
 

 

  59-83: 1393، زمستان 25جدید، شماره پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسالمی، سال بیست و دوم، دوره 

  بررسی انتقادي اخالق ارتباطی نادینگز 
  با تأکید بر دیدگاه جوادي آملی در کتاب مفاتیح الحیات

  * عماد حاتمی
  ** ابوالفضل غفاري
  6/4/94: پذیرش نهایی     23/1/94 :دریافت مقاله

  
  چکیده

هدف این مقاله بررسی انتقادي اخالق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادي آملی در 
بر  دیدگاه نادینگز، که. کندکتاب مفاتیح الحیات است که نوعی اخالق ارتباطی را مطرح می

گرایی عملگرا و قائل بودن به شر در گرایی، طبیعتگرایی، هستیمبانی فلسفی فمینیسم، عاطفه
که بر مبانی فلسفی حکمت  ،جهان مبتنی است از دید کتاب مفاتیح الحیات جوادي آملی

گرایی، محوریت ارزشهاي انسانی و احسن بودن نظام آفرینش گرایی دینی، مطلقمتعالیه، عقل
  تحلیلی و  ـست، مورد نقد قرار گرفته است؛ بدین منظور این مقاله از روش توصیفی مبتنی ا
رغم نقاط مثبت دیدگاه نادینگز مانند تأکید  بر نتایج حاکی است که به. گیرداي بهره میمقایسه

عنصر عاطفه، برقراري ارتباط دو طرفه، که نیازمند درك متقابل است و دیدن دنیا از دید 
دلمشغولی از  نظر نادیده گرفتن منابع خارجی تقدس، تأکید بیش از حد بر عنصر  شخص مورد

گرایی و قائل بودن به شر گرایی، نسبیتدر رو و نادیده گرفتن عقل، جنسیت عاطفه و روابط رو
بنابراین از مبانی دیدگاه . در جهان دیدگاه جامعی نیست و لذا از دیدگاه دینی قابل نقد است

دي آملی می توان داللتهایی مانند خدامحوري، محوریت ارزشهاي انسانی به جاي ارتباطی جوا
ریزي اصول ثابت و پایدار را در جنسیت، در نظر گرفتن عنصر عقل و عاطفه در کنار هم و پایه

  .تبریت اخالقی استنباط کرد
   .نادینگزاخالق و  نقد آن، مفاتیح الحیات، جوادي آملی، دلمشغولی ازدید  :هاواژه کلید
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  مقدمه
اسـت کـه مهمتـرین    ) مراقبت(یکی از رویکردهاي جدید در فلسفه اخالق، رویکرد دلمشغولی 

کشد و به جاي مقدمات اخالق سنتی مانند فضیلت، استدالل، داوري و جهانشمولی را به چالش می
گیري در لحظات تعارض، ارتبـاط مثبـت بـا یکـدیگر،     که تصمیمکند تأکید میآن بر عنصر عاطفه 
مبنـاي  این دیدگاه اخالقی بودن را به ارتباط بـا دیگـران بـر    . شودرا سبب می... دلمشغولی طبیعی و

چنـین در ایـن دیـدگاه، دلمشـغولی     داند و هممی ، پذیرندگی و پاسخگویی منوطتاحساس مسئولی
اسـت کـه بـا    ) خـالی شـدن از خـود و درك دیگـري    ( 2جایی انگیزشـی و جابه 1متضمن مجذوبیت

ذکر این نکته الزم است ). 1384 غفاري،(و نظیر اینها نزدیک است  3اصطالحات همدردي، همدلی
  .دهد به اخالق ارتباطی نیز معروف استیدگاه به دلیل اهمیتی که به عنصر ارتباط میکه این د

از آنجا که نظریه دلمشغولی مهمترین نظریات مطرح در فلسفه اخالق مانند نظریه سنتی فضیلت 
گذاري، و در دوران معاصر توسط دیوید کار حمایـت  را، که توسط سقراط، افالطون و ارسطو پایه

گـراي  دهـد و بـا آن سـر سـتیز دارد و خـود را بـدیل نظریـه اسـتدالل        مورد نقد قرار میشده است، 
او در اخـالق  اسـت و بـه طـور کلـی       4گراییداند که تحت تأثیر کانت و فکر تکلیفکولبرگی می

غالـب را دارد و مفـاهیم جدیـدي وارد عرصـه      5هاي پرنفـوذ و پارادایمهـاي  داعیه مخالفت با نظریه
 1380غفاري، (رسد که مورد بررسی و نقد بیشتري قرار گیرد کند، الزم به نظر میفلسفه اخالق می

؛ زیرا هر نظریه بویژه زمانی که داعیـه جـایگزینی بـا نظریـات پرنفـوذ و مطـرح را دارد در       )1384و 
تاب محافظت از خود را در برابر نقد مخالفـان داشـته   تواند به حیات خود ادامه دهد که صورتی می

  .باشد؛ در غیر این صورت دیر یا زود از گردونۀ بحث خارج خواهد شد
است که نظریه دلمشـغولی یـا ارتبـاطی را     6از جمله نظریه پردازان پر نفوذ این رویکرد، نادینگز

گسـترش داده اسـت و تحـت     که اولین بار توسط گیلیگان مطرح شده از لحاظ فلسفی، استحکام و
سازي در این حوزه پرداخته و از تعبیرهـاي جدیـدي ماننـد فاعـل     تأثیر مبانی پدیدار شناسانه به واژه

  .دلمشغولی، مفعول دلمشغولی، پذیرش دربست، ارتباط متقابل و مانند اینها استفاده کرده است
 

1 - Engrossment 
2 - Motivational displacement 
3 - Empathy 
4 - Deontologism 
5 - Paradigm 
6 - Noddings, Nel 
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انتقادهاي زیادي شده است که دهد که تاکنون از نظریه نادینگز بررسی پیشینه پژوهش نشان می
 و هـولمز اشـاره کـرد بـه طـوري کـه گرگـوار،         1گرگـوار از جمله مهمترین آنها می توان به انتقـاد  

کنـد کـه   گرایی و اتکاي صرف به احساسات اخالقی فطري و طبیعی را به ایـن دلیـل رد مـی   عاطفه
بـه رد  ) 1988، هـولمز  ؛1360گرگـوار،  . (تواند جوابگوي نیازمنـدیهاي سـازمان اخالقـی باشـد    نمی
را بر ارزشمند یا » دلمشغولی اخالقی«گرایی از سوي نادینگز انتقاد کرده و معتقدند نادینگز که اصل

خوب دانستن دلمشغولی مبتنی کرده، به اصلی در لباس مبدل اشاره کرده اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر     
  .نادینگز اصل دیگري را مطرح کرده است

یم زیربنایی اخالق ارتباطی نیـز انتقادهـایی صـورت گرفتـه اسـت کـه از       چنین در زمینه مفاههم
و انتقـاد  ) 1998(، 3در مـورد مفهـوم مجـذوبیت    2اسـتویانوف جمله مهمترین آنها می توان به انتقـاد  

  ).2000(کرد که در آن صورت گرفته است  از حیث افراطی اشاره دلمشغولی به مفهوم  4اسلوت
تـوان بـه   داخل نیز پژوهشهایی انجام شده است که از مهمترین آنهـا مـی  عالوه بر این موارد در 

گرایی و اخالق دلمشغولی و پـژوهش موحـد و   در زمینه عاطفه) 1380، 84، 85(پژوهشهاي غفاري 
غفاري ضمن معرفی دیدگاه نادینگز در پژوهشهاي خود بیشتر به نقد . اشاره کرد )1387( همکاران 

اسلوت، هولمز، استویانوف و دیوید کار پرداخته و سخنی از نقد دینی بـه  دیدگاه دلمشغولی از نظر 
موحد و همکاران نیز در پژوهش خود، که به بررسـی تطبیقـی آراي نـادینگز بـا      .میان نیاورده است
انـد و بـه صـورت گـذرا و ضـمن تطبیـق       نقد اسلوت بر نادینگز را مطـرح کـرده   ،اندغزالی پرداخته

نگز گفته شده است که دیدگاه دلمشغولی نادینگز ارتباط با خداونـد را نادیـده   دیدگاه غزالی با نادی
  .می گیرد و بیش از این چیزي گفته نشده است

دهد که دیدگاه نادینگز تاکنون از دیدگاه دینی مورد نقد قـرار نگرفتـه   پیشینه پژوهش نشان می
پژوهش این اسـت کـه از دیـدگاه     مسئله. دهداست؛ لذا این مسئله نو بودن این پژوهش را نشان می

دینی و با تأکید بر کتاب مفاتیح الحیات جوادي آملی چه نقدهایی بر نظریه دلمشغولی وارد است و 
  .توان براي تربیت اخالقی ذکر کرداز حیث این نقد چه داللتهایی می

تربیتی  ضرورت این تحقیق در این نهفته است که اوال اهمیت تربیت اخالقی از دید صاحبنظران

 
1 - Gregoire 
2 - Stoyanoff 
3 - Engrossment 
4 - Slote 
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در سـالهاي اخیـر    1ثانیاً از یک سو نظریه ارتباطی نـادینگز ). 1384گوتک، (بر کسی پوشیده نیست 
در حوزه تربیت اخالقی به طور چشمگیري مطرح شده، و اکنون مورد توجـه اندیشـمندان و برنامـه    

ز سـوي دیگـر   ریزان تعلیم و تربیت قرار گرفته و مقاالت متعددي در این زمینه نوشته شده است و ا
به رغم گستردگی و جامعیت و نیز برخـی   ـ  )1391( دیدگاه ارتباطی دینی در کتاب مفاتیح الحیات

آیات قرآن نوعی اخالق ارتباطی را مطرح  هکه با اشاره بـ  تفاوتهاي بنیادي با نگاه فمینیستی نادینگز
ود، همنوعـان، نظـام اسـالمی،    کند و آبادانی زمین را به تعامل همه جانبـه و انسـانی افـراد  بـا خـ     می

