
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 
 

 جامعه شناسي كاربردي

  1388بهار  - اولشماره  -) 37( شماره پياپي  -و يكم  سال بيست
  23/9/87:تاريخ پذيرش   12/7/87:تاريخ دريافت

  123-142صص
  

  تحليلي بر اهداف تربيت اخالقي و اجتماعي از ديدگاه

  ١ هابرماس با تاكيد بر نظريه كنش ارتباطي

  

  ي دانشگاه تربيت معلم تهرانگروه علوم تربيتاستاد  ،زادهقيبحسين نمير عبدال

  * دانشجوي دكتري دانشگاه تربيت مدرس تهران ، رضاعلي نوروزي 

  
 

  چكيده
تـري را تجربـه نمايـد، امـا گـذر        راحـت  پس از رنسانس آدمي بر آن بود تا با تسلط بر طبيعت به آرامش دست يابد و يا حداقل زندگي      

اي بـه   در ايـن ميـان عـده   . ها و تصوراتي كه تفكر مدرن مـد نظـر داشـته، نـاموفق بـوده اسـت       بي به آرمانيا زمان نشان داد كه آدمي در دست      
هابرماس با تاثيرپذيري از انديشمندان مختلـف بـر         . مخالفت با اين روند برخاستند، ولي انديشمندي چون هابرماس در پي بازسازي آن برآمد             

يش را آشكار سازد و تنها عقل ابزاري بر جامعه مـدرن مـسلط گـشته اسـت، لـذا وي بـا طـرح        آن است كه عقل مدرن نتوانسته تمام ابعاد خو    
در ايـن   . شناختي جديد و نظريه كنش ارتباطي در پي بازسازي پروژه مدرنيته است كه به زعم وي عقيم يا ناتوان مانده اسـت                       رويكرد معرفت 

دهـد كـه    نتيجـه تحقيـق نـشان مـي    . هداف تربيت اخالقي هابرماس را آشكار سازدگيري از رويكرد تحليلي برآن است تا ا         ه  مقاله محقق با بهر   
در سطح فردي    :دساز ميتاكيد هابرماس بر عقالنيت ارتباطي، زيست جهان و اخالق گفتگويي در نظريه كنش ارتباطي اهداف زير را مطرح                   

هـاي اخالقـي      يابي به تفاهم مبتني بـر كـنش         طح اجتماعي دست  و در س  ) عقل ارتباطي ( رشد و شكوفايي خرد مبتني بر ارتباط متقابل هنجاري        
 رشـد فـضايلي چـون     ساز    زمينهگيرد و هم      اي از آزادي و برابري صورت مي        هم در زمينه  يابي به تفاهم      دستالبته  . هدف تربيت اخالقي است   

  . دگرد عدالت و آزادي مي
  .وگويي، زيست جهان رتباطي، اخالق گفتكنش ارتباطي، تربيت اخالقي، هدف، عقالنيت ا :هاي كليديواژه

                                                 
 . استخراج شده است"تبيين و ارزيابي تربيت اخالقي از ديدگاه هابرماس با تاكيد بر نظريه كنش ارتباطي"اين مقاله از رساله دكتري كه با عنوان  ‐۱

                             Email: nowrozi.r@gmail.com                                                                               09133166406: نويسنده مـسئول   *
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  مقدمه
 از اعمال و امور انساني است كه به دليل   تربيتوتعليم 

نقش برجسته آن در كليه امور زندگي بشر اهميت 
 مورد توجه انديشمندان نكتهو اين اي يافته  العاده فوق

 شرقي قرار گرفته و هر كس به زباني بر آن ومختلف غربي 
 و تعليم و چند بعدي بودن گيپيچيد. است كرده اكيدت

تربيت پرداختن به آن را چه در سطح نظري و چه در سطح 
بديهي است .  كرده استتبدلبديل  عملي به امري مهم و بي

كه در حوزه تعليم و تربيت يكي از تاثيرگذارترين و در 
عين حال دشوارترين مباحث، تربيت اخالقي و اخالقي 

 كه از ديرباز مورد توجه بارآوردن كودكان است
انديشمندان مختلف قرار گرفته است، لذا پرداختن به 
مباحث مربوط به اخالق و به تبع آن تربيت اخالقي از 

  . جايگاه رفيعي برخوردار است
خلق به معناي . است» خُلُق«يا » خُلق«جمع » اخالق«

ملكه نفساني است چه افعال بدني مطابق اقتضاي آن ملكه به 
زند حال چه آن ملكه از فضايل باشد   از آدمي سر ميآساني

و چه از رذايل، ولي اگر مطلق ذكر شود فضيلت و خلق 
كلمه خلق چه : گويد راغب مي. شود نيكو از آن فهميده مي

خوانده شود چه با ضمه آن در اصل به يك » خاء«با فتحه 
معنا بوده مانند كلمه شرب و صوم كه چه با فتحه اول 

دهند وليكن در  وند و چه با ضمه يك معنا را ميخوانده ش
تر فعالً چنين شده كه اگر به فتحه خاء  اثر استعمال بيش

استعمال شوند معناي صورت ظاهر و قيافه و هيت را كه با 
رساند و اگر به ضمه خاء استعمال  شود مي بصر ديده مي

شود معناي قوا و سجاياي اخالقي را كه با بصيرت احساس 
  ). 619-618 :1376طباطبايي، (كند   افاده ميشود مي

بندي ارسطويي نخستين علم از علوم وابسته در تقسيم
به حكمت عملي، اخالق است، آن دو علم ديگر، علم 
مدني يا سياست مدن است و ديگر تدبير منزل يا علم اقتصاد 

  ). 62: 1991، فخري(
با عنايت به تعريف اخالق و علم اخالق و مباحث 

توان گفت كه  ه شده در مورد تربيت اخالقي اينگونه مياراي
هاي تربيتي در  تربيت اخالقي استفاده از اصول و روش

سازي زمينه براي شناخت و ايجاد سجاياي  جهت فراهم
اي كه فراگيران در  باشد به گونه اخالقي در فراگيران مي

  .هاي مختلف افعال اخالقي را انجام دهند موقعيت
سايل اخالقي به شرق و به ويژه ايران هر چند طرح م

گذار فلسفه به صورت  گردد، اما سقراط بنيان باستان برمي
رسمي از اولين كساني است مساله توازن شناخت و اخالق 
را مطرح كرد و مدعي شد كه افرادي كه به شناخت دست 

شوند  اند مرتكب عمل غير اخالقي نمي يافته
به زعم سقراط ). 184 :1384، بختيارنصرآبادي و ديگران(

رشد عقالني و دست يابي به از تربيت اخالقي عبارت است 
  .  بينششناخت و

از منظر افالطون آدمي با تعليم و تربيت صحيح است 
. تواند به فضايل چهارگانه اخالقي دست يابد كه مي

زندگاني خوب آن است كه نفس «: افالطون معتقد است
انسان بايد هميشه از .  كندانساني را به طرف عدل راهنمايي
روي را برگزيند و تا حدي  بين حاالت ممكنه حالت ميانه
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هاي  چنين در زندگي كه ممكن است در اين زندگي و هم
بعدي از حد افراط و تفريط پرهيز كند زيرا سعادت موكول 

   ).61 :1360، افالطون(» به همين شرط است
اعي بوده بر اين باور است كه تربيت جرياني اجتم وي 

و هدف آن تغيير و اصالح ساختار جامعه و شكوفايي 
باشد كه اين امر نيازمند رشد  استعدادهاي دروني فرد مي

عقالني و اخالقي و ايجاد تعادل در نفس است، لذا افالطون 
تربيت را شكوفا شدن استعدادها و ايجاد عادات مطلوب در 

  . داند فرد مي
يابي به سعادت  تارسطو هدف تعليم و تربيت را دس

به نظر . بيند روي مي داند و آن را در اعتدال و ميانه مي
براي وصول به فضيلت و كمال يك راه هست كه «: ارسطو

دارد و آن راه  شخص را از آفات تاخير و انحراف بازمي
البته به نظر  ).108 :1375دورانت، (» وسط و اعتدال است

ختن و به ارسطو سعادت عبارت است از به كار اندا
. طور كامل و نيز به نحو مطلق نه نسبيكاربردن فضيلت به 

منش، : آيد به زعم وي فضيلت و نيكي از سه چيز پديد مي
  ).410 :1381ارسطو، (عادت و خرد 

به زعم ارسطو فضيلت عقالني باالترين مرتبه سعادت  
عمده انديشمندان . رود چرا كه ويژه انسان است به شمار مي
پذيرفتن آراي ارسطو در مباحث اخالقي مبني بر اسالمي با 

روي، تقسيم فضايل به نظري و عملي  رعايت اعتدال و ميانه
چارچوب كلي انديشه وي را حفظ كردند؛ هر چند برخي 

اند، اما  چون فارابي نكاتي را در اين مباحث توسعه داده
  . اصل قضيه همان انديشه ارسطو است

هاي  ي است كه ديدگاهكانت از فيلسوفان برجسته غرب
بنا بر نظر . متفاوتي در حوزه اخالق و تربيت اخالقي دارد

كانت سرچشمه اخالق و قانون اخالقي وجدان آدمي يا 
نمايي راهنماي  اين قانون كه چون قطب. خرد عملي است

