
١

  1نادینگز نل

                                                   
  2برخورداري رمضان

هستیم؛ حیات اخالقیمان از جهان واقعی بیگانه و گسسته نیست، ها در جهاناز آنجا که ما انسان

 تنها مشاهدهگرانِ بیرون از آن باشیم، غریزه اجتماعی  و نیز تحول فکورانه آناینگونه نیست که 

چنانکه به دانش آموزانمان وابسته هستیم آنها نیز به ما به عنوان معلم هم... دهدجهان روي می در

).1995(تکیه دارند 

  
  
Nel Noddings  

  

مقدمه

به موازات . همه مقاطع آموزشی از ابتدایی تا دانشگاه تدریس کرده استمتولد شد و تقریباً در  1929نل نادینگز در سال    

وي سیزده . داده استریزي درسی را براي مدارس عمومی انجام میاش در کالس درس خدماتی چون مدیریت و برنامهتجربه

انشگاه کلمبیا تا سال پس از بازنشسته شدن از د .)2011کلمن و همکاران،(لیف کرده است أکتاب و حدود دویست مقاله ت

  .)210،ص2001فلیندرس،(کرددر کالج معلمان دانشگاه کلمبیا فلسفه تعلیم و  تربیت تدریس می 2000

بردارنده تحلیل موضوع  به ویژه عناوین آثار وي در. نادینگز در طیف کثیري از مسائل تعلیم و تربیت اندیشه داشته است   

-اي که مشوق غمخواري باشد، تالش براي بازمفهومبه گونه ي ساختارهاي مدرسههو جایگاه آن در اخالق، توسع٣غمخواري

. اي براي تربیت اخالقی استو استفاده از عالئق مادرانه به عنوان زمینه) 1989نادینگز( از منظر زنان 4پردازي مقوله شر

ثیر پذیرفته است اما این نقد را هم متوجه وي أت 6رشددر باب تعلیم و تربیت به مثابه  5نادینگز اگر چه از اندیشه جان دیویی

اي دارد هم فردي است و هم اجتماعی، هم داند که گاهی این تصور از رشد مبهم است؛ نخست تعلیم و تربیت وجوه دوگانهمی

ف افراد همواره هدف خود هستند نه صر وسیله است و هم هدف، دوم در درون عمل تعلیم و تربیت مانند جامعه و زندگی

هدف » راهنما بودن« نهایتاً به سبب. دارد وسیله، سوم تعلیم و تربیت هدف ثابتی ندارد بلکه در بهترین حالت ویژگی راهنمایی

  .)2006استون،(ي میان حال و آینده دارد کیدي خاص بر رابطهأت

  اخالق و ارزش اخالقی

اما با وجود این، فلسفه و . که همواره دلمشغول آن بود یهاي نخستین نادینگز در مورد آموزش ریاضیات بود؛ قلمرویپژوهش   

رویکردي فمنیستی به : غمخواري با عنوان هاي وي قرار گرفت؛ نخستین کتاب ويي اخالق به تدریج در محور فعالیتمطالعه

                                                            
1 . Nel Noddings
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3. Caring 
هـایی اسـت   هاي مراقبت، مباالت و غمخواري و شفقت معادلهاي فارسی دقیقی براي این واژه کلیدي اندیشه نادینگز در فارسی فعال ًپیشنهاد نشده است؛ اما واژهمعادل

واژه دلمشـغولی از آنجـا کـه    . باشدتوان مسامحتاً به کار برد؛ منظور نادینگر همان حس مادرانه تیمارداري و توجه به نیاز دیگران و کمک براي پاسخدهی به آن میکه می

ناظر به  ابراز بیرونی هم هستcareرسد معادل مناسبی نباشد؛ چرا که به نظر میاست و نه ابراز بیرونی،  careتنها ناظر به جنبه درونی

4. Evil
5. John Dewey
6. Growth
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چه چیز براي  که این است مذکور پرسش ماندگار نادینگز در کتاب. نشان دهنده چنین توجهی است 1اخالق و تربیت اخالقی

هاي پیشین اخالقی نیز مطرح بوده است، اما رویکرد نادینگر به این فعل اخالقی اساسی است؟ اگر چه این پرسش در سنت

به نادینگز که پیش از وي از مفهوم غمخواري استفاده کرده  لحاظ زمانی و فکري از ترین محققنزدیک. پرسش متفاوت است

