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 تحلیلی بر مفهوم اخلاق در مکتب فرانکفورت

 
 3، دکترسعید بهشتی*2، دکترطیبه ماهروزاده1مریم اصفهانی

 .اسلامی ،تهران، ایران آزاد تربیت، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه و تعلیم فلسفه تخصصی دکترای دانشجوی .1

 .،  تهران، ایران(س)الزهرا دانشگاه تربیتی، علوم گروه .2

 طباطبایی، تهران، ایران. علامه دانشگاه تربیت، و تعلیم فهفلس گروه .3
 (88/10/81، تاریخ پذیرش: 81/18/81تاریخ دریافت:)

 

 

 

 سرآغاز

 بشرر اجتمرای  و فررد  سعادت در اخلاقیات و ها ارزش اهمیت به نظر
 دسرت و محققرا  توجره مرورد همروار  ترارخ  طول در 1،مساله اخلاق

(.در 1)اسرت برود  اجتمرای  مصرلحا  کلر  طور به و تربیت اندرکارا 
حقیقت اخلاق و تربیت ،از موضویات  است که مورد توجره اندخشرمادا  
پس از رنسانس ،ماناد:کومایوس،دکارت،مونتسکیو،روسو،نیوتن،جا  لاک 

 مهم دستاوردها  از خک  2فرانکفورت (مکتب2و هیوم قرار گرفته است.)
 مراکس  تلاش با 1221 سال رد که بود لوکاچ از ،پس غرب  مارکسیسم

 برا آلمرا  فرانکفورت درشهر مارکوز  وهربرت آدورنو هورکهاخمر،تئودور
 از بعد.شد تاسیس فرانکفورت دانشگا  اجتمای  تحقیقات موسسه یاوا 
 اکاو  هم و بودند مکتب اخن پیروا  از فروم ارخک و بایامین والتر ها آ 

 و فکر  میراث.است نکفورتفرا مکتب بازماند  آخرخن هابرماس خورگن
 (.1)شد مشهور فرانکفورت مکتب نام به موسسه اخن نظر 
 
 
 
 

 

 
 چرارچو  در را خرود پژوهش حرکت نخست فرانکفورت مکتب ایضا 

 مراکس آرا از یمیر  پذخر  تاثیر با ادامه در کردند،اما آغاز 1مارکسیسم
 مبران  برازنگر  بر ،تصمیم شااسانه روا  ها  پژوهش به و توجه  وبر

 بارد  صرورت ،برا فرانکفورت مکتب (.اندخشمادا 4)گرفتاد مارکسیسم
 تحمیرر  چرررا و چررو  برر  کرره انتزایرر  هاجارهررا  خررا یررام احکررام

  فرانکفورت مکتب یمد  باابراخن مفاهیم(.5)دهاد م  نشا  شود،مخالفت
 4"آزاد " مفهوم تحق  خدمت در که است سازوکار  نوی  به خک هر

 بره اخلراق  فرانکفورت،مفهروم  مکترب سات در  آزاد.گیرند قرار م 
 و اشیا سرشت و ذات بر مفهوم اخن ؛زخرا است آ  گراخانه فضیلت معاا 
 ماهیت با را انسان  کردار و فع  تا است صدد در و کرد  تاکید ها انسا 
 فضرلیت برا اخلاق  فع  نمود  معطوف با اخلاق اخن.کاد ماطب  انسا 
  به و ها تفاوت خل  اخلاق ،زمیاه نظرخات ررردخگررررر از ،بیش راستین

 
 
 

 چکیده

 سرازندگ  و انسرا  اخلراق،نفس دانرش موضوع که دارند؛چرا مبرم نیاز آ  به ها انسا  که است مقدم  یلوم ترخن کام  از اخلاق یلمزمینه: 
 فعر  زخررا اسرت؛ فضیلت اخلاق بر مبتا  بیستم، قر  ها  اندخشه از خک  یاوا  فرانکفورت؛به مکتب اندخشمادا  اخلاق  تفکر. اوست. ن درو

 برا ترا است آ  بر است،محق  بایاد  پژوهش  که پژوهش دراخن.باشد فع  فای  راستین ماهیت و فضاخ  برآخاد که داناد م  فعل  را اخلاق 
 اندخشره اندخشرمادا  مکترب در اخلاق  و راهکارهرا  دسرتیاب  بره آ  را مفهوم ، اسااد  مطالعه نیز و تحلیل  ر توصیف  روش از گیر بهر 

 .کاد بررس  فرانکفورت
 زخرور به آراسته مکتب، اخلاق را به معاا  آزاد  م  داناد و از دخدگا  آنا  انسا  اخن اندخشمادا  که دارد آ  از نشا  ها خافته نتیجه گیری:
نباشد و ....  و صاعت ،شهوت،قدرت،مقام،تکاولوژ  ها  دخگرا ،ماشین انتظارات ،ماناد بیرون  خا درون  ها  قدرت برد  که است اخلاق،انسان 