چنان رفتار كن كه «: آيد آدمي است به دو صورت درمي
چنان «و » اني شودبتواني بخواهي اصل رفتار تو، قانوني همگ

رفتار كن كه در رفتار تو، انسان و انسانيت همواره هدف 
زاده،  نقيب(» وسيله صرف درنيايدباشد و هيچگاه چون 

1381 :133.(  
سو  به زعم كانت عملي اخالقي است كه از يك 

منطبق بر اين قانون باشد و از سوي ديگر فقط با انگيزه 
اينجاست كه كانت با نكته . احترام به اخالق انجام گيرد

اينكه نگرش خود به مقوله اخالق را تا حدي متفاوت از 
بيند، اما در بحث تربيت اخالقي با آنان  پيشينيان مي

همداستان است و مدعي است كه تربيت انسان بايد با 
  . انضباط آغاز گردد

البته كانت در مقوله تربيت از قلمرو انضباط فراتر رفته 
يت اخالقي، آدمي بايد به نيروي و معتقد است در ترب

نكته ديگر آنكه خرد يا وجدان اخالقي . قضاوت دست يابد
كانت جنبه تاريخي و اجتماعي ندارد اين در حالي است 

مندان پسامدرن بر خرد كانت با رويكردي  كه انديش
اي است كه  كنند و اين مقوله تاريخي و اجتماعي انتقاد مي
  . ته استمورد توجه هابرماس قرار گرف
اي از انديشمندان كه با عنوان  در عصر حاضر دسته

شوند و  ديدگاه انتقادي يا مكتب فرانكفورت شناخته مي
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 هم ترين آنان است كه از برجستهيكي  1يورگن هابرماس
اند  حمله نيچه به خردباوري مدرن را پذيرفته و سعي كرده

در كارهاي خود از آن بهره ببرند و هم سنت انتقادي 
اش  اركس نسبت به جامعه بورژوايي كه نتيجهم

  .اند خودبيگانگي افراد است را مدنظر قرار داده
 البته اينان از خودبيگانگي را به قلمروهاي ديگر نيز 

به زعم اينان زبان كه بيانگر و پيش برنده . گسترش دادند
افكار عمومي است، در سلطه خردباوري ابزاري كه همه 

كند، امكان و   ارزش مبادله مطرح ميچيز را در حد كاال و
در واقع اينان . يابد نقش الزم را براي كشف حقيقت نمي

مدعي شدند كه با نقادي زبان كه وسيله تفهيم و تفاهم يا 
چنين با نقادي فرهنگ كار  آلت سلطه اجتماعي است و هم

  . يابد فلسفي مسير درست خويش را مي
الق نيز كشيده بديهي است كه اين ديدگاه به حوزه اخ

گيري از نقادي زبان و  شده و اين انديشمندان با بهره
فرهنگ در قلمرو اخالق به كار فلسفي در اين زمينه 

نكته جالب توجه در انديشه اينها به ويژه . اند پرداخته
توان اخالق  هابرماس آن است كه با نقد زبان و فرهنگ مي

ماعي كشاند و را كه به حوزه فردي رانده شده به قلمرو اجت
زمينه را براي بازنگري فرهنگي به صورتي اساسي مهيا 

  . ساخت
ادعاهاي ) خرد كانتي(هابرماس ضمن رد خرد مدرن 

با . نمايد را نيز رد مي) فرانوگرا(مدرن  مندان پست انديش

                                                 

1- Jurgen Habermas (1929- )  

  

هاي  عنايت به وجود مشكالت مختلف بر سر راه اكثر نظام
زان در برقراري آمو تعليم و تربيت به ويژه مشكالت دانش

ديگر، عدم برخورد منطقي با  ارتباط صحيح و منطقي با يك
يابي به استقالل  آموزان، عدم دست قضايا توسط دانش

هاي هابرماس را  فكري و اخالقي، پرداختن به انديشه
نمايد، لذا مساله اصلي اين پژوهش اين است  ضروري مي
ش هاي فلسفي هابرماس به ويژه نظريه كن كه ديدگاه

هايي در قلمرو اهداف تربيت اخالقي به  ارتباطي چه داللت
  دنبال دارد؟ 

 هابرماس و از اين رو، با عنايت به گستره انديشه
تربيت اخالقي محقق بر آن كارهاي صورت گرفته در زمينه 

بندي  است تا با محور قرار دادن نظريه كنش ارتباطي و دسته
را براي تربيت ها  هاي آن هاي هابرماس، داللت انديشه

  . اخالقي استخراج نمايد
  

  روش انجام تحقيق

توان گفت كه اين پژوهش از نوع  به طور كلي مي
با توجه به اينكه پژوهشگر بايد به تحليل . تحقيق كيفي است

بندي مطالب بر اساس محور  مباحث مطرح شده و مقوله
سازي و توسعه  اهداف تربيت اخالقي پرداخته و به مفهوم

ها مبادرت نمايد پژوهش از  م جديد براي تبيين داللتمفاهي
  . باشد مي) استنباطي(نوع تحليل مفهومي 

گيرند  منابعي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار مي
شوند و  عبارتند از آثار هابرماس كه منابع اوليه محسوب مي

هاي ديگران در اين زمينه كه منابع  آثار، اسناد و پژوهش
هاي  پژوهشگر براي استخراج داده. آيند مار ميثانويه به ش
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بندي، تحليل و ارزيابي  مورد نياز خويش به مطالعه و دسته
  .پردازد اي و اينترنتي مي مباحث در منابع كتابخانه

 روش تجزيه و تحليل اطالعات اين پژوهش با عنايت 
  .باشد به نوع تحقيق تحليل مفاهيم و استنباط مي

  
  ها يافته

ها و روابط خود با  ر پرتو نوشتههابرماس د
مندان و فعاالن سياسي و اجتماعي در كشورهاي  انديش

با اين . شود مختلف به عنوان فردي انتقادپذير شناخته مي
. همه وي خود به رسمي و خشك بودن خويش اذعان دارد

به زعم هابرماس زندگي فكري، بازي، شغل يا پرورش 
اي يادگيري نيست، هوش و استعداد و حتي يادگرفتن بر
  . بلكه بيش از همه احساس وظيفه است
هاي وي  هاي پژوهش جديت اخالقي وي بر همه جنبه

يابي به جهاني بهتر  سايه افكنده و هدف تحقيقات وي دست
تري براي صلح،  ها و امكانات بيش است؛ جهاني كه فرصت
گرا بودن   با عنايت به عقل. سازد اتحاد و سعادت مهيا مي

تر و منطبق با نيازهاي  اي عقالني امعه بهتر جامعهوي، ج
: 1386 و نوذري، 10 -11: 1379پيوزي، (باشد  جمعي مي

25.(  
پرداز بازسازي علوم انساني  توان نظريهابرماس را ميه
 به تمام معني وامدار تمامي سنت وي هاي ه نظري.دانست

 از با نگاه و برداشتي انتقادياو . انديشه غربي پيش از اوست
   .بندي جديدي از انديشه است اين سنت در پي صورت

 هتوان شيو هابرماس ميياه يهبندي نظراز لحاظ تاريخ
  :1 را به دو دوره تقسيم كرداوپردازي نظريه

ق يشناخت و عال«در دوره اول كه حاصل آن كتاب 
كشد   طول مي1970 دهه اواسطا  تاست و» انساني
ويسم، يناسي پوزيتش هاي هابرماس نقد روش اولويت

 مكتب فرانكفورت و نظرات ماركس، وبر هبازسازي انديش
سازي براي چرخش پراگماتيستي  نهيچنين زم و زيمل و هم

   . بوده است2به سمت نظريه پراگماتيسم پرس
اي از نظريه   تعبير تازهه در پي عرضويدر اين دوره 

فرهنگ و شناخت در ماركسيسم بود و با نقد فرايند 
او . يت ابزاري، مفهوم عقالنيت ارتباطي را طرح كردعقالن

اي طوالني با اصحاب نظريه  هها وارد مباحث در همين سال
 ميان 1961اين مباحثه در اساس در سال . ويسم شديپوزيت

 از طرف ديگر 3تئودور آدورنو از يك طرف و كارل پوپر
هاي اساسي كه در بينش  رغم تفاوت درگرفت كه علي

 اما در واقع در جريان مباحثه تفاوت ،داشتطرفين وجود 
 هابرماس 1963در سال . خورد نظري چنداني به چشم نمي

داري از موضع فكري آدورنو وارد مباحثه شد و  به طرف
گويي هانس آلبرت، يكي از شاگردان پوپر، به پاسخ

  . پرداخت

                                                 
 به لحاظ فهم جريان انديشه هابرماس به کـار          فقطبندي    اين تقسيم  البته ‐١

 از آغاز تاکنون پابرجـا مانـده        هابرماسهاي  آيد و اال زيرساخت انديشه    مي

زنـد   بـه هـم پيونـد مـي        راهاي هابرمـاس    اي که آثار و انديشه    رشته. است

 .بخشي است انديشه پيوند ميان علم انساني و آرمان رهايي

2- Charles Sanders Peirce (1839- 1914) 

3- Karl Pooper ( 1902- 1994) 
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» چرخش زباني«اي كه اصطالحاً به دورهيا دوره دوم 
 رفع در پيدوره هابرماس اين در  .معروف شده است

