
 

Instructions for Improving the Conversation Element 

in the Teaching-Learning Process Through the 

Socratic Dialectical Comparison and Habermas 

Communicative Action 

DOI: https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2021.3213 

Mehdi Sobhannejad1, Azad Mohammadi2, Najmeh Ahmadabadi Arani3* 

 

1. Associate Professor, Department of Educational Science, Shahed University 

2. Ph.D. in philosophy of Education, University of Tehran 

3. Ph.D. in philosophy of Education and elementary teacher in Kashan 

(Corresponding Author) 

 

Abstract 
Introduction: The goal of this study is to teach conversation element in the 

teaching-learning process from the perspective of comparing Socratic 

dialectics and Habermas communicative actions. 

Method: George Brady's method has been used among the comparative study 

methods, which includes four steps, description - interpretation - proximity and 

comparison 

Results: The findings  indicate that the most important elements of Socratic 

dialectics consist of  flexibility, reasoning and curiosity, challenge of two views 

and intellectual situations, nurturing values (virtue and happiness, etc.), learner 

engagement with challenges, cultivation of sense and thought, And the most 

important elements of Habermas communicative action include personal 

rethinking and flexibility, understanding and agreement in conversation, 

Teacher-student interaction, paying attention to students’ different 

interpretation, creating insight and attitude in learners, developing 

communication skills (emotional  skills), Ability to decoding, self-esteem and 

non-verbal behaviors (interpersonal skills), reducing dogmatism and 

suppression. 

Discussion and Conclusion: Based on the research results, although it seems 

that Habermas's idea of communicative action is very similar to the Socratic 

dialectical method for improving the conversation element in the Teaching-

learning process, but there is a difference between them. These two ideas, 

including in the Socratic dialectical method, motivate the learner to ask 

meticulous questions to discover the truth in that are hidden from disciples, but 

in Habermas's thinking, knowledge is not an exploration, rather is the 

knowledge of intersubjective that learners must participate in discussions and 

debates to reach an agreement. 
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 -آموزه هایی برای بهبود عنصر گفتگو در فرایند یاددهی
یادگيری از معبر مقایسه دیالكتيك سقراطی و كنش ارتباطی 

 هابرماس
https://dx.doi.org/10.22070/tlr.2021.3213DIO:  

 
 *3، نجمه احمدآبادي آراني2، آزاد محمدي 1دكتر مهدي سبحاني نژاد

 دانشیار گروه علوم تربیتي،دانشكده علوم انساني، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. . 1

 ، تهران، ایراندانشگاه تهران،دكتري فلسفه تعلیم و تربیت . 2

 ، ایرانكاشان ،دكتري فلسفه تعلیم و تربیت و آموزگار ابتدایي .3

 دهیچک
یاانوررب  ز مبدار میای ا      -هدف پژوهش حاضر، آموزه هاای  رار ب روداون ر گار و دراو ني در ی اد یااننه         هدف:

   .نیالكدرك سیر ط  و ك ش  يتداط  هاررماس  ست
همجاو يب   -ت  ارر  –يوش پژوهش:  ز مران يوش هاب مطالب  تطدری  يوش جرج ررنب ك  شامل چواي محل  توصرف 

 و میای    ست  سد انه شده  ست.  
ندایج پژوهش : یادد  هاب پژوهش ررانرر آن  ست مومدرین ر اصر نیالكدرك سیر ط  شاامل  نبطااف پايیرب،  سادد       

مو ضع دكرب، پرويش  يزشوا ) دضرلت و سابان  و...   ، نيورارب یانوررناده راا      و ك جكاوب، چالش ني نیدواهوا و
چالشوا و پرويش حس و ت كر  و مومدارین ر اصار كا ش  يتدااط  هاررمااس مشادمل رار راز ندیشا  دارنب و  نبطااف           

 ناش آماوز ن،   پيیرب، ت اهم و تو دق ني و درو، ك ش مدیارل مران مبلم و ن نش آماوز، توجا  را  ت  اررهاب مد ااو  ن     
هااب رااط   و  ح اسا ، تو ناای  يمیوشاای ،       یجان رر ش و نررش ني مدررراان، پارويش موايتوااب  يتدااط  )موااي      

 خوننظايت  و يددايهاب غرر زران  )موايتواب مران درنب  ، كاهش جیم  ندیش  و سركوب ورب  ست .  
يساد  ندیشا  كا ش  يتدااط  هاررمااس شاداهت         نظار ما   رر مد اب ندایج پژوهش ،  ورچ  ظاهر ً ر رحث و ندرج  وررب :

یانوررب ن ين  ما را  نظار ما  يساد      -زیانب را يوش نیالكدرك سیر ط  رر ب رودون ر گر و ت و وو ني در ی د یاننه 
تماییهای  ررن  ین نو  ندیش  وجون ن ين  ز جمل   ی ك  ني يوش نیالكدرك سیر ط  ، پرسشواب موشاكادان  ، یانوررناده   
ي  تحریك م  ك د تا را حگو  آواه  ن دت ر  م اهرم  ك  ني ضمرر شاورن ن نوان  ست ر  كشف حیریت نائال آیاد   

 ألذهان   ست كا  ما  رای ات یانوررنادوان      ما ني  ندیش  هاررماس، مبردت  مرب  كدشاد  نر ت رلك  مبردت  مرب ررن
 را و درو و رحث رر سر آن ر  تو دق و  جماع ررس د.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یانوررب  -سیر ط ، هاررماس، نیالكدرك، و درو، در ی د یاننه :  ها:كلیدواژه
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 مقدمه  
 –گفتگو، پديده اي از جنس سخن و كنشي شناختي 

اجتماعي است كه از تداخل ميان افراد، شبكه اي از هم 
فهمي و هم زباني را فراهم مي سازد. با گفتگو فراتر از هم 
سخني، فهم و فكري مشترك شكل مي گيرد و رويكردي 
مشترك براي شناخت مجدد فراهم مي آيد . بر اين اساس، 
گفتگو با پيشينه اي به ديرينه گي حضور اجتماعي انسان، 

اره در عرصه هاي گوناگون ارتباطات انساني به عنوان همو
راهي براي ارتباط ، انتقال و حتي كشف معرفت شناخته 
شده است. به ويژه بر پايه ماهيت معرفت شناختي آن و با 
توجه به تناسبي كه با انسان و شناخت او دارد ، انگاره هاي 
 فلسفي و نظريه هاي گوناگوني را به خود اختصاص داده و

پيوسته با تغيير ديدگاه انديشه گران به انسان و جايگاه او 
در ساخت واقعيت، نقش هاي متفاوتي به آن منسوب 
گرديده است. پيشينه گفتگو به عنوان يكي از كاركردهاي 
زبان در بيان و جستجوي انديشه را مي توان به سخنوري 
هاي عقالني يونانيان باستان، به ويژه ديالوگ هاي سقراط 

  [1.]راي دستيابي به حقيقت منسوب دانستب
روش »نام خودش سقراط با ابداع روش خاصي كه به 

ناميده شده به مبارزه با سوفسطاييان و « سقراطي
سودجويان زمان خود برخاسته و به ترويج گفتگوي سالم و 
رشد دهنده در جامعه خويش پرداخت. سقراط وظيفه خود 

دانست. صحيح و ناب مي را كمک به ديگران در فهم و درك
كرد، بلكه به تحقيق و او معلمي حقيقي بود كه تدريس نمي

آموخت [ سقراط انديشيدن را مي۲كرد ]پژوهش دعوت مي
كار توجه كاملي به سطح مخاطب خود داشت. از و در اين

هاي رو، شيوه تعليم و تربيت او در طول تاريخ انديشهاين
لمان بسياري از روش او در تربيتي بسيار مشهور گشته و مع

 كنند. تعليم و تربيت استفاده مي
يورگن هابرماس، از فيلسوفان و نظريه  از ديگر سو،

پردازان اجتماعي معاصر و يكي از متفكران با نفوذ دهه هاي 
تا كنون است. هابرماس بر خالف نظر كساني  1970اخير از 

مبتني بر  كه معتقد بودند با انديشيدن فلسفي يا علم تجربي
آزمايش مي توان به نظريه هايي ناب و خالص دست يافت 
در تالش است تا نشان دهد كه امكان ندارد حوزه دانش و 
معارف انساني را فارغ از تعلقات آدمي در زندگي اجتماعي 

 [ ۳] .اش در نظر گرفت
هاي هسته مركزي انديشه ،كنش ارتباطيدر اين راستا ،

تمامي اجزاء عمده سلسله  هابرماس را تشكيل داده و
چرا كه كنش ارتباطي ، گيردهاي وي از آن نشأت مينظريه

