
 

 
  
  

و ارتباط آن دو با نگرش به  یدرس  برنامه در یو عمل ینظر تیعقالن
  یاسالم فلسفه

  *کارآمد نیحس
  

  دهيچك
 در عملي و نظري عقالنيت تبيين هدف با و تحليلي و توصيفي روش بر تكيه با كه پژوهش اين

 عقل به نگرش با دو آن بين ارتباط بررسي منظور به نيز و درسي  برنامه عقالني هاي  گيري جهت
 عنوان به عقالنيت كه است مبتني فرض اين بر است، شده انجام اسالمي فلسفه در عملي و نظري
 سرچشمه فلسفي مباني از ويژه به گوناگون مباني از درسي  برنامه هاي گيري جهت از يكي
  .گيرد مي

 يا نظري عقالنيت دو از يكي بر درسي  برنامه عقالني هاي گيري جهت كه دهد مي نشان ها يافته
 گرايي سنت ولنس، و آيزنر نظر مورد آكادميك گرايي عقل كه درحالي هستند؛ استوار عملي

 فكورانه عمل و دارند نظري عقالنيت در ريشه بيشتر تايلر، ابزاري عقالنيت و شوبرت عقالني
. بندد مي كار به ويژه هاي موقعيت در را عملي عقالنيت نظري، عقالنيت از جستن دوري با شوآب
 هم با دو اين عملي، و نظري عقل تمايز وجود با اسالمي، فالسفه از بسياري ديدگاه براساس
 و پردازد مي جزئي امور درك به نظري، عقل پشتوانه و كمك با عملي عقل. هستند  مرتبط
 عقالني، باورهاي با هم درسي ريزان برنامه نتيجه، در. نمايد مي استنباط آن از را اعمال و صنايع
 كلي، باورهاي راستاي در هم و اند مواجه شده تعيين پيش از اهداف و ها گيري تصميم كلي، آراي
 اهداف در را تغييراتي حتي و گزينند برمي ويژه هاي موقعيت در را مختلفي وسايل و ها روش

  .آورند مي وجود به جزئي و واسطي
 درسـي،   برنامـه  در عقالنيـت  عملـي،  و نظـري  عقـل  عقالنيـت،  درسـي،   برنامه :كليدي واژگان
  .اسالم فلسفه درسي،  برنامه هاي گيري جهت
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  مقدمه

همچـون  گونـاگونی هـای عبارت و هـا واژه بـا آن پیشـینه در که 1درسی  برنامه گیری جهت از بحث
 اسـکایرو،( 7انداز چشـم 6،دیدگاه 5،سنت 4ایدئولوژی، 3،رویکرد ،)Beauchamp, 1981( 2نظریه
 یـاد آن از نیـز) Bolotin and others, 2000( درسـی  برنامـه 8 فرهنـگ تازگی بـه و) ٣، ص١٣٩٣
 گیری جهت این). Eisner, 1994, p53( آید می شمار به حوزه این اساسی مباحث از یکی ،شود می
 شناختی، جامعه شناختی، روانهمچون  مختلفی زیربناهای از که 9درسی  برنامه هنجاری نظریه یا و

 عناصـر و ساختار کل بر گیرد، می سرچشمه فلسفی مبانی ویژه به و جامعه فرهنگی و دینی باورهای
 ,Noddings, 1998, p.98-119 Ornstein and Hunkins, 2004( گذارد  می اثر درسی  برنامه اصلی

p.8;١٣٨٢ سلســـبیلی، ؛٣٠−٢٠، ص١٣٩٠ پور، محســـن ؛٢٢٢−١٨۴، ص١٣٨٣ گریـــز، ؛ ،
  ).۵١ص

 کـار تـرین مهم ازآنجاکـه فلسفی، مبانی از ناشی درسی  برنامه گوناگون های گیری جهت بین در
ــیم ــت، و تعل ــوزش تربی ــر آم ــؤثر تفک ــه م ــدگان ب ــد می یادگیرن ــر،( باش  ،)٢٠، ص١٣٨۵ فیش
 فراوانـی اهمیـت از فشـارند، می پـای آن کارکردهـای و عقالنیـت و عقـل بـر که هایی گیری جهت

 نظرهـای اختالف کـه اسـت ای پیچیده مفاهیم جمله از عقالنیت و عقل این، وجود با. برخوردارند
 معرفتـی مختلف های حوزه در توان می را اختالفات این. است مطرح آن مورد در اساسی گاه و زیاد

 معـانی ینکـها بـر افـزون حوزه، این در. رود می شمار به ها حوزه آن از یکی فلسفه که نمود مشاهده
 از یکـی کـه آیـد می میـان بـه سـخن نیـز آن اقسـام و انواع از است، شده بیان عقل برای گوناگونی

 از متفـاوتی تفسیرهای فالسفهو  بوده 11عملی و 10نظری به عقل تقسیمآنها  ترین قدیمی و ترین مهم
 12عقالنیـت کـه شـود می مطـرح مهم پرسش این اکنون توضیح، این به توجه با. اند داده ارائه دو آن

 نـوع چـه فلسـفی مبـانی از برگرفته درسی برنامه رویکردهای و ها گیری جهت نوع این در نظر مورد

                                                           
1. curriculum orientation 

2. theory 

3. approach  

4. ideology 

5. tradition 

6. vision of view 

7. perspective 

8  . culture 

9. normative curriculum theory 

10. theoretical 

11. practical 

12. rationality 
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کیـد عقالنیتـی بر ها دیدگاه و ها نظریه این در آیا است؟ عقالنیتی  انتزاعـی، بیشـتر کـه ورزنـد می تأ
 محیط در آدمی زندگی و عمل با که عقالنیتی یا و است بیرونی رویدادهای و وقایع از فراتر و نظری
  است؟ دو این از ترکیبی یا و دارد سروکار اجتماعی مقررات و قوانین ایجاد و کار و کسب
 بـر یشـترب کـه فلسـفی مبانی از برگرفته درسی برنامه های دیدگاه و رویکردها در رسد می نظر به
 دسـت به عملـی عقل و نظری عقل نوع دو هر از را هایی ریشه توان می زنند، می دور عقالنیت محور
کادمیک گرایی عقل نمونه، عنوان به. آورد  و 2آیزنـر نظـر از درسی برنامه های دیدگاه بندی طبقه در 1آ

 5شــوبرت بندی دســته بــا مطــابق 4عقالنــی گرایی ســنت و) p.60-78 ,1974( 3ولــنس شــاگردش
 که درسی برنامه مورد در) ١٣٩٢( 6تایلر دیدگاه ین،. همچنسازگارند نظری عقل با یشترب ،)١٩٩۶(
 بر) ١٩۶٩( 8شوآب مقابل، در. دهد می سوق نظری سمت به را او است، معروف 7تایلری منطق به
 از گسـترده طور بـه حـوزه ایـن که داد خواهد رخ درسی برنامه در نوزایی هنگامی که است باور این
  .آورد روی 9فکورانه عمل به و شود جدا نظری های شیوه

 نظـر از عملی عقل و نظری عقل در توان می را ها دیدگاه اختالف مبانی شد، اشاره کهگونه همان
 قـرار خود اندیشه مبنای را نظری عقل درسی برنامه های گیری جهت از برخی. نمود مشاهده فالسفه

کید درسی برنامه در تفکری و عقالنیت بر و دهند می . دارند سروکار ذهنی مفاهیم با که ورزند می تأ
 عمـل در خـردورزی به تنها و پذیرند نمی را عقالنیتی چنین ای عده ها، گیری جهت نوع این برابر در

 عقالنـی هـای گیری  جهت در عقالنیـت نـوع دو ایـن تبیـین بـه تـا کوشـد می مقالـه ایـن. پایبندند
  آن بین امکان، صورت در اسالمی، فلسفه در عملی و نظری عقل به نگرش با و بپردازد درسی  برنامه
  . نماید برقرار پیوندی دو