ند ،آدورنو ییا  محق  م  دا تحق  اخلاق را با ابزار خرد هورکهاخمر.کااد م  تعرخف ابزار  خاص در را اخلاق تحق  هر کدام از اندخشمادا  را 
ارخک فروم به تدوخن اصرول  جامعه در پ  تحق  اخلاق بر م  آخد، یقلان  بازساز  مارکوز  با زخباخ  و هار م  بیاد، اخلاق  بود  انسا  را در

 .داند م  آزاد  و اخلاق به رسید  را  را گفتگو هابرماس اخلاق  توسط خود فرد معتقد است و
 

 فرانکفورت لت، آزاد ، مکتبفضی اخلاق، اخلاق کلید واژگان:
 

  mahrouzadeh@Alzahra.Ac.irنوخسادۀ مسئول: نشان  الکترونیک : 
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 خرا اصر  خرک تحمی  از زخرا کاد؛ م  فراهم را ها آ  شااختن رسمیت
 صرورت اخرن در حقیقرت در .دارد ابرا موجود پیش از و ،یام کل  قانو 
 بره باشد؛زخرا م  مختلف انسان  یاملا  متفاوت ،افعال امر ترخن بدخه 
 م  دارا مکتب آ  در را خود وخژ  فضیلت کس آدم ،هر طبیعت اقتضا 
 اخرن گوخرا  اخررا  از خرار  در فرانکفورت مکتب دربار  مطالعات.باشد

 مطالعرات (،اما6(است پذخرفته صورت فراوان  تحقیقات که است مطلب
 بره که هاخ  پژوهش در حقیقت.است محدود اخرا  در مکتب اخن دربار 
 هرا  ها،لاخره اندخشره و ممفراهی میرا  ساج  نسبت و محتواخ  لحاظ

 داد  قرررار تاوخرر  و تامرر  مررورد را فرانکفررورت مکتررب کلیررت ناپیردا 
 اصل  مولفه یاوا  به بررس  مفهوم  اخلاق وآزاد .است باشاد،محدود

 مر  فرانکفرورت  مکتب اندخشه در پاها  ها  سوخه آ  از خک  اخلاق
لرذا .است فتهنپذخر صورت بار  دراخن مستقل  تحقی  حال به تا که باشد

هدف پژوهش حاضر بررس  مفهوم اخلاق در اندخشه اندخشمادا  مکتب 
فرانکفورت و بررس  سازوکار آنا  جهت دستیاب  به اخلاق در جامعه م  

تحلیلر  و -باشد و برا  دسرتیاب  بره هردف مرذکور از روش توصریف 
 مطالعه اسااد  بهر  گرفته شد  است.

 

 فرانکفورت در مکتب واژه شناسی مفهوم اخلاق

اخلاق در لغت جمع واژ  خُل  و به معاا  خو  هاست؛ از اخن رو دانرش 
بررس  و ارزش گذار  بر خو  ها و رفتارها  آدم  یلم اخلاق نامیرد  

 "، از رخشره خونران "اتیک "کلمه اخلاق در لاتین به معاا .(7م  شود)
فترار و در لغت نامه وبستر به معا  را  ها  درست و غلرط در ر "اتوس

 ،بره آ  اخلراق  معارا  در فضریلت مفهوم  تبیین (.8انسا  م  باشد )
 شرود؛اخلاق مر  فضریلت اخلراق از کره اسرت تعرخف  به وابسته نوی 
 و اخلاق،درسرت  از نحلره اخن.است هاجار  اخلاق از نوع اولین فضیلت
 را آ  و کارد مر  اسرتوار  5اخلاق  فای  شخصیت بر را ایمال نادرست 
 تحقر  کره داند م  اخلاق  را فعل  و دانسته اخلاق  تفکر اصل  یاصر
 باد  دسته اخن باابر(.2) باشد یم  فای  حقیق  و درون  فضاخ  بخش

 فعر  مسرئله بره فرانکفورت مکتب دخدگا  توا  ،م  اخلاق  نظرخات از
 شرد  خراد نظرخره از گراخانره فضیلت اخلاق نظرخه چارچو  در را اخلاق 
 اسرت خونان  6 آرِتِه واژ  ترجمه «فضیلت»مفهوم.(11)کرد باد  صورت
 اخرن با مرتبط و کلید  مفاهیم امروز .است 7وخرتوز آ  لاتین معادل که

بره  ) 2واُداخمونا( اخلاق  خا یمل  حکمت) 8فرونسیس ،نظیر فکر  سات
 باسرتا  خونا  فلسفه از (است نیک سرشت تعبیر دکتر مالمیر به معاا  

 محور قاید  نه ا  نظرخه گرا، فضیلت اخلاق(.12و  11) شود م  مشت 
 جرو و جست اخلاق  کاشگر در را اخلاق  دلی  و است محور فای  ؛بلکه
 فررد ،یم  ایمال نادرست  و درست  تشخیص برا  آ  معیار و کاد م 

