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چکیده
سخن گفتن از مفاهیمی چون عقل و عقالنیت مانند بسیاری از مفاهیم دیگر ما را بهه وادی اتهتال -
نظرهای اساسی که گاهی به تشتت منجر میشوند میکشاند .چنانکه مفهوم عقالنیت در اثر گذشت زمان،
بهعنوان مفهومی تاریخی تلقی گردیده و تعابیر گوناگونی در مورد آن مطرح شهده اسهت و در بسهیاری از
سطوح به کارگیری مفهوم عقالنیت توأم با گمراهی و ابهام در فهم معنی و مصداق آن بوده اسهت .از سهویی
نکته قابل توجه این است که تعلیم و تربیت در رایجترین کاربرد تود بر عقالنیت یعنهی پهرورا اندیشهه
داللت دارد و بر این امر تأکید میشود که اساساً نباید بعد عقالنی را در عرض سهایر ابعهاد وجهودی انسهان
تلقی کرد؛ بلکه باید آن را تنها وجه جدایی انسان از سایر موجودات و محهور فعالیهتههایی دانسهت کهه
انسانیت انسان را به ظهور میرساند .سؤالی که مطرح میشود این است که این تعقهل و عقالنیتهی کهه در
برنامه درسی بر آن تأکید میشود چه نوع عقالنیتی است و چه ماهیتی دارد؟ چرا که در هر نظهام تربیتهی،
برنامه درسی است که محتوا و جریان رسمی و غیررسمی که ازطریق آن یادگیرندگان تحت نظارت مدرسه،
معلومات و شیوهی درك و فهم را بهدست میآورند یا مهارتها را فرا میگیرند و یا نگرا و ارزاگذاری یا
نظام ارزشی تود را تغییر میدهند ،مشخص میکند .بنابراین بسته به اینکه این برنامهدرسی چه معنایی از
عقالنیت را پذیرفته ،شکل نظام تربیتی هم متفاوت تواهد بود .از اینرو در این پژوهش تالا گردیهد کهه
انواع عقالنیت در یک سیر تاریخی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و سپس کارکردهای هریک از این انهواع
عقالنیت در برنامهدرسی مشخص گردد .چنانکه در بررسی صورت گرفته میتوان انواع عقالنیت را در سه -
سطح طبقهبندی کردکه عبارتند از :سطح نظری عقالنیت ،سهطح کنشهی عقالنیهت عقالنیهت ارتبهاطی و
عقالنیت انتقادی) و سطح ساتتاری عقالنیت یا عقالنیت رسمی .کارکردهای هر یک از این سهه سهطح در
برنامهدرسی متفاوت است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه شیرازsara.asadpour62@yahoo.com :
 دانشیار دانشگاه شیراز ،دانشکده روانشناسی وعلومتربیتیmmazidi52@gmail.com :
دریافت3131/8/5 :

نسخه نهایی3131/1/31 :

پذیرا3131/1/38 :
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کلید واژهها :عقالنیت نظری ،عقالنیت ارتباطی ،عقالنیت انتقادی ،عقالنیت رسمی ،برنامه درسیی،
نظام تعلیم و تربیت.
مقدمه
سخن گفتن از مفاهیمی چون عقل و عقالنیت مانند بسیاری از مفیاهیم دگگیر میا را بیه وادی
اختالفنظرهای اساسی که گاهی به تشتت منجر میشوند میکشاند.
بهنظر می رسد که اگن درگیری بیش از هر چیز برخاسته از وگژگی ارزشگذارانهی انسان باشد؛
انسان موجودی است که سره و ناسره میکند .اما اگن وگژگی کلی در حیوزههیای معرفتیی مختلی
صورتهای گوناگون به خود میگیرد .فیلسوفان بهگونهای با اگن مسیلهه درگییر بیوده و درگیرنید و
عاهمان به گونهای دگگر .حتی در حوزههای علمی نیز اگن مسلهه به صور گونیاگون رخ نمیوده اسیت.
بنابراگن هرگونه بررسی جامع پیرامون اگن مفهوم ،عالوه بر آنکه باگد روگکرد تارگخی در پیش گیرد،
باگد تجلیهای گوناگون آن را نیز در نظر آورد و تعاطی و تعامل آنها را بنماگانید (کالنتیری:4831،
.)41
مفهوم عقالنیت در اثر گذشت زمان ،بهعنوان مفهومی تارگخی تلقی گردگده و تعابیر گونیاگونی
در مورد آن مطرح شده است .در بسیاری از سطوح بهکارگیری مفهوم عقالنیت تیومم بیا گمراهیی و
ابهام در فهم معنی و مصداق آن بوده است ،ماکس وبر 4در اگنباره میگوگد« :عقلگراگی گك مفهوم
تارگخی است که بدون اگنکه امر و موضوع واحدی را بازگو کند ،حیطهی وسیعی از امور متفیاوت را
در بر گرفته است و از اگنرو هاههای از ابهام آن را فرا گرفته است»(آزاد ارمکی.)14 :4836 ،
از سوگی ،اگن دگدگاه وجود دارد که تعلیم و تربیت در راگجترگن کاربرد خود بر عقالنیت گعنیی
پرورش اندگشه دالهت دارد ،تربیت عقالنی با دانش ،فهم ،ژرفاندگشی و قضیاوت ارتبیاد دارد .انیواع
گوناگون تربیت که در اصطالح اخالقی ،سیاسی ،زگباشناختی ،مدنی و مانند آن نام گرفتهانید ،همیه
مؤهفههای شناختی گا عقالنی دارند (اهیاس.)14 :4834،
به تربیت عقالنی که نیروی عقل گا ذهن را افزاگش میدهد ،عقلی گیا شیناختی هیم میی-
گوگند؛ چون هم با اشخاص خردمند تناسی دارد و هیم عقیل و قیدرت اسیتدالا افیراد را
افزاگش میدهد .به اگن شکل از تعلیم و تربیت« ،تعلیم و تربیت عمومی» هم اطیالق میی-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Max Weber
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شود ،زگرا عمومیترگن حوزه دانش را که انتظار میرود گك شخص از آن برخیوردار باشید،
شامل میشود(همان).

اساساً نباگد بعد عقالنی را در عرض ساگر ابعاد وجودی انسان تلقی کرد؛ بلکیه باگید آن را تنهیا
وجه جداگی انسان از ساگر موجودات و محور فعاهیتهاگی دانست که انسانیت انسان را به ظهور می-
رساند .نیروی عقالنی،کامل و تام نیست؛ بلکه باگد در مسیر زندگی به کماا برسید .بیه بییان دگگیر
قوهی عقالنی تربیتپذگر است؛ گعنی میتواند و باگد تربیت شود .بر اگن اساس باگد از تربیت عقالنی
سخن گفت ،تربیتی که جهتگیری اصلی آن پرورش قوای عقالنی و توجه به بعد عقالنی شخصیت،
چونان رکن اساسی همه ابعاد وجود آدمی است(دهقان سیمکانی.)41 :4834،
اما مسلهه اصلی اگن است که عقالنیت در گك فراز و نشی تارگخی معناها و ماهییت متفیاوتی
به خود گرفته است .بنابراگن بسته به اگنکه عقالنیت چه ماهیتی دارد برای نظام تعلیم و تربیت به-
وگژه برنامه درسی کارکردهای متفاوتی دارد چرا که در گك نگاه ،تعلیم و تربیت تعهید بیه عقالنییت
است ،بنابراگن توجه به آن در برنامه درسی ضروری بهنظر میرسد؛ زگرا در هر نظام تربیتی ،برنامیه
درسی است که محتوا و جرگان رسمی و غیررسمی مدرسه را مشخص میکنید .بنیابراگن بسیته بیه
اگنکه اگن برنامهدرسی چه معناگی از عقالنیت را پذگرفته ،شکل نظام تربیتیی هیم متفیاوت خواهید
بود.
بیان مسأله
برای دنیای امروز که آرام آرام ،پوستین پسامدرنیسم را بر سر مییکشید ،وگژگییهیای مهمیی
برشمردهاند که مهم ترگن آن غیاب معنای غاگی است ،آن جاودانگی که سراسر جهیان را در برگییرد
به کناری نهاده شده است و بحران سوژه در بدنه جامعه مدرن بسط و تسری گافته است.
چنانچه کرگمی بیان میکند:
در جهان حاضر ،دگگر هیچ مفهومی ،سیخن غیاگی و کیالم فرجیامین بیه شیمار نمییآگید،
مفاهیمی چون پیشرفت ،توسعه ،عقالنیت ،آزادی ،برابری و غیره ،گو اگنکه هنوز هم محیل
اهتفات و توجه عالگق عام بشر است؛ اما از خصلت منجیبودن تهی شدهاند ،اگن مفاهیم تنها
و تنها جزو مستلزمات زگست مطلوب بشری تلقی میشوند به گونهای که حیات انسیانی بیا
انضمام آنها ،اندکی مطبوعتر ،خواستنیتر و شرافتمندانهتر میشود (کرگمی.)41 :4834،

در تربیت نوگن ،با سه رکن عقالنیت ،مدنیت و معنوگت میتوان به توسعهی آموزش و پیرورش
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و شکوفاگی انسانها کمك کرد .تنها با اگن وگژگیهاست که استعدادها و قابلیتهای آدمی فرصیت و
امکان ظهور ،بروز و شکوفاگی میگابد و انسان در جرگان تکوگن خوگش به دور از انجمیاد و جزمییت
به عمیقترگن و سیااترگن الگههای وجودی خوگش که همانا فطرت خداجوی خوگش اسیت دسیت
میگابد و اگن همه در پرتو عقالنیت ،جامعه مدنی و معنوگیت اخالقیی حاصیل مییشیود .در چنیین
شراگطی است که فرد ،خودسامان میشود ،بر خودسامانی خود پیای مییفشیارد ،نسیبت بیه جهیان
پیرامون خود نیز رابطه محکم داشته و میتواند آزادانه بیندگشد ،اظهار نظر و عمل کند و اگنجاست
که اگن مقدمات موج بروز خالقیت و نوآوری در افراد میشود(همان).
حاا ،با توجه به اهمیت عقالنیت و نقش تعلیم و تربیت در پرورش آن ،سؤاهی که مطرح میی-
شود اگن است که اگن تعقل و عقالنیتی که بر آن تلکید مییشیود چیه نیوع عقالنیتیی اسیت و چیه
ماهیتی دارد؟ چرا که مفهوم عقالنیت ،مفهومی تارگخی است بسته بیه اگینکیه اگین عقالنییت چیه
معناگی بهخود گرفته شکل نظام تربیتی هم متفاوت خواهد بود .از اگنرو در اگن پژوهش تالش می-
شود که انواع عقالنیت را در گك سیر تارگخی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد و سیسس کارکردهیای
هرگك از اگن انواع عقالنیت در برنامه درسی مشخص گردد؛ چرا کیه در هیر نظیام تربیتیی ،برنامیه
درسی است که محتوا و جرگان رسمی و غیررسمی مدرسه را مشخص میکند.
سؤاالت تحقیق
 .4انواع عقالنیت کداماند؟
 .4کارکرد هر گك از انواع عقالنیت در برنامه درسی چگونه است ؟
روا پژوهش
پاراداگم تحقیق کیفی است زگرا بر اساس دگدگاه میورس )4333(4ماهییت اگین پدگیده میورد
بررسی گعنی بررسی صورتهای عقالنیت و کارکرد آن در برنامه درسی ،تناس چندانی با سینجش
کمی ندارد و از طرگق کیفی بهتر میتیوان اگین تحقییق را انجیام داد(کرسیوا .)415 :4331،طیرح
تحقیق ،حدوثی 4گا پیداگشی است زگرا ،کار تجزگه و تحلیل دادهها همزمان با گردآوری آنها صورت
گرفته است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Morse
2 . Emergent
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روش گردآوری دادهها بهصورت اسنادی است و محققان ضمن گردآوری اسناد به روش هدف-
مند ،4خود به عنوان ابزار تحقیق 4عمل کردهاند .بدگنگونه که هم مسؤوهیت گردآوری دادهها و هیم
تبیین واحدهای معناگی آنها را بر عهده دارند و سسس با استفاده از روش تحلیل محتوای رابطهای
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(مزگدی 4833 ،به نقل از پاهم کوگیست و همکاران )4333 ،گا تحلیل محتوای استقراگی(1ماگرگنگ،
 )4444موارد را مورد تجزگه و تحلیل قرار داده و سسس به استنتاج نتاگج پرداختهاند.
پیشینه پژوهش
اکثر تحقیقاتی که در زمینه عقالنیت وکارکرد آن صورت گرفته بهصورت مجیزا بیه گیك نیوع
عقالنیت پرداختهاند و هیچ گك بهصورت کلی به انواع عقالنیت وکارکردهای آنها بر تعلیم و تربیت
نسرداختهاند در اگنجا به چند پژوهش داخلی مییپیردازگم .پاگیا( )4835در مقاهیهای تحیت عنیوان
«عقالنیت نقادانه و منطق موقعیت :رهیافتی کارآمد برای روش شناسی دانیش آمیوزش و پیرورش»
ضمن بررسی عقالنیت نقاد به کارکرد آن در آموزش و پرورش پرداخته ،به اگن امر توجه کیرده کیه
در نظام آموزش و پرورش مبتی بر عقالنیت نقادانه و آموزش به نیت تربییت شیهروندانی مسیؤوا،
کوشش میشود اگدهآاهای معرفتی و اخالقی ،از جمله توجه بیه نقیادی؛ پرهییز از جیزماندگشیی؛
احترام به غیر و برابردانستن وی در انسانیت؛ آمادگی برای قبوا انتقاد؛ دفاع از تنوع آراء و اندگشه-
ها؛ حساسیت در برابر تبعیض ،ستم ،و استبداد؛ پای بندی به عداهت و حقیقیت ،دفیاع از آزادی؛ و
عشق به زگباگی و معنوگت ،در ذهن و ضمیر افراد جایگیر شود.
آهنچیان( )4836در مقاهه « افت تحصیلی و رابطه آن با آموزش و پرورش مدرن» ادعا میکند
که علت های افت تحصیلی در بنیادهای فکری و آرای تربیتی مدرنیته قیرار دارد ،پیس میادامی کیه
آموزش و پرورش ،نظام خود را بر چنین بنیادهاگی استوار سازد امکان پیشگیری از افیت تحصییلی
کمتر وجود دارد .اگن بنیادها عبارتند از :عقلبیاوری ،فردگراگیی ،قاعیدهپیردازی ،گیكدسیتسیازی،
تمرکزبخشی و غاه پروری.
صمدی( )4834در پاگاننامه خیود تحیت عنیوان «تحلییل و بررسیی نظرگیه کینش ارتبیاطی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Purposive Sampling
2 . Human as Instrument
3 .Relational Content Analysis
4 . Inductive Content Analysis
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هابرماس و دالهتهای آن در تعلیم و تربیت» به بررسی نظرگه کنش ارتباطی هابرماس و دالهتهای
آن در هدف و روش تعلیم و تربیت پرداختیه و دالهیتهیای اگین نظرگیه در هیدف تعلییم و تربییت
«پرورش عالئق رهاگی بخشی» در گادگیرندگان میداند که باالترگن ارزش انسیانی تلقیی مییشیود.
منظور از عالئق رهاگی بخیش ،نجیات و آزاد کیردن انسیان از قیید و بنیدها اسیت کیه :خوددانیاگی
(خودآگاهی) ،رشد و آزادی را موج میشود .بهتیرگن روش دسیتگیابی بیه اگین هیدف در نظرگیه
هابرماس روش تدرگس انتقادی است.
منافزاده ( )4833در پاگاننامه خود «تبیین و نقد نظرگه ارتباطی هابر ماس در تعلیم و تربیت
به منظور ارائه راهکارهای کار بست اگن نظرگه در تعلیم و تربییت اگیران» معتقید اسیت کیه نظرگیه
تربیتی ارتباطی هابرماس میتواند در رسیدن به تفاهم ،همدهی و تعاهی بخشییدن روابیط و فرهنیگ
انسانی – چه در سطح کالس و چه در سطح وزارت آموزش و پرورش – نقش اساسی اگفا کند.
بحث و بررسی
 انواع عقالنیتمفهوم عقالنیت ،انشقاقی از " "Rationalبه معنیی عقالنیی اسیت .واژههیای عقیلگراگانیه4و
عقالنیشدن 4نیز از همین کلمه مشتق شیده اسیت (آزاد ارمکیی .)14 :4836،مفهیوم عقالنییت بیا
گذشت زمان ،بهعنوان مفهومی تارگخی تلقی گردگده و تعابیر گوناگون در میورد آن بیهوجیود آمیده
است ،اهبته در بسیاری از سطوح ،استعماا مفهیوم عقالنییت تیومم بیا گمراهیی و ابهیام در معنیی و
مصادگق بوده است .ماکس وبر در اگن مورد میگوگد« :عقلگراگی گك مفهوم تارگخی اسیت و بیدون
آنکه امر و موضوع واحدی را بازگو کند ،حیطه وسیعی از امیور متفیاوت را در بیر گرفتیه ،از اگینرو
هاههای از ابهام آن را فرا گرفته است»(همان) .اما آنچه که اهمیت دارد اگین اسیت کیه عقیل تنهیا
استعدادی فردی نیست ،بلکه پدگدهای است دارای هوگت جمعی .در اگن زمینه محمدی اگینچنیین
بیان میکند که:
اگر عقل صرفاً گك استعداد شخصی بود فقط در حوزهی روانشناسی و پزشکی به آن میی-
پرداختند ،در حاهیکه عقل گا عقلگراگی در کالم ،فلسفه ،تارگخ و جامعهشناسی نیز مقوهه-
ای بنیادگن بوده و نظرگههای فراوان و گاه متعارض در طوا زمان درباره آن ارائه شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Rationalistic
2 . Rationalization
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افزون بر آن ،مفاهیمی چون معقوابودن ،عقالنیت ،خیردورزی ،عقیلگراگیی ،خردبیاوری و
منطقی بودن نشان از هوگت جمعی عقل است .درست است که عقیل گیك اسیتعداد ذاتیی
برای انسان محسوب میشود وهی در اثر «ارتباطات گونیاگون» و مناسیبتهیای اجتمیاعی،
شکل گرفته و استعال میگابد .تعاملهای اجتماعی و محاورات گوناگون در اشکاا متنوع در
گك اجتماع ،مبانی خردمندی و اصوا عقلی مشیتر را بیهوجیود مییآورنید کیه بییش از
فعاهیتهای مغزی گك انسان بوده و حاکی از هوگت جمعی است .همچنین ،تحوالت دائمی
عقل و تحوا نسبی آن از نسلی به نسل دگگر و از اجتماعی به اجتماع دگگیر ،بعید تیارگخی
آن را سامان می دهد و همانند گك هستی جاری و مستمر اشکاا و مراحیل مختلی آن را
نماگان میسازد و از اگستاگی و انقطاع آن جلوگیری میکند (محمدی.)48 :4834 ،

