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Introduction 
Sarah Ruddick, a feminist ethicist, proposed the maternal thinking 

approach. Based on this approach, the maternal voice can be heard. A voice 

based on motherly tenderness and referring to mothers' sympathetic plans. 

Ruddick's analysis showed a strong link between care ethics and maternal 

ethics. Roudick's philosophical work laid the groundwork for raising children 

from a feminist perspective of peace. In his view, mothers' actions are 

respected as peace. However, mothers do not have a pre-prepared model for 

performing maternal actions and their care is accompanied by compassion and 

love. For many men and women, the maternal model can be a symbol of care 

and shape the experience and work of caring. The relationship between mother 

and child, is related to maternal activities. As a provider of motherly thinking, 

Ruddick emphasizes that motherly action involves different ways of thinking 

and acting.  

 

Method 
In this study, conceptual and inferential analysis methods were used 

according to the questions. In response to the first question, the concept 
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analysis method was used. In this question, researchers identified and analyzed 

the basic aspects of maternal thinking. To answer the second question. Based 

on this method, the inference of principles from the reconstructed Franken 

method is done according to the deductive model.  

 

Results 
Data analysis showed that the following principles can be deduced from 

the maternal thinking approach. Maternal lovemaking, constructive 

cognition and awareness, maternal moderation and control, constant 

patience,  modest forgiveness, Constant patience and forbearance, situational 

reflection, cultivating peace and friendship,rationalization on two levels of 

attitude and action, compassionate suffering. These principles have the 

potential to be considered by teachers and educators as guidelines in 

education.   

 

Discussion 
Accordingly, first, the maternal thinking approach was analyzed and its 

basic elements were examined. Maternal ontology is a kind of communication 

and experience is the basis of its epistemology in which thinking and action 

are necessary and necessary to each other. Maternal ethics is based on another 

preference on itself. Three goals are protection, growth and education (social 

acceptance). From the point of view of maternal thinking, mothers use the 

principle of love in performing caring roles. Attention love is protective love 

(maintenance love), Scrutiny Love ،love and humility.  

 

Keywords: Maternal thinking, caring, caring, love protective love, love of 

attention, Ruddick l.  
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 چکیده

 استنتاج و رودیک دیدگاه بر تأکید با مادرانه اخالقی تفکر بررسی رویکرد هدف با حاضر پژوهش
 فمنیستی مراقبت شناسان اخالق از رودیک سارا. گرفت قرار توجه مورد یتترب و تعلیم  در آنهای  داللت

 بر که صدایی. است شنیدن قابل مادرانه صدای رویکرد این اساس بر. کرد مطرح را مادرانه تفکر رویکرد
 فضای به تسری ، قابل تفکرمادرانه. دارد اشاره مادران دلسوزانههای  نقش به و بوده مادرانه لطافت اساس

 پژوهش روش. باشد داشته وجود جامعه در بیشتری شدن مادرانه که شود می توصیه است، بنابراین عمومی
 مادرانه تفکرهای  ویژگی مفهوم تحلیل روش از استفاده با ابتدا. است استنتاجی و تحلیلی نوع از حاضر

 شامل موارد ذیل هستند؛ مبانی اساسی انسان شناسی  تفکر مادرانه اساس، بر این. شد تحلیل و بازشناسی
 عمل و تفکر آن در که بوده شناسی تفکر مادرانه معرفت اساس تجربه ، ارتباط اساس روابط انسانی مادرانه

 رودیک دیدگاه از. است خود بر دیگری ترجیح بر مبتنی مادرانه ارزش شناسی . یکدیگرند ملزوم و الزم
. باشد می آموزش و هدف؛ حفاظت، رشد سه شامل و گیرد می شکل های فرزندان نیاز اساس بر مادرانه اعمال

 ازعشق و فضایل مادرانه بهره مادرانه و جهت دستیابی به اهدافهای  نقش اجرای در همچنین،مادران
موشکافانه، و فروتنی  ، عشق(نگهدارنده عشق) محافظتی توجه، عشق عشق عشق مادرانه شامل؛. گیرند می

 استنتاج ، پژوهشگران به مادرانه تفکر نی انسان شناختی و اهداف رویکردمبا به توجه با. مادرانه است
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ورزی مادرانه،  روش قیاسی پرداختند که شامل اصول ؛ عشق–های تربیتی با استفاده از الگوی فرانکنا  داللت
داوم، روی و کنترل مادرانه، رایگان بخشی متواضعانه، بردباری و شکیبایی م شناخت و آگاهی سازنده، میانه

زدایی  ورزی در دو سطح نگرش و عمل، رنج ، عقل تامل و موشکافی مبتنی بر موقعیت،پرورش صلح مادرانه
عنوان دستورالعمل فراروی در تعلیم و تربیت مورد توجه  این اصول قابلیت ان را دارند که به. دلسوزانه

 . . معلمان و دست اندرکاران تربیتی قرار بگیرند
 

  موشکافانه، توجه، عشق عشق مراقبتی، تفکر مادرانه، مراقبت، عشق :کلیدی  های واژه

 

 مقدمه
های رفتار  نمونه ترین عالی از و خداوندیهای  جلوه زیباترین از فرزندی و مادر ارتباط

باز  دیر توجه به نقش مادران در تربیت از. رود به شمار می انسانی عالم در اخالقی مطلوب

 در مورد Pestalozzi( 1746) عنوان نمونه و تربیت بوده است، به مورد توجه متفکران تعلیم

 از قبل مرحله از که این بدون آدمیزاده یک اجتماعی و عاطفی سرنوشت" :گوید مادر می نقش

بین او و مادرش مربوط  روانی و بدنی پیچیده بسیار روابط به آوریم میان به سخنی او تولد

 دیگر موجود هر از تر ضعیف و تر وابسته مادرش آغوش رد کودک "کند  می یادآوری او. است

 احساس را شناسی حق و ، محبت اخالقی تأثیرات نخستین همان جا در است ولی زمین بر روی

محبتی است که نوزاد  تأثیرات نخستین توسعه نتیجه انسان در اخالقی اصول رعایت. کند می