داند، کمتر مورد توجه واقع شده است؛ لـذا بـا   حیوانات، محیط زیست و احیاي منابع حیاتی آن می
توجه به این نکات در پی این هستیم که بـا مطـرح کـردن نظریـه ارتبـاطی دینـی در کتـاب مفـاتیح         

ن حیث وجوه تشابه و تفـاوت ایـن   الحیات، دیدگاه ارتباطی نادینگز را در اخالق نقد کنیم که از ای
       دو نیز روشن خواهد شد و در نهایـت از حیـث ایـن نقـد داللتهـایی بـراي تربیـت اخالقـی اسـتنباط          

  :شود؛ بنابراین سؤاالت این پژوهش به این شرح استمی
ویژگی کلی دیدگاه ارتباطی نادینگز و دیـدگاه ارتبـاطی مـورد اسـتفاده در کتـاب مفـاتیح       ـ   1

  الحیات چیست؟ 
  هاي ارتباطی چیست؟مبانی فلسفی این دیدگاهـ  2
  چه نقدهاي از دیدگاه دینی بر دیدگاه نادینگز وارد است؟ـ  3
توان استنباط یت اخالقی میضمن نقد دیدگاه نادینگز از لحاظ دینی، چه داللتهایی براي تربـ  4
  کرد؟
  

  روش پژوهش
تحلیلی و مقایسه اي است؛ به این صورت کـه ابتـدا دیـدگاه ارتبـاطی     ـ   روش پژوهش توصیفی

ـ   کـه رویکـردي دینـی اسـت    ـ   نادینگز و دیدگاه ارتباطی جوادي آملی در کتـاب مفـاتیح الحیـات   
گیرد کـه نقـد   ینی مورد نقد قرار میشود و سپس رویکرد نادینگز از دیدگاه دتوصیف و تحلیل می

نهایتـا اینکـه از ایـن رهیافـت     . کنـد مورد نظر، وجوه تشابه و تفاوت ایـن دو دیـدگاه را روشـن مـی    
  . شودداللتهایی براي تربیت اخالقی استنباط می

 
1 - Noddings, Nel 
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  معناي دلمشغولی  
بـه نظـر   اي وابسته است، تعریف دقیقـی از آن مشـکل   از آنجا که دلمشغولی بر مالحظات زمینه

هـاي  و متداخل بـا هـم در دهـه   جدا  حداقل سه معنايعنوان کرده است  1رادیک می رسد؛ چنانکه
خـاص   ارتبـاطی  عـدالت، نـوعی رنـج و   اخالق  مخالف با: که عبارت است ازاخیر از آن ارائه شده 

کـردن  داند و معتقد است که غمخواري نادینگز آن را حالتی از رنج ذهنی می). 4: 1998رادیک، (
نقـل  (عبارت از قرار داشتن در حالت ذهنی مسئوالنه، اضطراب یا ترس درباره چیزي یا کسی است 

نتیجه اینکه هر چنـد تعـاریف گونـاگونی از آن ارائـه شـده، عناصـر اصـلی        ). 50: 1385از غفاري، 
و بـه همـین دلیـل اسـت کـه بعضـی از       ) 9: 1984: نـادینگز (مشـهود اسـت    "ارتبـاط "دلمشغولی در 

  .اندیسندگان آن را اخالق ارتباطی دلمشغولی نام نهادهنو
       قـرار  اضـطراب  و رنـج  از حـالتی  در و شـود مـی  درونـی  رنـج  حالـت  دچـار  فرد در دلمشغولی،

 و بیـداري  همـین  اثـر  بـر  .بـرود  فراتر خود از تا کندمی بیدار را او حالت، این واقع، در .گیردمی
 ايگونـه  بـه  آنهـا  ارضـاي  جهـت  در و داندمی خود نیازهاي را دیگران یازهاين که است حاالت
 به نسبت عاطفی میل رویکرد این اساس واقع، در .کندمی فرض خود را دیگري کهکندمی تالش

 مـورد  گذشـته  در یـا  کـودکی  در فـرد  کـه  اسـت  هـایی از تجربـه  ناشـی  میل این و است دیگران
 دیگـران  بـا  ارتبـاط  در و دیگـران  بـه  توجه با رویکرد این در اخالق .است گرفته قرار غمخواري
 پاسـخ  شـامل  اخالقـی  رفتـار  نـادینگز،  دیـدگاه  از. نیست جدا دیگران و خود از و شودمی ساخته
 به داریم دیگران با اخالقی لحاظ از ما که ارتباطی یعنی است؛ اخالقی غمخواري انسان و عاطفی
  ).1387سلحشوري، موحد، باقري و ( شودمی تبیین طبیعی غمخواري وسیله
  

  نظریه اخالق دلمشغولی از دیدگاه نادینگز    
اخالق دلمشغولی از رویکردهاي جدید در فلسفه اخالق معاصـر اسـت کـه برخـی از مقـدمات      

گیري در لحظات تعارض یـا   جاي تأکید بر تصمیم این رویکرد به. طلبد اخالق سنتی را به چالش می
بر زندگی با یکدیگر، ایجاد، نگهداري و توسـعه روابـط مثبـت    تأکید بر داوري یا استدالل اخالقی 
براساس این دیدگاه، عاطفه ما به دیگري و براي دیگري . کند تأکید و جهانشمولی اخالقی را رد می

 
1 - Ruddick 
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اخالقی بودن در ایـن رویکـرد بـه    . دهدو خودانگیخته سوق می 1است که ما را به دلمشغولی طبیعی
دلمشـغولی بـا   . بناي احساس مسـئولیت، پذیرنـدگی و پاسـخگویی اسـت    معناي رفتار با دیگران بر م

جـایی  و جابـه  2دلمشـغولی متضـمن مجـذوبیت   . شـود بیرون رفتن یا دور شدن از خود مشخص مـی 
و نظیر  4است که به اصطالحات همدردي، همدلی) خالی شدن از خود و درك دیگري( 3انگیزشی

 رویکرد دلمشـغولی بـر عاطفـه یـا احسـاس تأکیـد        به طور کلی). 1384 غفاري،(اینها نزدیک است 
توسل به عقل منطـق  . تکیه دارد 6گرایی عملگراو طبیعت 5گراییکند و از لحاظ فلسفی بر عاطفهمی

یا اصول اخالقی در توجیه رفتار اخالقی چندان مورد توجه متفکران این مکتب نیست و بر مفاهیمی 
  ).همان(نظیر همدردي، نوع دوستی، شفقت و احساس مسئولیت تأکید دارد 

نبـه  به گفته خود نادینگز موضوعات مورد بحث او در اخـالق دلمشـغولی، هماننـد کانـت از ج    
، جنبه تجربی ندارد و کامالً هم تهی از این ویژگیها نیست؛ بلکـه از جنبـه   7منطقی و همانند کلبرگ

کند می رغم اینکه به فوائد پژوهشهاي سنتی در اخالق اذعاننادینگز به. زبانشناختی برخوردار است
  روبـه رو شـدن بـا    و کـار دارد، از دیـدگاه او، اینکـه هنگـام      که با استدالل، داوري و تعـاریف سـر  

هاي پیچیده و جدید از روشهاي شهودي و پدیدار شناسانه استفاده کنـیم کـه از خاصـیت پـر     پدیده
رمز و راز و درونی و ناپایدار برخوردار است، بهتر است؛ در چنین مـواردي پـس از یـافتن راه حـل     

  ).57: 1385غفاري، (هاي خود را بر اساس برهان صوري بیان کرد توان یافتهمی
بنـابراین اتکـا بـه    . نکته قابل ذکر اینکه از دیدگاه نادینگز دلمشغولی باید از درون بررسی شـود 

معیار عمل خاص کافی نیست؛ بلکه این امکان هست که دلمشغولی متضمن عمل نکردن یـا  فراتـر   
وان اي که ناظر بیرونی نتواند بـه عمـل آشـکار خاصـی تحـت عنـ       گونه از عمل قابل مشاهده باشد به

شود، گاهی اوقات، وقتی  چون دلمشغولی واقعی در ارتباط دوطرفه محقق می. دلمشغولی اشاره کند
  توانـد ارتبـاط دلمشـغولی را بدرسـتی پاسـخ دهـد؛        کند اما طرف مقابـل نمـی   شخص دلمشغولی می

  . تواند با رفتار مشخصی نشان داده شودنمی

 
1 - Natural Care 
2 - Engrossment 
3 - Motivational displacement 
4 - Empathy 
5 - Emotivism 
6 - Naturalistic Pragmatism 
7 - Kohlberg 
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ولی چیست، این است که مـا نبایـد بـه دنبـال     هدف نادینگز از طرح این سؤال، که معیار دلمشغ
بـه جـاي دسـته بنـدي مـوارد دل مشـغولی، غیـر         ؛ بلکهمعیارهاي کامال مشخص در این زمینه باشیم

دلمشغولی و مانند اینها، بهتر است در پی شناخت ماهیت پیچیده، ذهنی و تعاملی دلمشغولی باشـیم؛  
هداف عملـی مؤسسـاتی ماننـد مـدارس کـه در پـی       رسد که در راستاي ااما عالوه بر این به نظر می

بـه نظـر نـاظر     1ترویج دلمشغولی هستند، الزم است ضمن توجه به نظـر فاعـل و مفعـول دلمشـغولی    
  ).10-12: 1984نادینگز، (بیرونی نیز در تعیین رفتار دلمشغوالنه توجه کنیم 

اسـت کـه بـا درون     2واکنشـی کند کـه دلمشـغولی عمـدتا    نادینگز به این نکته مهم اشاره می    
شود و بـا تغییـر اوضـاع، زمـانی     نگري احساسات فهمیده، و همیشه با دور شدن از خود مشخص می

