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 چکيده

ی تطبیقی آراء جان الک و پیترز هرست در باب تربیت شهروند عقالنی این پژوهش به مقایسه

پردازد. این تحقیق از نوع تحلیل اسنادی است که با هدف مقایسه و تطبیق و گردآوری می

چنین کاری آن بوده که وجوه  ای انجام گرفته است. نتیجهاطالعات از طریق مطالعات کتابخانه

تشابه و تفاوت بین آراء تربیتی الک و هرست مشخص و تبیین گردیده است. نتایج تحقیق 

ها بین آراء الک و آراء تربیتی رغم برخی تفاوتمبین آن است که وجوه تشابه فراوانی، علی

 هشیرا صاحب اندهرست و الک، هر دو انسان هرست در باب تربیت شهروند عقالنی وجود دارد. 

 ،یالنعق ییبر پرورش ذهن و توانا دیخود و تأک یانهگرایو براساس نگاه عقل دانندیو فکور م

منجر به  دیاب تیدر نها تیو ترب میهستند و معتقدند که تعل تیو ترب میدر تعل نیمخالف تلق

نتقال القا و ا یجهیدر نت راتییتغ نیو رشد تفکر شود که ا یمطلوب همانند خودکاو راتییتغ

در  تیکه بر پرورش عقالن یذهن تیالک و هرست هر دو با ترب .شودینم جادیدر افراد ا دیعقا

 .موافقند ،دارد دیافراد تأک

ی تطبیقی، آرای تربیتی الک ، مقایسهشهروند عقالنیشهروند، عقل،  :اژگان کليديو

 .و هرست
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 2ابتسام کوتی، 1سميّه پاپی
، دانشگاه شهید چمران اهواز؛ خوزستان، گروه علوم تربیتیدانشجوی دکتری  فلسفه تعلیم و تربیت،  1

 .ایران
 ، دانشگاه شهید چمران اهواز؛گروه علوم تربیتیآموزش و پرورش، کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه  2

 . ایران خوزستان،

 

  :نام نویسنده مسئول

 سميّه پاپی

  ي تطبيقی آراي جان الک و پيترز هرستمقایسه

 در باب تربيت شهروند عقالنی

 4/11/1399 :تاریخ دریافت

 19/1/1400 :تاریخ پذیرش
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 مقدمه
های خداوند انسان به سبب برخورداری از قوۀ عقل و تفکر بر دیگر موجودات برتری داده شده است. به طوری آفریدهدر میان 

های عاطفی و اجتماعی او در حد وسیعی تحت سیطرۀ جنبه عقالنی قرار دارد )مزروقی و که سایر ابعاد وجودی وی از جمله جنبه

هایی دانست که برای فعلیت رساندن ابعاد مختلف وجود انسان ۀ تدابیر و روشتوان مجموع(. تربیت را می116: 1386صفری، 

(. در بٌعد عقالنی عبارت است از ایجاد شرایط مناسب برای پرورش قوه تفکر انسان 54: 1392اند )رشیدی و بهشتی، تعریف کرده

 یافته، موجباتدانند که منظم و سازماناری می(. برخی تربیت عقالنی را مجموعۀ تدابیر و رفت502: 1379در درون هستی )ملکی، 

 (. 508: 1379آورند )بهشتی، رشد و پرورش عقل را در دو جنبۀ نظری و عملی آن در جهت دستیابی به هدفهای مطلوب فراهم می

السفه یونان ف اندیشی و قضاوت ارتباط دارد و در دنیای فلسفه اولین حامیان تربیت عقالنیتربیت عقالنی با دانش، فهم، ژرف

ز آموزش ای ایعنی سقراط، افالطون و ارسطو بودند. سقراط که در غرب به عنوان بنیانگذار تربیت عقالنی شناخته می شود شیوه

آموز در زمینۀ فرضیات، سؤاالتی را مطرح نموده تا نسبت به اموری آگاهی یابد. آموزان ارائه کرد که براساس آن، دانشرا به دانش

ور سازد، به طتر میو کسانی که خوبی را بشناسند، کار خوب انجام خواهند داد. افالطون ساختار تربیت عقالنی را روشنبه نظر ا

نمود تا از مقام علمی خود احساس رضایت نکنند این عدم رضایت، آنها را به سوی خودآزمایی آموزان توصیه میمثال به دانش

(. ارسطو 40: 1380شدند )الیاس و ضرابی، معلم با تجربه به کسب دانش جدید نائل می داد و با همیاری یکدیالکتیکی سوق می

گوید: طبیعت حقیقی انسان، همانا خرد اوست و خرد انسان، برترین راهنمای آدمی است ) با تأکید بر عقالنیت در تربیت می

از فیلسوفان تحلیلی معاصر است، جایگاهی ویژه برای  (. و پیترز که24: 1391دهقان سیمکانی،  ؛ نقل از1372کاردان و همکاران، 

عقالنیت در تربیت قائل و معتقد است تربیت عقالنی باید در فرد تغییر نگرش ایجاد کند و نگرش او را نسبت به خودش، هستی، 

نوروزی و همکاران، ؛ نقل از 1998هدف نهایی و ماورای طبیعت تغییر دهد و این تغییر نگرش به رفتارهای او جهت دهد )کار، 

ممیز مطرح شده و ماهیت تعلیم  _ (. عقل در محافل اندیشمندان اسالمی، از دیرباز، منبع استنباط، قوه ادراک و عامل32: 1397

ل ریزد و نقش تربیتی او محاو تربیت انسان، همان عقالنیت اوست به طوری که اگر عقالنیت از او سلب شود، انسانیت او فرو می

 (. 148: 1393فر، وحدانیشود )می

( در پژوهش خود با عنوان الگوی تربیت عقالنی در روایات دریافت که تربیت عقالنی از جمله مسائل حیاتی و 1394صفری )

توجهی مربیان عرصه تعلیم و تربیت به این ساحت از توجهی یا کمکلیدی است که شکوفایی فرد و جامعه مبتنی بر آن بوده و بی

 های جدی تربیتی خواهد شد. ربیتی، سبب بروز آسیبهای تساحت
ی خود با عنوان ضرورت تربیت عقالنی از دیدگاه اسالم به این نتیجه رسید که وجود ( در مقاله1394خوشخویی و امینی )