  
  آن انواع و عقالنیت چیستی

 عقالنـی معنای بـه »rational« کلمـه از انشـقاقی »rationality« عقالنیـت واژه انگلیسی، زبان در
. گیـرد می سرچشـمه »intellect« عقـل واژه یعنـی آن، اصـلی ریشه از که) ١٣٨٩ داورپناه،( است

                                                           
1. academic rationalism 

2. Eisner 

3. Vallance 

4. intellectual traditionalism 

5. schubert 

6. Tyler 

7. Tyler rationale 

8. Schwab 

9. deliberative 
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 کلمـه این با که اند مفاهیمی جمله از نیز خردورزی و بودن منطقی بودن، معقولهمچون  مفاهیمی
 روشن حدی تا آن با مرتبط مفاهیم و کلمات و عقالنیت و عقل معنای ینکها با. دارند معنایی ارتباط

 شـناخت و اسـتدالل و تفکـر آن طریق از که دانست ادراکی نیرویی را آن توان می و رسد می نظر به
 نشـان عقل از اندیشمندان متفاوت و گوناگون های تقسیم و ها تعریف ولی گیرد، می صورت حقایق
 تمییـز قوه معنای به عقل نمونه، عنوان به. است همراه هایی پیچیدگی و ها ابهام با واژه این که دهد می
 مصـالح بـه نـاظر اکتسـابی های تجربـه عرفی، النفس، علم برهان، کتاب ناپسند، و پسند امور میان

 هسـتند اسـالمی فالسـفه نـزد عقـل مختلف مصادیق و معانی جمله از فعال، یا تام مجرد جمعی،
، ق١۴٠٠ســـینا، ابن ؛۴١٩−۴١٨، ص٣ج ق،١۴٢٣ ؛٢٢۴، ص١٣۶۶ شـــیرازی، صـــدرالدین(

  ). ٨٩−٨٨ص
 ؛)١٣٩٩ جـوهری،( شـود می استفاده جلوگیری و منع معنای به عرب لغت در که عقل واقع، در

 دارد مــی بــاز کجــروی و انحــراف و) تــا بی فــارس، ابن( زشــت کــردار از را صــاحبش کــه ای گونه به
 کـالم، اخـالق، شناسـی، جامعههمچـون  متعـددی هـای دانش در ،)۶۵، صق١۴٠٨ جرجانی،(

). ٢٣۶، ص١٣٨۶ زاده، حسـین( رود مـی کار به گوناگونی معانی به شناسی، معرفت و فلسفه منطق،
 سـخن به. شود می گرفته نظر در عقل از معنا چندین گاه و خاص معنایی ها، حوزه این از یک هر در

 را آن ابهـام از ای هالـه و کرد پیدا وسیع قلمروی عقالنیت مفهوم زمان، گذشت اثر در 1،وبر ماکس
 برای اینجا، در). ۴٠، ص١٣٧۵ ارمکی، آزاد( شد تبدیل تاریخی مفهومی به که نحوی به گرفت؛ فرا
 دو در مفهـوم ایـن شـود، ارائـه آن از مشخصی تعریف نسبی طور به و آشکار عقالنیت مفهوم ینکها

 عقـل به اساسی و جدی توجه های حوزه ترین مهم از تاریخ طول در که فلسفه و شناسی جامعه حوزه
 انواع از و شود می بررسی) ٧٢، ص١٣٩٠ سیرکی، کشیشیان و عیوضی( آید می شمار به عقالنیت و
  .آید می میان به سخن آن

 3صوری یا رسمی عقالنیت و 2ذاتی عقالنیت عملی، عقالنیت نظری، عقالنیت نوع چهار وبر
گـاهی و شـناخت مبنای. کرد شناسایی را  بـاز انتزاعـی و مجـرد مفـاهیم بـه نظـری عقالنیـت در آ
 شـناختی نه است، مفهومی شناخت عقالنیت نوع این از حاصل شناخت. عمل فرایند نه گردد، می
  ویـژه نقشـی فـرد خودخواهانه منافع تأمین در عملی عقالنیت. آید می دست به ها کنش طریق از که
 چنـین از برخورداری با. رساند می یاری زندگی روزمره مسائل تنظیم و اداره در وی به و کند می ایفا

 بـه و ترین مناسـب معـین، اهـداف بـه نیل برای و ها واقعیت برخی به نهادن گردن با شخص عقلی،
                                                           

1. Max Weber 

2. substantive rationality 

3. formal rationality 
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 بـرای روش بهتـرین شامل ذاتی عقالنیت. گزیند برمی فزاینده دقتی و احتیاط با را وسیله ترین صرفه
همچـون  عقالنیـت نـوع ایـن. اسـت سازگار ارزشی نظام یک داخل درمورد نظر  اهداف به رسیدن

 مبنـای بـر و هـا ارزش طریـق از البتـه− اعمـال و هـا کنش غیرمسـتقیم بررسـی به عملی عقالنیت
 عقالنیـت نوع این است؛ 1بوروکراتیک عقالنیت رسمی، عقالنیت. پردازد می −هنجاری معیارهای
 بلکـه عملـی، عقالنیـت فـردی محاسـبات ماننـد نـه ولـی هاسـت؛ روش و اهـداف از ای محاسبه

، همـان( گیـرد می صـورت همگـان شـده پذیرفتـه قواعـد و عـام قـوانین مبنـای بـر کـه محاسباتی
  ).۶۶−۶۴، ص١٣٩٣ مزیدی، و اسدپور ؛١٨٠−١٧٩، ص١٣٨١ نوذری، ؛٧۶−٧۵ص

 بشری فعالیت بارزترین را کار یعنی دار هدف و معقول کنش که وبر اعتقاد مقابل در 2هابرماس
 به. کند می مطرح را تفاهمی عمل یا ارتباطی کنش است، داده تنزل کار به را انسان فعالیت و دانسته
 ریتـرز،( اسـت متمایز ابزاری کار از اساسی طور به که دارد وجود انسانی فعالیت از نوعی وی، باور

 تماس یکدیگر با کنند می تالش ها انسان آن طریق از که است فعالیتی همان این). ٢١٢، ص١٣٨٨
 بـه نـاظر شود، می دنبال ارتباطی تفاهم به رسیدن هدف با که کنش نوع این. کنند همکاری و برقرار
 نبـوده، خـود شخصـی موفقیـت فکر در وجه چهی به کنشگر افراد آن در که است ای جانبه دو ارتباط
 و ارتباط محصول که اجماعی طریق از را شان متفاوت افعال و اغراض که دارند توقع کنشگران بلکه

 و 3)ابـزاری عقالنیـت( دار هـدف کـنش عقالنیـت میـان هابرماس. کنند هماهنگ است، مفاهمه
 را ارتبـاطی کـنش عقالنیـت و شـود می قائـل تمـایز 4)ارتباطی عقالنیت( ارتباطی کنش عقالنیت

). ٣٩٠، ص١٣٨۴ هابرمـاس،( کنـد می قلمـداد هدفـدار و معقـول کـنش عقالنیتمسئله  حل راه
 به رسیدن برای را راه ترین ارزان و ترین ساده ها، ارزش به توجه بی که است عقالنیتی وبری، عقالنیت
 مدیریت و دقیق حسابگری با منظم( شکل بهترین به کارها خواهد می فقط و کند می انتخاب هدف
 در ابـزاری عقالنیـت کـه اسـت معتقد ابزاری، عقالنیت نقد مقام در هابرماس. گیرد انجام) علمی
  .است شده ها انسان معنوی و فرهنگی فکری، حیات نابودی و تضعیف باعث داری سرمایه عصر
 نظـر در عقالنیـت بـرای را ساختاری−اجتماعی و کنشی، نظری، سطح سه توان می طورکلی، به
 فلسـفه حـوزه بـه بیشـتر عقالنیـت، نظری سطح. دربردارد را عقالنیت مختلف های گونه که گرفت
 بـه آنکـه از پـیش پژوهشگران زیرا است؛ مقدم دیگر انواع بر تاریخی لحاظ به و کند می پیدا ارتباط
 در گرایی عقل تئوریک و ذهنی مبادی به را خویش توجه بپردازند، افراد کنش و رفتار در عقل مظاهر

