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 چكيده
 كـه فالسـفه مـرد    ةساخت فقط نه شياخالق از زمان افالطون و ارسطو تا چند دهه پ ةفلسف

در  لسـوف يزنـان ف  ريـ اخ يهـا  اسـت. در دهـه   شده يم  پرداخته هممتناسبِ مخاطب مرد 
 يا جـان تـازه   اديـ بن لتيفضبه اخالق  ياند. برخ اخالق قلم زده ةفلسف گوناگون يها حوزه
 كـال يراد يها ستينيفم مانند يبرخ و اند پرورانده را اديبن اخالق مراقبت يبرخ ،اند دهيبخش
تعلق ندارند،  يفكر ةنحل كي به يهمگ متفكران نيا گرچه. اند گفته سخن عشق اخالق از

اخـالق   ةفلسـف غالـب در   انيـ با جر كه رسد يگوش م به يمشترك يآنان آوا يها از نوشته
 دهـد  يمو نشان  كند يم يبررس رامتفاوت مشترك  يِصدا نيا حاضر ةمتفاوت است. مقال

 ةفلسـف در  يشناختن عواطـف و روابـط انسـان     تيرسم به يدر تقاضا برا متفكران، نيكه ا
 دهيچـالش كشـ   به يآئينشناختن عواطف و روابط، مفهوم خود  تيرسم . با بهاند اخالق متفق

درقبـال   هم ي. خود اخالقكند يم رييتغ رونياز درون و ب يفاعل اخالق يو مرزها شود يم
ـ  هم درقبال  و ياعمال جوارح  نيچنـ  هـم و  اسـت خـود اخالقـاً مسـئول     يحـاالت درون

بـه   يتي. ورود نگـاه جنسـ  داردخـود   »كيـ نزد گرانِيد« درقبال يمتفاوت ياخالق تيمسئول
 يبـرا  هـم  ييهاشـنهاد يكه پبل ،ستين انهيگرا ذات ييدنبال واگرا به شهيهم تينها دراخالق 
  .است شده يبررس مقاله نيدارد كه در ا ييگرا هم به يابي دست

زنان  ،يارتباط يآئيناحساسات، خود ،ياخالق، فاعل اخالق ةفلسف ت،يجنس :ها دواژهيكل
  اخالق. ةفلسفدر 

  
  مقدمه. 1

 يمتفاوت برا يِاخالق يِها از ارزش ياخالق ورزي يشهاند يامقام وعظ  در ياگر كس هامروز
 مناقشه يو منطق يعقل لحاظ بهسخنان او  در ياريمخالفان بس يدزنان و مردان سخن بگو
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 ةهم يبرا يواحد ياماخالق پ ةاست كه اخالق و فلسف ينامروز فرض بر ا .كرد خواهند
حال  ينباا .ياموزدبها  نرا به آ يستنز» خوب«دارد تا هنر  ، از هرجنس و نژاد و طبقه ،ها انسان
اخالق  يدارد و نه نزد آبا ياست نه عمر چندان يما واضح و منطق نظر بهكه اكنون  ييادعا

مردانِ آزاد را  يها ارزش است كه سخن از اخالق بوده جا نآ در آنان. معتبر بوده است
خورده و  مي يصتخص ،بردگان و زنان از اعم جامعه، افراد ساير براي اخالق. اند شمرده يبرم
 يلگاه كامالً متضاد با فضا يلفضا ينا است. شده يم يهآنان توص يبرا يمتفاوت يلفضا
او نوشته  يو اخالق برا بودهانسان معادل مرد آزاد  ممدوح مردان آزاد است. ياخالق

  است.  شده ميآنان خطاب  يلو فضا يبانغا ةدرباركه است او بوده  يزو ن است شده يم
از اخالق، از متفكران  يگرد ياريبس از پيشكه است  بزرگي انديشمنداناز  يكيارسطو 

دست ما   حوزه به ينگ از او در انس و دو كتاب گرانكرده است  بحثو سعادت  ،يلتفض
 يكو كودك هر ،برده، زن كه كند يم مطرحصراحتاً  ياستسدر كتاب  . اواست يدهرس
برده جز خصال  ياآ كه كشد يم يشپرسش را پ ينا او ص به خود دارند.مخصو يليفضا
 يري،دل روي، يانهمانند م تري يهما گران هاي يلت، فضاوست يگزار ابزار خدمت كه ،يشخو

؟ او ندارد يگريد يلتفض يجز خدمت بدن يارا هم دارد  يمحاسن اخالق يگرو د ،يدادگر
 ياآ« پرسد يخود م ةو در شرح مسئل كند مطرح ميزنان و كودكان هم  ةدرباررا  سؤال ينهم
 1»ست؟ا يكيبردارند  فرمان ‘اًطبع’ آنان كه يلتبا فض يندروا فرمان ‘اًطبع’كه  يكسان يلتفض

كه همان مردان شهروند  ،يانروا فرمان كند يم يدتأك  درادامهاو  .ب) 1259: 1358  (ارسطو،
تفاوت  زن و برده و كودك، آتن اعم از ياعضا يگرد ةهم يعنيبرداران،  ، با فرماناند آزاد آتن

 ياثبات ادعا ياو برا .الف) 1260(همان، » فرق باشد يدآنان با يلفضا يانم«دارند و  يفيك
بودن  يچندبخش يافالطون يدةبرداران از ا و فرمان يانروا فرمان يانم يبر تفاوت ذات يخود مبن

خرد) و  ي(داراده  فرمانكه در نفس دو بخش  گونه نهما ،گويد يو م گيرد ينفس كمك م
 يرآن را در سا يدبا ،يمجداگانه قائل يلتيفض يكهر يو برا يمبهره از خرد) دار ي(ب يرپذ فرمان

احاد جامعه واجد نفس  ةهمگرچه  يراز ؛يريمبپذ يزن يبردار فرمانو  ييروا فرمان هاي يوهش
 ،بهره است يب سره يك يشيدناند ييبرده از توانا«ند. ا طبعاً و ذاتاً با هم متفاوت ،اند يوجه دو

 خام و يوجه را به يشهاند يرويحكم ندارد و كودك ن ياراخت يول ،را دارد ييتوانا ينزن ا
او  ياند ادعاها از ارسطوشناسان گفته ياريكه بس گونه نهما .(همان) »پرورده داراست نا

كه صدها سال  رسيد اي يجهها او به نت تناقض ينا باوجود .است يزآم تناقض يارباب بس يندرا
 يرفتن از دادن احكام كل بدون استدالل مشخص و با طفرهاو  كرد. متأثرفكر بشر را  يختار
سارانه  خاك يخاموش كند يم ييدتأاز سوفوكل  يرويپ و به رود يم يقسراغ مصاد راست به يك
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 يازن يلتاز فض يزانو برده تنها به آن م يستن ينمرد چن يكه برا يدرحال ،زن است يورز
  خود را برآورده كند.  ةدارد كه بتواند حاجات خواج

 يزطور خاص ارسطو، درمقام معلم اول، در جهان اسالم ن و به يونانيان هاي يشهاند
 يوباره به غربِ قرون وسطمتفكران مسلمان د هاي يشهاند يرو از مس يافترواج تام 
 يزمتفكران ما ن يدر آرا و اخالق يلتفض ةدرباراو  يمراتب سلسله ةيشاند يردپا بازگشت.