شاگان گاد است که جوامع گوناگون با توجه به وگژگیهای خاص خود ،اصوا عقالنییت را پیی-
رگزی میکنند و فرهنگهای گوناگون هر کدام پاسخ وگژه خود را به نحیوهی بسیط عقالنییت ارائیه
میدهند .بنابراگن ،فرهنگ و تمدن ملتها و فلسفههای گوناگون بخشی از فضای معنیاگی عقالنییت
را رشد و بسط دادهاند.
هگل( )4334-4384معتقد بود « :هر آنچیه در اثیر اندگشییدن بیه دسیت نیامیده باشید خیرد
نیست»(مارکوزه .)3 :4853 ،در نظر هگل ،عقل قوهای کش شونده است که در هر مرحله از تیارگخ،
بخشی از هستی خوگش را کش میکند و بههمین خاطر ،به هر مرحله از تجلی عقل ،نام مشخصی
مینهد.
امروزه دامنهی مطاهعات و تحقیقات درباره عقیل و عقیلگراگیی بسییار گسیترده و در سیطوح
گوناگون از غنای بیشتری برخوردار شده است که در اگنجیا بیه معرفیی انیواع عقالنییت در قلمیرو
فلسفه و جامعهشناسی میپردازگم:
 .3عقالنیت نظری و عملی در آرای فالسفه متقدم
عقل نظری و عملی از قدگمیترگن تقسیمبندیهیاگی اسیت کیه در قلمیرو فلسیفه و در مییان
فالسفه گونان باستان و مسلمان راگج بوده است .اگن سنخشناسی به معلم اوا ،ارسطو منسوب است.
اما «هر چند وی نخستین کسی است که به اگن مسلهه توجه داشته ،وهی آنچه او آورده پیچییده و
مشوش است .همه شارحان فلسفهی ارسطو حتی کندی نیز بدان پرداخته است ،وهیی تنهیا فیارابی
توانست مکتبی روشن و دستگاهی منسجم بنا نهد که در فلسفه غرب و اسالم تلثیر بهسزاگی داشته
باشد»(فاخوری و جر.)145 :4838،
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عقل نظری دستگاهی از نظام عقلی است که از امیور واقیع و عینییات کیامالً مفیارق اسیت گیا
وجودش منود به وجود مادی و امور واقع نیست بلکه صورت مفارقهای است که از امر واقیع فاصیله
گرفته و بدان جهت به آن صورت مفارقه میگوگند که هستیاش کامالً معقوا است .بنابراگن ،اگیده-
هاگی چون «مدگنه فاضله» و کماا مطلوبهای آرمانی ،بخشی از مرات عقل نظری هستند .مرتبه-
ی دگگر از عقل نظری ،مفاهیم انتزاعی گا «معقوالت مجردهاند» که هستی خوگش را از امور واقع گیا
تعینات خارجی گرفته وهی به مقدار کافی حاهت تجرگدی و انتزاعی دارند .اندگشیههیا و نظرگیههیای
متعددی که در علوم و اندگشههای نوگن گا در گذشته در فلسفههای سیاسی وجیود داشیته ،همیین
بخش از عقل نظری هستند .عقل نظری در اگن مرتبه ضمن اگنکه ناظر به تعینات خیارجی اسیت،
خود فرآگند جدگدی از قبیل کش روابط علی ،تعمیم ،قیاس و تشیبیه را نییز انجیام مییدهید کیه
اموری معقوا و ذهنیاند (محمدی.)43 :4834 ،
در مقابل عقل عملی ،که عقل معاش و معاشرت اسیت بیه چگونیه زنیدگی کیردن در جامعیه،
خانواده و محیط کار و در محیطی که انسان در آن زندگی میکند ،به تنظیم مقررات ،اگجاد امکانات
و تنظیم روابط توجه دارد .عقل عملی در فضای الگتناهی و معقوا سیر نمیکند و به کماا مطلیوب
و دستگاه منظم فلسفی نظر ندارد بلکه به امر معاش و زندگی در اگن دنیای خاکی ارتباد دارد .عقل
عملی چون ناظر به امر حیات و دنیای خاکی است ،فالسفه کالسیك از آن غافل شیدهانید ،زگیرا بیه
نظر آنان عقل عملی «عقل کارگر» است و هدف نهاگی آن اداره زنیدگی اسیت .بنیابراگن قیدما آن را
شاگسته تحقیق و تلمل نمیدانستند (همان.)43-84 ،
ناص نصار در معرفی اندگشه سیاسی ابن خلدون بیرای تبییین عقیل نظیری و عملیی چهیار
مفهوم را معرفی میکند « :آن چهار مفهوم از اگن قرارند :تصور سیاسیی(آرمان سیاسیی) کیه شیامل
اصوا و هدفهای حاکم بر عمل سیاسی است؛ اندگشه سیاسی گعنی همه جنبههای سیاست که بیه
شکل گك «نظرگه» منظم شده باشد؛ شناخت سیاسی گا مجموع برداشتها و شییوههیای میلخوذ از
تجربه که مربود به واقعیت قدرت هستند؛ و باالخره ،عمل سیاسی که مییتوانید بیهصیورت اعمیاا
واقعی قدرت گا کوشش برای اگن عمل ظاهر شود (نصار.)43 :4855،
آرمان سیاسی همان کماا مطلوب گا جستوجوی مدگنه فاضله است ،اندگشه سیاسی نیز گك
دستگاه منسجم نظری است که در قلمرو ذهنیات و مجردات قرار دارد .پس اگن دو در حیوزه عقیل
نظری قرار دارند وهی شناخت و عمل سیاسی که در قلمرو امور واقیع وتجربییات عینیی هسیتند در
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حوزه عقل عملی قرار دارند .اما به نظر نصار ،ابن خلدون که دانشمندی عملگرا بیوده و در خیدمت
سیاست قرار داشته نهتنها دارای آرمان سیاسی گا مدگنه فاضله نبیوده ،بلکیه عمیالً از اگین کیار هیم
احتراز کرده است(همان.)84،
اشاره ابنخلدون به سودمندی عملی دانش ،حاکی از نگرش عمیلگراگانیه اوسیت .زگیرا توقیع
فاگدهگراگی در پرتو عقل عملی قابل در

است نه عقل نظری(محمدی.)81: 4834،

چنانکه گذشت ،آرا نظری و کلی فیلسوفان متقدم «فیرا زمیان» و «فرامکیان» اسیت و ابعیاد
زمینی و زمانی در اندگشه فیلسوفان نظری مغفوا است (همان.)86 ،
 -2ماهیت عقل در عصر جدید
گکی از وگژگیهای اندگشهی جدگد که دقیقاً در کانون اگده مدرنیته واقع میشود ،تحوهی است
که در ماهیت عقل رخ داده است .عقالنیت قدما با خصلت نظری آن ،ضمن اگنکیه از ابعیاد تیارگخی
مسلهه غافل بود ،صرفاً در باالترگن سطح دگاهوگ عقل نظری سیر میکرد .تحوهی که در عصر جدگید
در ماهیت عقل رخ داد به تغییر قلمروهای تعقل انجامیید .قلمروهیای جدگیدی کیه موجی تعامیل
زندگی دنیوی و عقل بشر شد.
 -3-2ماکس وبر 4و انواع عقالنیت
عقالنیت را مضمون تقرگباً اصلى آثیار میاکس وبیر دانسیتهانید .وبیر برداشیت عمییق و نسیبتاً
گستردهای از عقالنیت داشت .پس مشکل میتوان تعرگ روشینی از "عقالنیی شیدن" در آثیار وی
اقتباس کرد .تا حد زگادی خود وبر مسؤوا عدم وضوحی است که تحلیل وی از «عقالنیت» و تیلثیر
متقابل فرآگندهای چند وجه عقالنی شدن در تیارگخ را احاطیه کیرده اسیت .بحی هیای پراکنیده و
مجزای او راجع به اگن مضمون ،به احتماا بیشتر ،بهجیای روشینگیری ،موجی سیردرگمی میی-
شوند(کاهبرگ.)15 :4838،
وی در تعرگ عقالنیت میان دو نوع متماگز از عقالنییت تفیاوت قائیل شیده اسیت« :عقالنییت
معطوف به هدف» و «عقالنیت معطوف به ارزش» اگن دو مفهیوم دقیقیاً متنیاظر بیه دو نیوع کینش
است.
رگمون آرون چهار نوع کنش مورد نظر وبر را اگنگونه بر میشمارد« :کنش عقالنی معطوف بیه
هدف؛ کنش عقالنی معطوف به ارزش؛ کنش عاطفی گا انفعاهی و کنش سنتی»(آرون.)433 :4855 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Max Weber