از ديد هابرماس در پي تحقق تفاهم بوده كه اين تفاهم از 
توسط  گو حاصل خواهد شد. اصطالح گفت وگوو مسير گفت

هابرماس بدين معني به كار رفته است كه تمام افراد درگير 
در صداقت اظهارات، مشروعيت  در مباحثه بايد براي ترديد

عاليق و حقيقت ادعاها، فرصت برابر پيدا كنند و فقط زماني 
روند  ،كه پاسخ هاي پذيرفتني و قابل قبول به آنها داده شود

 [۴] .كند گفت وگو مي تواند ادامه پيدا
نظر به اينكه، در مدارس ما به ويژه در فرايندهاي 

ه پرورش يادگيري خألهاي جدي در زمين -ياددهي
مهارتهاي ارتباطي و گفتگويي وجود دارد و مالحظاتي 
همچون حافظه محوري و تقويت حيطه شناختي، روش هاي 
منفعالنه بجاي روش هاي فعال در تدريس ، عدم توانايي 
صحيح و منطقي با يكديگر، عدم برخورد منطقي با قضايا، 

بر اين  عدم دستيابي به تفاهم و توافق به چشم مي خورد.
با استفاده از روش جرج اساس، پژوهش حاضر در نظر دارد 

يادگيري از  -به بهبود عنصر گفتگو در فرايند ياددهيبردي 
معبر مقايسه ديالكتيک سقراطي و كنش ارتباطي هابرماس 

هاي بنيادين در اين حوزه بپردازد تا سهمي در افزايش دانش
 معرفتي داشته باشد.

 پژوهش روش
هش كاربردي به شيوه توصيفي پژوهش حاضر يک پژو

تطبيقي است كه با استفاده از روش جرج اف بردي انجام  –
شد. اين روش از چهار مرحله ) توصيف، تفسير، همجواري و 
مقايسه ( تشكيل شده است. در مرحله توصيف، پديده هاي 
اصلي پژوهش بر اساس شواهد، اطالعات و مستندات، 
يادداشت برداري و تدارك يافته هاي كافي براي بررسي و 

ر مرحله بعد آماده مي شوند. در مرحله تفسير، نقادي د
اطالعات جمع آوري شده در مرحله اول وارسي و تحليل مي 
شوند. در مرحله همجواري ، اطالعاتي كه در مرحله قبل 
آماده شده بودند به منظور ايجاد چهارچوبي براي مقايسه 
شباهت ها و تفاوت ها طبقه بندي و در كنار هم قرار مي 

ر نهايت در مرحله مقايسه، مسئله تحقيق با توجه گيرند و د
به جزييات در زمينه شباهت ها و تفاوت ها و دادن پاسخ به 

  [5د. ]سواالت تحقيق بررسي و مقايسه مي شون

 هایافته
 مرحله اول: توصیف

تبار فلسفه اسالمي و  ديالكتیك سقراطی: -الف
فره فلسفه غربي به افالطون و ارسطو مي رسد كه بر سر س

حكمت سقراط نشسته اند. از اين رو، بي شک، سقراط يكي 
از برجسته ترين آباء حكمت و تأثير گذارترين بنيانگذاران 
تفكر فلسفي است. سقراط از بزرگترين انديشمندان مغرب 

كنند. ياد مي« پدر فلسفه»زمين است كه از او با عنوان 
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 رك ........                                        مودب سدحان  نژ ن و همكاي نیانوررب  ز مبدر میای   نیالكد -های  رر ب رودون ر گر و درو ني در ی د یاننه  آموزه

ت و حكماي ايراني نيز ارزش و احترام زيادي براي شخصي
كه او را با عناويني هاي سقراط قائل هستند؛ تا جاييانديشه

 «استوانه حكمت»و « حكيم حكما»، «حكيم الهي»همچون 
 [۶] .اندمورد تعظيم و تكريم قرار داده

نخستين متفكران يونان كه فيزيولوگ يا فيلسوف 
طبيعت خوانده شدند، از سده ششم پيش از ميالد، نظريه 

باره طبيعت و اصل و سرچشمه آن هاي گوناگوني در
پرداختند. اما  يک سده پس از آنها يعني در زمان سقراط، 
گروهي به نام سوفيست در صحنه زندگاني سياسي و 
اجتماعي يونان نمايان شدند كه كار اين فيلسوفان را بيهوده 
شمردند و با گفتن اينكه آدمي بايد به كارهاي سودمند رو 

اناني را كه جوياي نام و آرزومند مردم و بويژه جو آورد،
پيروزي در كارهاي سياسي و اجتماعي بودند، به فراگرفتن 
     فن سخنوري و جدل فراخواندند. اينان به شاگردانشان 
مي آموختند تا از يک سو در گفتگوي با ديگران با بكار 
بردن نيرنگهاي زيركانه، آنان را به تنگنا اندازند و به 

ه اي كه مي خواهند وا دارند؛ و از سوي پذيرفتن هر عقيد
ديگر با سخنوري چنان احساسات شنوندگان را بر انگيزند 
كه براي پذيرش هر نظر و عقيده اي آمادگي يابند؛ و بدين 

كه بيشتر به انگيزه احساسات  –سان زمام توده مردم را 
 [ 7] .بدست گيرند –حركت مي كنند تا فهم 

ه در آتن كه حكومت چنين بود كه كار آنان بويژ
دموكراسي داشت و گرايش مردم زمينه قدرت سياسي بود، 
     رونق بسيار يافت. سوفيست ها در هر زمينه اي سخن 

كه دين يونانيان - مي گفتند؛ بي آنكه ميتولوژي يوناني را
باور داشته باشند، براي درست جلوه دادن گفته هاي  –بود 

ختند؛ بي آنكه پايبند خود به تعبير و تفسير آن مي پردا
هيچ نظر و عقيده اي باشند، هنر خود را اثبات عقيده اي 
مي شمردند كه به دفاع از عقيده اي بپردازند و روز ديگر به 
     انكارش بر آيند. پروتاگوراس سوفيست نامدار مي گفت: 

انسان مقياس همه چيزهاست . مقياس بودن چيزهايي كه »
و از اين  «ايي كه نيستندهستند و مقياس نبودن چيزه

گفته نتيجه مي گرفت كه حقيقت براي هر كس همان است 
كه به او مي نمايد. اما با آنكه چنين مي نمود كه نتيجه اين 
سخن آن است كه هر انديشه و قضاوتي درست است و هيچ 
كس خطا  نمي كند، نتيجه حقيقي و نهاني آن، چنانكه 

قيقت بود. در چنين گير افالطون نشان داد، همانا انكار ح
وداري بود كه سقراط ظهور كرد و دوراني نو در تاريخ فلسفه 

 و انديشه آغاز شد.
ق.م(، آن خرمگس  ۳99-۴۶9در آتن باستان، سقراط )

فكري و منتقد اجتماعي، حلقه اي از دانشجويان را كه 

گرد خويش جمع كرد. سقراط  يكي از آنان بود، 1افالطون
 ۲گرايانه و نسبيت گرايي اخالقيفرصت طلبي مادي 

سوفسطائيان را مردود انگاشت و جستجو براي كشف اصول 
كلي حقيقت، عدالت و زيبايي را كه به اعتقاد او بر زندگاني 
انسانها حكومت مي كنند، آغاز كرد. تعارض عمده سقراط با 
سوفيستها مبين مسئله اي است كه در آموزش و پرورش 

ها مدعي بودند كه اصول اخالقي تكرار شده است. سوفيست
به زمان، مكان و موقعيتهاي خاص وابسته هستند. به عبارت 
        ديگر، اوضاع متحول، رفتار صحيح اخالقي را تعيين
مي كنند. سقراط اين صورت اخالق مبتني بر موقعيت را 
مورد مناقشه قرار داد و ادعا كرد كه آنچه حقيقي، خير و 

يكسان است. وي معتقد بود كه  زيباست در تمام جهان
انسانها بايد بكوشند تا زندگي شان از نظر اخالقي ممتاز 
باشد. سقراط بر خالف سوفسطائيان كه مدعي بودند مردم را 
بايد براي كسب مهارتها و فنون شغلي و حرفه اي تربيت 
كرد، احتجاج مي كرد كه هدف آموزش و پرورش حقيقي 

بما هو انسان بدان نيازمند ايجاد معرفتي است كه انسان 
اين شامل گونه اي از آموزش و پرورش مي شود كه  است.