اخالق یک مفهوم . (Chateau, 2017, 231 است ) کرده انسان از آغوش مادرش احساس

گیرد  فلسفی و به مثابه استاندارد رفتاری است که طیف وسیعی از شرایط را در بر می

(Charkhab et al. , 2020که یکی از اشکال اخالق ) شکل ترین کامل. ، اخالق مراقبت است 

 اعمال انجام جهت کرد، زیرا مادران توان مشاهده می فرزندی و مادر رابطه در را مراقبت اخالق

 رویکرد. است همراه و عشق دلسوزی با ها آن ندارند و مراقبتای  آماده پیش از الگوی مادرانه

 قابل مادران در رفتار ها آن بارزترین که دارد اشاره اخالقی متمایزهای  ویژگی به مادرانه

 و ، عدالت ، حقوققانون دهند به می انجام فرزندان برای که کارهایی در مادران. است مشاهده

 . است فرزندان خیر ها آن راهنمای بلکه نگرند نمی تکالیف به ها آن اندیشند، نمی ها این مانند

ی انجام شده توسط محققان نشان دادند که تاکنون پژوهشی در ارتباط با  ها تحقیق و بررسی

اینجا به تعدادی  در. تفکر مادرانه رودیک و تعلیم و تربیت در داخل کشور انجام نگرفته است

. شود از تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور در ارتباط با تفکر رودیک انجام گرفته اشاره می
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(2019 )Ingwerson در دهند و می تشخیص را های جهانی آسیب کند که مادرانی را روایت می 

 مادرانه را بتمراق در پژوهش خود؛ اخالق Taksevana( 2017). کنند می مقاومت خشونت برابر

، مبتنی بر  مراقبت مدل ارتباطی برای یک Rompel (2014). داند می عقل و احساسات بین جمع

 گرفته قرار بهم وابسته شبکه در یک بوده و هم با آن در تعامل ساکنان مراقبت مادرانه که همه

 عقالنیت Cohn( 2014). شوند می حمایت مادر مراقبت با افراد شبکه این در. باشند را ارائه داد

را  عواطف و ، شفقتMackenzie (2012) . دهد می قرار بررسی مورد را ناشی از عمل مادرانه

 احساسات پرورش برای نیازی پیش شمارد و بهزیستی بر می و انسانی هوش در اصلی عناصر

 قاخال اهمیتای  گسترده طور به Held (1998). داند می انسانی کرامت به احترام و اخالقی

 ارزشی گیری جهت و مادرانه تفکر استانداردهای  کرده و مشخصه را شناسایی رودیک مراقبت

 . (Held, 1998, 88کرد ) بیان اخالق در را آن

 توانستند و کرده توجه مادرانه های شیوه مورد در رودیک استدالل به مراقبت شناسان اخالق

، برخی از  تحقیق حاضر پزوهشگران توانستند در. برسند براخالق مبتنی و ای رابطه رویکرد یک به

های رویکرد مادرانه را مشخص کرده و به معرفی اصولی قابل استخراج از این  عناصر و مؤلفه

عنوان دستورالعملی کلی فراروی معلمان و مربیان بوده و راهنمای  توانند به رویکرد بپردازند که می

 . است ر متفاوت از سایر تحقیقات در این زمینهپژوهش حاض ،از این رو. اعمال تربیتی باشند

احتماالً  و فرصت دلیل نبودن به ما کشور پرورش و دهند که آموزش ها نشان می پژوهش

 این از یکی و است رو  روبه فراوانی مشکالت با کیفی و توسعه کمی بهبود برای اراده کمبود

 نشان. Fathi Azar, et al(2017). تتربیتی اسهای  محیط در مؤثر عاطفی روابط مشکالت، سستی

بنا بر نظر . هستند تحصیل دوران های چالش ترین مهم عاطفی، و ارتباطی های چالش که داد

(2007 )Behpazhooh آموزانی دانش با کنند می تدریس ویژه و عادی مدارس در که معلمانی 

 با دارد ضرورت پسهستند،  رفتاری و ، عاطفی یادگیری مشکالت دارای که هستند رو روبه

کنند،  می اشاره Briggs and Martin( 1986). شود توجه آنانهای  نیاز به بیشتری دقت و شناخت

 به عواطف ورود با. است احساسات و عواطف تلفیق دارد نیاز آن در عصر به آموزش آنچه

بهترین . شود می حل امروز عصر آموزشی مسائل از ، بسیاری فردی میان روابط ارتقای و آموزش

که  آنچه. توان مشاهده کرد و زیباترین جلوه بروز عواطف و احساسات را در رفتار مادرانه می

 ها آن رسیدن تعالی به فرزندان و از در مراقبت را خود تالش و وقت از توجهی قابل زمان مادران
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ها  مهارت از ای مجموعه صورت به  تواند کنند، همواره همراه با لطافت مادرانه است که می میصرف 

 . شده ودر تعلیم و تربیت مورد توجه قرار بگیرد نگریسته بهم و مرتبط شناختیهای  نگرش و
 

 های پژوهش پرسش
، اهداف و  مبانی چه دارای رودیک چیست و مادرانه از دیدگاه سارا رویکرد تفکر -1

 است؟ هایی ویژگی

 کرد؟ استنتاج مادرانه تفکر رویکرد از توان می در سطح اصول( تربیتی )های  داللت چه -2
 

 روش
 در. االت استفاده شدؤهای تحلیل مفهوم و استنتاجی به تناسب س در این پژوهش، از روش

 اساسی در این سؤال، محققان وجوه. شد استفاده تحلیل مفهوم روش از اول الؤس به پاسخ

ل دوم، از روش استنتاجی گویی به سؤا پاسخ جهت. کردند و تحلیل بازشناسی را تفکر مادرانه

شده فرانکنا و طبق الگوی  اصول از روش بازسازی استنتاج بر اساس این روش،. شد استفاده

