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  يدهچك
 يـا آ يرنـد، قـرار گ  يگـران خود و كمـك بـه د   يكانكمك به نزد ينانتخاب ب يكاگر افراد در 

 يچالشـ  يـن داشته باشند؟ ا طرفانه يب يانتخاب يدبا يادهند  يحخود را ترج يكاناخالقاً مجازند نزد
وجـود دارد.   يو اخالق مراقبت در مورد روابط اجتماع ياخالق طرفي يب يدگاهدو د يناست كه ب
ـ   همه انسان ي،اخالق طرفي يبر اساس ب ـ  يها با هم برابرنـد و عمل ـ    ياخالق  طرفانـه  ياسـت كـه ب
 و نزديكـان  قبـال  در مـا  اخالقـي  مسـئوليت  ترين مهم گويد مي مراقبت اخالق اما. يردصورت گ

و  ينبـا تمركـز بـر روابـط والـد      پـژوهش  اين. داريم را آنها از مراقبت توانايي كه است كساني
 يـدگاه ادلـه موافقـان و مخالفـان دو د    يحل تعارض، بـه بررسـ    به راه يابيفرزندان، با هدف دست

بهره جسـته اسـت.    يجورج برد يبر اساس الگو يقيتطب يلاز روش تحل يرمس ينپرداخته و در ا
 يـدگاه دو د يـن ا يشنهاديپ يندارد. راهكارها يتقان كافا يدگاه،هر دو د يلدال دهد ينشان م يجنتا
هسـتند؛ امـا راهكـار بـه دسـت       يو محدود به امور ماد مالك يب يانبوده و  يمنطق يا يزن يغرب

آنها از فرزندان، صـرفاً   يو جانبدار ينتعهدات خاص والد دارد يم ياناسالم ب يها آمده از آموزه
ملـزم   يف،وظـا  ينكرده؛ اما خارج از محدوده ا يينها تعآن يبرا يناست كه د يفيمنحصر در وظا

  هستند. يو معنو يكودكان در همه امور ماد يرفرزندان خود و سا ينب طرفي يب يتبه رعا
 يجانبـدار  ي،كامـل، نقـش اجتمـاع    ياخالق مراقبـت، برابـر   ي،اخالق طرفي يب :يديكل واژگان
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  مسئله یانب. ١

 گـذار یانعنوان بن بـه 2کانـت. یاسـتمطـرح در دن یاخالق های یهوجه مشترک اغلب نظر 1طرفی یب
خـود قـرار داده  یـدگاهد یاصـل یـهما را جان طرفـی یبا مطرح کردن امر مطلق، ب گرایی یفهوظ یدگاهد

 یناز قـوان یکـیرفتار تو، به اراده تو،  یینبناست که آ ییچنان عمل کن که گو: «گوید یم یاست. و
 یـکهنگـام انجـام  خواهـد یم یاز فاعـل اخالقـ ی) و٨٠، ص١٣٩٣(کانت، ». شود یعتعام طب

  شود؟  یلقانون عام تبد یکبه  تواند یکار م ینا یاقضاوت کند که آ طرفی یعمل، با ب
 یمـا و خوشـ یخوشـ ینبـ یوقت: «گوید یم 4گرایی یدهفا یدگاهبر اساس د 3یلجان استوارت م

 یکوکـار،و ن طـرف ینـاظر ب یـکآن دو، همچـون  ینبـ یدر داور یدوجود دارد، با یتعارض یگراند
اصـل نخسـت  6یـی،قراردادگرا یـدگاهدر د یـزن 5). جان رالـز٧۴، ص١٣٩٢ یل،(م »یممنصف باش

 یآزاد ینتر نسبت به گسترده یهر شخص قرار است حق برابر: «کند یم یانب ینتحقق عدالت را چن
معتقـد اسـت:  ی). و١١٠، ص١٣٩٠(رالـز، » داشـته باشـد یگرانمشابه د یسازگار با آزاد یاساس

به  یهاول یاجتماع یرهایمثابه انصاف، مستلزم آن است که همه خ و عام از عدالت به یبرداشت کل«
. سوزان )٢٣٧(همان، ص» نابرابر به سود همگان باشد یعتوز یکشوند؛ مگر آنکه  یعنحو برابر توز

 یجـهنظرات مختلف نت یانپس از ب 8یاسی،در فلسفه اخالق و فلسفه س طرفی یبدر کتاب  7مندوس
است؛ هرچند  یتعهد در قبال برابر یاز نوع یحاک یاسی،و س یدر فلسفه اخالق طرفی یب: «گیرد یم

  ) .٢۴، ص١٣٩۵(مندوس، » تعهد محل اختالف است یننحوه نشان دادن ا
افـراد بـا  یـادینبن یرا، اعتقـاد بـه برابـر طرفـی یدرک مشـترک از ب توان یشد، م یانبنا بر آنچه ب

عمـل کـرده اسـت کـه  یاخالقـ یزمان یگرانروابطش با دانسان در  یب،ترت یندانست. به ا یکدیگر
سخن آن اسـت کـه انسـان در روابـط خـود،  ینو بدون تعصب باشد. الزمه ا طرفانه یبرخوردش ب

سـطح  یـکافراد بشر قائل نشود و ارزش همـه را در  یرخانواده، دوستان و سا یانم یزیتما گونه یچه
   بداند.

از  یـزو پره یانصـاف، برابـر یـتکه بر رعا یدیبا توجه به تأک طرفی یب یآرمان اخالق یتجذاب
است  یهیبد یامر طرفی، یب یتحقان یرشکند که پذ یجادتصور را ا ینتعصب دارد، ممکن است ا

                                                           
1. Impartiality 

2. Immanuel Kant (1724 1804 ـ). 
3. John Stuart Mill (1806 1873 ـ). 
4. Utilitarianism 

5. John Rawls (1921 2002 ـ). 
6. Contractarianism 

7. Susan Mendus 

8. Impartiality in Moral and Political Philosophy 
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 یـانبه آن در تمام روابط اذعان خواهـد کـرد. امـا در م یبندیبر لزوم پا یندیشد،ب یو هر کس اخالق
 یدر روابـط انسـان طرفانـه یکه به مخالفـت بـا برخـورد ب یمهست یشاهد نظرات یاخالق های یدگاهد

  .  اند یدهپرداخته و آن را به چالش کش
 یکانما صرفًا در قبال خانواده، نزد یتعهد اخالق گوید یماست که  یدگاهید 1»اخالق مراقبت«
ل باعـث از به همـه در عمـ یکسان. عشق یممراقبت از آنها را دار ییو توانا یفهاست که وظ یو کسان

اش توجـه  به اندازه خـانواده یبهغر یککه انسان در مورد  کند یم یهتوص یراز شود؛ یرفتن خانواده م ینب
 یتاز بشـر یبزرگـ یـتجمع ینشان دهد. همسران، فرزندان، دوستان و افـراد محبـوب، فقـط اعضـا

 ؛٢٧۵، ص١٣٩٢ یچلـز،که آنها را دوست دارد (ر یکس یآنها همه خاص هستند؛ حداقل برا .یستندن
Cottingham, 2000, p310( یدغدغـه اخالقـ یهرچند طرفداران اخالق مراقبت، در مورد نفـ 

 یژهصراحتًا در مورد لزوم توجه و یندارند؛ ول یکسانی یدگاهنسبت به افراد خارج از حوزه مراقبت، د
عـدم  یـابـر صـحت  یـزن یاخالقـ طرفی یها با ب اغلب چالش یانصدا هستند و بن  یک یکان،به نزد

  بنا شده است. یژهتوجه و ینصحت ا
اگـر آن اسـت کـه  یطرفیب یدگاهد یشود، چالش اصلیبا توجه به آنچه در اخالق مراقبت مطرح م

بـر اسـاس  .در تضاد است یزآم و محبت یباشد، ظاهرًا با هر نوع رابطه شخص طرفی یاخالق، مستلزم ب
 یفاعل اخالقـ یکعنوان  به تواند ینم گاه یچانسان در مورد اشخاص و امور مورد عالقه خود ه طرفی، یب

 یاصـل یمبنـا طرفـی، یاعتقـاد بـه بحـال،  ینروابط اساسًا جانبدارانه هستند. با ا ینظاهر شود؛ چون ا
بـه  تـوان ینم ن،یاست. بنابرا یو خودخواه یها و مبارزه با ظلم، نژادپرست انسان یو برابر یخواه عدالت
  ).Rachels, 2008, p223را کنار گذاشت (ر.ک:  یگریو د یدرا برگز یدگاهاز دو د یکی یراحت

هاست و اخالق مراقبت نـاظر بـه روابـط  همه انسان یانم یخواستار برابر طرفی، یاز آنجا که ب
 یناز جملـه روابـط بـ یزیآم آنها در هر نـوع رابطـه محبـت یناست، تعارض ب یکانبا نزد یمانهصم

و روابط با دوستان  یلروابط با فام یکدیگر،و فرزندان، روابط فرزندان با  ینوالد ینهمسران، روابط ب
تعـامالت  یدارد کـه چگـونگ یدر پ یلوازم و آثار یدگاهاز دو د یکهر  یرشاست. پذ یقابل بررس
را در سـاختار  یـدگاهاز هـر د یـرویپ یامدهایپ توان یو م دهد یشکل م یرا به نحو خاص یاجتماع

بـا  ینتعارض را صرفًا از جهت روابـط والـد ینکرد. مقاله حاضر بر آن است ا یابیجامعه ارز یکل
  کند.  یبه دنبال دارد، بررس یدگاههر د یرشکه پذ یامدهاییفرزندان و پ

تا  میپرداز یو فرزندان م نیدر مورد روابط والد دگاهیدو د یامدهایلوازم و پ یاکنون به شرح برخ
کـه بخواهـد براسـاس آرمـان  یشود. کس انینما شتریخصوص ب نیچالش مطرح شده در ا تیاهم

                                                           
1. Ethics of care   
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فرزنـدان  نیبـ دیـکند نبا میتنظ یو تعصب یجانبدار گونه چیروابط خود را بدون ه ،یطرف یب یاخالق
 یازهایرفع ن یبرا دیبا نیآن است که والد یطرف یب نیقائل شود. الزمه ا یکودکان تفاوت ریخود و سا
فرزنـدان خـود در نظـر  یبرا یتیاولو چیبه اندازه کودکان خود توجه نشان دهند و ه ازمندیکودکان ن