 و اشرخاص برا ، فضریلت بر مبتا  اخلاق باابراخن(.11)است ماد فضیلت
 اخلاق از توصیف اخن با دارد. سروکار آنها حقیق  فضاخ  و راستین ذوات
 اخلاق بر مبتا  فرانکفورت مکتب  اخلاق که کرد ادیا توا  م  فضیلت
 و فضراخ  براخارد کره دانرد مر  فعل  را اخلاق  فع  است؛زخرا فضیلت
 متفاوت هم با افراد فضاخ  که آنجا از و باشد فع  فای  راستین ماهیت

 فرانکفرورت مکترب در را متکثرر و متاروع ایمرال ظهور نتیجه در است
 .هستیم شاهد

 

مفهوم اخلااق و راهکاار دساتیابی باه اخلااق در اند  اه 

 اند  مندان مکتب فرانکفورت

  عینی خرد ابزار با اخلاق تحقق: هورکها مر
 مهرم ها  مکانیزم هورکهاخمر،از اندخشه در ییا  خرد و نقاد  مفاهیم
 خررود حقیقرر  هیررتما و سرشررت سررو  برره انسررا  بازگردانررد  برررا 

 در و . رسراند و اخلراق مر  رهراخ  بره را انسا  که است؛بازگرداندن 
 خررد و 11ییار  خررد:نهرد مر  تمراخز خررد گونه دو میا  خرد کسوف
 و اسرت محردود هردف – وسیله ابزار  چارچو  به ذها  .خرد11ذها 
 م  اهداف  به رسید  برا  فراخادها کارآمد  و بسادگ  تحلی  به تاها
 بردخه  و شرد  پذخرفتره فرر  پریش یاروا  به بیش و کم که زدپردا

 چرارچو  بره انسان  یقلانیت ییا ، خرد ماظر (.از14)شوند م  پاداشته
 ییا  دانش به دستیاب  امکا  نیست،بلکه محدود هدف – وسیله ابزار 

 کره حال  در.آورد م  فراهم نیز را ذهن از خار  واقع  جها  ساختار از
 مر  پاداشرته واقعیرت ذات در اصرل  یاروا  به قلانیت،ی ییا  خرد در

 اخن میا  رابطه اما.است فرد ذهن به وابسته یقلانیت ذها  خرد شود،در
 است درست.انگاشت صرف تضاد نوع از سادگ  به نباخد را خرد گونه دو
 شک ب  موضوع اخن و ابزارها نه هاست غاخت بر تاکید ییا  خرد در که

 واقرع در ییار  خررد ،ول  است خرد نوع دو میا  اساس  تفاوت  بیانگر
 نظام در دخگر بیا  دارد،به خود در نیز را ذها  خرد و است جامع نظام 
 جهرا  خررد از گونره ا  ذهار  ،خرد ییا  خرد بر مبتا  فلسف  ها 
 جابه و ها فعالیت از خاص  نوع به کارکردش که آخد م  شمار به شمول
 ایتقراد هورکهراخمر و (.آدورنو14)است دمحدو انسا  زندگ  از ا  وخژ 

 اشرایه حاصر  که کاذب  شااخت واسطه به دار  سرماخه جامعه داشتاد
 پیردا اخلراق و شدخد فرهاگر  افت است،(پوزختیوخسم)اثبات  یلم فلسفه
 نکته اخن روشاگر  دخالکتیک ها  استدلال قلب در باابراخن.است کرد 
 حقیقرت در.است حاضر یصر بحرا  سرچشمه خردباور  که است نهفته
 نهفترره کانررت آرا  در(روشرراگر  یصررر)مرردر  دورا  برراور  یقرر 
 حیطره.کررد تقسیم 11یمل  یق  و 12نظر  یق  به را یق  کانت.است
 است،اما اخلاقیات حوز  یمل  یق  حیطه و طبیعت شااخت نظر  یق 
 کانرت یملر  یقر  نه و نظر  یق  دهاد  ادامه بیستم و نوزدهم قر 
 تبدخ  طبیعت بر سلطه جهت ابزار  به یق  جهت همین به. ستا بود 

 آورد م  بار به ا  نشد  بیا  پیش نتاخج باور  یق  .اخن(15)شد  است
 هورکهراخمر و ادورنرو.اسرت مربوط آ  کاربرد و ابزار  خرد جابه به که

 – ا  اسطور  رخشه از را انسا  که داشتاد تلاش خردباورا  که معتقدند
 یقر  به بلکه یمل  یق  به نه خردباور  که آنجا از اما اادک رها دخا 
 یقر ، از خود کاد؛لذا رها ها اسطور  باد از را خود نتوانست رسید ابزار 

 برر مبتار  نظرخه اساس بر.(16)شد حاکم آ  بر که ساخت ا  اسطور 
 شرد  سرشرته امرور ذات و طبیعرت برا که است اصل  ،خرد، ییا  خرد