از  يكي ،يا و اندرزنامه يدركنار منابع فقه ،يونانيان ياخالق يها يشهاند يراز ؛استيدپ
در  ،از ارسطو يرويپ به بوده است. ياخالق اسالم هاي يشهاند يريگ منابع شكل ينتر  مهم
 يانم زنان و كودكان به يمنزل است پا يركه سخن از تدب جا نحكما آ ينا هاي يشهاند
 يو اجتماع يفرد يلتا كنون درباب فضاچه  نمخاطب هرآ كه شود يو مشخص م آيد يم

 غايب موجوداتي درمقام زنان از ها كتاب اين اغلب در .اند بوده آزاد مردان است شده گفته
 داراي كه برگزينند را زني منزل تدبير براي شود مي توصيه مردان به .شود مي گفته سخن
  .)239- 233 :1392 ،صادقي( بگيرند پيش او با خاصي رفتارهاي و است مشخصي فضايل

 جا نآ ،ناصري اخالق كتاب» منزل تدبير« بخش در طوسي رالدينينص خواجه مثال براي
 اند، مردان منحصراً و مشخصاً كه خود، مخاطبان به ،برشمرد را زن فضايل خواهد مي كه

  :گويد مي چنين
 در او نايب و ،منزل تدبير و كدخدايي در او قسم و ،مال در بود مرد شريك صالح زن

 و] زيركي[ فطنت و عفت و ديانت و عقل به كه بود زني زنان بهترين و غيبت، وقت
 در نفس بذل و شوهر طاعت و زباني كوتاه و] دوستي اظهار[ تودد و دل رقت و حيا

 و بود] آراسته[ متحلي خويش اهل نزديك هيبت و وقار و او رضاي ايثار و او خدمت
 مجامله به و باشد قادر و واقف انفاق در داشتن نگاه تقدير و منزل ترتيب بر و نبود عقيم

 گردد شوهر احزان جالي و دم هم تسلي و انستؤم سبب خويي خوش و مدارا و
  .)216- 215 ،1356 طوسي، نصيرالدين خواجه(

 مثالً چگونه دهد مي نشان خوبي به عظيم يسنت از نمايندگي به كوچك ةنمون دو اين
 مردان براي كه حالي در ،شود مي شمرده فضيلت زنان براي خاموشي و زباني كوته و تذلل

 كه است اخالق مهم هاي پايه از يكي انتخاب حق و آزاد ةاراد درواقع .است رذيلت
 زنان وضعيت رد فراواني آثار حقوق در ،آن از پس و اخالق سنت در آن نشناختن  رسميت به

  . است گذاشته برجاي
 و غرب در اخالقي هاي انديشه هاي خاستگاه بررسي با تا دارد قصد رو  پيشِ ةمقال
 كه دهد پاسخ پرسش اين به آن مفاهيم برخي و ،قلمروها ها، فرض پيش مندي جنسيت
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 در اند گذاشته اخالقي ورزي انديشه قلمرو به قدم معاصر دوران در كه زني متفكران
  .گويند مي سخن اي مانده مغفول مفاهيم و ،قلمروها ها، ارزش چه از و اند چه يوجو جست
  

  خصوصي/ عمومي تفكيك و فضيلت مندي  جنسيت. 2
 را آنان)virtue based ethics( بنياد فضيلت اخالق و ارسطو و افالطون اخالقي هاي انديشه
) virtus( ويرتوس به يوناني) arete( آرته .كردند منتقل رومي به يوناني سنت از رواقيان
 virtue انگليسي ةواژ كه ناي جالب .شد تبديل انگليسي) virtue( ورچو به سپس و التيني

 Vir واژة از و دارد جنسيتي كامالً داللتي فضيلت، معناي به ،virtus التيني عبارت از برگرفته
 در مندي فضيلت ).McDonnell, 2006: 2( است مرد معناي به التين در كه است شده برگرفته

 نيروي و داري، خويشتن عدالت، غرور، وري،آ جنگ شجاعت، چون صفاتي با سنت اين
 را خوبي زن خواستند مي كه زماني التيني ادبيات در درواقع. است بوده معادل مردانه

 استفاده) modesty( فروتني يا) chastity( دامني پاك نظير صفاتي از معموالً كنند توصيف
 صفتي مثابة به ندرت به فضيلت ةواژ التيني متون در دليل  همين  به و )ibid: 161( كردند مي
 كهاست  ساخته مي را اخالقي فلسفة كانونيِ مفهومِ كه حالي در هم آن ،است رفته كار به زنانه
 كاربرد در فضيلت، ةكلم خود حتي اعتبار  اين  به. بود مانده رقيب بدون مدرنپيشا دوران تا

 سوي به را ها نانسا كه سيرت در است اي ملكه يا گرايش معناي به كه اش، اخالقي فلسفة
 كامالً مفهومي باطن، در هم و ظاهر در هم كند، مي يينما راه مند سعادت زندگي
  . است بوده يافته جنسيت

 و انديشه ةعقب و زيربنا چه نآ كه است واقعيت اين بر اي مقدمه تنها نكات اين يادآوري
 به كنيم تالش اگر .است گرفته ناديده هسر يك را زنان است داده تشكيل را اخالقي ةنظري
 متفكران و باستان روميان و يونانيان يعني اند، پرورانده را ها انديشه اين كه آنان انداز چشم

 واال چنين جايگاهي از مردانگي و مردي چرا كنيم درك يمتوان مي ،شويم نزديك ،مسلمان
 كه است شده دانسته موجودي يگانه) مند قدرت /آزاد( مرد چرا و است بوده برخوردار
 و مردانگي و مردي اهميت و اولويت. است اخالقي ملكات پروراندن سزاوار و مستعد
 شكل اجتماعي و عمومي فضاي اهميت و اولويتبا  سازگار آن با متناسب هاي فضيلت
 خود فضايبا  متناسب نيز را ها ارزش همة تقدمي حق چنان كه ستا طبيعي و. است گرفته

 و زنان و است جامعه تر بزرگ نهاد درخدمت نهادي خانه ،تفكر اين در .بخشد سازمان
 نهاد منافع كه كنند عمل ينحو به بايد ،اند خانه در كه زمان آن ،مردان حتي و كودكان
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 و انصاف و زنان در آزاد ةاراد و اختيار رفتن ازدست قيمت به حتي ،شود تأمين تر بزرگ
  2.مردان در عدالت

 مفاهيم در دوگانه فضايل و معيارها كند مي اشاره ،اخالق فيلسوف هلد، ويرجينيا
 اساسي مفروضات در كنون تا و است شده بيان صراحت به خانه و) polis( پوليس ارسطويي

 قلمرو در زنان باستان، آتن در .گذارد مي و است گذاشته اثر ها انديشه از وسيعي بسيار طيف
 او .است بوده مردان ملك ،كلمه واقعي ايمعن به ،عمومي قلمرو و بودند شده محدود خانگي
 قلمرو در ماجراجويي ةاجاز زنان كه زماني حتي كه كند مي جلب نكته اين به را ما توجه

 با ،بود مردانه قلمرو ديرباز از كه ،اجتماعي و عمومي قلمرو ارتباطات يافتند، را عمومي
 قلمرو ،ماند باقي تغيير بي ،شد مي دانسته زنانه ةحوز ديرباز از كه ،خانگي و خصوصي قلمرو

 اين كه ستا طبيعي و) Held, 1998: 94( بود منحصر تكرار و طبيعت به كه اي خصوصي
 اغلب را اخالق ما كه نآ حال باشد، كرده متأثر عميقاً را اخالقي يپرداز نظريه برابر نا روابط

 و محكم نحوي به تواند مي عمومي قلمرو چگونه بينيم مي كه ستجا ناي .دانيم مي استعاليي
 قلمرو در زنان شدة فرض غريزي /طبيعي رفتار ولي ،شود مرتبط اخالقيات مباني به دار ريشه