51

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان9313

دورهیچهارم
پژوهشهای برنامهی درسی ،

اگنك به توضیح چهارگونه عقالنیت از دگدگاه وبر میپردازگم:
 -3عقالنیت عملی3:وبر هرگونه شیوهی زندگی را که فعاهیت دنیاگی را به هحاظ منافع فیردی
در وجه صرفاً عملگراگانه خودخواهانهاش مینگرد و داوری میکند ،واجد عقالنیت عملی میینامید.
شیوهی زندگی مبتنی بر عقالنیت عملی ،متضمن اهگوهای کنش نیست که به نیابت از نظام ارزشیی
مطلق ،مثالً برخی از امور عادی ،زندگی روزمره را فعاالنه در کنترا داشته باشید بلکیه بیه برخیی از
واقعیات گردن مینهد و به صرفهترگن وسیله را برای غلبه بر مشکالتی که آن واقعییات پییش میی-
آورند درنظر میگیرد .کنش عملگراگانه بر حس منافع روزمیره ،رو بیه بیاال دارد ،و بیرای نییل بیه
اهداف عملی معین باگد مناس ترگن وسیله را با احتیاد سنجید و با دقتی فزاگنیده در نظیر گرفیت.
بنابراگن اگن نوع عقالنیت جلوهای از تواناگی انسان بیرای کینش عقالنیی نیاظر بیه وسییله – هیدف
است(همان.)13،
 -2عقالنیت نظری : 2عقالنیت نظری کوشش شناختی و ادراکی است که ترجیحاً واقعیتهیا
را از طرگق مفاهیم فوقاهعاده انتزاعی و مجرد شناساگی میکنید و شیناخت حاصیل از آن شیناختی
مفهومی است نه شناختی که از طرگق کنشها حاصل شده باشد(محمدی.)14 :4834 ،
کاهبرگ در تعرگ اگن نوع عقالنیت چنین مینوگسد:
اگن نوع عقالنیت ،متضمن مهار کردن آگاهانه واقعییت اسیت ،نیه از طرگیق کینش بلکیه از
طرگق ساختن مفاهیم انتزاعی دارای دقت فزاگنده .چون در اگنجا مواجهه شناختی شیخص
با تجربهاش مانند فرآگندهای فکری از قبیل قیاس و استقرای منطقی ،فراوان رخ میدهید،
اسناد علیت و اگجاد «معانی» نمادگن ،اموری عادیاند .بیهطیور کلییتیر ،تمیام فرآگنیدهای
انتزاعی مربود به شناخت ،در تمام صورتهیای فراگییر و فعاهشیان ،نشیانههیای عقالنییت
نظریاند (کاهبرگ.)13 :4838 ،

وبر انواع فراوانی از متفکران نظامساز را گافت که اگن نیوع عقالنییت را اختییار مییکردنید .در
نخستین مراحیل تیارگخ ،جیادوگران و روحانییان مناسیكپرسیت در پیی وسییلهای انتزاعیی بیرای
مهارکردن طبیعت و امور فوق طبیعی بودند .با پیداگش ادگان مبتنی بر رستگاری اخالقی ،روحانیان
اخالقی ،راهبان و االهیاتدانان ،ارزشهاگی را که به طور ضمنی در آگینها وجود داشیتند در قاهی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Practical Rationality
2. Theoritical Rationality
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مجموعههای ارزشی دارای انسجام درونی گا جهانبینیها ،عقالنی کردند؛ اگن مجموعههای ارزشی و
جهانبینیها ،تداوم رنج را به طور جامع تبیین مینمودند.
 -1عقالنیت ذاتی : 3عقالنیت ذاتی از اگن نظر که کنش را مستقیماً بیه سیوی اهگیو هیداگت
میکند مشابه عقالنیت عملی است ،هر چند شباهتی به عقالنیت نظری ندارد .اما اگن هیداگتگیری
نه بر پاگه بررسی راههای حل مسائل روزمیره از طرگیق محاسیبه محیض وسییله – هیدف ،بلکیه در
ارتباد با «اصلی ارزشی» که در گذشته ،حاا گا باهقوه موجود است صورت میگیرد .اصل ارزشی نیه
صرفاً گك ارزش واحد مثل ارزشگذاری مثبت بر ثروت گا اجرای وظیفه بر مجموعیههیای کیاملی از
ارزشها دالهت دارد که از حی جامعییت ،انسیجام درونیی و محتیوا متفاوتنید .بنیابراگن ،اگین نیوع
عقالنیت نشانه قابلیت ذاتی انسان برای کنش ارزشی عقالنی است(همان.)13 ،
عقالنیت ذاتی شامل بهترگن روشها برای رسیدن به اهیداف میوردنظر در داخیل گیك «نظیام
ارزشی سازگار» است (محمدی .)14: 4834 ،نامحدود بودن اصوا ارزشی ممکن ،به وجهِ مهمیی از
تصور وبر از عقالنیت ذاتی اشاره دارد که مفهیومی بیه شیدت چشیم اندازگراگانیه 4اسیت .از نظیر او
عقالنیت ذاتی و فرآگندهای عقالنی شدن مبتنی بر آن ،همیشه به دگدگاهها گا «جهیتگییریهیای»
نهاگی برمیگردند؛ هر دگدگاه متضمن ترکی مشخصی از ارزشهاست؛ اگن ترکی  ،تعییین کننیده
جهت فرآگند عقال نی شدن است که باهقوه در آگنده روی خواهد داد .در اگن چشم اندازگراگی ،وجود
فرآگند عقالنی شدن بستگی دارد به اگن که فرد به طور تلوگحی گا صرگح ،ناآگاهانه گا آگاهانه ،برخی
ارزشهییای نهییاگی را تییرجیح دهیید و کیینش خییود را بییرای انطبییاق بییا اگیین ارزشهییا نظییاممنیید
سازد(کاهبرگ .)13: 4838،اگن جستار ،درصدد است ماهیت چند بعدی مفهوم «عقالنیت» را نشیان
دهد که فقط در ظاهر ،ساده می نماگد.
 -1عقالنیت رسمی یا صوری :1برخالف خصلت بین تمدنی و فراعصیری انیواع عقالنییت
عملی ،نظری و ذاتی ،عقالنیت صوری به طور کلی مرتبط است با عرصیههیای زنیدگی (بیهخصیوص
عرصههای اقتصاد ،حقوق و علم) و ساختار سلطه (بهخصوص شکل دگوانساالرانه سیلطه) کیه فقیط
همراه با صنعتی شدن ،حدود و ثغور آنها دقیق و مشخص گشتند.
محمدی در رابطه با اگن نوع عقالنیت اگنچنین بیان میکند:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Substantive Rationality
2. perspectivism
3. Formal Rationality
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اگن نوع عقالنیت ،دارای دو وگژگی بسیار مهم است ،اوالً اگنکیه در آن ،هیم اهیداف و هیم
وساگل در اکثر بخشها عقالنیاند ،از اگنرو ،اگن بح در ذگل «عقالنیت معطوف به هدف»
قرار میگیرد ،دگگر آنکه اگن نوع عقالنیت دارای حاهت ساختاری -اجتماعی است و در آن
هم اهداف و هم وساگل به شکل کامالً جمعی در سطح مقررات اجتماعی و قواعد کیاربردی
جامعه وارد شده و اعضای جامعه را از بیرون به شکل اهزامآوری تحت سیطره خوگش میی-
گیرد .در جوامع جدگد ،نهادهای اجتماعی بهوگژه بوروکراسی و نظام سیرماگهداری عیامالن
عمدهی بسط اگن عقالنیتاند .اگن نوع عقالنیت ،محاسبهای از اهداف و روشهاست؛ اما نیه
مثل عقالنیت عملی که اگن محاسبات بر اساس تشخیص فیردی اسیت بلکیه ،در عقالنییت
رسمی محاسبات اهداف و روشها در مقررات و قواعد عمومی جامعه که از آن بیه سیاخت-
های اجتماعی تعبیر میکنیم ،واقع شده است (محمدی.)14 :4834،

وبر ،سلطه دگوانساالرانه را واجد عقالنیت صوری میداند چون کنش منطبق با قواعد و قوانین
عامی که به هحاظ نظری قابل تحلیل باشند ،و نیز انتخاب مناس ترگن وسیله برای پیروی مستمر از
آنها ،در اگن نوع سلطه برجستهتر است .از دگدگاه فنی« ،عقالنی»ترگن نوع سلطه در دگوانساالری
گافت میشود ،فقط بدان دهیل که هدف دگوانساالری چیزی بیش از اگن نیسیت کیه دقییقتیرگن و
کارآ ترگن وسیله را برای حل مسائل از طرگق قرار دادن آن مسائل در تحت مقیررات عیام و انتزاعیی
طراحی کند (کاهبرگ.)64 :4838 ،
چنانکه ماکس وبر اذعان کرده بود« :جلوههای متفاوتی از عقالنی بیودن در تمیام فرهنیگهیا
وجود دارد ،بنابراگن ،برای شناخت تفاوتها باگد دگد چه بخشهاگی و در چه جهتی عقالنیی شیده-
اند» (وبر )85 :4834 ،زگرا گك قاعده کلیتر در اندگشه وبر نهفته است که «رفتار بشیری فیینفسیه
رفتاری معقوا است و اگن ناشی از استعداد و آگاهی انسان است» (آرون.)616 :4855 ،
بر اگن اساس ،عقالنیت سیاختاری گیا رسیمی کیه وبیر آن را عقالنییت بوروکراتییك میینامید
اختصاص به تمدن غرب دارد .زگرا شراگط شناختی ،اجتماعی و فرهنگیی خاصیی در اروپیای جدگید
بهوقوع پیوست و زمینه را برای اگن نوع عقالنیت مهیا ساخت .اگن نوع از عقالنیت موجی انتقیادات
شدگدی از جوامع نوگنی که حامل عقالنیت رسمی است شده است زگرا در جامعیه عقالنیی جدگید،
عقل به شکل ابزار در خدمت نیروهای سلطه درآمده و بهجیای اگینکیه عامیل رهیاگی باشید عامیل
سرکوب انسانها شده است .بهنظر مارکوزه «اگن جامعه در کل غیرعقالنی است ،زگرا جهان عقالنیی
نابود کننده افراد ،نیازها و تواناگیهاگشان شده است ،صلح تنها از طرگق تهدگد همیشگی بیه جنیگ
حفظ میشود و با وجود فراوانیی امکانیات ،میردم فقییر ،سیرکوبشیده ،اسیتثمار شیده و نیاتوان از
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استعدادهاگشان باقی ماندهاند» (رگتزر.)448 :4834 ،4
عقالنیت رسمی که جلوهگاه آن جوامع صینعتی میدرن و نهادهیای اجتمیاعی آن اسیت دارای
شش وگژگی اصلی است که رگتزر اگن وگژگیها را اگنچنین برمیشمارد:
نخست اگنکه نهادها و ساختارهای عقالنی به شکل رسمی(صیوری) بیر محاسیبهپیذگری

4

نظام تلکید میورزند گعنی چیزهاگی که میتوان آنها را شمرد گا میزانشان را تعیین کرد؛
دوم اگنکه کارآگی 8در کانون توجه قرار داردکه همانا گافتن بهترگن روش و کمهزگنهتیرگن
راه برای دستیابی به گك هدف معین است؛ سوم اگنکه قابلیت پییشبینیی 1میورد توجیه
زگادی است گعنی آن چیزهاگی اسیت کیه در شیراگط مختلی مکیانی و زمیانی بیهصیورت
گکنواخت و همگون عمل میکننید؛ چههارم اگینکیه در نظیام عقالنییت رسیمی بیهطیور
روزافزونی استفاده از فنون و تکنوهوژی غیردستی جای تکنیكهای دستی را میگیرد زگیرا
تکنیكهای غیر دستی بهصورت عمومی مبتنی بر قواعد عام عمل میکنند مثل شبکههای
کامسیوتری؛ پنجم اگنکه نظامهای عقالنیت رسمی به دنباا کنتیرا مجموعیهای از "عیدم
اطمینانها" هستند .میثالً در گیك سیازمان بوروکراتییك ،سیازمان تیالش مییکنید عیدم
اطمینانهاگی که ممکن است بر کارمندان و خدماتبگیران عارض شود از پییش کنتیرا و
جلوگیری کند و ششم اگنکه نظامهای عقالنی همواره دارای گكسیری پیامیدها و نتیاگج
غیرعقالنییی بییرای اعضییای نظییام و کییل جامعییه هسییتند(رگتزر وگییودمن 6بییه نقییل از
محمدی.)11 :4834،

کاهبرگ معتقد است به رغم قابلیت مشتر

انواع عقالنیت در مهارکردن آگاهانه واقعیت ،انیواع

عقالنیت با واقعیات نامتجانس به گونهای آشکار متفاوت برخورد میکنند و گكنواختیهای کینش را
با درجات تلثیرگذاری متفاوت اگجاد میکنند(کاهبرگ.)61 :4838 ،
 -1عقالنیت انتقادی پوپر :عقالنیت نقاد نیامی اسیت کیه بیهوسییله کیارا رگمونید پیوپر،5
فیلسوف نامدار اترگشی االصل انگلیسی ،بر نظرگهی معرفتشناسانه مهم و تلثیرگیذاری نهیاده شیده
است که بهوسیله خود وی طی دهههای متمادی در قرن بیستم پرورانده شده است.
اگن نظرگهی انقالبی که برخی از جنبههای اصلی آن ،در ذگیل بیازگو مییشیود ،هماننید هیر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Ritzer
2 . Calculability
3 . Efficiency
4 . Predictability
5 . Goodman
6 . Karl Popper
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پیشرفت دگگر در قلمرو معرفت بشری ،از اندوختههای معرفتی پیشینیان بهیرههیای فیراوان بیرده
است ،اما به شرحی که خواهد آمد بخش اعظم اگن بهرهها ،به شیوهای هقمانوار ،در راستای پرهیز
از خطاهای گذشتگان و فراگذری نقادانه از چشم اندازهای محدودنگرانه آنان بوده اسیت .محصیوا
تالش فیلسوف وگنی ،که اهبته به دست شماری از شاگردان مُبرّز وی شرح و بسط بیشتری گافتیه،
طرحی نو در قلمرو معرفتشناسی است که تلثیراتی بنیادگن و دگرپا در عرصههای مختلی نظیر و
عمل به همراه داشته است.
بن ماگه نظرگهی عقالنیت نقادانه اگن آموزه است که معرفت ،بر خیالف آنچیه بسییاری از
متفکران در قرون گذشته و حاا به تبعیت از افالطون مدعی شده اند «باور صادق موجه»
نیست .اشکاا تغییرگافته اگن صورتبندی نیز که به وسیلهی معرفتشناسان در قرن بیستم
برای تعرگ