هدف آن پروردن انسانهايي است با اخالق حميده كه 
افعالشان موافق موازين عقل باشد و در اين خصوص نيز قول 
سقراط مبني بر اينكه براي هر انسان آزادي، آموزش و 

وي در حمايت از پرورش عمومي وجود دارد، استداللي ق
و دليلي عليه آموزش و  ۳آموزش و پرورش نظري )ليبرال(
 [ ۸]. پرورش حرفه اي بدست مي دهد

افالطوني، آغازگر علم  -نظر به اينكه، گفتگوهاي سقراط
اند؛ هم از نظر موضوع و هم از نظر و فلسفه و متافيزيک

روش. از نظر موضوع بدين خاطر كه به كشف مفهوم كلي 
از نظر روش بدين دليل كه امكان و حتي لزوم  رسيدند و

با نظر به همين نكته  توجه به بنياد منطقي را آشكار كردند.
كه كار سقراط همانا برانگيختن توجه فرد به شناختن خود و 

هاي توان به راز تفاوتبيدار كردن طبيعت خود اوست، مي
هايشان پي برد؛ چرا كه شاگردان او و گوناگوني انديشه

دهد كه هريک از خوبي نشان ميگاهي به تاريخ فلسفه بهن
اي را كه با هاي گوناگون شخصيت سقراط جنبهآنان از جنبه

طبيعت خودشان سازگارتر بود برگرفته و در آن پيشي 
اي نيست، بلكه گرفتند. كار سقراط بيان نظريه و عقيده

هاي ديگران و آشكار كردن نادرستي سنجيدن انديشه
هايي است هاي رايج و نادقيق بودن مفهوماز عقيدهبسياري 

رو، سقراط گفتار را به روند. از اينكه بنا به عادت به كار مي
                                                           
1 plato 
2 Relativism 
3 Liberal 
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سو روي سخن او گزيند. از يکنهد و گفتگو را بر ميكنار مي 
با جمع و گروه و توده نيست، بلكه با فرد است و از سوي 

اي پايه و مايه ديگر توانايي آن را دارد كه با هر كس در هر
سان گفتگوي او نيز با گفتگوي كه باشد سخن بگويد. بدين

سوفيستي از بنياد متفاوت است. سوفيست همواره بر سر آن 
است تا گفته خود را به كرسي بنشاند و بي آنكه براستي 

اي باشد در حقيقي شمردن آنچه مي گويد، پايبند عقيده
ط با آنكه به گفته گذارد اما سقراهيچ كوششي را فرو نمي

اي را ياسپرس به حقيقت ايمان دارد، هيچگاه عقيده
روياروي ديگران نمي گذارد، بلكه به سنجش عقيده كساني 

آيد تا با نشان دادن نادرستي كه با آنان در گفتگوست بر مي
ها به خودشان، آنان را به انديشيدن و جستجو برانگيزد آن
[7 ] 

ريه اخالق گفتماني نظ كنش ارتباطی هابرماس:ب(
هابرماس متفكر آلماني قرن بيستم شناخت گرايانه است و 

هاي كانت، هگل و ماركس و ... هاي آن را در انديشهريشه
اخالق گفتماني، تئوري اخالقي توان جستجو كرد. مي

هابرماس است كه بر اساس آن يک اصل اخالقي تنها زماني 
. در نتيجه اصل اعتبار دارد كه دستورالعمل همگاني شود

تئوري همان اصل اساسي در فلسفه اخالق  اساسي در اين
كانت است اما تفاوت اساسي در اين است كه طبق نظر 

( خود به تنهايي قادر به شناسايي solitaryكانت، سوژه تنها)
اي مي باشد اما از نظر هابرماس اين امر تنها در چنين قاعده

مشاركت كنندگان  سطوصورتي ميسر است كه آن قاعده، ت
در گفت وگو، آزادانه مورد بحث و چون و چرا و در نهايت 

 [ 9] مورد پذيرش قرار گيرد
رعايت اصول اخالقي و نگاه اخالقي داشتن به مسائل، در 

فرض مهمي است گفت وگوي مورد نظر هابرماس يک پيش
نظر كه ما بايد در هنگام ورود به گفت وگو آن را مبنا و مد

در اخالقيات » ، هابرماس در اين باره مي گويد:قرار دهيم
وجه درمورد اين مسأله توافق نظر وجو ندارد فلسفي به هيچ

هاي كه دعاوي اعتبار مربوط به هنجارهاي كنش، كه جمله
تواند به بر آن مبتني است، مي« بايد»اي امري يا گزاره

وجهي مشابه با دعاوي صدق، به صورت گفت وگويي و 
تأييد شود. اما در زندگي روزمره هيچ كس وارد استداللي 

شود مگر آنكه از اين پيش فرض مهم احتجاج اخالقي نمي
آغاز كند كه در اساس رسيدن به اجماع در ميان كساني كه 
درگير يک مجادله اخالقي هستند ميسر است. به نظر من 
اين امر به لحاظ ضرورت مفهومي از معناي دعاوي اعتالي 

شود. هنجارهاي كنش به لحاظ حوزه ه ميهنجاري نتيج
كند كه در رابطه با اعتبار با اين دعوي عرض وجود مي

موضوعات مربوط به نظم عمومي بازتاب دهنده منافع 

     مشترك همه آنهايي هستند كه از اين هنجارها متأثر
خور آنند كه مورد شناسايي شوند و لذا اين هنجارها درمي

به همين دليل هنجارهاي معتبر بايد در عمومي قرار گيرند. 
اساس بتوانند با تأييد عقالني همه افراد ذينفع مواجه شوند، 

اي جز جستجوي هميارانه حقيقت به نحوي كه هر انگيزه
كنار گذاشته شود. ما هر زماني كه وارد احتجاج اخالقي 

          كنيم؛ شويم به اين معرفت شهودي تكيه ميمي
 .ها داردفرضريشه در اين پيش« به مسايل نگاه اخالقي»
[10 ] 

هابرماس در ادامه اين بحث و در ارتباط با نحوه تكيه بر 
البته » گويد:مي« نگاه اخالقي به مسايل»اين شهود يعني 

توان به اين معني لزوم آن نيست كه اين شهود عاميانه را مي
ي، صورت استداللي توجيه كرد؛ در مورد اين مسايل مبناي

اخالقيات مواضع خود معرفتي است، يعني به ديدگاهي تعلق 
توان در اصول از راه دارد كه معتقد است مسايل عملي را مي

 [ 10] «استدالل حل و فصل كرد.
هابرماس در حمايت از اين اصل اخالقي بنيادي، يک 

ترين جنبه اين كند. مهمهاي پيچيده بيان ميسري بحث
است كه « پراگماتيكي -عاليياستدالل است» استدالل،

هايي از گفت وگوي فرضهابرماس در جستجوي پيش
معمولي است و در اين راه اميدوار است تا شرايط 
پراگماتيكي كه زمينه گفت وگوي تام هستند را بيابد. 
بنابراين، شيوه وي از اين ديد كه معيارهاي خود را از 

اگماتيكي گيرد، پرمياحتياجات واقعي گفت وگوي روزمره 
است، اما از اين ديد كه اين شيوه در جهت يافتن معيارهاي 

هايي كه فرضباشد. بنابراين پيشجهاني است استعاليي مي
هابرماس به دنبال آنهاست از نوعي نيستند كه يک نفر به 

-گيرد، بلكه هنگام استدالل كردن و مباحثه در نظر مي

ه هنگام درگير شدن هايي همگاني بوده كه فرد، لزوماً بفرض
 [11]. ها را مدنظر قرار مي دهددر نوع خاصي از ارتباط، آن

در نظريه كنش ارتباطي هابرماس « اخالق ارتباط»  
باشد. هابرماس در اين باره مي گويد: مهم مي يكي از اركان

گيريم در گفت وگويي وارد شويم، به طور وقتي تصميم مي
ن رسيدن به تفاهم و كنيم كه امكاضمني چنين فرض مي

توافق وجود دارد. اگر بدون اين پيش فرض وارد گفتمان 
توان اميد داشت. ما در آغاز شويم به هيچ اجتماعي نمي

ورود به كنش گفتاري قصد تخريب و ارعاب نداريم چرا كه 
 در اين صورت زندگي مسالمت آميزِ اجتماعي بشر غير

ش دارد كه تا گردد. درچنين فضايي هر فردي تالممكن مي
با آگاهي از انتظارات ديگران به تفاهم برسد و در عين حال 
به خود قبوالنده است كه انجام يک عمل جمعي بدون توافق 

 .     [1۲] تحقق نخواهد يافت
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كاربردي نيز وضع بر همين گونه  -در حوزه اخالقي»
توانند شماريم كه مياست. ما اشخاصي را منطقي و عاقل مي