غـذا بدهنـد. در مقابـل،  براسـاس اخـالق  تـامیطور برابر به کودکان خـود و ا به دیالاقل با رند؛ینگ
و تعلقشـان بـه  یوابسـتگ لیـبلکـه بـه دل سـتند؛یمعـه نجا یاز اعضا یکیمراقبت، فرزندان، صرفًا 

 یازهـایرفـع ن دیبا نیتعهد، والد نی. براساس اشود ینسبت به آنها احساس م یا ژهیتعهد و ن،یوالد
 ل،یخـوراک، پوشـاک، تحصـ نیتـأم یخود را بـرا یقرار دهند و دغدغه اصل تیفرزندان را در اولو

 یهیبـد نیوالـد یبـرا یمسئله به قـدر نیدارند، قرار دهند. ا ازیکه به آن ن یدرمان و هر نوع امکانات
  . کنند یم یدر مراقبت از فرزندان تلق یعنوان کوتاه بر خالف آن را به یاست که رفتار
 یکه در ابتدا یستن یبه آن راحت طرفی یب یدگاهد یرشپذ یگرکه صورت گرفت، د یینیپس از تب
. کنـد یچنـدان نـامعقول جلـوه نم طرفـی، یو مخالفت اخالق مراقبـت بـا ب رسید یبحث به نظر م

 یرفرزندان خود و سا ینب یدبا طرفی، یبراساس آرمان ب ینوالد یاآ«آن است که  یسؤال اصل ین،بنابرا
دارا بودن نقش  یلبه دل ینکها یاداشته باشند؟  یبرخورد برابر یازهان ینکودکان در محبت کردن و تأم

؟ بـا توجـه بـه »کودکـان ندارنـد یرتعهدات را نسبت به سـا یندارند که ا یتعهدات خاص ینی،والد
کـدام قـانع  یمکـرده و قضـاوت کنـ یـابیرا ارز یـدگاههر دو د یلتعارض موجود، مهم است که دال

  . یندیشیمب یدر صورت لزوم، به راه حل سوم یتر است و حت کننده
  

  . روش پژوهش٢

روش  یناستفاده شده است. ا 1یجورج ِبرد یبراساس الگو یقیتطب یلپژوهش از روش تحل یندر ا
 یف،شده است. در مرحله توصـ یلتشک 5یسهو مقا 4یهمجوار 3یر،تفس 2یف،از چهار مرحله توص

اطالعـات  یر،. در مرحله تفسـشود یمورد بحث ارائه م های یدهموجود در رابطه با پد یها صرفًا داده
. در مرحلـه شـوند یم یـلو تحل یـابیطور جداگانـه ارز شـده در مـورد هـر موضـوع بـه یآور جمع
 یسـهمقا یبـرا یچهـارچوب یجـادکه در مرحله قبل آمـاده شـده بـه منظـور ا یاطالعات ی،جوار هم

 یسـه،در مرحلـه مقا یـت،. در نهاگیرنـد یو درکنـار هـم قـرار م یبنـد ها، طبقه ها و تفاوت شباهت

                                                           
1. George Bereday (1920 – 1983) 

2. description 
3. interpretation 
4. juxtaposition 
5. comparison 
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و  یسـهمقا یق،ها به منظور پاسخ دادن به سؤال تحق ها و شباهت ص تفاوتموجود در خصو یاتجزئ
  ).Bereday, 1964, p4 – 23(ر.ک:  شوند یم یبررس

روش  یـنبا توجـه بـه مراحـل ا یزساختار مقاله ن ی،جرج برد یبودن الگو یا با توجه به مرحله
اخـالق مراقبـت و  یـدگاهادلـه دو د یرو تفسـ یفصورت که ابتدا بـه توصـ ینشده است؛ به ا یمتنظ
 ینحل ا یبرا یشنهادیپ یراهکارها یز،و فرزندان و ن یندر رابطه با نوع روابط والد یاخالق طرفی یب

 صـورت بـه ماتریسـی های جـدول در اطالعات همجواری، مرحله در سپس،. پردازیم یتعارض م
 مناسـب اخالقـی راهکـار تـا پرداخته آنها تحلیل و مقایسه به نهایت، در و شوند می ارائه بندی طبقه

  .شود مشخص
  

  یشینه. پ٣

در فلسـفه اخـالق غـرب محسـوب  رقیـب یب یـدگاهد یک یمتماد یها قرن یبرا یاخالق طرفی یب
 یـنا یقـو یها از پشتوانه یلجان استوارت م ییکانت و سودگرا گرایی یفهخصوص که وظ به شد؛ یم
 یکانـت بـه واسـطه امـر مطلـق، از فاعـل اخالقـگونه که اشاره شد  . همانرفتند یشمار م به یدگاهد
هـم  یلقانون عام نگاه کند. م یکعنوان  به طرفانه یخود، کامًال ب یاخالق یها به انتخاب خواهد یم

 یشـترینب یبرا یشتربا هدف تحقق سود ب ی،اخالق یرفتارها یابیدر ارز خواهد یم یاز فاعل اخالق
  قضاوت کند.  طرفی یافراد، با ب
 یـهنظرم، و همزمان بـا انتشـار کتـاب  ١٩٧٠ ۀدر ده توان یرا م طرفی یب یدگاهد ییشکوفا اوج
را به کـار نبـرده  طرفی یاصل ب یحطور صر کتاب به ینهرچند در ا یاثر جان رالز دانست. و عدالت

بـه  یتوجـه و یایگو یاو در مورد انتخاب اصول عدالت در پس پرده جهل، به روشن یدهاست؛ اما ا
اصـول  خواهـد یکـه م یآن است کـه فـرد هنگـام 1است. مقصود رالز از پرده جهل طرفی یباصل 

از  یاطالع یچفرض کند که ه یخود را در حالت یدانتخاب کند، با یجهان یعنوان اصول عدالت را به
 ی،طبقـات یـتنـه تنهـا از موقع ی،جامعه خود ندارد. بـه عبـارت یخود و حت یاختصاص های یژگیو

 یتو جنسـ ییهـوش و توانـا یعی،ها و مواهب طبیتاز قابل یشانس برخوردار ی،اجتماع یتوضع
 یـزسطح تمدن و فرهنگ جامعه خـود ن یاو  یاقتصاد یاسی،بلکه درباره وضع س یست؛خود مطلع ن

 برگزینـد عدالت اجرای جهت را اصولی کامل، طرفی بی با تواند می حالت، این در. داند ینم یزیچ
   ) .٢١٨ص، ١٣٩٠(رالز،  باشند ثبات با و جهانی خاص، های ویژگی به وابستگی بدون که

اخالق مراقبـت بـود.  یهدر عرصه اخالق را متزلزل کرد، ظهور نظر طرفی یب یدگاهد یطرهآنچه س
                                                           

1. Veil of Ignorance  
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و  2یچـرب 1،کرافت همچـون ولسـتون ینگر هجدهم و نـوزدهم، متفکـران زنانـه یها هرچند در قرن
در مورد اخالق زنانه و اخـالق مردانـه را آغـاز  یشناخت و معرفت یوجودشناخت یها بحث 3یلمنگ

بـار  یفلسـفه بـرا یـکعنوان  )؛ اما اخالق مراقبت به٢۵، ص١٣٩۵ یگران،کردند (ر.ک: تانگ و د
م، مطرح شد.  ١٩٨٢در سال  5متفاوت ییبا صدادر کتاب  4یلیگانخانم کارول گ  ینخست از سو

 6الرنس کولبرگ یقاتیتحق یاردانشگاه هاروارد و دست یتو ترب یمانشکده تعلاستاد د یلیگانکارول گ
مراقبت خود  یهنظر یلیگانو گ آید یبه حساب م یرشد اخالق پردازان یهنظر ینتر بود. کولبرگ از مهم

بـود کـه  یـنا یلیگـانگ یکولبرگ ارائه کرد. ادعا یکردرو یهایتدر برابر محدود یعنوان انتقاد را به
تفکر مردانه بنا نهاده شده؛ لذا نگاه متفاوت زنان به اخـالق، در  یهکولبرگ برپا یهنظر های فرض یشپ

 حـوزه از خـارج زنـان های پاسخ کولبرگ، معیارهای براساس. گنجد ینم یهنظر ینا یازدهینظام امت
 نگـاه از کلبرگ نظریه بنابراین،. شود می ارزیابی مردان اخالقی رشد از تر پایین سطحی در و اخالق
  ).Gilligan, 1993, p24 – 63( 7است ناقص نظریه یک گیلیگان

بـودن  تر یینپـا یاناقص  یشمعنا یول اندیشند؛ یگرچه زنان و مردان متفاوت م یلیگان،از نظر گ
 هـم مقابـل در نه هستند؛ هم مکمل مردان و زنان اخالقی دیدگاه او، نظر از. یستتفکر زنان ن یوهش
 هـای روش و دارنـد اخالقـی درک از متفـاوتی هـای حالت زنـان و مـردان. دیگری بر مقدم یکی یا

 وجـود دلیلـی بنـابراین،. گذارنـد می نمـایش به اخالقی های تعارض با مواجهه در را تفکر مختلف
 بـر کـه زنـان اخالقـی تفکر شیوه از را مردان اخالقی تفکر در مند قاعده و محور اصل شیوه که ندارد
کید شخصی ارتباط و مراقبت صمیمانه، رابطه    ).Ibid, p29 - 55( بدانیم برتر ورزد، می تأ

 یافراد خاص است. کسـان یگراز روابط با د یا شبکه یاخالق یکه زندگ دارد یم یاناخالق مراقبت ب
همـه  یاما اقداماتشـان بـرا کنند؛ یخود هستند، خودخواهانه عمل نم یدر زندگ یکه مراقب افراد خاص

 افـراد آن و خـود بین انسانی واقعی رابطه یک ترویج یا حفظ دنبال به آنها. یستهم ن یتمردم و کل بشر

                                                           
1. Mary Wollstonecraft (1759 1797 ـ). 
2. Harriet Beecher Stowe (1811 1896 ـ). 
3. Charlotte Perkins Gilman (1860 1935 ـ). 
4. Carol Gilligan  