 و با استفاده از بود» شناخت و عالئق انساني«مشكالت كار 
كنش نظريه نظريات فيلسوفان تحليلي در باب زبان طرح 

  . ارتباطي مبتني بر زبان را پي ريخت
خصوص  و به1هابرماس با تكيه بر آراي ويتگنشتاين
 يك طرف از 2نظريه آستين و سرل در باب اعمال گفتاري

 از طرف ديگر به نقد 3 نحو چامسكيو نظريه) 1385، ينسن(
و بنيان شناخت را بر اعمال بين   سوژه پرداختفلسفه

 هابرماس موضوع شناخت را واقعيتي .االذهاني قرار داد
دهد دانست كه به شكلي نمادين دنياي اجتماعي را نشان مي
 نشان و قادر است ساخت پنهاني قواعد روابط انساني را

ناميد و علومي را  »4پراگماتيك عام«او اين شناخت را . دهد
» 5علوم بازسازنده«كه برآورنده اين مقصود هستند 

   .دانست مي
هاي  ههابرماس به خاطر اين كه نسبت ميان حوز

گوناگون معرفت انساني و جهان اجتماعي را نشان دهد و 
ند و بتواند اثبات كند كه همه اشكال شناخت تاريخي هست

عاليق معطوف به «گيرند، نظريه  از منافع بشري سرچشمه مي
كند و سه نوع عالقه را از هم تمييز  را طرح مي» 6شناخت

                                                 
1- Ludwig Josef Johann Wittgenstein (1889- 1951) 

2- Speech Acts  

3- Noam Chamsky (1928- ) 

4- Universal Pragmatic 

5- Reconstructive Sciences  

6- Knowledge constitutive interests  

دهي  هاي تفسير و سازمان دهد كه در واقع معرف شيوه مي
  :تجربه و حيات بشري هستند

را با طبيعت  اين عالقه رابطه ما:  ابزاري يا فنيهعالق
لوم طبيعي كوشش ما براي اعمال در ع. كند توصيف مي
انجامد كه آن را  باط بر طبيعت به شناختي ميضسلطه و ان

  .ناميممي 7شناخت تك گفتاري

اين عالقه با رابطه بين ذهني و تفاهم سر :  عمليهعالق
در علوم تاريخي ما با نيل به تفاهم متقابل و . و كار دارد

عالقه مرتبط خودفهمي در جريان امور روزمره با همين نوع 
 .هستيم

دهنده توانايي ما در  اين عالقه نشان: بخش عالقه رهايي
به نظر . تفكر انتقادي نسبت به ذهنيات خودمان است

بخش است كه به  هابرماس اين عالقه از اين جهت رهايي
توانيم خودمان را از فشار ناشي از عوامل غير  واسطه آن مي
 .)5 -7: 1375، هوالبو  29: 1377، اباذري(طبيعي برهانيم 

دهي  كدام از اين عاليق با سه وسيله سامان هر
كار يا كنش ) 1 :شوند كه به ترتيب اجتماعي مرتبط مي

قدرت يا ) 3تعامل انديشه يا ارتباط كالمي، ) 2ابزاري، 
و شرايط ايجاد سه شكل از  انقياد هستندروابط مبتني بر 

 انساني ، علوم)تجربي(شناخت بشري يعني علوم طبيعي 
  .شوند و علوم انتقادي مي) تاريخي(

، نشان دف اصلي نظريه عاليق معطوف به شناخته
دادن شرايط عام كسب معرفت است و اگر چه نقش فاعل 

گيرد، اما  شناسايي را در ساخت معرفت نديده نمي

                                                 
7- Monological knowledge 
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اي غيرتاريخي بررسي كند  خواهد اين عامل را به شيوه نمي
خاسته از كار و كنش بشر او واقعيت اجتماعي را امري بر

كند شرايط عام رشد معرفت را در  داند و تالش مي مي
  .شرايط تاريخي نشان دهد

 را براي بنياديدر واقع، هابرماس در پي آن است كه 
او براي اثبات اصل اخالقي . يك نظريه اخالقي فراهم آورد

يابي و  دستمند به  خود فقط به صورتي غيرمستقيم، عالقه
بييني از انديشيدن و استدالل در مورد هنجارهاي تاستنباط 
هايي كه  به زعم هابرماس، بحث. انگيز است بحث

كنندگان در آن ديدگاه خود را در جهت منافع خود  شركت
. دارند، يك مباحثه و استدالل واقعي نيست ابراز مي

كنندگان در  هابرماس خواستار اين است كه تمام شركت
ذ نمايند و خود را از منافع مباحثه نگرشي فرضي اتخا

  . شخصي و اجتماعي بحث دور سازند
هابرماس در حمايت از اين اصل اخالقي اساسي، 

. دارد مباحثه و استداللي به غايت پيچيده و غني را بيان مي
گونه كه هابرماس مد نظر  ترين جنبه اين استدالل، همان مهم

 -ياستعالي«دهد اين است كه آن يك استدالل  قرار مي
  .باشد مي» پراگماتيكي

هايي از  فرض وجوي پيش  در واقع، هابرماس در جست
هاي معمولي است و اميدوار است تا شرايط  وگو گفت

. وگوي تام هستند را بيابد  كه زمينه گفت پراگماتيكي
بنابراين شيوه وي از اين ديد كه معيارهاي خود را از 

پراگماتيكي گيرد،  ي روزمره مي وگو نيازهاي واقعي گفت
است، اما از اين ديد كه اين شيوه در جهت يافتن معيارهايي 

  . باشد جهاني است، استعاليي مي

ها  هايي كه هابرماس به دنبال آن فرض بنابراين پيش
است، از آن نوعي نيستند كه يك نفر به هنگام استدالل 

هايي  فرض گيرد، بلكه پيش كردن و مباحثه در نظر مي
كه فرد، لزوماً به هنگام درگير شدن در نوع بوده » همگاني«

  . دهد ها را مد نظر قرار مي خاصي از ارتباط، آن
هابرماس انتظار دارد كه يك اصل جهاني را از شرايط 

وگو استنتاج نمايد و بنابراين، در  اي گفت روزمره و زمينه
آل و انتزاعي اجتناب  حالي كه از اشاره به مفاهيم ايده

 استوار و محكم براي ادعاهاي اخالقي كند، مبنايي مي
  ).83-84: 1990هابرماس، (كند  فراهم مي

 پراگماتيكي زبان –اگرچه هابرماس به بعد اجتماعي 
ها زبان مفهوم  شود، اما شروطي كه بر اساس آن متوسل مي

كند را كنار  منطقي پيدا كرده و به واقعيت معمول اشاره مي
، )يا كنش گفتاري(در كنش به سوي درك . گذارد نمي

هابرماس بين سه نوع ادعاي مبني بر درستي و اعتبار كه 
  شود، گويندگان دارند، تمايز قايل مي

هايي را   ما ادعاي درستي و حقيقت گزاره-1:  يعني
 ما ادعاي حقانيت -2دهيم  داريم كه مورد استفاده قرار مي

هاي بين  هاي موجود در زمينه در مورد هنجارها يا ارزش
 ما مدعي صداقت در نگرش خود -3. دي معين را داريمفر

هر كدام از اين ادعاهاي متفاوت، . در كنش گفتاري هستيم
  : با بخشي متفاوت از تجارب ما مطابقت دارد

 ادعاهاي مبني بر درستي و حقيقت در جهت دنياي -1
  .هستند) خارجي(عيني 
 ادعاهاي مبني بر حقانيت در جهت دنياي -2 

  .تنداجتماعي هس
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 ادعاهاي مبني بر صداقت در جهت دنياي ذهني -3
  .هستند

زمان در گفتار   اگر چه اين سه نوع ادعا به صورت هم
ما موجودند، اما هابرماس بر اين باور است كه تنها يكي از 

هابرماس، (اين ادعاها در محور تمركز صريح ارتباط است 
1979 :66-65 .(  

كه   ادعا در مورد اينزيستانه بين اين سه نوع رابطه هم
چه چيزي در تمام رابطه درست و حقيقت است، منبع 

واقعاً دو بعد . شناسي و فلسفه اخالق هابرماس است معرفت
اولي بدين روش شكل . هنجاري در نظريه وي وجود دارد

يابد كه در آن تمام معرفت ما، شامل ادعاهاي مبني بر  مي
. شوند درستي و حقيقت كه تجربي هستند، خلق مي

هابرماس درستي و حقيقت را به عنوان كنش اجماعي مد 
دهد؛ يعني افراد چيزي را به عنوان ادعاي  نظر قرار مي

گيرند كه فكر كنند هر كس  درست و حقيقي در نظر مي
شود، همان ادعا را  ها مي وگو با آن ديگري كه وارد گفت

هابرماس برخالف ). 299: 1988مك كارتي، (كند  مي
ها از طريق انديشه  كند كه انسان ، تصور ميگرايان تجربه

انتقادي و بحث به جاي تجارب حسي به حقيقت دست 
  . يابند مي

در دومين بعد هنجاري از نظريه هابرماس، او 
سازد كه  مي هايي را روشن  هاي موجود در زمينه فرض پيش

هاي اجتماعي در كانون صريح  ها هنجارها و ارزش در آن
هنگام بحث كردن در مورد اين كه آيا . ندوگو هست گفت