                                                           
1. bureaucratic 

2. Habermas 

3. instrumental rationality 

4. communicative rationality 



                        ١٣٩٨پاییز /٢٩ش /١۴س/ اسالمیتربیت    ١٨۴

 

 ابتنا اسالم، و یونان قدیم، فلسفه های ریشه بر عقالنیت از سطح این. اند کرده معطوف فلسفه قلمرو
 کردارهـای در عقـل تظاهرات و ها جلوه تحقیق و بررسی به تنها عقالنیت، کنشی سطح. است یافته
 عقالنیـت 1فالسـفه، عملـی عقل شامل سطح این. است پرداخته جامعه اعضای و کنشگران عمل

 ســـطح. باشـــد می هابرمـــاس ارتبـــاطی عقالنیـــت حتـــی و شناســـان جامعه ذاتـــی و عملـــی
 بـه و کننـد می زنـدگی آن در مـردم که است ساختارهایی از عبارت عقالنیت، ساختاری−اجتماعی

 پیروی نظام و اجتماعی ساخت های فرمان و قواعد قوانین، از باید مردم. بکنند چه شود می امر آنان
. اسـت عقالنیـت نـوع اینمهم  های ویژگی 4بینی، پیش قابلیت و 3پذیری محاسبه 2کارآیی،. نمایند

 ینکـها یا و گردد برمی نظری سطح به یا بیشتر عقالنیت های گونه تمامی نهایی گیری جهت بنابراین،
 5هرسـتهمچـون  برخـی البته،). ۵٧−۵٢، ص١٣٨٢ محمدی،( شود می منتهی کنشی سطوح به

 کـه است وسیع قدر آن مفهوم این که اند گرفته نظر در عقل ای گزاره فعالیت هرگونه معنای به را نظری
 در. آورنـد می شـمار بـه نظری کلی طور به را عقل فعالیت و گذارد نمی باقی عملی عقل برای چیزی
 دربردارد نیز را عقل نظری های فعالیت که دهد می توسعه جایی تا را عملی عقل 6کار ویلفرد مقابل،

  ).٩٩ و ٩٧، ص١٣٨۶ باقری،(
  

  درسی برنامه در عملی و نظری عقالنیت

 درسـی برنامـه هنجـاری هـای گیری جهت)، ٨، ص٢٠٠۴( 7هـانکینز و ارنستاین دیدگاه با مطابق
 پـی در درسـی  برنامـه هنجـاری هـای گیری جهت. اسـتوارند تربیتی مکاتب فلسفی مبانی بر بیشتر
 و تفکر قدرت پرورش و رشد مانند آموزشی اهداف توجیه و ها ارزش از ای مجموعه ساختن مستدل

 تربیتــی مکاتــب). ٣٠، ص١٣٨٨ خنــدقی، امین و مهرمحمــدی( هســتند یادگیرنــدگان اســتدالل
 سـاختار درک منظور به   آدمی عقل و استدالل پرورش درصدد 9رئالیسم و 8ایدئالیسم چون  تر قدیمی
  ). ١۴٠، ص١٣٨٣ گریز،( باشند می جهان

                                                           
 حـوزه نیـا در متأسـفانه یولـ اسـت، شـده بنـا فلسـفه در یعمل عقل اساس نکهیا با آمد، خواهد بعد صفحات در که گونه همان. ١

  .است نگرفته صورت یجد یکاربرد قیتحق
2. efficiency 

3. computability 

4. predictability 

5. Hirst 

6. Carr 

7. Ornstein and Hunkins 

8. idealism 

9. realism 
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 دستاوردهای و آثار با فعاالنه را یادگیرندگان توانند می درسی برنامه اندرکاران دست این، براساس
 خرد تنها آنان، محیط و عمل عرصه به توجه بدون و نمایند درگیر بزرگ های کتاب مانند بشری عقل
 حـالی در ایـن). ۴٧، ص١٣٩۴ داودی،( دهنـد آمـوزش آنان به را نظری علوم و بپرورانند را نظری
 برنامـه و خـورد می گـره تجربـه بـا عقل 1،پراگماتیسمهمچون  جدیدتر تربیتی مکاتب در که است
 دستاوردهای جای  به 2،دیویی گرایی عمل با مطابق. زند می دور عملی عقل پرورش محور بر درسی
 هـدف. داد قـرار پـرورش و آمـوزش محـور راآنهـا  و نمـود توجـه فراینـدها بـه بایـد بشـری، عقل
 بپردازنـد؛ مسـائل بررسـی بـه بتواننـد یادگیرنـدگان تا هاست  مهارت تقویت فرایندی، درسی  برنامه
و  برگزیننـد را هـا حل راه از یکـی نماینـد؛ ارزشـیابی راآنها  بگذرانند؛ نظر از را گوناگون های حل راه

  ). ١٣٠−١٢۵، ص١٣٩٣ شریعتمداری،( کنند ارزشیابی را نتیجه و اجرا را آن سپس
 بـر دیگـر برخـی و نظـری عقالنیـت بر درسی  برنامه های گیری جهت از برخی  صورت، این در

کید عملی عقالنیت  ،)١٩٩۶( شوبرتمورد نظر  عقالنی گرایی سنت در نمونه، عنوان به. کنند می تأ
کید مورد علمی های رشته و دیسیپلین قالب در یافته سازمان دانش و بزرگ آثار  و خـرد گرفته، قرار تأ

 تشـکیل را درسـی  برنامـه اصـلی محـور جهـان، منـاطق همه از اعصار تمام شده انباشته عقالنیت
 شـمرده فضـلیت انسـانی تمـدن در که کرد وارد چیزی آن به را بشر توان می طریق، این از. دهد می
 یادگیرندگان ذهنی توسعه عقالنی، گرایی سنت در طورکلی، به). ٣١، ص١٣٨٢ سلسبیلی،( شود می

 های ایــدئولوژی میــان در این، بــر افزون). ٧٨، ص١٣٨٨ قــادری،( اســت آمــوزش اصــلی محــور
 انتقـادی، نظریـه گرایی، پیشـرفت 4عقالنی، یا خردگرا گرایی انسان 3مذهبی،  گرایی اصول گانه شش

ــوم ــی کثرت و 5گرایی نومفه ــناختی گرای ــر 6ش ــداران ،)٨٣−۵۶، ص١٩٩۴( آیزن ــدئولوژی طرف  ای
 تفکـر و عقـل کـه شـود طراحـی نحـوی بـه درسی  برنامه باید که باورند این بر خردگرا گرایی انسان

 عنوان بـه درسـی  برنامـه چهارگانـه های دیـدگاه در همچنین،. برسد شکوفایی و رشد به یادگیرندگان
کادمیـک، گرایی عقل 7شناختی، تحول و توسعه  بازسـازی و 8خودشـکوفایی یـا شخصـی ارتبـاط آ

 اصلی نقش و کارکرد)، ٧٨−۶٠، ص١٩٧۴( ولنس شاگردش و آیزنر 9اجتماعی تطابق یا اجتماعی
                                                           

1. pragmatism 

2. Dewy’s pragmatism 

3. religious orthodoxy 

4. rational humanism 

5. reconceptualism 

6. cognitive pluralism 

7. curriculum as cognitive development 

8. personal relevance or self actualization 

9. social reconstruction or social adaptation 
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کادمیک، گرایی عقل دیدگاهبراساس  مدرسه  از دسـته آن در آموزان دانش ذهنی قوای رشد و تقویت آ
  .دارند زیادی یادگیری ارزش که است درسی موضوعات