] نظریه[اما به نظر نادینگز دیدگاه گیلیگان تا انجامیدن به ایجاد یک . است 3اثر صداي مغایردر ) 1982( 2کارول گلیگان است

مدعاي نادینگر در بسط و پرورش دیدگاه اخالق مبتنی بر  .)1998نادینگز،( اخالقی مبتنی بر غمخواري بسیار فاصله دارد

تنگناهاي اخالقی و مالحظات اخالقی مربوط به  5یفو نه دیدگاه اصالت تکل 4غمخواري این است که نه دیدگاه اصالت سود

دیدگاه (ايیا استدالل پایه) رویکرد اصالت سود(هاي مبتنی بر پیامدهاي محتملوي تصمیم. زنان را در نظر نداشته است

مادر به  کند؛ همچنان که در غمخواريکند، اما منظر بدیلی بر اساس غمخواري طبیعی پیشنهاد میرا رد نمی) اصالت تکلیف

کید دارد، به نظر وي، از این عمل متقابل تأقوت رویکرد نادینگز در این است که بر  به نظر فلیندرس. فرزند این امر نهفته است

 شودتواند از نگاه یک عامل فردي بیرون از تکلیف یا مطابق اصولی انتزاعی تحلیلمنظر موضوعات اخالقی به سادگی نمی

   .)211، ص2001فلیندرس، (

 هايگزاره هستند مدعی که دیگران و شوپنهاور هیوم، چون 6یایگرناشناخت رویکرد با نادینگز اخالقی رویکرد چه اگر    

 به: یک شود؛می متمایز حیث دو از اما دارد هاییشباهت) 1383صادقی،/فرانکنا( ماست عاطفی هايواکنش از برخاسته اخالقی

 رادیکال نوع از رو این از داند،می اجتماعی روابط پیوند باعث را آن و کندمی برجسته زنان در را غمخواري ویژگی خاص طور

 از داندمی طبیعی اصلی اخالقی عمل در را غمخواري  اینکه به توجه با: دو. شودمی متمایز 7آیر.جی.اي چون گرایی ناشناخت

  .گیردمی فاصله گرویی ناشناخت  در نهفته گرایینسبی

 از برخاسته طبیعی غمخواري کنش دارد؛ وجود اخالقی غمخواري و نادینگر نظر مورد طبیعی غمخواري میان تفاوتی البته    

 در مختلف» بایدهاي« انتخاب بر بیشتر اخالقی غمخواري در اما است کودکی دوران در ما شدن واقع غمخواري مورد تجارب

 را غمخواري از انواعی 8مدارس در غمخواري چالش اثر در نادینگر. است ناظر شود اعمال غمخواري است قرار  که هاییموقعیت

 و هاغمخواري معطوف به غریبه ،10درون قلمرو در غمخواري ،9خود معطوف به غمخواري«: از عبارتند که است بازشناخته را

 معطوف به محیط زیستغمخواري  ،12طبیعی محیط زیست و گیاهان جاندارن، معطوف به غمخواري ،11دیگران به صورت عام

 این از. )124ص 1998 نادینگز و 18- 20صص الف1992نادینگز،( 14ها اندیشه معطوف به غمخواري و 13بشر يساخته دست

  .باشد محیطی زیست و انسانی مسائل از ايگسترده طیف به معطوف تواندمی غمخوارانه کنش نادینگز نظر در رو

 قضایاي صدق اثبات  پدیدارشناسانه اخالق غایت و است کرده اخذ 15پدیدارشناختی رویکردي که است مدعی نادینگز    

 خود به بازگشت«وي معروف شعار در سس پدیدارشناسیؤبه عنوان م 16هوسرل اندیشه جوهر)2004اسمیت،.(نیست اخالقی

                                                            
1 . Caring: A Feminine Approach to Ethics &Moral Education
2. Carol Gilligan
3  . In a Different Voice; Psychological Theory and Women's Development
4.Utilitarian 
5. Deontological 
6. Non-cognitive 
7. Alfred .j. Ayer 
8  . The Challenge to Care in Schools
9. Caring for self
10. Caring in the Inner Circle 
11. Caring for strangers and global others
12  . Caring for plants, animals, and the natural environment
13  . Caring for the human-made environment
14.Ccaring for ideas
15. Phenomenological
16 .Edmund Husserl
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 ذات که است صورت این در هوسرل خود نظر به و آیدمی شمار به گرایی اثبات اندیشه با آشکار تقابلی که است نهفته »اشیاء