 ذات برر مبتا  او رفتار که است خردماد،موجود  ودموج رو اخن از.است
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 از فرانکفرورت مکترب تعرخرف بره توجره با باابراخن.باشد خود طبیعت و
 کره معاا اخن به.است اخلاق  موجود ،هما  خردماد اخلاق،موجود معاا 
 سرعادت از سرشار حیات  کس  که پذخرد م  خود جمهور  در افلاطو 
 ذات و طبیعت اساس بر زخد؛زخرا م  یا ی خرد پرتو در که داشت خواهد
 برا که است کس  خردماد ذها ، خرد پرتو در.کرد  است زندگ  راستین
 داشته انطباق شد  انگاشته طبیع  و شد  پذخرفته ها  قالب و هاجارها
 و  یلراخ  تابع و شد  اخدئولوژخک کار  محافظه تابع که ؛انطباق  باشد
 ،خرد هورکهاخمر اندخشه در که حال  در.شود م  ا  حرفه و فرد  ماافع
 هاجارهرا  و ،باورهرا چیزهرا راسرتین ماهیت از بازتاب  مثابه به ییا 
 نادرست و درست اخلاق  مفاهیم معیار و دهد م  تطبی  خود با را جامعه

 پریش از و قرالب  هاجارهرا  کشرید  چرالش به با است، بد و خو  ،
 احتررام هرا تفراوت بره اسرت همسرو حاکم قدرت خواست با که موجود
 ماطر  به احترام.کاد م  جلوگیر  سیاس  الگوها  ایمال از و گذاشته

 راسرتین رفترار که است هورکهاخمر اندخشه در استدلال اخن تفاوت،برآخاد
 که باشد،آرمان  استوار انسان  فرد هر درون  برفضاخ  که است ،رفتار 
 حاکم قالب و ذها  خرد با ییا  خرد جاخگزخا  و نقادانه روخکرد تاها با

 (.17شود) م  میسر مدر  ابزار  جامعه بر

 

 هنر و ز با ی مفهوم با آدورنو؛تحقق اخلاق
 آ  برر بارا که است تصور  متضمن اخلاق مفهوم ، آدورنو دخدگا  طب 
 جامعره وضرعیت ترسریم با و .کااد زندگ  طبیعتشا  وف  بر باخد افراد
 صدد در فرهاگ صاعت و گیر ههم شدگ  ش  مفهوم دو قالب در مدر 
 احصرا را خود درون  گوهر به انسا  رجوع و رهاخ  تحق  موانع تا است
 خرک هرر کره اجتمای  روابط ناشااخته ،شبکه شدگ  ش  حالت در.کاد
 کاد م  باد به را فرد بایاد خود ،آگاه  دارند را خود وخژ  بادها  و قید
 اخرن .از(18)دهرد م  قرار خکسا  سطح  در را کس همه و چیز همه و
 سرراز همسررا  خصررلت لحرراظ برره شرردگ  شرر  آدورنررو، یقیررد  برره رو

 و هرا مکرانیزم برابرر در مقاومرت و تفراوت گونه هر اخجاد خود،فرصت
 وضرعیت،ارتباط اخن در.شکاد م  هم در را اجتمای  کاترل ها  هاجار
 است خود حقیق  جوهر و روح با انسا  خلاقانه رابطه حاص  که اخلاق 

 شر  انسرا  روابرط اخن اجتمای  و سیاس  پیامد رود.آدورنو م  بین از
 مر 15 پراکسریس فراخارد توقرف و 14توترالیتر و سیاسر  نظرام را شد 

 کاش و رفتار نمود  وابسته و یااصر به ها انسا  همه تقلی  با داند؛زخرا
 سلطه و یقلانیت معیار تابع را ،آنها شا  اجتمای  کارکرد و نقش به آنها
 و هاجارهرا کرارگزار اخاکره و از نمرود  دار  سررماخه جامعه در زار اب

 مولفره تررخن آدورنرو،مهم نظر از.دارد م  باشاد،باز خود بر حاکم قوانین
 غاخرت و طبیعرت برا انسا  ایمال و رفتار بیگانگ  شدگ ، ش  وضعیت
 سرو  بره هراخ  درخچره یاوا  به هار و زخباخ  است .ادورنو به درون 
 راسرتین هار را شد  ش  فراخاد اخن از گرخز را  تاها و داشت دامی رهاخ 
 فاصرله تواند م  که است مکانیزم  تاها زخباخ  و هار دانست؛ زخرا م 

 رو اخرن از. کارد پرر را انسرا  بیرون  فع  و درون  طبیعت میا  یمی 
 درونر  فضیلت و ذات به انسا  رفتار کرد  مبتا  با  سو خک از زخباخ 

 و طبیعت به توجه با دخگر سو  از گیرد و م  خود به اخلاق   ،خصلت او

 خابرد مر  تجلر  هارر در که شخص هر فرد به ماحصر و وخژ  فضیلت
 یقلانیرت انگار خکسا  ماط  با که کاد م  فراهم را هاخ  کاش ،زمیاه
 نرام بره دخگر  مقوله از آدورنو حال اخن با.م  خیزند بر مبارز  به جدخد
 تجرار  ماطقر  ترابع را فرهارگ و هار که برد م  منا فرهاگ صاعت
 باخرد کس هر اجتمای  سطوح تمام در ماط  اخن اساس بر.است نمود 
 صاعت شد  ارائه الگو  با سازگار ابزار  به احساساتش ایماق تا را خود