هاي هنجاري موجود خود را با ارجاع به زمينههاي كنش
كند توجيه كنند. اين حكم به ويژه در باره كساني صدق مي

-مآبانه عمل مي كه در موارد مجادله هنجاري به شيوه داور

شوند و نه كنند، يعني نه تسليم دلبستگي هاي خود مي
كنند بلكه نگران  داوري در عاليق فوري خود را دنبال مي

عوا از زاويه ديدگاه اخالقي و حل و فصل آن به شيوه باره د
  [10]. «اجتماعي هستند

هاي گونه كه كنش ارتباطي هسته مركزي انديشههمان
هابرماس را تشكيل داده و تمامي اجزاء عمده سلسله 

گيرد، گفت وگو نيز هسته هاي وي از آن نشأت مينظريه
كنش آيد، چرا كه حساب ميمركزي كنش ارتباطي به

ارتباطي از ديد هابرماس در پي تحقق تفاهم بوده كه اين 
 .گو حاصل خواهد شدو تفاهم از مسير گفت

در گفتگوي موسوم به كنش ارتباطي، فردي كه ادعا 
كند كل حقيقت را در اختيار دارد و به اين منظور وارد گفت 

شود تا ديگري را كه به به نظر او با حقيقت آشنا وگو مي
اي تهديد كند، يا تحقير كند، يا در مرحله نيست نصيحت

كند، يا حقوق ابتدايي او را سلب كند، چنين شخصي خود 
كند. در واقع به مباني آنچه را از مسير گفت وگو خارج مي
كند زيرا آن مباني ناگزير در خودش آموخته نيز پشت مي

اي پيشيني شكل گرفته بودند. چنين كسي مسير مكالمه
سازد زيرا خود را از امكان و ي انديشه هايش نمياي براآينده

هاي بخت شركت در بحثهاي آينده، از انديشيدن به پرسش
تازه و امكان دسترسي به پاسخ هاي مفيد و كارآمد محروم 

در اين نوع از گفت  اين بدان معنا است كه[ 1۳] مي كند
تواند نتيجه گفت وگو را براي كدام از طرفين نميهيچ وگو

ديگر و بدون در نظر گرفتن رويۀ توافقي و تفاهمي، از  طرف
حال هركدام از  عيندر هر قبل تعيين كرده باشد و 

 باشند و چهار سؤال اساسيگويندگان بايد انتظار شنيدن 
وجود داشته براي اين سواالت پاسخ مناسبي همچنين بايد 

 باشد. اين چهار سؤال عبارتند از: 
 منظور شما چيست؟ -1

 ؟گوييد حقيقت دارديا چيزي كه شما ميآ -۲
 آيا شما در گفتن آن حق داريد؟ -۳
 آيا شما واقعا به آن اعتقاد داريد؟ -۴

هابرماس بر آن است كه عقالنيت ارتباطي بايد از دل 
اين دعاوي ارتباطي، برآيد. از آن جا كه در دل هر كنش 

هاي عيني ارتباطي، توضيح خواستن و توجيه كردن زمينه
هاي هنجاري كنش، حقانيت كنش، صدق و حقيقت و زمينه

ليت عقالني ئواخالقي و مس و درستي هنجاري؛ موجب تعهد

االذهاني حكم شود، لذا عقالنيت بينكنشگران ارتباطي مي
وليت و سئكند كه طرفين كنش از آزادي، تعهد، ممي

خودمختاري الزم براي انتقاد، دفاع و توجيه اين دعاوي 
برخوردار باشند. بايد در نظر داشت كه گفتگو با اعتباري 

يابد و به اين ترتيب زبان نقش زبان نمود خارجي مي
 [ 1۲]. كندمحوري را در فلسفه هابرماس بازي مي

به نظر هابرماس در بستر گفت وگو و تبادل نظراست كه 
رسند. توضيح او در ها به تفاهم و توافق با يكديگر ميانسان

است كه، در هر گفت وگو، صحبت يک گوينده اين مورد آن 
گيرد. نشان اين امر را مورد قبول يا رد مخاطب)ين( قرار مي

هاي توان ديد كه ما حتي در صحبتدر اين واقعيت مي
معمولي موافقت يا مخالفت خود را با سخنان دوستانمان به 

دهيم و يا حركات سر نشان مي« نه»و « بله» وسيله گفتن
ا در صورت مخالفت ما با گفته هايش، طرف صحبت م

مجبور است توضيحات جديدي بدهد يا نقطه نظرات ديگري 
را طرح كند تا موافقت ما را به دست آورد. در يک گفت 

البته تا حد » وگو، هركس نيز به طور كلي آزاد است
تا نقطه نظرات خود را بيان كند و حرف خودش را « معيني

راي هابرماس آنگونه وضعيتي بزند. وضعيت آرماني بيان ب
است كه در آن آزادي سخن گفتن و بيان موافقت و مخالفت 
خود با گفته هاي ديگري در سر حد كمال رعايت شود. او 

 سه ويژگي زير را براي  اين وضعيت بر مي شمرد:
ـ هر شخصي كه قادر به سخن گفتن و كنش است، 1

 مجاز به شركت در گفت وگو است.
مجاز است هر گزاره و حكمي را مورد  )الف( هر كس -۲

 سؤال قرار دهد.
)ب( هر كس مجاز است هر گزاره و حكمي را )كه    

 خواهد( در گفت وگو طرح كند.مي
)ج( هر كس مجاز است گرايشها، اميال و نيازهايش را   

 بيان كند.
توان به اجبار، چه دروني و چه اي را نميهيچ گوينده -۳

 ۲و  1وق خود، تعيين شده در بندهاي بيروني، از اعمال حق
 [ ۴]. بازداشت

 مرحله دوم: تفسیر
با نظر به آنچه در مرحله اول كه مشتمل بر توصيف بود 
كلياتي از روش ديالكتيک سقراطي و  كنش ارتباطي 
هابرماس توضيح داده شد اما در مرحله دوم كه شامل 
مرحله تفسير است در نظر داريم جهت ايضاح و تعين  

شي اين دو روش، به تبيين ها و تفسيرهايي از عناصر بخ
اصلي ديالكتيک سقراطي و كنش ارتباطي هابرماس 

 بپردازيم كه به شرح ذيل اشاره مي گردد.  
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 ديالكتیك سقراطی -الف 
دربردارنده دو عنصر اصلي  روش ديالكتيک سقراطي

القاء به بن بست رسيدن؛  -۲استنطاق ،   -1است از جمله 
[ در تبيين اين دو عنصر اصلي معتقد است: سقراط 1۴]

قصد داشت از طريق استنطاق و سپس رد ديدگاه مخاطبان 
خود، زمينه اي فراهم كند تا مخاطبان تشخيص دهند كه 
اعتقاداتشان اشتباه بود و نياز به بررسي مجدد دارد و بدين 

شرمنده سازد. در نتيجه سقراط و در نهايت، ترتيب آنان را 
با انجام چنين كاري آنان را از شبكه اعتقادات و باورهاي 
غلطي كه در آن قرار داشتند مي رهانيد. نتيجه طبيعي 
استنطاق، سردرگمي، ابهام و به بن بست رسيدن است. به 
محض اينكه اشتباه فرد اثبات شد، ديگر نمي تواند از آنچه 

ه آن معتقد بوده و اكنون بطالن آن ثابت شد، دفاع كه قبال ب
كند. در چنين موقعيتي ، فرد خود را در وضعيت سردرگمي 
ديده و احساس مي كند به بن بست رسيده است. سقراط، با 
استنطاق مخاطبانش، آنان را به پذيرش جهل و نادانيشان 
    سوق مي داد و بدين وسيله، آنان را از باورهاي غلطشان 

ي رهانيد. زيرا، از نظر سقراط، آگاهي فرد نسبت به جهل و م
ناداني خود، در مقايسه با داشتن باورهاي نادرست، وضعيت 
بهتري است. اما مهمتر اين است كه به بن بست رسيدن، 
كنجكاوي را بر مي انگيزاند. مخاطبان سقراط با از دست 

دند به اين نتيجه مي رسي دادن قطعيت اعتقادات قبلي خود،
كه بايد بررسي را از نو آغاز كنند. وقتي حالت به بن بست 
رسيدن القا شد عنصر تخريب گر روش سقراطي كامل شده 
است و سقراط و مخاطب وي، هر دو در يک جايگاه يكسان 
قرار مي گيرند، يعني هر دو ادعا مي كنند كه دانش يا 
حقيقتي را دارا نيستند اما آماده اند در يک جستجوي 

عي براي دستيابي به دانش از طريق گفتگوي بيشتر، جم
وارد شود. بنابراين سوال پيچ كردن فرد در جريان استنطاق 
و بن بستي كه در پي آن مي آيد نه تنها تخريب كننده 

 نيست بلكه در نهايت كامالً سازنده است.

