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Abstract: The purpose of this study

is the exploration of cultural 
presuppositions of students regarding
the matter of ‘nature’. The issue of 
how presuppositions influence 
science learning is discussed. 
Semantic ethnography as a method 
of investigation was drawn on.
Informants were students in grade 9
in two high schools. Based on the 
World View Theory of Kearney, 
presuppositions of students in four 
universal categories were 
investigated (relationship, 
classification, causality and time). 
We found five subcategories in 
students’ view: aesthetic, religious-
mystical, conservationist, naturalistic 
and mysterious perspectives. Finally 
some points for culture-sensitive 
science curricula are discussed.
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  مقدمه

اجتماعی -در این نوشتار، رویکرد فرهنگی
1

آموزان بوده  مبناي فهم چگونگی یادگیري دانش 

سنین، روال منطقی و خطی  يهبر این اساس استدالل ما این است، که یادگیري در هم. است

ندارد و عوامل و متغیرهاي نامنطقی
2
هاي نامنطقی را  امل و ویژگیکودك این عو. انددر آن دخیل 

کند و به تدریج جزء خصلت و  از بدو تولد از خانواده و محیط فرهنگی اجتماعی اخذ می

. بینی فرد نامید توان جهاناین مجموعه عوامل را می).2000کوبرن، . (شود او می» طبیعت ثانویه«

اعی، به ویژه در فلسفه و هاي مختلف علوم انسانی و اجتم اي است که در حوزه بینی واژه جهان

شناسیبینی در معناي انساندر این نوشتار، جهان. شود شناسی به کار گرفته میانسان
3

هاي ، تلقی

هاي گونه که در برخی حوزهبینی آنهاي فرد درباره جهان است و  نه جهانفرضاساسی و پیش

بینی مفهوم ایدئولوژیک جهاندر این نوشتار، . شودمدون دانش، نظیر فلسفه به کار گرفته می

آموزان هاي فرهنگی و باورهاي عمیق دانش فرضبینی، پیشتر آنکه، مرادمان از جهاندقیق. ندارد

نوشتار توصیف غنیهدف این. جهان است يهدربار
4

آموزان، به منظور دانش» بینی علمیجهان« 

. نشان دادن نقش آنها در یادگیري علوم تجربی است

  مبانی نظري تحقیق وپیشینه 

و ) 1389نیک نام و دیگران، (پرورش وشناسی آموزش بنیان نظري این پژوهش مبتنی بر انسان    

کرنیبینی  الگوي نظري آن نظریه جهان
5

هاي نظري و تجربی متعددي بر اساس پژوهش. است 

بینی قش جهانهاي غربی و غیرغربی و چگونگی ن رویکرد انسان شناختی به آموزش علوم در فرهنگ

و 2000، 1996؛ ایکنهد،  2001،2010، 1991کوبرن ، (آموزان انجام شده است  در یادگیري دانش

اما هیچ  .)1995و کاستا،  1995؛ اوگونی و همکاران،1991؛ فلن و همکاران، 1995؛ جگید، 2007

1. Socio-cultural approach
2. Nnon rational
3. Anthropology
4 .Thick description

م با جزئیات ضرورتاً أبه عبارت دیگر، توصیف غنی و تو. اي فنی و تخصصی استنگاري واژهتوصیف در مردم

  سیر استم با تحلیل و تفأتو

5 . Kearney
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ورد در ادامه الگوي نظري م. پژوهشی در این خصوص در فرهنگ کشورمان صورت نگرفته است

  .شوداستفاده و نیز روش تحقیق توضیح داده می

 يههاي نسبتاً منسجم دربار اي از دیدگاه بینی را مجموعه شناس معروف، مایکل کرنی جهانانسان

). 2000در کوبرن،  1984کرنی، (باشد  داند که گویاي تفکر فرد است که ضرورتاً درست نمی جهان می

طور مختصر، روش نگریستن مردم به دنیاي پیرامونکالن و به بینی را اندیشه سطح  کرنی جهان

  . دانست می

تواند شامل ، که می»غیر خود«شود را از نامیده می) من(» خود«بینی مرزهاي آنچه  جهان

. کنددیگران و محیط طبیعی باشد، مشخص می

بر . دهد و جهان شکل می زمان، فضا يههاي او دربار ها و اندیشه بینی هر فرد به ایده جهان

این . سازدبینی فرد را می بینی کرنی، هفت امر عام و جهانی، جهان جهان يهاساس الگوي نظری

این مقوالت . جهان است يههاي ذهنی فرد دربار هفت مؤلفه مفروضات اساسی یا پیشفرض

در ادامه، این هفت . بندي، زمان و فضا اند از خود، غیر خود، ارتباط، علیت، طبقهجهانی عبارت

  .دهد ، ارتباط خود با غیرخود، را نمایش می1شکل. شودمقوله توضیح داده می

   

)Cobern, 1999(بینی کرنی  الگوي جهان: 1شکل 

خود طبقه بندي غیر خود

علیت

 ارتباط

 فضا زمان
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  خود و غیر خود: بینیامور عام مرتبه اول نظریه جهان) الف

خود یا معناي شخصی از خویشتن
1

. ارجاع فرد به خودش در جهان است يهترین نقط بنیادي، 

توان گفت جهان شامل خود  پس می. کند خود در محیط و در تعامل با غیر خود معنا پیدا می

در یک . میان دو قطب انتهایی یک طیف  متغیر است» خود«ماهیت ). دیگري(است و غیر خود 

در این حالت . بینند تداوم و استمرار جهان می انتهاي این طیف افرادي قرار دارند که خود را در

زدایی براي این افراد، خود آنچنان شخصی. تمیز و تفکیک میان خود و غیر خود بسیار کم است

در حالی که در انتهاي دیگر طیف، . کنند وجود خارجی ندارند شده است که او احساس می

.د و غیرخود باور دارندقاطعی میان خو دارند که به تمایز نسبتاً رافرادي قرا

بندي، ارتباط و علیت  طبقه:  دوم نظریه جهان بینی يهامور عام مرتب) ب

بر اساس . بندي است طبقه يهترین مثال براي مقول واضح» غیرخود -خود«تمیز میان : بندي طبقه

براي  .بندي کرد توان غیر خود را در سه دسته طبیعت، جامعه و خدا طبقهبندي، مینوعی طبقه

بندي  در طبقه براي مثال، . توان زیرطبقاتی تعریف کرد ها نیز، میبندي هرکدام از این طبقه

-اي دیگر طبقهدهند، عدهموجودات زنده، در حالی که برخی انسان را در طبقه جانوران قرار می

  .گیرنداي متفاوت براي این منظور در نظر می

توان این ارتباط را به سه صورت بنگریم می» غیر خود«و » خود«اگر به ارتباط میان : ارتباط 

هماهنگی
2

، تسلط
3

و مقهوریت 
4

ها در واقع، به طور خالص و  البته هیچکدام از این. خالصه کرد 

. ها وجود داردکامل وجود ندارند، بلکه ترکیبی از این

. گیرد ورکیم بهره میهاي د جهانی را توضیح دهد از دیدگاه يهکه این مقولکرنی براي آن: علیت

 يهکند اندیشبر آن داللت میبراین اساس او بر این نظر است که اولین چیزي که ارتباط علّی

کارایی
5

. منظور از علت، توانایی ایجاد تغییري مشخص است.،  قدرت مولد و نیروي فعال است

ن قدرت بعد از آن که به دیگر سخن، نیرو قبل از آن که قدرتش را نشان دهد علت نام دارد و هما

  ).406، ص 1999کوبرن، (شود  محقق شود معلول نامیده می

1. Person's sense of self
2. Harmony
3. Dominance
4. Subordinance
5. Efficacy

www.noormags.ir

www.SID.ir
http://www.noormags.ir


...آموزان ایرانیبینی علمی دانشجهان

۵٩

فضا و زمان: سوم نظریه جهان بینی يهامور عام مرتب) ج

اي  دهند، افراد مختلف فضا را به گونههاي فراوانی وجود دارد که نشان می ها و پژوهش مثال: فضا

براي مثال، . شهر و روستا مفهوم فضا متفاوت استمثالً در میان مردم ساکنان . بینند متفاوت می

هاي متفاوت، نسبت به فضا و تأثیر آن بر یادگیري در کالس علوم، به فهم  تلقی يهکوبرن دربار

شهودي -ادراکی
1

بدون توجه به مفاهیم تحلیلی ) کوچک یا بزرگ بودن(اشیاء  يهانداز يهدربار 

تواند در کالس علوم، هنگام یادگیري اي مشترك میه این فهم. کندطول، سطح و حجم اشاره می