 فرهارگ نروی  روا  فرهارگ صراعت بارابراخن(.5)کارد مبدل فرهاگ
 سرط  در فراگیر و ماحط ها  رگرم س انواع از گیر  بهر  با استاندارد

 آزاد  و فردخرت و دارد م  اسیر خود چاگ در را مردم که است ها تود 
 مکرانیزم  را زخبراخ  و هار ابتدا آدورنو سا  بدخن.دارد م  بر میا  از را

 دهد م  هشدار آ  دنبال به و کاد م  قلمداد رهاخ  مفهوم تحق  برا 
 تحقر  و شرد  اسرتاندارد ،بیانگربیستم قر  تجار  هار و فرهاگ که

 و میرزا  افرزاخش جرز هدف  که است فری  ها  هوخت فردخت کاذ 
 موجرود وضرع بره انبو  مخاطبا  ساختن وابسته و سیاس  کاترل داماه
 مقابر  در را فرهارگ صاعت آدورنو سرانجام.نیست تصور قاب  آ  برا 

 اعتصر کره کارد مر  اسرتدلال و دهرد م  قرار مستق  هار و فرهاگ
 خکپرارچگ  و خکسان  خل  و فرد نسب  استقلال برد  بین از با فرهاگ

 کاد م  خوا  تمامیت سیاس  گراخشات مستعد را جامعه ها تود  میا  در
 خرود از انسرا  توانرد م  که است راستین زخباخ  و هار تاها رو اخن از.

 و  رو  برر رهراخ  سرو  بره ا  درخچره و کاد آشاا خود با را بیگانه
 (.12)گشاخدب

 

  تحقق اخلاق با نقد انسان تک ساحتی ، مارکوزه
 را مردر  ابزار  یق  حاکمیت دورا  در انسا  و ،جامعه جها  مارکوز 
 سپرد  فراموش  به را خود ساحت ترخن که بایاد  داند م  هاخ  هست 
 بایرادخن سراحت فراموش  و .هستاد استوار ناقص ساحت  بر تاها و اند

 مدرنیتره در کره داند م  فاحش  فلسف  خطا  از ناش  را آدم  هست 
 از ا  خافتره کراهش انسرا  را سراحت  ترک انسا  مارکوز . دارد رخشه
 دام به دار  سرماخه فااورانه نظام حلقه در که داند م  ها ارزش و اخلاق
 را فااور  اخن و است خافته تازل ساحت خک خا بعد خک به و است افتاد 
 اسررت دانسررته افررراد آزاد  شررد  محرردود و عررهجام بررر تسررلط بایرر 

 جوامرع نقد به حقیقت به بازگشت و ها ارزش از پیرو  در .مارکوز (21)
 اسریر آنچارا  حاضرر یصرر انسا  است معتقد و پرداخته دار  سرماخه
 خرود از کره است گردخد  یلم  و صاعت  جامعه ساز بیگانه ها  پدخد 

 به را سلوک و رفتار الگو  و تفکر شیو  نوخن جامعه اخن. ندارد اختیار 
 سرمت هرر به که ساخته ا  گونه ش  یاصر او  از و کاد م  تحمی  او

 امروز،دگرگرون  بردبخت  بزرگتررخن اسرت معتقد و . شود م  کشید 

 او.است تکاولوژ  واقعیت نوی  به آ  تبدخ  و صاعت و انسا  مفاهیم
 همانارد و اسرت آزاد و سرلطه از فرار  ا  جامعه در نو انسان  دنبال به

 فلسرف  دُئالیسرم نروی  به ،قائ  فلسفه تارخ  در بزرگ فیلسوفا  دخگر
 یرر  و ظاهر سط  و جوهر و ذات سط  میا  ،و  معا  اخن به.است

 کره کارد مر  اسرتدلال و گرذارد م  تماخز انسان  و طبیع  پدخدارها 
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 برود  ظراهر و ذات میرا  تبراخن همرین فلسرف  تفکرر اساسر  مباا 
 که شود م  پذخر امکا  صورت  در نیز آمیز انتقاد تفکر سا  بدخن.ستا

 ذات پرترو در رفترار ارزخاب  با باشد،زخرا باق  خود قوت به شد  خاد تماخز
 درست  و آخد م  دست به آ  درست  برا  قطع  ،معیار  چیزها درون 
 اا ب اخن استقرار با مارکوز .است خود ذات با آ  هماهاگ  گرو در رفتار

 از را راسرتین هرا  تماخز،خواست اخن موازات به تا است درصدد فلسف 
 دورا  ظهور با است معتقد و  .لیکن(21)دهد تمیز کاذ  ها  خواست