نبه باشد اما نقش جیهای جسمانی، اجتماعی، روانی، اخالقی و عقالنی و تعامل و ارتباط فعال آنها با یکدیگر مانسانی، دارای جنبه

رسد. به طور کلی عقالنیت، یکی از تمایزات برجسته ها، برجسته و متمایز به نظر میسازی دیگر جنبهعقالنی در اثرگذاری و غنی

 ای که ارزیابی جایگاه انسان در قرآن، به میزان تکامل عقلی او بستگی دارد. انسان نسبت به دیگر موجودات است؛ به گونه

های آموزشی آن به نگارش درآورده است که به ای را تحت عنوان تربیت عقالنی در نهج البالغه و داللت( مقاله1379ملکی )

ین داند و بر هماهمیت و نقش تفکر در تربیت عقالنی پرداخته است و پرورش آن را از نکات مهم و اساسی در تربیت عقالنی می

 فکر در تشریع امور اجتماعی و تفکر در خود پرداخته است. اساس به بررسی پیوند تفکر با روان، نقش ت

داند که با اتکا به قوای تفکر خود به فعالیت در اجتماع با توجه به اینکه هرست شهروند عقالنی را شخص متفکر و عاملی می

شهروند عقالنی از عقل عمومی و های شهروندی خود را به خوبی انجام دهد. در دیدگاه الک، کند مسئولیتپردازد و تالش میمی

شود و بر اساس همین مند میی تفکر و استدالل( بهرهعقلی که همگان به طور مساوی از آن برخوردارند )عقل به مفهوم قوه

 گونه که او حق داردکند و چنین فردی، معتقد است همانبرابری، برای تأمین منافع خود بدون تجاوز به حقوق دیگران تالش می

های شخصی نباید با نقض حقوق منافع و امتیازاتی برخوردار شود دیگران نیز حق دارند برخوردار شوند ولی این  برخورداری از

دیگران همراه شود. لذا استخراج و بررسی تطبیقی آراء تربتی الک و هرست عالوه بر آنکه سبب درک ژرف و عمیق این دو دیدگاه 

شود که با تشریح این دو دیدگاه، راه برای درک موارد انطباق و اختالف آراء تربیتی الک و هم میخواهد گردید، این امکان نیز فرا

 . شودهرست باز می
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 سواالت پژوهش
 ها و ابعاد شهروندی کدامند؟. ماهیت شهروند چیست؟ ویژگی1

 . منظور از عقل چیست و اهمیت و ضرورت آن چیست؟2

 ه رویکردها و اصولی در تربیت شهروند وجود دارند؟ . منظور از شهروند عقالنی کیست؟ چ3

 های آرای جان الک و هرست در باب تربیت شهروند عقالنی کدامند؟ها و شباهت. تفاوت4

 

 روش پژوهش
تحلیلی است و با توجه به موضوع این پژوهش، که بررسی تطبیقی آراء  -با توجه به ماهیت و کیفیت، این پژوهش، توصیفی 

گیرد و گردآوری های تطبیقی قرار میالک و پیترز هرست در باب تربیت شهروند عقالنی است در زمره پژوهش تربیتی جان

 ای انجام گرفته است.اطالعات از طریق مطالعات کتابخانه

 

 مفهوم شهروند

است. شهر، تنها ( مشتق Civitas« )سیویتاس»ی از واژه cityگیرد و ریشه می cityاز شهر « 1شهروند»از نظر لغوی، 

د کند، به همین دلیل است که شهروناجتماعی از ساکنین یک منطقه معین نیست بلکه مفهوم واحد سیاسی مستقلی را افاده می

شود بلکه معنای فراتر از آن را به همراه دارد. شهروند ضمن این که ساکن شهر است در سازماندهی فقط به ساکن شهر گفته نمی

 (. 89: 1390یم قواعد زندگی در شهر و تدوین قانون حاکم بر شهر و مملکت نیز مشارکت دارد )رزاق پور، شهر و تدارک و تنظ

رفته و این کلمه مورد استفاده نبوده است، توان گفت لغت رعیت معادل شهروند به کار میدر فرهنگ ایرانی و زبان فارسی می

گزینش و مورد استفاده قرار گرفت. هم اکنون شهروند  Citizenصطالح ی امگر پس از اینکه به عنوان یک معادل برای ترجمه

اهل یک »ی دهخدا شهروند (. در لغت نامه122: 1387باشد )احمدپور، یکی از اصطالحات رایج در موارد مختلف در کشور ما می

بوده است و در واقع این « بند»شته در این واژه در گذ« وند»تعریف شده و در ادامه توضیح داده که پسوند « شهر و یا یک کشور

ی تبدیل شده است و معادل انگلیس« وند»به « بند»بوده )به معنای کسی که به شهری بند است( و با گذشت زمان « شهربند»واژه 

 (. 5: 1390است )پورطهماسبی و تاجور، « Citizenship»شهروند 

مثالً در ترمینولوژی محمد جعفر جعفری لنگرودی، نامی از آن شهروندی در ادبیات حقوقی کشور ما پیشینه چندانی ندارد، 

ای هشده است. در فرهنگی رعیت و رعایا بجای شهروند و یا شهروندان استفاده میبرده نشده و تا قبل از انقالب مشروطیت از کلمه

دوزبانه مثل فرهنگ حییم و های ی شهروند تعریف نشده است، ولی در فرهنگعمومی مثل فرهنگ معین و فرهنگ عمید کلمه

آریان پور، کلمه شهروند به معنی بومی، شهری، اهل شهر، تابع، رعیت و شهرنشینی که از خدمات لشکری و شهربانی آزاد شده 

مندی از حقوق بومیان یا شهرنشینان تعریف شده است. ظاهراً به معنی بهره 2های اهلیت و تابعیتباشد، آمده است. همین طور واژه

ی شهروند را در خود جای داده است، فرهنگ فارسی امروز است. در این فرهنگ شهروند چنین ستین فرهنگ فارسی که کلمهنخ