از این رو نادینگز . چنین شدت دلمشغولی متفاوت خواهد بودشود و همکه به دلمشغولی سپري می
شغولی مستقیم کـه از آن بـه   دلمـ    1: قائل به دو نوع دلمشغولی است) 58: 1385 به نقل از غفاري،(

بنـابراین امکـان دلمشـغولی عملـی در مـورد تمـام       . کنـد دیگري یاد مـی  "3دلمشغولی براي"عنوان 
دلمشـغولی غیـر مسـتقیم    ـ   2. اشخاص نیست؛ پس نظریه دلمشغولی جهانی و فراگیر را باید رد کرد

امکـان   در مـورد هد کالمی کند که به معنی تعیاد می "4راجع بهدلمشغولی "که از آن تحت عنوان 
تواند گرفته شـود و هواداریهـا، عضـویت در سـازمانهاي مـورد حمایـت، مواضـع         دلمشغولی نیز می

اما ایـن غمخـواري یـا دلمشـغولی تنهـا      . داندسیاسی مورد قبول و تفریحات ما را تحت تأثیر آن می
کمک به مؤسسـۀ خیریـه   دیگري منجر شود؛ به طور مثال، » غمخواري براي«وقتی مؤثر است که به 

در صورتی اهمیت دارد که بتواند ما را در دلمشغولی مستقیم یاري کند در غیـر ایـن صـورت تنهـا     
  .احساسی که به ما خواهد داد این است که احساس خوب بودن بکنیم

در اعمال دلمشغولی و تأثیر آن بر فرد مقابل، یکی از نکاتی که بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد،      
شور و شعف، توجه یا گرمایی است که فرد مورد دلمشغولی در چشمان، زبان یا بدن فاعل  عالقه،“

نگرش حـاکی از دلمشـغولی بـه رشـد و شـکوفایی و اضـافه       . کند دلمشغولی مشاهده یا احساس می
هـاي   انگیزه)  59: 1385غفاري، (ناشدنی است  شود که بیان شدن چیزي به فرد مورد دلمشغولی می

  . ید در راستاي رفاه، حمایت و بزرگی شخص مورد دلمشغولی باشددلمشغولی با

 
1 - Carer & Cared for (recipient of care) 
2 - Intractional 
3 - Caring for 
4 - Caring about 
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سؤالی که ممکن است مطرح شود این است یک ناظر بیرونی چگونه در مورد عمل دلمشغولی 
توان گفت که اوال توجه به پیامدهاي مطلوب موجود یا محتمل در جواب می. تواند داوري کندمی

ولی و ثانیاً ویژگـی تغییرپـذیري و محکـوم بـه قاعـده      عمل شخص دلمشغول براي فرد مورد دلمشغ
  ).25و  26همان، (نبودن آنها 

توان نتیجـه گرفـت کـه دغدغـه نـادینگز وارد کـردن اخـالق در        می ،با توجه به آنچه گفته شد
جریان زندگی روزمره است؛ به عبارت دیگر نادینگز مانند بسیاري از فالسـفه اخـالق جدیـد سـعی     

کنـد کـه داشـتن    را در جریان زندگی روزمره وارد کند و از این رو ادعا مـی  کرده است که اخالق
روابــط خــوب و مبتنــی بــر مســئولیت و دلمشــغولی در برابــر خــود، دیگــران، حیوانــات، گیاهــان و 

ها، یکی از مهمترین عوامل حیات اخالقی است که باید به نسلهاي آینده مصنوعات، افکار و اندیشه
نادینگز با توجه به موضـوع دلمشـغولی، دیـدگاه شـش نـوع      ) 74-150: 1992 نادینگز،(منتقل شود 

  .گیردکند که مورد اشاره قرار میدلمشغولی را مطرح می
  

  انواع دلمشغولی 
زنـدگی  ) ورزش، اسـتراحت و تغذیـه مناسـب   ( 2شامل زندگی بـدنی  1دلمشغولی براي خودـ   1

  ).74-90: 1992دینگز، نا(شود می 5و زندگی تفریحی 4، زندگی شغلی3روحانی
 ، دوستان،8مانند ارتباط همسران و عشاق( 7در قالب رابطه برابر 6دلمشغولی در حوزه درونیـ   2

-مطرح می) مانند رابطه فرزند و والدین، معلم و شاگرد(و نابرابر ) همکالسان و همسایگان دوستان،

  ).91-108: همان(شود 
ها و خارجیهـا   تر و  غریبه به غمخواري در جهان گسترده 9دلمشغولی براي افراد غریبه و دورـ   3

گیـرد؛ زیـرا مـا بـا      البتـه این غمخواري با مشـکالت بیشـتري صـورت مـی    . پردازدو افراد معلول می

 
1 - Caring for self 
2 - Physical life 
3 - Spiritual life 
4 - Occupational life 
5 - Oecreational life 
6 - Caring in the Inner Circle 
7 - Equal relation 
8 - Mates and lovers 
9 - Caring for Strangers and Distant Others 
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توانیم روابط متقابل برقـرار کنـیم؛ بنـابراین قـادر بـه ارائـه همـدلی        کسانی که دور هستند، کمتر می
. سانی که امید به پاسخ متقابل آنها نیست، الزام و وظیفه کمتري داریممتقابل نیستیم؛ پس در برابر ک

هرچند نادینگز غمخواري براي افراد غریبه را براي عبور از القائات قومی و پیوستن به حقوق جهانی 
ماند که همدلی با همه غیر ممکن است بویژه کسـانی کـه از   داند بر سر این ادعا میحائز اهمیت می

-124: 1992،نـادینگز (ی براي رابطه مسـتقیم وجـود نـدارد    ند؛ زیرا هیچ جایگزین مناسبما دور هست
تـوانیم رابطـه دوطرفـه بـا     و در ارتباط با افراد معلول نیز معتقد است که به این دلیل که ما نمی) 110

  .آیندها و افراد دور به شمار میآنها برقرار کنیم، جزء غریبه
نادینگز معتقد است که زنـدگی مـا بـه زنـدگی     : 1، گیاهان و زمینلمشغولی براي جاندارانـ د  4

  ایـم کـه کیفیـت زنـدگی انسـانها      بسیاري از ما به این نتیجـه رسـیده  . حیوانات و گیاهان وابسته است
کننـد؛ بنـابراین   تواند به طـور کامـل جـدا از وضـعی باشـد کـه دیگـر موجـودات زنـدگی مـی          نمی

و محیط زیست نیز یکی دیگر از لوازم زنـدگی اخالقـی اسـت     3، گیاهان2دلمشغولی براي حیوانات
  ).126-138: همان(

تولید اشیاي زیبا یا نگهداري از اشیاي قـدیمی از ایـن نـوع    : 4دلمشغولی براي جهان مصنوعـ   5
به رغم اینکه اشیا تاثیر اخالقی مستقیمی بر ما ندارد، نوع رفتار ما با اشیا . روددلمشغولی به شمار می

رفتار غمخوارانه در این حوزه شامل استفاده بجا و درسـت از اشـیا حفـظ و    . زندگیمان تأثیر داردبر 
مراقبت از آنها، ساخت، مرمت یا تعمیر آنهـا و درك و شـناخت ارزش اشـیا، از اقسـام دلمشـغولی      

  ).139-149: همان(براي مصنوعات است 
آمـوزان  هـا بـه عالئـق دانـش    اندیشـه  در بحث دلمشغولی بـراي :  5هادلمشغولی براي اندیشهـ   6

پرداخته، و گفته شده است که به جاي اینکه بر موضوعات خاصی متمرکز شویم، بایـد بـدانیم کـه    
اگر . دهند؛ بنابراین ما باید به این عالئق احترام بگذاریمآموزان به چه چیزهایی عالقه نشان میدانش

آمـوزان مایـل بـه یـادگیري چـه      یـد دیـد دانـش   هـا محقـق شـود، با   بخواهیم دلمشغولی براي اندیشه
آموزانی که عالقه دانش. چیزهایی هستند و برنامه تربیتی باید با توجه به سطح درك آنها تنظیم شود

 
1 - Caring for Animals, Plans, and Earth 
2 - Caring for animals 
3 - Caring for plants 
4 - Caring for the human -made world 
5 - Caring for Ideas 
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شوند و این امر لزوما پایین تر نیست آتشین نسبت به موضوعی ندارند در سطح دیگري قرار داده می
کند باید در سطحی قرار گیرد که خود او انتخاب میآموزي بلکه سطحی متفاوت است و هر دانش

  ).150-172: 1992،نادینگز(دهد و مفید تشخیص می
  

  مبانی فلسفی دیدگاه نادینگز
  :مهمترین مبانی تأثیرگذار در اندیشه نادینگز عبارت است از

بـه  رویکرد دلمشغولی عمدتا از ناحیـه نویسـندگان فمینیسـتی تـرویج یافتـه اسـت       : 1فمینیسمـ   1
به برتري اخالق زنانه بر اخالق مردانه اعتقاد دارد و بر تقدم نیازها بر حقوق "طوري که این دیدگاه

ایـن گـروه   ). 1393 منینـگ، نقـل از ایمـان زاده،   ( "کندو تقدم عشق و محبت بر وظایف تأکید می
ن اثـر آن را در  توامعتقدند که زنان نسبت به مردان، میراث اخالقی و فرهنگی متفاوتی دارند که می

ویژگیهاي خاص آنان یعنـی نقـش مـادري و حیـات بخشـی، همکـاري، نوعدوسـتی و غمخـواري         
نادینگز تحت تأثیر این دیـدگاه معتقـد اسـت کـه زنـان در بعـد       ). 112: 1382باقري، (مالحظه کرد 

ئل زنـان در رویـارویی بـا مسـا    . شوند و بعد نظري در واقع، فرعی اسـت عملی اخالق بیشتر وارد می
ها و دالیل افـراد را بـا نگـاه بـه چهـره آنـان دقیقتـر        اخالقی درصددند احساسات، برداشتها و انگیزه