 بررسی عناصر اصلی ديالكتیك سقراطی .1نمودار 

 كنش ارتباطی هابرماس ب(
مرحله تفسير كنش ارتباطي هابرماس، عناصر در 

مختلفي را مي توان جهت تعين بخشي اشاره نمود كه 

 : عبارتند از
حاكم كردن عقالنیت ارتباطی در مناسبات  -1

عقالنيت ارتباطي نوعي عقالنيت در زندگي انسان : آموزشی
هاي مختلف زندگي ما جريان دارد و است كه در شكل

الگوها، ارزشها و هنجارهاست كه مجموعه اي از معارف، 
اي آنها راهنماي عمل معلم و دانش آموز براي كنش مفاهمه
گردد و است كه اين عقالنيت هم به خود فهمي منجر مي

هم به درك ديگري؛ اين نوع عقالنيت از روند استعماري در 
   كالس جلوگيري كرده و اجازۀ سلطۀ معلم را بر كالس 

ارتباطي، ارتباط و كنش متقابل ميان دهد زيرا عقالنيت نمي
آموز را به شكل آزاد و آگاهانه ايجاد كرده و معلم و دانش

     انديشي وكند؛ جزمها را از آنها رفع ميمحدوديت
پذيري گري را در كالس درس كاهش داده و انعطافسركوب

دهد و در كل عقل معطوف و بازانديشي فردي را افزايش مي
هاي كالسي كاهش و عقالنيت گيريصميمبه هدف را در ت

دهد. عمل ارتباطي زماني عقالني ارتباطي را افزايش مي
است كه تنها حاكم بر آن استدالل و برهان آزاد و عاري از 

در چنين كالسي است كه  هر گونه سلطه خارجي باشد.
توانند مورد نقد ادعاهاي اعتبار )صدق، صحت و صداقت( مي

گرفته و اشتباهات شناسايي و تصحيح و تجديد نظر قرار 
هايي گرفته شود كه گردند و از اين اشتباهات همواره درس

اگر اين روند در سطحي بازانديشانه صورت گيرد، آنگاه 
گيرد، اگر افراد نتوانند با هايي از استدالل شكل ميصورت

استدالل درست از ادعاهاي خود دفاع كنند رسيدن به 
 [ ۴] .استاجماع دست نيافتني 

: ايجاد بینش و نگرش ارتباطی در متربیان -2
دانش آموزان و متربيان بايد به اين بينش دست يابند كه 

-رستگاري و كمال آدمي مستلزم ارتباط ورزي و نه تجربه

باشد. بنابراين كنندگي آنها در مواجهه با جهان هستي مي
بايد هاي درسي، فرآيندهاي تربيت و محتواي آن در برنامه

آموزان و متربيان، متناسب با سطح رشد شناختي دانش
زمينه برخورداري از اين چنين بينشي را فراهم سازد. اگر 

     توانند وارد فراتر از سطح رشد شناختي آنها باشد نمي
توانند داليل ديگران را براي درستي وگو شوند زيرا نميگفت

همچنين قادر به  هاي اعتباري دريابند و يا نادرستي داعيه
استدالل درست و يا احتجاج درست براي ادعاهاي خود 

 شود.نيستند و گفت وگوي مورد نظرهابرماس مخدوش مي
هاي ايجاد بينش ارتباطي مبتني بر تفاهم يكي از روش

تواند به صورت ديالكتيكي مطرح شود و براي ديگر نشان مي
ي جهت دادن كاركرد گفتمان در حوزه عمومي و در راستا

توان از سطح جزء )فرد( به دهي به وحدت اجتماعي مي
سطح كالن )جامعه( حركت كرد. وقتي دو نفر ذهنيت، آراء 

استنطاق
القاي به بن بست  

رسيدن
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كنند اين خود منجر و عقايد خويش را بدون واهمه بيان مي
( نظر خود را ارئه Aشود. يعني فرد )برخوردهاي فكري مي

طقي ( به مخالفت يا توافق منBدهد )تز(. شخص دوم )مي
پردازد. در صورت مخالفت منطقي )آنتي تز(، آنكه با او مي

برد و فرد تري دارد حرف خويش را پيش مياستدالل قوي
(Aسخن او را مي )( پذيرد و در نتيجه از آراء فردA و فرد )
(Bنتيجه )توان آن را سنتز خواندشود كه مياي  حاصل مي .
[1۲ ] 

برقراری پرورش مهارتهای ارتباطی برای  -3
ارتباط با موجود انسان آغاز  :ارتباط سالم و مختل نشده

شده است. زندگي بدون وجود ارتباطات غيرممكن است. هر 
چقدر جامعه از سادگي به سوي پيچيدگي و بغرنجي پيش 

    تري به خودبرود، ارتباطات انساني نيز اشكال پيچيده
اني، يكي از گيرد. مبادله افكار و اطالعات ميان آحاد انسمي

هاي نيازهاي ضروري و مبرم زندگي اجتماعي است. مهارت
هاي غير هاي زباني، بلكه بر مهارتارتباطي نه تنها مهارت
هاي عاطفي و احساسي، توانايي زباني از جمله مهارت

رمزگشايي، خودنظارتي و رفتارهاي غير زباني )مهارتهاي 
ين متربي بايد شود. عالوه براميان فردي( را نيز شامل مي

بتواند اوالً سخن خود را به درستي بيان بدارد، بدين منظور 
بايد مجهز به واژگاني كافي و فهم معاني آنها باشد تا بتواند 
براي ابراز نظر و مقصود خود آنها را به درستي به كار گيرد. 
اين خود مستلزم ترتيب دادن گفت و شنودهاي بسياري 

هاي يب آنها وادار به كاربرد واژهبراي آنان است و بدين ترت
شوند و عرصه عمومي گفت وگو سالم درست و به جا مي

هايي ميماند. مثالً در درسي مانند علوم اجتماعي فعاليت
نظير انتخاب يک موضوع دلخواه در مورد يكي از نهادها يا 

هاي اجتماعي توسط دانش آموزان و يكي از مسائل و بحران
س و بحث و بررسي در مورد آن موضوع ارائه آن در سر كال

انتخابي و به روشي كه شرايط گفت وگوي آرماني هابرماس 
رعايت شود و فراگيران به كمک معلم ادعاهاي اعتباري و 

تواند به دانش هاي يكديگر را بررسي كنند، مياستدالل
آموزان در راستاي برقراري ارتباط سالم و مختل نشده كمک 

 اري ارتباط سالم را عمالً تجربه كنند.بكند و مهارت برقر
هاي ارتباطي كه در پرورش آن بايد از ديگر قابليت

كوشش شود عبارتند از: فهم و دريافت ديدگاههاي مختلف، 
هاي شتاب زده موضوعات مورد اختالف، خودداري از داوري

فراگيرندگي، گشودگي، عدم اجبار، تسامح، تدبير، 
اين موارد گوش دادن به همبستگي و نزاكت. عالوه بر

سخنان ديگران هم، مهارتي است كه بايد به آن توجه شود. 
گوش دادن  فعاالنه و مؤثر عبارت است از مشاركت فعال در 
يک گفت وگو، فعاليتي كه گوينده را در انتقال منظور 

كند و هدف از آن تأمين اين منظور است خويش، ياري مي
گوش دهد نه اينكه  شود،كه شنونده به آنچه گفته مي

حدس بزند. هم چنين اين مهارت ارتباطي گوينده را از 
گويي هدايت مي كند. در نظر گويي به صراحت و ركمبهم

هابرماس توانايي گوش دادن فعاالنه هم به عنوان يک 
مهارت اساسي در روابط بين فردي مورد توجه قرار گرفته 

توانيم نقطه ياست. زيرا تا ما گوش دهنده خوبي نباشيم نم
نظرات طرف مقابل را دريابيم و  طبعاً اگر آن را درنيابيم 

توانيم براي پذيرش يا رد آن استدالل كنيم و اگر چنين نمي
شود اتفاقي بيفتد منجر به مختل شدن فرايند گفت وگو مي

گردد زيرا همانطور و از حالت كنش ارتباطي بودن خارج مي
، گفت وگوي موردنظر هاي پيشين ذكر شدكه در قسمت

رسد كه روند آن با هابرماس تنها در صورتي به ظهور مي
داوري و عاري از تعصب و تحجر پيش استدالل و بدون پيش

 [ ۴] .برود
بخشی  استفاده از تفسیر به منظور وضوح -4

وجه تمام و در كنش ارتباطي : در عرصه گفت وگو كالمی
كمال زبان به عنوان يک رسانه براي حصول تفاهم به هنگام 

گردد. به گفته هابرماس گفت وگو و مذاكره نمايان مي
دهد وقتي يكي از طرفهاي گفت وگو تعريفي از وضعيت مي»

اي از كه با تعريف طرف مقابل متفاوت است در واقع مسأله
فرايندهاي تفسيرِ مبتني كند. زيرا در نوع ديگر را طرح مي

كنندگان انحصار تفسير را در يک از شركتبر همياري هيچ
دست ندارد. براي هر دو طرف كار تفسير شامل گنجاندن 
تفسير طرف مقابل در مالحظات خود است، به نحوي كه ... 