5. In A Different Voice 

6. Lawrence Kohlberg (1927 1987 ـ). 
 تمرکـز زنـان بـر صـرفاً  هیـنظر  نیا ظاهرا رایز  شود؛ مطرح زین گانیلیگ هیدر مورد نظر » ناقص بودن«. ممکن است اشکال ٧

 نیـا بـودن زنانـه منکـر نگزیناد  جمله از مراقبت اخالق طرفداران یبرخ رابطه نیا در. است گرفته دهیناد  را مردان و دارد
 اخـالق، نیـا کـه کنـد یمـ دیـتأک مراقـب اخـالق پـردازهیـنظر  و ستیفمن لسوفیف کی عنوان به نگزیناد . هستند هینظر 

 اسـت یاتجربـه از یناشـ شتریب مراقبت کردیرو  کندیم اظهار یو. زد زنانه برچسب آن به دینبا و ستین »زنان مختص«
 صـرفاً  »زنانه« ریتعب از استفاده رو،نیا از گران؛ید  از جدا تجربه تا است گرانید  یبرا یعمل و میمستق تیمسئول شامل که
  .(Noddings, 1998, p130) مرتبط با آن تجربه است  یهاارزش و فیوظا و نهیزم نیا در زنان تجربه هاقرن به ناظر
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 یکسان طور به همه منافع پی در طرفانه بی ما که نیست آن مستلزم مراقبت اخالق بنابراین،. هستند خاص
 چـون اسـت؛ خاص های حوزه در شمول جهان اخالقی احکام کردن محدود دنبال به دیدگاه این. باشیم
و دوستانه نامناسب هستند.  یهمچون روابط خانوادگ ییهاحوزه برای احتماالً  قوانینی چنین است معتقد

اسـت  یحل تعارضات در روابط انسان یراهنما برا ینتر اخالق مراقبت، مناسب کند یادعا م یدگاهد ینا
 یلیگانگ یهنظر). Robinson, 1997, p120ـ  Held, 2006, p11 & 12ـ  Ibid, p30 -33(ر.ک: 

و  یافـتبسط و گسـترش  4و هلد 3یکراد 2ینسون،راب 1ینگز،چون ناد هایی ینیستفم یبعدها از سو
 یرابطـه وابسـتگ ی) الگـوRobinson, 2013, p102 – 106( ی،مـادر یالگـو یـلاز قب یمباحث

)Noddings, 1984, p99) و تقدم مراقبت بر عدالت (Held, 2006, p155آن مطـرح  یل) در ذ
  شد.

 های یـدگاهد ینبـ یمناقشات مهمـ ی،علم یاخالق مراقبت در فضا یدگاهپس از مطرح شدن د
 یـتدر اثبـات حقان یلیدال یدگاهگشت. طرفداران هر دو د یدارجانبدارانه پد های یدگاهو د طرفانه یب

 یـانحل تعارض م یبرا یراهکار یافتنبه دنبال  یزن یمقابل ارائه کردند. برخ یدگاهد یخود و نادرست
 ینهزم یندر ا یآمدن آثار متعدد یدمناقشات همچنان ادامه دارد و باعث پد ینبودند. ا یدگاهدو د ینا

موارد اشاره کـرد؛ از  یبه برخ توان یاند م چالش پرداخته ینا یکه به بررس یآثار یانشده است. از م
 یـانهـا م تعارض ی) پس از بررسـ١٩٩١( 6ی،و دوست طرفی یقاله بدر م 5بارون یاجمله خانم مارس

 ی،. در مقابـل، محقـق فنالنـددانـد یهمراه م طرفی یب یدگاهو روابط دوستانه، خود را با د طرفی یب
 یرو یــدانیم یــق) بــا تحق٢٠٠٣( 8،اخــالق مراقبــت و توســعه آن در کتــاب 7یآرو خــانم جــوج

دو سـال  یط یس،پل یانو دانشجو یخدمات اجتماع یکارشناس یاندانشجو ی،پرستار یاندانشجو
افـزون  یقتحق ینآنها پرداخت. در ا یانعدالت در م یها مراقبت و استدالل یها استدالل یبه بررس

 یـلو تحل یـهمـورد تجز یـزآنها ن یواقع یدر زندگ یکنندگان، تعارضات اخالق بر مصاحبه با شرکت
 یاز اخـالق زنـدگ یکـه اسـتدالل مراقبـت بخـش مهمـ گیـرد یم یجهنت یتدر نها یگرفت. و قرار
  است.  یواقع
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به کتاب  توان یو اخالق مراقبت هستند م طرفی یکه به دنبال کنار هم قراردادن ب یاز جمله آثار
 یـانکتـاب ب یـندر ا یاشاره کـرد. و 2) اثر توماس اسکنلون١٩٩٨( 1یم،هست یونآنچه ما به هم مد

 یـنشناخته شود؛ چرا که بـدون ا یتدوستان به رسم یآن است که حقوق فرد یالزمه دوست دارد یم
 یتعارض یگرد یمشناخت یتحقوق دوست خود را به رسم ی. وقتآید یبه وجود نم یکار، اصًال دوست

 یـانم یدگونه که با چون همان آید؛ ینم یشو احترام به حقوق دوستان پ یگراناحترام به حقوق د یانم
حقوق دوستان و عالئق  یاندر تقابل م یدکرد، با یترا رعا طرفی یب یگرانوق دو حق یعالئق شخص

  بود.  طرفی یملزم به ب یزن یشخص
وجـود دارد کـه در  یاخالقـ طرفـی یمناقشات اخالق مراقبت و ب ینهدر زم یگریمنابع متعدد د
مندان را به فهرسـت  از آنها استفاده  شده است و به جهت مجال محدود، عالقه یمقاله حاضر برخ

  . کنیم یم یقسمت خوددار ینمنابع ارجاع داده و از ذکر مجدد آنها در ا
  

  ها توصیف و تفسیر داده. ۴

جـرج  یبراسـاس الگـو یقـیتطب یـلاشاره شد مرحله اول و دوم تحل یقگونه که در روش تحق همان
طور  به یکموجود در خصوص مسئله ارائه و هر  یها داده یعنیهاست؛  داده یرو تفس یفتوص ی،برد

شـوند در  یرو تفسـ یفتوص یدکه با ییها . در مسئله حاضر، دادهشوند یم یلو تحل یابیجداگانه ارز
 ین،در روابـط والـد طرفی یاطالعات مربوط به ادله موافقان و مخالفان ب یکیدو بخش قرار دارند؛ 

  حل تعارض.  یارائه شده برا یراهکارها یگری،ان و دفرزند
  
  ها  استدالل یرو تفس یف. توص١−۴

شـده از منظـر  یافتـهمخالفان و ادلـه  یها استدالل طرفی، یاز ادله موافقان ب یکبخش، هر  یندر ا
  .گیرد یقرار م یلو تحل یابیدر خصوص مسئله، ارائه و مورد ارز یاسالم

  
  طرفی در روابط والدین و فرزندان ی. ادله موافقان ب١−١−۴
قسمت بـه  ینکه در ا شود یارائه م یمختلف یلو فرزندان، دال یندر روابط والد طرفی یب یهتوج یبرا

 شـده ارائه یکدیگر با کودکان کامل برابری محور بر اول، دلیل. پردازیم یآنها م ینتر دو مورد از مهم
   .دارد اشاره تولد در کودکان شانس مسئله به دوم، دلیل و

                                                           
1. What We Owe to Each Other  
2. Thomas Michael Scanlon 
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  استدالل اول: برابری کامل همه کودکان
 بـه نسـبت مـا اخالقـی وظایف بین تفاوتی هیچ و برابرند هم با کودکان همه استدالل، این براساس

 غذا کسی اگر بنابراین،. ندارد وجود دیگر های بچه به نسبت ما اخالقی وظایف و خودمان های بچه
 نـداده انجـام اخالقـی کـار دهـد ترجیح کشور از خارج در یتیم یک تغذیه بر را خود فرزند به دادن
رفتـار متفـاوت  یـاتوجـه خـاص  یبـرا یموجه یلدل یچه یرا) زRachels, 2008, p230( است؛

  نسبت به فرزندان وجود ندارد. 
و نشـان دادن  یـژهبـا فرزنـدان و ارائـه خـدمات و ینمسئله، رفتار متفـاوت والـد ینبا توجه به ا

بـه  ین،. بنابراشود یمحسوب م یضاست و تبع طرفی یتوجهات خاص به آنها در تعارض با آرمان ب
کودکـان برابـر بداننـد و از برخـورد  یرفرزندان خود را با سـا ینوالد یدبا ی،اخالق طرفی یب یاقتضا

  کنند.     یزمتفاوت و خاص نسبت به آنها پره
  است؛ از جمله:  ییها نقطه ضعف یاستدالل، دارا ینا
در مقاله اخـالق،  یچلزر یمزعقالست. ج یرهنشان ندادن توجه خاص به فرزندان، خالف س )1
و براسـاس آن  یردرا بپـذ یـدگاهید یندر نگاه عموم مردم هر کس چن: «گوید یم 1و فرزندان ینوالد

فرزنـدان  یرشعـدم پـذ یدهنـده نـوعنشان یرفتار ینچن یراعمل کند، عاقالنه رفتار نکرده است؛ ز
  ) Ibid( ؛»یستو فرزندان ن یناست و مناسب با عشق موجود در رابطه والد

بـا  یـدکـه با شـود یم یاناستدالل ب یناستدالل در واقع، مصادره به مطلوب است. در ا ینا )2
 یـدگاهکـه د یطور کامل با هم برابر هستند. در حال برخورد کرد؛ چون آنها به طرفانه یهمه کودکان ب

کامـل کودکـان را قبـول نـدارد تـا رفتـار  یاخالق مراقبت است از ابتدا برابر یدگاهکه همان د یبرق
 شـده گرفتـه مفـروض کامـل، برابـری اسـتدالل، این در عبارتی، به. یردرا براساس آن بپذ طرفانه یب

 یـدگاهجاسـت. اخـالق مراقبـت بـرخالف د ینهمـ یـقدق طـور بـه تنازع محل که حالی در است؛
تـا بـا آنهـا رفتـار  یسـتندن یتبشر یاجامعه  یاعضا یربر آن است که فرزندان همچون سا رفی،ط یب

کـه مسـتحق  شوند یمحسوب م یافراد خاص ینشانوالد ی. فرزندان حداقل، برایردصورت گ یبرابر
 برخورد متفاوت هستند. 

