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é Objective: This study aims at introducing and reviewing the proposal of “theistic education of 
science in the realm of attitude “ as a solution to the problem of compatibility between science 
education and religious education in the National Curriculum (of Iran). It addresses the question 
of whether the proposal has the necessary competence to achieve the goals of the national 
curriculum, as well as the ability to resolve the ambiguities and internal contradictions of the 
national curriculum. 

é Method: In this research, the conceptual analysis method is used for introducing the theistic 
education of science and reviewing the national curriculum. Besides, the inferential analysis 
method is used for implications and applications of the proposal in resolving the ambiguities and 
inconsistencies of the national curriculum.

é Findings: This study shows that there are ambiguities and incoherencies among components 
of the national curriculum and in particular parts of the statement of the field of education and 
learning of empirical sciences. On the other hand, the proposal of theistic education of science 
in the realm of attitude is a consistent and coherent construct and is in line with the theories of 
religious science. At the same time, it can be considered as an effective proposal to solve the 
conflicts of the statement, and inconsistencies of the goals of the curriculum with other parts of 
the curriculum, including general orientation of organizing educational contents and instructions 
of science.

é Conclusion: Finally, it is concluded that the proposal is in line with religious education, 
and solving the problem of the applicability and compatibility of religion in the curriculum, 
generally, resolves the conflict of theoretical and practical aspects to some extent. It brings the 
issue of religious education of science to a much more practical level, in such a way that it would 
be understandable for science education specialists. 
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چکیده :
é هدف: هدف این پژوهش بررســی و معرفی پيشنهاد )فرضيه( آموزش خداباورانه علم در 
ســاحت نگرش، به مثابه راه حلی برای تلفيق تعليم و تربيت دینی با آموزش علوم طبيعی 
در برنامه درسی ملی اســت، و به این پرسش كلی می پردازد كه آیا این راه حل-»آموزش 
خداباورانه علم در ساحت نگرش«- شایستگی الزم برای تحقق اهداف برنامه درسی ملی، و 

نيز قابليت رفع ابهامات و تعارضات درونی برنامه درسی ملی را دارد؟ 
é روش: در این پژوهش از روش تحليل مفهومی و نيز از روش تحليل استنتاجی بهره گرفته 
شده است. در بررسی برنامه درســی ملی و نيز معرفی پيشنهاد »آموزش خداباورانه علم 
درساحت نگرش« از روش تحليل مفهومی، و در بخش الهام بخشی و كاربردهای این فرضيه 

در رفع ابهامات و تعارضات برنامه درسی ملی از روش استنتاجی استفاده شده است. 
é یافته ها: این پژوهش نشان می دهد، كه در بررسی برنامه درسی ملی و به طور خاص بيانيه 
حوزه تربيت و یادگيری علوم تجربی، ابهامات و تعارضاتی ميان بخش های اساســی برنامه 
درســی ملی، اهداف، ضرورت و كاركرد حوزه، قلمرو حــوزه، و جهت گيری های كلی در 
ســازماندهی محتوا و آموزش حوزه وجود دارد.از طرف دیگر، پيشنهاد آموزش خداباورانه 
علم در ساحت نگرش، به مثابه برساخته ای سازگار و منسجم، و همخوان با نظریه های علم 
دینی، می تواند راه حلی كارآمد برای رفع تعارضات موجود در حوزه تربيت و یادگيری علوم 
تجربی تلقی شود و ناســازگاری ها و تعارضات اهداف گنجانده شده در برنامه درسی را با 
سایر بخش های برنامه، از جمله جهت گيری های كلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه، 

حل نماید.
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é نتيجه گيری: در نهایت نشان داده می شود كه »آموزش خداباورانه علم در ساحت نگرش«، 
در راســتای تعليم و تربيت دینی و حل معضل تطبيق پذیری دین در برنامه درسی، به طور 
كلی تعارض ساحت نظر و عمل را در تطبيق پذیری اهداف اسناد باالدستی در برنامه درسی 
 آموزش علــوم، تا حدی حل می كند، و تعليم و تربيت دینــی در آموزش علوم تجربی را

به سطح عملی تر و اجرایی تری می كشاند. 