[ ۴].« تفسيرهاي مختلف را بتوان با يكديگر هماهنگ كرد
تجربه و دانش بيشتري  در اينجا معلم به عنوان فردي كه

تواند كمک شاياني به تحقق اين روش بكند. معلم دارد، مي
هاي مختلف و راجع به مسائل مختلف از با پرسيدن سوال

آموزان، و همچنين زمانيكه خود معلم مورد پرسش دانش
تواند بحث و تفسيرهاي مختلف از يک امر به قرار گرفته، مي

ي پشت سر آن باشد را شرطي كه استدالل و برهان محكم
قبول كند و فقط يک تفسير از پيش تعيين شده را براي 
درستي امر در نظر نداشته باشد. مثالً در مسائلي از قبيل 
خداشناسي، دين، سكوالريسم، احزاب سياسي و... بايد به 
تفسيرهاي مختلف از افراد گوش سپرد و اجازه اظهارنظر به 

االذهاني و بدور از اجبار معنا آنان داده شود تا به صورت بين
و مفهوم از امر موردنظر را بپذيرند. زيرا اگر اين اجازه را از 
آنان بگيريم در سطح حداقلش دو اتفاق مي افتد كه جريان 

كند. اول اين است وقتي فرد تربيت اجتماعي را عوض مي
داند را بدون چيزي را كه ماهيت و يا كاربرد آن را نمي

ت آمده از كنش ارتباطي( بپذيرد و يا معني و آگاهي )به دس
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ماهيت آن را از زبان معلم و يا كتاب درسي بشنود،  
نقش عقل ارتباطي به عقل راهبردي و ابزاري تبديل شده 
است كه اين امر مغاير با كنش ارتباطي و روش تربيت 

باشد. دوم اينكه تلقين را به جاي تربيت آن مي متناظر با
يرا در تربيت هدف فراهم كردن مسير ايم زعوض كرده

)كه در اينجا ايجاد شرايط كسب آگاهي آزادانه و  مطلوب
حقيقي از ماهيت و معناي امور به صورت كنش ارتباطي 
است( در جهت رشد همه جانبه فرد است. اما  اگر شرايط 
كسب آگاهي به صورت مونولوگي و يكطرفه باشد تربيت 

 دهد.مي جاي خود را به تلقين

 بررسی عناصر اصلی كنش ارتباطی هابرماس . 2نمودار 

 مرحله سوم : همجواری
در مرحله سوم كه مرحله همجواري است سعي خواهد 
شد ويژگيها و عناصر ديالكتيک سقراطي و كنش ارتباطي 

قالب جدول جهت همجواري دو روش اشاره  هابرماس در
 .گردد

 . همجواری عناصر ديالكتیك سقراطی و كنش ارتباطی هابرماس1جدول 
 ويژگيها و عناصر كنش ارتباطي هابرماس ويژگيها و عناصر ديالكتيک سقراطي

 بازانديشي فردي و انعطاف پذيري انعطاف پذيري
 پرورش ارزشها 

 ) فضيلت و سعادت و... (
 پرورش مهارتهاي ارتباطي 

 هاي عاطفي و احساسي، توانايي رمزگشايي، خودنظارتي و رفتارهاي غير زباني )مهارتهاي ميان فردي()مهارت
 كاهش جزم انديشي و سركوب گري چالش در ديدگاهها و مواضع فكري

 عقالنيت ارتباطي استدالل و كنجكاوي
 ايجاد بينش و نگرش در متربيان پرورش حس و تفكر

 نيل به تفاهم رسيدن به درك شخصي از دانش حقيقي و عمل درست

 مرحله چهارم : مقايسه 
در ارتباط با ديالكتيک سقراطي مي توان گفت سقراط 
در تقابل با سوفسطائيان كه خود را صاحب حقيقت مي 

عقيده داشت حقيقت در ذهن يک فرد متولد و دانستند 
يافت نمي شود ، بلكه ميان جستجوي جمعي و در فرايند 
تعامل گفت و شنودي متولد و ظاهر مي گردد. از نظر او ، 
افراد با تعليم ديدن ياد نمي گيرند، بلكه با بيرون كشيده 
شدن بسوي هوشياري كنجكاوانه و نگرشي انتقادي به باورها 

 اي ابراز آن، ياد مي گيرند.و واژه ه

به اعتقاد او آموزش يک كنش است. بيشتر كاري است  
براي انجام دادن تا مجموعه اي حقايق براي يادگرفتن، اين 
كنش از راه كاوش مكالمه وار انجام مي گيرد و پرسش به 
جريان آن كمک مي كند. پس كار سقراط اين بود كه از 

عقايد خود را به دنيا  طريق پرسش به افراد كمک كند تا
بياورند و از راه بحث، درك شخصي و دانش خود را آشكار 
      سازند. از نظر سقراط، پرسش و پاسخ بستري را فراهم
مي كند كه در آن انديشه هاي متفاوت خود را ظاهر مي 
كنند و در مقابل يكديگر قرار مي گيرند در اين مواجهه، 

ايجاد نگرش و بینش 
ارتباطی در متربیان

حاكم كردن عقالنیت 
ارتباطی در مناسبات 

آموزشی

ه استفاده از تفسیر ب
منظور وضوح بخشی  

كالمی در عرصه 
گفت و گو

پرورش مهارتهای  
ارتباطی برای 

برقراری ارتباط سالم
و مختل تشده
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مي شوند و يا انديشه اي نو انديشه ها نقد مي شوند، تكميل 
سر بر مي آورد. گفتگو عرصه تولد انديشه هاي نو از دل 
آراي متفاوت است. گفتگوي سقراطي نه صرفاً ابزاري براي 
مبادله اطالعات، كه به مثابه كوششي براي شكل بخشيدن 
به انديشه فرد، فرصتي براي برخورد دو انديشه بود. او از 

گاهي فرد به جهل خود پس گفتگوي منطقي، موجب آ
ميشد و منظري تازه را به سوي خلق واقعيتي نو مي گشود 
       و از اين طريق او را در زاده شدن انديشه اي نو ياري

[ سقراط مي كوشيد در پس روش 1مي داد. از نظر ]
گفتگويي، منطقي كاوشي مكالمه وار را به سوي نگرشي 

هدايت كند. او رويكرد  انتقادي به باورها و واژه هاي ارائه آن
روش شناختي خود را ديالكتيک قرار داده و آن را در بستر 
گفتگو به جريان مي انداخت تا به واسطه آن هم سخن خود 
را در فروريختن ادراكات پيشين و ساخت منظري تازه براي 

 خلق واقعيتي نو ياري كند. 
روش سقراطي، به گسترش تفكر فيلسوفانه يادگيرندگان 

مي كند . تفكري كه درباره ي تفكر است و داراي بار كمک 
فراشناختي و تقويت قوه ي تفكر و منطق مربوط به خود 
فرد يادگيرنده است. به اين ترتيب ، متربيان شناخت بهتري 
از خود پيدا مي كند چون سقراط معتقد بود گفتگو در 
صورتي كه فلسفي باشد بايد منتج به غايتي باشد و آن 

درك شخصي از دانش حقيقي و عمل درست  رسيدن به
يادگيري، تفكر  –است. نظر به اينكه در فرايند ياددهي 

انتقادي امكان رسيدن به حقيقت و قضاوت منطقي را در 
دانش آموزان رشد مي دهد روش گفتگوي سقراطي مي 
تواند  كاركردهاي متناسبي در اين زمينه داشته باشد چون 

، مخاطب را به حقيقت  سقراط با روش پرسشگري خود
نزديک كرده و ضمير ناخودآگاه آنها را براي كشف حقيقت ، 
هوشيار مي كند.  بر اين اساس مي تواند در پرورش رشد 

 [15]. تفكر انتقادي متربيان قابل مالحظه باشد
ترين از ديگر سو، يورگن هابرماس، با ارائه يكي از مهم

نقش « رتباطيعقالنيت و كنش ا»نظريات خود با عنوان 
مهمي در بازتعريف ارتباطات سالم انساني داشته است. 

