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From the idea of teaching to teaching conversation in the thought of Kant and Habermas 

 

Abstract 

 

This study aims to examine the theoretical foundations of right and duty in the thought of 

Kant and Habermas, two German thinkers of the eighteenth and twentieth centuries, and 

the educational implications derived from those foundations. 

Method of this research; In terms of research and practical purpose and according to the 

type of data used, it is of historical-analytical and argumentative type. 

Findings of the research show that Kant and Habermas's legal views are influenced by two 

social and epistemological contexts, and these two views - the first of which focuses on 

highlighting the role of the subject (mind) in cultural, social, political and legal 

developments, and the second It focuses on the subject's interactions with social factors, 

in response to the needs of their time. The educational implications of the views of these 

two are presented in exactly the same context. The results of this study showed; During 

the comparison and discussion of these two systems of thought, which consider both 

human intellect as the only refuge for the development and realization of intellectual and 

institutional modernity, we will try as much as possible to discuss the issues raised, 

especially in the field of education and culture and territorial conditions. We Iranians 

should also be expanded to benefit from the issues raised both for a better understanding 

and possible use for the Iranian education system. 
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 هابرماس و کانت اندیشه در گفتگو آموزش تا آموزش ایده از
 1آرتمیس قبادی

 2محمد رضا شمشیری

 3زهره سعادتمند

 چکیده

شه کانت و هابرماس دو متفکر آلمانی قرون هجدهم و  سی مبانی نظری حق و تکلیف در اندی این پژوهش با هدف برر

 های تربیتی مستخرج از آن مبانی است.بیستم و داللت

 -های بکارگفته شییده از نهت تاریخیاز نظر هدف پژوهشییی و کاربردی و با ته ه به سییاد داده ؛روش  این پژوهش

 تحلیلی و استداللی است. 

 متأثر معرفتی و ا تماعی زمیاه دو از هابرماس و کانت حقهقی هایدیدگاهپژوهش نشیییان می دهد  ه های تحقیق تیاف

 و فرهاگی تحهالت در( ذهن) سیییه ه نقش کردن بر سیییته به معطهف اولی که -را خهد هایدیدگاه دو این و بهده

سی و ا تماعی ست، ا تماعی عهامل با سه ه تعامالت به معطهف دومی و حقهقی، و سیا سد در ا  زمانه نیازهای به پا

 معاا، این به. اسییت شییده کشیییده پیش زمیاه همین در دقیقاً نیز دو این آراء تربیتی هایداللت. اندکرده عرضییه خهد

 با. هسیییتاد دو این هایاندیشیییه بر مؤثر زمیاة دو هابرماس زمانه انتقادی گراییچپ و کانت زمانه آلمانی آلیسیییمایده

 هایاندیشیییه بازتاب هاآن افکار و باشیییاد خهد ا تماعی زمیاة از متأثر تماماً متفکر دو این که نیسیییت چاین حال،این

 شییگرف تأثیری هاآن بر و داده  هت را خهد زمانه افکار  هت و مسیییر زیادی بسیییار حد تا دو آن. باشیید شییانزمانه

 تاها را بشییری عقل دو هر که فکری، نظام دو این گفتگهی و مقایسییه  ریان در نتایج این تحقیق نشییان داد؛ . اندنهاده

شرفت ملجأ سر که آنجا تا شد خهاهد سعی داناد،می نهادی و فکری مدرنیته تحقق و پی شد، می  شده مطرح مباحث با

 شده مطرح مباحث از تا شهد داده بسط نیز ایرانیان ما سرزمیای شرایط و فرهاگ به تربیت و تعلیم حهزة در خصهصاً

 .شهد  سته سهد ایران، تربیت و تعلیم و آمهزش نظام برای احتمالی استفاده هم و بهتر فهم راستای در هم
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 مقدمه

ها حسب مأمهریتی ا تماعی با این نظام ) های حقهقی و آمهزشی مدرن از ابتدا تا انتها در رویکردی کارکردگرایانهنظام

 ها ازخروج آن. چرا که با رود آن اهداف را برآورده کاادها انتظار میاند و از آنتعریف و تاظیم شییدههدفی مشییخ ( 

ای نظام حقهقی مهردنظر اندیشمادان مدرن در  امعه به که لذا طبیعی است  شهدمی کژکارکردی حاصل   کارکردها این

های خهد به نظام تربیتی و آمهزشی که مدرن بهدن را هدف اصلی نظم ا تماعی انتخاب کرده است، برای تحقق خهاسته

شد چرا که شته با صی نیاز دا ستاد؛ خا ستان ه شگران  امعه خهد بخشی از دا شگرانی که باید  این نظم ا تماعی، کا کا

های متااسب با اهداف کالن ا تماعی تربیت شهند. این رهیافتی است بسیار  دی و سترگ. زیرا چیستی و چرایی نظام

ستهتربیتی را در یک بافت بزرگتر تعریف می شیابی این نظام را نیز مبتای بر تحقق یا عدم تحقق خها ها و کاد و لذا ارز

 .گیردر میمطالبات نظام ا تماعی درنظ

ستا  شماد بزرگ آلمانی در همین را سبک انتقادی ") کانتدو اندی متعهد  "و هابرماس "تماماً طرفدار مدرنیته فلسفی به 

نظام با بهره گیری ازتالش های بسیییاری نمهدند به طهری که کانت کهشییید ( "آلیسییمبه پرو ه ناتمام مدرنیته و نه ایده

های آزادی کاد و گره را  ایگزین بر خرد اروپامحهرانه کانتینظام حقهقی مبتای، ریحقهقیِ مبتای بر گفتگه و دیگرپذی

دست یابی  به ماظهر نظام آمهزش و پرورش  ها درتالش که تمامی این هامع را بگشاید. در  ها ارتباط میان افراد و ملت

متفاوت از کانت، خدمت گرفتن را نه در اما هابرماس برخالف و شییاید بهد. های ا تماعی و حقهقی مهردنظر آرمانبه 

ستای روایت ستای تبیین روایتی واحد، بلکه در را دهد. باابراین، هابرماس برخالف کانت های متاهت و متکثر ارائه میرا

های بسییته دانسییت، آن را در متن  امعة آزاد از ایدئهله یآلیسییم فلسییفی قابل تحقق میکه آزادی را در چارچهب ایده

آلیسم گیری از کانت، از ایدهرو تالش داشت در عین احترام و بهرهکرد از همینو سیاسی و اقتصادی  ستجه میفلسفی 

 فلسفی او فاصله بگیرد

ست که چارچهب همین در کانت شهارترین و مهمترین تربیت و تعلیم بر این عقیده ا سئله د ست ایم سان که ا  آن با ان

و نباید های  بایدو  هاارزشکه بر . اسییت دانسییته عملی عقل و تجربه تلفیق بر مبتای را تربیت و تعلیم او. اسییت روبرو

ستهار اخالقی ست؛ ا شان ما به را بهدن چگهنه نهایتاً که بایدهایی ا سفی معاای در علم تربیت و تعلیم پس. دهادمی ن  فل