  
  شانسی یا بدشانسی کودکان استدالل دوم: خوش

الزم  یتا زمان طرفی یبه ب یبندیو اخالق مراقبت بتوان گفت پا طرفی یب ینحل تعارض ب یبرا یدشا
موجـه،  یـلرفتار متفاوت وجود نداشته باشد؛ اما در صـورت وجـود دل یبرا یموجه یلاست که دل

                                                           
1. Morality, Parents, and Children  
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 یجــان رالــز کـه بــا ارائــه تئــور یافــراد رفتــار متفــاوت نشـان داد. حتــ ینســبت بــه برخـ تـوان یم
 پـذیرد یموجه، م یلرا در صورت وجود دال یو اقتصاد یاجتماع های ینابرابر یافته،شهرت  عدالت
بـا فرزنـدان و  ینبودن رفتار جانبدارانـه والـد یاخالق یلاساس، دل ین). بر ا١١٠، ص١٣٩٠ (رالز،

  دارند.  یگرباشد که فرزندان با کودکان د یتفاوت تواند یوجود تعهدات خاص نبست به آنها م
است کـه  ین. سؤال اکند یم یجادا یگریاما سؤال د رسد؛ یبه نظر م یراه حل هرچند منطق ینا

مهـم و قابـل  یقـدر کودکان وجود دارد، واقعًا به یرفرزندان و سا ینب شود یکه ادعا م ییها تفاوت یاآ
 یباشند؟ ممکن است گفته شود تفـاوت اساسـ ینکننده رفتار جانبدارانه والد یهقبول هستند که توج

صرف وجـود رابطـه  یاکه آ ینجاستهستند. سؤال ا یناز وجود والد یرزندان بخشاست که ف یندر ا
 یرفتار متفاوت با او و به وجود آمدن تعهدات خاص برا یموجه برا یلدل ینفرزند و والد ینب یستیز

   شود؟ یم ینشوالد
 ؛یسترفتار متفاوت ن یبرا یموجه یلخانواده دل یکمعتقدند که تولد در  یچلزهمچون ر یبرخ

در برابر  یمعتقدند وقت ینوالددارد.  یبستگ 1متولد شود به شانس یا انسان در چه خانواده ینکها یراز
دهند.  یحفرزندان خود را ترج یدبا یرند،گرسنه قرار گ یتیمانغذا دادن به فرزندان خود و  ینانتخاب ب

دارند و استحقاقشان کمتر  یازبه اندازه فرزندانشان به غذا ن یزن یتیماناما  رسد؛ یبه نظر م یعیطب ینا
شـانس  یچلـزاند. به اعتقاد ر ثروتمند متولد نشده ینآنهاست که نزد والد یفقط بدشانس ین. ایستن
 یاخالقـ یتاز خودمان آن اهم یداشتن فرزند ین،باشد. بنابرا یلدخ یاخالق یها در قضاوت یدنبا

 رفتـار متفـاوت مـا بـا فرزنـدان باشـد یـهباعـث توج یـدرا ندارد و نبا کنیم یکه ما معموًال تصور م

  ).Rachels, 2008, p224 (ر.ک:
  گفت:  یداستدالل با یندر پاسخ به ا

رفتـار متفـاوت  یبـرا یمـوجه یـلرا دل ینفرزنـد و والـد ینبـ یسـتیرابطه ز یچلز. هر چند ر١
 یا کننـده قانع یـلکـودک، دل یکبه  یو روح یحس تعلق جسم ین،اغلب والد یبرا یول داند؛ ینم

که تعلق فرزند  کند ینم یآنها فرق ینسبت به فرزندان خود داشته باشند. برا یاست تا احساس خاص
کـه آنهـا فرزندشـان را  ین. همـیگـرد یزهر چ یاو سرنوشت  یرتقد یاشود  یدهشانس نام ینشبه والد
بـا او احسـاس کننـد.  یدارند تـا رابطـه متفـاوت اریدر اخت یکاف یلدل دانند یاز وجود خود م یبخش
 یرفتنیپـذ یکـه بـه راحتـ یسـتن یزیو فرزندان چ ینوالد ینب یارتباط وجود یتگرفتن واقع یدهناد

  قائل نشوند.  یفرق یچه یبهکودک غر یککودک خود و  ینخواست که ب ینباشد و براساس آن از والد
بـه  ینکـهاز تولـد بـدون ا یشکودکان، پ یااست که گو یا در مورد شانس به گونه یچلزر یان. ب٢

قـرار  یناند و هنگام تولد در معرض انتخاب والـد بوده ییتعلق داشته باشند، در جا یخانواده خاص
                                                           

1. luck 



      ۶۵  اسالمی منظر از فرزندان و والدین روابط در اخالقی طرفی بی و مراقبت اخالق میان چالش بررسی

 

 یـنکـه ا یدر حـال یرنـد؛به کدام خانواده تعلق گ یکبه صورت قرعه مشخص شده که هر  یاگرفته 
 موجـود والدینشـان وجـود واسـطه بـه تنهـا کودکان که است مشخص کامالً . یستن یحفرض صح

 خـانواده همـان به متعلق ابتدا از ثروتمند خانواده یک کودک. ندارند وجودی آن از پیش و شوند می
 فرزنــدآوری بــرای اقــدامی او والــدین اگــر. اســت گرفتــه خــانواده آن از را وجــودش چــون بــوده؛
 یگـریبخت و اقبال، به خـانواده د یبه اقتضا ینکهنه ا آمد؛ یبه وجود نمهرگز آن کودک  کردند، نمی
  .شد یم  سپرده
  

  طرفی در روابط والدین و فرزندان . ادله مخالفان بی٢−١−۴
و فرزنـدان ارائـه  یندر روابـط والـد طرفـی یدر مخالفت خود با ب یلیطرفداران اخالق مراقبت دال

اول، نـاظر بـه  یـلخواهد شد. دل یمطرح شده بررس یلدال یاناز م یلقسمت دو دل یناند. در ا کرده
مراقبت از کودکـان  یفیتدر ک ینمجاورت والد یتدوم، به اهم یلاست و دل ینوالد ینقش اجتماع

  اشاره دارد.
  

  های اجتماعی استدالل اول: استدالل از طریق نقش
 در کـه کسی. است اجتماعی نقش و پایگاه بحث شناسی، جامعه مطالعات در مهم مباحث از یکی

اطـالق  یبـه رفتـار ی. نقش اجتمـاعیردرا بپذ 1ها نقش برخی است ناگزیر کند، می زندگی اجتماع
را احراز کرده است، انتظار دارند.  ینیمع یاجتماع یتو موقع 2یگاهکه پا یاز فرد یگرانکه د شود یم

آموزان است، به هر اندازه که در نقـش خـود  دانش یتو نقش او آموزش و ترب یفهکه وظ یمثال معلم
. اگر افراد نتوانند به صورت آید یو ناموفق به حساب م یینپا معلم سطح یکناموفق باشد، در جامعه 

نقـش خـود شکسـت  یفـایهـا پاسـخ دهنـد، در ا نقش یها هماهنگ به همه انتظارات و خواسـته
  ).٧٧ـ  ۶١، ص١٣٨۶: کوئن، (ر.ک گویند یم 3نقش یاند که به آن ناکام خورده
را در جامعـه  ینیانتخاب کرد کـه فرزنـد داشـته باشـد، نقـش والـد یکس یوقت یف،توص ینبا ا

 ای یـژهو تعهـدات و یفنسبت به فرزندان خـود وظـا ینوالد کند ینقش اقتضا م یناست. ا یرفتهپذ
نقش خود  یفایانجام ندهند، در ا یو تعهدات را به درست یفوظا ینکه اگر ا یطور داشته باشند؛ به

  . شوند یناموفق و بد محسوب م ینشکست خورده و از منظر جامعه جزو والد
  :یراز یست؛ن یرشقابل پذ یزاستدالل ن ینا
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3. Role Failurc  
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کـه  دهـد یدرست باشد، تنهـا نشـان م یاجتماع یها که استدالل  براساس نقش ی. در صورت١
که  یفیبا وظا یفوظا ینکه ا دهد یدارند؛ اما نشان نم یخاص یفشان وظا نسبت به فرزندان ینوالد

ما  یگونه که رابطه اجتماع است. همان یتدر اولو یامتفاوت است  یم،کودکان دار یرما نسبت به سا
 یـزکودکـان ن یرمـا بـا سـا یخاص نسبت به آنهاست، رابطه اجتمـاع یتعهدات یمان مبنا با فرزندان
دهنده  نشـان ینیتعهدات خاص اسـت. پـس نقـش والـد یرخب یمبنا ی،عموم یکوکاریبراساس ن

 یستکودکان ن یربا تعهدات ما نسبت به سا یسهبودن تعهدات ما نسبت به فرزندانمان در مقا تر یقو
 ).Rachels, 2008, p225(ر.ک: 

 ینقـش اجتمـاع یـتاز ماه یبخش یقتاً به فرزندان حق ین. اگر رفتارها و توجهات خاص والد٢
در  یعـاطف یکپارچگی. «یستن ینکه چن یمورد اتفاق همه جوامع باشد؛ در حال یدباشد با ینوالد

محـو  یبـرا یخطـر یفرهنگ غربـ یاز منظر هنجارها ی،] فرهنگ شرقیروابط مادر و فرزنِد [دارا
هماننـد  ی،شـرق یهـا از فرهنگ یاریرو برخالف بسـیناز ا شود؛ یم یتلق یگراند −شدن مرز من 

 یاز محبت و توجه است، در جوامـع غربـ یا که گذاشتن لقمه در دهان کودک نشانه یو هند یترک
) Keller, 2011, p136، بـه نقـل از ١٢، ص١٣٩٢ ی،. (بـاقر»شـود یقلمـداد م زا یبآس یرفتار

و  یازهـابـه ن یشترب هایش یمکه کودک در تصم آموزند یطور مثال به فرزندان خود م به یغرب ینوالد«
از  یموظـف بـه جبـران خطاهـا و حـل مشـکالت ناشـ ینجه داشته باشد و والـدامکانات خود تو

در  یـدتولـد با یکنند، از همان ابتدا یتفرزندان از نظرات خود تبع یستند؛اصل ن ینا نکردن یترعا
 یتی،مؤسسات ترب یابخوابند، در طول روز خدمتکار کودک  ینخودشان و جدا از والد یاتاق شخص