واژگان کلیدی :  برنامه درسی ملی، آموزش علوم، تعليم و تربيت دینی، خداباوری، نگرش

 1.  مقدمه
چگونگی مواجه با موضوع علم و دين در آموزش علوم يكی از مسئله های مهم در حوزه 
نسبت ميان علم، دين و آموزش است كه پژوهشگران متعددی بدان پرداخته اند و در قالب 
.)Sæther, 2019( موضوعات مناقشه آميز در نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است 

پــروژه الزارLASAR(1( يكی از اين قبيل پژوهش ها اســت كه بــه موضوع يادگيری و 
 .)Billingsley, Taber, Riga & Newdick, 2012( آموزش درباره علم و دين می پردازد
همچنين بيلينگزلی، چپل و ريــس مجموعه مقاالتی را در كتابی با عنوان »علم و دين 
در آموزش« گردآوری نموده اند كه دارای ســاختاری با ســه بخش است كه بررسی سه 
 موضوع مهم و حياتی را پوشش می دهد: الف( مدل های موجود در رابطه ميان علم و دين؛

ب( مدل های جديد ممكن و مطالعات تجربی؛ و ج( كاربست عملی پژوهش های كنونی 
در كالس درس)Billingsley, Chappell, & Reiss, 2019(. در واقــع موضــوع مهم در 
ايــن ميان چگونگی جای دادن اين موضوعات در برنامه درســی و انتقال اين موضوعات 
به كالس درس است. در مجامع و نهادهای بين المللی بررسی اين موضوعات پيامدهايی 
 عملی و اجرايی برای حوزه آموزش نيز داشته است. نمونه ای از اين موارد، مناقشه بر سر
 به رسميت شــناختن ورود ايده طراحی هوشمند به برنامه های درسی وكالسهای درس

در آمريكا و دادگاه جنجالی 2005 است. در سال های اخير توجه متخصصين حوزه علم و 
دين، و آموزش علوم و نيز نهادهای مربوطه همچون دانشگاه ها و مراكز پژوهشی به موضوع 
بيشتر معطوف شده است و نه تنها كنفرانس های متعدد بين المللی در اين زمينه برگزار شده 
 است، بلكه مجالت معتبر علمی حوزه آموزش علوم تجربی از جمله »علم تجربی و آموزش«

(Science & Education)، شــماره هايی بــه موضوعــات مرتبط با ايــن حوزه- علم و 

1. Learning about Science and Religion (LASAR) 
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جهان بينی- اختصاص داده است كه نشان از اهميت و توجه فزاينده به اين موضوع است. 
متيوز (Matthews,2009) اين مقاالت را در كتابی با عنوان »علم، جهان بينی و آموزش« 
گردآوری نموده است كه از خالل مفهوم جهان بينی، تعامل آموزش علوم تجربی با حوزه 
دين و فرهنگ را نشــان می دهد؛ ضمن اينكه جهان بينی به مثابه بخشی از ماهيت علم 
در نظر گرفته شده اســت؛ آن چنان كه در پروژه 2061 انجمن آمريكايی پيشبرد علوم1 
(AAAS,1990) ، جهان بينــی در كنار دو بخش مهم ديگر، يعنی كاوشــگری و ماهيت 