 آن با مرتبط هایدانش مجمهعه و عملی عقل به  دی نگاهی نیم البته که تجربی اسییت فای بلکه نیسییت کلمه نظری و

ست و حقهق  مله از ست اگر معاا، این به. دارد هم دیانت و ا تماعی علم و سیا شیم در  -تجربه بر مبتای علمی بیادی

 نه هم آن تربیت، و تعلیم در را آدمی طبیعت بهبهد بزرگ راز کانت که روسیییت این از(. 1392 کانت،) اسیییت عقل

 وضییعیت با متااسییب و کادمی تصییحی  را خهد دائماً که عملی داند؛می تجربی عمل معای به بلکه نظری، علم معاایبه

 متفکری را خهد نیز هابرماساز طرفی دیگر   .کادمی حرکت آیاده در نامعلهم اما روشییین ایآیاده سیییهی به مه هد،

 وی عقیدهبه که هدفی و آرمان د؛کرمی بازیابی انتقادی عقل و مدرنیته تکمیل در را خهد دغدغه و معرفی کرده  مدرن

 آرمان بازخهانی در هابرماس. اسییت شییده تحمیل بدان متعددی هایاعتباریبی و دیده  دی هاییآسیییب او زمانه در

سان ناشدنیتمام آرمان را روشاگری کانتی،  باید آدمیان وی، عقیدهبه. است یافته دارد آزادی و رهایی سهی به رو که ان

 پیشین، ادوار برخالف بار، این ولی دهاد قرار خهد هایکاش و اعمال و افکار سرلهحه را روشاگری هایآرمان دیگر بار

  سییتجه ایدئهله ی هرگهنه از رهایی در باید   بلکه عملی، و نظری بسییته هایایدئهله ی در نه را رهایی و آزادی این

 کرد.
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 هاانسییان میان ارتباطی و عقالنی کاش یک در بلکه فلسییفی، ایدة در نه را عقالنیت این کانت برخالف او،  روهمین از 

 (.1398 تقهیان،) است کرده طرح  امعه یک درون

  دیدترین از یکی هابرماسبه همین  ماظهر . اسیییت کاده تاظیم هاجارهایی مقتضیییی عقالنی کاش هابرماس، برای

. کاد معرفی و تبیین را ارتباطی کاش معقهلیت تا است کرده عرضه هاجاری تحلیلی نگاهی با را نظری هایبادیصهرت

 خالصه گهییوگفت اخالق و ارتباطی عقالنیت شامل کلیدی نظریه دو در کم دست تهانمی را اندیشه این اصلی نکات

 و نمهده تصهیر گهیی و گفت شهروندی هیئت در شهروندی از آلایده تیپ یک نظریه دو این به اتکا با هابرماس. کرد

 -بیااذهایت و اخالقیت -عقالنیت وظیفه،-حق تلفیق به تهانمی صفات این  مله از. است برشمرده آن برای را صفاتی

شاره خهدبایادی سفه و هابرماس برای شهروندی از آلایده تیپ این. کرد ا سی فل  هرماهتیک با تاگاتاگی پیهند وی سیا

 از فرد بخشیرهایی گهیی،وگفت شهروندی اصلی گیری هت حقیقت در و وظیفه ایاجا در. دارد وی مهردنظر انتقادی

  (.1383 ،محمهدیان) است دیگری سلطه و قدرت شده تحریف ارتباط و زبان سرکهب

 

 روش تحقیق

 -های بکارگفته شییده از نهت تاریخیاز نظر هدف پژوهشییی و کاربردی و با ته ه به سییاد داده  روش  این پژوهش؛ 

شااختی  امعه -تحلیلی و استداللی است. این پژوهش، از و هی تاریخی است زیرا دو دیدگاه بر سته فلسفی و فلسفی

شدهای که در آنرا در متن دورة تاریخی سی قرار دادها مطرح  سهی دیگر، این تحقیق از نهت اند مهرد برر ست. از  ه ا

های عقلی کاد و تالش دارد اسییتداللتحلیلی و اسییتداللی اسییت زیرا خهد را صییرفاً به مطالعات تاریخی محدود نمی

 ای فلسفی و استداللی انجام گیرد. ها مها ههدعاوی این دو متفکر شااسایی شهد و با آن

 یافته ها

 حق بررسی برمبای پژوهش سؤاالت بخش در که است پرسشهایی به پاسد بر ناظر مشخ ، طهر به پژوهش هاییافته

 دربردارنده کانت فلسفه در تکلیف و حق و است؟ چگهنه آن تربیتی هایداللت و هابرماس و کانت دیدگاه از تکلیف و

سان ا تماعی و فردی تربیت در هاییآمهزه چه سفه در تکلیف و حق و است؟ هاان  هاییآمهزه چه متضمن هابرماس فل

 و کانت هایاندیشیه مقایسیه  ریان اسیاس برو  اسیت شیده سیاماندهی اسیت؟ هاانسیان ا تماعی و فردی تربیت در

 .شهدمی داده پاسد هابرماس

 هابرماس و کانت اندیشه در تکلیف و حق مفههم الف( مقایسه

صله را  سی قرار داده و نتایج حا شه ها ، نظام و کارکرد ها مهرد برر در این مبحث مفههم حق و تکلیف آدمی را در اندی

 ( ارائه داده است 1در  دول)

 

 هابرماس و کانت اندیشهدر  حق و تکلیف میهامف مقایسه( 1)  دول

 نکات و تهضیحات عاهان نظریه و دیدگاه/ سال
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عییبییداا نییژاد و 

 (1388همکاران) 

 تعیین پارادوکس

 حد

اة در را آدمی تکلیف و حق مهضیییهت یک نهعی زمی تافیز  م

 است کرده مطرح استعالیی

 

روحییانییی راوری و 

 (1390همکاران،)

 

 در شااسیانسان

 کانت اندیشه

سان به طبیعت آن در که متافیزیکی ستعدادهایی ان ست داده ا  ا

 نهایت در و کاد شکهفا را هاآن تدریج، به و تارید طهل در تا

 .یابد دست بشری عقالنی ا تماعی نظام به

 

 

بیییییییییییییده و 

 (1394همکاران،)

 مقایسییه و تبیین

 انتزاعی رویکرد

 رویکرد و کانت

 عالمه انضییمامی

 به( ره)  عفری

 زیبییایی تربیییت

 شااختی

شری سه ه این عقالنی، ا تماعی نظام این در ست ب  حق که ا

 و معین انضیییمییامی مقررات و یییابییدمی را خهد تکلیف و

صی شخ  مدنی  امعه تحقق سهی به الزم هایگام برای را م

 .داردبرمی عقالنی  مههری همان یا مطلهب

 

 

 (1387)میانداری

 

 