 ین،) بنـابراMyers, 2008, p134 (همان، به نقل از». نظارت بر کودکان را دارند یاصل یتمسئول
کـه  ای یـژهگفت تعهدات گسترده و و توان یدر جوامع مختلف نم ینبا توجه به تفاوت تعهدات والد

  آنان باشد.  ینقش اجتماع یتجزو ماه دانند، یحق مسلم فرزندان خود م ین،والد یبرخ
 

  ل از طریق مجاورت و نزدیکیاستدالل دوم: استدال
متحده  یاالتمادر در ا یک یم،نگر که باش واقع: «نویسد یم نگر اخالق زنانهتانگ در کتاب  یرزمار
 یباشد که نگران فرزندان خود است. مراقبـت واقعـ یبه همان اندازه نگران کودکان سودان تواند ینم

(تانگ » دورادور شامل حال همگان شود تواند یمستلزم مواجهات بالفعل با افراد خاص است و نم
کـه کـودک در  شود یمحقق م یزمان یاستدالل، مراقبت واقع ین). طبق ا٣٧، ص١٣٩۵ یگران،و د

بـه  یگـریاز هـر کـس د یشبـ ینبا فرد مراقب قرار داشته باشد. از آنجا که والد یکیمجاورت و نزد
. گیـرد یفرزندان برعهده آنها قـرار م مراقبت از یتاست که مسئول یعیهستند، طب تر یکفرزندان نزد



      ۶٧  اسالمی منظر از فرزندان و والدین روابط در اخالقی طرفی بی و مراقبت اخالق میان چالش بررسی

 

 یرو سـا ینوالـد ینب یو واقع یککودکان ندارند؛ چون رابطه نزد یررا در برابر سا یتمسئول ینقطعًا ا
  محقق شود.  یکودکان وجود ندارد تا مراقبت واقع

خـاص  یها مراقبت یبرخ یتنها برا یکیمجاورت و نزد: شود یاستدالل گفته م یندر پاسخ به ا
 یشـب بـرا یمـهشـدن در ن یـدارقابل قبول اسـت؛ مثـل ب گویند، یم 1روزانه یها که به آنها مراقبت

کودکان  یاساس یازهاین ین. اما تأمیابانمراقبت از آنها هنگام عبور از خ یا یماربه کودکان ب یدگیرس
کـه آمـاده رسـاندن  یامـداد یها مجاورت ندارد. امـروزه، بـا سـازمان یبرا یمثل غذا و دارو الزام

بـه انـدازه فـراهم  یقـاکودک در آفر یک یما به سراسر جهان هستند، فراهم کردن غذا برا یها کمک
در  یکـی،مجـاورت و نزد یـقاستدالل از طر ین،کودکان خودمان آسان است. بنابرا یکردن غذا برا

 ,Rachels(. یازهان یرسا یناست نه تأم آمیز یتروزانه موفق یها حالت، تنها در حد مراقبت ینبهتر

2008, p227(.  
  

  . بررسی مسئله از منظر اخالق اسالمی٣−١−۴
 طرفـی یاخـالق مراقبـت و ب یـدگاههـر دو د یبـرا شـود یاسالم مشاهده م یند یبا رجوع به محتوا

هر دو  یبرا یداتمؤ یناز ا یوجود دارد. در ادامه، به برخ یمحکم ییداتموارد تأ یدر برخ یاخالق
  .شود یاشاره م یدگاهد
  
  های دین . مؤیدات اخالق مراقبت در آموزه١−٣−١−۴
به خصوص فرزندان وجود دارد  یشاوندان،به خو یژهدر خصوص لزوم توجه و یادیز یاتو روا یاتآ

ـامِ «: فرمایـد می قـرآن در خداونـد. شـود یاز آنها اشاره م یقسمت به برخ ینکه در ا حَ َرْ لُـواْ األْ أُوْ وَ
ٰ بِبَعْضٍ فِ  ىلَ مْ أَوْ هُ ِ  یبَعْضُ ن مِ ؤْ نَ الْـمُ رِ  نيَ كِتَابِ اهللاِ مِ اجِ هَ الْـمُ شـاوندان نسـبت یو خو«)؛ ۶(احزاب/» ينَ وَ

از امـام  یتـیدر روا». گر از مؤمنـان و مهـاجران در آنچـه خـدا مقـرر داشـته اولـی هسـتندیدیکبه 
ِحِم فِ َرٌة یثِ کَ   َک َرِحِم   َو ُحُقوُق «آمده است:  یزن سجاد َصاِل الرَّ ِصَلٌة ِبَقْدِر اتِّ ؛ و حقـوق اْلَقَراَبة... یُمتَّ
 ی،شعبه حرانـ (ابن». شاوندییوند خویی پیکنزد یزانار است و مربوط است به میشاوندانت بسیخو

در نظر گرفته شده  یخاص یگاهجا یشاوندیرابطه خو یبرا یت،و روا یهآ ین) در ا٢۵۶ق، ص١۴٠۴
. پـس هماننـد اخـالق شـود یم یشـترافراد ب یفها، نوع حقوق و وظا رابطه یکینزد یزاناست و به م

 یـژهو یمستلزم توجهات و رفتارها یشاوندیدارند که روابط خو یدتأک یزاسالم ن یها مراقبت، آموزه
  . شود یم یشترمراقبت ب یتباشند، مسئول تر یکروابط نزد ینهستند و هر اندازه ا

                                                           
1. Day care  
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خاص  یها بر رفتارها و مراقبت یمبن یند های یهشاهد توص یزندان نو فرز یندر مورد رابطه والد
 والـدین بر فرزندان حقوق عنوان با فرزندان به نسبت والدین وظایف از اسالم در. یماز فرزندان هست

 رسـیدگی و توجـه مورد در والدین به صریح و مستقیم طور به کریم قرآن در خداوند. است شده یاد
مُ « :فرمایـد می و کـرده سـفارش فرزندانشـان به جانبه همه ـيكُ ـمْ  یاهللاُ فـِ يُوصِ دِكُ الَ ) ١١؛ (نسـاء/» أَوْ

که در قرآن به آنها اشاره شـده  یاز جمله حقوق». ندک خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش می«
) و ١٢(نساء/ یمال یبانی)، پشت٢٣٣(بقره/ ی)، پرورش جسم٣١(اسراء/ یاتبه حق ح توان یاست م

  ) اشاره کرد. ۶/یمفرزندان (تحر یو اخالق ینید یتترب
 یشده است؛ برا یمعرف ینوالد یژهو یفحقوق فرزندان و وظا یشتریب یلبا تفص یزن یاتدر روا
و یکـه نـام فرزنـد را نکحق فرزند بر پدر آن است «آمده است:   یرالمؤمنیناز ام یتیمثال در روا

، ٣٩١، حکمـت البالغـه نهج». (اموزدیـادب و آراسته بار آورد، و قـرآن را بـه او بقرار دهد و او را با 
ه بـدانی از تـو کـن اسـت یحق فرزندت ا«نقل شده است:  ینچن یزن ) از امام سجاد١٢٧۴ص

ه او کـر و شر خود، وابسته تو است. و تو در برابر سرپرستی او مسئولی یای گذرا، به خیاست و در دن
رسـانی.  کمـکنی، و در طاعت خدا به او کی یی، به سوی خدای عز و جل راهنمایو ادب نمایکرا ن

رد و اگر با او یگ ی به او پاداش مییکداند در ن ه میکسی کدن یوشکوش، مانند کارهای او بکپس، در 
اسـالم  یـدگاهاز د ین). بنـابرا۶٢٢، ص٢ ق، ج١۴١٣ یـه،بابو (ابن» شـود ند، عقاب میکبدرفتاری 
 یـنکـه ا آورد یدر قبـال فرزنـدان بـه همـراه مـ ای یژهو های یتمسئول ینی،از نقش والد یبرخوردار
 های یتگرچه اسـالم بـه لحـاظ مسـئول ی،کودکان وجود ندارد. به عبارت یرنسبت به سا ها یتمسئول
 ینیدر حـد نقـش والـد یفوظا ینکودکان مقرر داشته است؛ اما ا یردر قبال سا یفیوظا ی،اجتماع

را  یفوظـا ینرها نگذاشته و ا یفشانوظا یصرا در تشخ ینذکر است که اسالم، والد یان. شایستن
 یتحـدود مسـئول یصتشخ یبرا یعنوان مالک کرده و به یمعرف یندر قالب حقوق فرزندان، به والد

  آنها قرار داده است.  یاردر اخت
  

  های دین طرفی اخالقی در آموزه . مؤیدات بی٢−٣−١−۴
نسبت بـه  ینوالد یژهو یفو وظا یشاوندانخاص خو یگاهبر توجه به جا یمبن یند های یهرغم توص به

 یـراز یم؛همچون اخالق مراقبت قرار ده هایی، یدگاهد یفاسالم را در رد یدگاهد توانیم یفرزندان، نم
لزوم  یز،و ن طرفی، یمساوات و ب یتدر خصوص رعا یدیدستورات اک ها، یهتوص یناسالم در کنار ا

اسالم را  یدگاهد شود یو برخورد منصفانه با آنها دارد که موجب م یازمند،و ن یتیماز کودکان  یتماح
  .یماز اخالق مراقبت جدا کن
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ها و  کرد که به منشـأ واحـد همـه انسـان یاد یاتیاز آ توان یم طرفی یدر بحث مساوات و لزوم ب
وَ الَّـذِ « یهاشاره دارند؛ از جمله آ یکدیگرآنان نسبت به   یعدم برتر هُ ةٍ  یوَ ـدَ احِ ـسٍ وَ ـن نَّفْ ـأَكُم مِّ » أَنشَ

ناظر بـه لـزوم  یاتبه آ توان یم ینهمچن». دینفس آفر یکه شما را از کسی است کاو ) «٩٨(انعام/
ا « یهعدالت استناد کرد؛ از جمله آ یترعا اأَ  يَ َ امِ  ينَ الَّذِ  هيُّ وَّ واْ قَ ونُ نُواْ كُ امَ ٰ  نيَ ءَ ـىلَ لَوْ عَ اءَ هللاِِ وَ دَ هَ طِ شُ سْ الْقِ بـِ