 نگر واقع های گزاره و تربیتی اهداف از باید تربیتی اصول استنتاج برای. قیاسی صورت گرفت

 تربیت و لیمتع اصول از اصلی آن نتیجه که جست بهره عملی استدالل یک مقدمات منزله به

 خواهد علمی نیز اصل باشد علمی مبنا اگر و فلسفی نیز اصل باشد فلسفی مبنا اگر. بود خواهد

 اهداف -1ترکیب دو مقدمه؛  از محققان در این پژوهش،. (Bagheri et al., 2011, 120بود )

 های هگزار -2باید هستند و  هایی تجویزی و حاوی مادرانه که گزاره تفکر رویکرد تربیت در

هستند،  "است " هایی توصیفی و حاوی تفکر مادرانه که گزاره شناسی انسان طبق مبانی نگر، واقع

 . به اصول تربیتی دست یافتند
 

 ها یافته
اهداف و  شناسی(، چه مبان )انسان دارای و از دیدگاه رودیک چیست مادرانه تفکر رویکرد

 هایی است؟ ویژگی

 

 مادرانه تحلیل رویکرد تفکر

  "مادرانه تفکر" نظریه که بود کسی نخستین و مراقبت اخالق پردازان نظریه  رودیک از راسا
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مادری نماد  از نظر رودیک،. (Ingwerson, 2019; Confortini & Ruane, 2014) کرد مطرح را

 هدف. (Ruddick, 2002, 46)شود  ، اعم از زن یا مرد را شامل می یک تفکر است که همه افراد

 بلکه نبود، مادری صفات برشمردن یا و مادری ، توصیف مادرانه ز مطرح کردن تفکررودیک ا

مادرانه بر ماهیت و نقش  تفکر. بود مراقبت اخالق راستای در ال ایده فکری خط یک دادن نشان

ها  های بیولوژیکی آن مادران در انجام عمل مراقبتی مادرانه بدون تمرکز بر جنسیت و یا زمینه

 را مراقبتی کار که دهند می ترجیح از نظر رودیک، مادران. (Rompel, 2014, 17) .توجه دارد

شنیده  قابل که است حساسی مراقبتی ، کار کودکان پرورش زحمت و تجارب صدای. کنند احساس

 شدن مادر های فعالیت وها  ها، اولویت بر این اساس، نگرانی. (Ruddick, 2002, 40)شدن است 

گیرند که این  می عاطفی مادران شکل و شناختیهای  ، ظرفیت متافیزیکی های نگرش بر اساس

 . سازد فراهم هدفمند فعالیت یک عنوان به  های مادران نقش مشاهده برای ای تواند، زمینه می اقدامات
 

 مادرانه  تفکر تحلیل مبانی
 . رد استشناسی این رویک ، تحلیل و بررسی مبانی انسان منظور از مبانی تفکر مادرانه

 در ها انسان که را فرض این مراقبت دانان اخالق روابط انسانی مادرانه: ارتباط، اساس  -

دهند  می نیستند را ارائه مستقل عوامل به عنوان ای از روابط اجتماعی بوده وصرفاً         شبکه

(Noddings, 1984) .از را افراد شکل گرفته و رابطه اساس بر رویکردی است که مراقبت 

 ارتباط مسئولیت و در طریق از مراقبت داند، زیرا اخالق می وابسته هم عاطفی به و نظراخالقی

 از بخشی از این نظر، روابط. آنان متمرکز است نیازهای به پاسخ بر و یافته توسعه  دیگران با

 سانی را ازروابط ان نوع بشر، افراد از کدام هر. (Held, 2006, 13-14)دهند  می راتشکیل ما هویت

 در اخالقی مراقبت ریشه این بنابر. کنند می جستجو خانوادگی روابط در خانه و از درون کودکی،

 را متقابل شناخت عالیم اولین تواند می کودک و مادر اولیه تعامالت. است خانواده خانه و

 را طیارتبا شیوه بهترین که است ای شبکه اعضا خانواده همچون و مادر ارتباط. کند مشخص

 . کند می دهی سازمان

: شناخت مادرانه بر اساس ارتباط اندیشه، نگرش و تجربه و عمل تفکر مادرانه، اندیشه، -

 مادرانه تجربه. روند تجارب به عنوان عناصر و سازندگان این شناخت به شمار می. عمل است

  فرزندان رشد یها موقعیت در همدالنه ارتباطات ایجاد جهت سپس اقدام و احساس درک، شامل
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 و فعالهای  پاسخ زمینه و کمک کرده کودکان رشد جریان بهتر درک و فهم تجربه به. است

 کودک توسعه تدریجی پذیرش جهت در ارامی به مادرانه درک. سازد می فراهم را همدالنه

. است تجربه کردن درونی در و واقعی روابط در مادر تمرکز. (Ruddick, 2002, 14)یابد  می

 مادران گاهی. ندارد غریزه از تعریفی کند می حفظ و گیرد می یاد فرزندش از مادر که وشیر

 در. (Percy, 2012) شوند می هایشان بچه گر نظاره و نشینند می صدا و سر بی طوالنی مدت برای

 و اندیشه. دهد می نشان العمل عکس و واکنش فرزندان ذاتیهای  نیاز به ، مادر مادرانه تفکر

 در ابتدا نظر این از. شوند می عمل به منجر شدن مادرهای  فعالیت طریق از شده ایجاد  نیمعا

. شود می داده قرار آزمایش بوته در تفکر های شیوه بعد و شود می تفکر شناخت های روش مورد

است  اعمال نتیجه از ناشی حقایق، شناخت معیارهای و بوده متمایز شناخت های روش بنابراین

(Cohn, 2014) .عمل در که بوده مادرانه نگرش نوع از ناشی مادرانه تفکر رویکرد، این لذا در 

 . است آزمودن قابل

 در. است دیگری حضور در خود ، یافتن برخود: مادری دیگری مادرانه، ترجیح شناسی ارزش

 رو به ، رو4هو مادران 3، مادرانگی 2، مادری 1واژهایی همچون؛ مادر مادری با مفهوم تحلیل و تجزیه