 فلسیییفییة نقیید

 کانت اخالق

 میییایییظیییر از

 واقییعییگییرایییی

 مکداول اخالقی

سته همانا مطلهب آیاده این گهیی ست طبیعت خها  تالش و ا

 خهاسییت تحقق به معطهف تمدن و فرهاگ راسییتای در آدمی

 آن از « مههری». عقالنی  مههری تحقق یعای ست؛ طبیعت

 یک نه و یاباد دسیییت عقالنی بلهغ به باید مردم قاطبه که رو

قه به این که رو آن از «عقالنی» و خاص طب ید مردم قاط  با

شاد خهدالزام و خهدآیین شری، عقالنیت و با  این در را خهد ب

 تمدن و فرهاگ از  دیدی دوره آغاز نهید که -تارید از برهه

 هایمشارکت و متعدد مدنی نهادهای تأسیس هیأت در -است

 قها تفکیک و سازسرنهشت هایگیریتصمیم در مردم عمهمی

 به فرهاگ و دانش تهسیییعه و قدرت تحدید و انتخابات و

 بگذارد نمایش

 کانت، تر مه 

 (1374شکههی،)

یت و تعلیم : ترب

ندیشییییه  هاییا

 و آمهزش درباره

 پرورش

 

یت، این در اسیییت طبیعی ظام کل  رویکردی در آمهزشیییی ن

 تام روا ی بیسیییتم و نهزدهم قرن تمام در که -کارکردگرایانه

شت ست متعهد -دا سته تربیت طریق از مطلهب این تا ا  شای

سل صل آتی و فعلی هاین ستلزم که تعهدی. آید حا  تدوین م

 و یکسییه از دانشییگاه تا مدرسییه از آمهزش برای ایفلسییفه

گاه تضیییمین گاندانش  ای ماعی نظم در آمهخت اده ا ت  از آی

 است دیگر سهی
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بیییهشییییییتیییی و 

 (.1388همکاران.)

 

 

 

یل قدی و تحل  ن

سفه بر  تربیتی فل

 بر تاکید با کانت

ظریییه  تربیییت ن

 اخالقی

شته بیان کانت که گهنههمان مالحظه این با . ست، دا سأله ا  م

 حقهقی نظام به یافتن دسیییت انسیییان، نهت بایادین و اصیییلی

 چراکه کاد تضیییمین را هاانسیییان آزادی که اسیییت فراگیری

صلی «آزادی» سته ترینا سان نهت خها صلی درواقع و ان  ترینا

 نهت بزرگ مسییئله»: اسییت آدمی هسییتی دهاده تشییکیل رکن

 عبارت دهدمی نشییان او به را آن حل راه و طبیعت که انسییان

ست ستیابی از ا . مدنی  امعه در فراگیر حقهقی نظام یک به د

عه در فقط عه در واقع در و  ام یار حداکثر که ای ام  و اخت

 و حدود و  انبه همه و فراگیر تضیییاد یک باابراین و آزادی

صات شخ ضمین و اختیار م  آن در اختیار این ثغهر و حدود ت

 تحمل را دیگران آزادی تهاندمی انسان لذا و است، یافته تحقق

اد، عه چاین در ک یت ترینعالی که ای ام عت، غا  یعای طبی

ستعدادهای و قها تمام شکهفایی سان و هد در تهاندمی آن ا  ان

 غایات همة ماناد غایت این خهاهدمی هم طبیعت یابد، تحقق

 .یابد تحقق انسان دست به
  

بی و  ی ط یف  شییییر

 (1388همکاران.)

طق ا  و آزادی م

با  ته ه برابری 

 حقهق اسییااد به

 بشری

اابراین ید ب عه با ید و هد به ای ام  تحت آزادی آن در که آ

 قهانین یییا مییدنی و حقهقی قهانین یعای، خییار ی قهانین

عه کان در ة اعالی حد در ،مهضیییه  و فراگیر قدرتی با ام

 گردد؛ مستقر مقابله غیرقابل

 

 (1384کانت )

 

 عقل رشد

 عادالنه مدنی قانهن یک یا کامل قانهنماد مدنی نظام یک یعای

 طبیعت زیرا. اسییت انسییان نهت برای طبیعت کار ترینعالی که

 به را خهد غایات و اهداف تهاندمی انسیییان واسیییطهبه فقط

 طبیعی حالت در که انسییان. درآورد ا را و شییکهفایی مرحله

 ضییرورت یک مه ب به اسییت مرز و حدبی آزادی شیییفتة

 .  است مدنی وضعیت به ورود به ملزم ناپذیرا تااب

 

مییییییحییییییمیییییید 

 (1380رضایی.)

 

 دیدگاه از آزادی

 کانت

 در هاهزاره طهل در بشییریت که اسییت چیزی همان آزادی  

 تحمل هارنج و داده هدیه هاخهن بپایش و بهده آن  ستجهی

 هاهزاره ثمره آزادی، این. اسیییت کرده تهلید هانظریه و کرده

 خهاسییت همزمان که ایخهاسییته اسییت؛ آدمی وقفهبی تالش

 .هست نیز خداوند و طبیعت
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مییییییحییییییمیییییید 

 (1390رضایی.)

 

 و آزادی

ختییاری م  خهد

 دیدگاه از انسییان

نت قد و کا  و ن

 آن بررسی

 خهاه و باامیم طبیعت را آن خهاه غیربشری، مه هد اینآزادی 

 تسخیر به را طبیعت و بخشیده استعدادهایی آدمی به خداوند،

 شییکهفا تدریج به را خهد عقل بتهاند تا اسییت درآورده آدمی

 از. سییازد محقق را خهیش آزادی و باشییاند صییدر بر و کرده

  «نشییدة ا تماعی حالت» بر تهاندمی آدمی که اسییت روهمین

 کمال به و بخشییید انتظام خهد به نهیات در و کاد غلبه خهد

 .است عقالنی آزادی همانا وی برای کمال این. یابد دست

 

 

 (1398 ماحهزی،)

 

 

 فلسفه علم کانت

 

 به مدنی وضیییعیتی رادر دیگران آزادی همزمان که ایآزادی

سمیت سدمی ر  همین در دقیقاً. کادمی محافظت آن از و شاا

ست چارچهب ساس بر تا آوردمی حال به را آیاده آدمی که ا  ا

 این. دهد سامان را خهد اکاهن و حال آیاده، از طرحی و نقشه

 راه تاها نه مقتدر، و قدرتماد و تیزبین ناظری همچهن آیاده،

 و کرده گهشییزد نیز را ما خطاهای بلکه دهدمی نشییان ما به را

   سازدمی مهیا را ارشاد و تابیه حقهقی بایاد

 

گییییاییییزالییییس و 

 (2011همکاران.)

 

 آمهزش فلسیییفه

 بییییین: کییانییت

 رویییکییردهییای

 و ای رابییطییه

 ، "سیستمیک

شته خاطر به باید شیم دا  در بار اولین برای که بهد کانت که با

 قرار فلسییفی تفکر کانهن در را «ا تمات» مفههم  دید فلسییفه

 ا تمات ایدة بر که آورد و هد به را ای فلسیییفه امکان و داد

سانی ستهار ان ست ا ست راهی آغازگر او طریق بدین. ا  به که ا

 تکامل به ها نههگلی و ها نهکانتی در سییپس و هگل در ویژه

 حقهق و حق از مفههمی وا د کانت برای ا تمات رسییییداین

شأ کانت. کاادمی زندگی آن در که است افرادی  را حق این ما

سبت طبیعت پاهان طرح به را آن و داندمی طبیعی امری  داده ن

 است

 

تیییییهکیییییل و 

 (.1393همکاران.)