 و شـوبرت عقالنـی گرایی سـنت کـه گفـت تـوان می جزئـی، تمـایزات برخی از پوشی چشم با
کادمیـک گرایی عقل یا عقالنی گرایی انسان  ویژه بـه و قـدیمی فلسـفی مبـانی در بیشـتر کـه آیزنـر آ

 در ذهنـی قـوای و تفکر رشد و تقویت بر همگی ،)۴٣٢، ص١٣٩٣ گوتک،( دارند ریشه 1رئالیسم
کید معتبر درسی و علمی موضوعات از دسته آن  کارکرد. دارند زیادی یادگیری ارزش که ورزند می تأ

 و ترین قـوی فراگیری زمینه کردن فراهم و فرهنگی انتقال طریق از فرد عقل پرورش مدارس، منطقی
 عقلـی قوای پرورش که معتقدند ها دیدگاه این حامیان. است بشر عقلی آثار و دستاوردها ترین غنی
 های کتاب یا ریاضیاتهمچون  بشر ذهنی و عقلی آثار باالترین و ترین قوی با شدن مواجه طریق از

 ذاتـی تفـاوت ارزش حیـث از مختلـف درسـی موضوعات بین. آید می دست به غرب دنیای 2بزرگ
 بـه بایـد کـه انـد هایی مقوله ها، اندیشه ترین مهم و محتوا بهترین درسی، موضوع هر در. دارد وجود
 پـرورش: از اسـت عبارت دیدگاه این در محوری و اساسی هدف واقع، در. شود عرضه آموزان دانش
 معـرف کـه هایی پدیده و ها اندیشه و عقاید با او کردن مواجه طریق از انسان عقالنیت یا عقلی قوای

  ).١٠۵−١٠۴، ص١٣٨٨ مهرمحمدی،( است بشری عقل دستاوردهای باالترین
 گیرند، می سرچشمه نظری عقالنیت مبنای از یشترب که درسی  برنامه یادشده های دیدگاه برابر در
 عمـل دیـدگاه در مشخص طور به که گفت سخن درسی  برنامه در عملی عقالنیت مبنای از توان می

 و مـرگ شرف در درسی  برنامه قلمرو که ادعا این با شوآب. شود می آشکار شوآب فکورانه یا رایزنانه
 را درسـی  برنامـه نـابودی و مـرگ علـت وی. نهـاد بنا را خود نظریه های پایه نخستین است، نیستی
 شـدن ور غوطـه. دانسـت می عملـی های پدیـده و مسـائل بـه تـوجهی بی و رشـته این زدگی تئوری

 سـلب رشـته این از را هویت انتزاعی، و نظری مجادالت در درسی  برنامه دانشمندان و صاحبنظران
 عملـی های صـحنه بـه بایـد متخصصـان آن، هویـت بازگردانـدن برای دلیل، همین به. است کرده

 هرگونـه از جسـتن دوری و نظری حوزه به ورود از پرهیز با و بازگردند درسی  برنامه در گیری تصمیم
 هـدف،. بگیرنـد خـاص موقعیت در را ای سنجیده و معقول تصمیمات دانش، تولید و پردازی نظریه
 هـای ویژگی ترین مهم. است 4عمل و اقدام به کردن مبادرت آن سایه در و 3انتخاب به یازیدن دست
 بهترین به دستیابی نظور به که است شده شناخته خرد یا عقالنیت بر آن اتکای درسی  برنامه نوع این

                                                           
1. realism 

2. Great Books 

3. choice 

4. action 
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). ٢۶−٢٣، ص١٣٨١ همـو،( گیـرد می انجـام عمـل و اقدام آن دنبال به و تصمیم ترین دفاع قابل یا
 های نظریـه و هـا تئوری ینکـها جای به عملی، های گیری تصمیم جریان در دیدگاهی، چنینبراساس 
 گیری تصـمیم فرایند در خادم عنوان به راآنها  توان می شوند، واقع خاص های موقعیت مخدوم علمی
 فقدان ولی نیست، ها نظریه مساعدت از گریزی اگرچه دیگرسخن، به. گرفت کار به درسی  برنامه در

 هـای موقعیت بـه گویی پاسـخ و بـودن دشـوار نبودن، دار نظام قطعیت، عدم مشخص، دستورالعمل
 یـا و نظریـه نـوع هـر وجـود کـه است فکورانه عمل فرایند بودن انتخابی بارز خصوصیات از ویژه،

). ٣٠−٢٨، صهمـان( کنـد می منتفی را درسی  برنامه عمل بر حاکم و شده تعیین پیش از فرانظریه
 ممکـن و دهد می ارائه آموزشی های واقعیت از ناقص و جزئی هایی برداشت تنها که نظریهبرخالف 

 فکورانـه، عمـل ،)Harris, 1991, p.254( نگیـرد نظر در را آموزشی اقدامات مختلف شقوق است
 ,Reid( آنهاسـت بـرای هـایی حل راه تولیـد و عمـل با همراه تفکر درسی،  برنامه مسائل کشف هنر

2006, p.388.(  
 2اخالقـی و عملـی سـنخ از را درسی  برنامه مسائل ماهیت 1،ارسطو های ایده از الهام با شوآب

 مـورد عمـل و تفکـر میان رابطه روش، این در. نماید می توصیهآنها  برای را 3عملی روش و داند می
کید  و موجـود وضـعیت بـین های شکاف بتواند که گردد می هایی حل راه پی در فردو  گیرد می قرار تأ

 تعـداد بیشـترین وجـود مستلزم درسی  برنامه در مؤثر تصمیم شوآب، نظر از. کند هموار را مطلوب
 داوری و انتخـاب بـا اخالقـی های فضیلتهمچون  بوده، جایگزین های حل راه گوناگونی و ممکن
 اسـت شـده گرفتـه آن دربـاره تصـمیم کـه رود مـی کار بـه مـوقعیتی برای تنها ولی باشد؛ می همراه

)Schwab, 1969, p.280 .(بـدیل های حل  راه سپس، و شوند می شناسایی مسائل گام، نخستین در 
 بـهآنها  بهترینبراساس  الزم اقدامات سرانجام، و شود می فراهم دشوار و پیچیده های موقعیت برای
 و درسی موضوع آموز، دانش معلم، شامل آفرین نقش عناصر و نمایندگان این، بر افزون. آید می عمل
 هـای گروه. دارنـد عهـده بر اساسی نقش درسی  برنامه گیری تصمیم و فکورانه عمل فرایند در محیط
 بحـث مـورد موضـوع سـر بر مذاکره و مشورت و عناصر این تمامی مشارکت با درسی ریزی برنامه
 از یکـی مورد در نظر تبادل و بحث طریق از گروه قطعنامه فکورانه، عمل درواقع،. شوند می تشکیل
  ).Dillon, 1994, p.198( است درسی  برنامه مسائل

 قـرار تـایلری رویکـردهمچون  درسی  برنامه الگوهای دیگر نظری سنت برابر در فکورانه، عمل
 و شـده تعیین پیش از و ثابـت خطـی شـیوه بـه درسـی برنامه فرایند که تایلری رویکرد. برخالف دارد

                                                           
1. Aristotle 

2. ethical 

3. practical method 
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 بـه تـا شـود می تـالش بـوده، دار غیرنظـام و پویا بازگشتی، فرایندی فکورانه عمل باشد، می دار نظام
 آیـد دسـت به درسـی  برنامـه اهـداف سـر بـر آنان توافق و شود توجه مختلف نمایندگان های دیدگاه

)Chapman, 2007, p.145 .(به اعتنا بی و دارد می بر گام نظری قلمرو در تایلر منطق شوآب، نظر از 
 و هـدف پـی در درسـی، برنامه های بیماری تشخیص و عملی های شکست و ها موفقیت رویدادها،