  . آورندمفاهیم علمی مشکالتی به وجود 

تواند سه بینی کرنی می زمان در جهان. اي داردزمان نسبت به فضا، ساختار پیچیده: زمان

شان گیري هاي مختلف به لحاظ جهت فرهنگ. گیري گذشته، حال و آینده داشته باشد جهت

 يهکند که دربارکوبرن در این خصوص به پژوهشی اشاره می. با یکدیگر متفاوتندزمان  يهدربار

آموزان بیشتر به زمان  او بر این نظر است که این دانش. آموزان اسپانیایی انجام شده استدانش

تر از هر چیزي است که ممکن است در آینده حال توجه دارند و براي آنان، اکنون و حاال واقعی

توان آن را به صورت خطی در تصویر دیگر از زمان، می). 47، ص 1991کوبرن، (تد اتفاق بیف
2
 

رسد و بدون  شود و در یک مسیر یک طرفه به حال میزمان از گذشته شروع  می. تصور کرد

. گرا سازگار استگیري آینده این تصویر خطی از زمان با جهت. یابد بازگشت، به سوي آینده می

است که در  قرون وسطی در مقایسه با دوران روم و یونان باستان نسبت به کوبرن بر این نظر 

  . زمان تلقی متفاوتی وجود داشته است

-بینی علمی دانشبندي، علیت، زمان، براي بررسی جهانلفه ارتباط، طبقهؤدر این نوشتار چهار م

. آموزان ایرانی مورد توجه قرار گرفته است

  مراحل آن ا وهآوري داده روش تحقیق، گرد

شناختی، نگاري معنامردم .نگاري معناکاوانه استروش مورد استفاده در این تحقیق، مردم

اسپردلی و مک ( فرهنگی در میان یک گروه است يهتالشی براي شناخت، توصیف و فهم زمین

ن درباره آموزا ها و ادراکات مشترك دانشفرهنگی، فهم يهدر این تحقیق، زمین). 1386کوردي، 

1. Perceptual-commonsense
2. Linear
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آموزان، و گویاي  دانش يهدر واقع این ادراکات، سازنده تفکر روزمر. طبیعت و علم است

  . هاست بینی علمی آن جهان

آموزان پایه اول دو دبیرستان در منطقه شش شهر تهران هاي تجربی این پژوهش از دانشداده

هاي دو و بر اساس دادهگیري هدفمند نمونه. آوري شده استجمع 88-89در سال تحصیلی 

شناختی، سرمایه فرهنگی و عالئق کلی پرسشنامه اول مشتمل بر سؤاالت جمعیت. پرسشنامه بود

اي آنان نسبت به خرده فرهنگ مدرسه و آموزش علوم مدرسه آموزان، وجوه و ابعاد عاطفی  دانش

پرسشنامه دوم نیز، . بینی نظیر دینداري یا باورهاي دینی بودو نیز برخی عوامل سازنده جهان

هاي گزینه. بسته پاسخ، طراحی شده بر اساس الگوي نظري پژوهش بود هگوی 30شامل 

در طراحی . بودپرسشنامه دوم در طیف لیکرت و در پنج درجه از کامالً موافقم تا کامالً مخالفم 

رار گرفتها و مسائل مطرح در فرهنگ ایرانی، مورد توجه قهاي پرسشنامه، به دغدغهگویه
1
.  

 -الف: آموزان دعوت به مصاحبه شدندها، چند دسته دانشهاي این پرسشنامهبر مبناي داده 

را انتخاب ) کامالً موافقم و کامالً مخالفم(هاي قطبی طیف لیکرت  که عمدتاً گزینهآموزانی دانش

 - بودند و جب کردهرا انتخا) نظري ندارم(که عمدتا پاسخ خنثی  آموزانیدانش - بودند؛ ب کرده

گیري مستقل از  در این پژوهش، نمونه. هایشان دیدگاه عمده و غالب بود که پاسخ آموزانیدانش

ها و تفسیر آنها، محقق بر اساس  در فرایند گردآوري داده. ها نبود ها یا  تفسیر آنگردآوري داده

  .هاي جدید خود عمل کرده استفهم

یافته، ساختهاي نیمهبا مصاحبه آموز دانش 10از دو جلسه  هاي نهایی این پژوهش طیداده

به این معنی که پژوهشگر ضمن آن که چارچوب کلی سؤاالت و مسیر گفتگو را . شد گردآوري

بینی نشده و کرده، اما با برخورداري از انعطاف مجال طرح موارد پیشدانسته و هدایت میمی

ها این است که برجستگی این دست مصاحبه .سؤاالت جدید را از خود سلب نکرده است

اول با داشتن  يهمصاحب ).1388فلیک، (هاست آوري دادهپژوهشگر، خود ابزار اصلی جمع

دوم بعد از  يهمصاحب .دقیقه به طول انجامید 45تا  35چارچوب پرسشگري، به طور میانگین بین 

  :توان اشاره کردهاي زیر میبراي مثال به گویه. 1

براي آن : 13گویه شماره . استاز دانش علمیتر هاي زندگی خواب و رویا خیلی مهم گیري و انتخابدر تصمیم:  10گویه شماره

بالیا و رخدادهاي ناگوار طبیعی به دلیـل  : 17گویه شماره . دینی طبیعت را بشناسیم که خدا را بهتر بشناسیم باید به عنوان وظیفه

 .دهدگناه و آلودگی مردم روي می
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دقیقه انجام  75تا  45اص زمان  بین اول و با اختص يههاي مصاحبداده يهتجزیه و تحیل اولی

  .شد

 هاتحلیل دادهوتجزیه

ها تحلیل دادهوتجزیه. هاست نگاري معناکاوانه، تالش بر ارائه توصیف غنی دیدگاهدر مردم

ها،  دار، سازماندهی آنها به واحدهاي معنی ها، خرد کردن آنمشتمل است بر کار کردن روي داده

گیري در خصوص این که چه چیزي راي یافتن الگوهاي معنایی، تصمیمها، جستجو ب ترکیب آن

این اقدامات منجر به کدها، ). 330، ص 1388فلیک، (مهم است و چه چیزي این گونه نیست

  .شودمقوالت اولیه و مقوالت نهایی می

ها تبدیل به متن مکتوب شده، سپس با حساسیت ناشی از براین اساس، ابتدا کلیه مصاحبه

محقق، براي باز کردن و فهم . مقایسه شد آموزان دائماًهاي دانشمرور پیشینه تحقیق، دیدگاه

- ها و شکلاین فرایند منجر به کدگذاري داده .دادهایی در برابر متن قرار میمتن، دائم پرسش

   .تر شدهاي انتزاعی و انتزاعیگیري مقوله

استفاده از دو پرسشنامه و چند جلسه مصاحبه، (نگري جانبهمین اعتبار این پژوهش، چندأبراي ت

آموزاننظرات مربیان و نمرات پایان سال تحصیلی دانش
1

- به دلیل آنکه اطالع. استاستفاده  شده) 

هاي گردآوري شده صحت دادهتوان ساله بودند، می 15-16آموزان  هاي این پژوهش، دانشرسان

این دوره سنی به حدي از خودآگاهی و وقوف نسبت به  آموزانمین شده دانست، زیرا دانشأرا ت

ها و نظرات خود سخن بگویند و  اند که بتوانند صادقانه از عالئق، دیدگاه موضوع پژوهش رسیده

هاي زندگی اجتماعی بزرگساالن، مانع هاي نقشکاريها و مالحظهجوییاز سوي دیگر مصلحت

ها نگردد از ابراز نظر واقعی آن
2

 .  

دار کردن ، زیست شناسی و ریاضی در معنیآموزان، در دروس فیزیک، شیمیبراي مثال نمرات خرداد ماه دانش.  1

  .ها و  فهم عالقمندي واقعی آنان استفاده شده استمصاحبه

ها، آموزان وجود نداشت، و هنگام مصاحبههایی مانند نمره در این تحقیق براي دانشاز آنجائی که دغدغه .2

ر از اعتماد بود، دلیلی براي آنان وجود معلمان یا اولیاء مدرسه حضور نداشتند، و جو گفتگوها دوستانه و سرشا

.نداشت، که بخواهند اطالعات نادرست ارائه کنند
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۶٢

     هاي پژوهش فتهیا

  ها رسان بینی استخراج شده از نظرات اطالع مقوالت اصلی جهان: 1جدول 

 مقوالت استخراج شده  بینی هاي اصلی جهانمؤلفه

 ارتباط با طبیعت

  هماهنگی و تمایل به سازگاري

  تسلط و تمایل به تغییر

  مقهوریت و انفعال

  گیري مشخصفاقد جهت

 بندي طبقه

  پیوسته

  عرفانی

  اسرارآمیز

  گسسته

  طبیعی

  اجتماعی

  انسانی

  ماوراء طبیعی

 علیت

  ايخرافه

  غایی

  طبیعت گرایانه

  مکانیستی

  آشوبناك

  ترکیبی از دو یا سه علیت

 زمان

  حال گرا

  آینده گرا

  متوازن

  مردد

ینی ب جهان يهازندهاي اساسی س فرضیکی از پیش: هاي مؤلفه ارتباطفرضپیش-1

ها با طبیعت و  ها به طور کلی، نوع نگاه و ارتباط آن انسان يهآموزان به طور خاص و هم دانش

