخالقی توانسته است به گرفتی در قلب مراقبت با قرار. 2
شناس(، نل نۀادینگز   حال، متفکرانی مانند کارل گیلیگان )روان معناداری زندگی حرف بزند. درعیی

)فیلسوف اخالق و تعلیم و تربیت(، ویرجینیا هلد )فیلسوف اخۀالق(، ایۀوا فۀدرکیتای )فیلسۀوف     
یۀت(، و تعۀداد پرشۀماری از متفکۀران اخۀالق و سیاسۀت بۀه تقویۀت         پرداز معلول اخالق و نظریه

های سیاسی، اجتمۀاعی،   ماندۀ ایی مفهوم نزد میرآف دست زدند و آن را در حوزه های ملفول جنبه
 اقت ادی، و تربیتی احیا و گاه حتی متولد کردند.
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