 ؛ دیگری 5دیگری +من  رابطه معنای به مادر کلمه. نشان دادها  واژه این تحلیل و تجزیه. شویم می

 از بخشی که کسی با ارتباط قطع یا اتصال تجربه یعنی مادر. است 7بودن دیگری مادر و یا 6بودن

 این از. (Rose, 2015, 28-29) است دیگری از که بخشی عنوان شخصی  به بودن یا است و شما

 زندگی او خاطر به تنها و دادن ترجیح خود بر را دیگری یعنی است؛ جانشینی نوعی مادری نظر

 و خاص دیگری، با رو در رو مواجهه اخالق فمنیستی، مراقبت پردازان نظریه برای. است کردن

 رنج دارند، نیاز او به که است کسانی به پاسخ کند، می مسئولیت به مجبور را مادر آنچه. است مهم

 اتفاق رو در رو خاص برخوردهای در دیدگاه این در اخالق زیرا. کنند می صدا را او و برند می

 . (Moran, 2000, 348) نیست بینی پیش قابل نتیجه و موقعیت نظر از و افتد می

  رفتارهایش تمام در و پندارد نمی اعضا دیگر از مستقل روانی و ذهنیت واجد را خود مادر
 

                                                      
1-  mother 

2-  mothering 

3-  motherhood 

4-  maternal 

5-  me+other 

6-  me+otherness  

7-  mother-ness 
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 جان به را اعضا دیگر گناه و خطا مسئولیت حتی و است اعضا دیگر از زدایی رنج به معطوف

اوست  از صیانت معنای به و است ارزش دارای نهایت بی دیگر سوی از نهایت بی این. خرد می

(Sayadmansour, 2019) . 

که  است نامتقارن ای رابطه. نیست بستانی و بده یا جانبه دو ای ، رابطه مادرانه ، رابطه رو از این

،  مادران. کنند گونه چشم داشت و انتظار جبران از دیگری مراقبت می بدون هیچ در آن مادران

. شوند پذیرا می ها را با جان و دل کنند و مسئولیت آن ، تجربه می تجربه ترین صمیمانه در را دیگری

نیازهای خود مقدم داشته و به  بر را ااعض دیگر دیگران حمایت کرده، نیازهای از دلسوزانه ها آن

 . دهند ها پاسخ می آن
 

 تحلیل اهداف مادرانه
. شناسی این رویکرد قابل تأمل و تحلیل است اهداف رویکرد مادرانه با توجه به مبانی انسان

 شکل شان فرزندان و مادران پیرامون جهان توسط مادری کند، اهداف چنانچه رودیک اشاره می

 وسیله به نیازهای کودکان است و ، ناشی از اهداف مادران. (Ruddick, 2002, 23) گیرد می

 . شوند می ها شناسایی آن تقاضای

 را مادرانه کار اساس اجتماعی(، و آموزش )پرورش  هدف؛ حفاظت، رشد سه رودیک، نظر از

 و کودک 2رشد ، پرورش1کودک زندگی حفظ منظور به مادرانهای  خواسته. دهند می تشکیل

 . (Ruddick, 2002, 24شود ) می انجام 3اجتماعی نظر از قبول قابل کودک پرورش

 زندگی هستند و در راستای مراقبت مادرانه خود زندگی حفظ خواستار فرزندان، :4حفاظت -

پذیری طوالنی  که کودکان آسیب کند می استدالل رودیک. شود ها تأمین می امنیت آن و ها حفظ  آن

 همواره این رو مادر،والدین هستند از  جانبه از طرف همه راین نیازمند حمایتمدت داشته، بناب

 مادرانه احساسات با همواره مادرانه محافظت. (Ruddick, 2002, 65) است خود مراقب کودک

 جهت رودیک. است ضروری کودک از محافظت در عاطفی عمیق رابطه ایجاد. است توأم

 از یکی سازد کنترل می مطرح را مادرانه 5کنترل کودک، با مادر رفتارهای در اعتدال حفظ

                                                      
1-  the preservation of life child 

2-  the fostering of the childs growth 

3-  raising a socially acceptable child 

4-  protecton 

5-  control  
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 حتی و ندارد وجود کامل طور به کنترل که از نظرگاه مادرانه، چند هر. است مادرانهای  دغدغه

 . (Ruddick, 2002, 73) کنند ایجاد می را هایی محدودیت هم ترین کنترل کامل

 مختلف ابعاد در را رشد رودیک. است رشد مادرانه تفکر ابعاد از هدف دومین :1رشد -

 رشد و با مادرانه با پرورش، مراقبت. گیرد می نظر در مثبت جهت در و جسمی، ذهنی، عاطفی

 و کند می رشد از نظر او کودک. (Ruddick, 2002, 83) شود می انجام کودک دنیای شناختن

عنوان  به وی اقدامات و مادر پاسخ. کند می رفتار متفاوت و کرده تغییر روز  به روز  است ممکن

. (Ruddick, 2002, 50) گیرد می صورت 2فعال توجه طریق از زمینه این در دلسوز شخص یک

 از. باشد دیویی رشد دیدگاه از گرفته الهام رشد، مورد در رودیک دیدگاه که رسد می نظر به

 برای مدالنهه تصورات پرورش هر دو در  دارد که درونی و بیرونیهای  جنبه رشد دیویی، نظر

 از و آزمودن شامل تجربه ، طرفی از. است مطلوب و ممکن آدمی برای انسانی و ارتباطات

های  پیچیدگی دارای کودکان. (Chateau, 2017, 302) کردن است احساس شامل دیگر طرف

 جدید چیزهای با و افکنند می نظر خود پیرامون جهان به شگفتی با ها آن. هستند خود خاص

 رابطه این در. باشند می رشدی تغییرات روند دارای و کرده تغییر ها آن. کند می راربرق تماس

 . دهد می قرار حمایت مورد و داده در جریان رشد، یاری را او کودک. است مادر با اصلی نقش

