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  درسيهاي عقالنيت و كاركردهاي آن در برنامه بررسي صورت
  1دكتر محمد مزيدي        

  سارا اسدپور   
سخن گفتن از مفاهيمي چون عقل و عقالنيت مانند بسياري از مفاهيم ديگر ما را به وادي 

كه مفهوم عقالنيت در چنان. كشاندمي ،شوندنظرهاي اساسي كه گاهي به تشتت منجر مياختالف
ديده است و تعابير گوناگوني در مورد آن عنوان مفهومي تاريخي تلقي گر اثر گذشت زمان، به

كارگيري مفهوم عقالنيت توأم با گمراهي و ابهام در فهم مطرح شده است و در بسياري از سطوح به
ترين معني و مصداق آن بوده است و از سويي نكته قابل توجه اين است كه تعليم و تربيت در رايج

نبايد   ًا اساسشود كه لت دارد و بر اين امر تأكيد ميكاربرد خود بر عقالنيت يعني پرورش انديشه دال
تنها وجه جدايي انسان  بعد عقالني را در عرض ساير ابعاد وجودي انسان تلقي كرد؛ بلكه بايد آن را

ي كه سؤال .رساندهايي دانست كه انسانيت انسان را به ظهور مياز ساير موجودات و محور فعاليت
شود چه نوع تعقل و عقالنيتي كه در برنامه درسي بر آن تأكيد مي شود اين است كه اينمطرح مي

 و است كه محتوا درسي در هر نظام تربيتي، برنامه چرا كهعقالنيتي است و چه ماهيتي دارد 
 شيوه و معلومات مدرسه، نظارت تحت يادگيرندگان آن طريق از كه غيررسمي و رسمي جريان
 نظام يا گذاري ارزش و نگرش يا و گيرندمي فرا را ها هارتم يا آورند مي دسته ب را فهم درك و
چه  درسيكه اين برنامهبسته به اين بنابراين. كنددهند، مشخص ميمي تغيير را خود ارزشي

رو در اين پژوهش از اين. معنايي از عقالنيت را پذيرفته، شكل نظام تربيتي هم متفاوت خواهد بود
را در يك سير تاريخي مورد بررسي و مداقه قرار گيرد و سپس  تالش گرديد كه انواع عقالنيت

كه در بررسي صورت چنان. درسي مشخص گرددكاركردهاي هريك از اين انواع عقالنيت در برنامه
بندي كردكه عبارتند از عقالنيت نظري، سطح طبقهتوان انواع عقالنيت را در سه گرفته مي

درسي با توجه به اين سه سطح ركردهاي هريك در برنامهعقالنيت كنشي و عقالنيت ابزاري وكا
توان منكر هر يك از اين انواع عقالنيت شد چرا نكته اساسي اين است كه نمي. متفاوت است
تواند پيامدهاي مثبتي براي نظام تربيتي داشته يك از اين انواع در جايگاه خود مي استفاده از هر

در كنار دو سطح ديگر عقالنيت بايد مورد ) ي و انتقاديارتباط(باشد اما حضور عقالنيت كنشي
توجه به پيامدهايي كه اين سطح عقالنيت دارد زمينه را براي رشد و  توجه قرار گيرد چرا كه با

فهم و درك بهتر در مسائل اجتماعي و كنش متقابل چنين موجب پيشرفت بيشتر فراهم و هم
  .ودشايجاد تغيير ميبراي رسيدن به مفاهمه و 

، عقالنيت ابزاري، برنامه )ارتباطي و انتقادي(عقالنيت نظري، عقالنيت كنشي: كليدي كلمات
   درسي
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