اي قابل قبول است، گويندگان، حتي اگر هنجار  عمل ويژه
كانون بحث باشد، به صورت ضمني در مورد اجتماعي در 

كنند  شان ادعا مي مفهوم منطقي گفتار و نگرش ذهني
هابرماس، ) (به ترتيب] 3[و ] 1[ادعاهاي مبني بر اعتبار (

1990 :88-87 .(  
اين حال ادعاهاي مبني بر اعتبار در مورد جهان با 

ترين   بيش»عملي«وگو يا  اجتماعي است كه با اخالق گفت
كند كه براي بحث در  هابرماس تاكيد مي. ارتباط را دارد
و قانوني بودن يك هنجار، هر كس كه به  مورد مشروع 

گيرد بايد قادر باشد بدون هر  وسيله آن تحت تاثير قرار مي
هديد و اجبار داخلي يا خارجي محدود كننده اين گونه ت

هابرماس، (وگو داشته باشد  حق، مشاركت فعالي در گفت
1990 :89.(  
گرچه اين اصول مباحث علمي و اخالقي را به  
تر  نمايند، اما رهنمودهاي صريح اي يكسان مشخص مي گونه

جهت بحث و مكالمه در خصوص بررسي جامعه و 
 بنابراين. آورند ظره را فراهم ميهنجارهاي اجتماعي منا
اي براي تحليل انتقادي  هاي سازنده هابرماس دستورالعمل

در مورد نهادها و هنجارهاي اجتماعي كه ريشه در نيازهاي 
  . نمايد واقعي ارتباط دارند را فراهم مي

از ديد هابرماس انديشه انتقادي در تعليم و تربيت نه 
ها با منافع بزرگ است، تنها به معناي مرتبط ساختن نهاد

يابي به  بلكه به معناي مرتبط ساختن هدف صريح دست
  . مالحظه جهاني و مشاركت برابر نيز هست

هابرماس در نظريه معرفت و فلسفه اخالق خويش 
دهد كه به او   تاريخي را مد نظر قرار مي-تحليلي فرهنگي

ي مند و اصول دهد تا رشد نظام فضاي الزم و مورد نياز را مي
تري براي نقد اجتماعي مهيا  اش را بيابد و مبناي واقعي نظريه
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از ديد هابرماس تمام معرفت، شامل قوانين كاربردي . سازد
. ارتباط و يك محصول ناشي از رشد وابسته به اجتماع است

چه كه هابرماس به  تمام معرفت و هنجارهاي رفتار در آن
تفسيري اي يعني، مخزن الگوه» زيست جهان«آن به عنوان 

شناختي  به لحاظ فرهنگي انتقال يافته و به لحاظ زبان
كند، قرار گرفته است  دهي شده اشاره مي سازمان

  ).124: 1987هابرماس، (
 اين زمينه فرهنگ و زبان، ابزاري است كه در آن 

افتد و بستگي به شرايط عام دارد  فعاليت ارتباطي اتفاق مي
با وجود اين .  كرده باشد اميدوار است شناساييكه هابرماس

ها ممكن  هابرماس مدعي است كه بعضي از خرده فرهنگ
است با انكار مبناي طبيعي خود در فعاليت ارتباطي و فرض 

  . يك كنش ابزاري ناب از زيست جهان جدا شوند
استفاده هابرماس از نظريه رشد اخالقي كلبرگ به 

فعاليت تر از نوع  منظور تاييد نظريه خود، تصويري كامل
ذهني را كه او در بحث و مناظره مد نظر قرار داده ارايه 

اي تفكر  هابرماس شرح كلبرگ از دوره سه مرحله. كند مي
در مورد » تفكر پيش قراردادي«اخالقي، يعني از مرحله 

درمورد هنجارهاي » تفكر قراردادي«تنبيه و پاداش، مرحله 
كه » ديتفكر مابعدقراردا«دوستان و اجتماع تا مرحله 

: 1990هابرماس، (درمورد حقوق و اصول جهاني است 
  .پذيرد را مي) 125-123

كه نظريه هابرماس مستلزم اين است كه   با توجه به اين
 واسطه  كنندگان در مباحثه فقط تاثير انديشه را به شركت

اتخاذ نگرشي فرضي و با در نظر گرفتن ادعاهاي مربوطه مد 
رحله مابعد قراردادي كلبرگ كه نظر قرار دهند، بنابراين م

پذير  در آن انديشيدن و استدالل مطابق با اصول كلي امكان
  .كند گردد، در نظريه هابرماس نقش مهمي را ايفا مي مي

در واقع، در نظريه اخالقي هابرماس، تفكر 
اي دارد، چرا كه وي  مابعدقراردادي نقش اصلي و برجسته
دي به وسيله شرايط معتقد است معرفت انساني تا حد زيا

از نظر هابرماس، هر . گردد  تاريخي تعيين مي-اجتماعي
 –هاي فرهنگي  خود يا سنت» زيست جهان«فردي نتيجه 

زيست جهان، . ها مشاركت دارد زباني است كه در آن
  :سازد اي را معين مي ر هر مناظرههنجارهاي مورد بحث د

زيست جهان مشترك افراد مخزني از بديهيات 
كننده در  دارد كه افراد شركت ي مسلم را عرضه ميفرهنگ

ها  ارتباط و مباحثه، الگوهاي تفسيري را كه همگي بر آن
ها و  متحدالقول هستند به منظور استفاده در تالش

: 1990هابرماس، (گيرند  هاي تفسيري خود از آن مي فعاليت
135.(  

با اين حال، از ديد هابرماس سه بعد از زيست جهان  
  :داردوجود 

 دنياي عيني كه حقايقي را مستقل از انديشه انساني 
دارد و به عنوان نقطه عطف متداولي جهت تعيين  بيان مي

  رود؛ حقيقت به كار مي
االذهاني   دنياي اجتماعي كه مركب از ارتباطات بين

  ؛افراد است
 و دنياي ذهني كه مربوط به تجارب شخصي افراد 

  .است
تواند بين سه جنبه   مياز ديد هابرماس، فردي كه

هاي مختلفي كه اين سه جنبه در بردارند  تجربه و ديدگاه
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از زيست جهان نايل » نامتمركز«تمايز قايل شود، به دركي 
دهد تا  اين درك نامتمركز به فرد اجازه مي. گردد مي

هايي چون حقيقت، عدالت و ذوق را به ترتيب و  موضوع
ي و ذهني تشخيص دهد هاي عيني، اجتماع مطابق با ديدگاه

بنابراين، عدم تمركز با ). 133-141: 1990هابرماس، (
مرحله اخالقي مابعد قراردادي كلبرگ مطابقت دارد، يعني 
جايي كه فرد قادر بر فايق آمدن به نيازهاي شخصي و 
هنجارهاي اجتماعي است تا مسايل اخالقي را به صورتي 

  .كلي مد نظر قرار دهد
اي تربيتي هابرماس نيازمند بررسي ه براي تبيين داللت

نكات كليدي نظريه كنش ارتباطي هابرماس هستيم كه با 
  : گردد توجه به موضوع بحث چند نكته تحليل مي

يكي از مفاهيم كليدي انديشه هابرماس كه در 
اي  گيري نظريه كنش ارتباطي وي نيز نقش برجسته شكل

ابرماس با در واقع، ه. كند عقالنيت ارتباطي است بازي مي
ها در مقام  دهد كه انسان ساز نشان مي طرح عاليق شناخت

ديگر تعامل  گران جمعي با يك موجودات اجتماعي و كنش
ديگرند،  دارند و براي تعامل نيازمند فهم و درك يك

روشن است كه اين امر به زبان مشترك نيازمند است و در 
  .بديا قالب يك كنش ارتباطي اين تعامل زباني تحقق مي

به بيان ديگر، عالقه و نياز موجودات اجتماعي به  
تعامل همراه با تفاهم و توافق مستلزم كنش ارتباطي 

هابرماس ميان عالقه به تفاهم و توافق با . مدار است زبان
و شناخت ) كنش ابزاري(عالقه به شناخت و كنترل طبيعت 

به . شود تمايز قايل مي) كنش استراتژيك(ها  جهان انسان
عم هابرماس كنش ارتباطي معطوف به تفاهم و توافق، ز

شود و اين مقصود و  منجر به رهايي از سلطه و قدرت مي
كنش ارتباطي . گران ارتباطي است مطلوب كنش

گران را وادار به تامل و بازنگري در مورد وضعيت  كنش
هاي اجتماعي، هماهنگ نمودن  كنش، تعيين مسير كنش

يت خودمختاري مسووالنه در هاي عمل جمعي و تقو نقشه
  . كند پرتو آزادي و برابري مي

به نظر هابرماس كنش ارتباطي، برخالف كنش ابزاري 
گران  بردي، كنشي است كه در آن كنش و كنش راه

ديگر  گري كه قادر به سخن گفتن هستند با يك مشاركت
كنند و در پي رسيدن به درك و  روابط شخصي برقرار مي

ضعيت كنش و مسيرهاي هماهنگ عمل فهمي اجماعي از و
هستند به آن منظور كه بتوانند بر اساس پيش تفاهمي كه 
دارند اعمال خود را با توافق و اجماع هماهنگ نمايند 