فعاليت علمی، از اجزای اساسی مفهوم ماهيت علم تلقی می شود.
در ميان متفكرين مســلمان، تالش ها در راســتای تعليم و تربيت دينی و آموزش و 
پرورش اسالمی به معنای عام نيز سابقه ای طوالنی داشته است و از همان زمانی كه ابواالعلی 
مودودی در دهه 1930 مسأله تأسيس دانشگاه اسالمی و همچنين اسالمی كردن دانش ها 
را مطرح نموده است، تاكنون كنفرانس های متعددی2 در اين زمينه برگزار شده اند. يكی از 
رويكردهای مهم به موضوع آموزش و پرورش اسالمی، عمدتاًً در چارچوب نظريه پردازی ها 
در حوزه علم دينی بوده است و متفكرينی همچون العطاس )1374( و ضياءالدين سردار 
بــه طرح نظريه های علم دينی پرداختند كه نه تنها به دنبال دينی نمودن نهادها، يعنی 
آموزش و پرورش و دانشگاه )به مثابه نهاد(، بلكه به دنبال ارائه مبنايی برای توليد محتوا 
و دانــش دينی نيز بودند. عمده نظريه پردازان حوزه علم دينی در ايران- از جمله مهدی 
گلشنی، جوادی آملی، و خسرو باقری- نيز به دانشگاه اسالمی، آموزش و پرورش اسالمی 
و تعليم و تربيت دينی قائل بوده اند،كه از ميان اينها نظريه گلشــنی تناسب بيشتری با 
علوم طبيعی دارد و ديدگاه خسرو باقری هم سنخيت بيشتری با تعليم و تربيت به مثابه 
يک رشــته تخصصی دارد. با اين وجود، ديدگاه گلشــنی مستلزم اين است كه در مقام 
.)1400 d ،آموزش اساساً وجود مدل دينی مشخصی برای علم ضرورت ندارد )سجادی 

در ايران البته موضوع به صورت عام تر در ذيل تعليم و تربيت اسالمی و لزوم دستيابی به 
آن مطرح شده است و در اين زمينه كنفرانس های متعددی برگزار شده اند.3 

پژوهش هايی از چند جهت و از منظرهای متفاوتی به تعليم و تربيت دينی پرداخته اند. 
هر چند در ايران پژوهش های متعددی در حوزه تعليم و تربيت اســالمی به صورت عام 

1. American Association for the Advancement of Science(AAAS)
2. همچون:كنفرانس مكه 1977؛ اسالم آباد،1980؛ داكا 1981؛ جاكارتا 1982، كواالالمپور1984، و ...

 3. از جمله همايش يک روزه نظرية علم اســالمی وكاربســت آن در نظام آموزش وپرورش )5 ارديبهشــت 1398
در قم( و همچنين كنگره های متعدد علوم انسانی اسالمی كه ششمين كنگره آن امسال)1400( برگزار گرديد.
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 انجام شده اند اما به طور خاص در آموزش علوم طبيعی پژوهش های معدودی وجود دارد.
دستة نخست از اين پژوهش ها در راستای داللت های مستقيم برنامه های دينی و قرآنی برای 
 تعليم و تربيت دينی است. در پژوهش احمدی،ملكی،پارسانيا، آيتی و عباس پور )1396

 كه با هدف »تبيين و شناســايی فرهنگ برنامه درســی در تفسير تسنيم« انجام شده 
است با توجه به هدف اصلی پژوهش، تفسير تسنيم به عنوان جامعه تحقيق مورد مطالعه 
قرار گرفته اســت و با استفاده از پژوهش كيفی و از طريق تحليل محتوای كيفی داده ها 
 به اســتخراج ويژگی های عناصر فرهنگ برنامه درســی از تفسير تســنيم پرداخته اند.

دســتة دوم در ذيل فلســفه تعليم و تربيت و از خالل فلسفه اســالمی و پيامدهای آن 
برای تربيت دينی قرار می گيرند. نمونه ای از اين دســت، پژوهشــی اســت كه با روش 
تحليل از منظر فلسفی و در چارچوب نگرش اسالمی، از »وحدت اندراجی عقل و دين و 
الهام بخشی های آن برای تربيت دينی« سخن رانده است )باقری، سجاديه، خداياری فرد، 
محمــدی، گواهی و اكبری زرادخانه، 1399(. اما در زمينه آموزش علوم تجربی پژوهش 
درخور توجه ای وجود ندارد. دســتة سوم، از خالل پيامد نظريه پردازی ها در ساحت علم 
دينی در راستای تعليم تربيت دينی و آموزش و پرورش اسالمی است كه نه تنها از خالل 
مبانی فلسفی دينی برای تعليم و تربيت و برنامه های درسی دينی است، بلكه داعيه دار ارائه 
مدل و محتوای دانش و علم دينی نيز هستند. در زمينه داللت های علم دينی برای حوزه 
آموزش علوم طبيعی، پژوهش های سجادی )b, c, d 1400( جز معدود پژوهش ها در اين 
زمينه هستند. در پژوهش هايی جداگانه مرتبط با آموزش علوم طبيعی در پرتو نظريه های 
علم دينی، سجادی )1398( پس از نشــان دادن امكان پذيری و معناداری علم دينی با 
)1400 b ،رويكرد متافيزيک گرايانه در حوزه علوم طبيعی، در پژوهشی ديگر )سجادی 