معرفت پیشنهاد شده ،نظیر «باور موجه قابل اعتماد» ،گا «باور موجه تحقییق

پذگر» و امثاههم نیز تعارگفی درخور برای مفهوم معرفت و مصادگق عینی آن به شمار نمی-
آگند .معرفت همچنین نه مجموعهای است از آموختههای قطعی و گقینی و نیه انبیوهی از
گزارههای بدگهی .آنچه که در شهودها و تجربههای شخصی برای افراد حاصل میشود نیز،
از دگدگاه عقالنیت نقاد« ،معرفت» (در معنای فنی اگن اصطالح) به شمار نمیآگد ،هرچند
که اگن قبیل امور ،به تفصیلی که فیلسوف وگنی و دگگر فیلسوفان عقلگرای نقاد ارائه می-
دهند ،میتوانند به افراد در کس معرفت مدد رسانند(پاگا.)48 :4835،

فیلسوفان عقلگرای نقاد توضیح میدهند که معرفت عبارت است :از حدسها و فرضهاگی که
از جان کنشگرانی که واجد تواناگیهای ادراکی هستند برای فهم و شناخت واقعیت (در هر عرصه
و حیطهای خواه فیزگکی ،اجتماعی و غیر آن) فرافکنده میشود(همان).
پوپر اگن دگدگاه را با عقالنیت غیرانتقادی گا فراگیر مقاگسه میکند ،گعنی دگدگاهی که تنها به
صدق آنچه با عقل گا تجربه به دست می آگد ،معتقید اسیت .اسیتدالا پیوپر آن اسیت کیه عقالنییت
فراگیر از عهده تبیین چگونگی برهان برنمیآگد و منجر به تناقض میشود .امروزه عقالنیت انتقیادی
فرآگند توسعهگافته روگکرد پوپر در همه حوزههای فکر و عمل است .وظیفهمحوری عقالنیت انتقادی
در هر رشته جاگگزگن کردن روش اثباتی با روش نقدی است(وترستن.)4443،4
پوپر در مقدمه کتاب «اسطوره چارچوب» ،عقالنیت انتقادی را اگنگونه تعرگ میکند« :تعقل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Wettersten
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درباره امور مختل و آمادگی برای گوش سسردن به استدالاهای نقادانه و جستوجیو بیرای گیافتن
اشتباهات خود و درس آموختن از آنهاست» (پوپر.)84 :4831،
برای پوپر ،عقالنیت نقاد ،گك چرخهی بیپاگان و روبیهجلیو انتقیاد از قاعیدهسیازی ،تحرگی و
فرموابندی جدگد در توهید دانش مشرود و موقت در علم است و به چاهشکشییدن تمرکیز قیدرت
اقتصادی و استبداد در عرصیه سیاسیی و اجتمیاعی اسیت .بیرای وی ،هیدف ،بهبیود و آنچیه کیه
«پیشرفت» نامیده میشود ،است؛ اما پیشرفت خود با اعتقاد راسخ در امکانناپذگری دسیتگیابی بیه
اطمینان نهاگی و کماا حاصل میشود(بنت.)853 :4443،4
به اعتقاد عقلگراگان نقاد ،چنین نیست که اذهان آدمیان ،آنگونه که فالسفه تجربهگیرا نظییر
ال  ،4هیوم 8و گا برخی نوگسندگان متلخر ،نظیر وگتگنشتاگن(1در دوره دوم فعاهیت فلسفی خیود)
مدعی بودهاند ،همچون هوح نانوشتهای باشد که تنها پس از حضور در اجتماع ،نقوشی را که محیط
بر آن حك میکند پذگرا گردد .بلکه آدمیان با ظرفیتهیای ادراکیی و توانیاگیهیای شیناختی کیه
محصوا گك فرآگند طوالنی تطور است به دنیا میآگند .اگن ظرفیتهیا و توانیاگیهیا در تعامیل بیا
محیط پیرامون مستمراً بسط میگابد و جلوههای متنوعتری از آن آشکار مییشیود(پاگا.)41 :4835،
عقالنیت انتقادی به مثابه گك روگکرد ،آمادگی شخص برای تصحیح باورهای خود است .از نظر پوپر
اگن نوع عقالنیت در پیشرفتهترگن صورت فکری خود ،عبارت است از آمادگی بیرای بحی دربیارهی
باورهای خود به نحو نقادانه و تصحیح آنها در پرتو بح نقادانه با دگگران(ساعی.)434 :4834،
پاگا در در تعرگ عقالنیت انتقادی اگنچنین بیان میکندکه:
عقلگراگی نقّاد نوعی شیوه زگست است که در آن توجه به حقیقت و رهاگی با استعانت از
داناگی و کس آزادی معنوی از اگن رهگذر ،گك جنبه آن را تشکیل میدهد و جنبه دگگرِ
اگن شیوهی زگست ،اگن نکته است که با در نظر گرفتن آنکه هر بیان و توصی خاصی از
حقیقت میتواند خطا و نارسا باشد در آن صورت میباگد همه روگکردها ،اندگشهها ،نهادها،
سنتها ،معرفتها را به گونهای غیر جازمانه مورد نقادی قرار داد .جنبه دگگر اگن شیوهی
زگست ،آمادگی برای گادگیری از دگگران و توجه به اگن امر است کیه دگگیران مییتواننید
منیابع بیاهقوهای بیرای عرضیه اطالعیات و گیا ارائیه آمیوزههیا و اسیتدالاهیای نقادانیه
باشند(پاگا)14 :4835،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Bennet
2 . Locke
3 . Hume
4 . Wittgenstein
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و روگکرد شخص در قباا دگگری میباگد مبتنی بر اگن آموزه باشد که "من ممکن اسیت بیر
خطا باشم و دگگری بر صیواب ،و بیا سیعی و کوشیش هیر دو مییتیوانیم بیه حقیقیت نزدگیكتیر
شوگم"(پوپر.)84 :4831،
 -3-1الزامات عقالنیت انتقادی
 حقیقت امری انحصاری نیست .اگن پیشفرض عقالنیت انتقادی را میتوان با اگن کالم پوپرروشن کرد که« :حرف شما ممکن است درست و حرف من غلیط باشید ،امیا احتمیاالً مییتیوانیم از
طرگق گك تالش به حقیقت نزدگك شوگم» شاگد من اشتباه کنم و شما بر حق باشیید در هیر حیاا
هر دو ما میتوانیم امیدوار باشیم که بعد از اگن بح هر دو مسائل را روشنتر از قبل ببینیم و اگین
فقط تا زمانی است که بهخاطر داشته باشیم نزدگك شدن به حقیقت مهمتر از آن اسیت کیه سیؤاا
کنی چه کسی بر حق است(ساعی.)434 :4834 ،
 حقیقت در دسترس ما نیست و نزدگکی بیه آن نیازمنید اقامیهی اسیتدالا منطقیی اسیت،استدالا نیز متضمن انتقاد از دگگران و هنر گوشدادن به انتقاد دگگران است.
 گادگیری از طرگق نقد ،بهوگژه نقد توسط دگگران و انتقاد از خود 4صورت میگیرد. آگاه بودن به حدود توان و فروتنی فکری و عقلی و فهمیدن خطای خود. اگجاد گك نظام ارتباطی که در آن اگده ها امکان انتقاد بیابند و در واقع عقالنیت بیهواسیطهامکان اگجاد گك ارتباد و گفتمان فارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدگد بهوجود میآگد.
 نقد سنتهای راگج و عدم تعص به میراث فرهنگی بلکه مناس ترگن بخیشهیای مییراثفرهنگی را برای وضع و حاا و موقعیتی که کنشگران در آن قرار دارند پاالگش کرد و بیه منظیور
افزاگش بهرههای معرفتی مورد استفاده قرار دهد.
 در عقالنیت انتقادی ،هدف ،پذگرش گا رد گك اندگشه نیست ،بلکه اگن امکان را میدهد کهگك اندگشه را از جهات مختل ببینیم و داوری درستی درباره آن ارائه دهیم.
 الزمهی بلوغ عقالنی افراد اگن است که بیاموزند به عوض نابود ساختن گکیدگگر ،تویوری واندگشه خوگش و دگگران را مورد نقادی قرار دهند .ما میتوانیم فرضیههای موقت خیود را از طرگیق
بح نقادانه حذف کنیم ،بدون آنکه خود گا دگگران را حذف کنیم .اگن نکته هدف عقالنیت نقادانه
است(ساعی.)434 :4834 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . self- criticism
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 فراهم آوردن شراگط خطاپذگری و استفاده مثبت از اشتباهات رشددهنده ،زگرا عقل نقیاد وفعاا زمانی به رشد و توسعه میرسد که امکان خطا و اصالح باهندهی آن توسط عامل وجود داشیته
باشد.
4

 بنیان عقالنیت انتقادی« ،پرسشگری» و نگرش «بده و بستان » است. -1عقالنیت ارتباطی در نظریهی هابرماس

4

هابرماس ،نظرگهپرداز و جامعهشناس منتقد آهمانی ،به دنباا احیای جرگیان ماترگاهیسیم؛ اگین
سنت نسبتاً دگرگنه تمدن غربی است .وهی بهزعم او در سااهای واپسین مدرنیسیم ،ماترگاهیسیم بیه
کهوهت و زواا گراگیده است .از اگنرو او مجرای احیای اگن جرگان قدگمی را در پیاالگش و بازسیازی
عقالنیت جستوجو میکند .به اگن سب وی ضمن بررسیهای انتقادی که در نظرگههای اجتماعی،
بهوگژه مارکس و وبر از گكسو و مطاهعه انتقادی واقعیتهای جامعه نوگن غربی از دگگیر سیو انجیام
داده ،به تماگزات و تفکیك جدگدی در مفهوم عقالنیت دسیت گافتیه اسیت .وی اگین تمیاگزات را در
قاه «عقالنیت ابزاری و عقالنیت ارزشی گا فرهنگی» طبقهبندی کرده اسیت(محمدی.)16 :4834 ،
بهعبارت دگگر« ،هابرماس در توصی تارگخ نوسازی غرب ،اصطالحی از عقالنیت را بهکارگرفتیه و از
عقالنیت ابزاری در مقابل عقالنیت فرهنگی صحبت مییکنید ...،بیه نظیر او آنچیه در هییچ تجربیه
توسعه ای به معنای کامل اتفاق نیفتاده است عقالنیت فرهنگی است ،گعنیی گسیترش توانیاگیهیای
کالم ی و زبان انسان و به اصطالح مفاهمیه کیه مبنیای همیه وجیوه توسیعه را تشیکیل مییدهید»
(بشیرگه.)6 :4834،
از نظر هابرماس ،عقالنیت به معنای از میان برداشتن موانعی است که ارتباد را تحرگی میی-
کنند و بهطور کلی در کنش ارتباد ،افکار آزادانه ارائه میشوند و در برابر انتقیاد حیق دفیاع دارنید.
طی اگن دو نوع استدالا ،توافق غیرتحمیلی توسعه میگابد .در واقع وی عقالنیت انتقادی را سوار بر
عقالنیت ارتباطی میداند(عباسسور .)83 :4834،به تعبیر هابرمیاس ،عقالنییت انتقیادی در راسیتای
عالقهی رهاگی مطرح میشود و زمانی که انسان خواهان رسیدن به حقیقت است از طرگق عقالنیت
انتقادی به نقد و بررسی میپردازد(عیوضی و کشیشان سیرکی.)35 :4834،

برای هابرماس عقالنی کردن عرصه زندگی به معنای اگجاد گك نظام ارتباطی اسیت کیه در آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . give and take
2 . Habermas
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اگده ها امکان انتقاد بیابند و در واقع عقالنیت مورد نظیر او بیهواسیطه امکیان اگجیاد گیك ارتبیاد و
گفتمان فارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدگد بهوجود میآگد و مهمترگن شرد عقالنی ،انتقادپیذگری
و دهیلپذگری میباشد .عقالنیت در عرصه کنش ارتباطی ،به ارتباد رها از سلطه و ارتباد آزاد و بیاز
انجامیده و مستلزم رهاسازی و رفع محدودگتهای ارتباد مییباشید .اگجیاد اگین نیوع عقالنییت در
جامعه بهعقیده هابرماس مشرود به وجود کنش ارتباطی که بر توافق و اجماع عقالنی متکیی بیوده،
در سطح جامعه است(عضدانلو.)141-145 :4835،
از جمله مؤهفههای اساسی در نظرگه هابرماس ،نقد درمانی و نقید عقیل ابیزاری اسیت کیه بیه
توضیح هر گك از اگن مؤهفهها میپردازگم:
4