تمایلهماهنگی و - الف: دسته مقوله قابل شناسایی بود4آموزان این تحقیقدر دانش. علم است

ارتباط نوعچندازترکیبی -دانفعال،ومقهوریت-جتغییر،بهتمایلوتسلط-بسازگاري،به

).مشخصگیريجهتفاقد(
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۶٣

  : هماهنگی با طبیعت و تمایل به سازگاري با آن -الف

آموزان، داشتن رفاه و آسایش در زندگی مالزم با تغییر طبیعت و از نظر این دسته دانش

این . محیط اطراف نیست و براي داشتن زندگی بهتر باید با طبیعت پیرامون سازگاري داشت

. آموزان به دالیل مختلف، مخالف تغییر طبیعت بودند، یا تمایل چندانی به آن نداشتندشدان

ها و زیبایی یک دشت گل یا قشنگی آسمان آبی ارزشمندتر از کارخانهالهام براي مثال، براي 

  .هاي پیشرفته، و به طور کلی مظاهر علم استسیسات فنی و ماشین آالت و دستگاهأت

دارد طبیعت را از بین  کارهاي علمی . کنیم خدا را ما خاکستري می آسمان آبی: الهام

یکسري بیشتر، یکسري کمتر آن را نابود . همه در حال نابودي طبیعت هستند. برد می

به نظر من حتی براي ساختن سد و . ... . دهند کنند، اما همه این کار را انجام می می

   .نیروگاه برق نیز نباید طبیعت را خراب کرد

آموزان، دور شدن از طبیعت یا تغییر آن را معادل دور شدن از زندگی صمیمی این دانش 

شود که پیشرفت علم و فناوري با فرض ذهنی دیده میدانند و این پیشها در گذشته می انسان

ها از یکدیگر همراه و قرین  زدگی و به دنبال آن روابط سرد و بی روح انسانرشد مصرف

. است

تر تر و صمیمیها سادهدهم علم اینقدر پیشرفت نکرده بود ولی زندگی ترجیح می: اماله

کنند باید بهم فخر بفروشند، و هر چیز بهتري را که دارند بهم  امروزه همه فکر می . بود

اما در گذشته مردم .  شده است ها پر از چشم و همچشمیکال زندگی. نشان بدهند

. بردندواقعاً در حد خودشان از زندگی لذت می. تر بودند کتر بودند، بهم نزدیخوشحال

  .کردندسال پیش مردم در حد خودشان بهتر زندگی می 50

آموزان، بر اساس نوعی خداباوري طبیعیدسته دیگري از این دانش
1

دینی به رابطه میان  -

اهی، جانوري و گی(هاي زیستینگریستند و بر مبناي آن تغییر در پدیدهانسان و طبیعت می

. دانستندرا ممکن می) جان طبیعت بی(هاي فیزیکی را غیرممکن اما تغییر در پدیده) انسانی

1. Deism
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۶۴

مسائل شیمی و فیزیک ممکن است در آینده تغییر کند، اما مطالب زیست : علیرضا

یک ویروس است که وقتی وارد بدن . مثال ایدز تغییر نمی کند. شناسی تغییر نمی کند

تواند تغییر شناسی را هیچ کس نمیمسائل زیست... ود آن را تغییر داد، شد، نمی ش

  .دهد

  :گویددر خصوص عالئقش به دروس مختلف علوم پایه چنین می علیرضا

من ریاضی و فیزیک و شیمی را دوست دارم، اما زیست شناسی را نه، خیلی : علیرضا

درس مفهومی و سنگینی است
1
.  

فرض ذهنی است که با بیعت و تغییر ناپذیري طبیعت زیستی، پیشباور به سازگاري با ط

شناسی که به دنبال دانستن، تغییر و تسلط بر فرایندهاي زیستی انسان، یادگیري درس زیست

بر اساس این نوع نگاه با دروسی مانند فیزیک و  علیرضا. جانور و گیاه است، سازگار نیست

شناسی به دلیل مند بود، اما درس زیستبه آنها عالقه توانست ارتباط برقرار کند، وشیمی می

هاي ذهنی او دشوار بود فرضپیش
2
.  

یک خداگراي طبیعی . آموزان، دیدگاهی مانند دیدگاه خداگرایی طبیعی دارنداین دسته دانش

در این نوع نگاه از . قائل به این است که خدا جهان طبیعی را به احسن وجه خلق کرده است

که خداوند قادر و حکیم مطلق است پس جهان را بدون هیچ نقص و اشتباهی آفریده  آنجایی

براي انسانی با چنین باوري مداخله و تغییر . و هر لحظه اراده او در عالم جاري و ساري است

نماید و تغییر طبیعت چندان معنی ندارد و حتی دخل و در جریان منظم جهان ضروري نمی

نتیجه این که، از دید . آیدت مخرب در خلقت خدا به حساب میتصرف در آن نوعی دخال

در این نوع نگاه . چنین شخصی، مداخله در عملیات و جریان منظم طبیعت ضروري نیست

-تواند از فهم و شناخت طبیعت براي مشارکت در نظم و قانونمندي آن و همانسان عمدتاً می

  .غییر و دگرگونی پدید آوردسویی بیشتر با آن سود ببرد و نه آنکه در آن ت

دینی در آن برجسته بود، با  -هاي عرفانیآموزان، با نگاهی که رگهبرخی از این دسته دانش

موضوع اصلی عرفان خداست، خدا زیباست و زیبایی را دوست . تغییر طبیعت مخالف بودند

  .هاي اوستید صحبتآموز در دروس ذکر شده، کامال مؤنمرات خرداد ماه این دانش .1

 .این مطلب بود مؤیدنیز  نمرات خردادماه او .2
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ها و آیت و نشان الهی  آن در نگاه عرفانی به طبیعت پیش و بیش از دیدن خود اشیا، زیبایی. دارد

بیانازپس،)کویر(طبیعت ازتصویريمشاهدهبامصاحبه،درشهربانو. بودن مورد توجه است

اشارهکویردرخدابهنزدیکیاحساسبهعاطفی،جمالتازسرشارو نظراتیخوداحساس

.شود میاجابتدترزودعاآنجادرکهخداستزیباییازايو جلوهنمودهمکویراوبراي.کرد

بهنیلوهاکلیتفهمدنبالبهاو .بودمقدمحسیوحصولیعلمبرعلم شهودي شهربانوبراي

:یافتمختلفدروسبهاوعالئقدرتوانمیراشهربانودرنوع نگاهاینجلوه.بود وحدت

یاربسبرایممسألهحلریاضیاتدر.دارمعالقهفیزیکوریاضیبهمن:شهربانو

.باشدمسأله سختاگرمخصوصا. استجذاب

کند؟میجذاببرایتراآنریاضیاتدرچیزيچه:کنندهسؤال

جالبخیلیکندحلمختلفهايراهازرامسألهیکتواندمیآدمکهاین:شهربانو

مختلفراهتاهزارازراتمرینیکتواند میآدم.شیرین استخیلیریاضی.است

  . کندحل

ازحرکتازحکایتشوندمیواحدجواببهمنتهینهایتدرکهریاضیهايحلراهتعدد

.استوحدتبهرسیدنوهاکلیتدرك وتکثروتفرق

گرا، به درجاتی آموزان بر اساس دیدگاه محیط زیستبرخی دیگر از این دسته دانش

نان، طبیعت منبع تمدد اعصاب و از نظر ای. تري به هماهنگی با طبیعت باور داشتندخفیف

  . آرامش است؛ اما پیامدهاي صنعتی و فناورانه علم از بین برنده این وضعیت است

بعد . تر بشود از تهران به شمال مسافرت کردخواهند بزرگراه بکشند که سریعمی: علی

ر ماند که مردم زودت خب دیگر طبیعتی باقی نمی. کنند ها و طبیعت را نابود میدرخت

  .ماند شمال نیست دیگر چیزي که باقی می. بخواهند به آنجا برسند

تجربی،توامان، مشاهدهعلومیادگیريبهتمایلعدموتمایلدست،آموزان ایندانشمیاندر

.شدمی

  :تسلط بر طبیعت و تمایل به کنترل و تغییر آن -ب

مندي بیشتر از طبیعت را هدف آموزان داشتن زندگی بهتر و انتفاع و بهرهاین دسته دانش

از نظرآنها، اگر  رشد علم و فناوري پیامد و تبعات نامطلوبی . دانستندعمده شناخت طبیعت می
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اي است که آدمی براي رفع نیازها باید براي طبیعت داشته باشد، گریزي از آن نیست، و هزینه