 

ای خهد ی ی  و آ

 اخالقی ا تمییات

 فییلسییییفییه در

 کانت ا تماعی

 

سفه کانت سیحت ساتی دنیای سبک به نه را خهد تارید فل  م

 طرح» ذیل بلکه شییید،می فهم تقدیر و گراییمشییییت ذیل که

 .است کرده مطرح «طبیعت پاهان
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 (1384کانت )

 

 

 عقل رشد

اا دو کانت برای عت برای مع  اول، معاای در. دارد و هد طبی

 سیییاحت و پدیدار مقام در انشیییان که اسیییت چیزی طبیعت

 آزادی برابر در معاا، این به طبیعت. دارد تعلق بدان محسییهس

 که دوم، معاای طبق. است او پیشرفت مقابل در مانعی و انسان

سانه غایت ماظری از سفه در و شده خهانش شاا  او تارید فل

 است، گرفته قرار استفاده مهرد

  هیی،صیییرفییه خردماییدی،» چهن مفییاهیمی ذیییل طبیعییت

 «شیییعهر ذی مه هدی» همچهن «نیکهکاری و اندیشیییی،پیش

 به را انسیییان و مه هدات میان نسیییبت و تارید حرکت روند

نه یت در که اسییییت کرده تاظیم ای گه ند آدمی آن کل  بتها

 مقام به و بخشیده تهسعه را خهد رفتاری و عقلی استعدادهای

 یابد دست  مههری نظام از ای ایده ذیل آزادی

 

 (1385محمهدی،)

 

 پییایییدار صیییل 

نت  بازتاب و کا

  ییهییان در آن

 امروز

 را آن مادانه غایت معاای در طبیعت «پایدار صل » در کانت .

 به را مشیت این است مایل هرچاد داندمی «الهی مشیت» شبیه

 روند غایتمادی از که آنچاان طبیعت»: نکایم فهم تقدیر معاای

 حتا و هاانسیییان میان تضیییاد طریق از آید،برمی آن مکانیکی

 میانشیییان سیییازگاری و تهافق ایجاد به آنان، خهد برخالف

 پردازدمی

 

 (1384) کانت،

 

 عقل رشد

 تلقی ایضیییروری علت مثابهبه اگر طبیعت  هت، همین به .

 سرنهشت است، ناشااخته ما برای آن عملکرد قهانین که شهد

 تارید سیییر در آن غایتمادی اگر اما. شییهدمی خهانده تقدیر و

شر نهت که شهد تلقی متعالی علتی  رفانگرِ خرد  هان،  به را ب

  هان تارید سیر و شهدمی رهامهن نهایی و عیای غایتی سهی

  «نامیممی الهی مشیت را آن آنگاه کادمی مقدر را

 

 

 (1996) کانت،

 

 

 

 از شااسی انسان

 گرا عمل دیدگاه

تأثر کانت حال، هر به  کشیییف در طبیعی علهم مهفقیت از م

ادیقانهن عت هایم  نیز تارید حهزة در کهشییییدمی طبی

شابهی هایمادیقانهن شف را م سئله اما کاد ک  آن ایاجا در م

ست سان که ا  تابع صرفاً حیهانات ماند نه هایشفعالیت در ان

 و ماسجم طرحی مطابق که دارد ثابتی فطرت نه و است غریزه

 . کاد عمل شده تعیین پیش از

ست باور این بر کانت سانی هایپدیده گرچه که ا  حالت در ان

قد انفراد نه فا ادیقانهن هرگه اد،می نظر به م ما رسییی  اگر ا
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های» نة عملکرد یاس در انسیییان[ نهت] آزادا  مهرد بزرگ مق

 را ماظمی پیشیییرفت هاآن میان در تهانمی دهیم، قرار تحقیق

  «کرد کشف

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1385 کانت،)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملی عقل نقد

شته ته ه باید شیم دا شرفت ایدة کانت برای که با شر نهت پی  ب

 به  دید دورة در که اسییت نه و بدیع ایایده خیر، سییهی به

سهفان همت ست شده پرورده تربیت و تعلیم عالمانن و فیل : ا

 قدمت به است ایشکهه است رفته فرو شر در  هان که این»

 از  هان. اسیییت خیر  هان آغاز که دارند قبهل همه. تارید

 مه هدات  مع در سییعادتماد حیاتی از یا بهشییتی ایزندگی

 سعادت این که کاادمی ابراز همه اما. است شده آغاز آسمانی

 شییر در انسییان فروافتادن و شیید محه زودی به رؤیا همچهن

 .یافت بیشتری سرعت

 شیییااسییییغایت ماظر از را طبیعت  ا این در درواقع کانت

 از کییدام هر» کاییدمی تصیییری  و دهییدمی قرار مهردنظر

 مطابق و کامل طهربه روزی مه هدات طبیعی اسیییتعدادهای

  «شد خهاهد شکهفا خهد غایات

 و کادنمی عبث کار طبیعت شییااختی،غایت اصییل اسییاس بر

 کار به بیههده را وسیییایل خهد غایات و اهداف تحقق برای

 .بردنمی

ضهت این ست فراوان اهمیت حائز کانت برای مه  کانت زیرا ا

ضهت دارد تالش  آن و برده فراتر طبیعت اراده صرف از را مه

 از طبیعت کانت برای. سییازد همراه انسییان خردماد ارادة با را

 خهد غایات تحقق وسیلة انسان، به آزادی و خرد اعطای طریق

 از طبیعت، اعطای این اسییاس بر انسییان. اسییت کرده فراهم را

ست برخهردار خهدانگیختگی و تهانایی نهعی  امکان او به که ا

 را خهد حسیییی، هایانگیزه و غرایز ا بار از دور به دهدمی

شد؛ تعیّن  و برآورد خهد درون از را چیز همه باید باابراین بخ

 هایانگیزه پاالیش و اخالقی اصیییهل به بادیپای با ویژه به

 گرداند سعادت شایسته را خهد خهیش،

 به  له به رو میری در آدمی و طبیعت خهاسییت وی، نگاه در

 تهسییط هم حرکتآدمی مسیییر ایاکه بر مضییاف رسییاد؛ می هم
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 تمام انسان است کرده اراده طبیعت» است؛ شده تجهیز طبیعت

چه کانیکی نظم ورای در آن  از دارد، قرار او حیهانی و هد م

شد سهیم سعادتی و کمال در فقط و برآورد خهد درون  که با

  باشد آورده فراهم خهد خرد واسطة به غریزه، دخالت از فارغ

 

 

 

 (1996) کانت

 

 

 

 از شااسی انسان

 گرا عمل دیدگاه

 