 1قائم به اصالت ذات تصوري پدیدارشناسی از هوسرل خود تصور منظر این از .)1389برخورداري،( شودمی دسترس قابل اشیاء

 ادعاي اینکه بدون و کنیم اثبات را چیزي اینکه بدون کنیم عرضه روشن و منسجم تصویري است ممکن« عبارت. است

 و پدیدارشناسی اندیشه از ثیرتأ دهنده نشان .)1984نادینگز،( »باشیم داشته اخالقی صدق ای اخالقی شناخت جستجوي

 ذات( صوري تحلیل که است کرده اظهار دیگر جایی در البته. باشدمی نادینگز نزد پژوهش شیوه عنوان به آن از استفاده

 گسترده توصیف پی در نیستم؛ عالقمند آگاهی نهایی ساختارهاي به. نیست من نظر مورد طرح دیگر هوسرلی نوع از) گرایانه

 مورد ویژگی... هستیم مانند چه به داریم اشتغال غمخوارانه هايرویارویی به که آنگاه« که هستم موضوع این جهانشمول تقریباً

 غمخوارانه فعالیت در کنندگان مشارکت رفتار با حدي تا و است رفتاري حاالت بودن مشوش و گریزان موقتی، من بحث

   .)13،ص2002نادینگز( »شودمی برساخته

شناخت
2  

 توجیه از ايپشتوانه بلکه نیست ادراك صرف چیزي، شناخت. داندمی» 3موجه صادق باور« را شناخت سقراط مانند نادینگز   

هایی براي افراد است و فرصت گیرد، شناخت منشاء قدرتاي فرهنگی در نظر میوي شناخت را نیز به عنوان سرمایه .رددا

وي . ها را از افراد سلب کندها و آزاديتواند انتخابنامد نیز میمی »4شناخت مرجح«کند، اما فقدان آنچه که نادینگز فراهم می

را نداشتن این شناخت تعداد زیادي از افراد  اشکال خاصی از شناخت غالباً با آمادگی تحصیلی توام هستند«کند وي اظهار می

هاي که تحت عنوان تواند گروهکسب دانش یاد شده می) 2011کوین و دیگران،( »سازداز کاالهاي مادي متنوع محروم می

  .  حوزه امور مرجح هستند را در دستیابی به حقوقشان یاري کند هاي اقلیت، افراد بینوا و عموماً افرادي که بیرون ازگروه

  درسی برنامه

 .داندمی - نشده ریزيبرنامه هم و شده ریزيبرنامه نوع از هم -هايرویارویی از ايمنظومه مثابه به را تربیت و تعلیم نادینگز   

 از تربیت و تعلیم کندمی اظهار وي. دهدمی ارتقا شناسی،قدر و فهم ها،مهارت شناخت، کسب طریق از را رشد منظومه دو این

 آموزاندانش به تنها گیريسرمشق. 8ییدأت و 7عمل ،6گفتگو ،5دهی سرمشق: دارد کلیدي ویژگی چهار غمخواري منظر

 آموزانشاندانش باید مربیان. کنند غمخواري تعامل طریق از چگونه که دهدمی یاد آموزاندانش به بلکه آموزدنمی را غمخواري

 طریق از را شناخت گفتگو به اشتغال با. شود دریافت و اکتشاف بحث طریق از که جایی تا کنند درگیر غمخواري کنش با را

 تشخص و توسعه را بهتري خود کنیممی ییدأت را کسی وقتی. کنند تأمل عمل آن در اینکه ترمهم و آورندمی دست به عمل

 ندارند ییدأت لفهؤم در جایی هااندرز و پند. بشناسیم بهتر معقولی نحو به را 9دیگري باید ما کاراین با. بخشیممی

 گفتگو به که طرفی دو سوي از غمخوارنه کنش بردارنده در است گفته سخن آن از نادینگز که اخیر يلفهؤم .)2004اسمیت،(

  .گوید می سخن آن از وي که است غمخوارانه اخالق متمایز ویژگی همان  واقع  در و دارند اشتغال

 کافی که کندمی تأکید ویژه به. دهند تعلیم را چیز یک باید خانه در والدین هم و  مدرسه در معلمان هم گویدمی نادینگز   

 هايانسان به که کنیم کمک آموزان دانش به که دارد ضرورت بلکه بیاموزد را پایه هايمهارت آموزدانش بخواهیم که نیست