  ).85-95: 1984هابرماس، (
به زعم هابرماس كنش ارتباطي از صورت عقالنيت 

بدين معني كه با . االذهاني برخوردار است ارتباطي بين
در . كند  از زبان و به طور انضمامي تحقق پيدا مياستفاده

نزد هابرماس عقالنيت ارتباطي به معناي استفاده از زبان به 
همراه قدرت استدالل و بحث عقالني و قوت و توان مجاب 

گران مشاركتي ارتباطي است و به يك  نمودن عقالني كنش
معناي هنجاري مبتني بر تفاهم و توافق بر سر هنجارهاي 

از اين جهت است كه مقوله ادعاهاي . القي كنش استاخ
  . يابند اعتباري اهميت خود را مي

هابرماس برآن است كه عقالنيت ارتباطي بايد از پس 
ادعاهاي اعتباري كه ذاتاً از قابليت نقد و محك خوردن 

از آنجا كه در دل هر كنش ارتباطي . برخوردارند، برآيد
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هاي عيني كنش،  ينهتوضيح خواستن و توجيه نمودن زم
هاي هنجاري كنش، حقانيت و  صدق و حقيقت و زمينه

درستي هنجاري، موجب تعهد اخالقي و مسووليت عقالني 
شود، لذا عقالنيت ارتباطي  گران ارتباطي مي كنش
كند كه طرفين كنش از آزادي، تعهد،  االذهاني حكم مي بين

جيه مسووليت و خودمختاري الزم براي انتقاد، دفاع و تو
-95: 1984هابرماس، (ادعاهاي اعتباري برخوردار باشند 

85.(   
وگويي و  مساله ديگر در اين زمينه نسبت اخالق گفت

جا كه  به نظر هابرماس از آن. ادعاهاي اعتباري است
عقالنيت ارتباطي بستگي به آمادگي گويندگان و 

براي ورود به بحث و ) گران ارتباطي كنش(شنوندگان 
هايي مواجه  ني دارد تا اگر نظر آنان با مخالفتاستدالل عقال

ها ادعاهاي  شد بتوانند براي نجات و دفاع عقالني از آن
اعتباري خود را كه شامل صدق، حقيقت و حقانيت اخالقي 

گويي به  هنجاري است اثبات نمايند، لذا مساله اولي پاسخ
ها موظف به  آن. حقانيت هنجاري و اخالقي ادعاها است

االذهاني با نگرش بازانديشانه و  ر يك ارتباط بيناستمرا
و ) ديگر فهم منظور يك(انتقادي براي حصول به تفاهم 

: 1378لسناف، (هستند ) ديگر پذيرش منظور يك(توافق 
457-452.(  

وگويي حل  معموالٌ در طرح اخالق گفت
هاي اخالقي كنش ارتباطي از طريق بازيابي  كشمكش

بنابراين هابرماس مدعي . ذيردپ تفاهم و توافق صورت مي
وگويي بايد به صورت مداوم  است كه فرآيند اخالق گفت

گران ارتباطي و  تا حصول به تفاهم و توافق مد نظر كنش

در اين . هاي پيش آمده ادامه يابد حل و فصل كشمكش
ميان نقش توليد هنجارهاي اخالقي معتبر در يك وضعيت 

  ).67: 1990ابرماس، ه(آل گفتاري حايز اهميت است  ايده
ساز،  مهم ديگر اين است كه در عاليق شناخت نكته 

بخش و جامعه عقالني رها شده تدارك  عقل عملي رهايي
براي هابرماس كاربست عقالنيت . شود ديده مي

شود كه  بخش در زندگي جمعي هنگامي حاصل مي رهايي
هاي اجتماعي فرهنگي را بتوان بر اساس  تمامي حوزه
يزي نمود كه اعضاي جامعه از طريق اجماع ر  پيهنجارهايي

تفاهمي توافقي و در چارچوب يك ارتباط آزاد از سلطه و 
به وسيله كنش ارتباطي . سركوب به آن دست يافته باشند

هابرماس طرحي از ارتباط آزاد از سلطه و قدرت به تصوير 
كشد كه مشتمل بر توانش ارتباطي، ادعاهاي اعتباري،  مي

  . و چرخش زباني استوگوي عملي  گفت
گر محوريت ارتباط، عقالنيت  ، بياناالذهاني ارتباط بين
هاي عقالنيت و كنش  اين مقوله براي نظريه. و كنش است

. وگويي يك ايده بنيادي است ارتباطي و اخالق گفت
العاده  روشن است كه هابرماس در فلسفه خود اهميت فوق

ين امر از رويكرد دهد و ا  مياالذهاني ارتباط بينزيادي به 
به نظر هابرماس فيلسوفاني نظير . گيرد فلسفي وي نشات مي

محور  هايدگر، دريدا و فوكو اگرچه به درستي فلسفه سوژه
ها از اين فلسفه راه خطا  گيري آن اند، اما نتيجه را طرد كرده
  . پيموده است

بنابراين هابرماس معتقد است براي خروج از بن بست 
.  بايد راه ديگري در پيش گرفتمحور فلسفي سوژه

. كند  را طرح مياالذهاني ارتباط بينهابرماس از اين جهت 
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محوري و  او معتقد است به جاي تشكيك در واقعيت سوژه
بخش در اين مورد بهترين راه،  ترديد نه چندان اطمينان

 بر االذهاني ارتباط بينبازسازي عقالني الگويي از كنش 
  ).296-315: 1987ماس، هابر(مبناي تفاهم است 

هاي پيشين نيز بيان گرديد، به  گونه كه در بخش همان
زعم هابرماس بحث استفاده پراگماتيك عام از زبان تحليل 

هاي  هاي خاص استفاده از زبان و نه بازسازي ويژگي زمينه
گونه كه  همان. عام كاربرد جمالت در اظهارات است

مساله بازسازي تصريح شد هابرماس هدف خود را از اين 
كاربرد مبناي اعتبار . داند شرايط عام هرگونه فهم ممكن مي

هابرماس . گفتار از اين منظر بايد مورد توجه قرار گيرد
اي براي گسترش  مدعي است كه مبناي اعتبار گفتار زمينه

كنش ارتباطي و به كارگيري كنش گفتاري با استفاده از 
  .كند فق فراهم ميادعاهاي اعتباري به قصد تفاهم و توا

گر اين فرآيند را   از اين رو الزم است كه هر كنش
  :نمايدتعقيب 
  .اظهار نمودن مباحث قابل فهم) 1
گفتن گفتارهايي كه شنونده فهم آن را منظور ) 2 
  .نمايد

  .آمادگي براي پذيرش مباحث قابل فهم) 3 
: 2000ويت،  اوث(تالش براي فهم شخص ديگر ) 4 

131-118 .(  
هاي گفتاري  ماس به اين قصد از الگوي كنشهابر

كند تا نشان دهد چگونه اين ادعاهاي اعتباري  استفاده مي
هابرماس . شوند وگويي عملياتي مي در سطح زباني و گفت

وگوكنندگان را مورد تاكيد  سه مسووليت مهم براي گفت
  .ها هستند آنان مكلف به اماده كردن زمينه: دهد قرار مي

ماس كنش گفتاري حاوي منابع تجربي  به زعم هابر
ها قطعيت اظهارات خود  وگوكنندگان با آن است كه گفت
چه اين فرآيند به صورت موضعي  چنان. كنند را تصديق مي

تواند  مورد ترديد يا انكار قرار گيرد معضل ادعاي صدق مي
هابرماس . وگوي نظري باشد اي براي استمرار گفت انگيزه

كنندگان مكلف به  گو و  ه گفتهم چنين معتقد است ك
فراهم نمودن توجيه مستدل نيز هستند، يعني بايد با ارايه 

هاي هنجاري شنونده را نسبت به درستي اظهارات  زمينه
 كنند و در نهايت هابرماس مدعي است كه  گوينده قانع

وگوكنندگان مكلف به اثبات صداقت و درستي  گفت
هاي  ارها و كنشاند كه در پس رفت تمايالت و مقاصدي

  . آنان نهفته است
هابرماس براي نشان دادن فرآيند تحول عقالني شدن 

. كند االذهاني ارتباطي از مقوله زيست جهان استفاده مي بين
اي است كه  به نظر هابرماس زيست جهان در واقع زيراليه

االذهاني در آن جايگير شده و افقي است  كنش ارتباطي بين
گونه كه  همان. كند  آن حركت ميكه اين كنش در مسير

اي  اشاره شد در تعريف هابرماس زيست جهان مجموعه
اي درباره  متشكل از مجموعه اعتقادات مشترك زمينه

جامعه، جهان و مانند آن است كه اعضاي يك جامعه آن را 
نيز از ) تفاهمي توافقي(زيست جهان وفاقي . دانند مسلم مي

  . بل تعريف استمنظر هابرماس در اين راستا قا

زيست جهان وفاقي در معنايي كه مد نظر هابرماس 
است يك زمينه انضمامي را براي هر گونه وفاق هنجاري، 
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. كند وگويي، فراهم و تسهيل مي از جمله در اخالق گفت
وگويي  منظور وفاق هنجاري بر سر مسيرهاي فرآيند گفت

ديگري چگونه شناسايي / يابي خود  است، اين كه هويت
گذاري مورد وفاق واقع شود و به چه  شود، چطور حرمت