الِدَ  مْ أَوِ الْوَ كُ سِ نِ أَنفُ بِ  يْ رَ َقْ األْ  عـدالت بـه قیـام کامالً ! یدا آورده یمانکه ا یکسان یا) «١٣۵(نساء/» نيَ وَ
 شما نزدیکان و مادر و پدر یا شما، خود زیان به) یگواه ین(ا چه اگر دهید، شهادت خدا برای! کنید
بَىٰ « یهآ یاو » !باشد بوده رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ لُواْ وَ دِ ـاعْ اگـر  یحتـ یید،نما یتعدالت را رعا) «١۵٢(انعام/» فَ

ها و لـزوم  انسـان یبه برابـر یزن یاتقرآن، در روا یاتافزون بر آ».(شما) بوده باشد یکاندر مورد نزد
ـِد   یفِ   اْعِدْل َو «: فرماید یم یرالمؤمنینشده است. ام یدو عدالت تأک طرفی یب ؛ بـا  قیاْلَعُدوِّ َو الصَّ

  ).١۴١ق، ص١۴١٠ ی،آمد یمی(تم» دوست و دشمن به عدالت رفتار کن
و لـزوم برخـورد  یازمنـدو ن یتـیماز کودکان  یتدر خصوص حما یمتعدد یاتو روا یاتآ ینهمچن

ـاهللاِ  «...آمده است:  یماز جمله در قرآن کر خورد؛ یمنصفانه با آنها به چشم م ـنَ بـِ امَ ـنْ ءَ َّ مَ لَــٰكِنَّ الْـربِ وَ
الْ  مِ وَ النَّبِ  يَوْ الْكِتَابِ وَ ةِ وَ ئِكَ الَ مَ رِ وَ الـْ وِ  يِّنيَ الْئَاخِ بِّهِ ذَ ٰ حُ ىلَ لَ عَ امَ اتَى الـْ ءَ الْ  یوَ بَـٰى وَ ىٰ الْقُرْ اكِ  يَتَـامَ سَ الْــمَ ابْـنَ  نيَ وَ وَ

بِ  ائِلِ  يلِ السَّ السَّ فِ  نيَ وَ قَابِ  یوَ ه بـه خـدا و روز کسی است کار) کویکی (و نیکه نکبل«...)؛ ١٧٧بقره/...»(الرِّ
ه بـه آن کای  مان آورده و مال (خود) را، با همه عالقهیامبران ایتاب (آسمانی) و پکز و فرشتگان و یرستاخ

  ». ند...ک نان و واماندگان در راه و سائالن و بردگان، انفاق مییکمان و مسیتیشاوندان و یدارد، به خو
است که  یدشد یبه قدر یرو فق یتیمو مراقبت از کودکان  یتاسالم در حما یداتدستورات و تأک

 خدا از رسول کنند. امام باقر یتآن را رعا یدلحاظ شده که مسلمانان با یآنان حق یبرا یحت
» گـران] حّقـی اسـتیگردن د م [بریتی ی؛ ... همانا براِم َحّقاً یِت یَ فِإنَّ ِللْ «...نقل کرده است که فرمود: 

 یه، اسـم»ِإنَّ «متعدد، همچون اسـتعمال حـرف  یدات). وجود تأک١٨٨، ص١همان، ج یه،بابو (ابن
 یـتو اهم یتیمنشان از عظمت حق  ی،جمله کوتاه ینبودن جمله و مقدم شدن خبر بر اسم، در چن

و  یتیمـانبـه  یدگیدر مورد عدم رسـ یدارد. مؤاخذه و سرزنش اله خدا آن از نگاه رسول یترعا
ادا نشـده باشـد.  یمعنا دارد که حق مسـلم یمؤاخذه زمان یراز کند؛ یم ییدحق را تأ ینفقرا، وجود ا

ـونَ الْ : «فرمایـد یم یمخداوند در قرآن کـر مُ رِ ـالَّ بَـل الَّ تُكْ يمَ كَ ـكِ  يَتـِ ِسْ ـامِ املْ ٰ طَعَ ـىلَ ـونَ عَ اضُّ َ الَ حتَ » نيِ وَ
گر را بر یدیکو  ،دیدار مان را گرامی نمییتید. شما یپندار ه شما میکست یچنان ن«)؛ ١٨و  ١٧(فجر/

سـخن را  یـهآ یـننکته قابـل توجـه آن اسـت کـه خداونـد در ا». دینک ق نمییاطعام مستمندان تشو
اکـرام « ی،نکرده و بحث اکرام را مطرح کرده اسـت. از نظـر لغـو یتیمانبه  یمنحصر در کمک مال

). ٧٠٧ق، ص١۴١٢ ی،(راغب اصفهان» و ذلت نباشد یرکه همراه با تحق ینفع رساندن یعنیکردن، 
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 یتیمـاناز  یـدبا ی،معنـو یـا یکه الزم است؛ اعم از مـاد یتیاشاره دارد که هر نوع حما یهآ ین،بنابرا
لطمـه وارد  یشـانو حرمت ا یتبه شخص یا باشد که ذره یبه نحو یتحما ینو البته ا یردصورت گ
را در همـه ابعـاد  یازمنـدانو ن یتیمانحق  یتخداوند لزوم برخورد منصفانه و رعا ی،عبارت نشود. به

  . داند یالزم م یو معنو یماد
 تـوان یکـه نم دهد یاسالم نشان م یها آموزه یاندر م یدگاههر دو د یمحکم برا یداتوجود مؤ

بـه نظـر اسـالم در  یدندانست و رس یاخالق طرفی یب یااسالم را منحصر در اخالق مراقبت  یدگاهد
  دارد. تری یقدق یارهایو در نظر گرفتن مع یشترب یها به دقت یازخصوص ن ینا

  
  راهکارها یرو تفس یف. توص٢−۴

و  یندر روابـط والـد طرفـی یادلـه موافقـان و مخالفـان در خصـوص ب یرو تفس یفبه توص ینجاتا ا
 تفسـیر و توصـیف بـه اسـت الزم خصوص، این در بحث تکمیل برای ادامه، در. یمفرزندان پرداخت

 و غربی نظران صاحب راهکارهای ابتدا رو این از. بپردازیم نیز مسئله حل برای شده ارائه راهکارهای
  .شود می تحلیل و ارزیابی جداگانه طور به یک هر و ارائه اسالمی راهکار سپس،

  
  نظران غربی برای حل تعارض . راهکارهای صاحب١−٢−۴

 اول، راهکار. شود یم یآنها بررس ییکارا یزانو م یحل تعارض معرف یقسمت دو راهکار برا یندر ا
 عنـوان بـا ریچلز جیمز طرف از پیشنهادی دوم، راهکار و دارد رواج غرب در که است چیزی همان

   .است »جزئی جانبداری«
  

  فرزندان  راهکار اول: کمک به کودکان فقیر بعد از تأمین حداکثری نیازهای
 یناسـت کـه بـ یـدگاهید تـرین یجرا ینکه ا دارد یم یانو فرزندان ب یندر مقاله اخالق، والد یچلزر

 یبرا یزندگ یاتاکثر مردم معتقدند که فراهم آوردن ضرور رسد یوجود دارد. به نظر م یجوامع غرب
 یمنحصـر بـه فـرد را بـرا یزهـایاز چ یعیوسـ یـفاست که ط یفهوظ یک یکودکان تنها زمان یرسا

شـروع خـوب  یکداشتن  یکه در راستا یا بالقوه یزفرزندان خود فراهم آورده باشند، همراه با هر چ
بخش و  سـفر، اوقـات فراغـت لـذت یها الزم است؛ از جمله آموزش خوب، فرصـت یزندگ یبرا
  ).Ibid, p230طرز فکر خطا باشد (ر.ک:  ینا کند یفکر م یکمتر کس یچلز. به گفته راینها یرنظا

 یرشدارد کـه مـانع از پـذ ینقـاط ضـعف ی،رغم رواج گسترده در جوامع غرب راهکار، به یناما ا
  از جمله: شود؛ یصحت آن م
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امـا  شناسـد؛ یم یتکودکان را به رسم یرمربوط به سا یفوظا یتا حدود یدگاهد ین. هر چند ا١
 یــراز کننــد؛ یم یــدارا پ یــرتمنــد امکــان کمــک بــه کودکــان فقثرو یهــا براســاس آن، فقــط خانواده

انـد؛  شانس آورده یند،روزمره کودکانشان برآ های ینهکه بتوانند از پس هز ینمتوسط هم یها خانواده
 باقی آنها برای نیازمند کودکان به کمک جهت امکانی درعمل بنابراین،. یحداکثر ینچه رسد به تأم

 یهـا اندک بوده و محدود به خانواده یارراهکار بس ینا یاحتمال تحقق واقع) پس، Ibid. (ماند نمی
 ثروتمند است. 