  .بپردازد

ست براي رفع نیازهایمان نی} براي اجتناب از تخریب طبیعت{خب چاره اي : شیدا

باید طبیعت را تغییر بدهیم اما باید کاري بکنیم که بیشترین نفع و کمترین ضرر را 

  . داشته باشد

البته در . توانایی، عاملیت و حق انسان در تسلط بر طبیعت است شیدا،ذهنی پیش فرض

یر آن، بطور مطلق هاي این پژوهش، احساس تسلط بر طبیعت و تغیرسانکدام از اطالعهیچ

شد و به این معنا، همگی قائل به وجود نداشت و این توانایی مستقل از خدا نیز دیده نمی

با واژگانی نظیر انسان خلیفه خداست، بر اساس ملیکا براي مثال، . بودند» با واسطه«عاملیت 

را از آن داد و سپس بخشی از آن نگاهی دینی صفاتی نظیر قدرت، دانش را به خدا نسبت می

  .کردخود می

ها خلیفه خدا در زمین هستند، خدا روحش را در من دمیده است، خیلی نانسا:  ملیکا

خدا این قدرت را هم . توانمن هم  میماز پیامبرها توانستند کارهاي بزرگی بکنند، پس 

توانست حضرت عیسی که می. به من داده، اگر نداده بود عدالت خدا زیر سؤال بود

ها را درمان کنیم یا کارهاي توانیم بیماريان را شفا بدهد پس ما هم در علم میبیمار

  .  بزرگ و عظیم بکنیم

تواند هر کـاري بخواهـد   از نظر او انسان توانایی ایجاد تغییر براي بهبود زندگی را دارد و می

آموزانی با گرایش بـه  شآموزان آنها را متمایز از داندر این دسته دانش» من«کید بر أت. انجام دهد

بینی نبودن برخی آموزان بر این باور بودند که قابل پیشاین دانش. کندبا طبیعت می» سازگاري«

بینی قطعی آنها  ها در دست و اراده خداست و پیش حوادث طبیعی به دلیل آن است که وقوع آن

قائـل بودنـد و بـاور    تر به ایـن مطلـب   البته برخی به درجات خفیف. از عهده علم خارج است

هـا نظیـر   بینی برخی پدیـده  داشتند که شاید با پیشرفت علم در آینده، انسان حتی بتواند به پیش

  .زلزله نزدیک شود

 آموزان این دسته، داراي عالئق تکنیکی و فن ساالرانه بارز و برجستهاي دیگر از دانشدسته

به عبارت دیگر این . دیدنداه، زندگی بهتر میآنان، علم را معادل، صنعت، کارخانه، رف. بودند
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تواند محیطش را آموزان، بر اساس بعد ابزاري علم، قائل بر این بودند که انسان میدسته دانش

علم  امیرحسینبراي مثال، . به دلخواه در جهت نیل به کاالهاي مادي مورد نیاز خود تغییر دهد

-اد تغییر و چیره شدن بر طبیعت را به انسان میدانست که قدرت و توانایی ایجرا ابزاري می

. دهد

  :مقهوریت و انفعال در برابر طبیعت  -ج

هاي طبیعی نظیر سیل، طوفان آموزان درباره پدیدهاي از دانشهاي عده در بخشی از صحبت

ونه و زلزله این تلقی وجود داشت که گویی این امور فرمانرواي زمین هستند و انسان مقهور اینگ

هاي طبیعی و در سیطره آنها، انسان را محصور در قدرت پدیده. رخدادهاي طبیعی است

هاي ها چندان قادر به تغییر طبیعت و پدیده در این نوع ارتباط انسان. دانستندها می فرمانروایی آن

این نوع نگاه آشکارا تلقی . هاي طبیعی مسلط و حاکم بر انسان استطبیعی نیستند و قدرت

  .کندپناه در مقابل خشم طبیعت را در ذهن تداعی می نسان  منفعل و بیا

کنم چیزهایی مثالً باد، سیل و شود تغییر داد، فکر میهاي طبیعی را نمیپدیده: علیرضا

  .اینها به نظر من فرمانرواي زمین هستند. توان تغییر دادطوفان و زلزله را  نمی

الزم براي چیرگی و تسلط بر طبیعت، مفروض مهم در رشد این نگاه، با عاملیت و فاعلیت     

  . علم و فناوري، ناسازگار است

آموزان، بر مبناي نوعی نگاه دینی، وقوع برخی رخدادها و بالیاي اي دیگر از این دانشدسته 

-رو غیر قابل کنترل و تخلف ناپذیر میطبیعی را نتیجه و پیامدها اعمال ناشایست آدمی، و از این

هایش وقوع حوادث و رخدادهاي ناگوار طبیعی  در جاي جاي صحبتشهربانو براي مثال، . دانستند

» امتحان و آزمایش الهی«دانست، زیرا از دید او این امور به مسأله  را غیرقابل پیشگیري و کنترل می

ر طبیعی از نظر او، برخی حوادث ناگوا. معنا خواهد بود ها بی مربوطند و زندگی بدون وجود آن

این نوع نگاه . اندغیرقابل اجتناب و خارج از توان انسان براي پیشگیري و در نتیجه کنترل واقع شده

آموزان، بر اساس تبیینی دینی نسبت به وقوع برخی به درجات خفیفی در نظرات عمده دانش

  . شدیهاي ناگوار نظیر زلزله، سیل، سونومی به دلیل گناه و نافرمانی خدا دیده مپدیده

  فاقد جهت گیري مشخص - ه

بر این نظر بودند که باید به دنبال شناخت طبیعت بود اما نه با هدف  آموزاناین دسته دانش

. ایجاد تغییر در آن
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تغییر را تا . ... با شناخت طبیعت کامالً موافقم اما تغییر در آن را قبول ندارم: سورنا

مثالً من . ها ضروري است وگرنه با تغییر مخالفمآنجایی قبول دارم که براي زندگی آدم

  .هیچوقت دوست ندارم کویر تغییر کند

دراوذهندرمختلفهايفرضپیشازترکیبیوجودازناشیتوانمیراموضوعاین

ارتباطمقولهخصوص

وجود ناسازگاريداشتهباورقبالًکهمطالبیوعلمیدروسمیانکهبودنظراینبراو.دانست

.دارد

مثـل علمـی مسائلباامخواندهتاریخیکتبدرگذشتهدرکهچیزهاییبعضی: سورنا

.امخواندهزیاديتاریخیهايکتابمن.آیدنمیدرجوردوره پالئوزوئیکیابنگبیگ

چهـار وقتیبچگیازمن  ... .پدرمکارام، بخاطرخواندهکاملهمراتوراتوانجیل

قرآنوتوراتدر اما.ندارممشکلیانجیلبا .بودمآشناانجیلمطالببابودمسالهپنج

جـور علمـی مطالبباکههستدیگرچیزهايخیلییاحواوآدممورددرچیزهایی

بـا هـا ایـن چیزهـاي بعضـی  .خواندمراآنمعنی. امخواندهکاملراقرآن. آیدنمیدر

.آیدنمیدرجورعلمیچیزهاي

:گویدمیمبهمتاحدوديبیانیبااو

دورهبهمربوطنیستسازگارعلمیدروسباوامخواندهآنچهباکهچیزهايازیکی

ماکهآمدهقرآندرامااند،بودهمیمونشبیههاانسانزمان دایناسورهادر. دایناسورهاست

.آیددر نمیجورهمبااینها.کردیمخلقراحواوآدم

-از نظر او باور به تکامل گرایی و ایده. تکامل داروین اشاره دارد هه نظریدر واقع ب سورنا 

گرایی مطرح در کتب هاي علمی مطرح است مخالف دیدگاه خلقتهاي داروین که در نظریه

در حالی . دهدگرایی تبیینی دینی از پیدایش انسان بر روي زمین ارائه میخلقت. آسمانی است

ها طی قرون متمادي را باور  روین روند تدریجی براي تکامل انسانتکامل دا هکه قائلین نظری

گرایان خلقت دفعی انسان توسط خدا را در تبیین شروع حیات انسانی بر روي دارند، خلقت

در پاسخ به سؤال این که وقتی مطالب علمی با آنچه قبالً خواندي  سورنا. کره زمین باور دارند

: گویدکنی، میباالخره کدام یک را قبول می آیدو قبولشان داري جور در نمی
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. باور داشتم هم مطالب علمی را قبول دارم و هم چیزهایی که قبالً. هر دو را قبول دارم