با عنوان آموزش علم دينی يا آموزش دينی علم: از آرمان تا تناقض نمايی، در پرسش از امكان 
آموزش علم دينی، به بررسی مسئله پرداخته، و با توجه به نبود مدلی از علم دينی، مسئله 
)1400 c( آموزش علم دينی را به آموزش دينی علم تقليل می دهد. همچنين سجادی 

در پژوهشی ديگر نشان می دهد كه اگر چه آموزش دينی علم می توان داشت، اما با طيفی از 
 رويكردها مواجه هستيم كه از رويكرد بين رشته ای تا آموزش خداباورانه علم را در بر می گيرد
 و با هــر تعبيری نمی تــوان يک آموزش دينی علم ســازگار داشــت. همچنين به نظر

ســجادی )d 1400( يكی از چالش ها فراروی تحقق نظريه های علم دينی در آموزش و 
پرورش، نبود پژوهش های مناســب در ظــرف و زمينه آموزش و پرورش و به طور خاص 
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آموزش علوم است. در هر حال، تعليم و تربيت دينی و يا آموزش و پرورش دينی همواره 
 يكی از موضوعات مهم در ايران بوده است كه به شيوه های متفاوت بدان پرداخته شده است

و مسئله تحقق پذيری علم دينی در آموزش و پرورش نيز همچنان باز است.
در ايران پس از انقالب اسالمی، اساساً تعليم و تربيت اسالمی به مثابه يک نظام آموزشی و 
تربيتی بديل، سياست رسمی نهادهای مربوطه است و در اسناد باالدستی شامل سند تحول 
بنيادين و برنامه درســی ملی، اين تالش ها از حيث نظری خود را نشان داده است. البته با 
وجود همه اين تالش ها، هنوز نتيجه مطلوبی در عمل به دست نيامده است، الاقل آن چنان كه 
سياست گذاران اين عرصه انتظار دارند. در آموزش و پرورش، به مثابه يک رويكرد، برای تدوين 
يک نظام تعليم و تربيت دينی بر نظريه های علم دينی اتكا می كنند كه يكی از چالش های 
فراروی تحقق پذيری اين نظريه ها در حوزه آموزش و پرورش اين است كه با توجه به اينكه 
فارغ از ظرف و زمينه تحقق نمی توان از تحقق پذيری عملی نظريه های علم دينی سخن راند 
و در واقع تحقق پذيری عملی نظريه، جدای از ظرف و زمينه كاربست نيست، تحقق پذيری 
 نظريه هــای علم دينی در يک زمينــه خاص- مثاًل آموزش علــوم در آموزش و پرورش- 
به تطبيق پذيری در )مؤلفه های( برنامه های درسی تقليل می يابد و به معضالت و ناتوانی ها 
.)1400 d ،در تطبيق نظريه های علم دينی بر برنامه های درســی می پردازد )ســجادی 