 نظر از که بپذیرد را کودکی باید مادر هدف سومین :برای3(اجتماعی پذیرش)آموزش  -

افرادی تبدیل  به کودکان باشند که مراقب باید مادران که معنی این باشد، به قبول قابل اجتماعی

 ,Ruddick)باشند  داشته مناسب تعامل جامعه با مستقل بوده و بتوانند ماهیتی شوند که دارای

 الزم که را انچه هر و دهد می آموزش او به ، کرده اعتماد کودکش به عشق با مادر. (119 ,2002

 و مراقبت اگاهانه گیری تصمیم امکان در پذیرش اجتماعی، کودکان. سازد می مهیا او برای دارد

 . آورند دست میه را ب خود از
 

 مادرانه تحلیل فضایل
 ، 5محافظتی ، عشق4توجه عشق همچون؛ ای مادرانه های ویژگی از مادرانه تفکر در رودیک

 

                                                      
1-  growth 

2-  active attention  

3-  training  

4-  attentive love  

5-  preservative love 
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 یاری مراقبتی، اهداف به سیدنر در را مادران که. برد نام می 2و فروتنی 1موشکافانه عشق

 . نامد می مادرانه فضایل را ها ویژگی این دهند او می

 با ، به روش محافظت مادرانه همراه محافظتی نگهدارنده: عشق عشق یا و محافظتی عشق

 راه از نیاز جهت مراقبت از فرزندان را  موردهای  مهارت مادران،. اشاره دارد احساسات و عشق

 5جهان حفظ و 4جهان ، بازسازی3جهان  محافظت از شده استخراج نگرش سیلهو  به و تجربه

. است همراه مادرانه طبیعی احساسات ، با عشق نگهدارنده. (Ruddick, 2002, 78)ند زآمو می

 چنین معناست انجام عمل مراقبتی بدین و انگیزه ایجاد برای احساسات از استفاده اهمیت

 را امن همواره محیطی فرزندان از محافظت در مادران. باشد اعدهق بر مبتنی تواند نمی اقدامی

 به قادر مادران. کند رشد زا اسیب خطرات بدون بتواند آنجا در کودک که کنند می جستجو

 همدیگر متقابالً که گیرند می یاد ها آن. هستند خود فرزندان با عاطفی وابستگی و روابط برقرای

 .باشند داشته دوست را

است، از  متمرکز فرزندان به گویی پاسخ بر پایه مادرانه از آنجا که تفکر ه:توج عشق

 دیگری در توانایی حضور توجه، عشق. های ضروری، چنین تفکری عشق توجه است مؤلفه

 فضیلت یک عنوان به را توجه عشق کرده و توجه عشق و حقیقت مفاهیم به رودیک. است

 ذهنیت شناختن برای توجه این است و عاشقانه وشناختی  عملی توجه. کند می توصیف کالن

 نیایش مورد در 6ویل سیمون های نوشته را از توجه ، ضرورت عشق رودیک. است الزم دیگران

 یک به که است داشتنی دوست و عادالنه نگاه یک نیایش نظر، این از. است گرفته الهام( نماز)

 ,Ruddick)دارد  قرار توجه و داشتن تدوس های ظرفیت در نگاه نوع این. شود می معطوف فرد

 توجه درک رسد، می نظر به ضروری مراقبت به تمایل در آنچه از نظر رودیک،. (120 ,2002

 پاسخ و فعال توجه مادر. است طبیعی توجه این کودک و مادر ارتباط زمینه در. است عاشقانه

 9پذیرش گیرنده با  که دهد می انجام کودک با 8پنداری و همذات 7توجه طریق از را کودک به

                                                      
1-  scrutiny love 

2-  humility 

3-  World –protection 

4-  World-preservation 

5-  acceptance of the recipient 

6-  simon weil 

7-  Attention 

8-  empathy 

9-  acceptance of the recipient 
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 در. (Goodfellow, 2008, 18) گردد می همراه وی 1مراقبانه حضور با و شود می داده پاسخ

که این . است مراقبت قلب در اصیل داشتن دوست و بینانه روشن دلبستگی مادرانه، تفکر

 در توجه عشق که حالی در. کند فراهم را فرزند و مادر بین مشترک اعتماد تواند دلبستگی می

 جهان در پاسخ و نگاه برای روشی به که دارد را قابلیت این ولی دهد می رخ خصوصی فضای

 . شود تبدیل

 نوع این. است مراقبت در مضاعف تمرکز نوعی شامل موشکافانه : عشقموشکافانه عشق

 سبک به اشاره موشکافی. (Ruddick, 2002, 78)شود  می انجام دقیقهای  نگاه با تمرکز

 حالت بهترین دهد و به رخ می اقدامات از از بسیاری دارد که قبل محافظت از خاصی شناختی

 ,Tong, 2009)است  بینانه واقع متافیزیکی نگاه نوعی واقع در موشکافی. دارد تفکر، اشاره

 نیازمند مادران هستند، لذاتأمل  قابل روزمره از زندگی حاصلهای  فعالیت که جا آن از. (182

 شود، پس نگرشی خردمندانه می انجام 2ملیأنگاهی ت با موشکافی. هستند ورز اندیشه ذهنی

 انجام در مادران. است خردورزی وتأمل  با تفکرمادرانه همراه. (Ruddick, 2002, 78) است

 محافظانه عشق هم و دقیق موشکافی هم. گیرند می بهره مادرانه موشکافی از مراقبت مادرانه

 آید می پیش بالقوه در نگهداری کودک خطرات از دوری ، جهت پنهانی یها نگاه با همراه

 . کند می توصیف را احتمالی خطرات به نسبت آگاهی از حالتی موشکافانه عشق این بنابر

 ,Ruddick, 2002) است متافیزیکی عمل نوعی فروتنی مادرانه تفکر دیدگاه از :3فروتنی

 شخص خود به که واقعیتی یعنی داند، می عالقه عمیقهای  ریشه دارای را فروتنی رودیک. (72