 ).7: 1387موحد و همکاران، (درك کنند 

عاطفه گرایی در اخالق به جاي تأکید بر عوامل عقالنی و معرفـت در انجـام   : عاطفه گراییـ   2
از این دیدگاه اخالقی بـودن یعنـی   . دهدمیت میدادن یا ترك عمل به عوامل عاطفی و انگیزشی اه

نادینگز نیز تحت تأثیر این دیدگاه معتقد اسـت  ). 1385غفاري، (مطابق حس همدردي رفتار کردن 
دهد، عاطفـه اسـت   رفتار اخالقی تحت تأثیر عواطف است و عاملی که ما را به دلمشغولی سوق می

  ).3: 1984نادینگز، (
و  "مـن و آن "یکی رابطـه  : شناسدبوبر دو نوع ارتباط را از هم باز میمارتین : هستی گراییـ   3

باشـد؛ زیـرا در    "من و تـو "او معتقد است که رابطه انسانها باید بر اساس . "من و تو"دیگري رابطه 
نادینگز تحت تأثیر این دیدگاه به رابطه . بینداین ارتباط، فرد خود را در ارتباط متقابل با دیگري می

پردازد و عالوه بر ذکر انواع غمخواري، بهترین حالت آن می "مخوار و فرد مورد غمخواريفرد غ"

 
1 - Feminism 
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مـن و  "داند کـه بـه نـوعی همـان رابطـه      می "غمخوار و فرد مورد غمخواري"را ارتباط بین دو فرد 
  ). 6: 1387، همکارانموحد و (یی بوبر است "تو

یـویی ایـن اسـت کـه انسـان موجـودي       پیش فرض اندیشه اخالقی د: طبیعت گرایی عملگراـ   4
نـادینگز تحـت تـأثیر ایـن دیـدگاه      . دارد اجتماعی است و طبیعتا به برقراري ارتباط با دیگران تمایل

معتقد است که اخالق غمخواري نیز تمایل طبیعی انسان را به مورد غمخواري بـودن مبنـاي اندیشـه    
تـوان گفـت ابـزاري و    کـه بـه نـوعی مـی    رسـد  خود مـی  "باید"دهد و به بنیادي ترین خود قرار می

عملگرایانه است؛ پس بر این اساس اگر ما به چنین ارتباطهایی قائل هستیم، باید به شکلی عمل کنیم 
نـادینگز تصـریح   ). 69: 1385غفـاري،  (که آنها را ایجـاد کنـیم؛ اسـتمرار بخشـیم و افـزایش دهـیم       

را قبـول  » اسـت و بایـد  «تمـایز قـدیمی    گراسـت و حتـی   کند که اخالق ارتباطی، اخالقی طبیعت می
شود نه از هیچ مرجع دیگري خـارج   گرا، ارزشها از طبیعت ناشی می شناسی طبیعت در ارزش. ندارد

از نظر او زندگی اخالقـی از جهـان مـادي جـدا     . یا فراتر از طبیعت؛ چیزي که هست ارزشمند است
هرچنـد  ( ه دوران کـودکی مـا فهمـی   بر این اساس، تجرب. نیست؛ پس بایستن، بخشی از هستن است

  .دهد از مسئولیت پذیري و دلمشغولی نسبت به همنوع در اختیار ما قرار می) مختصر
دهـیم و   نادینگز بر این عقیده است که ما یا به طور طبیعی به دیگران به عنوان غمخوار پاسخ می

پـس اخـالق   . کنـیم  یا به خاطرات خود در زمینه دلمشـغولی و مـورد دلمشـغولی بـودن رجـوع مـی      
دلمشغولی نه به خدایان وابسته است نـه بـه حقـایق سـرمدي، نـه بـه طبیعـت بنیـادي انسـان و نـه بـه            

بنـابراین،  . ام شـده   تأکید آن بر این است که من در ارتبـاط تعریـف  . ساختارهاي بدیهی شعور انسان
گیزة دلمشغولی از خـود  به خودي و خودانگیخته است؛ یعنی اینکه ان منظور نادینگز از طبیعی، خود

، تجربه مورد دلمشـغولی بـودن، ارزشـی کـه فـرد      »دلمشغولی اخالقی«البته در مورد . خیزد آن برمی
دهندگی دلمشغولی قائل است، تمایل طبیعی ما به برقراري و استمرار رابطۀ دلمشـغولی،   براي پیوند

به کمک ما بیایـد کـه تأکیـد بـر     و برداشت ما از آرمان اخالقی خود به عنوان فاعل دلمشغولی باید 
  .سازد گرایی زیستی را نمودار می گرایی روانشناختی و هم طبیعت این امور، هم نوعی طبیعت

به مورد دلمشغولی بـودن مبنـاي اندیشـۀ    را گوید اخالق ارتباطی تمایل طبیعی انسان  نادینگز می
اي ابـزاري و   رسـد کـه بـه گونـه     خـود مـی  » بایـد «تـرین   دهد و بر این اساس به بنیـادي  خود قرار می

گرا، این اعتقاد است که هماهنـگ   شناسی طبیعت یکی از ویژگیهاي ارزش. شود عملگرایانه بیان می
نمودن زندگی خود با طبیعت تا سرحد ممکن، روش دستیابی به مطلوبترین ارزشهاست؛ بنابراین بـا  
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گرایـی   طبیعـت «تـوان آن را بـر    مـی  توجه به جایگاه اسنادها و امور طبیعـی در دیـدگاه دلمشـغولی،   
  ).همان(مبتنی دانست » عملگرا

  :نادینگز قائل به سه نوع شر است که عبارت است از: قائل بودن به شر در جهانـ  4
   ...مانند مرگ و بسیاري از بیماریها، زمین لرزه، آتش سوزي و: شر طبیعیـ  الف
به طور عمد یا از روي اهمال بـه دیگـري   اي فیزیکی یا روانی است که  صدمه: شرّ اخالقیـ   ب
  .گرایی داري، جنگ، رفتار با حیوانات و جنس شرّ اخالقی مانند فقر، نژادپرستی، برده. کنیم وارد می
تعیین شر فرهنگی پیچیده اسـت؛ زیـرا در زمانهـا و مکانهـاي مختلـف ممکـن       : شر فرهنگیـ   ج

کند کمتر ممکن  درونِ فرهنگی که در آن ظهور میاست رد یا پذیرفته شود و بنابراین تعیین آن از 
در بسـیاري از  ). شـد  وجه غیراخالقی قلمداد نمی  به طور مثال بردگی در یونان باستان به هیچ(است 

شود بلکـه مخالفـت بـا     جوامع مشارکت افراد در جنگ و کارهایی مانند آن، غیراخالقی دانسته نمی
  . خورد آن برچسب غیراخالقی می

تواند وجـود شـرّ را انکـار    در بحث شر معتقد است که هیچ تالش فلسفی یا الهیاتی نمی نادینگز
 چنین این دیدگاه را ردو هم) 81و  82:  1385غفاري، (کند؛ آن را از بین ببرد یا آن را توجیه کند 

  .کند که شر، نبود خیر یا ضد آن استمی
  

  دیدگاه ارتباطی دینی در کتاب مفاتیح الحیات
کند که با اشاره به دو در مفاتیح الحیات نوعی اخالق ارتباطی را بیان می) 1391( آملی جوادي

-کرده  هاي دینی عالوه بر اینکه انسان را به بندگی خدا دعوت آیه از قرآن، معتقد است که آموزه

آیه به این نتیجه وي با کنار هم قرار دادن این دو . )3(اند، او را به آبادانی زمین نیز توصیه کرده)2(اند
رسد که خدا بشر را آفریده است تا با آباد کردن زمین در مسیر بندگی او به سر ببرد و براي هـر  می

هـاي بنـدگی را بـه بشـر     دو قسمت راهکارهائی ارائه کرده است؛ پس همـان طـور کـه خداونـد راه    
و ایـن علـم بـه لحـاظ      آموخت، راهکارهاي عمران زمین را نیز از راه عقل و نقل به او آمـوزش داد 

  . خدادادي بودن، هدفدار و خدا محور است
آبادانی زمین به تعامل انسانی و همه جانبه افراد بـا خـود، همنوعـان، نظـام اسـالمی، حیوانـات،        

محیط زیست و احیاي منابع حیاتی آن اسـت؛ کارهـایی ماننـد کـار و تـالش، بهداشـت و خـدمات        
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یجاد مراکز تولیدي، مزارع سرسبز و غیـره از مصـداقهاي آن   عمومی، احیاي مراکز علمی، عبادي، ا
ماکن زندگی براي دستیابی بـه کمـال انسـانی و    ااي باشد که زمین و این آبادانی باید به گونه. است

ارتباط باخدا آراسته، و در جاي جاي آن، نماد ارتباط با خدا مشاهده شود و هر فردي احساس کند 
شـود و  بیند در این صورت نگاه به سراسر عالم نگاه به آیـت الهـی مـی   که خدا و آیات الهی را می 

   در مفـاتیح الحیـات بـه راهکارهـایی پرداختـه      . شـود زمین شیء گسسته از مبدأ و معاد پنداشته نمـی 
  ). همان(بخشد شود که حیات انسانی را با رویکرد آبادانی زمین کمال میمی

انسان بـر اسـاس فطـرت خـود، کـه آفـرینش او بـر         معتقد است) 1386(چنین جوادي آملی هم
 او بر اساس فطـرت الهـی خـود بـا دیگـران همکـاري       . متمدن است )4(اساس آن رقم خورده است، 

 ریشهاین همکاري و تعاون، که در مدنیت مورد نظر دین . شماردکند و حقوق آنان را محترم میمی
به مقتضاي فطـرت خـود از رنـج و زحمـت      دارد در فطرت واقعی انسان موجود است؛  چون انسان