 -3-1نقد درمانی

نقد ،گکی از ابزارهای اصلی هابرماس و همفکران او در مکتی انتقیادی اسیت .وی از گیكسیو
انتقادات خوگش را متوجه نظرگههای اجتماعی کرده و از سوی دگگر ،از واقعیات جامعه نوگن انتقیاد
مینماگد.
هابرماس با اههام از روانکاوی فروگد که عوامل سرکوبگیر را موجی تحرگی شخصییت فیرد
میدانست به بازسازی نظرگه نقددرمانی در سطح اجتماعی اقدام نمود(رگتزر .)448 :4834،زگرا نقید
اجتماعی مسیر تکامل جامعه را تعیین و نیروهای سرکوبگر را فاش میسازد .بیه اعتقیاد هابرمیاس
گك نظرگهپرداز انتقادی تالش میکند تا از طرگق نقدهاگی که در سطوح گونیاگون "نظیام وکینش"
بهعمل می آورد به نقد درمانی که در واقع گك نوع برهان در خدمت توضیح خودفرگبی سیستماتیك
است به عموم مردم کمك کند تا بر عواملی که موج تحرگ ارتباد میشوند فائق آگنید(هابرماس،
.)44 :4331
در بعد نظری هابرماس بنا به اذعان خوگش «سااها هدفش اگن بوده است که برنامهای نظیری
در جهت بازسازی مادی اندگشی تارگخی تنظیم کند»(همان .)444 ،بنابراگن او برای نائل شدن بیه-
چنین مقصودی نظرش را معطوف به "کنش متقابل اجتماعی" گا بیه تعبییر دگگیر کینش ارتبیاطی
کرد .به نظر وی "ارتباد" رگشهایترگن موضوع علوم اجتمیاعی و جوامیع بشیری اسیت؛ در نتیجیه
بررسی و شناخت عوامل محدودکننده و عوامل ساهم سازی آن ،موضوع کار هابرماس قرار گرفت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Theraputic Critique
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 -2-1نقد عقل ابزاری
انتقاد از عقلگراگی مدرن که در خدمت نیروهای سلطه و محدودکننیده قیرار گرفتیه گکیی از
وظاگ محوری هابرماس است .بهنظر او عقلگراگی مدرن در بهتیرگن حاهیت ،اسیتخدام گیكسیری
ابزارها و وساگل مناس جهت رسیدن به اهیداف و مقاصیدی اسیت کیه صیاحبان زر و زور آنهیا را
تعیین کردهاند .هدف و ارزشهاگی که در جامعه کنونی به شکل هنجاری و از سوی نظام اجتمیاعی
بر اندگشه و جهان زندگی تحمیل مییشیوند ،اعمیاا سیلطهای بییش نیسیت کیه جهیان زنیدگی و
ارتباطات اجتماعی را مقهور و مغلوب میسازد .آنچه که در تحلیل نهاگی هابرماس را قانع میسیازد
تکاملی از جامعه و ارزشهاست که در اثر توافق آزاد ،رها از سلطه ،خردمندانه و جمعی پدگید آمیده
باشد (محمدی.)13 :4834 ،
هابرماس در رابطه با حوزه عقالنیت ابزاری و پیشرفت جامعه معتقد است:

پیشرفت جامعه را باگد هم بر حس کار گا کنش ابزاری و هم بیر حسی تعامیل گیا
کنش ارتباطی سنجید .اگن دو حوزه ضمن ارتبیاد بیا گکیدگگر ،هیر گیك عقالنییت
خاص خود را دارند .در جامعه سرماگه داری ،عقالنیت ارتباطی با عقالنیت ابزاری در
تضاد قرار میگیرند؛ اگن تضاد بهصورت بحران مشروعیت متجلی مییشیود(پوالدی،
.)64 :4838
هابرماس به کمك همفکرانش در مکت

انتقادی ،نظیر آدرنو ،هورکهیاگمر و میارکوزه بیه نقید

پدگدههاگی هم چون چیزوارگی ،مشروعیت اگدئوهوژی ،حجییت علیم و تکنوهیوژی ،سیلطه نیروهیای
اقتصادی و سیاسی میپردازد.
 -1-1نظریه کنش و نظام اجتماعی هابرماس
جهان زندگی ،جهان سطح خرد است و در آن کنشگران ضمن ارتباد مستقیم با گکیدگگر در
مورد امور مختل تفاهم میکنند ،اما نظام اجتماعی ،هنجاربخش و گسترده است .عقالنییت جهیان
زندگی از کنشهای متقابل اجتماعی است که تحت هداگت توافقهای مبتنی بر هنجارهیا نیسیتند،
بلکه مستقیم گا غیرمستقیم تحت تلثیر توافقهاگی هستند که از رهگذر تفاهم ارتباطی پدگید میی-
آگند .در واقع ،عقالنیت جهان زندگی ،برقراری مداوم ارتباد ساهم و رهیا از سیلطه اسیت .در مقابیل
عقالنیت نظام اجتماعی دارای گك نظام نهادگنه و هنجاربخش است که بهشیکل اهیزامآور و بیرونیی
خود را بر جهان فردی و جهان ارتباطات اجتماعی تحمیل میکند .بنابراگن گکی از نکات مورد توجه
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هابرماس ،تفکیك و تماگز میان دو نوع کنش بود :کنش معقوا و هدفدار مثل کار و کینش متقابیل
اجتماعی گا کنش ارتباطی(محمدی.)13-13: 4834 ،
4

4

بهنظر هابرماس ،کنش معقوا و هدفدار میتواند بیه دو شیکل وسییلهای و اسیتراتژگك رخ
نماگد .کنش در شکل وسیلهای؛ کامالً فردی ،خوگشتناندگشانه و مصلحتگراست که همان عقالنیت
عملی ماکس وبر است ،اما کنش در حاهت استراتژگك شکل اجتماعی و ساختاری دارد ،گعنی قواعید
و هنجارهای اجتماعی جامعه را به اهداف پیشبینی شیده سیوق مییدهندکیه وبیر آن را عقالنییت
رسمی مینامد(همان.)13 ،
اما کنش معقوا و هدفدار که ناگل شدن به موفقیت خودخواهانیه ،جهیتگییری اصیلی آن را
تشکیل میدهد ،کنش ارتباطی دارای جهتگییری مفاهمیهای اسیت .بنیابراگن« ،کینشهیای افیراد
مرتبط نه از طرگق حسابگریهای خودخواهانه موفقییت ،بلکیه از طرگیق کینشهیای تفیاهمآمییز
هماهنگ میشود .پس افراد درگیر در کنش ارتباطی ،در بند موفقیتهیای شخصیی نیسیتند بلکیه
اهدافشان را در شراگطی تعقی میکنند که بتوانند برنامههای کنشیشیان را بیر مبنیای تعرگفیی از
«موفقیت مشتر » هماهنگ سازند» (هابرماس.)435 :4331 ،
بدگنسان ،جهتگیری کنش ارتباطی ،مفاهمه است که از طرگق گفتمان آزاد ،به دور از سلطه
حاصل میشود .گاهی نیز ارتباد عالوه بر گفتمان از طرگق معاداهای غیرشیفاهی مثیل مکتوبیات،
اشارات و انواع دگگر ارتباد برقرار میشود .و بدگنگونه ،پرورش نظام کمتر محدودکننده نوگن ،جان
کالم نظرگه هابرماس را دربارهی تکامل اجتماعی تشکیل مییدهید و تکامیل اجتمیاعی را از طرگیق
گفتوگوی اجتماعی و وفاق جمعی میسر میداند(محمدی)64 :4834،
چنانکه در بررسی انواع عقالنیت مشاهده شد ،برخی از گونههیا مشیابه هیم هسیتند و عمیالً
نمی توان بح را با معرفی اگن انیواع بیه پاگیان رسیاند؛ بنیابراگن ضیرورت دارد کیه بیه بیازخوانی و
بازاندگشی اگن گونهها پرداخت و گك طبقهبندی جدگدی ارائه داد که بتوان آنها را در نظیام تعلییم
وتربیت بهکار گرفت .محمدی بهطور کلی سه سطح عقالنیت را که همیهی گونیههیای عقالنییت در
بردارد مطرح میکند:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Instrumental Action
2 . Strategic Action
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 .3سطح نظری عقالنیت:
که بیشتر مربود به حوزهی فلسفه گا فلسفه تارگخ میشود و به هحاظ سابقه تارگخی بیر انیواع
دگگر مقدم است زگرا محققین قبل از آنکه به مظاهر عقل در رفتار و کینش افیراد بسردازنید توجیه
خوگش را معطوف به مبادی ذهنی و توورگك عقلگراگی در قلمرو فلسفه کیرده بودنید .اگین سیطح
عقالنیت بر رگشههای فلسفه قدگم ،گونان و اسالم ابتنا گافته و در دوران جدگد بهوسیلهی فالسیفهی
معاصر بهوگژه هگل ،فیلسوف آهمانی به مرحلهی کاملتری رسیده است.
 .2سطح کنشی عقالنیت:
اگن سطح بر خالف سطح پیشین که در قلمرو فلسفه بود ،اگن سطح در زمینه جامعیهشناسیی
قرار دارد .سطح کنشی شامل سه نوع از گونههای عقالنیت گعنی عقل عملیی فالسیفه کیه اهبتیه از
تحقیق جدی دور مانده و عقالنیت عملیی و ذاتیی جامعیهشناسیان اسیت .اهبتیه بیا انیدکی تسیامح
عقالنیت انتقادی پوپر و عقالنیت ارتباطی هابرماس نیز در اگن سطح واقع میشود .اگن سطح صیرفاً
به بررسی و تحقیق جلوهها و تظیاهرات عقیل در کردارهیای عملیی کینشگیران و اعضیای جامعیه
پرداخته است.
 .1سطح اجتماعی -ساتتاری عقالنیت عقالنیت رسمی):
اگن نوع عقالنیت عبارت است از ساختارهاگی که مردم در آن زندگی میکنند و بیه آنهیا امیر
میشود که چه بکنند .مردم نمیباگستی خودشان در جستوجوی روشی مناس برای رسییدن بیه
هدفی معین بروند ،بلکه روشهای بهینه پیشاپیش در قاهی قیوانین ،قواعید و سیاختارهای جامعیه
نهادگنه شده و مردم باگد از قوانین ،قواعد و فرمانهای سیاخت اجتمیاعی و نظیام پییروی نماگنید .و
مهمترگن وگژگیهای اگن عقالنیت «کارآگی»« ،محاسبهپذگری» و «قابل پیشبینی» بودن ،است.
بنابراگن همه سنخها و گونهشناسیهاگی که از عقالنییت بیه منصیهی ظهیور رسییده بیهرغیم
پراکندگی زگادی که در اگن گونهشناسی وجود دارد ،جهتگیری نهاگی هیر کیدام گیا گیا بیه سیطح
نظری برمیگردد و گا آنکه به سطوح کنشی و سیاختاری منتهیی مییشیود(محمدی-63 :4834 ،
.)64
در جدوا زگر انواع عقالنیت و صورتهای هر گك از انواع آن آورده شده است:
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سطوح

صورتهای انواع عقالنیت

عقالنیت

گكمرتبه آن ،از امور واقع و عینیات کامالً مفارق است همچون اگدهی "مدگنه فاضله"
مرتبهی دگگر از عقل نظری ،مفاهیم انتزاعی گا «معقوالت مجردهاند» که هستی خوگش را از امور
عقالنیت نظری

واقع گا تعینات خارجی گرفته وهی بیه مقیدار کیافی حاهیت تجرگیدی و انتزاعیی دارنید .هماننید
فرآگندهاگی از قبیل کش روابط علی ،تعمیم ،قیاس و تشبیه که اموری معقوا و ذهنیاند.
"فرا زمانی" و "فرامکانی" است .متضمن مهار کردن آگاهانه واقعیت اسیت ،نیه از طرگیق کینش
بلکه از طرگق ساختن مفاهیم انتزاعی.
تمام فرآگندهای انتزاعی مربود به شناخت ،در تمام صورتهای فراگییر و فعاهشیان ،نشیانههیای
عقالنیت نظریاند.
بر کارآگی و سودمندی تلکید دارد و هدف اصلیش اگن است که بهترگن و کیمهزگنیهتیرگن ابیزار

عقالنیت ساختاری -اجتماعی(رسمی)

برای تلمین پر منفعتترگن اهداف به کار گرفته شود.
اگن نوع عقالنیت دو وگژگی مهیم دارد -4 :در آن هیم اهیداف و هیم وسیاگل در اکثیر بخیشهیا
عقالنی اند بنابراگن معطوف به هدف است و دگگر اگنکه اگن نوع عقالنیت دارای ساختار سیاسی-
ال جمعیی در سیطح مقیررات
اجتماعی است که در آن هم اهداف و هیم وسیاگل بیه شیکل کیام ً
اجتماعی و قواعد کاربردی جامعه وارد شده و اعضای جامعه را از بیرون به شکل اهزامآوری تحت
سیطره خوگش میگیرد
منضم به قید و بندهای زمانی و مکانی است و در تعامل با زندگی دنیوی است.
اگن نوع عقالنیت معطوف به هدف است و دارای حاهت مبتنی بر محاسبهپذگری ،کارآگی و قابلیت
پیشبینی است.
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اگن سطح صرفاً به بررسی و تحقیق جلوهها و تظاهرات عقل در کردارهیای عملیی کینشگیران و
اعضای جامعه میپردازد.
عقالنیت انتقادی و ارتباطی زگرمجموعه اگن نوع عقالنیت هستند.
عقالنی کردن عرصه زندگی بهمعنای اگجاد گك نظام ارتباطی است که در آن اگدهها امکان انتقاد
بیابند و در واقع عقالنیت به واسطه امکان اگجاد گك ارتباد و گفتمان فارغ از فشار بیرونی و ترس
و تهدگد بهوجود میآگد.
عقالنیت کنشی (عقالنیت انتقادی و ارتباطی)

مهمترگن شرد عقالنی ،انتقادپذگری و دهیلپذگری میباشد.
در عقالنیت نقاد هدف" ،رشد معرفت" است و نه" معرفت بهخودی خود"
"رشد معرفت "همچنین به اگن معناست که در تکاپو بیرای دسیتیابی بیه شیناخت کارآمیدتیر،
کثرتگراگی معرفتی در قیاس با تكگوگی معرفتی ،روگکردی کارآمدتر است.
عقالنیت عبارت است از آمادگی برای بح دربارهی باورهای خود به نحو نقادانه و تصحیح آنهیا
در پرتو بح نقادانه با دگگران
الزمهی بلوغ عقالنی افراد اگن است که بیاموزند به عوض نابود ساختن گکدگگر ،تووری و اندگشیه
خوگش و دگگران را مورد نقادی قرار دهند .ما میتوانیم فرضیههای موقت خود را از طرگق بحی
نقادانه حذف کنیم ،بدون آنکه خود گا دگگران را حذف کنیم .اگن نکته هیدف عقالنییت نقادانیه
است.
بنیان اگن عقالنیت « پرسشگری» و نگرش « بده و بستان» است.
عقالنیت در عرصه کنش ارتباطی ،به ارتباد رها از سلطه و ارتباد آزاد و باز انجامییده و مسیتلزم
رهاسازی و رفع محدودگتهای ارتباد میباشد .اگجیاد اگین نیوع عقالنییت در جامعیه بیهعقییده
هابرماس مشرود به وجود کنش ارتباطی که بر توافق و اجمیاع عقالنیی متکیی بیوده ،در سیطح
جامعه است