 حیهانی و هد صرفاً بلکه ندارد مقامی چاین ابتدا در انسان اما

حت که اسیییت محض یل و غریزه راهبری ت یت ذ ما  و ح

 انسییان وضییعیت به که زمانی تاها و دارد قرار طبیعت حفاظت

 وضییعیت به و باشیید برخهردار خرد هدایت از و درآید بهدن

  برسد مقامی چاین به تهاندمی شهد، ماتقل آزادی

 خرد پی، در پی هاینسیییل آمدن با و زمان فرایاد در واقع در

 بکارگیری و «غایات تعیین قابلیت» تا کاد پیشیییرفت بشیییر

 کانت آنچه یا غایات، این  هت در( درونی و بیرونی) طبیعت

 مطابق خرد»: آید پدید بشیییر نهت در اسیییت، نامیده «فرهاگ»

مل غریزه ادنمی ع که ک  و تمرین آمهزش، طریق از فقط بل

 همین به. کاد پیشیییرفت گام به گام و تدریج به تهاندمی عمل

 بیامهزد تا کاد زندگی طهالنی مدتی باید انسانی فرد هر  هت،

 برد کار به نحه بهترین به را اشطبیعی غایی اسیییتعداد چگهنه

 باشییید کرده کهتاه مدتی را فردی هر عمر طهل طبیعت اگر یا

  ،(است چاین واقعاً که)

خیییانیییییییکیییی و 

 (1389همکاران)

 

نه  های رسییییا

 و شیییهرونییدی

می حهزه مه  ع

 مطالعه( ایگزین

 پییاییج مییهردی

یت عال سییییا  ف

جا در که اینکته نت ایا ادمی نزدیک هابرماس به را کا  و ک

شترک و هه  مله از تهاندمی شه م  آلمانی متفکر دو این اندی

 که اسیییت مشیییارکتی نهت و مدنی ا تمات مهضیییهت باشییید،

 دارند  امعه این در شهروندان
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مه نا گاری روز  ن

ندی  در شیییهرو

 (.ایران

 

 

 (1996)کانت، 

 

 

 از شااسی انسان

 گرا عمل دیدگاه

 

 که  ایگاهی به انسییان رسیییدن صییهری شییرط کانت، برای

 را غایات تعیین قابلیت» تا است گرفته نظر در او برای طبیعت

 به و شهد خارج طبیعی وضعیت از و ،«آورد و هد به خهد در

عه گذارد پا  ام یت ترینعالی و ب عت غا مه که را طبی  ه

 مدنی قانهن ایجاد گیرد،می خدمت به را طبیعی هایظرفیت

 بشییر نهت برای طبیعت که ایوظیفه باالترین»: اسییت عادالنه

 و عادالنه کامالً مدنی قانهن ایجاد باید اسیییت، کرده لحاظ

 قهانین تحت آزادی آن، در که باشیید ای امعه دیگر، عبارتبه

  مع ناپذیرمقابله قدرتی با اسیییت ممکن که آنجا تا بیرونی

 طبیعت که اسییت وظیفه این تحقق طریق از تاها چهن. شییهد

  «کاد محقق را بشر نهت مهرد در مقاصدش دیگر تهاندمی

 

نییییییهروزی و 

 (1390همکاران.)

 بررسیییی تحهل

 گستره ساختاری

 نقش و عمهمی

یایید آن در  فرآ

 شدن دمهکراتیزه

 قدرت ساختار

 کانت هایاندیشییه از گیریبهره حتی و مشییابهت این علیرغم

 کانت مهضع به را هابرماس مهضع تهاننمی هابرماس، تهسط

 اسییت اندیشییمادی شیید، گفته چاانکه هابرماس،. داد تقلیل

سان امعه اردوگاه به متعلق شمادی. شاا  یاران به البته که اندی

 کمییک بییه دارد تالش و دانییدمی وارد نقییدهییایی هم خهد

 ایاجا در و مدرن فلسفه هایبیاش خصهصاً فلسفی، هایبیاش

 .کاد برطرف را نقدها و هانق  این کانت، خاص بطهر

 

بییاتییرت تییر ییمییه 

 (1389میرزائی) 

 

 انتقادی نظریه ی

 هابرماس یهرگن

 مدرنی فیلسهفان راه از خهد راه تمایزبخش سهیه در هابرماس

شرفت ایدة ماتقد کانت، چهن صارهایی و بادها و پی ست ح  ا

 هگل، و کانت برای. شهدمی ناشی دارچارچهب ایدة این از که

. بخش رهایی لذا و آیاده به رو اسییت ایایده پیشییرفت، ایدة

 نقد بر را خهد چشییم که مادامی ایده، این خهد هابرماس برای

 است آفرین محدودیت و بخش انحصار باددمی خهیش

 

بییهسیییییتییانییی و 

 (.1396همکاران،)

 

 عااصییر بررسییی

 دهاده تشیییکیل

 عمهمیییدر حهزه

 هابرماس اندیشه

 افرادی و هاگروه و خهد مخالفان از بسیاری با را گفتگه امکان

یده که اد این در مطرح  اری و سیییاری هایا  قبهل را فرای

 میان مرز کشییییدن با طریق بدین و سیییازدمی ماتفی ندارند،

یان گفتگهی باب ،(غیرخهدی) دیگری و خهدی یان م  را آدم

  .باددمی
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 خهد ضیید به بخشیییرهایی هایانگیزه شییهدمی باعث کار این

شری حقهق از و ههی و شهد تبدیل شته پا زیر ب . شهد گذا

 چارچهب این ذیل که هم ایتربیتی و آمهزشیییی نظام قاعدتاً

 باشد، بخشرهایی آنکه از بیش کادمی فعالیت

 

 (. 1390علهی پهر.)

  

قد  بررسیییی و ن

ظریییه خالق ن  ا

 گییفییتییگییهیییی

 هابرماس

 تاگ و محدود صیییهرت به را بخشیییی رهایی نظامی چاین

 بلهغ نه و دارد نظر خاص گروهی بلهغ به تاها و کرده تعریف

 ایدة که اسییت داده نشییان هم تاریخی تجربیات. بشییریت همه

شرفت ستههم و پی شی و تربیتی و حقهقی هایب  بیش آن آمهز

که از عه آن نه و عادالنه کامالً مدنی ای ام غان به را آزاد  ارم

اگ آورد، اه و نفرت و   بت و تهزیکی قا  به را مافی هایر

 مه بات نیم و قرن یک همین در هرچاد اسییت؛ آورده و هد

 و قهانین تصیییهیب و مدرن نهادهای از بسییییاری تأسییییس

قه و ملی بزرگ هایتهافق هانی و ایماط  آورده فراهم را  

 است

 

 

 (1399مهسهی.)

 

  

ستعالیی آزادی  ا

 تارید یفلسفه و

 کانت

 

 

 اندیشییه و فکر که -شییااختی امعه نظریات برای میدان حال

صهل نه را افراد شاده آزاد سه ه مح صهل بلکه هاآن اندی  مح

 که -شااسیروان و -دانستمی ا تماعی هایکاش و تقاضاها

 استعالیی و دکارتی گرتقطیع خرد محصهل نه را فکر و اندیشه

 یا و فرویدی ناخهدآگاه ضیمیر محصیهل بلکه هگلی، و کانتی

ستمی یهنگی  معی خاطره ست شده باز -دان صه در. ا  عر

 با تحلیلی هایفلسیییفه ایقاره هایفلسیییفه بر ای فلسیییفه،

 نشست کلمه و  مله و پاراگراف حد در واحدهایی

اکییییییییبییییییییری 

 (.1390تخمتشله.)