از سـوي دیگـر، انسـان بنـا بـه      . شـود دیگر انسانها ناراحت و از سعادت آنان خوشحال و مسرور می
کند و هر فطرت انسانی خود، هر آنچه را براي خود می خواهد براي دیگران نیز همان را اختیار می

  .پسنددپسندد براي دیگران هم نمیچیزي را که براي خود نمی
در مفاتیح الحیات به انواع ارتباطات تحت عناوین تعامل انسان با خود، همنوعان، نظام اسالمی، 

  . حیوان و خلقت زیست محیطی مطرح شده است
  

  مبانی فلسفی کتاب مفاتیح الحیات
یکی از مبانی فلسفی این کتاب، سفر چهارم از سفرهاي چهارگانه مالصدرا : حکمت متعالیهـ   1
است که بر مبناي آن رابطه انسان با خـود، جمـاد، نبـات، حیـوان،     » من الخلق الی الخلق بالحقسفر «

این خدا محوري در دو جهت امکان ظهور دارد ). همان(انسان و فرشته بر اساس خدا محوري است 
و  دیگري در جهـت سیاسـت، اجتمـاع، فرهنـگ، جامعـه،       )5(یکی در جهت فلسفه و عرفان و کالم

آنچه در مفاتیح الحیات از خدا محوري مد نظر است، همـین جهـت دوم، یعنـی    . ، و خودارتباطات
رعایت حقوق ناسوتی و اهداف آفرینشی اشیا و اشخاص است که هر موجودي در جاي خود قـرار  

اسـت و هـیچ    در این دیـدگاه، جهـان از حیـات لبریـز    ). همان(گیرد و بهره صحیح از آن برده شود 
آن وجود ندارد؛ بلکه هر چه هست در حال تسبیح خداي متعال است؛ بنابراین با اي در موجود مرده
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این وصف باید براي همه آنچه در جهان وجود دارد، حرمت ویـژه قائـل شـد و هـیچ موجـودي را      
ناروا به کار نگرفت و اشیا را بر مدار حسن و قبح انسان نسنجید و خود یا دیگر افراد بشر را ترازوي 

کمال همه موجودات قرار نداد؛ بلکه خداوند را در محور قرار داد و از دیدگاه حق سنجش نقص و 
توان گفت مبناي فلسفی کتـاب مفـاتیح الحیـات    به همه آنچه در جهان است، نگریست؛ بنابراین می

کـه   کند؛می تنها گشودن زندگی متمدنانه و متدینانه نیست، بلکه کیفیت ارتباط با هر چیزي را بیان
حال که هر چیـزي از هسـتی سـهمی    . هستی سهمی دارد؛ هر چند در ظاهر جامد و خاموش باشداز 

اي خداگونه برخورد شود؛ زیرا بر مبناي حقیقت تشکیکی وجود، هر چیزي دارد، باید با آن به شیوه
  ).همان( اي از وجود خداوند استکه در این عالم هست، ذره
ت تشکیکی وجود از قرآن کریم استنباط کرد این است توان بر مبناي حقیقنکته دیگري که می

اگر کسی دستور خداوند را دربـاره  . آفریده است )6(»حی متأله«که خداي متعال تنها انسان را فطرتا 
حال که . بیند و در نتیجه حیات وي مخدوش خواهد شدکارهاي مختلف نپذیرد، تأله او آسیب می

انسان چیزي جـز تألـه و دلبـاختگی بـه جمـال و جـالل الهـی        انسان فطرتا حی متاله است و واقعیت 
یکـی از  . هاي مختلف عمل کند تا تألـه او آسـیب نبینـد   نیست، باید به دستور و اوامر الهی در زمینه

در کـه  دستورهایی که خداوند به انسان داده ارتباط صحیح با جهان پیرامون و هر آن چیـزي اسـت   
شـود   سد و مظهر اسماي حسناي الهی، و به اخالق الهـی متخلـق  آن است تا به مقام خالفت الهی بر

  ). 1390جوادي آملی، (
  :توان دو قسم عقل را نام برد که عبارت است ازدر این باب می: عقل گرایی دینیـ  2

، عقل زیـر مجموعـه دیـن و وحـی     )1382و  1381(از دیدگاه جوادي آملی : عقل نظريـ   الف
کنـد؛ زیـرا جاعـل و خـالق،     کند بلکه حکم خداوند را کشف مـی است و از خود، حکم صادر نمی

خداست و همه چیز را تشریع کـرده اسـت؛ بنـابراین کـار عقـل تنهـا شـناخت و تشـخیص و درك         
دهد؛ پـس  اي است که حکم خدا را نشان میچیزهایی است که خداوند تشریع نموده و همانند آینه

ل باشد؛ زیرا عقل همه انسانها، افعال خوب و بـد را بـه   افعال انسانی در بحث اخالق باید از روي عق
کند به طوري کـه خـداي سـبحان ادراك زیبـایی و زشـتی و کلیـات مسـائل        طور مستقل درك می

اخالقی را در نهاد انسانها به ودیعت نهاده و به آنان عقل و فطرتی عطا کرده است تا مصادیق نیـک  
ن نتیجه گرفت که در بحث ارتباطات و انـواع آن بایـد از   توامی. اخالقی را از زشت آن باز شناسند

شناخت و بر مبنـاي   اي را که خداوند تشریع کرده است، بازطریق عقل، مصداق نیک و بد اخالقی
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  .بد کار عقل نظري است ازآن عمل کرد و این بخش از عقل یعنی بازشناختن خوب 
مؤثر است بـه دو بخـش علـم و عمـل      اگر نیروهاي انسان را که در سعادت او: عقل عملیـ   ب

شود و عملی کـه براسـاس ایـن علـم صـورت      تقسیم کنیم، علم و ادراکات او عقل نظري نامیده می
که از این عقـل بـه مـدیر و مـدبر تعبیـر      )  1381جوادي آملی، (شود گیرد، عقل عملی نامیده میمی
و بـه  )  1387جوادي آملـی،  ( شود و کار آن سیاست و تدبیر و فرماندهی کارهاي شخصی استمی

ي و ماننـد      طور کلی متعلّق آن، کار و فعل انسانی نظیر ایمان، اخالص، عبادت، محبـت، تـولّی، تبـرّ
  ).1390جوادي آملی، (اینها است 

نتیجه اینکه انسانیت انسان دو جناح و دو شأن جـدا از هـم دارد و کمـال انسـان در پرتـو کامـل       
و به طور کلی هدف اصلی همان عمل است که کار دل و قلـب   شدن جناح نظر و جناح عمل است

  ).1392جوادي آملی، (است که عقل عملی عهده دار آن، و عقل نظري در واقع ابزار است 
روح مجرد تغییـر ناپـذیر در همـه انسـانها هسـت و بـه زمـان و مکـان خاصـی          : مطلق گراییـ   3
ثابت و مجرد است به ناچار بایـد تـابع    فضایل اخالقی هم که در جهت تهذیب روح. نیست محدود

پس همان طـور کـه روح مجـرد، جاودانـه اسـت بـراي تطهیـر و        . اصولی ثابت، پایدار و مطلق باشد
   این دلیل، اخالق جاودانـه یعنـی ثابـت و الیتغیـر     به . تهذیب امر جاودانه مسائل جاویدان الزم است

     یایی کـه در درون علـم اخـالق مطـرح     کلـی بـودن اصـول و قضـا    ). 1379جوادي آملـی،  (شود می
شود از سـوي  ، از بیرون به علم اخالق می»فلسفه اخالق«شود از یک سو و نگرشی که به عنوان می

دیگر، نشانه این است که اخالق، شخصی نیست؛ بلکه وجودي است که پایگاهی ثابـت و جاودانـه   
اگر اخـالق، شخصـی   . ، قابل فرض نیستدارد؛ زیرا قضایاي کلی بدون داشتن پایگاه ثابت و مجرد

توان براي آن، اصول و قضـایاي  باشد و پایگاهی ثابت، مجرد و انتزاعی نداشته باشد نه از درون می
  ).همان(شود براي آن، فلسفه و براهین کلی ذکر نمود کلی تبیین کرد و نه از بیرون می

هاي اسـالمی، ارزشـهاي انسـانی     زهدر آمو: محور بودن ارزشهاي انسانی در رسیدن به کمالـ   4
و به طور یکسان براي زن و مرد ترسیم شده است؛ چون خاستگاه ارزشـها و   ،مالك سنجش انسانها

فضائل، نفس و روح انسان است نه جسم او، و زن و مرد در نفس و روح تفاوت ندارند و روح هـم  
یمان و کفر، عزّت و ذلت، سعادت بنابراین آیاتی که علم و جهل، عقل، ا. نه مذکر است و نه مونث

کند، هیچ یک از ایـن اوصـاف   و شقاوت، و به طور کلی  مسائل ارزشی و ضد ارزشی را مطرح می
پس از حیث انسانیت و رسیدن به کمال انسانی و اخالقی، بـین زن و  . داند و نه مؤنثرا نه مذکر می
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یگري برتري نـدارد؛ چنانکـه قـرآن    مرد تفاوتی نیست؛ بلکه هر دو از یک گوهرند و هیچ یک بر د
یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بـث منهمـا   ": فرمایدمی

طبق این آیه همه . رجاال کثیرا و نساء و اتقوا اهللا الذي تساءلون به و االرحام ان  اهللا کان علیکم رقیبا
جـوادي  ( )7(اند و مبدأ قابلی همه افراد، یک چیز اسـت انسانها از یک ذات و گوهر واحد خلق شده

  ) .1392آملی، 
شود بـه ایـن دلیـل اسـت کـه جامعـه       نکته قابل ذکر اینکه اگر در زن و مرد تفاوتهایی دیده می

انسانی نیازمند این تفاوتهاست؛ زیرا کارها گوناگون است و آنها را باید اسـتعدادهاي گونـاگون بـه    
تفاوت و رهنمـود قـرآن دربـاره تفـاوت زن و مـرد ایـن اسـت کـه         ضرورت عهده بگیرند؛ از اینرو 