   .است محروم امكان اين از خانگي
 و) consequentalism( پيامدگرايي يعني ،ديگر نظرية دو مدرن دوران در باري،
 deontological( گرايي تكليف ethics(، اخالق رفتن حاشيه به باعث زيادي حدود تا 
 سيرتي درگرو ارزش اخالقي ييگرا پيامد در. شدند ارسطويي و افالطوني بنياد فضيلت
 3.است آن نتايج نبود خوب درگرو عمل هر ارزش بلكه خيزد، برمي آن از عمل كه نيست

 يعمل در كه ،فاعل طبيعت و سيرت در نه و نتيجه در نه اعمال ارزش گرايي تكليف در
  . گيرد مي صورت تكليف اداي ةانگيز به كهاست 
 موضوع به كه جا نآ تا دارند، ديگر يك با بنياديني هاي تفاوت گرچه اخالقي نظريات اين
 اخالقي فاعل منزلة به آئينخود سالمِ بالغِ عاقلِ مرد فرض در همگي است، مربوط ما بحث
 كه ،عواطف از عبور با و مردانگي با پيوند در عقل فلسفه، تاريخ درطول. اند داستان هم
 هاي  نظريه اين همة و) 1380 لويد،( است  شده مشخص ،است بوده زنانگي با پيوند هم

 با مقايسه در عواطف دانستن فرومايه در ،فلسفي سنت در غالب جريان از پيروي به ،اخالقي
 و ،نظرند هم احساسات با مواجهه در عقل گري كنترل وظيفة به بودن  قائل و عقل

 و غريزه به آن هاي  امكان و ها ارزش تخفيف و خصوصي قلمرو به اعتنايي بي در حال درعين
  :گويد مي هلد .دارند نظر اتفاق نيز طبيعت
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 بايد اخالق و معرفت كسب با كهاست  يچيز آن زنانگي كه ناي به باور مانند تصوراتي
 به باور و ،است اخالق با ارتباط بي ماهيتاً زنان تجربيات كه ناي به باور شد، چيره آن بر
 شده تثبيت اخالق فلسفة ساختار در دارند ناقصي اخالقي شخصيت ذاتاً زنان كه ناي

  .)Held, 1998: 96( است
 برتري آن از پس و دهد مي برتري را قانون و دولت عمومي قلمروهاي در مردانه ديدگاه

 دانسته ارزش بي خصوصي ةحوز در زنان تجربيات گونه ناي و كند مي منتقل بازار به را
 فعاليت يك نخست ةدرج در مادري زنانة منحصراً و متفاوت ةتجرب حتي .شوند مي

 اي اخالقي ةنظري هيچ تقريباً .باشد انسان آن فاعل وقتي حتي ،شود مي دانسته شناختي زيست
 را مادري ةزنان ةتجرب اخير، هاي سال در نگر نه زنا مطالعات از پيش تا اخالق، فلسفة تاريخ در

 آراي از و امروز تا گذشته از .)ibid: 95( است نياورده حساب به اخالقي بينش جدي منبع
 موجودات كه نآ از بيش زنان ،پيروانش و فرويد ةكاوان روان هاي انديشه تا ارسطو فلسفي
 كمال به رسيدن قابليت كه اند شده دانسته احساسي موجوداتي آيند حساب به عاقل

 از ناشي و »طبيعي« زنان رفتارهاي كه است شده تصور همواره .ندارند را اخالقي شخصيت
 حالت بهترين در يا ندارد اخالقي اصول ساختار و اخالق به ارتباطي رو ازاين و است غريزه

 براي و ندا آگاه اخالق لوازم به بهتر آنان زيرا نيازدارد، مردان سرپرستي و يينما راه به
   .ترندمند توان زيستن اخالقي
 براي عالي سطوح تا دانشگاهي تحصيالت وسيع امكان آمدن فراهم با بيستم قرن در
) sex(  جنسِ مفاهيم تفكيك و پردازي نظريه ةحوز در نگر زنانه هاي انديشه گسترش زنان،

 براي فراواني هاي افق شد موجب تاريخي و اجتماعي) gender( جنسيت از شناختي زيست
 طبيعتاً .شود هگشود انديشه گوناگون هاي حوزه در مختلف نظريات و مفاهيم ةزنان بررسي
 مقام كه ،نماند مصون مجدد يپرداز مفهوم و ،بازنگري بازسنجي، اين از تنها نه فلسفه
 او نصيب فراواني هاي مشاركت و ،ها بخشي هم ها، بحث نقدها، علوم ساير براي اش پدري
 بارورترين از يكي به ،فلسفه مهم هاي زيرشاخه از يكي منزلة به ،هم اخالق فلسفة .كرد

 در بسياري هاي فحص و بحث ديگر قلمروهاي از بسياري از پيش كه شد تبديل قلمروهايي
  . باليد و يافت جريان آن

  
  اخالق فلسفة در مجدد پردازي مفهوم. 3
 .شدند وارد اخالق فلسفة قلمرو به بسياري انديشمند و فيلسوف زنان اخير هاي دهه در

 اخالق مانند مواردي در( و ،بازخواني تحليل، نقد، بررسي، را پيشين هاي نظريه
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 نوسبام مارتا و ،مرداك ايريس انسكمپ، اليزابت فوت، فيليپا .كردند احيا )بنياد فضيلت
 اخالق در فيلسوف زنان نوآوري و  بازخواني شدة شناخته و برجسته هاي نمونه

 در نو طرحي زنانه منظري از كردند تالش زن متفكران هم مواردي در .دنبنياد فضيلت
 ethics( عشق اخالق از گاري ايري لوس مانند راديكالي هاي فمينيست مثالً. دراندازند اخالق

of eros (مراقبت اخالق عمومي عنوان با مندي قدرت جريان يا اند گفته سخن )ethics of 

care (از كه اند گفته سخن اخالقي روابط و اخالق بنيان و قلب مثابة به مراقبت از 
 ويرجينيا كيتاي، فدر اوا راديك، سارا نادينگز، نل گيليگان، كارل به توان مي گامانش پيش
  . كرد اشاره باير آنت و ،هلد

 اما اند، نبوده فمينيست همگي اند نهاده اخالق فلسفة ةعرص به قدم كه زني متفكران
 اشاره درستي به مقاالتش از يكي در ،اخالق فيلسوف و شناس هيوم ،باير آنت كه نچنا
 .رسد مي گوش به اخالقي هاي انديشه اصلي جريان غيراز آوايي ها نآ همگي آثار از كند   مي
 كرده اشاره آن به خود كتاب در 4گيليگان كه است متفاوتي صداي همان او نظر به آوا اين
 »چيزي« از ضمني يا صريح نحو به اما نيستند، فكري مكتب يك به متعلق متفكران اين. بود

 »عشق« مشترك چيز آن و است اخالق فلسفة در غالب جريان با متفاوت كه زنند مي حرف
  .)Baier, 1985: 53( است

 اند شده جدا اخالقي هاي انديشه اصلي جريان از ها سال اين در كه اند نبوده زنان تنها البته
 هاي انديشه مثال براي كه اند نبوده ها نآ تنها .اند كرده مناقشه آن باورهاي و مفروضات در و

 و خصوصي فضاي به توجهي بي كه اند نبوده ها نآ تنها و اند كرده بازخواني را ارسطو
 از بسياري ديگر ازسوي .اند كرده نقد را احساسات و عواطف گرفتن ناديده و خاص ديگرانِ
 تمركز و اصرار اند داده قرار خود كار موضوع را اخالق فلسفة و اخالق كه زني متفكرانِ
 ايدة از متأثر ،زنان از زيادي هاي گروه حال بااين .ندارند جنسيت و جنس موضوع بر خاصي
 را هايي نظريه و گذاشتند زنانه مشخصاً اخالقي هاي انديشه پروراندن راه در قدم ،گيليگان