مفهوم گفتگو براي هابرماس يک مفهوم كليدي در بنابراين، 
ي نظريهيكى از آثار مطلوب آيد. حساب ميهاي او بهانديشه

چگونه »در پاسخ به اين سؤال به وجود آمد كه  هابرماس
دار را فهميد؟ و ظاممي توان انحراف از بحث يا عدم تفاهم ن

او « در كدام شرايط، توافق و اجماع حقيقي حاصل مي شود؟
وضعيت ايجاد  براي پاسخ به اين سؤال به توضيح چگونگي

 ،در آن ارتباطيوضعيتى كه كنش  پردازد؛ميمطلوب  كالمي
در حد اعالى آزادى و بدون اجبار و انحراف و تحريف است. 

گر متعهد است تا صادق هر كنش ارتباطي،در جريان كنش 

مندى و معنادار بودن و صميمى باشد و در قبال مفهوم
گفتن متعهد است و از حق سخن هاگفتارسخن يا پاره
وضعيت »باشد. وجود چنين شرايطى تنها در برخوردار مى

وضعيتي كه در آن، افراد پذيرد. صورت مى« 1گفتارآرمانى 
[ اگرچه 10د ]متوسل مي شون« نيروي استدالل برتر»به 

رسدكه انديشه هابرماس در اين گونه به نظر ميظاهراً اين
زمينه شباهت زيادي با روش سقراطي دارد اما تفاوت 

سقراط دانش و "كه جا وجود دارد؛ و آن اينظريفي در اين
دانست كه معلمان اي در درون هركس ميمعرفت را وديعه

آورده و تذكر وظيفه دارند آن را به شيوه مذكور به ياد 
دهند، ليكن در انديشه هابرماس، معرفت امري اكتشافي و يا 
دريافتني نيست كه توسط هرشخص قابل وصول باشد، بلكه 

األذهاني است كه بايستي افراد مختلفي با معرفت امري بين
گفتگو و بحث بر سر آن به توافق و اجماع برسند. بنابراين، 

شركت كنندگان در گفتگو در ديدگاه هابرماس، همه افراد و 
در سطح يكساني قرار داشته و كسي نسبت به ديگران ارجح 

نفر برنده بحث فقط در دستان يک نبوده و سكّان پيش
كس نيست. همچنين، حقيقت از پيش معلوم نبوده و هيچ

تر از ديگري نيست؛ و اين تالش براي درك آن شايسته
ه درك جديد و ها را بسوي افراد است كه آنمشترك و هم

گونه گفت كند. شايد بتوان اينمتفقي از حقيقت رهسپار مي
كه در اين دو ديدگاه همه شركت كنندگان در بحث 

ها و ديگر كمک كرده تا به جهليکوار بهاي سقراطگونهبه
رو، هاي خود آشنا شده و گامي جلوتر روند. از اينضعف

ابرماس در تكميل هاي گفتگويي هرسد كه انديشهنظر ميبه
انديشه و روش سقراطي، بر ضرورت ايجاد فضايي مناسب، 
همراه با عدالت و آزادي و دور از هرگونه اجبار و تحميل و 
 سلطه، براي گفتگو داللت داشته و امكان سوء استفاده از آن

 [ 1۶اند ]را كاهش داده
      بر مبناي آنچه مورد تحليل و بررسي قرار گرفت  
مي توان اذعان نمود هابرماس ديالكتيک زباني سقراط را در 
    حصول عقالنيت جامعه معرفي كرده است و در ايده 

بر پايه درك مفاهمه يا عقل جوهري نهفته « كنش تفاهمي»
در كالم ، حيطه اي از گفتگوي برابر را زير بناي نظريه خود 

 ي دارد. قرار مي دهد كه رهايي اصيل و واقعي انسان را در پ

 بحث و نتیجه گیري
با عنايت به مباحث ذكر شده ؛ روش گفتگوي سقراطي 
و كنش ارتباطي هابرماس داراي پتانسيلهاي بالقوه و كافي 
در استراتژي هاي آموزشي براي تحريک و بارور شدن تفكر 
است به نحوي كه فراگيران را تحريک مي كند تا در 
                                                           
1 Ideal Speech Situation 
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 قرار گيرند . فرايندي برتر از درجات بازگويي دانش 
در روش گفتگوي سقراطي، يادگيرنده به عنوان متفكر، 
شناخت بهتري از خود پيدا مي كند و براي ارزيابي هر 
موضوعي كه مورد بررسي باشد، ابزارهاي بهتري را در اختيار 

آموزان  كه تفكر دانش در اين روشخواهد داشت همچنين 
آموزان  نشدر خالل آن استخراج و كاويده مي شود، به دا

امكان مي دهد تا با آشكار ساختن تفكر خود، آن را 
بپرورانند و ارزيابي كنند. به عبارتي هر تفكري كه به 

ي پرسشگري سقراطي هدايت شود ساختمند است.  وسيله
اگر كسي بخواهد مشاركت در بحث را ياد بگيرد، بايد ياد 

در و  بگيرد به آنچه ديگران مي گويند با دقت گوش كند
مفروضات را شناسايي و و  جستجوي داليل و شواهد باشد

داللتهاي ضمني و پيامدها را  و ي آنها تأمل كند درباره
را جستجو كند؛   و ايرادها  ها ها، شباهتلدريابد؛ مثا

هاي واقعي و تميزدادن آنها   خالصه، به دنبال كشف دانسته
بن استدالل ، استنطاق و القا به  .از باورهاي صِرف باشد

بست رسيدن از اركان مهم اين روش محسوب مي شود. از 
نظر سقراط، پرسش و پاسخ زمينه اي را طراحي مي كند تا 
در آن انديشه هاي متفاوت خود را ظاهر كنند و در مقابل 
يكديگر قرار گيرند و در اين مواجهه، انديشه ها نقد و 

 بازسازي شوند. 
استن از روش سقراطي با ترغيب دانش آموزان به ك

سرعت فكركردنشان و دقيق شدن روي آن به آنان فرصت 
 [17ميدهد تا ايده هاي خود را بپرورانند و محک بزنند ]

اما در روش كنش ارتباطي هابرماس، شناخت امري 
بينابيني است كه بايستي يادگيرندگان مختلفي با گفتگو و 
بحث بر سر آن به اجماع برسند. در مباحث مربوط به 

ي، مفاهيمي از قبيل عقالنيت ارتباطي، حوزه يادگير
جهان، كنش ارتباطي و عمومي، دموكراسي مشورتي، زيست

بخش كه از در نهايت توجه به مفهوم تعليم و تربيت رهايي
آراي هابرماس سرچشمه گرفته و تعليم و تربيت ارتباطي و 
يادگيري مشاركتي كه نزديكي عميقي با آراي هابرماس 

آموزان در مدرسه بايد هدفي فراتر از دانش دارد؛ يادگيري
عنوان شهرونداني تأمين شغل آنها داشته باشد و آنان بايد به

هايي مجهز گردند كه انتقادي تربيت شوند و به مهارت
هاي جديدي براي آنان فراهم شود كه امكان ايجاد هويت

عنوان پتانسيل جامعه براي آينده، دموكراسي و بتوانند به
زدن به كنش ارتباطي را تضمين كنند. زيرا اين دامن 

اند و پرورش آنان فراگيران جوان و نوجوان ما صاحبان آينده
   در راستاي تبديل شدن به شهرونداني دمكراتيک و 

گذاري براي دمكراتيزه كردن آنان، ما را در تشكيل سرمايه
نهادهاي دمكراتيک ياري خواهد داد و به ايجاد يک 

گرداند. بنابراين تعليم و يا و استوار اميدوار ميدمكراسي پا
تربيت بايد كمک كند تا بزرگترها فرصتي براي جوانان ايجاد 

هاي ذهني، كنند كه به صورت عامالن اجتماعي در جهان
عيني و بيناذهني، و همچنين در برآورده كردن عاليق 
بشري يعني عاليق فني، تفسيري و رهايي كه هابرماس آن 

داند مداخله انتقادي ن تمام افراد بشري يكسان ميرا ميا
ها و احتماالت جديدي را براي زنده نگه بكنند و فرصت

االذهاني داشتن عدالت، برابري، تساهل، تفاهم و توافق بين
 ايجاد كنند.

با عنايت به آنچه مطرح شد پيشنهادات ذيل، جهت 
       يادگيري ارائه -بهبود عنصر گفتگو در فرايند ياددهي

 . مي گردد
شود از روش هاي گفتگويي در انجام پيشنهاد مي -
-هاي مشاركتي و يادگيري مشاركتي و گروهي دانشپروژه

 آموزان و همچنين درجهت پرورش تعامل استفاده گردد.