 بـا نظـری از برآمـده مسائل درواقع،). Schwab, 1969, p.17( گردد می درسی  برنامه عناصر تبیین
گاهی با و شوند می انجام ذهنی امور  انـد؛ ارتباط در بشـر خواسـت از مسـتقل های نادانسته از فرد آ
 دارنـد؛ سـروکار آدمـی اراده و خواسـت بـه وابسـته واقعـی رویدادهای با عملی مسائلکه یدرحال

 طور بـه درسـی  برنامـه ویـژه موقعیـت هـر دررا  دانـش و تفکر کننده تعیین نقش توان می که نحوی به
 مطابق. آمد نائل ها گروه و افراد میان نظر تبادل طریق از داوری و قضاوت به و کرد مشاهده جداگانه

کید با  از پیـروی جای بـه نیـز درسـی ریزان برنامه عملی، علوم در اهداف جای به وسایل بر ارسطو تأ
 مـورد در بایـد گونـاگون، و متضـاد آموزشـی هـای محیط برای نظری اصول کاربرد و خطی الگوی
 حتـی لزوم صورت در و دهند قرار کندوکاو مورد را آن های ویژگی و برنامه خود و کنند فکر ها وسیله

 بلکه دهند؛ معین های ایده یا ها نظریه به تن نباید آنان رو، ازاین. آورند وجود به اهداف در را تغییراتی
 یـک در و مشـخص درسـی  برنامه یک مشخص، هدف یک برای ابزار بهترین درباره باید عوض در

  ). Chapman, 2007, p.176( بیندیشند مشخص آموزشی محیط
 کارگیری بـه بـارز مصداق کند، می ترسیم درسی  برنامه در فکورانه عمل برای شوآب که ای شیوه
 تـایلری، الگوی یعنی وی، نقد و حمله مورد رویکرد و است هابرماسمورد نظر  ارتباطی عقالنیت

، ١٣٩۵ کفرانـی، سـلطانی( باشـد می درسـی ریزی برنامه در ابزاری عقالنیت کاربست عینی نمونه
 اطالعـات، تحلیـل بـا سـپس و تعیین را اهداف ریزان برنامه ابزاری، عقالنیت در). ١٩١ و ١٨۴ص

 تحقـق های روش و ابزارها مورد در تنها عقالنیت. کنند می مشخص را اهداف به رسیدن های روش
 عقالنیت مقابل، در. نیست بحث موضوع چندان اهداف سر بر جمعی تالش و دارد کاربرد اهداف
 اهـداف بـوده، توافق دنبال به که است هایی گفتمان ویژه و یابدمی پیوند توافق و رأیی هم با ارتباطی

 تمـامی شـرکت عقالنیتی چنین الزمه. آیند می شمار به عقالنی گفتگوی و بحث برای موضوعی نیز
 برنامه اهداف سر بر توافق به رسیدن برای آنان میان گفتگو و ریزی برنامه فرایند در آفرین نقش عوامل
کیـد بـا شـوآب). ١٧٨، ص١٣٩١ عسـگری،( است   مجموعـه درسـی  برنامـه کـه نکتـه ایـن بـر تأ

 مسـکوهمچـون  مرکـزی در برخـی سـوی از کـه نیسـت شده تعیین پیش از اهداف از نامحدودی
 در ابـزاری عقالنیـت بـا شـود، تجـویز ها اسـتان در دیگـر برخـی اسـتفاده بـرای و شـود مشخص
 بـین برگشت و رفت حالت در باید درسی ریزی برنامه او نظر از. برخاست مخالفت به درسی  برنامه
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 ,Schwab( بـود خواهـد معنـا بی وسـایل به اهداف از خطی حرکت و گیرد انجام وسایل و اهداف

1983, p.240.( 

  
  اسالمی فلسفه در عملی و نظری) عقل( عقالنیت

 قدیم های فلسفه در نخست کنشی، و نظری یعنی، عقالنیت سطوح ترین مهم گذشت، که گونه همان
 عمـل به ارسطو سوی از که عملی و نظری به عقل تقسیم. شد مطرح اسالمی فلسفه در آن از پس و

 آغـاز همان از گذاشت، جای بر درسی برنامه در جمله از و تربیتی علوم در نیز تأثیراتی بعدها و آمد
 خـود سـهم به وی شارحان از هریک. بود رو روبه چیستی و ماهیت مورد در ابهاماتی و ها پرسش با

 تفسیرهای مختلف، های دیدگاه اتخاذ با نیز مسلمان فیلسوفان. کنند برطرف را ابهام این تا کوشیدند
 نسبت و عملی و نظری عقل چیستی درباره طورکلی، به. دادند ارائه عملی و نظری عقل از گوناگونی

  :کرد مشخص را اصلی دیدگاه سه توان می دو، این بین ارتباط چگونگی و
 عامـل و عالم به حیوان، در محرِّک و مدرِک قوای همانند انسانی، نفس قوای که معتقدند برخی

 نیـروی نظـری، عقـل. پـردازد می عمـل به نیز عملی عقل و ادراک به نظری عقل که شود می تقسیم
 درک را نظـری و عملـی جزئـی، کلـی، امـور نبایدها، بایدها، ها، نیست ها، هست که است ادراکی

 و مجـاز نیـز آن بـر عقـل اطـالق حتی و نبوده کاادر و علم سنخ از عملی عقل مقابل، در. کند می
. دارد سـروکار کوشـش و عمـل بـا و باشـد می تحریـک تنهـا عقل، این کار. است لفظ در اشتراک
 دهد می اجرا فرمان عملی عقل به سپسو  کند می تصدیق و تصور را هدفی نظری عقل اساس، براین
 بهمنیـار سـخنان و کـالم در توان می را دیدگاه این. برساند انجام به را آن دیگر، قوای از استفاده با تا

 و عاملـه نیرویـی را عملـی عقـل مشـخص، طور بـه وی). ٧٩٠−٧٨٩، ص١٣۴٩ یار،(بهمن یافت
 بـه نیـز رازی قطب که رسد می نظر به. آورد می عمل به تصرفاتی بدن قوای در که داند می غیرادراکی

 صدور محل را عملی عقل و دهد می نسبت نظری عقل به تنها را ادراک وی. دارد گرایش دیدگاه این
  ). ٣۵٢، ص٢ج، ١٣٧۵ ین،الد (قطب گیرد می نظر در افعال

 کلی امور درک به هم دو، هر عملی عقل و نظری عقل که باورند این بر فالسفه از دیگر بسیاری
 بـا نظـری عقـل کـه اسـت ایـن در دو آن تفاوت این، وجود با. پردازند می جزئی امور درک به هم و

 یـا و نبایـدها و بایدها به ناظر عملی عقل ولی دارد؛ سروکار نظری علوم با یا و ها نیست و ها هست
 اسـت؛ یکی عقل واقع، در دیدگاه، این مطابق). ٢۴٠، ص١٣٨۶ زاده، حسین( باشد می عملی علوم
 را عـدل مثال، عنوان به و نگرد می واقعی مفاسد و مصالح به نظری عقل. دارد متعددی مدَرکات ولی

 عقـل نگرشـی، چنـین. براسـاس دانـد میآنهـا  بـردن از باعث را ظلم و انسانی جوامع قوام موجب
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 مصـادیق در را آن  سـپس و کنـد می درک و اسـتخراج را ظلم بدی و عدل خوبی کلی قانون عملی،
 عملی عقل بنابراین،. گوید می سخن جزئی امور نباید و باید احکام از و آورد می در اجرا به مختلف

 شـود می نائل عملی کلی حکم درک به هاست، واقعیت درک تنها کارش که نظری عقل به مراجعه با
. دهـد می تطبیق جزئی مصادیق و موارد بر را خود کلی حکم و رسد می دیگری درک به آن، از پس و
 شـرح در او کلمـات ظـاهر از. داد نسـبت نصـیر خواجـه بـه را دیدگاه این بتوان که رسد می نظر به