 حروز  که کردند ظهور پوزختیوخسم و شااس  پدخدار ماناد مدر ،مکاتب 
 محسوس واقعیات جز و دهاد نم  تمیز موجود امور حوز  از را ذات  امور
 ،چارین مرارکوز  نظرر بره.بیاارد نمر  را هست  از دخگر  جود،سط مو

 گرذارد؛ گرام ها داد  فراسو  به که دهد نم  اجاز  انسا  به روخکرد 
 جرز فرجرام  نراگزخر و نیسرت امرور ظواهر از فراتر چیز  به قائ  زخرا

 رضاخت  و تسلیم.نیست متصور و  هست،برا  آنچه هر مقاب  در تسلیم
 نرواخ  هرم بره را انسا  و برد  بین از را تفاوت گونه ره ها  زمیاه که

 کراذ  هرا  خواسرت و یلاخ  با را انسا  که نواخ  هم.کاد م  دیوت
 نظرم فراسرو  در راسرتین هرا  خواست به توجه از و کاد م  خرساد
 راستین تقاضاها  به نسبت انسا  و ،آگاه  نظر از.دارد م  باز موجود

 اخرن خود،مسرتلزم حقیق  سرشت به نی  و کاذ  تقاضاها  از آزاد  و
 کرارگزار را خررد .مرارکوز (22)شرود جها  بخش سازما  خرد که است
 بخش رضاخت و ،راستین خرد دخدگا  از معتقد است آنچه و دانسته اصل 
 اسراس برر باخرد دخگر بار جها  و شود متحق  واقع جها  در باخد است

 خررد از تفسریر  چارین هادامر برا مارکوز .شود بازساز  خرد مقتضیات
 ترارخ  در را  اخلراق  مفهروم  یاروا  به انسا  رهاخ  تا است درصدد
 .(11)کاد محق 

 

 ار ک فروم ؛تدو ن اصول اخلاقی توسط خود فرد
 از ماد  بهر  با و انسا  خود توسط باخد اخلاق  اصول است معتقد فروم

 انسا  رفا  اخلاق  ارزش معیار وتاها شود کشف و  یواطف و احساسات
 اصرول تردوخن جهرت را خرود،دو راهکرار آثرار میرا  در .و (21است)

 :دهد م  پیشاهاد اخلاق و فضیلت به دستیاب 
: کارد مر  تعرخرف گونه اخن را اومانیستیک وجدا  وجدا :ارخک فروم.1

 خرود کاارد  تضرمین و ما تمامیت خودما ،نگهبا  به نسبت ما واکاش
 محترو  که خود به گفتن بل  تواناخ  و...  آ  افتخارات تمام با شخص
  (.24باشد) م  نیز زندگان  در ما اخلاق  تجربیات جوهر
 و ارزش خررک شررادخوار : اسررت معتقررد ارخررک فررروم :خرروار  شرراد 2

 شادکام  و خوش  از شخص خود تجربه اختیار با: دارد بزرگ شاخستگ 
 چیز چه کاد تعیین که قدرت  مرجع به نیاز  ،دخگر ارزش معیار مازله به

 .(24ماند) نم  باق  است، بهترخن انسا  برا 
 

 هابرماس؛اخلاق گفتمانی
 را مردر  جهرا  کوشرد مر  گفتمران  ها  روش بر تاکید با هابرماس
 حاکمیرت را مدرنیتره جروهر و (.25)برهاند گسیختگ  هم از ازمشک 

 حرکرت در اوجر  نقطه را یقلانیت و دانسته هاانسا  زندگ  بر یقلانیت
 ترا و گردخرد  آغراز پرداز اسرطور  از کره داندم  آدم  اندخشه کامل ت

  ها نظر تاگ و هانگر سوخک حالیین در او اما است؛ رسید  جابدخن
 یقلانیرت انحررف یامر  یاوا بره را روشراگر  یصرر متفکرخن برخ 
 نشا  را متفاوت  و ساد  شااس  نوع خک .هابرماس(26) کادم  معرف 
 مر  تقسریم نروع دو بره را اجتمرای  کراش آ  طبر  برر که دهد م 

 ارتبراط  کاش که حال  در.(27)استراتژخک کاش و ارتباط  کاش:کاد
 دارد،کرراش گررراخش کاشررگرا  متقابرر  درک برره رسررید  سررمت برره

 را امتیراز  دارد قصرد کاشرگر خرک آ  در که است کاش  استراتژخک
 از شک  اخن در. آورد دست به باشد، آگا  او قصد از دخگر  که آ  بدو 
 داشررته نفرروذ دخگررر  هررا  کرراش بررررو  دارد کاشگرقصررد ارتبرراط

 تاهرا کره کارد مر  گیرر  نتیجه ،هابرماس تماخز اخن پ  در.(28)باشد
 از کردام هرر که بگیرخم درنظر اخلاق  را ما  ارتباطات توانیم م  زمان 