اما در کل آنچه . باور داشتم را تغییر بدهم برم، که آنچه قبالً من در فکرم دست نمی

تورات و انجیل و قرآن را . ام را بیشتر قبول دارمهاي تاریخی خواندهبقبال در کتا

دنبال این بودم که فرق این سه تا چیست و تفاوتی که در . خواندم تا حقیقت را بفهمم

  . هاست براي چه وجود دارد آن

آموز به این که علیرغم احساس تعارض میان دانش علمی و آنچه در متون  این دانش  اشاره

  : ونه قابل فهم استدارد، این گ» هر دو را قبول«دینی خوانده، 

دو . او مطالب دینی و علمی را در ذهن خود در دو بخش کامالً متفاوت جاي داده است

یادگیري جانبی  هیادآور نظری سورناهاي  صحبت.  بخشی که تداخل یا ارتباطی با هم ندارند

جگید
1
نتی و بر این نظر است که برخی یادگیرندگان در جوامع غیرغربی معانی س جگید. است 

. سازندغربی از یک مفهوم را پهلو به پهلو و به موازات یکدیگر با کمترین تداخل و تعامل می

هاي مختلف از یک مفهوم را در حافظه بلند مدت براي کاربردهاي مختلف در  ها برداشت آن

 يهغربی حوز يهبراي مردمی با پیشین. )1998جگید، ( کنندمحیط سنتی یا غربی ذخیره می

کند و علمی را متأثر نمی يهها در حوز ر روزانه بطور چشمگیر فرایند تفکر یا یادگیري آنتفک

شئون  يهزیرا فرهنگ علمی حضوري گسترده و نافذ در هم. کنددر آن اختالل ایجاد نمی

اما درون فرهنگ ایرانی قلمرو یادگیري روزانه قلمرو . ها داردسیاسی، اقتصادي و نظایر آن

آموز ایرانی با این نوع یادگیري در کالس درس با علم  دانش. شودم تلقی میمسلط و حاک

خود به تفکیک فهم خود  يهکند بر اساس یادگیري و دانش روزمراو تالش می. شودمواجه می

به این صورت یادگیري جانبی براي یادگیرنده ایرانی . از یک مفهوم در دو حوزه بپردازد

  .گیردصورت می

  :بنديلفه طبقهؤي مها فرضپیش- 2

گسسته و  -اصلی الف يهکننده در این تحقیق، دو مقولآموزان شرکت بر اساس نظرات دانش

. پیوسته قابل استخراج بود -ب

1. Jeged
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بندي پیوسته برتري و رجحان داشته باشد، او  اگر در نظام کالن فکري فرد نوعی نظام طبقه

امور و رخدادها و اشیاء به . بیندبا یکدیگر می امور را در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ يههم

همه چیز به همه چیز دیگر ارتباط . شوندهاي بسیار مجزا از هم تقسیم نمیها و طبقهدسته

گرایانه دارند، بیشتر از  گرا و وحدت آموزانی که نگاه کل بندي در دانش این نوع نظام طبقه. دارد

ها و  بندي امور را بر حسب تفاوت ي این نوع نظام طبقهفرد دارا. آموزان وجود دارد بقیه دانش

ها در ذهن کند، بلکه امور را عمدتاً بر حسب تشابهات و هماننديتمایزها دسته بندي نمی

. دهدخود سامان می

در این نوع نظام . بندي گسسته قرار دارد بندي پیوسته، نظام طبقه در مقابل نظام طبقه

در . بندي امور و چیزها قابل تشخیص استایز در تقسیمبندي، تفکیک و تم طبقه

بندي امور و چیزها در بندي بودند، دسته هاي این پژوهش که داراي نوع نظام طبقه رسان اطالع

  .خوردطبیعی، اجتماعی، انسانی و ماوراءطبیعی نیز به چشم می يهچهار زیر مقول

طبیعـت از جمـاد و    يههم. دید و آیت خدا می ، بسیاري از امور را نشانهشهربانوبه عنوان مثال 

نبات و حیوان و انسان از این حیث که آیت و نشانه خدایند یکسان و مشابه هستند و به تعبیـري  

  .گیرنددر یک دسته قرار می

آموزانی که نگاه دینی، عرفانی، و بعضاً اسرارآمیز داشتند بیشتر  دانشبندي در  این نوع نظام طبقه

ها و  بندي امور را بر حسب تفاوت فرد داراي این نوع نظام طبقه. شدآموزان دیده می از بقیه دانش

کلیت زیبایی  کند، بلکه امور را عمدتاً بر حسب تعلق به یک انسجام وبندي نمیتمایزها دسته

   .دهدر ارتباط با یک هدف غایی یا وحدت در پس کثرت در ذهن خود سامان میشناسانه، یا د

بندي قاطع داراي مرزهاي اي توجه به اجزاء تکه تکه، متفرق با طبقهدر چنین ساختار اندیشه     

غیر / درگذشتگان، مادي/ اخروي، زندگان/ مشخص میان امور به مقوالتی نظیر حیات دنیوي

در این نظام . ها اصل و عمده نیست انسان/ حیوانات / جاندار، گیاهان/ جانمادي، اشیاء بی

- عرفانی، اسرارآمیز می - شناسانه، دینیهاي زیبایی بندي و بر حسب تعلق به هریک از نگاه طبقه

تر و بارزتر از تفکر استقرایی است که  توان گفت تفکر قیاسی، اشراق، کشف و شهود برجسته

  .محسوس و عینی است يهرکت از جزء به کل، و توجه به تجربمستلزم در نظر گرفتن ح

بینی، امور مختلف بدون  اي و غیرقابل پیشآموزان، به دلیل باور به امور خرافه البته برخی دانش   

  .شوندربط و ارتباط منطقی و عقلی بهم مرتبط دیده می
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ي امور و چیزها و وجود مرز بند بندي گسسته باور به تفکیک و تمایز در تقسیم در نظام طبقه

 يهبندي امور در چهار زیر مقولهاي این پژوهش، دسته رسان در اطالع. قطعی دیده می شود

  .خورد طبیعی، اجتماعی، انسانی و ماوراءطبیعی به چشم می

  :لفه علیتؤهاي مفرضپیش. 3

ابـل تصـادفی و غیرقابـل    پذیري امور در مقبینی جا منظور از علیت، قابل دانستن و پیشدر این

کننده، درباره علیت، حداقل چهار مقوله در باورهاي دانش آموزان مشارکت. بینی بودن است پیش

گرایانه، علیت غایی و علیت ترکیبیاي، علیت طبیعتعلیت خرافه: متمایز قابل شناسایی بود
1
.  

عدم درك . شدشنیده می اتفاقی و تصادفی دیدن امور در نظرات این دسته زیاد: ايعلیت خرافه

وجود نظم در جهان یا باور نداشتن بـه آن، دنیـایی سراسـر هـرج و مـرج و بـی قاعـده و مملـو از         

- زیستن در چنین جهانی احساس تـرس، بـی  . دهدآموزان قرار میاغتشاش در پیش روي این دانش

تاك، فرد مسـتعد پنـاه   در نتیجه براي رهایی از این احساس دهش. پناهی و رهاشدگی را به دنبال دارد

به فال، جادو، تنجـیم   یاسمنبراي مثال، باور شدید . شودها و امور موهوم و واهی میبردن به خرافه

  .ریشه در عدم درك وجود نظم و به تبع آن علیت داشت

او . بینی بکند تواند آینده را پیشها میبا استفاده از حرکت ستاره.... خاله بزرگم : یاسمن

ها عجله داشتند و گوش  ولی آن. گفت در این تاریخ که من می گویم ازدواج کن....  به 

من . ... . همان چیزي شد که او گفته بود دقیقاً. اما بعد ازدواجشان بهم خورد. نکردند

  .واقعا به این چیزها اعتقاد دارم

وت به جهان و نیز فرد جهان را برخوردار از نظم و قانون ببیند، نگاهی متفادر حالی که  اگر  

با نگاه به بیانات . البته نظم مفهوم و معنایی مشابه و واحد براي همه ندارد. به خود دارد

ها قابل شناسایی  آموزان شرکت کننده در این پژوهش، حداقل سه نوع نظم در  نظرات آن دانش

  .شناسانهی، نظم غایی و نظم زیبایینظم علّ: بود

هاي ارائه شده دیگر در این پژوهش، این نیست که هر یک از بنديسته و همه دستهالبته منظور از ارائه این دو د. 1

آموزي با وقتی دانش. ها بطور خالص و کامل وجود دارد و تنها علیت تشکیل دهنده ساختار ذهنی اوستاین مقوله

به سایر دیدگاه  شود، به این معناست که این مقوله به درجات بیشتري نسبتها مشخص میبرچسب یک از مقوله

.خوردها در او به چشم می
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آموزانی است که به دلیل باور به وجود نظم  ردارنده دیدگاه دانشدر ب» گرایانهعلیت طبیعت«