عدم تناسب و عدم انطباق اين مدل ها با واقعيت برنامه درسی در عمل يک معضل جدی 
است و تحقق علم دينی در آموزش و پرورش، مستلزم شناخت دقيق مؤلفه های نوين برنامه 
درسی و تعليم و تربيت از يک طرف، و نيز ساختار و استلزامات نظريه های علم دينی از طرف 
ديگر است. اين دقيقاً يكی از جاهايی است كه در نظام تعليم و تربيت در ايران در نسبت 
ميان نظريه های علم دينی و آموزش، مشكل اساسی وجود دارد. عالوه براين ، از منظر عملی 
و اجرايی نيز بررسی قابليت و ظرفيت ساختارهای اداری و سازمانی چه از حيث سخت افزاری 
و چه از حيث نرم افزاری ) همچون برنامه های درسی و آيين نامه ها و ...( برای تحقق در اين 
زمينه حائز اهميت اســت. هرچند پژوهش های بســيار زيادی درباره برنامه درسی ملی و 
سند تحول بنيادين در ايران انجام شده است، در حوزه آموزش علوم اين پژوهش ها بازهم 
محدودند. در يكی از اين دست پژوهش ها، امانی طهرانی، علی عسگری، و عباسی )1395( 
در پی تدوين يک مدل آموزشی كارآمد برای آموزش علوم در مدارس هستند. طرح اوليه 
مدل، به زعم نگارندگان بر اســاس تجارب اوليه پژوهشگر در طول بيست سال برنامه ريزی 
و تأليف كتاب های درســی و آموزش ضمن خدمت معلمان و نيز مطالعه پيشينه ادبيات 
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و پژوهش های بين المللی به دســت آمده است، كه طرح اوليه مدل، دربردارنده شش محور 
عناصر اصلی برنامه درسی شامل مرتبط ساختن موضوعات يادگيری با زندگی، بهره گيری 
از رويكرد ســاختن گرايی، استفاده از راهبرد يادگيری مشاركتی و همكاری گروهی، تأكيد 
بر فعاليت های دســت ورزی و ذهن ورزی )فكری(، تأكيد بر ارزشيابی تكوينی و استفاده از 

شيوه های جديد در ارزشيابی پايانی است.
حال پرسش اين است كه آيا برنامه درسی ملی به مثابه يكی از زيرنظام های سند تحول 
بنياديــن، قابليت ارائه يک تعليم و تربيت دينی را در حوزه آموزش علوم تجربی و به تعبير 
مندرج در برنامه درسی ملی، حوزه تربيت و يادگيری علوم تجربی دارد، آن چنان كه در اهداف 
اين اسناد آمده است؟ و اساساً در اين حوزه، چگونه می توان تعليم و تربيت دينی را در نظام 
آموزشــی محقق ساخت و به اهداف برنامه درسی ملی در سند تحول بنيادين دست يافت؟ 
برای پاسخ اين پرسش می توان پيشنهادها ) فرضيه های( متعددی به مثابه راه حل ارائه نمود 
كه طبيعتاًً از منظرهای متعددی كفايت آنها بايد مورد آزمون قرارگيرد. پيشــنهادی كه در 
اين پژوهش مطرح می شود فرضيه »آموزش خداباورانه علوم در ساحت نگرش« است. حال 
پرســش اصلی اين اســت كه آيا اين راه حل-»آموزش خداباورانه علم در ساحت نگرش«- 
شايســتگی الزم برای تحقق اهداف برنامه درسی ملی، و نيز قابليت رفع ابهامات و تعارضات 
درونی برنامه درســی ملی را دارد؟ در راستای پاسخ به اين پرسش، پرسش های جزئی تری 
جای می گيرند: نخست، برنامه درسی ملی چه تعارضات و چالش هايی دارد كه نياز به بازنگری 
در آن وجود دارد؟ و ســؤال دوم- اصلی و كليدی- اينكه پيشنهاد آموزش خداباورانه علم در 
ساحت نگرش، آيا می تواند قابليت ها و پيامدهايی برای رفع چالش ها و معضالت حوزه تربيت و 
يادگيری علوم تجربی در برنامه درسی ملی را داشته باشد؟ پس از معرفی »آموزش خداباورانه 
علم در ســاحت نگرش« به مثابه يک پيشــنهاد، به پاسخ اين پرســش ها پرداخته می شود.