صورت حس مسووليت در برابر ديگري و دغدغه ايفاي 
شود،  تعهدات نسبت به ديگران مورد تفاهم و توافق واقع مي

همگي، از حيث شكلي و محتوايي، در سطح زباني و 
  .يابد وگويي تحقق مي گفت

را از سوي ديگر تفاهم هنجاري در تربيت اخالقي 
االذهاني و  توان برآيند ديالكتيكي كنش ارتباطي بين مي

به زعم هابرماس، بازتوليد زيست . زيست جهان دانست
گيرد و در عين  جهان از طريق كنش ارتباطي صورت مي

حال محمل كنش ارتباطي زيست جهان است يا به بيان 
ديگر كنش ارتباطي نيز به زيست جهان وابستگي دارد و از 

بازتوليد زيست جهان نيز ريشه در . گيرد كل ميآن طريق ش
  ).336: 2000ويت،  اوث(هاي معطوف به تفاهم دارد  كنش

هاي هابرماس   در واقع، اگر در پي تبييني از انديشه
براي قلمرو تربيت اخالقي باشيم، در آن صورت استدالل و 

هاي مختلف قابل تامل بوده و  ادعاي هابرماس از جهت
كه فرآيند  اول اين. قي پيامدهايي را داردبراي تربيت اخال
تواند بيرون از نظام رسمي تعليم و تربيت  تربيت اخالقي مي

و در دل جامعه يا به بيان هابرماس زيست جهان دنبال شود، 
هاي مورد تاكيد  فرض كه زيست جهان پيش مشروط بر اين

هابرماس را مد نظر قرار داده باشد يا زيست جهان وفاقي 
  . نه زيست جهان منحرف يا استعماريباشد 

كه اگر هدف تربيت اخالقي با توجه به  نكته دوم اين
باشد در دل فرآيند تعليم  هاي هابرماس مورد نظر مي انديشه

و تربيت رسمي شرايطي مهيا گردد كه شرايط مورد توجه 

  هابرماس براي زيست جهان است كه اين امر در بخش
  . وضيح داده خواهد شدتر ت هاي تربيتي بيش داللت

 با تفكيك هابرماس) 1987 (در نظريه كنش ارتباطي
جامعه به دو بخش، سيستم و زيست جهان، مدعي است كه 

جايگاه گسترش و تقويت ) دولت و بازار(سيستم 
هاي ابزاري و استراتژيكي است در  ها و كنش عقالنيت

با ) هاي خصوصي و عمومي حوزه(حالي كه زيست جهان 
و تقويت عقالنيت و كنش ارتباطي پيوند پيدا گسترش 

  . كند مي
اما به نظر هابرماس تحوالت ناشي از الزامات مدرنيته و 

منجر به ) بازار(و پول ) دولت و بروكراسي(سلطه قدرت 
رشد فزاينده سيستم و در مقابل تضعيف و تحريف زيست 

مخاطرات ناشي از اين تحوالت بروز . جهان شده است
جتماعي، استعمار زيست جهان و بازفئودالي هاي ا آسيب

-196: 1987هابرماس، (شدن آن را به دنبال داشته است 
187.(  

رويكرد هابرماس براي خروج از اين موقعيت بحراني 
دهي به يك جامعه كامالً انساني و جامعه  ضرورت سامان

هابرماس بر مسيري تاكيد دارد كه . عقالني اخالقي است
ستم و حذف عوارض منفي آن و هم چنين ناظر به كنترل سي

. تقويت زيست جهان، حوزه عمومي و خصوصي، است
براي هابرماس اين مساله مربوط به كنش تربيتي است كه به 
تبع آن با تقويت و حفظ حوزه عمومي و خصوصي از سلطه 

كند كه اين مهم در ادامه تبيين خواهد  سيستم ربط پيدا مي
  .شد

  
   اهداف تربيت اخالقي
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هاي پيشين  با توجه به مباحث مطرح شده در بخش
نمايد كه هابرماس فضايل اخالقي را در دو سطح  بديهي مي

دهد كه وقتي با فضاي  فردي و اجتماعي مدنظر قرار مي
شود كه وي اخالق  تاريخي فلسفه مقايسه گردد مشخص مي

رويكردي كه پس از ارسطو بر تاريخ (اي فردي  را از مقوله
البته . به حوزه اجتماعي كشانده است) ه افكندهفلسفه ساي

توان در محمل  هابرماس بر آن است كه به شرطي مي
هاي فردي رعايت  اجتماعي وارد شد كه حقوق و آزادي

  :شود يا به بيان وي
اند، بتوانند  تمامي افرادي كه از آن تاثير پذيرفته«

پيامدها و تاثيرات جانبي آن را قبول كننــد و انتظار 
رود كه رعايت آن، مصالح هر كسي را در بر داشته  مي
  ).65: 1990هابرماس،(» باشد

به زعم هابرماس خاستگاه وظيفه اخالقي شناسايي 
بنابراين هر چه . هاي آزاد و برابر است متقابل رسمي سوژه

احساس مسووليت، دغدغه، تعهد، نگراني ما نسبت به 
ق و واجد ديگر به عنوان موجودات انساني صاحب ح هم

تر باشد، افراد با جديت زيادتري براي ايفاي  مسووليت بيش
: 1993هابرماس، (كنند  وظايف اخالقي خود تالش مي

107.(   
اي اشاره گردد  جا به نكته نمايد كه در اين ضروري مي

كه اسپراد در اثر خود با عنوان بحث فلسفي در تربيت 
 در )11-45: 2001(اسپراد . اخالقي به آن پرداخته است

. پژوهش خود در پي تبيين عقالني يا خردمند بودن است
وي مدعي است كه عقالني بودن ابعاد مختلفي دارد و اين 
امر از طريق تربيت اخالقي صحيح و با برنامه متنوعي كه در 

. گردد ها خواهيم پرداخت محقق مي ها به آن بخش روش

گيرد كه  يدر واقع عقالني بودن پنج بعد يا جنبه را دربرم
  :عبارتند از

اي و در  جنبه انتقادي، خالق، تعهد، متني يا زمينه
ها ابعاد سنجشي، تخيلي،  نهايت جنبه تضمني كه اين جنبه

  .نمايند عاطفي، موقعيتي، و زيباگرايي را تبيين مي
  
اين جنبه به وضعيتي اشاره دارد :  جنبه انتقادي-1

ز خردمندي كه طي آن فرد اخالقي يا صاحب اين جنبه ا
اي مطرح شده را به خوبي مورد بررسي قرار  تواند مساله مي

داده و نقاط قوت و ضعف، صحت يا عدم صحت آن را 
تفكر انتقادي ) 116: 1991(به زعم ليپمن . سازدبرمال 

گذاري را تسهيل   قضاوت و ارزش-1تفكري است كه 
 خودش را -3 بر معيارهايي ميتني است -2نمايد چرا كه  مي
 به زمينه و بافت حساس -4نمايد و  يز اصالح و تصحيح مين

هاي هابرماس   اين نكته به صورتي شفاف در ديدگاه.است
تواند  گيري از ديدگاه وي مي مورد توجه قرار گرفته و بهره
  .به تقويت اين بعد كمك نمايد

  
اين جنبه يكي از ابعاد و يا به  :خالق جنبه -2

 خردمند بودن اين است هاي فكر خوب يا شاخصعبارتي 
به زعم . كه متفكر فراتر از اطالعات موجود حركت نمايد

تفكر خالق تفكري است كه قضاوت ) 193: 1991(ليپمن 
گردد،   ميكند، از طريق متن و زمينه هدايت را هدايت مي

بخشدو نسبت به معيارها حساس است به  خود را برتري مي
وي از تفكر انتقادي رسداين تعريف ليپمن با تعريف  نظر مي

جاست كه وي مدعي  بسيار به هم شبيه باشند، اما نكته اين
است هدف تفكر انتقادي يافتن حقيقت يا درست است در 
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البته تفاوت . حالي كه هدف تفكر خالق در يافتن معناست
  .اين دو تفكر به اين صورت نيز قابل طرح است

ر جنبه در حالي كه هدف تفكر انتقادي يا به بياني بهت
يابي به حقيقت است، هدف  انتقادي عقالني بودن دست

يابي به معناست و البته هر دو جنبه نوعي  تفكر خالق دست
البته تفاوت . گردند گذاري محسوب مي قضاوت يا ارزش

  .شود اين دو به همين جا ختم نمي
در مورد معيار، در حالي كه در جنبه انتقادي معيارها 

ها سنجش و  دارند كه بر اساس آننقش مستقيمي بر عهده 
گيرد در تفكر خالق تنها بايد نسبت به  بررسي صورت مي
در مورد متن و زمينه، تفكر انتقادي . معيارها حساس بود

گردد، در حالي كه تفكر خالق از  توسط زمينه محدود مي
طريق زمينه توسعه يافته و زمينه بر آن اثرمثبت و سازنده 

كه تفكر انتقادي به عنوان نقد و تحليل  دارد و در نهايت اين
انتقادي به صورتي ظريفي بر جنبه قابل پذيرش بودن 

گردد، در حالي كه تفكر خالق رشد يافته و در  متمركز مي
  .جوي استعالست جست

 تفكر خالق نقش )198: 1993(به زعم جانسون 
اي را در زندگي اخالقي ما بر عهده دارد، چرا كه  برجسته