     راي تسـخیر متقابـل و دوجانبـه و    زندگی باید بـه بهتـرین نحـو اداره شـود و تفاوتهـاي زن و مـرد بـ       
  ).همان(دیگر است تا نظام آفرینش به بهترین وجه اداره شود مندي از یکبهره

در جـواب  . شود که عقل مرد از عقل زن بیشتر اسـت باب تفاوت زن و مرد، گاهی گفته می در
اسی، اقتصـادي،  باید گفت اوال شاید ثابت شود که عقل اجتماعی یعنی نحوه مدیریت در مسائل سی

ولـی  ـ   هرچند اثبات آن هـم کـار آسـانی نیسـت    ـ علمی، تجربی و ریاضی در مرد بیش از زن باشد  
چنین نیست که هرکس در مسائل فیزیک، ریاضی و سیاسی بهتر باشد به خدا نزدیکتـر اسـت؛ زیـرا    

این عقل، همـان  عقلی سبب تقرب است که انسان با آن نیرو، غرایز و امیال را عقال کند و منظور از 
؛ زیرا عقل عملی بـا دل  )همان(عقل عملی است که چه بسا زنان از مردان در این حوزه قویتر باشند 

و قلب کار دارد که زنان در این حوزه قویتر از مردان هستند و اگر عنصـري ماننـد عاطفـه در زنـان     
  ).همان(بیشتر است، این امر موجب ضعف زن نیست بلکه مایه قوت اوست 

نظام احسن مبنی بر این اصل کلی است که خداونـد کـه احسـن    : احسن بودن نظام آفرینشـ  5
 چـه  زند؛ بنابراین هرالخالقین است هرگز به آفرینش جهانی که داراي عیب و شر است، دست نمی

در جهان هست، خیر است و چیزي به نام شر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر، شر، عدمی است و اگر 
گیریم؛ بینیم به این دلیل است که نظام آفرینش را در مجموع در نظر نمیظاهر شري می گاهی ما به

به عنوان مثال، همان گونه که بهشت زیباست، جهنم نیز در نظام کلی زیبا و بجاسـت تـا جـایی کـه     
جمـوع  هـاي موذیانـه او در م      شمرد؛ حتی شیطان و وسوسه    ها بر می    قرآن کریم، جهنّم را جزء نعمت

نظام اختیار و تکامل براي رسیدن انسان به مقامات بلند انسانی الزم و زیباسـت؛ هرچنـد در مقایسـه    
جـوادي آملـی،   (شـود      دوزخ با بهشت و شیطان با فرشته یکی از آنها زشت و دیگـر زیبـا تلقـی مـی    
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  ).2 ، ج1383
  

  نقد و بررسی دیدگاه نادینگز
هدف نادینگز جـاري شـدن   : در برقراري ارتباط اخالقینادیده گرفتن منابع خارجی تقدس ـ   1

موضـوع اخـالق، رفتـار بـا دیگـران و جهـان       . اخالقیات در زندگی و حیات روزمـره دنیـوي اسـت   
وي اگر چه از اقسام . پدیداري است و از این دیدگاه چگونگی رفتار و تعامل با یکدیگر مهم است

سـخن گفتـه   ) هـا بیعت و حیوانات، جمادات و اندیشهارتباط با خود، نزدیکان، بیگانگان، ط( ارتباط
است از ارتباط با خداوند سخنی به میان نیاورده و تربیت اخالقـی را در نیـروي انگیزشـی بـه سـوي      
. دیگران دانسته و این را در خالل تعبیرهاي مجـذوبیت و جابـه جـایی انگیزشـی ذکـر کـرده اسـت       

شـود و سـخنی از ارتبـاط بـا خـدا یـا تعـالی        ختم مـی بنابراین چنین اخالقی در حد اعلی به دیگران 
در صـورتی کـه در   . مطـرح نیسـت  ) مکـارم اخالقـی  (اخالقیات در جهتگیري معنوي به سوي خـدا  

شـود و  مفاتیح الحیات هدف اصلی اخالق، قرب به خداست که از حیث این ارتباطات براورده مـی 
دا، و به این دلیل است که باید خداوند را اي براي قرب به خدر واقع بحث ارتباطات انسانی، مقدمه

لبریـز، و در   دهد، جهان از حیـات محور قرار داد؛ زیرا از دیدگاه شخصی که خدا را محور قرار می
حال تسبیح خداوند است؛ بنابراین از آن درست استفاده، و ارتباط خوبی با آن چیز یا شخص برقرار 

تواند رسد محور قرار دادن خداوند و ایمان به او می به نظر می). 1391جوادي آملی، (خواهد کرد 
پشتوانه اخالقی بسیار محکمی در انواع ارتباطات باشد که در دیـدگاه نـادینگز بـه آن توجـه نشـده      

  .است
تـوان بـه نـادینگز وارد کـرد، افتـادن در ورطـه نسـبیت        انتقاد دیگري که مـی : نسبیت گراییـ   2

اخالق موقعیتی خویش، معتقد است که وضعیت شخص غمخوار  گرایی است؛ زیرا ناینگز مطابق با
: 1998نـادینگز،  (کنـد  گیرد، چگونگی رفتـار را مشـخص مـی   و کسی که مورد غمخواري قرار می

بنابراین اخالق اصولگراي او به صورت کامل تـابع وضـع فـردي اسـت و بـا توجـه بـه نقـش         ). 189
یید رفتار اخالقی غمخوارانه قائل اسـت بـا تغییـر    أمکملی که نادینگز براي فرد مورد غمخواري در ت

رسـد  در صـورتی کـه بـه نظـر مـی     . شـود دچار تغییر می ،میل و خواست افراد، ارزشگذاري اخالقی
ارزشگذاري اخالقی از ویژگی کلیت، جهان شمولی و دوام برخوردار است و لذا بر اسـاس سـلیقه   
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جوادي (ود؛ مانند اصل ارتباط با والدین ششخص نیست بلکه بر اساس برخی اصول مطلق معین می
هـا و تـرجیح برخـی ارزشـها بـر      هرچند این مطلق گرایی، متضمن توجه بـه موقعیـت  ). 1379آملی، 

  . هاي مختلف نیز هستبرخی دیگر در موقعیت
چنـد در دیـدگاه نـادینگز، غمخـواري نسـبت بـه        هر: در رو تأکید بیش از حد بر روابط روـ   3

د دوردست نیز مطرح است از دیدگاه او غمخواري به افرادي که از ما دور هستند و بیگانگان و افرا
قادر به ابراز بازخورد متقابل نسبت به ما نیستند، دشوار است و قهراً ما در برابر چنین افـرادي وظیفـه   

: 1992: نـادینگز (از نظر وي، هیچ جایگزین مناسبی براي رابطه مستقیم وجود نـدارد  . کمتري داریم
معتقد اسـت کـه دیـدگاه نـادینگز فقـط مناسـب       ) 1387نقل از موحد و باقري، (اسلوت ) 124-110

هـا پاسـخی   کسانی است که با نزدیکان سر و کار دارند، ولی درباره چگـونگی ارتبـاطش بـا غریبـه    
تان ها، بلکه در مورد افراد آشنا و دوسکند که غمخواري نه تنها در مورد غریبهوي تأکید می. ندارد

هنگامی که فـرد دچـار تعـارض     ،دیدگاه نادینگز در پاسخ به این سؤال که. شودهم دچار نقض می
اش را انتخاب کند یا چند نفر غریبه را از مرگ نجـات دهـد در   شود که مثال آیا فرد مورد عالقهمی

ن نتیجه گرفت توااست؛ بنابراین می هاین چنین تعارضاتی فرد چه کار باید بکند، پاسخی ارائه نکرد
  .که غمخواري حتی در مورد دوستان هم اشکاالتی دارد

رسد یکی از اشکاالت جدي از دیدگاه کتاب مفاتیح الحیات به دیدگاه نادینگز، این به نظر می
بحث باشد که از دیدگاه نـادینگز دلمشـغولی جهـانی و فراگیـر را بایـد رد کـرد؛ زیـرا دلمشـغولی         

هاي خیریه اگر کند این است که کمک به مؤسسهو مثالی که مطرح میمستقیم با همه امکان ندارد 
به دلمشغولی مستقیم منجر نشود، اهمیت چندانی نخواهد داشت در صورتی که از دیـدگاه دینـی و   

اي درست نیست؛ زیرا در دیـن اسـالم چـه بسـا کمکهـایی کـه بـه        کتاب مفاتیح الحیات چنین گفته
شود بدون اینکه فرد نیازمند شناخته شود و ایـن اصـلی، اخالقـی    می مؤسسات خیریه یا افراد نیازمند

اصل کمک به نیازمند است که محترم است؛ حتی گفتـه شـده اسـت کـه کمـک بـه        .شودتلقی می
عالوه بر این در دیدگاه دینی دوري و نزدیکی . نیازمندان در خفا انجام شود تا ارزش آن بیشتر شود

کند و شود؛ مثال ارتباط با کافر و منافق با ارتباط با مسلمان فرق مییبر اساس اصول و قواعد معین م
اصل پذیرش دربست و عدم ). 1391جوادي آملی، (براي هر کدام اصول مشخصی ذکر شده است 

هاي اخالقی اسالمی نیز مدنظر قضاوت در مورد افراد، که در دیدگاه نادینگز مطرح است در توصیه
است؛ اما در آنجا که انتخاب ناگزیر است در اسالم، اصول اخالقی مشخصی بـراي تـرجیح هسـت    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 77/  بررسی انتقادي اخالق ارتباطی نادینگز با تأکید بر دیدگاه جوادي آملی در کتاب مفاتیح الحیات

 