 اشرادب بحر  و ،سروال پیشاهاد ارائه به قادر برابر وضعیت در کاشگرا 
 ارتبراط فراخاد در دستکار  و ،حیله تواف  به رسید  برا  که اخن بدو 
 و تفراهم به معطوف ارتباط  کاش هابرماس زیم به. باشد داشته وجود
 ،حقانیت کاش ییا  ها  زمیاه نمود  توجیه و خواستن ،توضی  تواف 

 گررا  کاش یقلان  مسوولیت و اخلاق  تعهد هاجار ،موجب درست  و
 کره کارد م  حکم الاذهان  بین ارتباط  یقلانیت ،لذا شود م   ارتباط

 برررا  لررازم خودمختررار  و تعهد،مسرروولیت آزاد ، از کرراش طرررفین

 نگررا  از.(22)باشرراد برخرروردار ایتبررار  ادیاهررا  توجیرره و انتقاد،دفرراع
 با همزما  و هستاد پوخا هاخ  پدخد  جامعه اخلاق  ،هاجارها  هابرماس

 زمران  اخلاق  هاجارها  تکام .شوند م  ،متحول دانش تکام  و رشد
 جهرا  غاخرات و اصرول راسرتا  در فررد وجردا  که رسد م  تعال  به

 ارزش حرول شمول جها  اصول.کاد اقدام و انتخا  به ،مبادرت شمول
 متمرکررز...  و حقرروق انسررا ،برابر  یرردالت،آزاد ،حرمت ماناررد هرراخ 
 رشرد و گیر  شک  در رخشه اصول، ،برقرار  هابرماس دخدگا  از.است

 جامعره او یقیرد  به.دارد دموکراس  و آزاد  گسترش و فرد خودسامان 
 اشرایه لراجرم و اجتمای  بستگ  هم برا  را لازم زمیاه نتوانسته مدر 
 معلرول را اخلراق  هاجارها  زوال و نارساخ  و آورد بوجود سامان  خود
 امترداد در و .دانرد مر   گفتمرا داوطلبانه و ،آزاد پوخا فراگرد خک نبود
 یقلانیرت حاکمیرت فرر  بره ایتقراد فرانکفورت مکتب متفکرا  دخگر
 اخرن از گرخرز را  لیکن.دارد مدر  جامعه در فراگیر شدگ  ش  و ابزار 
 کلرام  وضرعیت در.دانرد م  ال اخد  کلام  وضعیت استقرار را وضعیت
 و سرتدلالا و بحر  بررا  مساو  امکانات و شانس از فرد ،هر ال اخد 
 قلمررو اخرن در(.11)برود خواهد برخوردار خود نظرات و ها پرسش طرح

 هسرتاد تعلیر  در تفراهم به رسید  می  جز به ها انگیز  ،همه گفتار 
 را راسرتین اجماع توا  م  صورت  در فقط کاد م  ادیا هابرماس(.17)
 را شررط  و قیرد بر  گفتگرو  امکا  که داد تشخیص کاذ  اجماع از

 در و دارنرد آ  به برابر دسترس  سخاگوخا  همه که گرفت  فر پیش
 بسرتر (.در11) رانرد مر  حکرم "برترر و بهتر استدلال نیرو " فقط آ 

 اخلراق  نظرخره مهرم مفراهیم از دخگرر ،خکر  ال اخرد  کلام  وضعیت
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 ارتبراط  یقلانیرت.کارد مر  ظهور ارتباط  یقلانیت یاوا  هابرماس،با
 جهرت اسرتدلال و بحر  به شد  وارد ا بر کاشگرا  آمادگ  به متک 
 اخلاق "ارتباط ،مفهوم یقلانیت اندخشه (.طرح11)است خود دیو  اثبات
 مرر  نشررا  هابرمرراس فکررر  نظررام سررپهر در را "گرروخ  و گفررت
 که کاد م  رخز  پ  فر  اخن بر را گوخ  و گفت اخلاق هابرماس.دهد

 گرو  و گفت خک از ها آ  کشید  بیرو  مستلزم ها تجوخز و هاجارها
 ممکرن مونولروگ/  گوخانره ترک صرورت بره کرار اخرن و اسرت واقع 

 هابرمراس.اسرت دخالکتیرک خا متقاب  گو  و گفت مستلزم نیست؛بلکه
 مرر  معتبررر اخلرراق  هاجارهررا  تولیررد برررا  روشرر  را گررو و گفررت
 مر  بیرا  اص  اخن در گوخ  و گفت اخلاق در شاخص .اندخشه(12)داند
 همره تاخیرد کره کاارد ایتبار ادیا  تواناد  م هاجارهاخ  آ  فقط:شود
 گو  و گفت در جوخا  مشارکت مقام در را هاجار آ  از پذخرندگا  تاثیر
 مفراهیم کره دخرد تروا  م  سادگ  (.به28باشاد) آورد  دست به یمل 