. دهي خالقانه نياز دارد ي صحيح يه سازماندرك اخالق
يابي به بينش و حساسيت اخالقي به دو چيز نياز  براي دست

  :است
ها و   داشتن دانش از طبيعت تخيلي نظام-1 

  .هاي مفهومي بشر استدالل
 پرورش تخيل اخالقي با تند و تيز كردن قدرت -2 

اي نو ه يابي به بينش تمايز، تمرين كردن توانايي براي دست
ها و  هاي استعاره و جديد و استنباط خالقانه داللت

گيري  اين بعد از تفكر نيز در جهت. هاي بشري روايت

آل سخن يا گفتار مورد  نظري هابرماس و موقعيت ايده
  .توجه خاص قرار گرفته است

  
اي  اين جنبه به مقوله :)الزامي(تعهدي  جنبه -3

داند كه از  ميتوجه دارد كه طي آن فرد خود را موظف 
. هاي ضروري را استخراج نمايد اطالعات و منابعي داللت

برخي از صاحب نظران معتقدند احساسات و عواطف مانع 
 احساسات نقش مفيدي  تفكر خوب هستند، اما در اين جنبه

در واقع احساسات انگيزه . كنند را براي تفكر بهتر ايفا مي
 نموده و باعث الزم را براي ارتباط عمل و قضاوت ايجاد

  . شوند تا فرد كار خود را درست يا نادرست انجام دهد مي
برخي از انديشمندان نظير افالطون، دكارت و كانت 

دانند در حالي تفكر احساسي بد  تفكر عقالني را خوب مي
هر چند به زعم هيوم رابطه بين عقالنيت و . گردد تلقي مي

ها  يناحساس يك رابطه متضاد نيست و هيچ يك از ا
تواند به تنهايي موجب عمل يا خواست صحيح شود،  نمي

اي از ابعاد مختلف عقالني بودن  ها جنبه لذا هر يك از اين
  .است

 اين نكته در نظريه كنش ارتباطي مورد توجه هابرماس 
كه نقاط منفي بعد احساسي  قرار گرفته و هابرماس براي اين

 را براي را از بين برده و در عين حال انگيزه الزم
كنندگان ايجاد نمايد خواستار اتخاذ نگرشي فرضي  شركت

در عين حالي كه تاكيد وي بر شرايط . هاست از سوي آن
نشيني را براي شركت  آزاد و برابر احساس خوشايند و دل

  .كند افراد ايجاد مي
  
اين جنبه به اين نكته : )اي زمينه( متني  جنبه-4

. افتد  يا متن اتفاق مييك زمينهاشاره دارد كه تفكر در 
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. گذارد بديهي است كه اين زمينه يا بافت بر تفكر تاثير مي
هاي تفكر در موقعيت و  مهارت) 1990(پك  به زعم مك

، بايد آموزش داده گيرند اي كه مورد استفاده قرار مي زمينه
اين بعد در نظريه كنش ارتباطي و اخالق . شوند
ا به خود اختصاص اي ر وگويي هابرماس توجه ويژه گفت

  .داده است كه در پايان اين بحث تبيين خواهد شد
  
افزار و برنامه  اين بعد تفكر را نرم :تضمني جنبه -5
افزار   سخت البته اين. داند كه بدن انسان است افزار مي سخت
جهان . تواند چيزي به غير از بدن انسان نيز باشد مي

ها  هاي انسان اراجتماعي، جهان طبيعي، ابزارهايي كه در ك
توانند تفكر ما را تحت  گيرند، مي مورد استفاده قرار مي
چه پولني و هايدگر متذكر شدند ابزار  تاثير قرار دهند چنان

شوند، چرا كه با استفاده از  جزيي از وجود ما محسوب مي
  . كنيم كنيم و عمل مي ها فكر مي آن

زمينه اي كه قبل از بيان انديشه هابرماس در اين  نكته
بايد توضيح داده شود اين است كه اين پنج بعد به تنهايي 

كنند، بلكه تركيب  عقالنيت يا خردمند بودن را مطرح نمي
بسته . دهد مي   اينهاست كه عقالنيت و خردمندي را شكل

به كار و زمينه و موقعيت انسان بايد تصميم بگيرد كدام 
 وي تواند در كار خاص مورد نظر ها مي يك از جنبه

  . مثمرثمر بود و او را به عنوان انساني عقالني مطرح نمايد
. اي جدي است البته در اين زمينه داشتن انعطاف مقوله

اي به  يعني فرد بتواند در موارد مقتضي تفكر خود را از جنبه
گونه بايد گفت كه  به طور كلي اين. جنبه ديگر تغيير دهد

به نحوي مورد ها هر كدام بايد در جاي خود  اين جنبه
مندي انسان به عنوان موجودي  استفاده گردد كه بر توان

  .عاقل يا عقالني بودن وي بيفزايد

جا بايد تبيين شود اين است  اي ديگري كه در اين نكته
هاي نظري  كه با عنايت به مباحث طرح شده در انديشه

گر عقالني بودن را هدف تربيت اخالقي  هابرماس، پژوهش
اي جامع مد نظر قرار  مام اين ابعاد را به شيوهبر شمرده و ت

به بيان ديگر وي در تفكرات خويش مسايلي را . داده است
تر اين ابعاد كه جمع  ساز رشد بيش مطرح نموده كه زمينه

توجه به شرايط . گردد ها را عقالني بودن نام گرفته، مي آن
گشاست از يك طرف  آرماني سخن از چندين سو راه

كنندگان  را براي رشد تفكر خالق مشاركتفضاي الزم 
سازد و از جهت ديگر ميدان عمل الزم را براي  مهيا مي

  . نمايد فراهم مي) تعهدي(رشد بعد عاطفي يا تفكر الزامي 
در عين حالي كه اين وضعيت به اندازه كافي براي 

تر و بهتر تفكر انتقادي فراگيران  رشد و پرورش هر چه بيش
 فراگيران ممكن است نحوه نقد و كارگشاست، چرا كه

تحليل صحيح يا اسلوب را از ديگران بياموزند و يا با توجه 
طبيعتاٌ . آل، خود در پي ارايه نقد جديد باشند به شرايط ايده

دو مورد آخر نيز مربوط به مباحثي است كه در شرايط 
تري رشد و پرورش  مورد نظر هابرماس با عينيت بيش

اي و شرايط تضمني در  يط متني و زمينهيابد، چرا كه شرا مي
تري بروز و ظهور  چنين موقعيتي به صورت واقعي و سالم

  .يابد مي
در مورد ساير مباحث هابرماس نظير ارتباط 

وگويي و عقل  االذهاني، زيست جهان، اخالق گفت بين
ارتباطي نيز وضع به همين منوال است؛ يعني مباحث 

ساز  يان گرديدند زمينههاي پيشين ب هابرماس كه در بخش
رشد حداكثري ابعاد مورد نظر اسپراد به عنوان ابعاد 

توان ادعا نمود عقالنيت در  گردند، لذا مي عقالنيت مي
سطح جامعه و فرد كه انديشمندان از آن تحت عنوان 
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برند با عنايت به آراي هابرماس و در  خودفرماني نام مي
تواند  ها مي صورت استفاده عملي صحيح از اين ديدگاه

  . ساز جهش در تربيت اخالقي گردد زمينه
تر، آزادي  هاي برتر و قوي بر اين اساس وجود استدالل

سان، فرصت برابر و قدرت همسان  عمل برابر، شانس يك
آل خواهد  گيري يك اجماع حقيقي ناب و ايده مايه شكل

استدالل هابرماس اين است كه از دل اين كنش . بود
اي كه فارغ از الزامات   ارتباط تحريف ناشدهارتباطي ناب، 

هاي ايدئولوژيكي و تبعات  گر، سوگيري قدرت سركوب
رنجوري است، آزادي، عدالت، حقيقت، خير و رهايي  روان

اند  هاي اخالقي هنجاري آل ها همان ايده اين. آيد بيرون مي
دهي جامعه كامالً انساني قرار گيرند  كه بايد مبناي سامان

  ). 27-36: 1380وايت، (
نمايد تاكيدي كه هابرماس بر اشخاص  گونه مي اين
كند، هم مقدمه وظيفه اخالقي  پذير متعهد مي مسووليت

مقدمه وظيفه اخالقي . گردد و هم نتيجه آن محسوب مي
ها احساس تعهد، مسووليت،  است، به اين معنا كه تا سوژه

دغدغه و نگراني نسبت به مالحظات اخالقي در زندگي 
توانند در فرآيند اخالق  جمعي خود نداشته باشند نمي

نتيجه وظيفه اخالقي است، به اين . وگويي وارد شوند گفت
مفهوم كه ايفاي وظيفه اخالقي بر مبناي مفروضات مالحظه 

هاي عقالني اخالقي  گردد تا سوژه اخالقي موجب مي
 –پذير و متعهد در قبال خود   گران مسووليت تبديل به كنش

  .ري شوندديگ
 هابرماس معتقد است ايفاي وظيفه اخالقي در گرو 
تثبيت حقوقي نظير آزادي ارتباط، انتخاب هنجارها، انجام 

ها زماني از حالت  از سوي ديگر اين حق. كنش و غيره است

شوند كه از طريق وظيفه اخالقي  بالقوه به بالفعل تبديل مي
  . خود را عينيت بخشند

ر هابرماس در مورد اصول در همين زمينه بحث ديگ
هاي برابر، احترام برابر و  بستگي يا حق عدالت و هم