 ,Ruddick)دهد  انجام عالقه با را آن و نکند مقاومت آن برابر در و شخص نشود تحمیل

 انجام (کودک جانب از)بینی  پیش قابل  غیر رفتاری که آید می پیش فروتنی زمانی. (93 ,2002

 ناامید مادران وقتی. کنند می محدود را مادر تالش نشده بینی پیشهای  رفتار هنگام در این. گیرد

 فداکارانه احترام و تواضع حالت بهترین در مادرانه فروتنی. کنند می شوند، سکوت می ناتوان یا

است  کنترل قابل غیر دنیای در جهان کنترل و حفظ فضیلتی برای. کند را توصیف می واقعیت به

(Ruddick, 2002, 73-74) .مادرانه  فروتنی. توان به عشق موشکافانه پیوند داد فروتنی را می

 را فروتنی و مادران، تواضع. باشد همراه آگاهی و تأمل با که یابد می صحیح حرکت زمانی

                                                      
1-  careful presence 

2-  reflective 

3 -  humility 
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 جهت چیز همه کنترل و جا همه دیدن برای خیالی، اجباری های تالش که دانند می فضیلتی

 قابل غیر عوامل و خود اراده حدود به فروتنی با مادر یک. کند می تعدیل را کودک امنیت

 . شود می واقف کنترل
 

 ؟ کرد استخراج مادرانه تفکر رویکرد از توان می تربیتیهای  داللت چه

های تربیتی مورد توجه  تواند در جریان فعالیت درک و بکارگیری رویکرد تفکر مادرانه، می

، محققان پس از بررسی و  ین پژوهشدر ا ،رو از این. دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار بگیرد

های تفکر مادرانه مبادرت به استنتاج اصول تربیتی  شناسی، اهداف و ویژگی تحلیل مبانی انسان

 . نمودند
 

 ورزی مادرانه عشق

 در فراگیر فضیلت یک عنوان به را کودک به ورزیدن عشق برای مادرانه ظرفیت رودیک

 را کند، عشق می توجه عشق به کودک با مادر. (Ruddick, 2002, 182) داند می مادرانه عمل

در  عشق نظر، این از. (Ruddick, 2002, 122 دهد ) می رشد اجازه فرزند به و تقویت کرده

 از را شناخت های کودک، راه معلم اولین عنوان مادر، به. است شناختی توانایی نوعی مادران

 تواند با می معلم در جریان تعلیم و تربیت،. آموزد می ها آن عاشقانه به توجه و تعامل طریق

 دنیای درک به او باید. دهد نشان عالقه و توجه آموزان دانش به الهی موهبت این از مندی بهره

. نهد بنا توجه و التفات پایه بر و مادرانه تفکر جنس از مراقبتی و پرداخته آموز دانش

 نوع این در. آموزان دارد دانش شناختی هستی ماهیت در آموزان ریشه دانش به ورزی معلم عشق

 احساس نوع این. گیرند می قرار توجه و احترام بودن، مورد انسان سبب آموزان به دانش نگاه

 نحو به معلم و گیرند می قرار معلم مهر و محبت مورد آموزان، دانش همه و نیست مشروط

 . دارد هورظ و آموزان بروز دانش برای عاشق معلم پس. انهاست عاشق مطلق
 

 آگاهی سازنده و شناخت
. (Ruddick, 2002, 91دارد ) وآگاه مداوم ذهن وجود به نیاز فرزندش، درک برای مادر یک

 فرایند در. (,Mayeroff 23 ,2017 است ) کردن مراقبت برای ضروری عنصر نخستین آگاهی

 قرار توجه ردمو را( دیدن)مشاهده  و شناخت همچون خاصی های ویژگی باید مادران رشد،
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 به را انان آموزان باید دانش با سازنده تعامل برقراری در تعلیم و تربیت هم معلم ، جهت. دهند

 آنان، عملی زمینه و آمادگی درک، استعداد، میزان از آگاهی و فراگیران شناخت. بشناسد درستی

. نماید رفتار دشاناستعدا و توانایی اندازه به آنان با شود می موجب و دهد می یاری را معلم

 قضاوت درستی به آنها درباره بتواند که بشناسد خوب آموزان را ان قدر او باید دانش همچنین؛

 . شود ایجاد عاطفی برقراری راه از تواند می شناخت دلسوزانه و غمخوارانه روابط در. کند
 

 و کنترل مادرانه روی میانه
 را کودک گرفتن نادیده و غفلت بین متناسب میانگین باید ، مادران کند می استدالل رودیک

 ,Ruddick) کند می جلوگیری کودک واقعی های نیاز دیدن از حد از بیش مراقبت بیابند، زیرا

، اصل  سازند را پیشه خود می اعتدال فرزندان با رفتار در مادران که گونه همان. (73 ,2002

 حرکتی و فعل هر. سبات تربیتی نیز حاکم باشدهای تربیتی و منا روی مادرانه باید بر رفتار میانه

 مقام در که باشد داشته سعی باید او. باشد استوار روی میانه بر باید زند می سر معلم از که

 مهرورز، معلم. سازد خود پیشه را روی میانه همواره تدریس در مراقبت، در محبت، و توجه

 عین در و برد می بکار وسط حد قاعده یترعا به توجه با و هم با تربیت در را نرمی و درشتی

 آموزان دانش چند هر. کند می کنترل را ها آن تربیت و تعلیم امر در احساسات دادن دخالت

 . هستند صمیمانه و عاطفی روابط نیازمند
 

 (داشت چشم بدون)متواضعانه  بخشی رایگان
 و وابسته غیر های یتمحدود به مادران فروتنی با. فروتنی و تواضع فضیلتی مادرانه است

است،  ضروری این اساس بر. (Ruddick, 2002, 71-72) گذارند می احترام کنترل قابل غیر

 بر بنا. گذارند می احترام کنترل قابل غیر و وابسته غیر های محدودیت تواضع کردن به معلمان با

 بتوانند باید معلمان. کنترل قابل غیر دنیای برای است، نوعی کنترل تواضع مراقبتی تربیت در این