 ;Noddings, 1984( نشاندند مردان اخالقي هاي نظريه از باالتر را آن گاه كه پروراندند

Irigary, 1993; Hoagland, 1988( .مذكر عقل محصول كه دانستند نظرياتي مكمل را آن گاه 
 ,Held( است هبود اخالق فلسفة در  براي هايي تقاطع يوجو جست براي گاه و) 2006
  .)Baier, 1985( كردند تالش ها ديدگاه اين رساندن هم به

 و فيلسوف زنان متنوع و وسيع طيف اين كردن جمع براي تالش هرگونه اگرچه
 با توان مي است، نادرست اصالً و غيردقيق چتر يك زير اخالق هاي حوزه در متفكر
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 نظريات اين همة اشتراك او چه نآ در ،باير نتآ با و ،متفاوت آواي شنيدن در ،گيليگان
 تر كلي بياني به .بود دل هم، عشق شناختن  رسميت به براي تقاضا يعني ،دانست مي
 نگارش و انديشه به كه قلمروي و زمينه هر در متفكران اين كرد ادعا توان مي

 و احساسات و عواطف جايگاه در بازانديشي خواستار ،ضمني يا اآشكار ،ندا مشغول
  .اند اخالق در ها نانسا روابط آن تبع به

  
  احساسات و عواطف دربارة بازانديشي 1.3

 به فالسفه اخير ةده چند همين تا فلسفي ةانديش تاريخ آغاز از كه است اين واقعيت
 ةاراب تمثيل. اند داده نمي نشان خوشي روي معدود، يموارد در مگر ،عواطف و احساسات
 .است فالسفه ةقاطب نزد عواطف جايگاه درك براي ها نمونه بهترين از يكي افالطون
 جزء سه به را ها انسان نفس او .كند مي اشاره تمثيل اين به فايدروس ةرسال در افالطون
 عواطف منفي و مثبت وجوه كه غيرعقالني جزء دو و عقالني جزء يك :كند مي تقسيم
 حركت را آن اسب دو و ران ارابه يك كه كند مي مانند اي ارابه به را نفس افالطون .اند  نفس
 است سياه ديگري و سفيد يكي كه ها اسب و است نفس عقالني ءجز ران ارابه .دهند مي
 با افالطون .اند  شهوت ونچ هم بد عواطف و خشم مانند خوب عواطف نمايندة ترتيب به

 گيرد دست به را ديگر اجزاي مهار بايد عقالني جزء چگونه دهد مي نشان مؤثر و شيوا بياني
 به شوق و معشوق يادآوري با نفس خودي بي از كه  جايي او .نكنند تجاوز خود حدود از تا
  :نويسد مي چنين گويد مي سخن او

 هـايش  دنـدان  كـه  كشـد  مي چنان را شرم بي اسب مهار] عقالني جزء /بان ارابه[ باره يك
 كفل روي به را او سان بدين و شود مي پرخون دهانش و زخمي زبانش و بيند مي آسيب
 اين چون .رساند مي اش گستاخي سزاي به و دارد مي نگه حال اين در چندي و نشاند مي

 مطيـع  و نهـد  مـي  سـو  يـك   به نافرماني بد اسب شود مي تكرار چندبار كيفر و گستاخي
 قالب ترس از كه است يكدنز نگرد مي معشوق به كه بار هر پس ازآن و شود مي بان هباار

   .)254: 1380 ،افالطون( كند تهي

 حـال  درعـين  .سـت ا باقي انديشه تاريخ گوش در نانچ هم اسب اين پردرد شيهة طنين
 و خشـم  بـا  مـرتبط  عواطـف  دانستن مثبت هم تمثيل اين ضمني هاي داللت از ديگر يكي

 و بـد  اسـبِ  بـا ) زنانه سنتاً( جسماني عواطف و سفيد خوبِ اسب با) مردانه سنتاً( غضب
  5.است سياه
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 از يكي و نگرفت پي احساسات و عواطف با مواجهه در را افالطون موضع ارسطو
 را افالطون هاي انديشه اما است، همين هم بنياد فضيلت اخالق به فيلسوف زنان اقبال داليل

 ،احساسات بودن مضر و ارزش بي .)Nussbaum, 1987( دادند انتقال وسطي قرون به رواقيان
 ادامه غربي فكر تاريخ در ،نيچه و ،شوپنهاور هيوم، هاي انديشه چون استثنايي موارد در مگر
 ها پوزيتويست ةانديش در و شد تقويت كانت و دكارت چون بزرگي ةفالسف نزد و يافت
  . گرفت اوج

 كه است اين آيد مي پيش احساسات با فلسفي مواجهة در كه پرسشي نخستين باري،
 اشاره است الزم هرچيز از پيش گوييم؟ مي سخن چه دربارة زنيم مي حرف عواطف از وقتي
 آن توان مي كه است داشته متغيري و بلند تاريخ غرب فلسفة در احساسات از بحث كه كنم
 انگليسي واژة .كرد گيري پي عبارت اين براي كاررفته به اصطالحات سلسلة در حتي را

 يا احساسات فلسفه در و هيجان را آن يشناس روان متون در كه ،)emotion( ايموشن
 واژة ةامروز معناي .يشناس     روان از برگرفته است معاصري مفهوم كنند، مي ترجمه عواطف
 يوناني ةواژ از برگرفته ،مدرنپيشا فيلسوفان نزد )passion( پشن واژة معادل تقريباً ايموشن

/ احساسات به اشاره براي آن از هيوم و دكارت تا افالطون زمان از كه است ،)pathe( پاته
 تا را )sentiment( سنتيمنت واژة اسميت آدام هجدهم قرن در .است شده مي استفاده عواطف
 استفاده پشن ةواژ همين از تر بيش يشناس روان از متأثر هامروز و كرد پشن جانشين حدودي

  Plamper, 2015: 16(.6( يندمعنا يك به تقريباً هم همگي شود، مي
 احسـاس،  دربـارة  نويسـندگان  تعـداد  به .هست هم تعاريف در كه واژه در فقط نه تكثر
 يك احساس كه گفت توان مي كلي طور به ولي ،دارد وجود واژه اين از متعددي هاي تعريف
 عناصـر  دانـيم  مـي  روشني به امروز كه است عمر كم نسبتاً مثبت يا منفي ةكنند ارزيابي حالت

 عجيـب  .گيـرد  نمي قرار انسان كامل كنترل تحت و دارد خود در شناختي عصب و شناختي
 طـرد  و انـد  داشـته  ناخوش را آن گونه ناي كنترل و دوام و ثبات عاشق بزرگ فالسفة نيست
 انـد  كـرده  تـالش  زن و مـرد  از اعـم  زيـادي  فيلسوفان اخير هاي سال در حال بااين .اند كرده

 نظـري  بـا  ي كهفيلسوفان معدود هاي انديشه در و بكاوند دوباره فلسفه ازمنظر را احساسات
   .كنند غور ، ازجمله فيلسوفان اخالق زن،اند انديشيده آن به مثبت

 با متفاوت قدري يابند مي اخالق حوزة در زن متفكران چه نآ است معتقد باير
 در كه كارهايي مجموع به اشاره با او .اند بوده مرد همگي كه هاست آن پيشينيان هنجارهاي