 را عملــی عقــل کلــی ادراک وی کــه آیــد می دســت به) ٣۵٣، ص٢ج، ١٣٧۵ ینا،ســ (ابن اشــارات
 یـزدی مصـباح و مطهری شهید صدر، شهید مظفر، اصفهانی، محقق رشد، ابن باجه، ابن. پذیرد می
 غـرب، فالسـفه بـین در ین،). همچنـ١٣۶، ص١٣٩٣ سـروش،( نمودند انتخاب را دیدگاه این نیز

 اثـر فعـل بـر آنجاکـه تـا را عقل وی). Kant, 1972, p.57( داد قرار دسته این در توان می را 1کانت
  .نامد می عملی عقل کند، می متعین را فعل یا گذارد می

 درک کـه شـدند معتقـد و برگزیدنـد را سـوم دیـدگاه نیز فالسفه از دیگری بزرگ دسته سرانجام،
 بـه تنهـا عملـی عقـل و اسـت، نظری عقل عهده به عملی علوم ینهمچن و نظری علوم کلی احکام
 از و مسلمان فیلسوفان نزد ها دیدگاه ترین رایج از که دیدگاه این. پردازد می عملی جزئی علوم ادراک
 را عملـی عقـل باشـد، می) ٨٢، ص٩ج ق،١۴٢٣) و مالصـدرا (٨٨ق، ص١۴٠٠( سینا  ابن جمله
 منحصـر عمـل حـوزه جزئـی ادراکات به تنها را آن قلمرو و داند می بخش معرفت و ادراکی نیرویی

 تفکر بهآنها  در و یابدمی اختصاص کلی آرای و باورها به که نظری عقل برابر در سان، بدین. کند می
 وجـود دیگـری ادراکـی نیـروی دهد، می تشخیص راآنها  نادرستی و درستی و پردازد می استدالل و

 مضـار، از را منـافع و نمایـد می تأمـل صنایع و حرف و اخالقی امور از اعم جزئی امور در که دارد
  . دهد می تمییز زشت، از را زیبا و ناشایست از را شایسته نبایسته، از را بایسته
 منـد بهره خـود کلـی نتـایج از را آن و شـتابد می عملـی عقل کمک به نظری عقل این، وجود با
 و قیـاس تشـکیل بـا و نظـری عقـل از حاصـل کلـی نتـایج از گیری بهره با نیز عملی عقل. کند می

، ٢ج، ١٣٧۵ ینا،سـ (ابن یابـدمـی دسـتآنهـا  احکـام به و شود می منتقل جزئی امور به استدالل،
 و افتند می کار به نفس عامله یا تحریکی و باعثه یا شوقی قوای حکم، این حصول از پس). ٣۵٢ص

 بـدنی قـوای در عملـی عقـل راه از انسـانی نفس بنابراین،. آورند می در اجرا به را عملی عقل حکم
 و تـدبیر را بدنی قوای نظری، عقل دستاوردهای از استنباطبراساس  نیز عملی عقل. کند می تصرف
 و ادراک سـنخ از یکـی کـه آیـد می میان به سخن محرکه قوای دوگونه از اینجا، در. نماید می کنترل
 و شـوند می شوق ایجاد باعث عملی عقل به مربوط های شناخت. باشد می تحریک سنخ از دیگری

                                                           
1. Immanuel Kant 
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 در هسـتند، تحریـک قریـب مبدأ و عامل که دوم محرکه قوای. تحریکند بعید مبدأ و عامل درواقع،
 اسـاس، براین. اسـت برقرار معلولی و عّلی رابطه عامل، نوع دو این میان. دارند جای بدنی عضالت

 اعتبـار بـه آن کننـدگی تحریک بلکه کند؛ نمی تحریک به اقدام خود و نیست عامله خود عملی عقل
  . است تحریکی مبادی از یکی ادراک و بوده عملی ادراک

 واسطه یعنی کند؛ تنظیم را مافوقش با نفس روابط که است این نظری عقل به نفس تجهیز علت
 همـان کـه را علـوم و الهـی فیوضات وسیله بدین و باشد عقول جواهر و عالیه مبادی با نفس ارتباط
 دریافت اندازه یک به افراد همه البته،. آورد ارمغان به انسان برای هستند، کلی معانی و عقل صورت
 نظـری عقـل مراتب طریق از فعال عقل با ارتباطش میزان به فرد هر دریافت میزان و کنند نمی فیض

). ٢٠٨−١٩٩، ص١٣۶٠ و ٢۵٨، ص١٣۵۴ و ؛٢٢۴−٢٢٣، ص١٣۶۶ مالصــدرا،( دارد بســتگی
 عامله، قوه و نظری عقل بین که گیرد قرار غفلت مورد نباید نکته این شد، اشاره تر پیش که گونه همان
 منشأ در تنها دارد فعلی عملی حکمت در نظری عقل که نقشی. اند واسطه کدؤم شوق و عملی عقل

  ). ١٧۵، ص١٣٩٣ سروش،( دهد می سامان نظری عقل را کلی تصدیقات و تصورات یعنی است؛
 یـا اجـزا از یکی عملی عقل باشد، می نفس متأثر و منفعل مرتبه یا جزء که نظری عقلبرخالف 

 نفـس روابط تا شده تجهیز نظری عقل به نفس که گونه همان. است نفس ثرؤم و فعال مراتب از یکی
 عقـل بـه ینهمچنـ کنـد، دریافت را علوم و تنظیم را عقول جواهر و عالیه مبادی با یعنی مافوقش با

 گونـه این کلـی ادراکـات سـنخ. کند تدبیر بدن یعنی مادونش، با را خود روابط تا شده تجهیز عملی
 ولـی است؛ منفعل و قابل تنها آن دریافت در نفس شوند، می افاضه فعال عقل توسط چون که است

 حسی جزئی ادراکات به نسبت نفس که گونه همان و شوند می صادر انسانی نفس از جزئی ادراکات
. اسـت چنـین نیـز کلیـات از مسـتنبط عملـی جزئـی کـاتاادر در اسـت، مبـدع بـه شبیه خیالی و
 از را جزئـی صغرای و نظری عقل از را کلی کبرای خود تالش با عملی مرتبه در نفس دیگرسخن، به

 اسـت اسـتنباط کلمـه یـک در عملـی عقـل کـار. رسد می جزئی نتیجه به خود و گیرد برمی واهمه
 کار به برای شده فراهم جزئی رأی جمله، ترین کوتاه در عملی عقل کارکرد). ١٨۵−١٨٢، صهمان(

 ).٢۵٨، ص١٣۵۴ مالصدرا،( است نظری عقل کلی حکم از مستنبط که است عمل در بستن

  
  درسی برنامه در عملی و نظری عقالنیت ارتباط

 در مادون قوای همه و عملی عقل گذشت، سوم دیدگاه ویژه به و اسالمی فلسفه در که آنچهبراساس 
 عقـل کلـی احکـام اجـرای واسـطه عملی عقل). ٢٠٠، ص١٣۶٠ همان،( اند نظری عقل خدمت
 تحقق و شدند نمی اجرایی عالمه قوه احکام از یک هیچ بود، نمی عملی عقل اگر یعنی است؛ نظری
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 عقـل. دهـد می ارائـه عملـی جزئـی ادراک و استنباط قالب در را خدماتش عملی عقل. یافتند نمی
 را خود صغرای و نظری عقل از را خود کبرای که دارد، صغرا و کبرا به نیاز فکر و استنباط برای عملی

 در مـا درواقـع،). ١٩٨، ص١٣٩٣ سروش،( گیرد می وهم و خیال از یعنی مابعد، و مادون قوای از
 عملی عقل از تحریکی هیچ در که چنان نیستیم؛ نیاز بی کلی ادراکات از جزئی ادراکات از یک هیچ
 در را فکـر عملـی عقـل. گنجنـد می نظـری عقل ذیل در نوعی به مدرکات همه پس نیستیم؛ نیاز بی