                                                            
1. Essentialism 
2 .Knowledge  
3. Jjustified true belief
4. Privileged knowledge
5. Modeling 
6. Dialogue
7. Practice
8. Confirmation
9 .Other
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 درسی موضوعات از نهایت بی آموزدانش که باشند داشته یاد به والدین و معلمان .)پیشین نادینگز،( شوند تبدیل نیز 1ورزعشق

: گویدمی خانه مورد در. باشند داشته توجه آموزاندانش با روابطشان به باید معلمان نتیجه در دارند بیشتري اهمیت درسی

 از تنها نباید والدین دارد، ايآگاهانه عشق و کافی مادي منابع کم دست که کندمی زندگی خانه یک در کودك هر نخست

 درسی برنامه براي نادینگز. کنند فراهم را 2اتفاقی یادگیري براي لحظاتی یا تعلیمی لحظات بلکه کنند، نگهداري کودکانشان

 عالئق محور بر درسی برنامه این که آنجا از.  باشد آموزدانش هر عالئق از ايگسترده طیف بردارنده در که کندمی پیشنهاد

 بر تمرکز تربیت و تعلیم در نادینگز نظر از. است دخیل آن ایجاد در نیز آموزدانش بلکه معلم تنها نه شود،می بنا آموزدانش

 و تدریس ساختارهاي انتقال انتقالی، جنبه از مقصود. است توجهی قابل و مهم مقوله والدین و معلمان براي 3انتقالی جنبه

 و درسیبرنامه تدریس، سازماندهی بر تمرکز و توجه. است افراد رشد و غمخواري بر مبتنی روابط يکننده ترغیب تحصیل

 و تعلیم نقد توانمی را کتاب این منظري از. است یافته نمود 4مدارس در غمخواري روي فرا چالش اثر در  تدریس حرفه

- رشته نقد راستاي در. داندمی گزینه بهترین آموزاندانش يهمه براي را لیبرال تربیت که دیدگاهی و دانست لیبرال تربیت

  از تصور این کند،می اظهار شودمی تجویز 5آدلر مورتیمر دیدگاه در ویژه به تربیت و تعلیم براي لیبرال دیدگاه در که هایی

 عالیق از کثیري طیف از دیدگاه این وي نظر به. است نظرانهتنگ تصوري شود تأکید انسان عقل پرورش بر کل به که عقالنیت

 در غمخواري پرورش نادینگز يدغدغه که آنجا از رسدمی نظر به اوصاف این با) 2001فلیندرس،( کندمی غفلت آموزاندانش

 را باشد می ناظر کودك با والدین روابط به آن عمده بخش که رسمی غیر تربیت هم و رسمی تربیت هم است آن وسیع گستره

  .است داده قرار توجه مورد

  تأثیرات

 رغم علی. شودمی تلقی اخالق و تربیت  به غمخوارانه رویکرد 6فلسفی  تقریرهاي مهمترین از یکی عنوان به نادینگر دیدگاه    

  آن بر مبتنی درسی برنامه و اخالق او؛ رویکرد به فمنیستی اندیشه جنبش از بیرون هم و درون از هم که انتقادها برخی رغم

 از وسیعی گستره بر است داشته غمخوارانه منش پرورش بر خانه و مدرسه نقش بر که کیديتأ با ویژه به است، شده وارد

 اخالقی ابعاد به که است بوده کسانی براي بخشی الهام اولیه منشاء نادینگز آثار«. است بوده تأثیرگذار خود عصرهم محققان

 هاییپژوهش گرفتن فزونی تأثیرات این يجمله از) 318ص2008 تاپان،( ».اندبوده عالقمند تربیت و تعلیم و تحصیل تدریس،

 عنوان همین با خاص طور به 1986 سال در مثال عنوان به. است بوده وي رویکرد از ثیرأت به زنانه شناخت هايشیوه باب در

 بر تمرکز با کیفی پژوهش کی 10تارول جیل و 9گلدربرگر نانسی ،8کلینچی بلث ،7بلنکی مريتوسط) زنانه شناخت هايشیوه(

 و کنندمی برقرار ارتباط شوند،می ثرأمت کنند،می کسب شناخت چگونه زنان اینکه  موضوع  با زن آماري جامعه یک روي بر

   .است مبتنی نظرات موید نحوي به که شد دارند انجام یادگیري در که عقالنیتی ينحوه
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