آنچه را که در ادامه مورد مداقه قرار میگیرد ،کارکردهای عقالنیت نظری ،انتقادی – ارتبیاطی
و رسمی در برنامه درسی است .همانگونه که در ابتدا گفته شد ،تعلیم و تربیت تعهید بیه عقالنییت
است بنابراگن توجه به آن در برنامه درسی ضروری بهنظر میرسد زگرا در هر نظام تربیتیی ،برنامیه
درسی است که محتوا ،مهارتها و نگرش و ارزشگذاری گا نظام ارزشی ،نظیام تربیتیی را مشیخص
میکند .بنابراگن بسته به اگنکه اگن برنامهدرسی چه معنیاگی از عقالنییت را پذگرفتیه ،شیکل نظیام
تربیتی هم متفاوت خواهد بود .حاا میخواهیم به بررسی وگژگیهای برنامههای درسیای بسیردازگم
که هر گك از اگن گونههای عقالنیت بر آن حاکم است.
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برنامه درسی مبتنی بر عقالنیت نظری
در نظامهای تعلیم و تربیتی که صرفاً به بعد نظری عقالنیت توجه میشیود تماگیل بیارزی بیه
ثنوگتگراگی دارند ،در واقع ماهیت انسان را مرک

از جسم و روح میدانند کیه روح برتیر از جسیم

است و پرورش قوای آن مهمتر از پرورش قوای جسمانی است و همین دوگراگی منجر به جداگی دو
حوزه اندگشه و عمل میشود که در برنامه درسی مطاه و موضیوعات نظیری بیر موضیوعات عملیی
برتری دارند.
هدف غاگی اگن نظامها ،حقیقتجوگی گا پیرورش اسیتعدادهای انسیان در جهیت رسییدن بیه
سعادت میباشد .در واقع ،آموزش و پرورش آماده شدن برای آگنده است.
برنامهدرسی ،اغل

مجموعهای از موضوعات فکری گا معارف تخصصی هسیتند کیه بیهصیورت

منظم و مرتبی تهیه شدهاند .اگن نظامها فراگیری مهارتهای بنیادی را بیهمثابیه ابزارهیای ضیروری
تلقی میکنند که قدرت متعلمان را برای مطاهعه آتی موضوعات پیچیدهتر آماده میکند ،برنامههیای
درسی بیشتر بر موضوع و محتوا تمرکز دارند .بهطور کلی برنامه درسیی ،در چهیارچوبی از مباحی
قابل گادگیری ،بهعنوان ابزاری برای انتقاا میراث فرهنگی به نسل ناباهغ است تا اگن نسل بتوانید در
فرهنگ مشارکت کند.
بنابراگن برنامه درسی بهصورت سلسلهمراتبی است که موضوعات کلیتر که مهمتر تلقیی میی-
شوند نسبت به موضوعات دگگر از اوهوگت برخوردارند ،تنظیم سلسیلهمراتی موضیوعات درسیی بیه
مفهوم خاصی از واقعیت و ارزش بستگی دارد که زمینهی برنامهدرسی را تشکیل میدهند (گوتیك،
.)41 :4831
روش تدرگس بر مبنای عقالنیت نظری بیشتر؛ روش پرسیش و پاسیخ ،منیاظره و گفیتوگیو و
سخنرانی است که معلم نقش محوری دارد زگرا معلم بهعنوان مرجعی تلقی میشیود کیه در زمینیه
محتوا و روش تدرگس و حوزهای از معرفت ،صاح نظر است.
برنامه درسی مبتنی بر عقالنیت رسمی
عقالنیت رسمی محصوا مدرنیته است .مدرنیسم به آن دسته اصوا کلی کیه از راه عقیل بیه-
دست میآگد اعتقاد دارد و آن را برترگن وسیله برای دستیابی به واقعیت و حقیقت میداند .در واقع
عقل «وسیلهای است که انسان مدرن حتی میتواند با بهکار بردن آن خیود و دنییا را نجیات دهید»
(هارکین .)843 :4333 ،گا «از راه کاربرد عقل به حقیقت دست پیدا کنید» (هلینکیا .)1 :4444 ،از
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جمله وگژگیهای مدرنیسم ،توسل به اصوا و معیارهای مسلم ،قطعی و کلیی اسیت کیه هییچگونیه
خللی نمیپذگرند چرا که اگنگونه اصوا و معیارها نشلت گرفته از وهمیات و تخیالت افیراد انسیانی
نیستند بلکه بهگونهای انعکاس واقعیتهای جهان میباشند .به تعبیر دگگر اصوا و معیارهای حیاکم
بر عقالنیت انسان چیزی جز قانونهای حاکم بر جهان نیستند .از اگنرو ،عقالنیت بهنوعی به گزاره-
های تحلیلی(رگاضیات و منطق) و گا تجربی(علمی) محدود شده و هیچگونه مال

و معییاری را کیه

از بیرون بر آن تحمیل شود ،پذگرا نخواهد بود (شمشیری .)413-413: 4836،بنابراگن گکی از مهم-
ترگن اندگشههای مدرنیته تحوهی است که در ماهیت عقل رخ داد .بر خالف عقالنیت نظری کیه فیرا
زمانی و فرامکانی بود و در فضای الگتنهاهی و مابعداهطبیعه سیر میکرد؛ عقالنیت رسمی با شیراگط
واقعی زندگی و تعامل با دنیا در ارتباد است .در واقع عقالنیت رسمی بر قدرت عقیل انسیانی بیرای
حل مشکالت و بهبود زندگی و اجتماع صحه میگذارد و بر اگن امر اصرار میورزد که روش علمی را
میتوان درباره زندگی و مسائل بیشمار اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و تربیتی بهکیار بسیت .تمرکیز
مدرنیسم بر عقالنیت پیامدهاگی چون علمباوری ،قطعیانگاری دستاوردهای علمیی ،اصیاهت عمیل و
سودگراگی در پی داشت.
عقالنیت مدرنیسم گا عقالنیت رسیمی دو وجیه دارد گکیی؛ عقالنییت رسیمی کیه در روگکیرد
رفتارگراگی مطرح است و دگگری عقالنیتی که در روگکردهاگی هیمچیون پراگماتیسیم و پیشیرفت-
گراگی حاکم است.
رفتارگراگان آن دگدگاه سنتی که انسان را موجود مستقلی میبیند که با ادرا

جهیان ،در آن

نفوذ و تلثیر میکند تا آن را بشناسد ،آن را درگابد و بفهمید ،مخاهفنید و معتقدنید کیه در حقیقیت،
دانستن ،تلثیر محیط بر ماست و به میزان پاسخ به محر های همگراگیی طبیعیی ،در

و شیناخت

پیدا میشود .برجسیتهتیرگن وگژگیی اگین روگکیرد «علمیی بیودن» آن مییباشید .بنیابراگن انسیان
نظام(سیستم) پیچیدهای است که به شیوههای قانونی و قابل مشاهده رفتار میکنید و در خیالا دو
فرآگند تکاملی و تدرگجی رشد میکند :گکی فرآگنید بیوهیوژگکی اسیت کیه سیازنده انسیان اسیت و
دگگری فرآگند فرهنگی تکامل که عمدتاً انسان آن را خلق کیرده اسیت .از اگینرو مهیمتیرگن چییز،
محیط اجتماعی است که حتی میتوان گفت محیط اجتماعی ،فرهنگ است و میتوان گفت کیه در
تحوا فرهنگی ،آنچه واقعاً تحوا میگابد ،تجاربی است که در موقعیتهای اجتماعی حاصیل شیده
است (اوزمن وکراور.)883-814 :4833 ،
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هدف مهم تعلیم و تربیت از دگد رفتارگراگان شرطیسازی است ،در واقع ،آنیان هییچ تمیاگزی
بین تعلیموتربیت و شرطیسازی قائل نیستند و معتقدند کیه هیر نیوع قضیاوت نقادانیه گیا پیذگرش
اندگشهها که از سوی شاگردان انجام میگیرد ،دالهت بر اندگشههاگی دارد که قبالً شرطی شده است.
آنان معتقدند که چون بخش زگادی از تعلیموتربیت کنونی شامل فراگیری طیوطیوار گیا گیادگیری
حفظی است ،ابزارهای اهکترونیکی و مکانیکی نیز میتواند نقش بسیار مهمی اگفا کنید زگیرا برنامیه-
هاگی که برای ابزارهای اهکترونیکی همچون ماشینهای تدرگس تهیه میشیود بیه شییوهای تیدوگن
شده که گادگیری منظمتری را امکانپذگر میسازد و نیز انواع تقوگتهای فوری را میسیر مییسیازد
اگر چه ماشینهای تدرگس میتوانند شکلهای بسیار گوناگونی داشته باشند وهی همیهی آنهیا بیر
اساس اگن نظرگه ساخته شدهاند است که باگد انواع واکنشهای مطلوب را پاداش دهیم و باگید اگین
پاداش فوراً عرضه شود(همان.)813-813 ،
هدف اصلی تکنیكهای رفتاری ،تغییر رفتار و هداگت آن به جهات مطلوبتیر اسیت کیه اگین
روش اصالح رفتار شامل مراحل زگر است:
 .4مشخص نمودن نتیجهی دهخواه ،چیزی که نیازمند تغییر است وچگونگی ارزگابی آن؛
 .4اگجاد محیطی مطلوب با رفع محرکات نامطلوب که میتواند گادگیری را پیچیده کند؛
 .8انتخاب تقوگتکنندههای مناس برای جلوههای رفتار مطلوب؛
 .1شروع به شکلدادن تقوگتکنندههای فوری برای رفتار مورد نظر؛
 .6کاهش تعداد موارد تقوگت گا کاهش شمار زمانهای تقوگت به محض آغیاز اهگیوی رفتیاری
مطلوب؛
 .5ارزگابی نتاگج و ارزگابی مجدد برای برنامههای آگنده (همان.)864 ،
بنابراگن برنامه درسی گك فهرست کامل از فعاهیتهای انسان است و اصرار بیر اگین اسیت کیه
محصوا نهاگی برنامه درسی با خصوصیات معینی شرح داده شود .اگر مشخصهی علم ،دقت ،صیحت
و درستی است پس ساخت برنامه درسی علمی هم باگد از طرگق اهداف مشخص شده ،خیود را بیه-
صورت دقیق نشان دهد از اگنرو ،تدرگس بهمعنای استفاده از ابزار اسیتاندارد کیه توسیط آن نتیاگج
قابل پیشبینی را میتوان بهدست آورد تعرگ میشود و توسعه برنامه درسی ،مشخصات محصوالت
و مقررات برای توهید کارآمد خواهد بود و تربیت معلم بهنوبه خود فرآگندی است که اشیخاص را بیه
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توهیدکنندگان کارآمد تبدگل کند (فلیندرز 4و تورنتن11 :4441 ،4و.)14-14
همانطور که گفته شد روگکرد پراگماتیست و پیشرفتگراگی نیز بیر عقالنییت رسیمی تلکیید
میکنند منتها با آزادی عمل بیشتر نسبت به رفتارگراگان .مهمترگن وگژگی اگن روگکردها اگن اسیت
که؛ شناخت جنبه آزماگشی پیدا میکند که با حواس و تجربه بهدست مییآگید و تجربیه بیهمعنیای
تعامل فرد با محیط است.
در برابر تصور دوگرانه واقعیت بر تجربه انسان تلکید میکند کیه نظرگیه و عمیل در هیم میی-
آمیزند و در فعاهیتهای انسانی بهکارگرفته میشوند.
اگن روگکردها ،گراگش روگکردهای سنتی به برنامههای آموزشی را که در آنها دانش از تجربیه
مجزا شده ،رد کردهاند چرا که نتیجه تجزگه اگن بوده است که قبل از هر چیز مضامین میورد توجیه
بوده نه محتوای تجربهی خود کود

و در مدارس ،موادی به کودکان ارائه مییشیود کیه از تجیارب

واقعی آنان بهدور است؛ از اگنرو کودکان اغل خودبین ،خودمحور و تجیارب آنیان آشیفته ،میبهم و
نامطمون است در حاهیکه موادی که در مدرسه با آن روبهرو میشوند ،دنیا را خوشنظام ،مطمون و
قابل پیشبینی ارائه میکند.
با توجه به اگن ضع برنامه درسی سنتی اگن روگکردهای تربیتی بیشتر بیر فرآگنید گیادگیری
توجه میکنند تا کس محتوای برنامه ،اگن روش برنامهرگیزی فرآگندمیدار اغلی بیهعنیوان برنامیه
مبتنی بر فعاهیت و تجربه گا مشکلگشاگی خوانده شده است .روش برنامیهرگیزی فرآگندمیدار سیعی
دارد مهارتهای روششناختی را در متعلمان اگجاد کند تا به مدد آنها تجربههای نامتعین انسان را
سازماندهی کند .گکی از اگن برنامهها ،برنامهای است که بر اساس روش دگوگی شکل گرفته است که
اگن روش از مراحل مشکلگشاگانهای تشکیل میشود که بر نیازها و عالگق متعلم و اوضاع و مسیائل
اجتماعی مبتنی است.
در موقعیت گادگیری ،نقطه آغاز هر فعاهیتی نیازی است که متعلم احساس میکند .اگن رغبت
ذاتی که با نیازهای حقیقی مرتبط است؛ در واداشتن متعلم به انجام تالش الزم برای ارضیای نییاز و
حل مسائل مؤثرتر است .در واقع اگن نظام تربیتی کود محور است و روشهای تدرگس اغل روش
حل مسلهه و روش پروژه بر مبنای فعاهیتهای گروهی همیارانه میباشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . Flinders
2 . Thornton
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برنامه درسی مبتنی بر عقالنیت کنشی ارتباطی و انتقادی)
عقالنیت ارتباطی به معنای در