 روش آرای  

تی خ  و شییییاییا

 هابرماس فلسفی

 فلسفه بر ای لذا و کرد اعالم فلسفه از نیازبی را خهد هم علم

 انحاء به باا فلسییفه تا نشییسییت علم فرهاگی مطالعات علم،

 ایدة شییرایط، این در اسییت طبیعی. شییهد نشییینگهشییه متعدد

 تهاندنمی اشآلمانی -آلیسییییتیایده تقریر با هم آن پیشیییرفت

 .بیاورد دوام

اصیییییفییهییانییی و 

 (1398همکاران.)

 

 واکییییییییاوی  

قادی-تحلیلی  انت

 اخالقی تربیییت

 هابرماس یهرگن

 شیییااختیزیسیییت نظریه همچهن عقلی ضییید نظریات انهات

 گفتمانی نظریه یهنگ، و فروید شیییااختیروان نظریه داروین،

یة و فهکه مانی نظر چه فراگفت  سیییه ه برای رمقی همگی نی

 نگذاشتاد باقی مدرن خهدآیین و مستقل
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 نتایج تحقیق

به   آمهزش تا آمهزش ایده های  در این تحقیق در راسییتای دسییتیابی به اندیشییه های کانت و هابر ماس در خصییهص 

، شده تبیین هاانسان دیگر با زیست و  هان در انسان  ایگاه از فلسفی طرحی بر مبتای ،که  کانت، حق فلسفهبررسی 

سان بیرونی و درونی آزادی به که در آنپرداخته،  شیده ، تا ان سد را آزادی مهانع اندی شاا  آزاد ارادة کمک به را هاآن و ب

 -اسییت شییده تبیین غایات ملکهت و اعال خیر ایدة در که گهنهآن -عقالنی و اخالقی آیاده از طرحی و هاانسییان خهد

 .کاد برطرف

 راه، این ادامه با تهانمی ، یافته تحقق نسبی نحه به طبیعت غایات از بخشی الاقل فعلی، زمانه دربا ایاکه  کانت عقیدةبه

سبب  . شد نزدیک مهردنظر غایت به و رفت آیاده سمت به  و عمهمی و فردی هایآزادی  مع و این امر می تهاند م

 نسبی صل  برای ایزمیاه به واسطه آن می تهان  حتی در زمان ما گردد. بیشتر دیای آزادی و  سرزندگی و شادابی طلب

شهرها میان سعه برای گزاف  اگ را  بهد هو کرد  فراهم ک ستفاده  تربیت و تعلیم ته  تعلیم مددبه تاها که چرا  نمهد. ا

 .برسد مطلهب نقطه به ،مه هد نقطه از و آورد دست به را ندارد آنچه تهاندمی آدمی که است معقهل تربیت و

سان رفتار از طرف دیگر  شی که ان س طبیعت از بخ ستا چرا که تاها در این . گیرد  قرار طبیعت قهانین تحت ت، الزم ا

ست که می تهاند  ستا ا ست آزادی قانهن اخالق، قانهن پس. شهد واقع اخالق قهانین تحت را  و اخالقی شئهنی که ا

باابراین  .است کرده متمایز هم از علم از نهت دو مثابهبه را اخالقی قهانین و حقهقی قهانین کانت که هرچاد دارد؛ حقهقی

ست «ا بار نبهد» صرفاً بیرونی آزادی دیدگاه، این طبق  فرد بر بیرونی ا بار عدم طریق از بیرونی آزادی که معاا بدین ا

سان ست به ان ست وهلة درونی قرار می گیرد هر چاد در آزادی مقابل، درو  آیدمی د ست ا بار نبهد معاای به نخ  اما ا

شاره درونی ا بار فقدان به متفاوت، معاایی در شأ .دارد ا سان دیگر در نه، آزادی این ما  برابر در مقاومت در بلکه ا،هان

 نظر از درونی آزادی باابراین. کایم عمل عقل مباای بر صیییرفاً گذاردنمی که طبیعتی دارد؛ قرار ما خهد( تجربی) طبیعت

 پس بر این اساس،. باشد شده معین طبیعت تهسط آنکهبی است، صرف عقل برمباای تماماً عمل، تهانایی معاای به کانت

 کاد، انتخاب خهیش( گذارقانهن) عقل خالف بر بتهاند که گیرد قرار عقالنی ایسییه ه و هد در تهاندنمی هرگز آزادی

 برمباای کردن عمل صییرفاً درونی آزادی پس اسییت داده روی چیزی چاین که کاد اثبات کافی قدر به تجربه اگر حتی

 مباای مهضییهت همین اسییت و  قضییایی دولت سییهی از ا بار نبهد بر مبتای بیرونی آزادی که حالی در ،اسییت تکلیف

ضیلت آمهزه» از «حق آمهزه» تفکیک شه در «ف ست کانت اندی ساس بر وی که ا  اگر حتی) «اخالقی گذاریقانهن» آن ا

 باشیید، بیرونی تهاندمی که «حقهقی گذاریقانهن» از را باشیید بیرونی تهاندنمی و ،(باشییاد بیرونی بایسییتمی تکالیف

 .است کرده تفکیک

شمادان و متفکران و نداناحقهق دیگر و هابرماس سانه هایصحبت خالف بر اندی شاا  یا و و هد باب در  دی و هد

عت» نامبه واقعیتی و هد عدم نت آن را مطرح کرده بهد و آن را   «طبی کا بهبهکه  ثا  که اراداهذی و عقلذی واقعیتی م

 حرکت  مههری حقهقی و سیاسی نظام سمت به بشریت تا است بخشیده انسان و مه هدات به متعددی استعدادهای

سته بیابد عقالنی ساختار از نهت این قامت در را خهد آزادی و کاد سته و در این زمانه آن را بی اثر دان شتاد ، دان  اعالم دا

 دسییتهری قامت در ابتدا و واقعی مبتالبه امهر اسییاس بر مدنی و حقهقی قهانین از بسیییاری و نیسییت چاین درواقع اوالً
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ضع مباای انیاًث. آیاددرمی کلی قهانیای صهرت به سپس و شهندمی تعریف  زئی  الملل بین عرف در حقهقی قهانین و

صهل آنکه بجای شیای ا شد، پی ست؛ تهافق با ضهعی ا شه در که مه ضهر کانت اندی  اکثریت رأی به تهافق زیرا ندارد ح

 عقل در رفتاری حکم هرگهنه کانت، عقیدهبه که حالی در. هسییت نیز اقلیت رأی و هد معاایبه این و اسییت وابسییته

ست ضروری و کلی عملی، ستثاا بدون ،همگان که معاا بدین ا شارکت آن ضرورت و کلیت در  ا . دارند مهافقت و م

 در -کمتر ضرر یا و بیشتر سهد ساختاری، و ا تماعی و فرهاگی هایتفاوت لحاظ به  تهافق، مباای( ثالثاً) براین عالوه