-306: 1389)کاظمی، « کسی که اهل یک شهر یا یک کشور باشد و از حقوق متعلق به آن برخوردار باشد»تعریف شده است: 

اهل یک شهر یا یک کشور آمده است. در تعریفی از شهروند، چنین آمده (. و در فرهنگ روز سخن تألیف انوری به معنی 305

ی تولد یا اعطای قانونی شهروندی به وی، عضو یک کشور و جامعه سیاسی است و شهروند کسی است که به واسطه»است که 

« های قانونی می باشدمایتباشد و مستحق برخورداری از تمام حقوق مدنی و حی سیاسی میدارای علقه و وفاداری به آن جامعه

 (. 122: 1387، به نقل از احمدپور، 1999، 3)برایان

 

 

                                                           
1 .Citizen 
2. Citizenship 
3. Brayan 

http://www.rassjournal.ir/


 12 -23 ، ص1400 بهار، 25رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www. RassJournal. ir 

 

 ها و ابعاد شهرونديویژگی
 شود:شود پرداخته میهایی که برای شهروند ذکر میدر زیر به برخی از ویژگی

های در دیگر هویت ی خود عضویتشانهای ویژهشهروندان خوی همکاری و خودگردانی دارند و در کنار نگهداشت هویت -

های گوناگون، منافع شخصی و عمومی را پیوند می کنند و برای تحقق این هدف، با بر پا کردن انجمنگروهی را نیز حفظ می

 دهند. 

 ند. کنهای این نقش آگاهند و آن را پیگیری میهای جداگانه هستند و از حقوق، امتیازات و مسئولیتشهروندان دارای نقش -

های گوناگون، از نگهداری امکانات عمومی کند. در واقع شهروندان در زمینهدر کارهای عمومی جامعه مشارکت می شهروند -

 کنند. و منابع طبیعی گرفته تا بازسازی مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احساس مسئولیت می

 ازند. پردهای دولتی و اجرای آنها میگیریمیمشهروندان با برپاکردن نهادهای مستقل از دولت، به مشارکت و نظارت بر تص -

ای دارد، اما فضیلت اصلی یک شهروند، میانه روی و انصاف شهروند در مورد کارهای جامعه منتقد است و عقاید سنجیده -

 گیرد، هرگاهیدر داوری و انتقاد است؛ یعنی یک شهروند در همان حال که نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به باد انتقاد م

 کند. همین نهادها تهدید شوند، از آنها دفاع می

 ی خود اوست. پذیرد که ارزش و اعتبار و هویت آن شهروند به اندازهداند و میشهروند، دیگران را شهروندی برابر با خود می -

حس مشارکت و سهیم بودن، در سرشت یک شهروند، به عنوان یک ضرورت وجود دارد که حسی دلپذیر است )افضلی و  -

 (. 109: 1389حسام، 

اجتماعی، محتوا و  -های مفهومی و در بستر تاریخیترین مفاهیم اجتماعی است که درون شبکههم چنین، شهروندی از مهم

ین مفهوم در فرآیند تاریخی و به تبع تحوالت پدید آمده در جوامع، دگرگون شده است. چنان معنای خود را آشکار ساخته است. ا

های متفاوت مورد بررسی قرار داده و هر یک بر بعد یا ابعادی از آن تأکید که مکاتب و صاحبنظران مختلف، این مفهوم را در زمینه

 اند. داشته

 اند: هار بعد فردی، اجتماعی، مکانی و زمانی را ذکر نمودهدر تحلیل شهروندی، چ 6و لیو 5، گراسمن4کوگان

ترین بعد است. به این دلیل که فرآیندهای درونی و خصوصی را به فرایندهای عمومی و بیرونی ارتباط می بعد فردی، پیچیده

، که به لحاظ فردی و دهد. بعد فردی شهروندی، بر گسترش توانایی فردی و تعهد نسبت به اصول اخالق و رفتار تأکید دارد

 شود. های ذهنی و فکری، عشق و عالقه و عمل مشخص میاجتماعی، توسط خصلت

کند که شهروندان باید قادر باشند که در شرایط و موقعیتهای مختلف نیز فعالیت کنند بعد اجتماعی شهروندی مشخص می

اکرات، به منظور مشارکت در زندگی عمومی و فائق آمدن بر و کنش متقابل داشته باشند. آنها باید قادر باشند در مباحثات و مذ

گردند، با دیگران گفتگو کنند و در یک فضای محترمانه که همواره شأن انسان مسائل و مشکالتی که به طور فردی با آن مواجه می

 های تازه را فراهم نمایند. رزششود، به قضاوت رفتار یکدیگر با احترام و بستر رشد او زندگی اجتماعی در آن مراعات و حفظ می

ای، ملی و چند فرهنگی، عمل ی چند جامعه محلی، ناحیهی پیرامونی، در حیطهدر بعد مکانی، هر فرد، فراتر از خود و جامعه

 از ی جهانی در قرن بیست و یکمشکند. انسجام دهکدهکند. جهان به طور فزاینده مرزهای مادر را با تعلقات مجازی در هم میمی

 حجم و بعد بیشتری برخوردار است. 

بعد زمانی شهروندی بر این موضوع تأکید دارد که شهروندان، نباید خود را خیلی در زمان حال محدود کنند و از تحلیل 

شود وسعت زمان را درک نکرده و مان به شرایط خاص، سبب میگذشته و آینده غافل بمانند. در بعد زمانی، محدود بودن دیدگاه

 (. 7-10: 1388؛ نقل از فتحی واجارگاه و واحدچوکده، 5: 1999از گستره زمان غافل بمانیم )کوگان و همکاران، 
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 مفهوم عقل
های مختلف، به طور خالصه عقل، آن بعدی از انسان است که کارش سنجش است. عقل با ورود به عرصه« عقل چیست؟»

نجیده کند و سکند، سنجیده فکر میخردمند، انسانی است که سنجیده عمل میکند. انسان ها سنجشگری میمتناسب با آن عرصه

 شود.هاست که سامان مند میگریی این سنجشگوید و در نتیجهسخن می

 

 اهميت عقل
 شود:در زیر به دالیل اهمیت عقل و اعمال آن در بعد فردی و اجتماعی اشاره می