و فهم چگونگی برقراری ارتبیاد بیا دگگیران و اگجیاد تفیاهم

است .اگن نوع عقالنیت از عالگق ناشی از عالگق ارتباطی انسیان و بیازگگران اجتمیاعی ،معطیوف بیه
تفاهم ،مفاهمه و مبادههی بینا ذهنی بوده و برای فهمیدن است ،نه کنترا و تسلط بر دگگران.
اگن گونه عالگق در زبان به صورت کنش کالمی متقابل گا کنش ارتباطی تجلی میگابند؛ هدف
آن هم تحقق و توسعهی فهم متقابل گا بیناذهنی است که کنش ارتباطی بر پاگه آن شکل میگیرد.
از اگنرو عقالنیت ارتباطی معلوا و محصوا مناسبات اجتماعی و تعامل بیناذهنی است.
همانطور که گفته شد برای هابرماس عقالنی کردن عرصه زندگی بهمعنای اگجیاد گیك نظیام
ارتباطی است که در آن اگدهها امکان انتقاد بیابند و در واقع عقالنیت مورد نظر او بیهواسیطه امکیان
اگجاد گك ارتباد و گفتمان فارغ از فشار بیرونی و ترس و تهدگد بهوجود میآگد و مهیمتیرگن شیرد
عقالنی ،انتقادپذگری و دهیلپذگری میباشید .بنیابراگن عقالنییت ارتبیاطی زمینیه حضیور عقالنییت
انتقادی را بهوجود میآورد .بنابراگن اگن دو نوع عقالنیت مکمل همدگگر هستند.
"همانگونه که در توضیح عقالنیت انتقادی گفته شید ،در عقالنییت انتقیادی هیدف« ،رشید
معرفت» است و نه «معرفت بهخودی خود»« .رشد معرفت» بیه معنیی ازدگیاد شیمار حیدسهیا و
گمانهها برای فهم واقعیت و شتاب بخشیدن به فرآگند حذف گمانههای بیا دقیت کمتیر و محتیوای
واقع نمای اند تر و کوشش برای توهید گمانههاگی دقیقتر که در عین در بیر داشیتن جنبیههیای
قوت گمانههای قبلی ،واجد جنبههای بدگع و نو باشد(پاگا)43 :4835 ،
«رشد معرفت» همچنین به اگن معناست که در تکاپو برای دستیابی بیه شیناخت کارآمیدتیر،
کثرتگراگی معرفتی در قیاس با تكگوگی معرفتی ،روگکردی کارآمدتر است .هرچه شیمار و تنیوع
گمانهها و حدسهاگی که برای فهم و شناخت واقعیت عرضه شدهاند بیشتر باشد؛ شانس اگنکه در
میان آنها به گمانههاگی واقعنماتر دست گابیم افزاگش میگابد(همان).
عقلگراگان نقّاد با نظر به اهمیت مسلههی معرفت ،بر اتخاذ روگکرد صحیح نسبت به مسلههی
فراگیری تلکید دارند .در مورد فراگیری ،مداها و اهگوهای مختلفی از سوی فرهنگها و سنتهیا و
نیز نظرگهپردازان مختل ارائه شده است .از جمله اگن اهگوها ،اهگوی حفظ و انتقاا دانش است که
در فرهنگهای سنتی بر آن تلکید می شود .از دگدگاه عقلگراگان نقّاد ،سنت و آنچیه کیه معرفیت
سنتی نامیده میشود و مسلههی حفظ و انتقاا دانستهها ،همگیی از اهمییت بسییار زگیاد در رشید
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معرفت و در نتیجه افزاگش ظرفیتهای مثبت در افراد و جوامع برخوردارند به اگن شرد که با اگن
مفاهیم به شیوهای صحیح ،آنگونه که توضیح داده میشود ،برخورد گردد .اگن مجموعیهی عظییم
دستاورد بشری را میباگد در قاه های مناس محفیوظ نگیاه داشیت .امیا در هیر دوره مییباگید بیا
روگکردی انتقادی مناس ترگن بخشهای اگن مجموعه را برای وضع و حاا و موقعیتی کیه کینش-
گران در آن قرار دارند پاالگش کرد و به منظور افزاگش بهرههای معرفتی مورد استفاده قرار داد.
در نظام آموزش و پرورش مبتی بر عقالنیت کنشی (نقاد و ارتباطی) ،آموزش به نییت تربییت
شهروندانی مسؤوا ،کوشش میشود اگدهآاهای معرفتی و اخالقی ،از جمله توجه به نقادی؛ پرهییز
از جزم اندگشی؛ احترام به غیر و برابردانستن وی در انسانیت؛ مقابله با بتهای فکیری؛ گیراگش بیه
نوآوری؛ تکیه به استدالا (و نه به طور مثاا به برجسیتگی رگهیای گیردن گیا سیتبری بیازو) در
تعامالت اجتماعی؛ آمادگی برای قبوا انتقاد ،درسگیری از اشتباهات و تصحیح آنها؛ دفاع از تنیوع
آرا و اندگشهها؛ حساسیت در برابر تبعیض ،ستم ،و استبداد؛ پای بندی به عداهت و حقیقت ،دفاع از
آزادی؛ و عشق به زگباگی و معنوگت ،در ذهن و ضمیر افراد جایگیر شود(همان.)18 ،
در چارچوب کالس درس و در قاه برنامههای کالسی نیز ،بر پرهیز از انباشتن ذهین دانیش-
آموزان از محفوظات و تشوگق پرورش آنان در مقام خردگراگانی نقاد که بیا چشیمی مسیلههگیاب و
ذهنی خالق در اندگشه گافتن راه حلهای مناس

برای مسائل نظری و عملیی هسیتند ،و اگیدهآا

های معرفتی و اخالقی را درونی کرده اند ،تلکید دارد.
برنامه درسی مبتنی بر اگن نوع عقالنیت ،به افراد فرصت میدهد که خیود را آنگونیه حیس و
تجربه کنند که هستند ،نه آنگونه که جامعه تحمیل میکنید ،و گیا اجبارهیا و اهیزامهیای تیارگخی،
نژادی و قومی طل میکند .در فراگند تجربهی خود ،توسعه خود و نقد و تحلیل خود است که می-
توان فراتر از خود قدم برداشت و خود را از پیش خود برداشت.
در چنین فضای آموزشی باگد شراگط خطاپذگری و استفاده مثبت از اشیتباهات رشیددهنده را
فراهم آورد ،زگرا عقل نقاد و فعاا زمانی به رشد و توسعه میرسد که امکان خطا و اصیالح باهنیدهای
آن توسط عامل وجود داشته باشد.
گکی از راهبردهای اصلی در تربیت مبتنی بر عقالنیت ارتباطی ،اهمیت دادن به فرهنگ گفت-
وگوست .گفتوگو متضمن بردباری در «هنر شنیدن» ،بلندنظری در«فرآگند اندگشییدن» اسیت .در
فرهنگ «گفتوگو» بیش از گفتن به شنیدن نیاز است ،رابطه معلم و شاگرد در مدار فرهنگ گفت-
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وگو ،تمام مناسبات خطی و گكسوگه در تعلیم و تربیت را بههم میزند .تحکیم و تلقیین و تحمییل
مستبدانه جای خود را به تحمل و تکرگم و تمکین فروتنانه میدهد .فضای تعلیم وتربیت در فرهنگ
گفتوگو ،با آزادی ،امنیت و اعتماد متقابل همراه میشیود .صیمیمیت ،خلیوص و صیداقت ،عناصیر
اوهیهی گك گفتوگو ثمربخش است .با گفتوگو؛ فرهنگ مفاهمه و تعامل گسترش میگابید و ذهین
برای توهید اندگشه آماده میشود (کرگمی.)413 :4834،
در جدوا زگر برنامههای درسی مبتنی بر هر گك از انواع عقالنیت به تصوگر کشیده شده است:
انواع
عقالنیت

برنامه درسی مبتنی بر انواع عقالنیت

عقالنیت نظری

اعتقاد به ثنوگتگراگی که ماهیت انسان را مرک از جسم و روح میداند .و اگن دوگراگی منجر به
جداگی دو حوزه اندگشه و عمل میشودکه در برنامه درسی مطاه وموضوعات نظری بر موضوعات
عملی برتری دارند.
هدف غاگی اگن نظامها ،حقیقت جوگی گا پرورش استعدادهای انسان در جهت رسیدن به سعادت می-
باشد.
در واقع ،آموزش و پرورش آماده شدن برای آگنده است.
برنامهدرسی ،اغل مجموعهای از موضوعات فکری گا معارف تخصصی هستند که بهصورت منظم
ومرتبی تهیه شدهاند .برنامههای درسی بیشتر بر موضوع و محتوا تمرکز دارند.
برنامه درسی بهصورت سلسلهمراتبی است که موضوعات کلیتر که مهمتر تلقی میشوند نسبت به
موضوعات دگگر از اوهوگت برخوردارند ،تنظیم سلسلهمرات موضوعات درسی به مفهوم خاصی از
واقعیت و ارزش بستگی دارد که زمینهی برنامهدرسی را تشکیل میدهند
روش تدرگس بیشتر ،روش پرسش و پاسخ ،مناظره و گفتگو و سخنرانی است و معلم نقش محوری
دارد
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عقالنیت ساختاری -اجتماعی(رسمی)

برنامه درسی مبتنی بر عقالنیت رسمی دو وجه دارد گکی عقالنیت ابزاری که در روگکرد رفتارگراگی
مطرح است و دگگری عقالنیتی که در روگکردهاگی همچون پراگماتیسم وپیشرفتگراگی حاکم است.
هدف مهم تعلیم و تربیت از دگد رفتارگراگان شرطیسازی است .در اگن روگکرد ،برنامه درسی گك
فهرست کامل از فعاهیتهای انسان است و اصرار بر اگن است که محصوا نهاگی برنامه درسی با
خصوصیات معینی شرح داده شود چرا که ساخت برنامه درسی علمی باگد از طرگق اهداف مشخص
شده ،خود را بهصورت دقیق نشان دهد؛ از اگن رو ،تدرگس بهمعنای استفاده از ابزار استاندارد که
توسط آن نتاگج قابل پیشبینی را میتوان بهدست آورد تعرگ میشود وتوسعه برنامه درسی،
مشخصات محصوالت و مقررات برای توهید کارآمد خواهد بود و تربیت معلم بهنوبه خود فرآگندی
است که اشخاص را به توهیدکنندگان کارآمد تبدگل کند.
روگکرد عملگراگانه و پیشرفتگراگی نیز بر عقالنیت ساختاری و اجتماعی گا به عبارتی عقالنیت
ابزاری تلکید میکنند منتها با آزادی عمل بیشتر نسبت به رفتارگراگان .مهمترگن وگژگی اگن
روگکردها اگن است که؛ شناخت جنبه آزماگشی پیدا میکند که با حواس و تجربه بهدست میآگد و
تجربه بهمعنای تعامل فرد با محیط است.
روگکردهای بیشتر بر فرآگند گادگیری توجه میکنند تا کس محتوای برنامه ،اگن روش برنامهرگزی
فرآگندمدار اغل بهعنوان برنامه مبتنی بر فعاهیت و تجربه گا مشکلگشاگی خوانده شده است .روش
برنامهرگزی فرآگندمدار سعی دارد مهارتهای روششناختی را در متعلمان اگجاد کند تا به مدد آنها
تجربههای نامتعین انسان را سازماندهی کند .گکی از اگن برنامهها ،برنامهای است که بر اساس روش
دگوگی شکل گرفته است که اگن روش از مراحل مشکلگشاگانهای تشکیل میشود که بر نیازها و
عالگق متعلم و اوضاع و مسائل اجتماعی مبتنی است.

35

،شمارهیدوم،پاییزوزمستان9313

دورهیچهارم
پژوهشهای برنامهی درسی ،

عقالنیت کنشی(ارتباطی و انتقادی)

در نظام آموزش و پرورش مبتی بر اگن نوع عقالنیت ،آموزش به نیت تربیت شهروندانی مسؤوا،
کوشش میشود اگدهآاهای معرفتی و اخالقی ،از جمله توجه به نقادی؛ پرهیز از جزم اندگشی؛
احترام به غیر و برابردانستن وی در انسانیت؛ مقابله با بتهای فکری؛ گراگش به نوآوری؛ تکیه به
استدالا در تعامالت اجتماعی؛ آمادگی برای قبوا انتقاد ،درسگیری از اشتباهات و تصحیح آنها؛
دفاع از تنوع آراء و اندگشه ها؛ حساسیت در برابر تبعیض ،ستم ،و استبداد؛ پای بندی به عداهت و
حقیقت ،دفاع از آزادی؛ و عشق به زگباگی و معنوگت ،در ذهن و ضمیر افراد جایگیر شود.
در چارچوب کالس درس و در قاه برنامههای کالسی نیز ،بر پرهیز از انباشتن ذهن دانشآموزان از
محفوظات و تشوگق پرورش آنان در مقام خردگراگانی نقاد که با چشمی مسلههگاب و ذهنی خالق در
اندگشه گافتن راه حلهای مناس برای مسائل نظری و عملی هستند ،و اگدهآا های معرفتی و
اخالقی را درونی کرده اند ،تلکید دارد
برنامه درسی مبتنی بر اگن عقالنیت ،به افراد فرصت میدهد که خود را آنگونه حس و تجربه کنند
که هستند ،نه آنگونه که جامعه تحمیل میکند ،و گا اجبارها و اهزامهای تارگخی ،نژادی و قومی
طل میکند .در فراگند تجربهی خود ،توسعه خود و نقد و تحلیل خود است که میتوان فراتر از خود
قدم برداشت و خود را از پیش خود برداشت.
رابطه معلم و شاگرد در مدار فرهنگ گفتوگو ،تمام مناسبات خطی و گكسوگه در تعلیم و تربیت را
بههم می زند .تحکم و تلقین و تحمیل مستبدانه جای خود را به تحمل و تکرگم و تمکین فروتنانه
میدهد .با گفتوگو؛ فرهنگ مفاهمه و تعامل گسترش میگابد و ذهن برای توهید اندگشه آماده می-
شود.