  :گويد مي است كرده مطالعه زنان ةانديش محصول اخالق فلسفة
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 هم من نظر به ،اند داده انجام اخالق حوزة در كه نگرم مي زنان كارهاي مجموع به وقتي
 فوت پايفيل كارهاي مثالً .شنوم مي بوده معتبر و معيار كنون تا چه نآ با متفاوت صدايي
 و اخالق جديد فلسفة و قصديت دربارة انسكمپت اليزابت يا فضيلت اخالق دربارة
 كتاب ماركوس، باركن روت اخالقي ديلماهاي و مرداك آيريس فلسفي هاي نوشته
 كاردز كلوديا اخير ةمقال .وولف سوزان اخير مقاالت و 7زادگي حرام دربارة تيچمن جني
 غرور، دربارة تيلور گابلريل جديد كتاب و ،الويلباند سابينا اخير كتاب بخشش، ةدربار
 باك سيسليا كتاب و حيوانات دربارة ميجلي مري و دياموند كورا اثر و كمال و ،عشق
 و فري مرلين جاگر، آليسن هلد، ويرجينيا آثار يا پوشي پرده و گويي دروغ دربارة
 را صدايي من .شنوم مي متفاوتي صدايِ بله، كه رسد مي منظر به بينم، مي را ديگر بسياري

  .)Bayer, 1985: 53( شنوم  مي شنيد گيليگان كه
 نوارسطوييان از نوسبام مارتا مثالً ؛افزود توان مي هم تري بيش اسامي باير فهرست به

 اخالق پرداز نظريه نادينگز نل و ،انديشيدن مادرانه كتاب ةنويسند راديك سارا معروف،
است  داده بسط نيز اخالقي تربيت و تعليم حوزة به را خود مراقبتي هاي انديشه كه مراقبت

 كه ديگري پرشمار متفكران و ،است كرده مطرح نيز را »اعتماد« بر مبتني اخالق نظرية و
 اخالق در جنسيت بر تأكيد از ها نآ از بسياري و نيستند فلسفي مكتب يك به متعلق همگي

 مشترك آوايِ .ديد را باير حرف تأييد آثارشان و آرا در توان مي اما ،كنند مي خودداري
  خواست ،ضمني يا صريح شكلي به گوناگون، فلسفي هاي دستگاه از استفاده با كه متفاوتي
 و ،زنانه تجربيات انساني، روابط احساسات، شناختن  رسميت به: كند مي مطرح را مشتركي

  . خصوصي سپهر
  
  اخالقي فاعل مرزهاي جايي به جا 2.3

 عقالنيت زيرا نيست، ممكن سادگي به اخالق فلسفة در احساسات و عواطف درشمارآوردن
 و عاقل اخالقيِ فاعل هم اخالق فلسفة و است يافته تشخص احساسات نفي با اساساً
 در اثري احساساتش و عواطف بناست كه شناسد مي رسميت به را) autonomous( يآئينخود

 در احساسات و عواطف به توجه طلب. باشند نداشته او اخالقي داوري و رفتار انتخاب
 تغيير گاه .كند مي جا جابه گوناگوني هاي شيوه به را اخالقي فاعل مرزهاي اخالق قلمرو
 ها نآ با اخالقي فاعل كه ستا ديگراني متوجه گاه و اخالقي فاعل خود متوجه مرزها

 ي،دوم درمورد و ستا درخشاني ةنمون مرداك ،نخست ادعاي درمورد .دارد سروكار
  . برد نام نمونه براي توان مي را مراقبتي اخالق متفكران
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 به عواطف افزودن براي و خود اخالقي نظام در ،نوافالطوني فيلسوف ،مرداك ايريس
 فقط« مرداك نظر به .كند مي تأكيد اخالق در دروني و خصوصي ساحت بر ،اخالق قلمرو
 افعال نيستند، اخالقي احكام مشمول عمومي و بيروني و جوارحي اختياريِ ارادي افعال
 با احياناً و خودش با آدمي مناسبات و ارتباط به كه ها نآ يعني( خصوصي اختياري ارادي
 يعني( دروني و جوانحي نيز و) شوند مي مربوط هم خدايش با بسا چه و پيرامونش طبيعت

 امحكا مشمول نيز) گيرند مي انجام آدمي روان و ضمير و ذهن ساخت در كه ها نآ
 ترين عميق در مرداك نظر به .)30- 29 :1387 ير،خ يطرةسمقدمه بر  ملكيان،( »اند اخالقي

  . داشت غيراخالقي يا اخالقي فعاليتي توان مي هم روان هاي اليه
 دربارة جالبي مثال خير ةسيطر مند ارزش كتاب در اش اخالقي هاي انديشه شرح در او
 از خالي او نگاه تبيين براي آن به اشاره كه كشد مي پيش عروس و مادرشوهر ميان ارتباط
 با پسرش كند مي خيال چون ندارد خوبي احساس عروسش به يشوهرمادر .نيست فايده

 با جا همه داناست انساني كه مادر .است كرده ازدواج شان خانواده شأن دون و سبك دختري
 بروز رفتارش در دختر دربارة اش منفي افكار دهد نمي اجازه و دارد اي پسنديده رفتار دختر
 شود مي حذف مادر زندگي داستان از مهاجرت، يا مرگ دليلي،  هر  به دختر مدتي از پس .يابد
 تصوير از مادر اگر گويد مي مرداك .يابد مي ادامه مادر روان و ذهن دراست  يباق هرچه و

 نيت حسن با را ساليقش و پسندها و او اگر بگيرد، فاصله دختر دربارة خود ذهن اي كليشه
 در تغييري اگر حتي كند، نظر تجديد عروسش درمورد شخود هاي ذهنيت دربارة و كند نقد

 نداده صورت) است بوده خوب ابتدا از كه( »اش واقعي« اصطالح به و عيني و  ظاهري رفتار
  .)120- 111 :1387 مرداك،( است كرده رشد و بوده فعال اخالقي ازلحاظ باشد،

 سپهر انحصار شكستن درواقع و درون به بيرون از اخالقي فاعل مرزهاي جايي جابه
 و معيار نگاه با تقابل در و مرداك ةانديش در عيني اعمال و بيروني عينيِ دنياي به اخالقي
 درمعرض بالقوهاست  يواقع چه نآ پندارد مي كه گيرد مي شكل اخالقياتي به استاندارد
 واست  يخارج جهان طفيلي ذهني يا دروني جهان و است مختلف گران مشاهده مشاهدة
 بدون تخيل، يا ياؤر هنر، بدون را ما كه ،آرماني عقالنيت .)93: همان( دارد وار انگل ماهيتي
 مرداك نزد ،كند مي رها غريزي نيازهاي با ارتباط بي و ،ها نداشتن دوست و ها داشتن دوست

 گسترش و درون دنياي به اخالق ورود كه كرد انكار توان نمي ).96 :همان( نيست پذيرفتني
 به بسياري غناي انسان ذهن زواياي ترين خصوصي و ترين ناديده تا اخالقي فاعل مرزهاي

  . بخشد مي انسان اخالقي حيات و اخالقيات
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 ختم جا ناي به ديگر يك با اخالق و ،عواطف جنسيت، ةمواجه در مرزها تغيير اما
 relational( ارتباطي خود از اخالق حوزة در نگر زنانه متفكران از بسياري .شود  نمي self (

 شود مي اطالق كسي به اخالقي عاقل فاعل .اند گفته سخن) rational self( عاقل خود دربرابر
 براي .اند گرفته نشئت او ةاراد از حقيقتاً او اعمال و كند مي تعيين را خود رفتار خودش كه

 اقتضاي به تنها آئينخود فاعل دارد، مهمي جايگاه آن در يآئينخود كه كانت، فلسفة در مثال
 .نيست بيروني امور و ،غرايز اميال، تأثير تحت او ةاراد و كند مي عمل عقل كلي قواعد
 اخالق حوزة در نظران صاحب از كه هلد، ويرجينيا و نادينگز نل مانند كساني كه نآ	حال