  . دیدندها را قابل دانستن و فهمیدن می هاي طبیعی، آن در پدیده) نظم علًی(فیزیکی یا زیستی 

اش این است که آب در جهان طبیعت قانون و علت حاکم است، درخت وظیفه: الهام

کسیژن جذب بکند و میوه بدهد و بعد از بخورد، از مواد غذایی خاك تغذیه کند، ا

همه چیز طبق یک روتین و روال طبیعی انجام . چند سال هم خشک و نابود بشود

  .کندهمه چیز طبق قانونهاي معلوم عمل می. شودمی

هاي همیشگی و  قانون«، »منطق و روال طبیعی«آموزان توجه به  هاي این دسته دانش در صحبت 

براي آنان، وجود نظم و .  محسوس و آشکار بود» معلولی -روابط علی فرمول ها و«، »جهانی

هاي طبیعی و نیز ویژگی یکنواختی و تکرار شدنی آن متضمن این امر بود قوانین حاکم بر پدیده

کوبرن بر اساس . توان به شناسایی آنها پرداختکه  با کشف روابط حاکم بر طبیعت، می

ارتباط علم و طبیعت  يهو متخصص علوم تجربی در زمین هایی که با چند دانشمندمصاحبه

گیرد که دو واژه نظمانجام داده است نتیجه می
1
و الگومندي 

2
طبیعت از وجوه ممیزه و بارز نگاه  

دانستند، آموزان هیچ چیز را اتفاقی و تصادفی نمیاین دانش).  Cobern,1999(آنان بوده است 

-هاي زندگی بیشتر از سایر هم ها و انتخابگیري یمآنان بر اهمیت عقل در شناخت، تصم

  . قطارانشان تأکید داشتند

» علیت طبیعت گرایانه آشوبناك« يهآموزان که با مقولاي دیگر از دانشالبته در نظرات عده

هاي طبیعی، اموري قابل دانستن، اما نه ضرورتاً متمایز شدند، این نظر وجود داشت که پدیده

آموزان، عمدتاً به دلیل آن که طبیعت را پیچیده و علم این دسته دانش. پذیري استینیب قابل پیش

-اي محتمل التغییر و در عین حال با ثبات میکردند، علم را مقوله را در حال رشد ارزیابی می

  . دیدند

ر د) نه لزوما به دلیل وجود نظم علی(باور به وجود نظم غایی » مقوله علیت غایی« در  

براساس این نوع باور، چون خدا جهان را آفریده، پس . کردطبیعت، آن را قابل دانستن می

بر . رو قابل شناخت استمصنوع او حکیمانه و  در نتیجه داراي نظم و قانونمندي و از این

1  . Order
2. Pathern
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توان ها و رخدادهاي طبیعی را میآموزان، بسیاري از پدیدهفرض ذهنی این دانشاساس پیش

از دید این . پس از وقوع آنها امکان پذیر است همید، اما دانش نسبت به آنها صرفاًشناخت و ف

بینی و  رو پیشهاي طبیعی منوط به خواست و اراده خدا است، از این عده، علت وقوع پدیده

  . کنترل برخی رویدادهاي طبیعی به طور  کامل میسر نخواهد بود

افتند را شاید بشود فهمید ولی کی ق میاتفا} پدیده هاي طبیعی{اینکه چرا :  شیدا

  . شود فهمیدافتند را نمیاتفاق می

  پیش بینی کرد؟ شودیعنی زمان وقوعشان را نمی: سؤال کننده

  بله: شیدا

توانیم زمان اتفاق افتادنشان را وقتی علت اتفاق افتادنشان را بدانیم نمی: سؤال کننده

  بدانیم؟

افتد ها بعد از این که چیزي اتفاق میوقتخب براي این که خیلی . نه: شیدا

  .دانندنمی} چرایی اش را{تا قبلش فکر کنم . فهمندش را می}یی{چرا

شهربانو به ) سونامی اندونزي(هاي رخدادهاي مخرب طبیعی هنگامی که تصویري از ویرانی

: نشان داده شد، چنین نظري داشت

  رسد؟رت میاز این تصویر چه چیزي به نظ: سؤال کننده

  .آزمایش الهی: شهربانو

  یعنی چی؟: سؤال کننده

  .یعنی این که همه بالهایی که سر اینها آمده امتحان بوده است: شهربانو

ها که در این تصویر نشان داده شده شود کاري کرد که این همه خانهنمی: سؤال کننده

  در برابر سیل و سونامی خراب نشوند؟

  .یارش دست آدم نیستخیلی چیزها اخت: شهربانو

  یعنی چی؟: سؤال کننده

اگر . ... . خیلی چیزها دست آدم ها نیست. شود گرفتجلوي سونامی را نمی: شهربانو

تواند خودش را در برابر خدا نشان بدهد که همه چیز در زندگی خوب باشد آدم نمی

  .سیل دست خداست، دست آدم نیست. ایمان دارد
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و دانش آموزانی مانند او  باور به اینکه حوادث شهربانو در نظرات  در موارد متعدد دیگري    

آنان، وقوع این پدیده . بینی و کنترل نیستند وجود داشت و رخدادهاي ناگوار طبیعی قابل پیش

- ها براي رشد و تعالی میهاي طبیعی را از منظر هدفمندي آفرینش انسان و ضرروت سختی

آموزان، تمایزي میان فاعل غایی و فاعل مادي بارز و  از دانش بینی این عده در جهان. نگریستند

، »عدم اختیار انسان«، »آزمایش و امتحان الهی«، »خواست خدا«محسوس بود و عباراتی مانند 

  .شدبه وفور از آنان شنیده می

گیر مفاهیم مرتبط آموزان محسوس بود، غیبت چشم مطلب دیگري که در سخنان این دانش

 یاسمن، و علیرضا، شهربانو، سورنامثالً . علی، بصورت صریح یا ضمنی استبا نظم 

هایشان در خصوص نظم یا الگوهاي قابل شناسایی در پدیده  کوچکترین مطلبی در صحبت

  . هاي طبیعی وجود نداشت

آموزان نظم و الگومندي طبیعت غایب بود، اما آنان در حالی که در نگاه و بیان این دانش

- به نظر می. دانندهاي طبیعی را به درجات زیادي قابل فهمیدن و دانستن میو پدیده طبیعت

» عکس برهان نظم«توان آن را است که میرسد در ساختار اندیشه آنان فرایندي شکل گرفته

-هاي منظم و هماهنگ به وجود ناظم آن پیبر اساس برهان نظم، آدمی با مشاهده پدیده. نامید

می از ناظم حکیمی برخاسته است که از روي آگاهی و علم خویش اجزاء هر نظ. بردمی

هاي  رسان برخی از اطالع. ها را، براي وصول به هدف مشخصی درکنار هم نهاده استپدیده

هایی نظیر این برهاناین پژوهش، بر اساس باور به اندیشه
1

، قائل به حکیمانه بودن خلقت خدا 

هاي طبیعی بودند و نه به دلیل درك پذیري طبیعت و پدیده و در نتیجه قابل دانستن و فهم

  .حسی دست اول خود يهنظم بر اساس مشاهده و تجرب

. تر از تفکر استقرایی باشدرسد، در ساختار کالن ذهنی آنان، تفکر قیاسی برجستهبه نظر می 

ها و کلیت نگري در پرتو تجربه حسی، فرد را به دركدر تفکر استقرایی مشاهده و جزء

در حالی که در تفکر . کندهاي طبیعی، هدایت میمعلولی موجود در پدیده - الگوهاي علّی

به علیت غایی یا آموز باورمند دانش. قیاسی، حرکت اندیشه و تفکر از کل به جزء است

بر اساس باور به  خلقت مدبرانه الهی، قائل به وجود تناسب و هماهنگی و  شناسانه،زیبایی

  .ندي در طبیعت است و شروع اندیشه او از این قاعده کلی استهدفم

  .استآموزان شده گیري این نوع نگاه در دانشالبته منظور ما این نیست که طرح این برهان موجب شکل.1
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دینی  -هاي عرفانی  هاي پررنگی از نگاهبینی آنها رگه گونه که در ساختار جهانآموزانی این دانش

عالوه بر اهمیت و اطمینان بخشی عقل به عنوان ابزار فهم به امور دیگري نظیر  وجود داشت

  :  شدت باور داشتندخواب و رویا  و استخاره، به 

اما اگر مامان . بینندبینم، اما مامان خواب میخب من خودم خواب نمی: ...  . شهربانو

  .کنند بخواهند کاري را بر اساس خواب بکنند حتماً استخاره هم می

و به درجات مختلف ) غایی، علّی، زیبایی شناختی(انواع مختلف نظم » علیت ترکیبی«در مقوله 

عده زیادي از . وجود داشت) درجه اعتناء و اکتفاء به عقل(فاعلیت آدمی در شناخت عاملیت و 