، ١٣۵۴ مالصـدرا،( کنـد می اختیـار بـودن خیـر خاطر بـه کـه  را صـنایعی گیـرد؛ می کار بـه صنایع
 با عملی عقل ین،). همچن٩۶، ص١٣۶٣ و ٣٣١، ص١٣٧٩ سینا، ابن ؛١٩٩، ص١٣۶٠ ؛٢۵٨ص

 زشـت ظلـم و دروغ ینکـها مانند دارند؛ تعلق اعمالبه  که یابد می دست آرایی به نظری عقل کمک
 از مسـتنبط عملـی جزئـی حکـم که جهت آن از صنایع استنباطهمچون  نیز اعمال استنباط. است
 اسـتنباط دیگرسـخن، به. است عملی عقل کارکرد مصادیق از دارد، پی در را نظری عقل کلی حکم
 جزئـی امـور این که جزئی امور در استنباط و تعقل و فکر: از اند عبارت حقیقت در اعمال و صنایع

، ١٣۶٠ همـان،( شـود می اخالقـی افعـال بـه مربـوط غیرصنایع که غیرصنایع یا و هستند صنایع یا
  ). ١٩٩ص

 بـا توانـد نمی اسـت، اخالقی و عملی سنخ از شوآب اذعان به که درسی  برنامه صورت، این در
 از آن، بـا ارتبـاط بـدون عملی عقل مسیر در نهادن گام با تنها و نظری عقل از عبور و گذاشتن کنار
 بـا عملـی عقـل و نظری عقل دیدگاه، این در. دهد ادامه خود حیات به و یابد نجات نابودی و مرگ
 عقـل همـان را عملـی عقـل کـه مسلمان اندیشمندان از برخی دیدگاه برابر در( تنوع و کثرت وجود
 بـه و دارنـد یکـدیگر بـا ناگسستنی پیوند ،)١٠۶، ص١٣٨۶ باقری،: ک.ر. آورند می شمار به نظری
 بـه بـاال عـالم بـا ارتباط طریق از و دارد قرار رأس در نظری عقل سو، یک از. اند وابسته هم به نوعی
 یـاری امـور اسـتنباط در را او تـا شـتابد می عملی عقل کمک به و پردازد می ذهنیات و کلیات درک
 یافتنی دسـت راآنهـا  و تبدیل اجرایی جزئیات به را کلیات عملی عقل بر تکیه با دگرسو، از و رساند
 این از یکی عقالنیت درسی،  برنامه در رو، ایناز. باشد کارساز دنیوی زندگی در تواند می که کند می
 در را دو آن و بـرد بهره خود نوبه به عقالنیت نوع دو هر از باید بلکه ندارد؛ معنا دیگری بدون نوع دو

  برنامـه نهـایی اهـداف و ها نظریـه کلیات، در باید نظری عقالنیت با. گیرد کار به درسی ریزی برنامه
 عمـل عرصـه وارد را اهـداف و ها نظریـه کلیات، این عملی عقالنیت با و نمود تعقل و تفکر درسی
 چنـین جویـد، دوری عملی عقالنیت از و یابد تمرکز نظری عقالنیت بر درسی  برنامه چنانچه. کرد

 نخواهـد وجـود گفتن برای حرفی عمل میدان در و کند می بسنده ذهنیات و کلیات به تنها ای برنامه
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 بـه نظـری عقالنیـت و آید میان به سخن عملی عقالنیت از تنها ای برنامه در اگر مقابل، در. داشت
  .شود می رو روبه مشکل با برنامه نوع این علمی و نظری پشتوانه شود، سپرده فراموشی
بـرخالف  اسـالمی، فلسـفه در عملـی عقل و نظری عقل میان ارتباط چگونگی و نوع با مطابق

 هـای موقعیت خادم را آن از برآمده علمی های نظریه و ها دیدگاه و نظری عقالنیت که شوآب دیدگاه
 در. بـود خواهـد درسی  برنامه در عملی عقالنیت مخدوم نظری عقالنیت آورد، می شمار به خاص
 تا بکوشند باید درسی ریزان برنامه و است نظری عقل درسی  برنامه در اصلی محور و جایگاه نتیجه،
 گام در. دهند توجه مورد گوناگون و خاص های موقعیت در را آن و نسپارند فراموشی به را محور این

 و اندیشـمندان دیگـر همکـاری با درسی ریزان برنامه که است این مستلزم نظری عقالنیت نخست،
 در و اهـداف و بیندیشند دینی و علمی فلسفی، مبانیهمچون  مختلف مبانی و زیربناها در متفکران
 نظـر در بنا سنگهمچون  راآنها  و بکشند بیرونآنها  درون از را هایی ایده و ها دیدگاه امکان، صورت
 خـدمت بـه بـا آنان دوم، گام در؛ کرد وارد آن در را ای خدشه خاص های موقعیت در نتوان که گیرند
 نظری، عقالنیت از حاصل کلی های آرمان و ها ایده تحقق جهت در خویش عملی عقالنیت گرفتن
 جزئـی و واسـطی اهـداف تـا پردازنـد می تأمـل و تفکـر بـه درسی  برنامه از ای ویژه موقعیت هر در

 برگزیننـد را هایی شیوه و ها راه و نمایند ترسیم را موقعیت آن با متناسب و نظری عقالنیت از مستنبط
  .باشد کارساز موقعیت آن در مطلوبی نحو به که

 عملـی، و نظـری متمایز عقالنیت نوع دو از درسی  برنامه برخورداری به توجه با و نگرش این با
 شـده تعیـین پـیش از اهـداف و ها گیری تصـمیم کلـی، آرای عقالنـی، باورهـای با هم ریزان برنامه
 نظری عقالنیت بر تکیه با. گیرند می را ای سنجیده های تصمیم ویژه های موقعیت در هم و اند مواجه

 از فـارغ کـه نهـاد بنیـان اساسی بر را درسی   برنامه توان می پیشین، اهداف و باورها عقالنی اعتبار و
 1گرایی نسـبیت از و گیـرد قـرار جامعـه عملی های زمینه و اجتماعی معیارهای ها، ضابطه هنجارها،

 کـه دارد را دیویی گرایی عمل از مهمی عناصر شوآب دیدگاه درواقع،. ماند دور شوآب فکورانه عمل
 بـه پایبنـدی بـا دیویی). ١٢۵، ص١٣٨۴ نواک،( باشد می مبتنی 2گرایی تجربه بر خود رویکرد این

 و تجربی را معارف و علوم مجموعه عمل، صحنه به حقیقت کردن محدود و معرفت تجربی دیدگاه
 مفهـوم گنجانـدن بـا وی. دانست می شدن رد قابل و نسبی و تجربه دنیای درباره موقت هایی فرضیه
 زمـان تربیتی های گرفتاری از بسیاری که بود باور این بر یکدیگر، با دو آن آمیختن و تجربه در تفکر
 تنهـا یـادگیری دلیل، همین به. است تجربی معرفت از عقالنی معرفت جدایی به اعتقاد از ناشی او

                                                           
1. relativism 

2. empiricism 
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 تا بپیوندند هم به باید عقالنی و تجربی فرایندهای و آید می دست به محیط و یادگیرنده بین تعامل در
 الیـاس،( باشـد تجربـی هـای داده روی بـر انسـان ذهن فعالیت محصول که دهند شکل را معرفتی
 و تفکـر اسـالمی، فلسـفه در نظری عقالنیتبراساس  که است حالی در این). ۴۴−۴١، ص١٣٨۵
 فراتـر ریزان برنامـه و نظران صـاحب اجتمـاعی محـیط و عملـی های زمینه از درسی  برنامه در تعقل
  .گریزد می بودن نسبی از حیث، این از و رود می