  ). relational autonomy( ارتباطي خودآيينيِ :جويند مي را يآئينخود از ديگري نوع ،اند مراقبت
 .است متفاوت ليبرال سنت گذشت بدون و ،اتمي خودبسنده، خود با ارتباطي يآئينخود

 كه فهمد مي) embedded( يافته تن اجتماعي لحاظ به موجوداتي را ها آدم ارتباطي يآئينخود
 ها انسان ي،آئينخود به نگاه اين در .اند داده شكل اجتماعي روابط بافتار در را خود هويت
 شخصي، روابط درخالل و ديگران با ارتباط در بلكه نيستند، خود شرايط و تربيت زندانيِ

 كه هاست اين همة داشتن درنظر با و ديگران با اقتصادي و ،سياسي اجتماعي، خانوادگي،
 فاعل ،يافت ره اين در). Mackenzie and Stoljar, 2000( بازشناسند را صحيح عمل توانند مي

 كه بود اين بر تصور تر پيش اگر و كند مي ارزيابي ارتباط در را خود اخالقي عمل اخالقي
 چيزي اخالقي عمل .داند مي زيستي هم هنر را اخالق نگاه اين است، زيستن هنر اخالق
 درمقابل ارتباطي خود .است عقل صحيح يينما راه با اخالقي 8ديلماهاي حل از بيش بسيار

 كه اخالقياتي .گوست پاسخ و مسئول زنده موجودات همة و ،زمين ديگران، به ما تعهدات
 هاي علقه و ها وابستگي به دهد مي اهميت آزادي به كه قدر همان گيرد مي شكل اساس  اين بر
 اعتبار  اين  به و اند مهم خرد ةانداز به ها هيجان و عواطف .دهد مي اهميت ديگر يك به ما

 متفاوتي هاي پاسخ هم و عقالني محاسبات برمبناي واحد پاسخ يك هم اخالقي هاي پرسش
  . داشت خواهند موقعيت و شرايط درخور

 انتقاد يآئينخود از فهم اين به فمينيست فعاالن و متفكران از بسياري كه نيست عجيب
 در اتفاق اين .بدانند زنان فاعليت رفتن ازدست مساوي را آن در شدن درگير و باشند داشته
 در زنان شدن محدود و گذشته شرايط بازتوليد ينحو به و است نبوده هم سابقه بي تاريخ
 ةشبك در فرديتشان شدن گم و ديگري به شان دائمي اشتغال و خصوصي فضاي

 زنان فاعليت اتفاقاً كه ،دارد دنبال به را غيرشخصي و شخصي روابط از اي پيچيده هم به
)women’s  subjectivity (بودن شخص و )personhood( كرد خواهد سلب آنان از را 
)Bartky, 2002(. موضع در دوباره زنان آئينديگر اخالق ترويج با كه شود مي اشكال درواقع 
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 وقع رسمي اخالقيات نه را زنانه سپهر در خود بر ديگري تقدم. گرفت خواهند قرار ضعف
 و ،آيد چشم به نشدنش يا شدن محاسبه كه دارد وجود آن براي اقتصادي ارزش نه نهد، مي
 اولويت بر زنان اگر. داند مي زن براي وظيفه اداي از بيش چيزي را آن اجتماع و عرف نه

 نخواهند رانده عقب خصوصي قلمرو به دوباره آيا كنند، تأكيد عواطف و ارتباط و ديگري
 قرارگرفتنشان فرودست به ديگري اولويت و گري خودقربان چون هايي ارزش دوباره و شد

  انجاميد؟ نخواهد
 يك در اصلي تأكيد گويد مي هلد ويرجينيا ،مشابه انتقادات و انتقاد اين به پاسخ در
 نه اخالق در ما توجه ترين بيش كه است نكته اين بر بازشناسي اخالق به نگر زنانه رويكرد

 قلمرو به كه ،)شخصي نفع دربند فرد(  »ايگو ةمثاب به خود« نه و» عام طور به ديگري« به
 قلمرو كه شنويم مي را يدر بر كوبيدن صداي ما كه ستجا ناي. ستا »دو اين ميان«

 فردي خود قطب دو با اخالق فلسفة ديرباز از .كند مي باز عمومي قلمرو به را خصوصي
)individual  self (جمعي همگان و )universal  all (اغلب اخالق و است بوده مواجه 

 اما خواه، خويشتن نفسِ ورزي غرض دربرابر طرفي بي براي است بوده فراخواني
 اخالقي اهميت به ندرت به اخالقي هاي نظريه ترين متداول كند مي اشاره هلد كه گونه نهما

 همسايگي، پيوندهاي و ،گروهي هاي علقه دوستانه، روابط و خانوادگي روابط ميان قلمرو
 شده توجه مياني قلمرو اين به  زماني هم اگر .اند داده نشان توجه زنان، ازنظرگاه خاصه
 گر ويران يا مذكر عقل هاي آرمان براي تهديدي ونچ هم متعلقاتش و ملحقات ،است

 مسائل است بوده متداول اين از پيشتا كه گونه نآ اخالق .است شده ديده »حقيقي« اخالقيات
  نآ با خود منافع ميان آشتي راه در موجود مشكالت حل به است دانسته منحصر را اخالقي

 و هلد نظر به كه درحالي ،است بهترين ها نآ براي يا است آن در »همگان« خير كه يزيچ
 توجه در ،اند مراقبتي و ارتباطي اخالق نوعي يوجو جست در كه متفكراني از ديگر بسياري

 احساس ها آن با و )particular others( خاص ديگران به درواقع ها انسان كه اي دلي هم و
 تجربة. اند بوده غافل ها آن از سنتي اخالقي نظريات كه هست اي اخالقي هاي جنبه ،كنند مي

 مروج متفكران كه كند مي عرضه اخالقي حيات براي چيزي» مياني قلمرو« اين در اخالقي
  .)Held, 1998: 104( دارند ويژه توجه  نآ به ارتباطي اخالق

 يا تصنعي تواند مي چه نآ آن در كه است متمايز يقلمرو خاص ديگران سرزمين
 اخالقي نظريات در جمعي ديگرانِ همة و خواه خويشتن خود همان شود ديده آفرين مشكل
 شود مي ساخته ديگران با ارتباط در زيادي حد تا خود خاص، ديگران قلمرو در .اند متداول

 خودشان تنهايي در افراد از هريك منافع از برتر و تر مهم بسيار بسيار تواند مي روابط اين و



 و تغيير مرزهاي فاعل اخالقي ،اخالق، جنسيتنقد    116

 نيستند همگاني يا »ديگران همة« داريم، شناخت ها نآ به كه ،نزديك ديگرانِ هرحال به .باشد
 يا كلي ينظراز كه نيستند كساني همان ها نآ .شود مي بحث ها نآ از سنتي اخالق در كه

 گوشت از هايي انسان ديگر مشخصاً ها نآ .داد نظر آنان دربارة بتوان كجا هيچ از اندازي چشم
 اگر حتي ،)ibid: 105( داريم راستين هاي علقه و واقعي احساسات آنان به ما كه اند خون و
 را خود منافع و عاليق و »باشيم خودمان« بتوانيم كه باشيم مستقل و خودمختار انچن نآ

 حتي و ها انسان ساير به هايي بستگي دل و ها بستگي نانچ هم انسان، درمقام كنيم، دنبال
 ها ناي .ايم آميخته هايي بستگي دل و ها بستگي چنين با تاحدي كم دست و داريم چيزها