بگیرند و رایگان بخشی مادرانه داشته باشند و از منافع خود در  پیش در دگرگرایانه نگرشی

 غلبه مقام در آموزد و می معلم به را اشتباهات جمله از چیز همه اموختن توان فروتنی،. گذرند

 چند هر. است ریدیگ کرامت به احترام و خودنمایی بر غلبه فضیلت این. هست نیز خود بر

 اشتباهات جبران توان آموزد می که انسانی یعنی معناست؛ همین به هم یادگیری مقام در فروتنی

 . بیاموزد نو از تواند می بیابد، را خود
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 مداوم  شکیبایی و بردباری

 و صبر با باید رشدی تغییرات درک برای مادران. است ارام و تدریجی رشد، فرایندی

 و نشسته صدا سر بی طوالنی مدت برای مادران گاهی. نمایند مراقبت خود انفرزند از بردباری

 در آموزان را تواند دانش می مداومت و صبر با هم معلم یک. هستند خود فرزندان گر نظاره

 امری یادگیری دارد باور که معلمی. برساند رشد به و کرده هدایت نظر مورد تربیتی مسیر

 داند می یادگیری الزمه را بازنگرانه مرور و تمرین گذارد و می مانز امر این برای است تدریجی

(Mahdavieh et al., 2020) .در تا شود می کمک انها آموزان به دانش به مناسب زمان دادن با 

 آموزان یابند و با صبر و بردباری دانش پرورش و کرده حرکت معین مسیر در شده، تعین زمان

 منتج درست نتیجه به زمان گذر در تنها اندیشه و تفکر پرورش. دریابند را خود توانند، می

 مراقبتی نیازمند که گیرد می صورت پیوستگی و ، متانت حلم بردباری، و صبر با تربیت. شود می

 . است مادرانه
 

 موشکافی مبتنی بر موقعیت و تأمل
. تاس شده طراحی آموزش و ورزی، پرورش عشق هدف؛ با ملیأت متفکرانه عمل یک

 و کرده ایجاد را عملی اگاهانه مادران،. باشد امر جوانب سنجیدن معنای به تواند می موشکافی

 دهند می معنا را خود تعقیب و کرده ترغیب را خاصی اهداف همزمان و شوند می درگیر آن با

(Ruddick, 2002, 11) .هایش گذاری ارزش و ادراکات از و است موقعیت در فرد تأمل، فرایند در 

 تغییر عملش و فکر وسیله به را موقعیت حال همان در و پذیرد می ثیرأت موقعیت مورد در

. برعمل تأمل کند مبتنی اقدام و گیری تصمیم فرایند معلم باید در. (,Schon  1992)دهد  می

 و ها ویژگی خویشتن بر واکاوی با و بپردازد خویشتن مورد در تفکر به بدین گونه که او ابتدا

 ارزیابی مورد را خود احساسات و داده سپس عواطف قرار ملأت مورد را خویشهای  ییتوانا

 با تا کرده تشویق را آموز دانش او. آموزانش بیاموزد ورزی را به دانش چنین تأمل هم. دهد قرار

 با آموز دانش. کنند برقرار تماس جدید چیزهای با و افکنده نظر خود پیرامون جهان به شگفتی

 با مل،أت در. شود می سایرین با ارتباط و اطراف محیط خود، کشف به تشویق سن افزایش

 سطحهای  مهارت استدالل و گو و گری، گفت همچون، پرسش فلسفی های رویه از جویی  بهره

 . شود داده می پرورش آموزان در دانش را شناختی باالی
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 پرورش صلح مادرانه 

 و دادن اشتی ، مقاومت، خشونت از عاری های ارمان نمودار رودیک، زعم به مادری

 ، مانند عمومیهای  زیرساخت که دارد کیدأت او. (Holms, 2020, 419است ) صلح برقراری

 تربیت و تعلیم در این بر بنا. بود خواهد مناسب پروری صلح تمرین ، برای کودکان از مراقبت

 ضرورت اجتماع سطح در مهربانی و صلح گسترش برای تفکری چنین به پرداختن ضرورت

 روابط در. است پرورش مراقبت، اخالق در کیدأت مورد نکته مهم. (Hedayati, 2018) دارد

 به عنوان تربیتی محیط. بیاموزند را صلح توانند می افراد که است حمایتی و دهنده پرورش

 مراقبت شخص توسط( شاگرد) شونده مراقبت حضور که باشد ای گونه باید مراقبتی محیط

 مادر همانند و اطمینان قابل و دلسوز شخص یک عنوان به معلم که گونه آن شود، درک کننده

 . نماید اهدا را امنیت

 

 ورزی در دو سطح نگرش و عمل عقل

 عقالنی غیر رویکرد این که نیست معنی این به مادرانه مراقبت در مداری عاطفه بر تأکید

به این دلیل که . آن نیست از جدای یا عقل با ارتباط بی رودیک اشاره دارد که عواطف. است

 عقل عملی مادرانه عمل. پردازند های کودکان می ها و خواسته مادران ابتدا به تفکر در مورد نیاز

. پردازد می کردن در مورد آن استدالل به و کرده ایجاد فهم بر مبتنی روشی است، زیرا ورزانه

 بتواند در که ای گونه به بگیرد بهره عقل ورزی مراقبانه از بتواند باید تربیت، معلم و تعلیم در

 ایجاد و دادن انجام و دانستن کردن، احساس و دانستن. باشد گذار تأثیر وعمل نگرش سطح دو

. هستند ورزی عقل مختلف اشکال واقع در که بوده تدریس و مادری مختلف های دانش، روش

ورزی  ، در عقل لذا. مدنظر نیست طرف بی و خالص عقالنیت بیان ، البته پرورش خردورزی

 . عقل هر دو مورد توجه هستند و ارتباطی احساسات

 

 زدایی دلسوزانه رنج

 از. هوشمندانه آن هستند های مؤلفه واحساسات است دلسوزی بر ، مبتنی مادرانه مراقبت

 برای اییمبن احساسات آن در که هستند احساسات و عقل تلفیق خواستار عاطفی، مادران لحاظ