  .آموزان این پژوهش در این دسته قرار داشتند دانش

، ترکیبی از نظم علی و زیبایی شناختی در شیدابراي مثال ترکیبی از باور به نظم علی و غایی، در 

  .برجسته بود ورناسو ترکیبی از نظم علی و خرفه اي در  الهام

اي بود که آنان احساس  آموزان به گونه ها در مورد برخی از این دانشباور به ترکیبی از علیت 

در بحث علیت بر فهم پذیري طبیعت صحه شهربانو براي مثال، . تعارض و ناسازگاري می کردند

ی را بشناسیم، اما در جاي هاي طبیعتوانیم علت وقوع پدیدهگذاشت و بر این باور بود که ما می می

هایش وقوع حوادث و رخدادهاي ناگوار طبیعی را غیرقابل پیشگیري و کنترل  جاي صحبت

مربوطند و زندگی بدون وجود » امتحان و آزمایش الهی«دانست، زیرا از دید او این امور به مسأله  می

  . معنا خواهد بود ها بی آن

او به . د در اندیشه خود میان نظم علّی و غایی جمع ببنددتنها موردي بود که توانسته بو شیدا 

هاي طبیعی باور دارد، از طرف دیگر او با نگاهی علیت عام و جهانشمول مبتنی بر نظم پدیده

  .دانست می» قدرت خدا«اندیشانه، نهایت رشد علمی را نیل به غایت

آموز  با ه در مورد این دانشاندیشانذکر این مطلب در اینجا ضروري است که عالئق غایت    

در فرهنگ ما برخی . آنچه در تاریخ اندیشه ما به عنوان هدف علم آموزي ذکر شده متفاوت بود

بندي علم بر در این تقسیم. اندآوردهفالسفه از دو دسته علم دنیوي و اخروي سخن به میان 

یادگیري آن بر اساس این  شود واساس رفع نیازهاي دنیوي یا نیل به سعادت اخروي تقسیم می

هدف و محرك اصلی دانستن و کنجکاوي  شیدا،اما در مورد . شوددو هدف ارزشمند دانسته می

در یادگیري علوم، زیبایی خود  شیدا به تعبیر دیگر محرك اصلی. شخصی و عالقه فردي است

. هاست مفاهیم علمی و لذت یادگیري آن
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توان به استدالل و و مردد بودند که کجا و به چه میزان میآموزان سرگردان  برخی از این دانش

- آموزان، به ویژه عده بینی، جادو و نظائر آن، این دانش مثالً در بحث طالع. شناخت عقالنی اعتماد کرد

عرفانی یا اسرار آمیز به امور بودند، این باور وجود داشت که این  - هاي دینی اي که برخوردار از نگاه

پذیرش عقل نیست، اما از نظر آنان می شد این استدالل تصریح نشده را شناسایی کرد که امور، مورد 

اگر مسأله تقدیر و سرنوشت آدمی مانند سایر امور رمزآمیز زندگی دیده شود، در آن صورت همان 

ن تواکند، در اینجا نیز صادق خواهد بود و میدلیل و استداللی که پذیرش امور ناعقالنی را موجه می

آموزي با توانایی عقالنی باال و قدرت  دانششهربانو . بینی، تنجیم، جادو را هم قابل اعتناء دانست طالع

تجزیه و تحلیل مباحث
1

تابد و به دلیل اعتقاد به این که فهم برخی مطالب استدالل و عقل را بر نمی 

حصر دانست، دچار نوعی توان منابع شناخت را به عقل و تجربه منها صرفاً نمی براي فهمیدن آن

حاصل این منازعه و کشمکش درونی و خاموش منجر به آن شد که . سردرگمی و منازعه درونی بود

. هاي علمی فاصله بگیرد و وادي هنر را براي ادامه تحصیل برگزینداو براي ادامه تحصیل، از رشته

انه احکام دینی، بتواند به شهود گرایانه علمی و شناخت نقل مدارجایی که با گریز از عقالنیت تجربه

  .درونی و تجارب شخصی خود استناد کند

این بحث، . استبحث علیت، موضوعی است که به شدت ساختار تفکر ایرانی را متأثر کرده

هاي کالم اسالمی در بین اشاعره و معتزله و برخی فرق کالمی دیگر در تاریخ اندیشه و نحله

در تاریخ چند صد سال اخیر نیز، نویسندگان مختلفی به . وده استموضوعی پرمناقشه و مهمی ب

که در » انشاءاهللا ماشاءاهللا«در رساله  میرزا آقاخان کرمانیبراي مثال، . انداین موضوع پرداخته

اوایل دوره مشروطه به نگارش در آورده است، ایرانیان را به خاطر دست کشیدن از اراده و 

هد دوضیح متافیزیکی حوادث و مشیت پروردگار مورد انتقاد قرار میاختیار انسان و توسل به ت

برخی نویسندگان معاصر نیز، مسأله علیت را مشکل جدي تفکر ایرانیان و ). 1382وحدت، (

). 72، ص 1382وحدت، (اند هاي شرقی دیگر دانسته بسیاري از فرهنگ

  زمان يههاي مرتبط با مؤلف فرضپیش - 4

. گرا، متوازن و مردد قابل تشخیص بودگیري زمانی حالگرا، آینده چهار جهت در این تحقیق،    

گیري مردد بودند عمدتاً در تأکید نسبی بر اهمیت زمان گذشته یا  آموزانی که داراي جهت دانش

ها علم باور و در  این دسته عمدتاً در برخی زمینه. آینده یا زمان حال در تردید و نوسان بودند

  .در جلسات مصاحبه و نمرات خرداد ماه وي مشخص بود این ویژگی کامال1ً.
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آموزان  در میان این دانش. اسرارآمیز بودند/ دیگر داراي  باورهاي زیبایی شناسانهبرخی موارد 

اي بود گیري زمانی معطوف به آینده داشتند یا تلقی آنان از زمان حال به گونه کسانی که جهت

دیدند، به درجات مندي از آن را شرط داشتن آینده خوب میکه توجه به زمان حال و بهره

  .شدندد به یادگیري علم بودند و براي آن اهمیت قائل میبیشتري عالقمن

  بحث و بررسی

توان، پنج دسته نگاه به طبیعت آموزان میبینی دانشهاي فرهنگی در جهانفرضبر اساس پیش

زیست گرا، محیط - گرایانه، دطبیعت -دینی، ج- عرفانی -شناختی، بزیبایی - الف: شناسایی کرد

  . اسرارآمیز -و ه

ها و نه اجزاء تکه تکه و متفرق  شناختی به طبیعت، درك و فهم کلیتدر نگاه زیبایی -فال

تواند خود را با تمام ورزي باال، میدر این نوع نگاه فرد با داشتن قدرت خیال. برجسته است

نگر و بدون ادراك کل. احساس و وجود در موقعیت و شرایط مورد نظر تجسم و فهم کند

دارد که با نگاه ) طبیعت(دي نشان از نوعی ارتباط شهودي و درونی با دیگري چنین فر واسطه

فرد داراي نگاه زیبایی شناسانه به . منطقی، غیرشخصی و صرفاً شناختی به طبیعت متفاوت است

شود خود را طبیعت، با تصور این که علم و فناوري موجب نوعی ارتباط سرد و غیر شخصی می

آموز داراي این  دانش. بنگرد  تواند خود را مرتبط با آنبیند و نمیحوزه می عالقه به ایندور و بی

-بیند، با ویژگینوع نگاه به دلیل آن که خودش را در موضع تسلط و بهره جویی از طبیعت نمی

دلیل وفور این . هاي فنی، مادي و ابزاري علم مدرن چندان احساس سازگاري و قرابت ندارد

توان، به دلیل غلبه آموزان این پژوهش را می کالن تفکر بسیاري از دانش نوع نگاه در ساختار

  .محسوس هنر و ادبیات در فرهنگ و زبان ایرانی دانست

هاي گونه براي نیل به فهمادراکات شهودي و اشراق ،دینی به طبیعت -در نگاه عرفانی -ب

منظور از اشراق . جسته استهاي نظم غایی و نظم زیبایی شناختی برگرایانه و درك و فهم کل

در چنین درك و دریافتی منطق یک برهان یا . در اینجا درك و دریافت روابط معنایی است

این نوع نگاه گرایش به آن دارد که تأکید بیشتري بر . شوداستدالل از طریق اشراق فهیده می

ور مادي و غیرمادي فرد داراي نگاه عرفانی میان ام. ها داشته باشد ها به جاي تفاوتمشابهت

کالبدشکافانه حاکم بر -ویژگی تجزیه گرایانه . بیندگسست و تمایز آشکاري نمی) متافیزیکی(