ضرورت و اهميت پژوهش از چند جهت است: نخست، به طور عام در آموزش و پرورش، 
تعليم و تربيت دينی به مثابه سياست رسمی است، اما در عمل راهكاری كارآمد برای ورود 
اين موضوعات به كالس درس ارائه نشده است؛ به گونه ای كه بتوان به آموزش دينی سازگار 
و منسجمی دست يافت. اين پژوهش ها می توانند تا حد زيادی به مثابه اصول راهنما برای 
 عمل، مســير روشن تری را ترسيم كنند. دوم اينكه موضوع كاربست نظريه های علم دينی

در آموزش و پرورش، نه درك درستی از آن موجود است و نه برای عملی سازی آن، راهكاری 
سازگار با آموزش علوم استاندارد ارائه شده است. پژوهش هايی از اين قبيل می توانند معضل 
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تحقق پذيری نظريه های علــم دينی در آموزش علوم را نيز تا حدی حل نمايد و راهكاری 
عملی تر و معقول تر برای دستيابی به اهداف يک برنامه درسی ارائه كند كه دين هم در آن 
نقش ايفا نمايد. سوم، حوزه آموزش علوم تجربی شامل فيزيک و زيست شناسی و ....، هم در 
دانشگاه ها و هم مدارس، به طور سنتی مبتنی بر رويكرد پوزيتيويستی است و معلمان و اساتيد 
معموال از راهبرد فرار از پاسخ و يا سكوت در مواجه با پرسش ها درباب موضوعات مناقشه آميز 
استفاده می كنند. پژوهش هايی از اين دست، بديل های ديگری برای آموزش علوم می توانند 
تلقی شوند. چهارم، تحليل نقادانه برنامه درسی از منظرهای متفاوت، از حيث هدف، محتوا، 
روش، راهــكار عملی و ... می تواند الاقل از حيث نظری از تناقضات موجود در برنامه بكاهد.

 2.  روش پژوهش 
روش اين پژوهش از نظر هدف كاربردی، از نظر ماهيت داده ها، كيفی و از حيث روش 
گردآوری، توصيفی اســت. جامعه تحقيق، برنامه درسی ملی، كتاب»از علم دينی تا علم 
سكوالر« مهدی گلشــنی)1380(، آثار جوادی آملی ) 1386؛1388( و مقاالت سجادی 
(1398؛ b 1400؛ c 1400؛ d 1400) است. نمونه های پژوهش در حوزه آموزش دينی 

علم، با جامعه تحقيق يكســان است، اما نمونه پژوهش در ذيل برنامه درسی ملی، بيانيه 
حــوزه يادگيری و تربيت علوم تجربی اســت. ابزارگردآوری داده، بر اســاس جمع آوری 
اطالعات از منابع موجود است. به تناسب موضوع مورد بررسی-كه از طرفی نيازمند تبيين 
و توصيف دقيق مفهوم آموزش خداباورانه علم در ســاحت نگرش و مؤلفه های مرتبط با 
آن و از سوی ديگر نيازمند استنتاج پيامدها و استلزامات اين پيشنهاد برای حوزه تربيت 
و يادگيری علوم تجربی است- از دو روش تحليل مفهومی، و تحليل استنتاجی استفاده 
 شده است. تحليل مفهومی، تحليلی است كه به واسطه آن به فهمی معتبر از معنای عادی

يک مفهوم يا مجموعه ای از مفاهيم مرتبط دســت می يابيم. تحليل مفهومی تالشی در 
جهت تغيير مفاهيم نيســت، بلكه كوشش برای فهم آن است. از آنجاكه مفاهيم در زبان 
تجسم يافته اند، روش تحليل مفهومی روشی برای آزمون دقيق معنای اصطالحات است 
(Coombs & Daniels,1991). در ايــن پژوهش با اســتفاده از روش تحليل مفهومی، 