مثال چگونه  یبرا سازد؛ یقبول بودن آن را آشکار م یرقابلراهکار، غ ینا یجتأمل در نتا ی. قدر٢
 یدرست باشد؛ در حـال تواند یاز کودکان م یبرخ یلوکس برا یزهایچ یهپول خرج کردن جهت ته

 یازهـاین یحـداکثر ینتـأم یـده) اIbidخوردن ندارنـد؟ ( یغذا برا یکودکان به اندازه کاف یرساکه 
آسوده  یالیبا خ یازمند،کودکان ن یرغم مشاهده گرسنگ تا به دهد یم یناجازه را به والد ینفرزندان، ا

 کنـد یاست که وجـدان انسـان قبـول نم یدر حال ینفرزندانشان باشند. ا یتجمالت برا یهته یدر پ
  شود.  یتلق یراهکار اخالق یک یراهکار ینچن

 

  راهکار دوم: جانبداری جزئی 
بـا عنـوان  یاز فرزنـدان، راهکـار ینوالد یو جانبدار طرفی یآرمان ب یانحل تعارض م یبرا یچلزر

 یازهـاین یندر تـأم ینکـه والـد دارد یم یانراهکار ب یندر ا ی. ودهد یم یشنهادپ 1یجزئ یجانبدار
 یاساس یازهاین ینتأم ینهرا به فرزندان خود بدهند و در زم یتاولو یدو مهم کودکان، ابتدا با یاساس

و  اهمیـت یب یزهـایچ یـانامـا اگـر انتخـاب مدهند؛  یحکودکان ترج یرآنها، فرزندان خود را بر سا
 یازهـاین ینفرزنـدان و تـأم یبـرا یمتق گران یها لوکس و لباس های یباز مثل اسباب یرضروری،غ

 یتدر اولو یرکمک به کودکان گرسنه و فق یقیندارو و غذا باشد، به  یهمثل ته یگر،کودکان د یاساس
اسـت؛ منتهـا  یو اخالقـ یرشنسبت به فرزندان قابل پـذ ینپس رفتار جانبدارانه والد. گیرد یقرار م

  مطلق.  طور و مهم آنها، نه به یاساس یازهاین ینفقط در تأم
 یـنکـه هرچنـد ا کند یراهکار، به نقطه ضعف آن اشاره کرده و گوشزد م ینپس از ارائه ا یچلزر

توسـط  یـزدارد کـه چـه چ یـنبـه ا یمطلوب برسد؛ امـا بسـتگ یجهبه نت یشکم و ب تواند یراهکار م
لـوکس در مقابـل  های یباز اسـباب یـدطور حـتم خر داده شود. به یصو مهم تشخ یاساس ین،والد

دانشگاه معتبر بـا مخـارج  یکدر  یلتحص یکردن برا ینهاما هز یست؛کودکان قابل دفاع ن یگرسنگ
 یاساسـ یازهایها را جزو ن دانشگاه یندر بهتر یهعال یالتممکن است تحص یچطور؟ برخ ینسنگ

                                                           
1. Partial bias  
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 های ینـهاکتفا کرد و هز ییندانشگاه سطح پا یکبه  یدبا یندممکن است بگو یفرزندان بدانند و برخ
که بـه جـز  دارد یم یاناشکال ب یندر پاسخ به ا ینمود. و یازمندرا صرف کمک به کودکان ن یاضاف
مـا و مهم را کشف کـرد و  اهمیت یامور ب یانمرز م توان یاز موارد م یاریموارد استثنا، در بس یبرخ

  ).Ibid, p230 & 231(ر.ک:  یمموارد هست ینا یصقادر به تشخ
 یبـرا یـقنداشـتن مـالک دق یعنـیکـرد،  یاندر مورد راهکار خود ب یچلزکه ر یبر اشکال افزون

 یازهـایصـرفًا در خصـوص ن یوجود دارد. راهکار و یزن یگریاشکال د ی،اساس یازهاین یصتشخ
 یاست؛ در حـال یازمندفرزندان و کودکان ن یغذا و دارو برا یلاز قب یامور ینتأم یو چگونگ یماد

بـا  یننـاظر بـه نحـوه برخـورد والـد یطور کلـ به طرفانه یب یاکه تعارض موجود در رفتار جانبدارانه 
 یچلـزبـا وجـود آنکـه راهکـار ر ین،. بنابرایعاطف یبرخوردها یا یفرزندان است؛ اعم از امور ماد

و مـا  یستبرخوردار ن یکه دارد، هنوز از اتقان کاف ییها ضعف یلبه دل یول رسد؛ یبه نظر م یمنطق
  .  یازمندیمن تر یتر و کاربرد کامل یرفع تعارض، به راه حل یبرا

  
  حل تعارض یبرا ی. راهکار اسالم٣−۴

 طرفـی، یاخـالق مراقبـت و اخـالق ب یدگاههر دو د یبرا یداتیرغم وجود مؤ شد که به یانب تر یشپ
 یـدبا یجـهبـه نت یدنرسـ یبـرا ین،بنـابرااز آنها دانسـت.  یک یچنظر اسالم را محدود به ه توان ینم

هستند و گستره الزامات در مورد هر کدام تـا چـه  یتدر اولو یکاسالم کدام  یدگاهکرد از د یبررس
  راهگشا باشد.  تواند ینظارت بر خانواده و جامعه م یاِت و روا یاتآ یراستا بررس یندر ا حد است.

ا«: فرماید یخانواده م یخداوند در مورد نظارت بر اعضا اأَ  يَ َ لِ  ينَ الَّذِ  هيُّ أَهْ مْ وَ كُ سَ واْ أَنفُ نُواْ قُ امَ مْ ءَ  يكُ
ةُ  ارَ جَ احلِْ ا النَّاسُ وَ هَ ودُ قُ اراً وَ ش را ید! خود و خانواده خـویا مان آوردهیه اکسانی کای «)؛ ۶/یم(تحر» نَ

جامعـه  یو در مـورد نظـارت بـر اعضـا» دیـهاست، نگـه دار ها و سنگ زم آن انسانیه هکاز آتشی 
لْتَ «: فرماید یم نْ كُ وَ ةٌ كُ نْ مِ ونَ إِىلَ الْ يَ مْ أُمَّ عُ ِ خَ ـدْ ونَ بِاملْ يَ  وَ ريْ رُ وفِ وَ ـَأْمُ رُ ـنِ املـْيَ عْ نَ عَ وْ أُولَئـِكَ نْ ـُنْهَ ـمُ  کَ رِ وَ هُ
ونَ ـُاملْ  لِحُ ی، و امر به معروف و نهی از یکان شما، جمعی دعوت به نید از میبا«)؛ ١٠۴(آل عمران/  »فْ
اول، خداوند بـه حفـظ  یهدر آ شود، یطور که مشاهده م همان». همان رستگارانند نند! و آنهاکر کمن

. روشـن شـود یمطـرح م یدوم، بحث امر و نهـ یهخانواده از آتش جهنم دستور داده است؛ اما در آ
است؛ لذا احکام نظارت بـر خـانواده بـا احکـام  یفراتر از امر و نه یاست که حفاظت کردن، کار

اسـالم در  هـای یتبه اولو توان یآنها م یکه با بررس کنند یم یداپ ییها دم تفاوتنظارت بر عموم مر
  . یافتمسئله دست  ینا

 یـداز منکر آن است که امر کننده و مخاطب آن، هـر دو با یاز جمله احکام امر به معروف و نه
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 ینـی،م باشـد (خمحرا یااز امور واجب  یدبا گیرد، یقرار م یآنچه مورد امر و نه یز،مکلف باشند و ن
 آیـد یمربوط به امور خانواده بـه دسـت م یاتو روا یات). اما  براساس آ۴٧۵و  ۴۶٣، ص١ج تا، یب

است که در  یتیاز مسئول تر ینسنگ یارفرزندان، بس یژهانسان در مورد بستگان خود به و یتکه مسئول
کـه آنهـا  یکننـد؛ در حـال یموظفند به فرزندانشان امر و نه ینوالد یگاه یرامردم دارد؛ ز یرقبال سا

 یعباد یت) از جمله، در رابطه با ترب٣٠و  ٢٩، ص١٣٩٣ ی،. (اعرافاند یدهنرس یفهنوز به سن تکل
ه پنج ساله هستند به کان خود را در حالی کودکما «نقل است که فرمود:  فرزندان از امام صادق
ش وقتی هفت ساله شـدند، دسـتور نمـاز خوانـدن یشما به اطفال خوم، و ینک خواندن نماز امر می

موظفند نسبت  ینکه والد یتیاقدامات ترب یطور کل ). به٢٨٠، ص١ق، ج١۴١٣ یه،بابو (ابن» دیده
 یو فرزنـدان بـرا یندر رابطـه والـد یکه امر و نهـ دهد یبه فرزندان نابالغ خود انجام دهند، نشان م

 تر یجامعه متفاوت بوده و جزئ یاعضا یردر مورد سا یبا امر و نه ی،اهارشاد و حفاظت آنها از گمر
 یدر مورد حقوق فرزند کـه در ابتـدا امام سجاد یتبه روا یتبا عنا ینتر است. همچن و گسترده

 یسـت؛نسبت به فرزندان فقط منحصر به امـور واجـب و حـرام ن یمبحث ذکر شد، امر و نه ینهم
از  یـزخدا ن یدر بندگ یو یاریخدا و  یفرزند به سو ییرزند، راهنماف یکویادب ن یبلکه تالش برا

در » مسـئول«واژه  ینـهبـه قر» حـق«از واژه  یـتروا ین. در ارود یبه شمار م ینوالد یالزام یفوظا
  ).٣٩همان، ص ی،(اعراف شود یبرداشت م ینوالد یبرا یفه، وجوب وظ»انک مسئول«عبارت 

نسبت بـه فرزنـدان  ینوالد ی،اسالم یها گفت براساس آموزه توان یشد، م یانبا توجه به آنچه ب
در مـورد  ینکودکـان ندارنـد. والـد یرتعهدات را نسـبت بـه سـا یندارند که ا یخود تعهدات خاص

کـه در قبـال آنهـا دارنـد،  ای یـژهو یففرزندان خود مسئولند و از جانـب خداونـد نسـبت بـه وظـا
 در کودکـان سایر با مقایسه در فرزندانشان والدین، برای هک است طبیعی پس،. شوند یبازخواست م

 تعیـین بـا دیـن بلکـه نیسـت؛ مطلـق طور به و امور همه در داشتن، اولویت این اما باشند، اولویت
 طرفـی، از. است کرده مشخص خصوص این در معیاری و مالک فرزندان، قبال در والدین وظایف
 قبـال در والدین وظایف دهد می نشان نیازمند و یتیم کودکان به کمک مورد در دین فراوان تأکیدات
 از خـارج نیسـتند مجـاز والـدین و نیسـت نیازمنـد کودکان حق گرفتن نادیده برای دلیلی فرزندان،
 است اهمیت حائز نیز نکته این. دهند ترجیح کودکان سایر بر را فرزندانشان خود، وظایف محدوده

 بلکـه نیسـت؛ کودکـان مـادی نیازهـای بـه نـاظر صرفاً  طرفی، بی رعایت بر مبنی دین دستورات که
 دین که وظایفی محدوده از خارج پس،. است مدنظر نیز آنها حرمت حفظ و معنوی حقوق رعایت
 چه و مادی امور در چه نیازمند، کودکان و فرزندان بین طرفی بی باید است، کرده تعیین والدین برای
  .شود رعایت معنوی، امور در



                        ١۴٠٠مستان و پاییز / ٢۶ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٧۴

 

  همجواری اطالعات. ۵

 یاطالعات گردآورها،  ها و تفاوت شباهت یسهمقا یبرا یچهارچوب یجادبه منظور امرحله،  یندر ا
 یـانگر) نما١جـدول شـماره ( .گیرنـد یو درکنـار هـم قـرار م یبنـد طبقهشده در خصوص مسـئله، 

  راهکارهاست.  یهمجوار یانگر) نما٢ها و جدول شماره ( استدالل یهمجوار
  

  طرفی اخالقی و اخالق مراقبت در مورد روابط والدین و فرزندان های بی . همجواری استدالل١ جدول

  نقد استدالل یکردرو  یدگاهد

موافقان 
 طرفی یب

  یاخالق

  یغرب

 یرفرزندان و سا یانکامل م یاول) برابر 
  کودکان

 یرهندادن توجه خاص به فرزندان خالف س ن. نشا١
  عقالست.