 الف( سنجش درستی فکر

ی نظری این است که عقل صدق و کند؟ یکی از اقدامات عقل در حوزهنظرات، عقل چگونه سنجش میدر مورد افکار و 

 سنجیم. میرویم بیرون و یابا شواهد مربوطه این ادعا را می« هوا سرد است»گوییم کند. مثال وقتی میدرستی ادعاها را بررسی می

وییم و گفته یا نگرفته است. با این قرائن و شواهد متناسب بررسی میکنیم و میبینیم آیا حباب یا بخاری گربه پنجره نگاه می

 کنیم. ادعای مورد نظر را تصدیق یا انکار می

 ب( سنجش تناسب عمل

حرفت درست بود ولی جایش »گوییم باشد. به طور مثال، میی عقل عملی یکی از اقدامات عقل، سنجش اعمال میدر عرصه

 دهیم. ها را نیز از این نظر مورد سنجش قرار میملی است و ما انساناین سنجیدگی ع«. اینجا نبود

 ج( سنجش همخوانی اجزاي یک مجموعه

بزرگترین فریضه یک فیلسوف، تأمین انسجام »گوید: یکی از اقدامات عقل، سنجش انسجام در یک مجموعه است. کانت می

دهید و با ست. به طور مثال، شما به حرفهای من گوش میسنجش انسجام فکری در یک مجموعه اقدامی دشوار ا«. فکری است

ه کنید که این فرآیند ببینم، شما تمام وقت ارزیابی میفرآیندی را که من می« کند؟او چه چیزی را تعقیب می»گویید: خود می

ای چه آمد یا حذف شد؟ گویید چه شد، نفهمیدیم این شخصیت برآید؟ میخواهد برسد. چرا از یک داستان خوشتان نمیکجا می

گویید: این قصه مثل آب روان همین طور پیوسته است. این انسجام است. انواع پسندید، مییا در مقابل وقتی داستانی را می

آورند. بدترین نوع گسیختگی، تناقض است که های نامنسجم را به وجود میها وجود دارند که در یک مجموعه حالتگسیختگی

 «. الف ب نیست»آخرش بگوید »و « الف ب است»ر ابتدای سخن خود بگوید مثالً یک شخص د

 فرضهاي آن د( سنجش تناسب یک مجموعه با پيش

عقل به عنوان یک نیروی سنجشگر در بررسی همخوانی یک مجموعه الزم است به سنجش آشکار و نهان )ظاهر و باطن( 

اجتماعی و ... بپردازد. به عنوان مثال در بررسی سخنان یک فرد، عقل  های مختلف فکری، عملی، اخالقی، نوشتاری،امور در حوزه

)رشد آموزش پردازد ها میی نهان آنها یعنی مفروضات و پیش فرضبه عنوان سنجشگر هم به ظاهر سخنان و هم به جنبه

 (.1397ابتدایی،

 

 شهروند عقالنی

مجموعه  کند وتنها در مجتمعی زیستی )شهر( زندگی می در تعریفی از شهروند گفته شده است که شهروند کسی است که نه

کند، بلکه در مقام مالک ی او با سایر شهروندان، مدیران شهر و کالبد شهر را تنظیم میهای وی و رابطهای از قوانین، فعالیت

(. 1390هماسبی و تاجور، کند )پورطگیر و مؤثر در اداره و حیات شهر، ایفای نقش میشهر)شریک با سایر شهروندان( و تصمیم

به معنای عضو، وابسته و در اینجا جزء بیانگر خارج الزم « وند»مند و جامعه انسانی فرهنگ« شهر»واژه شهروند مرکب از دو کلمه 

ونه گآید که به نوعی در خود، بار عقالنیتی را داراست و بدان شهر است که از این واژه مرکب، معنای انتزاعی مناسبی به دست می

 شود:نمایان می
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کند که بر مبنای توجیهات خودپسندی انجام حکایت میپذیرش آگاهانه و مُدلل نسبت به عضویت در جمع  الف( از

 کند. گرفته باشد؛ بنابراین بر جهانگردی که در جامعه غیرخود باشد، صدق نمی

راین بر ماشین، حیوان، گیاه و . . . صدق را داشته باشد، بناب قابليت پذیرش در جمع و شمارش در ردیف دیگران ب(

 نخواهد کرد. 

کند، درست مثل همان نسبت زبانی که ، حکایت میي متقابل ميان فرد و دیگران در یک جامعهرابطه ج( از وجود

س می باشد، پیوندی معنوی میان شهروند و جامعه احساموجب پیوند و رسانیدن معنا به شنونده خود می« وند»و « شهر»میان 

ای که به صورت پناهنده در میان تواند باشد؛ بنابراین مهاجر یا رانده شدهشود که بیشتر از نوع فرهنگ و مشترکات انسانی می

 آید )مگر آن که مدت زیادی بگذرد تا آن پیوند به وجود آید(. برد شهروند آن جامعه به شمار نمیای دیگر به سر میجامعه

(. در بحث از تعهدات 76-77: 1387خبر میدهد )جعفری لنگرودی،  انبه ميان فرد و جامعهتعهدات دو ج د( از وجود

میان فرد و جامعه، دو نوع تعهد وجود دارد: تعهد حداکثری و تعهد حداقلی. در تعهد حداکثری، شهروندان تمام قواعد و نهادهای 

داند. در بحث از شهروند عقالنی، م نهادهای موجود را مطلوب نمیپذیرند. اما در تعهد حداقلی، فرد به عنوان شهروند تماشهر را می

خورد. یها به چشم مکند. در اینکه تعهد حداقلی چیست؟ تفاوت دیدگاهتعهد حداکثری شرط الزم نیست و تعهد حداقلی کفایت می

هستند و راستای همین تعهد، نهادی که ای معتقدند که عدالت و اخالق دو تعهد اساسی، بنیادی و حداقلی به عنوان نمونه عده

 (.1397دانند )رشد آموزش ابتدایی،خالف عدالت و یا اخالق عمل کند را الزم التغییر می

 

 رویکردهاي تربيت شهروند عقالنی
برای پرورش یک انسان سنجشگر و عاقل؛ شهروندی که هم متمدن باشد یعنی در مرزهای مکانتی معین بتواند زندگی بکند 