 اخلراق از خاص  نوع هابرماس نزد گو و گفت اخلاق و ارتباط  یقلانیت

 موجرود فرانکفورت مکتب متفکرا  ههم اندخشه در کادکه م  مطرح را
 آزاد  بررا  را ،زمیاره کارد مر  ترسیم هابرماس که وضعیت  زخرا:بود

 نظرر هر و کاد م  فراهم گو و گفت طرفین در راستین فضاخ  و یلاخ 
 معتبررر هاجارهررا  خعارر .شررود بیررا  آزادانرره توانررد مرر  دخرردگاه  و

 در یملر  گرو  و گفرت در توانارد مر  همره کره هستاد ،هاجارهاخ 

 اخلاق  وظیفه خاستگا  هابرماس زیم به.بپذخرند ال اخد  کلام  وضعیت
 چره هرر بارابراخن.است برابر و آزاد ها  سوژ  رسم  متقاب  شااساخ  ،

 یاروا  به همدخگر به نسبت ما ،تعهد،نگران  ،دغدغه مسئولیت احساس
 برا ،افرراد باشرد تر بیش مسئولیت واجد و ح  صاحب انسان  موجودات
 .(11)کااد م  تلاش خود اخلاق  وظاخف اخفا  برا  زخادتر  جدخت

 فرانکفورت مکتب متفکران اند  ه در اخلاق مفهوم تحلیل:6 جدول

 
  

 

 

 
 

 

 گیرینتیجه
در اخن مقاله مفهوم اخلاق در اندخشه متفکرا  مکتب فرانکفرورت مرورد 

 مکترب اندخشرمادا  کره اسرت شد  تاکید تحلیل  قرار گرفته وبررس  
 چو  ب  که انتزای  هاجارها  خا یام احکام باد  صورت با فرانکفورت

 آزاد  از معاا  به اخلاق آنها نگا  در و بودند ،مخالف شود تحمی  چرا و
 لحراظ از اخلراق  هرا  گفتما  است و بیرون  قیود درون  و  گونه هر

 برا مواجهه در ناتوان  فقط که است توهمات  ، مشخص و معین تارخخ 
 دخردگا  در.دهرد مر  نشرا  را حرال زمرا  تارخخ  – اجتمای  مسائ 

 است اخلاق،انسان  زخور به آراسته ،انسا  فرانکفورت مکتب اندخشمادا 
 دخگرا ،ماشرین انتظرارات ،مانارد بیرونر  خا درون  ها  قدرت برد  که
 انسرا  آنها نگا  از.نباشد..  و ام،تکاولوژ صاعت ،شهوت،قدرت،مق ها 
 وجرود یرالم مرکرز نیسرت؛بلکه خرودش ها  ساخته خدمت در ابزار 
 دسرت از را خرود فعالانه حالت جها  با خود رابطه در اگر رو اخن است؛از
 انسران  بزند،بره زانرو حقیقتر  هرر برابرر در و شود انفعال دچار و بدهد

 شود؛ م  دور و بیگانه خوخش وخشتنخ از و شد  تبدخ  تاها و مضطر 
 باابراخن در دخدگا  اندخشمادا  مکتب مزبرور اخلراق خعار  آزاد  و هرر

 در را اخلراق بره دسرتیاب  آزاد  و بره رسرید  را  اندخشمادا  از کدام
 .اند گرفته نظر در خاص ابزار 

 

                 خالقیا یمالحظهها
فاد  اصر  اخلراق  امانتردار  در اخن پژوهش با معرف  ماابع مورد اسرت

 یلم  ریاخت و ح  معاو  مولفین آثار محترم شمرد  شد  است.

 

 هنام واژه
 Ethics .1 اخلاق

 Frankfurte Schule .2 مکتب فرانکفورت

 Marxism .3 مارکسیسم

 Realeas/ liberation .4 آزاد 

 Character of the moral agent .5 فای  اخلاق 

 Arête .6 درست 

Virtus .7 فضیلت    

 Pheronsis .8 حکمت یمل 

   Eudaimonia .9 نیک سرشت 

 The subjective wisdom .10 خرد ییا 

 Concrete crushing .11 خرد ذها 

 Theoretical reason .12 یق  نظر 

 Practical wisdom .13 یق  یمل 

     Totalitr .14 تمامیت خوا 

                                  Praxis .15 یم / کاش معطوف به هدف

 

 راهکار تحقق اخلاق اند  مندان مکتب فرانکفورت

 ییا  خرد ابزار کارگیر  به با اخلاق تحق  هورکهاخمر مکس

 هار و خ زخبا مفهوم با اخلاق تحق  ادورنو تئودور

 (ساحت  تک انسا  نقد)یقلان  بازساز  ابزار با اخلاق تحق  مارکوز  هربرت

 (وجدا ،شادخوار )فرد خود توسط اخلاق اصول تدوخن ارخک فروم

 گفتگوخ   اخلاق خورگن هابرماس



  تحلیلی بر مفهوم اخلاق در مکتب فرانکفورت ن:طیبه ماهروزاده و همکارا دکتر
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