بــه تبيين و تحليل مفهــوم آموزش خداباورانه علم و مفاهيــم مترتب بر آن می پردازم. 
در بررســی فرضيه آموزش خداباورانه علم و برنامه درسی ملی از روش تحليل مفهومی 
استفاده شــده است و مرتبط با به كارگيری فرضيه و الهام بخشی آن برای رفع تعارضات 
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برنامه درسی، از روش تحليل استنتاجی استفاده شده است. روش استنتاج قياسی، دارای 
الگوی پيش رونده و پس رونده است. در الگوی پيش رونده، از مبانی و استلزامات فلسفی و 
متافيزيكی حركت و به استنتاج آرا و عناصر تربيتی )هدف، محتوا و روش( پرداخته می شود 
 و درالگوی پس رونده مسير حركت برعكس اســت )باقری، سجاديه، و توسلی، 1394(.

در اين پژوهش از الگوی اســتنتاج قياسی پيش رونده استفاده شده است؛ به تعبير ديگر 
اين پژوهش از نظر به عمل حركت می كند و از مبانی فلسفی و مفاهيم مترتب بر فرضيه 
آموزش خداباورانه علم در ســاحت نگرش ها به استنتاج پيامدهای آن بر حوزه تربيت و 
يادگيری علوم تجربی در برنامه درســی ملی می پردازد و در راســتای پاسخ اين پرسش 
ســوگيری می شــود كه آيا اين راه حل- »آموزش خداباورانه علم در ســاحت نگرش«- 
شايستگی الزم برای تحقق اهداف برنامه درسی ملی، و نيز قابليت رفع ابهامات و تعارضات 

درونی برنامه درسی ملی را دارد؟ 
 

 3.  مبانی نظری: چارچوب مفهومی آموزش خداباورانه علم
آموزش دينی علم به اين مفهوم است كه علم به همان صورت و با مفروضات متافيزيكی 
خاص خود، در فرآيند آموزش به صورت دينی يا حداقل سازگار با دين آموزش داده شود 
)ســجادی، c 1400(. در اين فرآيند برساخته ای شكل می گيرد كه بايد كفايت نظری و 
عملی آن از جهات متفاوت مورد ارزيابی قرارگيرد و معيارهای يک آموزش علوم استاندارد را 
برآورده سازد. مهم ترين و در عين حال معيار حداقلی برای اين برساخته، سازگاری و انسجام 
درونی آن است. به اين مفهوم كه بتوان هم علوم تجربی را مطابق معيارها و اهداف استاندارد 
آن آموزش داد و هم برنامه های دينی را به گونه ای وارد نمود كه در برساخته، عدم تعارض 
و ناســازگاری بين اجزاء و مؤلفه هايش ديده نشود. در اين راستا آموزش دينی علم به مثابه 
طيفی ديده می شود كه از رويكرد بين رشته ای شروع می شود و تا رويكرد خداباورانه می تواند 
امتداد يابد )ســجادی، c 1400(. رويكرد بين رشته ای به اين مفهوم است كه با شناخت 
علم از منظر رويكردهای علم شناختی و ماهيت علم، چارچوب و محدوده هايی برای علم و 
حدود و ثغور آن گذاشته شود1 تا جايگاهی برای دين در برنامه درسی آموزش علم باز شود. 
اين مسير حداقلی لزوماًً به مفهوم پذيرش شق دينی و خداباوری نيست، بلكه جزم گرايی 

 Irzik & Nola (2011)؛ Matthews (2012) ؛ McComas (2020) 1.  دربــاره ماهيت علم می توانيد ر.ك بــه 
.)1400 a( و در فارسی هم به مقاله سجادی
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علمی طرد می شــود و صرفاًً يكه تازی های پوزيتيويســم و ساينتيسم را در عرصه آموزش 
محــدود می كند و لزوماًً بديل ديگری معرفی نمی شــود؛ بلكه محدوديت ورود بديل های 
 ديگر با رويكردهــای متافيزيكی و دينی و مبتنی بر جهان بينی هــای ديگر را برمی دارد.