تعهدات حداقلی یا حداکثری را داشته باشد باید چگونه عمل کنیم؟ چهار رویکرد مهم در این خصوص وجود دارد که عبارتند  و هم

 از:

 رویکرد اول: سوادآموزي فرهنگی

توانیم شهروند عقالنی را یکی از رویکردهای تربیت شهروند عقالنی این است که ما از طریق آموزاندن دانش فرهنگی می

کنیم. باید به افراد به عنوان شهروندان جامعه، فرهنگ آموخته شود. پیشفرض این دیدگاه این است که انسان یک جانور تربیت 

 ها را بر اساس فرهنگگوییم انسانفرهنگی است: انسانشناسی فرهنگی. به عنوان نمونه از مردم شرق و یا مردم شمال سخن می

طرفدار نظریه سوادآموزی فرهنگی هستند و معتقدند ما برای  7 لن بلوم و دونالد هرششناسیم. آخاص مکانی که در آن هستند می

تربیت یک شهروند عاقل باید فرهنگ را آموزش دهیم. شهروند عاقل کسی است که فرهنگ خود )دانش، ادبیات، سیاست، روابط 

های فرهنگی انجام اعمال خود با توجه به پیش فرضداند در چه مکانی قرار گرفته است و در شناسد و میاجتماع و تاریخ( را می

 کند. و بطور سنجیده و عاقالنه عمل می

 رویکرد دوم: آموزاندن دانش عينی

رویکرد دوم در تربیت شهروند عاقل آن است که به آموزش دانش عینی پرداخته شود که این رویکرد با رویکرد آموزاندن 

ها با هم اختالف دارند و عینی و عینی نگر است چندان هماهنگ نیست؛ زیرا فرهنگی آن وجود دانش سواد فرهنگی که الزمه

ها باید به دانش عینی و واحد دست یابند دانشی که عام و کلی است و مشکالت شود. در این رویکرد انساناین منشأ منازعه واقع می

اکز تعلیم و تربیت باید علوم خنثی و عینی را آموزش دهند. ناشی از تضادهای فرهنگی را در خود ندارد. بر این اساس، مدارس و مر

های سیاسی و اجتماعی اصاًل دهد و به دغدغهکسی که این حقایق جهانی را بشناسد عاقل شده و اعمال سنجیده از خود بروز می

اید به سیاست بپردازند، دانشگاه نبگیرد که اماکن آموزشی و دانشی نباید توجه ندارد و به عنوان نمونه، این اعتقاد در او شکل می

 سیاسی باشد و دانشگاه فقط باید دانشگاه باشد. 
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 رویکرد سوم: آموزاندن روش تفکر

کند که ما باید روش تفکر را آموزش دهیم و نه دانش را. زیرا آموزش دانش رویکرد سوم در تربیت شهروند عاقل بیان می

د توانیابد که میا دارند. با آموزش روش تفکر، فرد به نوعی استقالل دست میهای خاص خود رعینی و آموزش فرهنگی دشواری

 بر اساس آن تصمیم بگیرد و عمل کند. 

 رویکرد چهارم: آموزاندن تفکر نقاد

 یذاکره انتقادم ییتوانا شیسبب افزا یتفکر انتقاد رویکرد پایانی در تربیت شهروند عاقل، آموزش تفکر نقادانه به افراد است.

آموزش و پرورش  (.236: 1393نقل از پاپی، 2: 2007، 8 کوی)تن دام و مون باشد یبه جامعه م در رابطه با موضوعات و مسائل مبتال

به  یآموزش یهارنامهدر ب یو دموکراس یمشترک هم چون تحمل، مدارا، تنوع، حقوق شهروند یهامجموعه از ارزش کی یبا ارتقا

ک )م بهتر آماده شوند یزندگ یشود که شهروندان برایکند و سبب میم قیرا تشو یانتقاد یدشهرون ،یعنوان آموزش شهروند

 (.237نقل ازهمان، 9،2013دونالد

 

 اصول تربييت شهروند عقالنی
هایی را در در پاسخ به این سؤال که چگونه به تربیت شهروند عاقل بپردازیم؟ دو اصل اساسی وجود دارد که هر یک روش

 دارند: دامنه خود

 اصل نخست: کل نگري

ری نگاست؛ زیرا در عقل، انسجام و پیوستگی مهم است. یکی از الزامات عاقل شدن، کل نگریالزمه شهروند عاقل بودن کل

 کنیم.هایی در این رابطه اشاره میشود در زیر به روشهای مختلف آشکار میهای عملی به صورتاست. این اصل در شیوه

کند و به : یک فرد عاقل در قضاوت کردن دیگران محتاطانه عمل میرسی انسجام مجموعه اعضاي یک اندیشهالف( بر

کند. فرد عاقل صبور است و صرف شنیدن یک جمله و یا بخشی از سخنان طرف مقابل در رابطه با او و دیدگاهش قضاوت  نمی

 کند.  پس از اتمام سخنان فرد مقابل اظهار نظر می

ورزی، در نظر گرفتن گیرد و در عقلفرد عاقل، یک سخن را با مفروضاتش در نظر می کاویدن مفروضات یک سخن:ب( 

 ها بسیار مهم است.پیش فرض

ورزی است. درون و بیرون جستجوی همخوانی ظاهر و باطن امور از لوازم عقلج( بررسی همخوانی ظاهر و باطن امور: 

کرد. بر این اساس فرد باید انسجام اندیشه و عمل و هماهنگی این دو را بسنجد. در صورت  هر امری را باید سنجید و بررسی

ورزی نادیده گرفته شده است زیرا شعار عقل این است که باید به سوی ی اختالف میان اندیشه و عمل  باید گفت که عقلمشاهده

 ه سمت وحدت بروند.همگنی حرکت کرد. شخصیت انسان محل تعارضات است و تعارضات باید ب

یکی دیگر از شعارهای عقل در سطح اجتماع و در ارتباطات شهروندی، انسجام و  د( پيجویی همبستگی اجتماعی:

همبستگی اجتماعی است. در سطح اجتماعی الزم است همبستگی در اولویت قرار بگیرد و بر عقل و مخرج مشترک افراد، احزاب 

ی در میان افراد به دور از عقالنیت است مثل این است که ما در کشتی بنشینیم و بگوییم ها تأکید شود. نبود همبستگو گروه

 هایی از آن که سوراخ میشود از ما فاصله بسیار دارد! ؟گوشه

 

 اصل دوم: جزءنگري

بسیار مهم  گریگر است. تجزیهگر باشد همانطور که ترکیباصل دیگر تربیت عقالنی یعنی جزءنگری است. عاقل باید تجزیه

 گری عبارتند از:است. موارد مختلف تجزیه
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گر ن: در الگوهای تربیتی الزم است الگوها را تحلیل کنیم و  تجزیههاي مثبت و منفی الگوهاي تربيتیالف( تجزیه ویژگی

و خصایص  مان پرهیز کنیمها را ببینیم تا عاقل شویم و بتوانیم از خصایص منفی الگوهایهای مثبت و منفی و ضعفباشیم و ویژگی

 مثبت آنها را جذب کنیم.

نگری خطاست. نگر باشد و کلمورد دیگر جدا کردن ادعا از عمل است. در اینجا فرد باید تجزیه ب( تجزیه ادعا از عمل:

ع دینداران وضباید میان دین و عمل دینداران تفکیک قائل شد در صورتی که این دو با هم خلط شوند و دین را رها کنیم، چون 

گر نایم. بنابراین انسان عاقل محتاج سنجش و تفکیک است  و شهروند عاقل الزم است هم کلدرستی ندارند خالف عقل عمل کرده

 (.1397نگر باشد تا تعادل و جامعیت ظهور کند )رشد آموزش ابتدایی، و هم تجزیه

 

 الک و شهروند عقالنی
قل جزئی های ععلیم و تربیت باید افرادی را پرورش دهد که صرفاً با تکیه بر حسابگریاز نظر متفکران و حامیان عقل مدرن، ت

رفتار کنند. مدرنیته و طرفداران عقل مدرن، رفتارهای شریعت مدارانه انسان که در برابر دستورات وحی و شریعت از افراد جامعه 

 «کانت»بداع راه احل و بهبود زندگی و اجتماع صحّه بگذارد. پذیرند و بر قدرت خرد آدمی برای حل مشکالت، ازند را نمیسر می

ی برای اداره ی قانونهدف فلسفه انتقادی را تربیت شهروندان روشنگر توسط دولتی روشنگر و برقراری صلح دائمی میان ملل و تهیه

آورد، بلکه در قالب ت به دست میی شناخداند. عقل مدرن، نه تنها مشروعیت خود را به عنوان سوژهمی« ی مدنی جهانیجامعه»

گیرد که هدف آن تکوین و تکامل روح روشنگری از طریق آزادی فردی و شهروند مدرن نیز در پی ایجاد نظامی سیاسی قرار می

 تواند(. الک، معتقد بود وضع آدمی در طبیعت هر چند با آزادی همراه است نمی11: 1394برابری میان شهروندان است )جهانبگلو، 

خواهد بکند، با این وجود با افسارگسیختگی همراه باشد هر چند آدمی در وضع طبیعی حق دارد با خود و مال خود هر چه می

در کتاب  10ی دیگری را که در اختیار او است تباه کند. الک بر خالف آراء توماس هابزحق ندارد خود را تباه کند و یا آفریده

، با محوریت عقل، ابزار تجربه و مشاهده، 11کند که طبیعت انسانداند؛ بیان میم ضرورت نمیلویاتان، حق انقالب را برای مرد

های خود و هر آن چه که به ها این حق را خواهند داشت که از سالمتی، آزادی و داراییقابلیت شکوفایی دارد و هر یک از انسان

البته با لحاظ عقل و حتی االمکان بدون نتایجی خون باور. الک در دانند دفاع کنند. حکم عقل در راستای منافع و آرامش خود می

کند: وجودی متفکر و آگاه که در جسم قرار دارد. وجودی که به آدمیانی که با او را این چنین تعریف  می "خود"فرضیه ذهن

نباید به دیگری در جان، اند و مستقل و آزادند هیچ یک مشورت کنند خواهد گفت که چون آدمیان هر یک با دیگری مساوی

سازد که هیچ کس به جان، سالمت و آزادی و دست، پا، ملک و مال آسیب برساند. در نتیجه قانون مکشوف عقل همه را ملزم می

یا مال کسی گزند نرساند، درست است در این وضع حاکم یا قاضی دنیوی وجود ندارد، اما وجدان آدمیان مقید به قانون اخالق 

ات ی لذگرداند. به همین دلیل است که انسان در نظر الک تنها اعمال خود را به انگیزهکه همگان را به آن ملزم میطبیعی است 

(. 178: 1384شنود و حداقل هر از چند گاهی به آن اعتنا می ورزد )فراتی،دهد، ندای وظیفه را میجسمانی و حیوانی انجام می

ان جامعه، معتقد بود که تمامی افراد باید از این نوع آموزش برخوردار شوند و این نوع الک در بحث آموزش مدنی و تربیت شهروند

آموزش نباید به طبقه ی خاصی اختصاص یابد. دلیل حمایت از آموزش و پرورش عمومی مدنی، نیاز جامعه به وجود شهروندانی 

ای برخورد عینی با موضوع داشته باشند ر مسألهطرف که در هگیری کنند، شهروندانی بیغرضانه تصمیماست که بتوانند بی

 (. 1396)گوتک،

 

 هرست و شهروند عقالنی
سیاسی( مکمل عقالنیت نظری )معرفت شناختی( است؛ بنابراین محور  -پس از دیدگاه عقل مدرن، عقالنیت عملی )حقوقی

نامد، اخالق مسئولیت می« 12مارکس وبر»یافتگی عقالنیت عملی، حسن مسئولیت شهروند و به عبارت دیگر، آنچه اصلی تحقق
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نویسد می« )که معتقد است فقط نژادی از فرشتگان قابلیت زندگی در جمهوری را دارند« 14روسو»در پاسخ به « 13کانت»است. 