 جهت و معنا ما زندگي به حتي و هستيم ذاتاً ما باشند كه يزيچ  نآ از بخشي توانند مي
 يكي همواره من خاص يا مناسب ديگريِ از كردن صحبت و مياني قلمرو اين بازيابي. دهند

  .)Mayeroff, 1971; Noddings, 1984( است بوده مراقبت اخالق در بحث محورهاي از
  

  مشترك هاي افق يافتن براي وجو جست. 4
 دركنار  /دربرابر عاقل خود گرفتن قرار عواطف، دربارة بازانديشي شد، اشاره كه نچنا
 هاي بينش آن هاي ارزش و خصوصي قلمرو يافتن اعتبار و دادن اهميت و ارتباطي  خود
 از متأثر مستقيم طور به و سره يك كه كرد ايجاد اخالقي فاعل دربارة و اخالق در اي تازه

 و واضح ،مواردي در ،توان مي اما نبود، يپرداز نظريه ساحت به مفهوم اين ورود و جنسيت
 و بازخواني .كرد دفاع و گفت سخن آن مند قدرت تأثير از ضمني ،مواردي در و عيني

 اخالقي اعتبار و وزن عشق، اخالق يا مراقبت اخالق از دفاع يا ارسطويي سنت بازپروري
 اخالقي فاعل مقام در »خود« مرزهاي كردن جا جابه و ،درون دنياي و عواطف به دادن

 اخالقي مفاهيم و اخالق به كه ستا زناني دستاوردهاي از عام، بسيار ينحو به ،جمعي
 هاي واژه آنان اخالقي هاي دغدغه بيان براي اخالق زبان اند كرده احساس و اند انديشيده
  . ندارد مناسبي
 اين شنيدن بپذيريم بايد آيا است، متفاوت اخالق با مردان و زنان ةمواجه بپذيريم اگر
از  مردانه و متداول يافت ره از اخالق به زنانه يافت ره جدايي ايمعن به متفاوت مشترك آواي
 نوع زنان است قرار بار اين يا باشند داشته مردان از جدا اخالقي زنان بناست آيا است؟ آن

 عظيم ةبدن به اي زائده چونان بايد زنانه اخالقيات كنند؟آيا تحميل همه به را خود نگاه
 و نهيم سو يك را اخالق دربارة بشر فكر گنس گران ميراث بايد يا شود؟ افزوده مذكر اخالق
 هيچ آيا كرد؟ استفاده مكمل شكل به نگاه دو اين از توان مي آيا كنيم؟ شروع صفر از دوباره

  ندارد؟ وجود يافت ره دو اين ميان اشتراكي
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 مطرح كه اي فكري فضاي در ها نآ از هريك و دارد مدافعاني ادعاها اين از هريك
 را زنانه ةتجرب و فهم كه اننآ رسد مي نظر به حال اين با ند،ا باارزش و مؤثر شوند مي و اند شده

 اخالق به زنانه و مردانه اصطالحاً انداز چشم دو ميان گرايي هم ايجاد براي مكملي چونان
 پيش از هاي نظام در شدن حل دنبال به سو ازيك زيرا ؛دهند مي ارائه بهتري الگوي اند ديده

 دستاوردهاي ديگر ازسوي و كنند مي پافشاري خود مستقل انداز چشم بر و نيستند موجود
  . گذارند نمي كنار صفر به نزديك ةنقط از شروع براي را بشر فكر عظيم

 بـاير،  آنـت  نظريـات  اسـت  شـده  توليد زمينه  اين در كه نظرياتي ترين درخشان از يكي
 و زنانـه  متفاوت هاي نگاه از بندي جمع يك در او .است اعتماد دربارة برجسته، شناس هيوم
 اخالق اصلي ةدغدغ و) obligation( تكليف را مردانه اخالق اصلي ةدغدغ اخالق، به مردانه
 مفهـوم  نيازمنـد  دنيـا  دو اين كردن نزديك هم به براي او نظر به .كند مي معرفي عشق را زنانه

 چيـزي  مفهـوم  آن و باشد آورده جمع خود در را عشق هم و تكليف هم كه هستيم سومي
 تفصـيل  بـه  و دقـت  بـه  را آن منفي و مثبت هاي جنبه و اعتماد مفهوم باير .اعتماد جز نيست
  . است كرده بررسي
 اند بوده مند هعالق ها نانسا ميان مساعي تشريك به هميشه اخالق ةفالسف كند مي اشاره او

 است روشن .اند نگفته سخن اعتماد از اين از بيش چرا كه است عجيب هم دليل  همين  به و
 تا دارد الزم را ديگر يك به طرف دو هر اعتماد كار، تقسيم ازجمله مشاركت، نوع هر كه

 دغدغة كه ،هم باوران فايده .دهد مي انجام را خود سهم كارفرما يا كار هم باشند مطمئن
 براي و  اند گرفته مي نظر  در را اعتماد دغدغة بايد ،دارند را عمومي سعادت براي مشاركت

 فضيلت اخالق به كه ها نآ از .شدند مي قائل اهميت اعتماد انواع و ،ها ريشه ماهيت، فهم
 توجه اعتمادكردن به تمايل يا داشتن اعتماد ارزش به كه بود متوقع توان مي نيز اند مشغول
 هايي ايده توانيم مي سختي به كنيم مي رجوع بزرگ اخالق ةفالسف به وقتي اما ،باشند كرده
 سو آن به شايد كه مسيري سوي به بينيم مي هايي هاشار ،حالت بهترين در .بيابيم اعتماد دربارة
  )Baier, 1986: 233( برويم
 ةمسئل منزلة به را اعتماد كه اخالقي نظريات از گروهي يا  اخالقي نظرية باير نظر به

 راه هم به بهتري اخالقي خيرهاي ،زنان براي هم و مردان براي هم ،دنپروران مي خود محوري
 سپهر در چه و خصوصي محيط در چه ،اعتماد پرتو در فقط يآئينخود .داشت خواهند
 نگاه در اعتماد اولويت و اهميت براي خوبي توجيه همين و شد خواهد محقق ،عمومي
 جمعي فعاليتي خود اخالق زيرا ،است اخالق بنيان اعتماد .هست نيز اخالق به بنياد فضيلت
 اخالقي براي تالش درمورد بتوانند كم دست افراد كه شد خواهد محقق وقتي فقط كه است
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 تالقي ةنقط اعتماد آن در كه پروراند مي اخالقي اي نظريه او .كنند اعتماد ديگر يك به بودن
 است جادويي مفهوم همان اعتماد او نظر به .شود مالحظه اخالق به مردانه و زنانه يافت ره
  . كند مي يكي خود چتر زير را مراقبت و عشق و تكليف كه

 هلد .است هلد ويرجينيا مراقبتي اخالق فلسفة ييگرا هم براي تالش از ديگر اي نمونه
 The Ethics( جهاني و ،سياسي شخصي، :مراقبت اخالق كتاب در of Care: Personal, 

Political, Global( اخالقي ةجامع و انسان او نظر به .كند مي مطرح را مشاركتي يالگوي 
 محور عدالت اخالق و عمومي حوزة هاي ارزش .الگوست دو هر شناختن  رسميت به نيازمند
 شدن شناخته رسميت به مثال براي ؛شود شناخته رسميت به خصوصي حوزة در بايد

 اجتماعي هاي خشونت زمرة در خصوصي حوزة و خانگي هاي خشونت جنگي، تجاوزهاي
 و زنان براي انتخاب حق و ،آزاد ةاراد فاعليت، چون هايي ارزش شدن شناخته رسميت به يا
 عمومي قلمرو در مراقبتي هاي ارزش به توجه خواستار او ديگر ازسوي .خصوصي حوزة در