نتیجهگیری
همانطور که گفته شد ،از گكسو ،تعلیموتربیت در راگجترگن کاربرد خود بیر عقالنییت گعنیی
پرورش اندگشه دالهت دارد از اگنرو در برنامههای درسی تلکید بسیاری بیر عقالنییت و پیرورش آن
دارد و از سوی دگگر مفهوم عقالنیت در اثر گذشت زمان ،بهعنوان مفهومی تیارگخی تلقیی گردگیده
است و تعابیر گوناگونی در مورد آن مطرح شده است و در بسییاری از سیطوح بیهکیارگیری مفهیوم
عقالنیت تومم با گمراهی و ابهام در فهم معنی و مصداق آن بوده است .در بررسیهیاگی کیه صیورت
گرفته است عقالنیت در گك بستر تارگخی معناها و مصداقهای متفاوتی بهخود گرفته است که بیه-
طور کلی میتوان آن را در سه سطح تقسیمبنیدی کیرد .اگین سیطوح عبیارتانید از :سیطح نظیری
عقالنیت ،سطح کنشی و سطح ساختاری و اجتماعی.
با توجه به اگنکه کدام گك از اگن گونههای عقالنیت در نظام تعلیم وتربیت حاکم باشد برنامیه
درسی آن نظام متفاوت میشود و هر گك ،اهداف و روش و محتوا متفاوتی ارائه میدهند .چنیانکیه
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اگر در گك برنامه درسی عقالنیت نظری حاکم باشد مهمتیرگن هیدف اگین نظیام حقیقیتجیوگی و
رسیدن به سعادت دنیوی گا معنوی و گا هردو است .همانطور کیه اشیاره شید روگکیرد اگین برنامیه
درسی موضوع محوری است و بیشتر بر معارف و علوم نظری جهت پرورش استعداد عقالنیی تلکیید
دارد .از سوگی در برنامه درسی که عقالنیت رسمی حاکم باشد بر کارآگی و سیودمندی نظیام تلکیید
دارد و هدف اصلیش اگن است که بهترگن و کمهزگنهترگن ابزار برای تلمین پر منفعیتتیرگن اهیداف
به کار گرفته شود همچنین در اگن نظام بر فعاهیت خود دانشآموز تلکیید مییشیود کیه بیر اسیاس
تجربه به اهداف مورد نظر برسد .اما در فضیای آموزشیی و برنامیه درسیی کیه عقالنییت انتقیادی و
ارتباطی حاکم است پیش از هر چیز بر در

و فهم چگونگی برقراری ارتباد با دگگران و در چنیین

فضاگی به نقد و انتقاد اندگشهها و اگجاد تفاهم استوار اسیت و هیدف آن هیم تحقیق و توسیعه فهیم
متقابل گا بیناذهنی است که کنش ارتباطی بر پاگه آن شکل میگیرد .در گیك بررسیی تطبیقیی بیه
اگن نتیجه میرسیم که هرگك از اگن عقالنیتها عالوه بر محاسن و مزگتهاگی که دارند گیكسیری
محدودگتها هم دارند .چنانکه عقالنیت نظری ،کنشگر را ملزم میسازد که در تیالش بیرای فهیم
جهان به عنوان گك هستی معنادار از واقعیات معموهی زندگی فراتر رفتیه و بیه سیطوح شیناختی و
نظری دست گابد .باگد گفت تیلثیر عقالنییت نظیری بیر کینشهیا محیدود اسیت و فقیط مییتوانید
فرآگندهای شناختی را در بر گیرد و ضرورتاً بر کنشهای صادر شده از افیراد میؤثر نیسیت و شیاگد
بتوان گفت اهگوهای جدگدی از کنش را بهشکل غیرمستقیم معرفی نماگد و اگن چنیین محیدودگتی
بر نظام تعلیم وتربیتی که در تالش است کنش افراد را هداگت کند نمیتواند پاسیخگیو باشید .هیم-
چنین عقالنیت رسمی به اعتقاد وبر فراگندی افسونزدا گیا تیوهمزدا از جهیان اسیت ،وهیی بیا نگیاه
عمیقتر و دقیقتر ،اگن پیشرفت و عقالنیت ،به رشد نیمهمسیتقل علیوم و تکنوهیوژی تبیدگل شیده،
عنان ما را به دست میگیرد و ما را به جای رهنمیون شیدن بیه امکانیات بیشیتر ،از مسییری عبیور
میدهد که گكراست بیه قفیس آهنیین سیرماگهداری متیلخر خیتم مییشیود(پیوزی)63 :4833 ،؛
بنابراگن ،عقل بهعنوان ابزاری در خدمت نیروهای سلطه درآمده و بهجای اگنکه عامل رهیاگی باشید
عامل سرکوب انسانها شده است .بهنظر هابرماس ،عقالنیت ابزاری در بهترگن حاهت ،استخدام گك-
سری ابزارها و وساگل مناس جهت رسیدن به اهداف و مقاصدی است که صاحبان زر و زور آنها را
تعیین کردهاند و هدف و ارزشهاگی که در اجتماعات کنونی بیه شیکل هنجیاری بیر زنیدگی افیراد
تحمیل میشود اعماا سلطهای بیش نیست که ارتباطات اجتماعی را مقهور و مغلوب میسازد .هم-
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چنین عقالنیت رسمی با تلکید بر اگن امر که تنها گزارههیای منطقیی ،رگاضیی و علمیی و تجربیی،
عقالنی و جهانشموا هستند .اگن عقالنیت در برابر ساگر دستاوردهای بشیرگت و جوامیع گونیاگون
سکوت اختیار کرده و گا حتی آنها را طرد و نفی میکند .بنابراگن داگره عقالنیت بسیار محدود می-
شود و عالوه بر اگن تلکید بیش از حد بر علم در حوزه آموزش و پرورش پیامدهای منفیی هیمچیون
استانداردکردن از طرگق آزمونهای استاندارد برای همه دانشآموزان ،اهقای نقیشهیای اجتمیاعی و
اقتصادی(گعنی تعیلموتعلم را بهصورت گادگیری برای اگفای نقش تبدگل کردن) بیهبیار آورده اسیت.
بههر حاا ،نمیتوان منکر تلثیرگذاری هر گك از اگن عقالنیتها و پیامدهای مثبتیی کیه داشیتند و
دارند شد اما مسلهه اگن است که از هر گك از اگن انواع عقالنیتها در جاگگاه و حوزهی خود استفاده
شود .اما بهنظر میرسد که حضور عقالنیت انتقادی و ارتباطی در کنار همهی انواع عقالنیت ،انسیان
را به نتاگج بهتری خواهد رساند و امکان بهوجود آمدن تعص و سیلطه را کیم مییکنید .چنیانکیه
همواره مسائل فرامادی و معنوی وجود دارند که ذهن و فکر انسان را درگیر کرده است و با پرسش-
هاگی همچون از کجا آمدهام به کجا خواهم رفت روبهرو مینماگد .پاسخ اگن پرسشهیا بیا عقالنییت
رسمی که در حوزهی مادگات است؛ امکانپذگر نیست و اگنجاست که عقل نظری مییتوانید پاسیخ-
گوی چنین مسائلی باشد زگرا اگنچنین عقالنیتی بهدنباا حقیقتجوگی است و میتواند به ذهین و
فکر انسان برای رسیدن به حقیقت انسجام بخشد و برای او آرامش به ارمغان آورد .اما با اسیتفاده از
گفتگو و ارتباد با گکدگگر و بح بر سر مسلهه حقیقت و نقد اندگشهها در اگن حوزه ،زمینه را بیرای
نداشتن تعص و اگنکه تنها گك راه برای رسیدن به حقیقت وجود دارد را کم میکنید و در مقابیل
زمینه را برای صلح و کنش متقابل با همهی اندگشهها برای رسیدن به توافق بر سیر حقیقیت ،مهییا
میکند .پیشرفت در حوزهی اقتصاد ،صنعت و پزشکی منود بر حاکمیت عقالنیت رسمی است زگیرا
با توجه و وگژگیهای عمدهای (همچون کارآگی و محاسبهپذگری و قابلیت پییشبینیی) کیه در اگین
عقالنیت دگده میشود ،رشد و پیشرفت در اگن زمینهها و حوزهها سرعت مییبخشید اهبتیه داشیتن
عقالنیت انتقادی و ارتباطی نیز اگن روند پیشرفت را افزاگش میدهد چون داشتن چنیین عقالنیتیی
امکان رشد معرفت و درگافت اشتباهات و ساماندهی حیات اقتصادی -اجتماعی را فراهم میکنید و
همچنین در حوزهی اجتماعی و حل مسائل اجتماعی عقالنیت انتقادی و ارتباطی است که میتواند
زمینه را برای فهم و در

بهتر و کنش متقابل برای رسیدن به مفاهمیه و اگجیاد تغیییر و تحیوا و

رسیدن به رهاگی از سلطه فراهم کند .رهاگی رابطهی تنگاتنگی بیا مفهیوم تلمیل و تفکیر دارد از آن
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جهت که رهاگی مستلزم تفکر انسان درباره چگونگی شکلگیری غلطها و ابهاماتی است که در طوا
تارگخ بشری شکل گرفتهاند و سسس غلبه بر آنها از طرگق تغییر رفتار و عمل صورت گرفته است.
پیشنهادات
بر اساس نتاگج حاصل از پژوهش حاضر ،موارد ذگل را میتوان به عنیوان پیشینهاد در حیوزه
های نظری ،عملی گا کاربردی برای پژوهشگران عالقهمند و دستاندرکاران در آتیه مطرح نمود:
 بررسی جاگگاه هر گك از انواع عقالنیت در برنامه درسی جهت بهتصوگر کشیدن گك برنامیهدرسی اگدهآا.
 تدوگن برنامهای بر اساس مشخص نمودن مرزهای هر گك از انواع عقالنیت در آن. بررسی مفهوم عقالنیت مطرح در نظام تعلیم و تربیت اگران و تیلثیر آن بیر فرآگنید برنامیهدرسی
منابع
الف .فارسی
 .4آرون ،رگمون( .)4855مراحل اساسی اندگشه در جامعهشناسیی .ترجمیهی بیاقر پرهیام .تهیران:
سازمان انتشارت وآموزش انقالب اسالمی.
 .4آهنچیان ،محمدرضا( .)4836افت تحصیلی و رابطه آن با بنیادهای فلسیفی آمیوزش و پیرورش
مدرن .مجله روان شناسی و علوم تربیتی ،شماره  8و  1وگژه فلسیفه تعلییم و تربیت،صیص -38
448
 .8آزاد ارمکییی ،تقییی( .)4836جامعییهشناسییی عقالنیییت .فلسییفه و کییالم « قبسییات » ،شییماره ،4
صص83- 68:
 .1اهیاس ،جان( .)4834تربیت عقالنی .ترجمهی :عبداهرضا ضرابی ،نشرگه ادگان و عرفان«معرفت»،
شماره  ،11صص.13-83
 .6اوزمن ،هوارد اِ ،کراور ،ساموئل ام( .)4833مبانی فلسفی تعلیم وتربیت .ترجمهی غالمرضا متقیی

فر و دگگران ،قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 .5بشیییرگه ،حسییین( .)4834نهادهییای سیاسییی و توسییعه .فرهنییگ توسییعه ،شییماره  ،8سییاا
.34صص.1-44
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 .3پاگا ،علی( .)4835عقالنیت نقادانه و منطق موقعیت :رهیافتی کارآمد برای روش شناسی دانیش
آموزش و پرورش .فصلنامهی نوآوریهای آموزشی ،شمارهی  ،44ساا ششم ،صص.44-13
 .3پوپر ،کارا( .)4831شناخت عینی .ترجمهی احمد آرام ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
 .3پیوزی ،ماگکل( .)4833گورگن هابرماس .ترجمه احمد تدگن ،تهران :هرمس.

 .44دهقان سیمکانی ،رحیم( .)4834تربیت عقالنی محور اساسیی در تبلییغ دگنیی .نشیرگه علمیی-
تخصصی پژوهشنامه تبلیغ ،ساا اوا پیش شماره اوا.صص.48-11
 .44رگتزر ،جورج( .)4834نظرگه جامعهشناسی در دوران معاصر .ترجمیهی محسین ثالثیی ،تهیران:
انتشارات علمی.
 .44ساعی ،علی( .)4834عقالنیت دانش علمی :روششناسی انتقادی .تهران :نشر آگه.
 .48شمشیری ،بابك( .)4836تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان .تهران :طهوری.
 .41صمدی ،معصومه( .)4834تحلیل و بررسی کنش ارتباطی هابرماس و دالهتهای آن در تعلییم و
تربیت .پاگاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرکیزی تهیران ،دانشیکده علیوم
اجتماعی.
 .46عباسپور ،ابراهیم( .)4834بررسی روششناسی نظرگهی کینش ارتبیاطی هابرمیاس بیا روگکیرد
انتقادی .معرفت فرهنگی اجتماعی ،ساا دوم ،شماره دوم ،صص.51-86
 .45عضدانلو ،حمید( .)4835آشناگی با مفاهیم اساسی جامعهشناسی .تهران :نی ،چاپ دوم.
 .43عیوضی ،محمدرحیم ،کشیشان سیرکی،گارگنه( .)4834تبیین مسلهه عقالنیت ابزاری ،ارتباطی و
دگنی از نگاه امام خمینی و هابرماس .فصلنامه علمی و پژوهشی اندگشیه نیوگن دگنیی ،سیاا ،3
شماره  ،46صص.34-33
 .43فاخوری،حنا ،جر ،خلیل( .)4838تارگخ فلسفه در جهان اسالمی .ترجمیهی عبداهمحمید آگتیی،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .43کاهبرگ ،اشتفان( .)4838عقالنیت از دگدگاه ماکس وبیر؛ بنیادهیاگی بیرای تحلییل فرآگنیدهای
عقالنی شدن در تارگخ .ترجمهی مهدی دستگردی ،مجله معرفت ،شماره ،34صص .16-58
 .44کرگمی ،عبداهعظیم( .)4834سازههای تربیت و دموکراسی(عقالنیت ،مدنیت ،معنوگیت) .تهیران:
وزارت آموزش و پرورش ،پژوهشکده تعلیم و تربیت.
 .44کالنتری ،عبداهحسین( .)4831بحران در جامعهشناسی عقالنییت .کتیاب میاه علیوم اجتمیاعی،
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