  .مشغولی، عاري از آنهاستکه دیدگاه دل
سازد چون نگرش زنـان نسـبت بـه مسـائل اخالقـی،       نادینگز خاطر نشان می: جنسیت گراییـ   4

انداز شـخص درگیـر در موقعیـت و از موضـع      و بیشتر از چشم )236: 1989نادینگز، (ارتباطی است 
ها، امیدها و حاالت درونی  شوند و به احساسات، انگیزه رو میشخص مورد دلمشغولی با مسائل روبه

،  بنابراین مردان نیـز  )8: 1984نادینگز، (افراد توجه دارند، نه به اصول و قواعد فراگیر و جهانشمول 
انـدازي زنانـه در پـیش گیرنـد در صـورتی کـه از        ت به مسائل اخالقی، چشـم الزم است بتوانند نسب

ارزشـهاي انسـانی، مـالك سـنجش     دیدگاه دینی در تعالی اخالقی، بحث جنسیت مطـرح نیسـت و   
چـون خاسـتگاه ارزشـها و فضـائل،     . انسانهاست که به طور یکسان براي زن و مرد ترسیم شده است

  ).1392جوادي آملی، (ست و نه مؤنث روح انسان است و روح هم نه مذکر ا
بـر عنصـر عاطفـه،    تأکیـد نـادینگز   : مبنا قرار دادن عاطفه به عنوان مالك اساسی در اخـالق ـ   5

-مشغولی، توجه به روابط افراد با یکدیگر، حفظ و برقراري ارتباط بین افراد و هممعناي ارتباطی دل

داند و این ارتبـاط در صـورتی محقـق    رفه میچنین به این دلیل که اساس دلمشغولی را ارتباط دو ط
شود که هر دو طرف، هم دیگر را درك کرده باشـند، عـالوه بـر اینکـه از نقـاط قـوت دیـدگاه        می

تواند به این دلیل که تنها مالك اساسی اخالقی بودن اسـت از نقـاط ضـعف ایـن     نادینگز است، می
اینکـه  . تواند تنها متکی به احساسـات باشـد  یدیدگاه نیز به شمار رود؛ زیرا رویکرد اخالقی کارا نم

هـا و امیـال گونـاگون    عاطفه را مالك قرار دهیم، دلیل منطقی نـدارد؛ زیـرا انسـانها داراي خواسـته    
چرا باید براوردن نیازهـاي عـاطفی   . هستند؛ برخی از آنها غریزي و برخی عاطفی و اجتماعی هستند

موحـد و  (یگـر نیازهـا ارزش چنـدانی نداشـته باشـد      از لحاظ اخالقی ارزشمند باشد، امـا ارضـاي د  
توان گفت که هم عنصر عاطفـه مهـم اسـت و    بر مبناي دیدگاه جوادي آملی می). 1387، همکاران

شـود و عقـل   هم عنصر عقل؛ به طوري که وقتی در اخالق از عقل نظري و عقـل عملـی بحـث مـی    
که براي بازشناختن نیک از بد یـا زشـت از   کند گیرد و اذعان مینظري را به عنوان ابزار در نظر می

و بر اساس ادراکات ) 387: 5، ج 1382و  146: 1381جوادي آملی، (زیبا نیازمند عقل نظري هستیم 
دهیم، بنابراین انسان به منظور عقل نظري، کارها و افعالی مانند ایمان، اخالص و عبادت را انجام می

جوادي (است ) اراده و خواست(و جناح عمل ) ایی و تعقلشناس( تکامل نیازمند به هر دو جناح نظر
  ).1392آملی، 
بـر اسـاس رویکـرد دلمشـغولی هـر       :ناقص بودن دیدگاه نادینگز در پاسخ به مسائل مختلفـ   6
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چند تعیین درستی عمل دلمشغوالنه در مواردي مانند رابطه بـا کـودك گرسـنه یـا برهنـه، همسـر و       
اینکه در موقعیتهایی مانند سـقط جنـین، جنـگ و ارتباطـات بـین      دوستان کار مشکلی نیست، تعیین 

رسد؛ بنابراین برد دلمشغولی طبیعی به چنین مواردي المللی چه کار باید انجام داد، دشوار به نظر می
رسد؛ یعنی جواب مشخصی به مسائلی مانند جواز سقط جنین از دیـد رویکـرد دلمشـغولی داده    نمی

هستیم که ابعاد دیگـر  ) همچون اخالق قواعد و اصول(نیازمند به نظریه تکمیلی بنابراین . نشده است
از دیدگاه دینی به چنین مـواردي پاسـخ روشـن داده شـده     ). 204و  205: 1998هولمز، (را بپوشاند 

است، چنانکه در کتاب مفاتیح الحیات در بحث تزاحمهاي پزشکی و سقط جنین گفته شده که حق 
داست و هیچ کس از روي تـرحم یـا احسـاس وظیفـه یـا هرچیـز دیگـر، حـق         حیات صرفا از آن خ

؛ یعنـی کسـی کـه    )1391جـوادي آملـی،   (گرفتن حیات از شخص دیگر و حتی خـودش را نـدارد   
رفتارها و کردار خود را بر مبناي دین اسالم استوار کند در چنین مواردي به تناقض برنخواهد خورد 

  .ماند و جاي تردید براي او باقی نخواهد
همان طور که توضیح داده شد از دیدگاه نادینگز در جهـان سـه    :قائل بودن به شر در جهانـ   7

نوع شر طبیعی، اخالقی و فرهنگی هست که از دیـد دینـی و دیـدگاه جـوادي آملـی، خداونـد کـه        
جهان هـر چـه هسـت     زند و دراحسن الخالقین است به آفرینش جهان داراي عیب و شر دست نمی

ست و چیزي به نام شر وجود ندارد؛ به عبارت دیگر شر، عدمی است و اگر گـاهی بـه ظـاهر،    خیر ا
گیـریم؛ بـه عنـوان مثـال     بینیم به این دلیل است که نظام آفرینش را در مجموع در نظر نمیشري می

همان گونه که بهشت زیباست، جهنم نیز در نظام کلی زیبا و بجاست تا جایی که قرآن کریم جهنّم 
  ).1383جوادي آملی، (شمرد     ها بر می    جزو نعمت را

  
  داللتهاي استنباط شده در تربیت اخالقی

تواند این نتیجه را داشته باشـد  محور قرار دادن خداوند در انواع ارتباطات می: خدا محوريـ   1
اسـت؛  است که خداوند بـه آنهـا بخشـیده     لبریزکه بگوییم جهان و هر آنچه در آن است از حیاتی 

حال که هر چیـزي از   ؛بنابراین هر چیزي از حیات برخوردار، و از آن خدا، و در حال تسبیح اوست
هرگـز در صـدد   ، )56ـ   59: 1391جوادي آملـی،  (هستی سهمی دارد و ذره از وجود خداوند است 

بـه دانـش    آزار و اذیت یا ازبین بردن آن یا استفاده نامناسب از آن بر نخـواهیم آمـد؛ بنـابراین بایـد    
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  .خدا را محور قرار دهند... آموزان یاد داد که در ارتباط با خود، دیگران، محیط زیست و
وقتی تربیت اخالقی بر مبنـاي اصـول   : پایه ریزي کردن تربیت اخالقی بر مبناي اصول ثابتـ   2

نخواهد شد؛ بـه  ثابت و پایدار بنا شده باشد با تغییر میل افراد امر اخالقی یا ارزشگذاري دچار تغییر 
کند بلکه اصول ثابتی است عبارت دیگر سلیقه افراد یا موقعیتهاي گذرا امر اخالقی را مشخص نمی

چنـین وقتـی   هـم ). 25: 1379جـوادي آملـی،   ( کند؛ مانند اصل صله رحمکه آن را ارزشگذاري می
ار شـک و  ریزي شود، شخص در موقعیتهاي متعـارض دچـ  تربیت اخالقی بر اساس اصول ثابت پایه

مثالی که مطرح شد بحث . داند کدام امر درست استتردید نخواهد شد و حداقل این است که می
  .تزاحمهاي اخالقی در پزشکی است؛ مانند سقط جنین

باید متربی این را بیـاموزد کـه جنسـیت    : محور قرار دادن ارزشهاي انسانی در تربیت اخالقیـ   3
دارد بلکه بنا به گفته قرآن کریم، ارزشـهاي انسـانی اسـت کـه     افراد در رسیدن به قرب الهی نقشی ن

ترین شما نزد خداوند با تقواترین فرماید گرامیمالك سنجش انسانها است؛ چنانکه قرآن کریم می
توان استنباط کرد این است که در بحث نزدیکی به خداونـد جنسـیت   آنچه از این آیه می. شماست

  .و تقواي انسانها دارد مطرح نیست بلکه بستگی به رفتار
در متون اخالقی ما هم صحبت از محبت و : در نظر گرفتن عنصر عقل و عاطفه در ارتباطاتـ  4

چنانکـه خواجـه    ؛انـد و محبت کـردن را در زمـره عـدالت آورده    )9(احسان شده است و هم عدالت
مبالغـت اسـت در   تفضل از عدالت شریفتر است از آن جهت که «که نصیرالدین طوسی گفته است 

شمارد و احسان در واقع او عدالت را فضیلتی عام می .»عدالت نه از آن جهت که خارج از آن است
توان نتیجه گرفت که عنصر عقل و عاطفه به هیچ وجـه  بنابراین از دیدگاه اسالمی می .را مکمل آن

مکمل یکدیگر هستند و از یکدیگر جدا نیست که بخواهیم یکی را پررنگتر از دیگري بدانیم؛ بلکه 
  .باید در تربیت اخالقی به آن توجه کرد

  
 گیريجمعبندي و نتیجه

مشغولی، اخالق دلمشغولی، گز در اخالق با توجه به معناي دلدر این مقاله دیدگاه ارتباطی نادین
 مانند سنتی اخالق مقدمات از برخی دلمشغولی نادینگز انواع دلمشغولی تبیین، و بیان شد که اخالق