 سياسي، اقتصادي، مختلف هاي عرصه به بايد بنياد مراقبت اخالقِ هاي ارزش او نظر به .است
  .)Held, 2006: 165‐166( يابد تسري آن مانند و ،فرهنگي زيستي، حقوقي،

 ،رسد مي نظر به عملي كامالً و باارزش نگاه دو اين دادن آشتي براي هلد و باير هاي انديشه
 اتمطالع ،آن اخالقي ارزشِ درمورد هم و اعتماد مفهوم درمورد هم باير، از پس كه نچنا

 به مراقبت مفهوم تسري در هلد پيشنهادهاي و) 95 :1395 الود، مك( شده بسياري
  .است هشد گرفته پي پزشكي و شناسي زيست و اقتصاد و سياست ازجمله ديگر قلمروهاي

   
  گيري نتيجه. 5
 جديدي هاي دريچه فلسفه قلمرو به زنانه نگرش و زنان ورود كه كرد انكار توان نمي تنها نه

 تئجر به كه ،گشود اخالق ةگستر و قلمرو و ،اخالقي فاعل اخالق، دربارة بازانديشي براي
. دانست اخالق فلسفة به ما ةانديش و نگاه در ها رفت پيش ترين مهم از را ها نآ توان مي

 با« نه و» ها نآ دربارة« همواره كه گذشته، اخالقي هاي  نظام درون در هايي غريبه و خاموشان
 مرد تايان هم از تر ينايپ اخالقي رشد بندي طبقه و سنجش در و شد مي گفته سخن» ها نآ

 خود صداي با توانستند و يافتند  راه مركز به حاشيه از كه زماني شدند، مي  گرفته نظر  در خود
   .آوردند راه هم به جديدي هاي بينش و ها بصيرت بگويند سخن

 پذيرش به ملزم وجه هيچ به گوييم مي سخن جديد بينش از وقتي كنم اشاره است الزم
 درواقع. يمكه ملزم نظرند اين بر ياريبس گرچه ،نيستيم مردان و زنان دربارة گرايانه ذات نگاه
 ،ها اقليت و ،ها نشين حاشيه ها، غريبه كنند، مي اشاره هم نگر زنانه انشناس معرفت كه گونه نهما
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 درس آن در كه حاكمي انداز چشم بر عالوه طبيعتاً ،بيابند گفتن سخن امكان كه زمان آن
 مركزنشينان براي تواند مي كه دارند اي شخصي متفاوت تجربيات اند، كرده كار و اند آموخته

باشد بخش آگاهي و داشته معرفتي آيند )Harding, 1986(. قلمرو در حضور مادري، ةتجرب 
 ،اند نمسئوليتما و ،مراقبت سرپرستي، تحت كه خاص ديگران داشتن اهميت خصوصي،

 ... و ،بيماران از مراقبت ناتوان، و توان كم افراد و ،مندان سال كودكان، با سروكارداشتن
 يافتن مند ارزش ها نآ فهم كه است متفاوت هاي فرهنگ در زنان مشترك تجربيات از بخشي

 اخالقي اهميت و خاص ديگرانِ قلمرو اخالقي، فاعل ارتباطي يآئينخود مراقبت، عواطف،
   .دارد راه هم به را آن مانند و انسان دروني افكار و روان براي شدن قائل
 اخالقي فاعل زنند مي حرف اخالقي غلط و درست از زنان وقتي كه است اعتبار  اين  به

 و عواطف داشتن براي محق يافته، تن اطراف، جهان با ارتباطات از اي شبكه در را
 اخالقي احكام ها نآ براي كه يابند مي ديگراني همة با ناشدني مقايسه و ،احساسات
 يا آشكارا ،اند پرورانده زنان اين كه اخالقي هاي نظام .است شده صادر مكاني  /فرازماني
 همين  به و كنند مي زندگي آن در كهاست  يدنياي و ها نانسا به مادرانه نگاه طلب در ،ضمني
 راه هم به تازه و ناب هايي معرفت گذشته بزرگ ةفالسف ميراث از شان بازخواني حتي دليل
  . است تر نزديك ها نآ انساني و عاطفي ةجنب به و دارد

 نوعي اند پرورانده فيلسوفان اين كه اخالقي فلسفة كنيم تصور نبايد وجه هيچ به نهايت در
 قضاوت مساوي احساسات به دادن اهميت .ستا اخالقي عمل و اخالق به احساساتي نگاه
 جويند مي اخالق فلسفة در زنان چه نآ .نيست اخالقي احكام و اعمال احساساتي سنجش و

 قضاوت و ارتباط و ،ديگري خود، جاي بازجستن و اخالق فلسفة به بخشيدن وسعت
 غناي در حتماً آن شناختن رسميت به و آن به گشودگي و است گستره اين در اخالقي
  . بود خواهد مؤثر ما اخالقي معرفت
  

 

  ها نوشت پي
  است.  مؤلف از تأكيد. 1
 امروزه شد مي داده كودكان و زنان كنترل و تربيت براي مردان به كه اندرزهايي از بسياري .2

 اخالق »منزل تدبير« فصل از بخشي در طوسي الديننصير خواجه مثالً. است ظلم آشكار مصداق
  : گويد مي ناصري

 نظـام  مقتضـي  چـه  آن بـه  قيام و آن مصالح در نظر و منزل مهمات تكفل به پيوسته بايد را زنان
 اقتضاي ضروريات از فراغت و نكند صبر تعطيل بر انساني نفس چه دارد، مشغول بود معيشت
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 فـارغ  خـدم  مصـالح  تنقـد  و اوالد تربيت و منزل ترتيب از زن اگر پس. ضروريات در كند نظر
 طوسـي،  نصيرالدين خواجه( گرداند مقصور بود منزل خلل مقتضي كه چيزهايي بر همت باشد

1356 :218(.  
 . شود يم يمنگر تقس قاعده پيامدگرايينگر و  عمل يامدگراييپ ياصل ةشاخيرخود به دو ز يامدگرايي. پ3

در  ،)1982( متفاوت ييبا صدا يزش،در كتاب جنجال برانگ يكايي،مراشناس  روان يليگان،. كارل گ4
 يان، باند تر از مردان يينپا يلحاظ رشد اخالق و كلبرگ كه ادعا كرده بودند زنان به يدپاسخ به فرو

مردانه  يشناس جاكه اخالق و روان و ازآن گويند يسخن م يمتفاوت يكرد زنان و مردان با صداها
  . يممتفاوت زنان را ندار يتُن صدا يدنما توان شن است پرورده شده

 . يافتمسئله  ينبر ا ييهاييدتوان تأ يم يزن يافتضو  يمائوستجمله افالطون از يگر. در رساالت د5

 چه است، دوچندان فارسي زبان در احساسات دربارة فلسفي مطالعات در سازي معادل دشواري. 6
 واژة از emotions, passions, feelings, sentiments چون هايي واژه درمعادل ما است ديرزماني كه آن

  . كنيم مي استفاده قاعده بي احساسات/ عواطف
7  . Illegitimacy: An Examination of Bastardy (1982). 

 ين،ذوحد ياسغامض، ق مسئلة عوصيه، مشكله، معما، به فارسي در را) dilemma( ديلما واژة. 8
. دهد نمي شرح كاملرا  يلماعبارت د معناي كدام يچاند كه ه ... برگردانده و نامطلوب راهيدو

 كه درحالي همآن  برگزيد، را يكي راه چند يا يك ميان بايد كهاست  دشواري وضعيت ديلما
  . نيست مطلوب حاالت اين از يك هيچ
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