( آثار این 11: 1394که انسان مجبور است که شهروند خوبی باشد، حتی اگر از نظر اخالقی هم شخص خوبی نباشد )جهانبگلو، 

نوع تعلیم و تربیت در زندگی امروز اروپاییان قابل بررسی است. در اروپا سعی بر آن است که امور زندگی بر اساس حسابگری های 

 اداره شود تا رفاه واقعی زندگی اجتماعی به وجود آید.  عقل جزیی و معیارهای علمی

از نظر هرست، آموزش و پرورش لیبرال بر کسب دانشی استوار است که فی نفسه ارزشمند است و باعث اعتال و شکوفایی 

بپردازد،  انشیشود. درحقیقت عقل و ذهن انسان برای رسیدن به غایتی که برای آن خلق شده باید به کسب چنین دعقل انسان می

زیبا شود )یعنی اصالت با پرورش عقل است. مسلماً، وقتی افراد به چنین دانشی دست یافتند کل جامعه نیز از آن برخوردار می

انسان آرمانی لیبرالیسم از راه تعلیم و تربیت به هوشمندی، بصیرت، روشنفکری و شکوفایی عقلی به نحوی  (.165: 1381کالم، 

آماده  ،یبه نوع برالیل تیو ترب میهر تعلشود. ی روح وی میبرای همیشه در وی ماندگار است و در حقیقت ملکهیابد که دست می

 یو الزم برا ازیدانش مورد ن دادن ادیها به قصد نگرش مدارس و دانشگاه نیدر جامعه است. در ا یاحرفه یزندگ یکردن فرد برا

 ییهاپرورش انسان ،هادانشگاه تیاند و هدف و موضوعبنا شده یاجتماع یهارتاز انواع خاص مها یکردن شخص در برخ دهآما

لکه ب یادانش حرفه کیاز دانشگاه انتظار داشته باشد نه مهارت و پرورش در  دیبا یاانسان حرفه کیآنچه  قتیماهر است. در حق

 (.86-87 :1395 و همکاران، ی)بهلول است یافهنوع از دانش حر نیکاربرد ا یجهت ده

گوید: هدف آموزش و پرورش باال بردن سطح فرهیختگی و هوشمندی نیومن در مورد فواید روحی و عقلی آموزش لیبرالی می

جامعه است. هم چنین در راه بنیان نهادن اصول صحیح باید اذهان مردم، پرورش و ذوق ملت، بیدار شود تا باعث عشق به فرهنگ 

(. هرست معتقد است که تعلیم و تربیت تعهد به عقالنیت 166: 1381نقل از زیبا کالم،  312: 1873، 15در مردم شود )نیومن

ی ه عقیدهدارد. باست، نه کمتر و نه بیشتر. با این بیان، هرست محوریت عقالنیت در تعلیم و تربیت لیبرال را به خوبی بیان می

ای که هر عقیده ای را قابل قد و آزاد اندیش بار آورد، به گونهوی برای آموزش و رشد عقالنیت در کودکان الزم است آنها را منت

وری آهای دانشی که به پیشرفت فنانتقاد و قابل تحول عقالنی بدانند و هیچ امری را حقیقت آخر نپندارند. هرست فایده زمینه

ا هو بصیرت انسان می دانند. این رشتهشود مانند شعر، ادبیات، تاریخ و به طور کلی علم انسانی را تقویت نیروی نقد منجر نمی

کند که انسان فرهنگ خود را درک و جایگاه خود را در جهان تعیین کند و نیروی تعقل را در جهت زندگی هوشمندانه کمک می

ظر ن اعتال بخشد. به همین دلیل در هر نظام آموزشی علوم انسانی باید اولویت داشته باشد. روشن است چنین افرادی فرهیخته از

گوید در آموزش کند و میتر است. با این حال، نیچه از آموزش لیبرال انتقاد  میشهروندی نیز وجودشان برای اجتماع باارزش

آموزند. این آشنایی با دانش برای تقویت عقل است و ذهن آموزنده را برای های پذیرفته شده و رایج را میلیبرال به افراد نظریه

: 1381نقل از زیبا کالم،  75: 1983، 16شود )کوپرکند و از انسان مانند یک سکه رایج استفاده میمی حل مشکالت روز آشنا

177.) 

 

 گيرينتيجه
هرست و جان الک هر دو نگاه خوش بینانه به انسان دارند و عقل باورند. این دو، بر عقل به عنوان فصل ممیز انسان از حیوان 

ها  ی انسانگرایی، عقل را در سطح نازل آن و به معنای شناخت عقالنی عمومی که همهی حسفلسفهی تأکید دارند. الک بر پایه

ی افراد از حقوق داند و همین نوع عقل را به سبب دیدگاه تساوی گرایانه خود، مبنایی برای برخورداری همهاز آن برخوردارند می

ظات و مالزمات اجتماعی پرهیز کرده )دیدگاه متقدم( و بر این عقیده است داند. هرست نیز در دیدگاه خود، ابتدا از مالحبشر می

تواند به زندگی سعادتمندانه دست یابد. اما در تأمالت اخیر خود به این های ذهنی و مغزی خود میکه آدمی با اتکا به توانایی

 امی رخدادهای آن را رقم بزند )دیدگاه متأخر(.رسد که تربیت یک فعالیت اجتماعی است و عقل قادر نیست به تنهایی تمنتیجه می

ی متقدم( و هم چنین به عقل بنابراین، هرست در دیدگاه خود در رابطه با عقل با ارسطو هم رأی است و به عقل نظری )در دوره
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دانند و فکور میی متأخر به عنوان مکمل عقل نظری( توجه دارد. هرست و الک، هر دو انسان را صاحب اندیشه و عملی )دردوره

ی خود و تأکید بر پرورش ذهن و توانایی عقالنی، مخالف تلقین در تعلیم و تربیت هستند و معتقدند که گرایانهبراساس نگاه عقل

القا و انتقال  یتعلیم و تربیت در نهایت باید منجر به تغییرات مطلوب همانند خودکاوی و رشد تفکر شود که این تغییرات در نتیجه

توان گفت که شهروند عقالنی در دیدگاه هرست، شود. با توجه به مطالبی که در این نوشتار آمده، میید در افراد ایجاد نمیعقا