سیع تر معاایی صادی وا ه های از به مراتب و ست اقت  بلکه ضرر، و سهد نه کانتی، حقهق و اخالق مباای آنکه حال ،ا

صهل ست شمهلی هان کلی اخالقی ا  و به همین ماظهر، کادمی اخذ طبیعی عقلی تکالیف از را خهد کلیت مباای که ا

 اسییت؛ متغیر و متعدد قهانین مقتضییی ا تماعی و فرهاگی و شییااختیمردم هایتفاوت که باورند این بر کانت ماتقدین

 مهرد المللی بین سیاستمداران و دانان حقهق و عقال مجمع در که دارد و هد هم ایکلی و ثابت اخالقی اصهل هرچاد

 و هابرماس کلی نقد باید انتقادها این  مع به. اسییت رسیییده المللیبین هایسییازمان بیتصییه به و گرفته قرار تهافق

 ..کایم اضافه هستاد، استعالیی آلیسمایده حتی و مطلق الیسمایده ماتقد که آلیستیضدایده متفکران

شی نظام کانت، ستاورد سه را با آمهز ست  د س ، از طرفیاخالق (3و شهروندی (2مهارت،( 1معرفی نمهده ا  ایزهابرما

 برای ارتباطی عالیق( 2 طبیعت، کاترل به معطهف طبیعیِ عالیق( 1 ؛پهشیییش داد  عالقه نهت را با سیییه تربیتی نظام

باط برقراری یان با ارت یت، در و آدم ها یان از. ابژه از سیییه ه کردن آزاد برای بخشرهایی عالیق (3ن   ریان، دو این م

 این باید البته. اسییت دور آن از کلی به هابرماس رویکرد ولی دیای،  اسییت رویکردی تربیت، و تعلیم به کانت رویکرد

شته نظر در ، گهنهآن را، مالحظه شیم دا ست یاخالق تبعی دین کانت، برای که با شی هم اخالق و ا ست دان  تهسط که ا

صهص این در آدمی هرچاد شهد؛می تقریر آدمی صهل به خ شیای مفاهیم و ا شد مجهز ایضروری و کلی و پی  که با

ست داده قرار وی اختیار در طبیعت  و دارد اخالق به  دی ته هی تربیت، و تعلیم به کانت رویکرد صهرت، هر در. ا

 باید اخالقی تربیت کانت، برای. گیردمی نظر در تربیت و تعلیم و ه برترین را اخالقی تربیت شیید، گفته که گهنههمان

شد مهردنظر تأدیب مرحله از یعای آغاز، همان از  سلهک و تمرین و فکر پختگی و بلهغ از سطحی به نیاز دلیلبه اما با

 و دیگران با مشییارکت برای الزم هایتمرین و شییهروندی تربیت از بعد آن خصییهص در  دید اقدام عملی، و نظری

ضهعی این و گیردمی انجام دیگرپذیری ست مه ستگذاری نظام که ا  حفظ ضمنباید  ایران در پرورش و آمهزش سیا

 به معطهف عقالنیت کاار در محصییل، نه هانان و کهدکان در مذهبی و دیای روحیه تهسییعه و حفظ چهن هاییدغدغه

 حقیقتی را دین هاایرانی ما زیرا. نیسیییت هم هاراحتی همین به ما را البته. دهد قرار ته ه مهرد آزادی و پیشیییرفت

 بشییری اخالق ماظر از را دین کانت، آنکه حال دانیم،می بشییر عقل کاادة هدایت و بشییر عقل از نیازبی و غیربشییری

 اندازیچشم چاین بر را پیشرفت ایدة و داده قرار مهردنظر اخالق نظریه و بشری عقل اندازچشم از یعای ،(اومانیستی)

  .است کرده همراه

 و آمهزشییی نظام و کاد تجدیدنظر ،کلیسییا به عمهمی آمهزش وابسییتگی تارید در تا دهدمی ا ازه کانت به رویکرد این

 هایارزش و هاآرمان خدمت در را آمهزش گام به گام تجربه و عقل آن، در که دهد پیشییاهاد را نسییبتاً  دیدی تربیتی

شری سازی دیای لزوماً نه و ب شرفت ایده راه، این در عقل راهامای شد، گفته چاانکه. ببرند پیش به و کااد باز  ایدة و پی

 رویکردهای اتخاذ و خطاها تشییخی  برای قبل هاینسییل میراث بازبیای تجربه، راهامای و اسییت فرهاگ و اعال خیر
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 مکمل رکن تهاندمی تربیت و تعلیم نظریه که اسییت اسییاس این بر ،تمدنی و فرهاگی تحهالت با متااسییب ترمااسییب

 .باشد  هانی سط  در مشارکت و صل  فرهاگ تهسعه و  امعه کردن مدرن برای سیاسی و ا تماعی هاینظریه

 خرد بر را عرصییه ناپذیر،انعطاف و خشیین رویکردهای اتخاذ با گرایان،قشییری و متألهان از برخی دسییت در الهی خرد

 گام به گام را الهی خرد و کرده مثل به مقابله مدرن، دوره در هم بشری خرد مقابل، در. است کرده و کادمی تاگ بشری

 را مقابل طرف خشییم و رسییانده اعال حد به را انحصییارگرایی معین، تاریخی مهاضییع در دو هر. اسییت برده حاشیییه به

ست برانگیخته ضهت این. ا ست الهی خرد به به ماحصر مه ستم قرن انتهای در افراطی دیای های ابش از برخی. نی  و بی

ست قرن تمام در شی یکم، و بی ست واکا  گفتگهی راه باید.  دید دنیای در دین محتهای و شریعت گرفتن نادیده به ا

 افراد بین تاها گفتگه. است ناق   هت این از هابرماسی گفتگهی. کرد پیدا را رفتاری و معرفتی محتهای دو این مجدد

سته یک ست د سته همه افراد همه بین باید گفتگه. نی شد هاگروه و هاد  گفتگههای در. خط طرف یک افراد صرفاً نه با

 با امروزه چاانکه یافت؛ خهاهد ادامه طردشدگان خشهنت دایره شهد چاین اگر. گرفت نادیده را دیاداران تهاننمی آیاده

 گرایانانسان مقابل در ساتی خهاهانخدا به خشهنت دایره قاعدتاً. هستیم آن شاهد دور شرق و خاورمیانه در تمام شدت

  هانی نظم ماتقدان هایخشهنت به نسبت هم سیاسی قدرت و داریسرمایه دنیای. شهدنمی محدود پسامدرن و مدرن

 باید را راخ این. دهدمی ادامه خهد راه به تریمتاهت اشییکال با خشییهنت زنجیره ترتیب بدین و دهدمی نشییان واکاش

 دین) الهی خرد و( دانشگاهی  دید فاهن و علهم) بشری خرد گفتگهی مجرای از  ز هم پایان این. باشد متصهر پایانی

 .شد نخهاهد میسر( کالسیک و ساتی
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 ماابع وماخذ

  مقاالت:

 هابرماس،مدیریت یهرگن اخالقی تربیت انتقادی - تحلیلی (. واکاوی1398ماهروزاده طیبه بهشتی سعید.) اصفهانی مریم

 .98-75ص  (، 23 پیاپی) 2 ،شماره 12 ،دوره آمهزشی نظامهای در برنامهریزی و

شله،  هاد.) سفی و شااختی روش (. آرای1390اکبری تخم سفه و علم، دوره فل شریه؛ فل  1  شماره,  1  هابرماس، ن

 .  35-1ص ;

هابرماس، نشیییریه؛ رشییید امهزش علهم  یهرگن انتقادی ی(. نظریه 1389بائرت، پاتریک؛ تر مه میرزائی، عبدالهادی. 