فرد داراي نگاه عرفانی به طبیعت . گرایانه این نوع نگاه متفاوتستعلوم تجربی با نگاه وحدت
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رو او خود را از این. به دنبال رشد احساس پیوستگی و ارتباط میان خود و جهان هستی است

و نه در مقام تسلط و تفوق بر طبیعت که خصلت علم و فناوري (در هماهنگی با طبیعت 

هاي طبیعی جهت در این منظر نگاه هدف عمده و اصلی علم تسخیر انرژي. بیندمی) است

علم به . بهبود زندگی نیست، بلکه رسیدن انسان به هدف غایی آفرینش عمده و برجسته است

  . شودهاي الهی دیده می حرکت استعالیی فرد براي سربلندي آدمی در امتحان يهنعنوان زمی

تر و بارزتر از تفکر استقرا  آموزان برخوردار از این نوع نگاه، تفکر قیاسی برجسته در دانش

آموزان به دروسی نظیر ریاضی و  بر این اساس این دانش. گرایانه مالزم با علم تجربی است

هاي کلی و عام  و به طور   هاي کل نگر، قوانین و فرمول رجات بیشتري نگاهفیزیک، که به د

در حالی که به دروسی نظیر شیمی و زیست . کلی تفکر قیاسی در آن مهم است، عالقه دارند

  .عالقه هستندشناسی، با ویژگی جزء نگر و برجستگی تفکر استقرایی بی

. م و الگوهاي تکرار شونده در طبیعت استگرایانه، تأکید بر وجود نظدر نگاه طبیعت

، »وجود روتین و روال طبیعی«آموزانی که داراي این نوع نگاه هستند بر عباراتی نظیر  دانش

، »هاي همیشگی و معلوموجود قانون«، »هاي طبیعیدارا بودن حساب و کتاب در وقوع پدیده«

- این نوع نگاه باور به وجود قاعده عنصر کلیدي. کردنددر جهان در طبیعت تأکید می» نظم«یا 

مندي
1

، ثبات
2

پذیريبینی و پیش
3

کوبرن(طبیعت است 
4
آنان به دلیل باور به وجود نظم ). 1999،

دیدند و نه صرفاً به هاي طبیعی، چیزها را قابل دانستن و فهمیدن میزیستی در پدیده/ فیزیکی

ست و در نتیجه قابل شناخت و فهم دلیل آن که خدا جهان را آفریده پس مصنوع او، حکیمانه ا

بینی و خشمناك می فرد داراي این نگاه، خود را نه کامالً مقهور طبیعتی غیر قابل پیش. باشد

آموزانی که به درجاتی در این  دانش. داند و نه سازگار و هماهنگ با طبیعتی مهربان و زیبا

. ها و عالئقشان باور داشتندتهمقوله قرار داشتند به عاملیت و فاعلیت خود در نیل به خواس

تواند او می. مندي از طبیعت استاساساً انسان داري این نوع نگاه قائل به تسلط و بهره

.  حوادث ناگوار و بالیا را کنترل کند و براي داشتن زندگی بهتر در طبیعت تغییر بوجود آورد

1. Regularity
2. Permanence
3. Predictabbility
4. Cobern
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نگرد و  منظر وجود نظم غایی میدراین نوع نگاه فرد به طبیعت نه از : گرانگاه محیط زیست -د

فرد داراي این نوع نگاه احساس هماهنگی با . نه به دلیل برخورداري از نظم علی و طبیعی

طبیعت و جزیی از آن بودن را نیز ندارد، به این دلیل از نگاه زیبایی شناختی به طبیعت نیز 

یند مورد توجه قرار بخشی و ایجاد احساس خوشااو طبیعت را به دلیل آرامش. متفاوت است

گیرند، با علم و فناوري از آن رو که مستعد آموزانی که در این دسته قرار می دانش. دهدمی

. کنندنابودي طبیعت و تغییر در مناظر بکر و دست نخورده است، احساس بی رغبتی و دوري می

منابع طبیعی به هاي حاصل از نابودي محیط زیست و استفاده بی رویه  تأکید بر تبعات و زیان

  .بهاي رشد و توسعه علم و فناوري از دغدغه مهم این نوع نگاه است

بینی  در نگاه اسرارآمیز به طبیعت، وجود اسرار و رموزي در طبیعت آن را غیر قابل پیش

هاي علی، غایی یا زیبایی شناختی برجسته نیست بلکه در این نگاه، هیچکدام از نظم. کندمی

آموزان  این دسته دانش. شود، بدون آن که قائل به اولویت ثابتی باشدسه دیده می ترکیبی از هر

حداقل در برخی از امور طبیعت را متأثر از نیروهایی نظیر ارواح سرگردان، شیاطین و انرژي 

آموزان پررنگ و غالب  اگرچه این نوع نگاه در این دانش. داندمی) نه در معناي فیزیکی آن(

. نبود

ایانیسخن پ

آموزان و  هاي فرهنگی دانش فرضکید اصلی این نوشتار بر اهمیت و ضرورت شناخت پیشأت

- بینی فرد، در همه جاي زندگی، درون یا برون مدرسه، نقش ایفا میجهان. دنیاي معنایی آنان بود

خیلی از  رواز این. آموزان به طبیعت، با یکدیگر متفاوت است نشان داده شد نوع نگاه دانش. کند

توانند مواجهه بینی و دنیاي متفاوت با دنیاي آموزش علوم رسمی دارند، نمی آموزان که جهان دانش

دانند بدون آن که به  آنان حداکثر مفاهیم و اطالعات علمی را می. کنند جدي و عمیق با علم پیدا 

میان دانستن. فهم عمیق و تأثیرگذاري برسند
1
و فهمیدن 

2
فهم اصیل و معنادار . شد باید تفاوت قائل 

آموز امکان شود که تلفیق دانش موضوعی با دانش روزمره براي دانشمفاهیم علمی وقتی محقق می

ها و دیدگاههاي درس علوم معموالً فرصت و امکانی براي طرحدر حالی که کالس. پذیر شود

1. Knowing
2. Comprehention
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داند، فراهم ر زندگیشان میآموزان، و در نتیجه تلفیق با آنچه در فرهنگ وسیعتنظرات مختلف دانش

  .آورد نمی

بینی به مسأله یادگیري بنگریم و درصدد فهم این سؤال برآئیم که چرا آنچه به   اگر از منظر جهان 

توان در این مطلب ساده و در عین  گیرند؟، پاسخ را میشود را یاد نمیآموزان تدریس می دانش

آموزان مطالبی که به آنان تدریس  ري از دانشحال فوق العاه اساسی و پیچیده یافت که بسیا

دارشود را مهم و معنی می
1

یا قابل اعتماد و اعتناء 
2

به عبارت دیگر مسأله یاد نگرفتن . دانندنمی 

آموزان قابلیت و استعداد یادگیري ندارند، یا سطح  برخی مطالب علمی به این دلیل نیست که دانش

آموز به طور   ان است، بلکه به دلیل آن است که دانشعلمی مطالب فراتر از رشد شناختی آن

شود که چرا باید مطالبی را یاد بگیرند که در دنیاي  خودآگاه یا ناخودآگاه با این سؤال مواجه می

دار بودن هر مطلب و موضوع وابسته و مالزم با  معنا .آنها معنادار نیست) بینیجهان(معنایی 

اگر به دلیل غلبه انواع . دارد ها باورها و ترجیحات و ارزش نظامجایگاهی است که آن مطلب در 

ها،  زاویه دید علمی مهم و قابل توجه و اعتماد نباشد، بدون  ها و نگاه فرضمختلفی از پیش

اي توان گفت، براي عدهدر مجموع می. تردید یادگیري مفاهیم علمی با مشکل مواجه خواهد شد

عجین شده و تلفیق یافته با تفکر و اندیشه روزمره و فرهنگ آموزان ایرانی علم بخش  از دانش

  . آنان نیست

یادگیري بطور کلی و آموزش علوم تجربی  -شود، در مباحث مربوط به یاددهیپیشنهاد می

شناختی مورد مطالعه گرایانه و انسانبطورخاص، بافت و زمینه جامعه ایرانی، بر اساس نگاهی کل

بحث از منظر  درسی در فضاي کشورمان، عمدتاًسازي برنامهرایج بومی در گفتمان .قرار گیرد

اي جدید بر روي این این نوشتار تالش داشت تا جبهه. گیردفلسفه تعلیم و تربیت صورت می

شناخت ذهن و ضمیر و باورهاي عمیق انسان ایرانی، پیش شرط الزم براي هر : گفتمان بگشاید

  .ازي برنامه درسی استگونه تالش اثربخش براي بومی س

  منابع

ترجمه .پیشرفتهجوامعدرنگاريمردم :فرهنگیپژوهش.دیویدکوردي،مکوجیمزاسپردلی، -
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