ی متأخر )عقل عملی به عنوان مکمل عقل نظری( است. مفهومی است که بیشتر معطوف به دیدگاه او در رابطه با عقل در دوره

ی ی متأخر است. در هر دو دیدگاه هرست و الک، وظیفهبا برداشت هرست از عقل در دوره برداشت الک از مفهوم عقل نیز موافق

های اجتماعی پذیری و مهارتی اجتماعی و آموزش نقشآموزان برای ورود به عرصهمدرسه پرورش افراد متفکر و آماده کردن دانش

وشتن، های خواندن، نرد به عنوان شهروندی مستقل، مجهز به مهارتای ارائه شود که فبه آنان است. تعلیم و تربیت فرد باید به گونه

ی فناوری ارتباطات و اطالعات، مشارکت جو، توانمند در گفت و گو و برخوردار از حس رضایتمندی حساب کردن، مهارت در حوزه

حت دید انتقادی بررسی کند و ت گیری باشد. هم چنین، شهروندی تربیت یابد که شرایط جامعه را بااز زندگی و توانایی تصمیم

ر خود داند که با اتکا به قوای تفکها قرار نگیرد. هرست شهروند عقالنی را شخص متفکر و عاملی میتأثیر تبلیغات و مصرف زدگی

د های شهروندی خود را به خوبی انجام دهد. در دیدگاه الک، شهرونکند مسئولیتپردازد و تالش میبه فعالیت در اجتماع می

ود شمند میی تفکر و استدالل( بهرهعقالنی از عقل عمومی و عقلی که همگان به طور مساوی از آن برخوردارند )عقل به مفهوم قوه

ونه گکند و چنین فردی، معتقد است همانو بر اساس همین برابری، برای تأمین منافع خود بدون تجاوز به حقوق دیگران تالش می

های شخصی نباید با ع و امتیازاتی برخوردار شود دیگران نیز حق دارند برخوردار شوند ولی این  برخورداریکه او حق دارد از مناف

نقض حقوق دیگران همراه شود. الک و هرست اگر چه هر دو با تربیت ذهنی که بر پرورش عقالنیت در افراد تأکید دارد موافقند؛ 

همسو با یکدیگر ندارند. الک به تربیت جسمی توجه دارد و روان سالم را در ی تربیت جسمی، الک و هرست عقاید اما در زمینه

ای نداشته است. هرست به تعلیم و تربیت همگانی برای افراد اعتقاد دارد داند؛ اما هرست به تربیت بدنی افراد اشارهبدن سالم می

آموزان فراهم آید ی دانشهای ذهنی مطلوب برای همهو حتی معتقد است که تالش شود تا در تعلیم و تربیت، مهارت ها و توانایی

ی شاگردان انجام شود و افراد کم استعدادتر از تحصیل اشکال دانش محروم نشوند اما الک به و تدریس اشکال دانش برای همه

تقاد دارد و به ی کارگر اعی متمول جامعه و ایجاد مدارس کار برای فرزندان طبقهآموزش فردی و تدریس خصوصی برای طبقه

 ند.کی او به نوعی تضاد پیدا مینوعی موافق تبعیض آموزشی است که این از نقاط ضعف آرای الک است و با دیدگاه تساوی انگارانه
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 مراجعمنابع و 

دانشگاه  یاسالم تیترب یمجله پژوهش هادر اسالم.  یحقوق شهروند یبر مبان ی(. درآمد1387. )وبیاحمدپور، ا [1]

 .120-142ص ،3، شماره 2. سال باهنر کرمان دیشه

. شماره یاقتصاد -یاسیماهنامه اطالعات س. رانیدر ا ی(. حقوق شهروند1389. )یرسول و حسام، مهد ،یافضل [2]

 .106-123ص ،279-280 یها

 .39-49، ص 44. شماره فصلنامه معرفت. یعقالن تی(. ترب1380عبدالرضا. ) ،یجان و ضراب اس،یالـ [3]

و  میتعل یفصلنامه مسائل کاربرد)ع(.  یدر سخنان امام عل یعقالن تیترب های(. روش1379. )دیسع ،یبهشت [4]

 .505-518، ص 4. شمارهیاسالم تیترب

نسبت آموزش  لی(. تحل1395رمضان. ) ،یو برخوردار ییحی ،یقائد د؛یسع ،یمحسن؛ ضرغام ،یفسخود یبهلول [5]

 .77-95، ص 33، شمارهفصلنامه خانواده و پژوهش. ینظر تیو ترب میبا تعل یا-و حرفه یفن

 یدرس یو بازتاب آن در کتاب ها یحقوق شهروند یدر راستا تیو ترب مینقش تعل نییتب(. 1393. )هیسم ،یپاپ [6]

انشکده د ت،یو ترب میو فلسفه تعل خیتار یارشد رشته  ینامه کارشناس انی. پارانیا ینظام آموزش یعلوم اجتماع

  چمران اهواز. دیدانشگاه شه ،یو روان شناس یتیعلوم ترب

 یپژوهشنامه علودر نهج البالغه.  یشهروند تی(. حقوق و ترب1390و تاجور، آذر. ) اوشیس ،یپور طهماسب [7]

 .1-23، ص 4سال دوم، شماره  ،یو مطالعات فرهنگ یپژوهشگاه علوم انسان

 . چاپ نوزدهم. تهران: گنج دانش.حقوق ینولوژیترم(. 1387محمد جعفر. ) ،یلنگرود یجعفر [8]

. معاصر( لسوفانیتن از صاحب نظران و ف 20جهانبگلو با  نینقد عقل مدرن)مصاحبه رام(. 1394. )نیجهانبگلو، رام [9]

 (، تهران: فرزان روز.یسامع نی)مترجم: حس
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 .دانشگاه باقرالعلوم یاسیفصلنامه علوم سهابز، الک و کانت.  شهیو دولت در اند نی(. د1384عبدالوهاب. ) ،یفرات [18]
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دوفصلنامه . یاز منظر متون اسالم یعقالن تیترب هایو روش ی(. مبان1386. )ییحی ،صفری و الهرحمت ،یمزروق [21]
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