 .39-28، ص  3شماره 13ا تماعی، دورهی

 اخالقی، علهم تربیت نظریه بر تاکید با کانت تربیتی فلسفه بر نقدی و تحلیل (. 1388نیکهیی، روشاک.) سعید؛  بهشتی،

 .50-27، ص  3 پاجم ، شماره سال اههاز چمران شهید تربیتی

 و کانت انتزاعی رویکرد مقایسیه و (. تبیین1394سییدمهدی.) سیجادی، علیرضیا؛ قمصیری، زاده صیادق علیرضیا؛ بیده

ضمامی رویکرد شریه زیبایی تربیت به( ره)  عفری عالمه ان  مطالعات) تربیت و تعلیم مبانی نامه پژوهش:   شااختی، ن

 (مشهد شااسی روان و تربیتی

کانت، نشر دانشگاه تهران،  ا تماعی فلسفه در اخالقی ا تمات و آییای خهد (. 1393مرشدی ابهالفضل.) ؛ تهکل، محمد

   53-35 ،ص ،2 شماره ،42 دوره ،3 مقاله

 فعال سایت پاج مهردی مطالعه( ایگزین عمهمی حهزه و شهروندی های (. رسانه1389خانیکی، هادی؛ الهندی، پدرام.)

 .188-139، ص  1 شماره ا تماعی علهم ن(. فصلاامهایرا در شهروندی نگاری روزنامه

 اندیشة در  مههریت و اخالق نسبت اساس بر هابرماس نظری الگهی (. ساجش1391ماهچهری عباس. ) ایرج رنجبر

 91-77، ص 12 شماره ، نظری سیاست پژوهش کانت نشریه؛   سیاسی

ضی  راوری، روحانی سان1390.) حمید سید زاده، طالب ؛ مرت سی(. ان شه در شاا شریه  متافیزیک اندی  دورة ) کانت، ن

 88- 73 ، ،ص  12، و 11 شماره سهم، سال  دید،

 بشری حقهق اسااد به ته ه برابری با و آزادی ماطق کاتهزیان، ناصر ، طیبی محمد شریف

عمهمی  ی حهزه در دین نقشی ی درباره هابرماس یهرگن فلسفی آرای (. تحهل1394غفاری، حسین؛ بهرام، معصهمه.)

 .38-21،ص  12 ٔە،شمار 1 98 فلسفه، ل

 .ا تماعی و فرهاگی مطالعات مؤسسه انتشارات کانت، علم فلسفه (. 1398 رضا.) ماحهزی،
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ضایی، محمد سان خهدمختاری و آزادی(. 1390.)محمد ر سی و نقد و کانت دیدگاه از ان سی  برر شاا سان  شریه ان آن، ن

 36-21 ، ص ،25 پیاپی شماره ،25 شماره ،8 دیای، دوره

,  8  دوره, سیییاسییت  و حقهق: امروز، نشییریه  هان در آن بازتاب و کانت پایدار (. صییل 1385محمهدی، سییید علی.)

 161-135ص  ;( الملل بین روابط و سیاست ویژه) 20  شماره

 ص  ;( سیاسی علهم) 25  شماره,  7  دوره مفید نامه:   کانت نشریه دیدگاه از (. آزادی1380محمد رضایی، محمد.)

121 – 138 

( فلسفی نامه) 59  شماره,  13  دوره, مدرنیته، نشریه نامه مفید،  ناتمام پرو ه و (. هابرماس1386محمدی، سید محمد.)

 . 66 - 53 ص  ;

ستعالیی (. آزادی1399مهسهی، سیده معصهمه.)  ،7 کانت، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، مقاله تارید یفلسفه و ا

 206-177 ،ص 62 شماره ،16 دوره

 پاجم، سییال حکمت، مک داول، نامه اخالقی واقعگرایی ماظر کانت از اخالق فلسییفة نقد (. 1387میانداری، حسیین.)

 1-95،ص  2 شماره

 ص  ; 7  شماره,  4  هابرماس، نشریه علهم سیاسی، دوره اندیشه در تفصیلی نظریه یک سهی (. به1386میر، ایرج.)

247 – 277. 

شانی، مظفر)نامدار  ستارهایی) تارید عقالنی شااخت (. نظام1385طال سبت در    گرایی عقل و آرمانخهاهی حکمت ن

 60 شماره   فرهاگ: نشریه (انسان های پاداشته و ها دانش با تارید

 هابرماس دیدگاه از ا تماعی و اخالقی تربیت اهداف بر (. تحلیلی1389رضاعلی.) نهروزی, میرعبدالحسین زاده نقیب 

شریه ارتباطی، کاش نظریه بر تاکید با سانی علهم پژوهشی مجله) کاربردی شااسی  امعه:   ن شگاه ان صفهان دان   دوره( ا

 . 142 - 123ص   ;( 37 پیاپی) 1  شماره,  21

سی  تحهل  سن برر ستره ساختاری نهرزی،  علی ح قدرت،  ساختار شدن دمهکراتیزه فرآیاد آن در نقش و عمهمی گ

  135-104، ص 15سیاسی، شماره  علهم تخصصی فصلاامه

 کتاب ها:

سید محسن.) شهرای عالیهابرماس گفتگهیی اخالق نظریه بررسی و (.  نقد1390علهی پهر، شر تهران، دبیرخانه کل   ،ن

 فرهاگی انقالب

 .پاجم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات شکههی، غالمحسین تر مه تربیت، و تعلیم ،(1392) ایمانهئل. کانت،
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 پرورش و آمهزش درباره هاییاندیشه: تربیت و تعلیم(. 1374.) غالمحسین شکههی، تر مه ایمانهئل؛ کانت،

 .نگار و نقش عقل،انتشارات رشد (.1384 ).بیدی دره صانعی ماهچهر تر مه ایمانهئل؛ کانت،

 .نهرالثقلین: تهران. عملی عقل نقد(. 1385.. )انشاال رحمتی  تر مه امانهئل؛ کانت،

 .نشرنی: تهران. ا تماعی نظریه و شااسی  امعه سیاست،(. 1384. )ماهچهر  صبهری، آنتهنی تر مه؛ گیدنز،

 .معاصر نگاه انتشارات؛ تهران، کانت، سیاسی (. فلسفة 1383) سیدعلی. محمهدی،

 روز فکر: (. ناشر1376غالمعلی.)  حدادعادل، متر م، هارتااک،  یهستهس؛
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