 معنای بـه گرایی نسـبیت از درسـی  برنامـه کلـی قـوانین و اصـول اهداف، بودن دور همه، این با
 زدایـد می درسی  برنامه از را گرایی مطلق عملی، عقالنیت. نیست کامل 1گرایی مطلق در فروغلتیدن

 های موقعیت در را متمایزی و متفاوت های تصمیم آنان تا گذارد می باز را درسی ریزان برنامه دست و
 از حاصـل کلـی دیـدگاه و گیری جهـت راسـتای درآنهـا  تمـامی البتـه، کـه بگیرند جزئی مختلف

 کالن سطح در درسی  برنامه ینکها با اساس، براین. است درسی  برنامه در نظری عقالنیت کارگیری به
 از جزئـی سـطح در ولـی کند، می پیروی تایلری ابزاری عقالنیت و پایین به باال از خطی الگوی از
 و هـدف دوسـویه مسـیر شـوآب فکورانـه عمـل فرایندهمچون  و شود می خارج سویه یک خط این

 بـا درسـی ریزی برنامـه هـای گروه برگشـت، و رفـت طریق این در. پیماید می را ها روش یا و وسائل
  شود می تشکیل محیط و درسی موضوع آموز، دانش معلم، شامل آفرین نقش عناصر تمامی مشارکت

 به و آورند وجود به اهداف در را تغییراتی یا و بپردازند کرهامذ و بحث به ها روش و وسائل مورد در تا
 و ماتااقـد ایـن تمـامی شـد، اشـاره که گونه همان. یابند دست ویژه موقعیت در جمعی تصمیمات
 بـا منافـاتی و گیرد می صورت درسی برنامه در عملی عقل 2شناسی موقعیت چارچوب در ها فعالیت
 .ندارد نظری عقل

  
  گیری یجهنت

 اجتماعی، مختلف مبانی کنار در که دهد می نشان درسی  برنامه های دیدگاه و هاگیری جهت بررسی
 بـین در. اسـت داشـتهآنهـا  گیری شـکل و تکـوین در اساسـی نقـش فلسـفه دینـی، و شناسی روان
 و رشـد و عقالنیـت بـر کـه هایی گیری جهت فلسفی، مبانی از ناشی درسی  برنامه های گیری جهت
 اهمیت از فشارند، می پا آدمی تفکر قدرت یعنی، آن مهم کارکردهای و عقالنی های مهارت پرورش
 کـه اسـت ایـن درسـی های برنامـه از اصـلی هدف ها، گیری جهت نوع این در. برخوردارند فراوانی
  .کند تقویت آنان در را منطقی استدالل قدرت و بپروراند را یادگیرندگان فکری و عقالنی توان بتواند

                                                           
1. absolutism  

 کـرد، ترجمـه یاخالقـ یشناسـ تیموقع ایـ و یعملـ یورز حکمـت را آن توان یم که ارسطو، ریتعب به ،)phronesis( سیفرونس. ٢
  .)١٠۶ و ٩١ص ،١٣٨۶ ،یباقر( است یعمل یها تیموقع در ریخ صیتشخ استعداد یمعنا به



      ١٩۵  ...دو آن ارتباط و درسی  برنامه در عملی و نظری عقالنیت

 

 عقالنیتـی نـوع چـه فلسـفی جهـت از ها دیـدگاه ایـن درمورد نظر  عقالنیت ینکها همه، این با
 عقالنیـت فلسفی نگاه با ارسطو که زمانی از. شود بررسی دارد جا که است مهمیمسئله  باشد، می
 در اندیشمندان دیگر و فیلسوفان سوی از زیادی های بحث نمود، تقسیم عملی و نظری قسم دو به را

 ایـن بـر تکیـه با تربیت و تعلیم فیلسوفان و متفکران. شد مطرح آن درباره علمی مختلف های حوزه
. کردنـد ارائـه عرصـه ایـن در را مهمـی های ایـده او، از پـس فالسـفه و ارسـطو های اندیشه از نوع

 غنیمـت را فرصـت عملـی، و نظـری بـه عقالنیت تقسیم از الهام با نیز درسی  برنامه نظران صاحب
کادمیک گرایی عقلهمچون  هایی دیدگاه از و شمردند  و گرایی عمـل برابر در عقالنی گرایی سنت و آ
  .آوردند میان به سخن فکورانه عمل

 یـا و نظـری عقالنیت از نوع یک بر تنها درسی  برنامه های گیری جهت از دسته دو این از هریک
کید عملی عقالنیت  بنـا نظـری عقالنیـت برپایـه کـه هـایی گیری جهت کنند؛ می رها را دیگری و تأ
 مکـان و زمـان چـارچوب در کـه کننـد می بیـان را ای شـده تعیـین پـیش از اهداف و باورها شدند،
 های نظریـه از دسـته ایـن نظران صـاحب. رود می فراتر اجتماعی های زمینه و جامعه از و گنجد نمی
 و تفکـر تقویـت و رشد عقالنی، توان پرورش ذهنی، توسعههمچون  کلیاتی از همواره درسی  برنامه
 بـاالترین معـرف های اندیشـه و عقایـد بـا آنـان کـردن رو روبـه طریـق از یادگیرنـدگان عقلی قوای

 عوض، در. کنند می خودداری یشترب جزئیات تعیین از و گویند می سخن بشری، عقل دستاوردهای
 درسـی،  برنامـه در ثابـت خطـی شـیوه و شـده تعیین پیش از اهداف هرگونه رد با دوم دسته حامیان
 دسـت آفـرین، نقش عناصر تمامی همکاری با تا کوشند می و کشانند می عمل صحنه به را عقالنیت

  .بگیرند درسی  برنامه ویژه های موقعیت در تنها را عقالنی های گیری تصمیم و بزنند فکورانه عمل به
 از دسـته دو ایـن بـین نـوعی بـه تـوان می اسـالمی، فلسـفه در عملی و نظری عقل به نگرش با
 از برخـورداری بـا کـه گفـت سـخن درسـی  برنامـه در نگـاهی از و کرد برقرار آشتی ها گیری جهت

 هایی کاسـتی از و باشـد دارا را گیری جهـت نـوع دو هر مثبت های ویژگی عملی، و نظری عقالنیت
 اعتقـاد بـه. جویـد دوری درسـی  برنامه در دوم دسته گرایی نسبیت و اول دسته گرایی مطلقهمچون 
 عملـی عقل و اند نظری عقل خدمت در مادون قوای همه و عملی عقل اسالمی، فالسفه از بسیاری
 قـوه احکـام از یک هیچ بود، نمی عملی عقل اگر یعنی است؛ نظری عقل کلی احکام اجرای واسطه
 ادراک و اسـتنباط قالـب در را خـدماتش عملـی عقل. یافتند نمی تحقق و شدند نمی اجرایی عالمه
 اعتبـار و نظـری عقالنیـت بـر تکیـه بـا کـالن سطح در صورت، این در. دهد می ارائه عملی جزئی
 هنجارهـا، از فـارغ که نهاد بنیان اساسی بر را درسی   برنامه توان می پیشین، اهداف و باورها عقالنی
 در. مانـد دور گرایی نسـبیت از و گیرد قرار جامعه عملی های زمینه و اجتماعی معیارهای ها، ضابطه
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 ریزان برنامـه دسـت و زدایـد می درسـی  برنامـه از را گرایی مطلق عملی عقالنیت نیز تر پایین سطوح
 جزئـی مختلـف هـای موقعیت در را متمـایزی و متفـاوت های تصمیم آنان تا گذارد بازمی را درسی
 عقالنیـت کارگیری بـه از حاصـل کلـی دیدگاه و گیری جهت راستای درآنها  تمامی البته، که بگیرند
  .است درسی  برنامه در نظری
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