هاي ها و برنامهشود كه در مدارس جلسهپيشنهاد مي -
-با دست آموزاناي به منظور ارتباط تمامي دانشالعادهفوق

اندركاران مدرسه و بخصوص مديران و مشاوران كه نسبت 
آموزان هستند برگزار به معلمان در ارتباط كمتري با دانش

آموزان بتوانند اي باشد كه دانشگونهگردد و در آن فضا به 
آزادانه رفتار معلمان، مديران و فضاي حاكم بر مدرسه را به 

ود مطلوب آن نظر بحث و بررسي بگذارند و در جهت بهب
توانند در اين دهند. همچنين انجمن اوليا و مربيان مي

مباحث شركت داده شوند تا آنان نيز به عنوان ذينفعان امر 
 آموزش ديدگاهها و نظرات خود را مطرح بكنند.

هاي درسي مقطع ابتدايي شود در كتابپيشنهاد مي -
عنوان به « گفت وگو كنيد»هاي عملي را تحت عنوانتمرين

گونه موضوعات مهم و تكليف كالسي آورده شود تا بدين
حياتي هر دوره از رشد)مثالً دوره بلوغ( را مطرح گرديده و 

آموزان با همياري يكديگر و معلمان به بحث و گفت دانش
وگوي انتقادي در باره آن بپردازند. البته ذكر اين نكته الزم 

تراكمي و فرايندي، است كه نبايد در ارزشيابي پاياني و يا 
اي مطرح كرد كه همزمان انتظار دادن سواالت را به گونه

پاسخي همگون و از پيش تعيين شده داشته باشيم بلكه 
ارزشيابي هم بايد هرمنوتيكي و تفسيري باشد و مالك 
ارزشيابي هم با توجه به داليل و اعتبارهاي داليل باشد 

م روش گفت وگويي يعني در واقع بايد در فرايند ارزشيابي ه
 ها باشد.االمكان با روش امتزاج افقبرقرار باشد و يا حتي

اندر شود مديران، معلمان و ساير دستپيشنهاد مي -
كاران حوزه عملي تعليم و تربيت فضاي الزم را دركالس و 

اي طراحي نمايند كه روش ديالكتيک مدرسه به گونه
هور و تجلي ها فرصت ظسقراطي و كنش ارتباطي در كالس
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تواند از طريق معلماني دوره ديده يا به يابد. اين امر مي
كه با اي خاص تربيت شده صورت گيرد و يا آنشيوه

هاي ضمن خدمت براي معلمان توسط آنان برگزاري آموزش
عملي گردد. در اين زمينه بايد دقت نظر الزم صورت گيرد 

اي ه شيوهتا در مقام عمل طرح نظريه سقراط  و هابرماس ب
 درست و ماهرانه پياده شود.

شود در راستاي شناخت بيشتر دانشجويان پيشنهاد مي-
رشته فلسفه تعليم و تربيت با آراي تربيتي مكتب انتقادي و 
نظريات انديشمندان اين مكتب، گرايشي تخصصي در مقطع 

 دكتري به نام آراي تربيتي مكتب انتقادي داير گردد.
تحقيقات بعدي و به جهت  پيشنهاد مي گردد در-
هاي سقراط و هابرماس تر انديشهگيري بهتر و كاملنتيجه

به بررسي و مقايسه با جايگاه گفت وگو و مفاهمه در نزد 
هاي آن در انديشمندان مسلمان، پرداخته شود و داللت

هاي آن به صورت فرايندهاي يادگيري بيان گردد تا يافته
در دسترس مراكز و نهادهاي  تر شدهتر و عملياتيمثمرثمر

 آموزشي و تربيتي قرار گيرد.

 منابع
گفـت و گـو از   »حاج حسيني، منصوره ؛ مـاهروزاده ، طيبـه .    -1

مجله مطالعات معارف اسالمي « جدل فلسفي تا كنش تربيتي
 1۳9۲، 1، شماره  1و علوم تربيتي، سال

مجموعـه  « گفتگو و سـكوت نـزد سـقراط   » مجتهدي، كريم .  -۲
ــز  مقــاال ــو، تهــران: مرك ت ســمينار ســقراط فيلســوف گفتگ

 1۳۸1ها ،المللي گفتگوي تمدنبين

بررسـي  »ستاري ؛ علـي ، يزدانـي؛ فاطمـه ، فـرازي؛ عبـاس .       -۳
نظريه كنش ارتباطي هابرماس و داللت هـاي آن در آمـوزش   

مجله ي علوم  تربيتي دانشگاه شهيد چمران «  عالي در ايران
 1۲1-150،  صص1۳9۶، 1، شماره ي۲۴اهواز، سال 

مباني و اصول گفت وگو از نظر هابرمـاس و  »محمدي ؛ آزاد .  -۴
، پايـان نامـه   « بررسي داللت هـاي آن در تربيـت اجتمـاعي   

 1۳9۲كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، 

5- Aghazadeh A, Ahghar G, Fazilzadeh R. Analytical 
and Comparative Study of Characteristics 
Curriculum Higher Education for Distance Study 
in IRAN and England and India. Interdisiplinary 
Studies in the Humanities (IJCR; 4(4) (2012) ؛   
75-105 [Persian] 

 

 

« سقراط حكيم از ديد حكمـاي ايرانـي  .» جهانگيري، محسن  -۶
تهران: مركز مجموعه مقاالت سمينار سقراط فيلسوف گفتگو، 

 1۳۸1ها، المللي گفتگوي تمدنبين

، تهـران:  «درآمـدي بـه فلسـفه   .» زاده، ميرعبدالحسـين  نقيب -7
 1۳7۲انتشارات طهوري، 

، ترجمـه  « مكاتب فلسفي و آراي تربيتي» گوتگ ؛جرالد ال .  -۸
  1۳۸7محمد جعفر پاك سرشت، تهران: انتشارات سمت 

اخالق گفتمـاني هابرمـاس   هاي بررسي داللت»كريمي؛ علي.   -9
پايـان نامـه   « در تربيت اخالقي با نظر به پديده جهاني شدن

كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه 
 1۳۸۶تهران. 

، ترجمـه  « (1 نظريه كـنش ارتبـاطي)ج  .» يورگن ؛هابرماس -10
 1۳۸۴، كمال پوالدي، تهران: انتشارات روزنامه ايران

تبيـين و ارزيـابي ديـدگاههاي اخالقـي     »رضـاعلي.  نوروزي؛  -11
هابرماس در ابژه تربيت اخالقـي بـا تأكيـد بـر نظريـه كـنش       

 1۳۸7ارتباطي، پايان نامه دكتري دانشگاه تربيت مدرس، 

كـنش ارتبـاطي بنيـاد شـكوفايي حـوزه      »عليخواه؛ فـردين.   -1۲
، نشــريه اقتصــاد اطالعــات «عمومي)انديشـه هــاي هابرمــاس 

 1۳7۸، 1۴0- 1۳9دي، شماره اقتصا -سياسي

نشـر  تهـران:   ،«مدرنيته و انديشه انتقـادي . » بابک ؛احمدي -1۳
 1۳91، مركز

 بـراي  راهبـردي  منزلـه  بـه  سقراطي روش.» چناري، مهين  -1۴
 ۲7شماره آموزشي، هاينوآوري ، فصلنامۀ« شهروندي تربيت

 1۳۸7، 7 سال ،

شـناختي تفكـر    تبيـين مبـاني معرفـت   »بيجنوند ؛ فرامـرز.   -15
، سومين همايش علمـي  « انتقادي با تأكيد بر روش سقراطي

پژوهشي علوم تربيتي و روانشناسي آسيب هـاي اجتمـاعي و   
  1۳9۴فرهنگي ،

هــاي هابرمــاس و تبيــين انديشــه» .رضــا ؛محمــدي چــابكي -1۶
نامه كارشناسي ارشـد دانشـگاه   پايان ،«هاي تربيتي آنداللت
 1۳۸۶، شاهد

احمـدآبادي   ،نـژاد ؛ مهـدي  سـبحاني   ،كي؛ رضامحمدي چاب -17
عسگري ؛ زهره . تبيـين مبـاني فلسـفي روش     ،آراني؛ نجمه 

يادگيري  -تدريس سقراطي راهبردي در بهبود فرايند ياددهي
 ،نشريه پژوهشهاي آموزش و يادگيري دانشگاه شاهد،مدارس 

 .1۳97، ۲، شماره15 دوره 
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