مسووليت بهزيستي ديگري نيز شان نزول خود را پيدا 
هاي برابر ناظر به اصل  به نظر هابرماس حق. كند مي

اند و مسووليت بهزيستي ديگري به اصل همبستگي  عدالت
  .مربوط است

بستگي با وظيفه  ل همبنابراين اصل عدالت با حق و اص
ها نيز حكم  به نظر هابرماس اين. يابند تبيين شده و عينيت مي

ها به  دو روي يك سكه را دارند و خاستگاه موازي آن
  . گردد شناسايي رسمي متقابل خود ديگري برمي

ها از  گيرد اين است كه اين اي كه هابرماس مي نتيجه
ت و وگويي همزمان، چگونگي زيس طريق تضمين گفت

كنند  ها را تعيين مي  اخالقي سوژه-هويت عقالني 
  ).67-68: 1993هابرماس، (

اي جامعه  چنين وي در مورد جامعه به دنبال گونه هم
آرماني است كه هدف آن ايجاد كليت انساني به دور از 

. هاي صوري و جزمي طبقه، نژاد و غيره است بندي تقسيم
 آزاد تحقق وگوي گفتاي كه در آن مباحثه و  جامعه
به زعم وي سعادت انساني را بايد در جامعه . يابد مي

ها بتوانند به دور از هر  وجو كرد كه در آن انسان جست
گونه اجبار، اضطرار و هراس از امكان بحث آزاد برخوردار 

اي كامالٌ   كه اين نگاه مقوله)36: 1386نوذري، (  دنشو
 تربيت و به هايي را براي تعليم و تربيتي بوده و داللت

در واقع اين . صورت ويژه براي تربيت اخالقي به دنبال دارد
تواند  توان گفت كه اين انديشه هابرماس مي گونه مي

   .تحوالتي را در قلمرو اخالق فردي و اجتماعي رقم بزند
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توان گفت كه هابرماس با به  گونه مي به طور كلي اين
وان خاستگاه هاي آزاد و برابر به عن رسميت شناختن سوژه

اخالق بر عدالت و آزادي به عنوان هدف تربيت اخالقي در 
هر چند مباحث و اهداف مهم . سطح اجتماعي معتقد است

تواند به عنوان اهداف اخالقي از ديدگاه  ديگري مي
  .هابرماس مطرح شود

 از سوي ديگر توجه هابرماس به زيست جهان، اخالق 
 ارتباطي بيانگر گويي، كنش ارتباطي و عقالنيت و گفت

عنايت خاص هابرماس به عقالني فكر كردن افراد و رشد 
مسووليت عقالني اخالقي افراد است كه اين مهم و در 

ها  وگوها و مناظرهاي عاري از اجبارها و الزام سار گفت سايه
ها خواهد گرديد و اين  ساز رشد و شكوفايي انسان زمينه
ماس را در قلمرو تواند انديشه هابر اي است كه مي نكته

  . مندان متفاوت سازد تربيت اخالقي با ساير انديش
  

  گيري بحث و نتيجه
گونه كه بحث شد فلسفه هابرماس با تاكيد بر  همان

نظريه كنش ارتباطي و با محور قرار دادن مفاهيم عقالنيت 
االذهاني، زيست جهان وفاقي و اخالق  ارتباطي، ارتباط بين

بي به رويكردي جديدي از يا وگويي در پي دست گفت
هابرماس تصوير سازنده و در واقع . تربيت اخالقي است

مفيدي از روشي كه معرفت و فلسفه اخالق در زمينه درك 
  .نمايد پيوندند را فراهم مي ديگر مي واقعي به يك

و » حقانيت« تبيين او از ادعاهاي مبني بر اعتبار و 
متقابلي را وگويي، اصول مالحظه و مشاركت  اخالق گفت
هاي ما در  تواند در هدايت بحث سازد كه مي فراهم مي

  . مورد هنجارهاي اجتماعي نقش ايفا نمايد

در نهايت تبيين هابرماس از تكامل زيست جهان، خطر 
 خود به كنش  دهد كه وابستگي اعمال اجتماعي را نشان مي

اي كه  كنند و زمينه آزادي و مالحظه ارتباطي را انكار مي
. كنند نوع از كنش مستلزم آن است را تهديد مياين 

بنابراين تعليم و تربيت به عنوان يك وسيله مهم بازسازي 
هاي ابزاري به منظور  اجتماعي، بايد در مقابل اين فرهنگ

دهند،  ترويج اعمالي كه ارتباط واقعي را نمايش مي
  .ايستادگي كند

 بديهي است كه اين بازسازي با لحاظ كردن مسايل 
به طور كلي . خالقي در زندگي فردي و جمعي همراه استا

نكته : توان در چند نكته توضيح داد آراي هابرماس را مي
وگويي نوع  كه عقالنيت ارتباطي و اخالق گفت اول اين

خاصي از تعليم و تربيت را در قلمروهاي مختلف تعليم و 
  . دهد تربيت به ويژه در عرصه تربيت اخالقي مد نظر قرار مي

ماهيت اين نوع تربيت به مشاركت آزادانه متربيان و 
مساله ي دوم اين . فراگيران در حوزه عمومي بستگي دارد

است كه در كنار ايجاد فضا براي مشاركت آزادانه 
فراگيران، نهادي نمودن نظريه استدالل عقالني و اخالق 

گويي از طريق سيستم مديريتي در مدرسه و كالس  و  گفت
 به نوبه خود حق مشاركت برابر و آزاد را براي مي باشد كه

. كند تمامي فراگيران در فرآيند تعليم و تربيت تضمين مي
نكته كليدي ديگر آن است كه تنها قوانيني مشروعيت 

يابند كه تاييد و رضايت فراگيران را در يك فرآيند  مي
  .وگويي به دست آورند گفت

ن يا وگويي نيز هيچ قانو  بر اساس اخالق گفت
تواند تحميل شود مگر  تصميمات قانوني از هر نوع آن نمي

آنكه همه افراد درگير در بحث به صورتي يكسان آن را 
با اين بحث ابالغ قوانين و مقررات از سوي . پذيرفته باشند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ...تحليلي بر اهداف تربيت اخالقي و اجتماعي از ديدگاه 

  

141

مراجع اداري يا مدير و معلمان ممنوع بوده و تمام قوانين و 
وگويي  فتمقررات جاري مدرسه بايد از طريق فرآيند گ

مشابه يا نزديك به وضعيت آرماني بيان، طراحي شود و 
  .پس از تاييد و تفاهم و توافق فراگيران ضمانت اجرايي يابد

نكته جالب در اين مورد آن است كه ورود فراگيران 
به اين فرآيند ضمن فضاسازي براي عملي نمودن 

هاي هابرماس در قلمرو تربيت اخالقي فضا را براي  ديدگاه
سازي فراگيران براي رشد اجتماعي و تمرين  مادهآ

شهروندي در آينده جامعه و به تبع رشد جامعه در آينده 
نزديك به دليل آمادگي عقالني و اخالقي فراگيران به 

اي  سازد و اين دقيقاٌ نكته عنوان شهروندان آينده مهيا مي
  . است كه هابرماس در انديشه خود به شدت دنبال آن است

آل  ست كه كنش ارتباطي به عنوان يك ايدهروشن ا
كند تا تحليل  مفيد براي معرفت و فلسفه اخالق كمك مي

 هابرماس رويكردي  نظريه. انتقادي را به عمل تبديل كنيم
سازد كه ممكن است در هدايت مطالعه و  اخالقي را مهيا مي

كه چرا مدارس  بررسي مدرسه و جامعه و بحث در مورد اين
 در مقابل منافع گروهي محافظت شوند، به كار بايد به دقت

  . رود
هاي پيشين  با توجه به مباحث مطرح شده در بخش

نمايد كه هابرماس فضايل اخالقي را در دو سطح  بديهي مي
نكته مهم در انديشه . دهد فردي و اجتماعي مدنظر قرار مي

وي . هابرماس حركت رفت و برگشتي وي بين اين دو است
وگويي و مفاهيم كليدي   اخالق گفتاز يك طرف به

پردازد و  هاي پيشين تصريح شدند مي ديگري كه در بخش
هاي جمعي است  مدعي است كه كنش ارتباطي و حركت

كه اخالق را معنادار و به تعبير خود هابرماس معتبر 
سازد، اما نكته مهم اين است كه در همين محمل به  مي

هاي فردي  اديتوان وارد شد كه حقوق و آز شرطي مي
  .رعايت شود

توان گفت كه هدف تربيت  گونه مي  در نهايت اين
يابي به تفاهم مبتني بر   دستاخالقي در سطح اجتماعي

اي از آزادي و   كه اين امر هم در زمينههاي اخالقي كنش
 رشد فضايلي چونساز  زمينهگيرد و هم  برابري صورت مي
يز فضاي مورد ندر سطح فردي   ودگرد عدالت و آزادي مي

نظر هابرماس با عنايت به مباحث مرتبط با كنش ارتباطي 
عقل ( رشد و شكوفايي خرد مبتني بر ارتباط متقابل هنجاري

   .در پي خواهد داشت  را)ارتباطي
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