 همراه مراقبت و شفقت، عشق با تربیت و تعلیم. روند می بشمار مادرانه ورزی عاطفه ارزیابی
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 فراهم پرورش و اموزش در آمیز موفقیت های فعالیت برای اساسی و پایه دلسوزانه روابط. است

 ایدب دلسوزی با و داده تشخیص را مراقبت مراقبتی، معلم برخورد یا رابطه یک در. سازد می

 آنان بوده عاطفی درک به قادر ، معلم آموزان دانش با دلسوزانه زدایی رنج هنگام در. دهد پاسخ

آنان  به و کرده تشویق آموزان را دانش حالت، معلم باید این در. دهد آنان پاسخ به باید و

 یاد ها آن هدربار. نماید آنان درگیر را خود و کرده ها اعتماد به آن نیستند تنها دهد که اطمینان

 خود هدف مورد در و کرده شناسایی را ها آن استعدادهای. بفهمد را ها آن های نیاز و بگیرد

 . دهد توضیح آموزان دانش برای واضح
 

 های تربیتی مبتنی بر رویکرد تفکر مادرانه داللت
 

 یریگ جهیبحث و نت
این . کرد مطرح را همادران تفکر رویکرد فمنیستی مراقبت شناسان اخالق از رودیک سارا

این رویکرد، توجه ویژه بر . رویکرد بر اساس رابطه مراقبتی مادر و فرزندی شکل گرفته است

. ها دارد تجارب مادران بدون تأکید بر ماهیت بیولوژیکی و غرایز آن چگونگی یادگیری و

،  رابطه این در مادران. است مشاهده و تامل قابل فرزندان با رابطه در مادران نگرش وها  فعالیت

. شود ها با عشق انجام می ندارند و مراقبت آنای  آماده پیش از الگوی مادرانه اعمال انجام جهت

 ظرفیت ، متافیزیکی های ، نگرش ها ، فعالیت ها ، اولویت ها نگرانی اساس بر مادرانه مراقبت
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 اساس بر پرورش برای تالش مراقبت این در. گیرد می مادران شکل شناختی و عاطفی

 انتخاب و تمرین طریق از یادگیری فرایند نیازمند مادران. شود می شنیده دیگری از زدایی رنج

 عملکردهای. است عمل و تفکر مختلفهای  راه شامل مراقبت مادرانه چنین، هم. هستند مداوم

ر د. است جهان با برقراری ارتباط و تفکر دیدن، از متشکل که است سیستمی عنوان به مادری

 متعهد ، مادران رودیک نظر پژوهش فوق محققان با استفاده از روش تحلیل مفهوم دریافتند که از

عشق و . هستند آموزش و            ؛ حفاظت، رشد همچون (اهداف)یی ها خواسته کردن برآورده به

 همچون؛ فضایلی از اهداف به رسیدن در مادران. است مادرانه اصلی تفکر ویژگی ، مهرورزی

 نقش تفکر این در. گیرند می بهره فروتنی و موشکافانه نگهدارنده، عشق توجه، عشق عشق

 است، مادرانه تفکر نیازمند که فضاهایی جمله از. است اجتماعی، عاطفی و خرمندانه مادران،

 های مراقبت نوع از روابطی تعامالت و ارتباطات تربیتی نیازمند. است تربیت و تعلیم فضای

های  بر این اساس محققان توانستند به استنتاج داللت. بر اساس تفکر مادرانه است و مادرانه

اصول فوق؛ . توانند فرا روی دست اندرکاران تربیتی قرار بگیرند تربیتی بپردازند که می

، رایگان بخشی  روی و کنترل مادرانه ، شناخت و آگاهی سازنده، میانه ورزی مادرانه عشق

و شکیبایی غیر منفعالنه،تامل موشکافی مبتنی بر موقعیت،پرورش صلح و  متواضعانه، بردباری

توانند،  این اصول می. زدایی دلسوزانه هستند ورزی در دو سطح نگرش و عمل، رنج مادرانه، عقل

 . دهند گسترش مهرورزانه روابط و آورده های تربیتی فراهم در محیط را بخش اثر ارتباطات زمینه
 

 پیشنهادات
 های زیر را بکار گرفت؛ توان روش ربردی کردن اصول  تفکر مادرانه میجهت کا

 پرورش های دگر گرایانه به جای خود گرایانه در معلمان؛ به منظور تأکید پرورش نگرش -

 آموزان دانش و خود در عاطفی سطوح

 های همدلی در کالس درس  استفاده از روش -

، همچون؛ فنون سکوت؛  آموزان ن با دانشکاربرد فنون مختلف تربیتی جهت همدلی کرد -

 ، پذیرش، پاسخگویی و توانایی انتظار  گوش کردن

 آموزان گری فعال دانش ایجاد گفتگوهای نقادانه برای پرورش تفکر تأملی و مشارکت و هدایت -

 مادرانه گویی قصه روش از استفاده ایجاد گفتگوهای صمیمانه با -
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که به راهنمایی آقای دکتر  باشد میهش حاصل بخشی از رساله دکتری این پژو سهم مشارکت نویسندگان:
به . انجام شده است دکتر اکبر رهنما و دکتر مسعود صفایی مقدمو مشاوره  محمدحسن میرزامحمدی

ها و نگارش متن مقاله با تبادل نظر کلیه  عالوه، تدوین طرح تحقیق، فرآیند گردآوری، تحلیل و تفسیر یافته
 . جام شدهمکاران ان

 . نویسندگان اذعان دارند که در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد تضاد منافع:
ها در  پژوهش حاضر از هیچ مؤسسه و نهادی حمایت مالی دریافت نکرده و کلیه هزینه منابع مالی:

 . طول فرآیند اجرای پژوهش بر عهده پژوهشگران بوده است
اند،  ن از همه همکاران و اساتید گرامی که در این تحقیق به ما کمک کرده: نویسندگاتشکر و قدردانی

 کنند تشکر می
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