استدالل مصادره به مطلوب است؛ چون  ین. ا٢
  کامل را مفروض گرفته است. یبرابر 

کودکان  یبدشانس یا یشانس دوم) خوش
 یاثروتمند  یها در خانواده شود یباعث م

  متولد شوند. یرفق

چون تعلق  یست؛کننده ن استدالل قانع ین. ا١
آنها  یبرا یکاف یلبه فرزندان دل ینوالد یجسم

  دادن رفتار متفاوت است. جهت نشان
. دخالت شانس در تولد معنا ندارد؛ چون انتخاب ٢
  .یستدر کار ن یاقرعهیا

  یاسالم

وَ الَّذِ: «٩٨. انعام/١ هُ ةٍ یوَ دَ احِ سٍ وَ ن نَّفْ أَكُم مِّ   »أَنشَ
ا: «١٣۵. نساء/٢ َا يَ ينَ  أَهيُّ نُواْ  الَّذِ امَ ونُواْ  ءَ نيَ  كُ امِ وَّ طِ  قَ سْ الْقِ اءَ  بـِ دَ هَ لَوْ  هللاِِ شُ ٰ  وَ ىلَ مْ  عَ كُ سِ  أَوِ  أَنفُ

نِ  يْ الِدَ بِنيَ  الْوَ رَ َقْ األْ   »وَ
بَىٰ : «١۵٢. انعام/٣ رْ ا قُ انَ ذَ لَوْ كَ لُواْ وَ دِ ـاعْ   »فَ
الْ «... : ١٧٧. بقره/۴ اهللاِ وَ نَ بـِ امَ نْ ءَ َّ مَ ٰكِنَّ الْربِ لـَ مِ وَ الْ  يَوْ ةِ وَ ئِكَ الَ مَ رِ وَ الـْ النَّبِ الْئَاخِ اتَى  يِّنيَ كِتَابِ وَ ءَ وَ

بِّهِ ذَوِ  ٰ حُ ىلَ لَ عَ امَ الْ  یالـْ بَٰى وَ ىٰ الْقُرْ اكِ  يَتَامَ سَ مَ الـْ بِ  نيَ وَ ابْنَ السَّ ائِلِ  يلِ وَ السَّ فِ  نيَ وَ قَابِ  یوَ   ...»الرِّ
ونَ الْ كْ الَّ بَل الَّ تُ ك: «١٨و  ١٧. فجر/۵ مُ ىلَ يتِ يَ رِ ونَ عَ ُضُّ امِ   مَ وَ الَ حتَ ِسْ طَعَ   » نيكِ املْ
  »ِم َحّقاً یِت یَ فِإنَّ ِللْ : «خدا . رسول۶
ِدیفِ َو اْعِدْل: «یرالمؤمنین. ام٧   »قیاْلَعُدوِّ َو الصَّ

  موافقان
  اخالق
  مراقبت

  یغرب

 یاقتضا ینوالد یاول) نقش اجتماع
  تعهدات خاص نسبت به فرزندان را دارد.

استدالل فقط وجود تعهدات خاص را اثبات  ین. ا١
 آنها را. یتنه اولو کند یم
مختلف نشان  یها در فرهنگ ین. تفاوت تعهدات والد٢
  .یستندن ینیتعهدات جزو نقش والد ینا دهدیم

که  شود یمحقق م یدوم) مراقبت زمان
  کودک در مجاورت فرد مراقب باشد.

خاص  یهامراقبت یبرخ یمجاورت فقط برا
کودکان،  یاساس یازهاین ینقبول است؛ اما تأم قابل

  به مجاورت ندارد. یازمثل دارو و غذا ن

  یاسالم

ٰ بِبَعْضٍ فِ : «۶. احزاب/١ ىلَ مْ أَوْ هُ امِ بَعْضُ حَ َرْ لُواْ األْ أُوْ ِ  یوَ ن مِ ؤْ مُ نَ الـْ رِ  نيَ كِتَابِ اهللاِ مِ اجِ هَ مُ الـْ   »ينَ وَ
مُ : «١١. نساء/٢ يكُ مْ  فِی اهللاُ يُوصِ دِكُ الَ   » أَوْ
ْن : «یرالمؤمنین. ام٣

َ
َن اْسَمُه َو یُ َو َحقُّ اْلَوَلِد َعَلی اْلَواِلِد أ َدَبُه َو یُ َحسِّ

َ
َن أ َمُه اْلُقْرآَن یُ َحسِّ   »َعلِّ

ِحِم فِ یثِ کَ َکَرِحِم َو ُحُقوُق: «. امام سجاد۴ َصاِل الرَّ ِصَلٌة ِبَقْدِر اتِّ   »اْلَقَراَبةیَرٌة ُمتَّ
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  و فرزندان یندر روابط والد یاخالق طرفی یاخالق مراقبت و ب یانحل تعارض م یراهکارها ی. همجوار٢جدول

  نقد راهکار  یکردرو

  یغرب
(اخالق مراقبت و 

  )یاخالق طرفی یب

 ینبعــد از تــأم یــراول) کمــک بــه کودکــان فق
  فرزندان یحداکثر 

کم و محدود به  یارراهکار بس ینا ی. احتمال تحقق واقع١
  ثروتمند است. یها خانواده

تـا بـا وجـود  ینوالـد یاسـت بـرا یراهکـار، مجـوز  ین. ا٢
 یکودکان، دنبـال تجمـالت بـرا یرسا یاساس یکمبودها

  فرزندانشان باشند.

 فرزنـدان از جانبداری: یجزئ یدوم) جانبدار 
  مادی اساسی نیازهای تأمین در فقط

 یفرزندان، مـالک واحـد  یاساس یازهاین یص. در تشخ١
  وجود ندارد.

  است. یماد یازهاین ینراهکار محدود به تأمین. ا٢

 یـندارنـد؛ امـا خـارج از ا یکـرده اجـازه جانبـدار یـینفرزنـدان تعیبـراینکه دیتنها در مورد حقوقینوالد  یاسالم
  هستند. یو چه معنو  یماد یازهایکودکان، چه در نیرفرزندان و ساینبطرفییبیتمحدوده ملزم به رعا

  
  گیری نتیجهمقایسه و . ۶

مـا، در مقابـل خـانواده،  یتعهـد اخالقـ ینتـر مهم» اخالق مراقبت« یدگاهشد که از د یانتا کنون ب
جانبدارانـه  یرفتارهـا ین،. بنـابرایممراقبت از آنها را دار ییو توانا یفهاست که وظ یو کسان یکاننزد
کـه نسـبت بـه  یآنها تعهدات خاصـ شودو یم یتلق ینسبت به فرزندان به طور کامل اخالق ینوالد

 یخواستار برابـر »طرفی یاخالق ب«کودکان ندارند. در مقابل،  یرفرزندان خود دارند را نسبت به سا
نسبت به فرزندان خود داشـته  یا رفتار جانبدارانه یدنبا ینهاست و براساس آن، والد همه انسان یانم

در خارج از کشور  یتیمکودک  یکفرزند خود و غذا دادن به  یهتغذ ینباشند و اگر در مقام انتخاب ب
  فرزند خود ندارند.  یحترج یبرا یاخالق یلدل یچباشند ه
و فرزنـدان  یندر روابـط والـد طرفـی یاز جانب موافقـان و مخالفـان ب یلمقاله چهار دل یندر ا

هـر دو  یبـرا یـزن یمسـئله از منظـر اسـالم یاشکال بودند. در بررس یمطرح شد که همه آنها دارا
 یـدگاهدو د یناز ا یکینظر اسالم را منحصر به  توان ینم دهد یشد که نشان م یافت یداتیمؤ یدگاهد

و حـدود الزامـات در خصـوص  ها یتاولو یبه بررس یداسالم، با یدگاهبه د یابیدست یدانست و برا
  پرداخت. یند یها آموزه یاندر م یگرمراقبت از فرزندان و توجه به کودکان د

حـل تعـارض، بـه دسـت آمـد کـه  یبرا ینظران غرب صاحب یشنهادیپ یراهکارها یدر بررس
 کنـد یم یشنهادفرزندان پ یازهاین یحداکثر ینرا بعد از تأم یازمندبه کودکان ن یدگیراهکار اول، رس

د هرچنـ ی،جزئـ یبودن کنار گذاشته شد و راهکـار دوم، بـا عنـوان جانبـدار یرمنطقیغ یلکه به دل
 یمـاد یازهـایبودن و محدود بودن به ن مالک یهمچون ب یی،ها اما ضعف رسید؛ یمعقول به نظر م

  . شد یآن م یرشداشت که مانع از پذ
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 یـنکه د یتنها در مورد حقوق ینکه والد دهد یاسالم، نشان م یها دست آمده از آموزه راهکار به
به آنهـا را دارنـد؛ امـا خـارج از  یدنبخش تیو اولو یکرده است اجازه جانبدار یینفرزندان تع یبرا

کودکان هستند؛ آن  یرفرزندان خود و سا یانم طرفی یب یتشده، ملزم به رعا یینتع یفمحدوده وظا
بـا  یسـهراهکـار در مقا ین. ایو معنو یاعم از ماد ها، ینهبلکه در همه زم ی،هم نه فقط در امور ماد

اسـت؛  یشـتریب یاخالقـ ینمـواز یـتو رعا تر یمنطق قـو یدارا ی،نظران غرب صاحب یراهکارها
و  توجهی یکودکان مورد ب یرو نه سا شود یگرفته م یدهفرزندان ناد یهکه در آن، نه حقوق اول یا گونه به
     . گیرند یقرار م مهری یب
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