اخالقی، جهانشمولی اخالقی را رد،  استدالل یا داوري بر تأکید یا تعارض لحظات در گیري تصمیم
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چنـین  هم. کندمی تأکید مثبت روابط توسعه و نگهداري ایجاد، یکدیگر، با زندگی بر و به جاي آن
ر کتـاب  در ادامه دیـدگاه اخـالق ارتبـاطی د   . مبانی فلسفی این دیدگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت

مفاتیح الحیات با توجه به مبانی فلسفی آن معرفی شد؛ سپس دیدگاه نـادینگز بـا توجـه بـه دیـدگاه      
نتایج نشانگر این است که نادینگز به این دلیل که در بحـث اخـالق بـر    . دینی مورد نقد قرار گرفت
نـد کـه در   کدهـد و تأکیـد مـی   کند و به درك متقابل در روابط اهمیت مـی عنصر عاطفه تأکید می

ارتباط دوطرفه باید از خود فراتر رفت و خود را جاي دیگري گذاشت و دنیا را از دید او نگریست، 
  .شایسته تقدیر است اما به رغم نقاط مثبت این دیدگاه، انتقادهایی نیز بر آن وارد است

هولمز، (و  گرایی از سوي ا، رد اصل)1360گرگوار، (گرایی نادینگز هر چند انتقاداتی بر عاطفه
رسد صورت گرفته است به نظر می) 2000استویناف، (اش ، و مفاهیم مورد استفاده در نظریه)1998

توان انتقادات جامعتري نسبت به دیدگاه نادینگز مطرح کرد که به این می) اسالمی(که از دید دینی 
  :قرار است

اسـت لـذا خداونـد و     هدف نـادینگز جـاري شـدن اخـالق در زنـدگی روزمـره      ـ   1 از آنجا که
تواند پشتوانه محکمی در اخـالق باشـد در برقـراري ارتبـاط      هرگونه منابع خارجی تقدس را که می

کند و در نتیجه کمک به مؤسسـات  بر روابط رو در رو بیش از اندازه تأکید میـ   2. گیردنادیده می
در به پاسخگویی به دلمشغولی مـا  این دلیل که قا بهخیریه، معلوالن و کسانی را که از ما دور هستند 

از آنجا که تحت تأثیر دیدگاه فمینیسم قائل به جنسیت گرایـی، و  ـ   3. دداناهمیت مینیستند نیاز بی
معتقد است که مردان نیز باید نگرشی زنانه انتخاب کننـد در تأکیـد بـر عنصـر عاطفـه و احساسـات       

شود که نسبیت گرایی شدید او باعث میـ   4. دهدکند و به عنصر عقل اهمیت کمتري میافراط می
  .   انسان نتواند اصول ثابتی را براي خود انتخاب کند که در موارد تناقض بر اسـاس آنهـا رفتـار کنـد    

نهایتا به این دلیل ـ  6 .نیست... قادر به پاسخگویی به بسیاري از مسائل مانند سقط جنین، جنگ وـ  5
  .د رویکرد دینی مورد نقد جدي، و دیدگاهی ناقص استکه قائل به شر در جهان است از دی

ارتباط با خداوند را پشتوانه محکمـی  ـ   1در مقابل، دیدگاه دینی جوادي آملی به این دلیل که  
برخالف نادینگز، که صرفا به عنصر  ـ  2 .دانددر اخالق، و هدف اخالق را رسیدن به قرب الهی می

طرح کردن عقل نظري به عنوان ابزار باز شناسی خوب از بد و کند با معاطفه و احساسات توجه می
عقل عملی به عنوان تدبیرگر اموري مانند ایمان، اخالص و عبادت هم عنصـر عاطفـه و هـم عنصـر     

شود کـه انسـان در   صحبت او از اصول مطلق و ثابت باعث میـ   3. دهدعقل را مورد توجه قرار می
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تعارض در زمـان محبـت بـه والـدین و همسـر، کـه دیـدگاه         موارد تعارض مثل قضیه سقط جنین یا
نادینگز جوابی براي آن ندارد به تکلیف عمل کند و بداند که چه کاري باید انجـام دهـد و ایـن بـا     

در بحث کمک به دیگران صرفا کمک به کسانی که با ما ـ   4نسبیت گرایی نادینگز در تضاد است 
طور مستقیم با آنها ارتباط برقرار کنیم، اهیمـت نـدارد؛ بلکـه     توانیم بهو دارند و ما میرروابط رودر

از ارزش ... کمک به کسانی که از مـا دور هسـتند ماننـد گرسـنگان آفریقـا، زلزلـه زدگـان چـین و        
احسن بودن نظام آفرینش در دیـدگاه   ـ   5. بسیاري برخوردار است؛ اگر چه آنها را هیچ وقت نبینیم

کند؛ زیرا خداوند خیـر  در جهان که نادینگز قائل به آن است رد میارتباطی دینی هرگونه شري را 
نهایتا اینکه با مطرح کـردن روح، کـه نـه    ـ    6 .شودمحض است و از خیر محض جز خیر صادر نمی

مذکر است و نه مؤنث به عنوان خاستگاه ارزشها، جنسیت گرایی را که نادینگز قائـل بـه آن بـود و    
زنان نسبت به اخالق، ارتباطی است، مردان نیز باید چشم اندازي زنانه در معتقد بود که چون نگرش 

  .کندپیش گیرند، رد می
توان بـا در  با توجه به آنچه گفته شد و از خالل نقد دیدگاه نادینگز در بحث تربیت اخالقی می

لـذا  نظر گرفتن خداوند، کل هستی را لبریز از حیاتی دانست کـه در حـال تسـبیح خداونـد اسـت و      
با مبنا قرار دادن اصول . اي از وجود خداوند دانست که نباید به آنها آسیب رساندموجودات را ذره

با . توان مشخص کرد که در موارد تعارض باید به تکلیف عمل کرد نه عاطفه و احساساتثابت می
عـالی   محور قرار دادن ارزشهاي انسانی این مطلب را آموخت که رسیدن به قـرب الهـی و درجـات   

متعلق به جنسیت خاصی نیست و نهایتا اینکه در بحث تربیت اخالقی هم به عقل باید توجـه کـرد و   
هم به عاطفه؛ چنانکه در جاهاي مختلفی محبـت و احسـان کـه حـد اعـالي عاطفـه اسـت در کنـار         

  .عدالت که حد اعالي عقل است، سخن گفته شده است
  

  یاداشتها
قرار گرفته است؛ غمخواري، مراقبت و مباالت معادلهاي دیگري براي این واژه  Careلمشغولی معادل واژة ـ د 1

  .است
 .»ما انسان را تنها براي بندگی آفریدیم«: »و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون«ـ  2

و«ـ  3 ه کُم شَأَ نْ نَ أَ ضِ مر کُم و اَلْأَ مرَ تَعس یها ا61/ هود( »ف(  
ت«ـ  4 یا اللَّه فطْرَ فَطَرَ لَّت ا النَّاس هلَی 30/روم( »ع(  
  .و عرفانی خداوند را محور قرار دهیم کالمی ،یعنی اینکه در بحثهاي فلسفیـ  5
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  .مسبوق است ب شدن در الوهیت اوویعنی خداخواهی به خداشناسی و ذـ  6
  .1سوره نساء، آیه ـ  7
ا ـ  8 بِه ب کَذِّ ی ی الَّت نَّمه ج ه ذانِه کَذِّب ا تُ م کُ بآالء ر یمٍ آنٍ، فَبِأَي م نَ ح یب ا و ه ونَ بینَ وفُ ونَ، یطُ رِم ج م   ).45-43/الرحمن( الْ
  .که از نظر نادینگز در زمره اصول و عقل قرار دارد، مطرح شده استدلیل این به بحث عدالت ـ  9
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 .اسراء: قم .زن در آینه جالل و جمال). 1392(جوادي آملی، عبداهللا 

  .اسراء: قم .مفاتیح الحیات). 1391(جوادي آملی، عبداهللا 
 .اسراء: قم .اسالم و محیط زیست ).1390(جوادي آملی، عبداهللا 

 .اسراء: قم .منزلت عقل در هندسه معرفت دینی). 1387(جوادي آملی، عبداهللا 

 .اسراء: قم .ج دوم .تفسیر موضوعی قرآن). 1383(جوادي آملی، عبداهللا 

 .اسراء: قم .5ج .)تفسیر قرآن کریم(تسنیم ). 1382(جوادي آملی، عبداهللا 

 .اسراء: قم .دین شناسی). 1381(جوادي آملی، عبداهللا 

 .اسراء: قم .)جلد دهم تفسیر موضوعی قرآن( مبادي اخالق در قرآن). 1379(جوادي آملی، عبداهللا 

 .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران .اخالقیدو رویکرد معاصر در تربیت ). 1385(غفاري، ابوالفضل 

. شناسی مطالعات تربیتی و روان .مشغولیتربیت اخالقی از منظر رویکرد دل اخالق و .)1384(ابوالفضل  غفاري،
 .28تا   2:5ش .6دورة 

تا  157  :54و  53ش  .مطالعات اسالم. گرا از منظر دیوید کار تربیت اخالقی فضیلت .)1380( ابوالفضل  غفاري،
184.  

انتشارات دانشگاه : تهران .ترجمۀ ابوالقاسم پورحسینی. مشارب عمدة اخالقی ).1360( گرگوار، فرانسوا -1
 .تهران

 .انتشارات سمت: تهران .ترجمه محمد پاك سرشت .مکاتب فلسفی و آراء تربیت). 1384(گوتک، جرالد 

هاي امام محمد غزالی و نل بررسی تطبیقی دیدگاه ).1387(احمد  ،سلحشوري ؛موحد، صمد؛ باقري، خسرو
 39-60: 27پیاپی . اندیشه دینی شیراز.  اخالقی نادینگز درباره تربیت
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