تــا اينجا هنوز نمی توان مدعی بود كه آموزش دينی علم صورت گرفته اســت. يک كران 
ديگر طيــف، آموزش دينی علم با رويكرد جزم گرايانه و ايدئولوژيک دينی اســت. در اين 
 رويكرد نيز، معيار سازگاری درونی نمی تواند برقرار باشد؛ زيرا جزم گرايی دينی و ايدئولوژيک

به مفهوم پذيرش بی قيد و شرط هر نوع از تفسير دينی، به مفهوم كنار نهادن برخی از اهداف 
استاندارد آموزش علوم - از جمله تفكر انتقادی- است، و اين به مفهوم مغايرت ميان رويكرد 
جزم گرايانه با آموزش اســتاندارد علوم اســت. بنابراين در ميانه اين طيف رويكردی مورد 
پذيرش است كه معيار حداقلی سازگاری را برآورده سازد، كه طبيعتاًً اين رويكرد نمی تواند 
 دامنه وســيع دينی انگاری را از دينی بودن به مفهوم عرفانی، فقهی، و .... و يا دين تاريخی

به مفهوم برنامه های دينی در مقطعی از زمان در برداشته باشد. بنابراين هم موضوع محدوده 
و محدوديت های دينی انگاری مطرح است و هم علم انگاری و حدود و ثغور آن ها. در آموزش 
علوم تجربی طبيعی در واقع صورتی از آموزش دينی علم كه به خداباوری محدود می شود 
 .)1400 c ،سازگارتر است و از اين رو می توان از آموزش خداباورانه علم سخن راند )سجادی
همچنين در حوزه آموزش علوم، در موضوع تعليم و تربيت دينی نه تنها بر خداباوری، بلكه 
از ميان سه ساحت دانش، مهارت و نگرش، بر ساحت نگرش بايد تأكيد نمود؛ يعنی تعليم 
و تربيت دينی با محوريت نگرش خداباورانه)سجادی، d 1400(، كه به مثابه يک پيشنهاد، 
 دارای ســه مؤلفه اساسی است: خداباوری، پرورش نگرش ها و آموزش علوم. اين سه مؤلفه

در يک برساخته گردهم می  آيند تا يک مجموعه منسجم و سازگار تشكيل دهند. 
اين راه حل »آموزش خداباورانه علم در ســاحت نگرش« - كه دارای دو مؤلفه نگرش 
و خداباوری اســت - از چند جهت قابليت و كفايت دارد: نخســت، اين برساخته نه تنها 
معيار حداقلی ســازگاری و انسجام درونی را دارد )ســجادی، b 1400(؛ بلكه در عمل 
قابليت اجرايی و عملی بيشــتری دارد. اين قابليت عملی و اجرايی در واقع، به اين سبب 
 اســت كه آموزش خداباورانه علم به ســبب تأكيد بر دو عنصــر خداباوری و نيز نگرش

تا حد زيادی ابهامات و انتزاعيات را كاهش می دهد. زيرا از يک طرف، خداباوری از مفهوم 
دينی بودن، دامنه محتوايی محدودتری دارد و از طرف ديگر نگرش، مفهومی آشنا برای 
متخصصين حوزه آموزش اســت. دوم، نه تنها با نظريه های علم دينی طبيعی همخوانی 
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دارد )ســجادی، c 1400(، بلكه حتی راه حلی برای معضل تحقق پذيری نظريه های علم 
.)1400 d ،دينــی در آموزش و پرورش- آموزش علوم- هم می تواند باشــد )ســجادی 

در ميان نظريه های علم دينی، نظريه گلشــنی تناسب بيشــتری با علوم طبيعی دارد، 
و نظريــه جوادی آملی هم داعيه شــمول بر علوم طبيعی را نيــز دارد. در اين دو نظريه 
انتخابی علم دينی- نظريه گلشــنی و جوادی آملی- دو مفهوم كليدی و اساســی بنيان 
 دينی بودن علم را فراهم می كنند: جهان بينی دينی و دستيابی به نگرش و بينش الهی.

علم دينی از منظر گلشنی )1380( علمی است كه در چارچوب جهان بيني ديني توسعه 
و به كار گرفته شود و از دو لحاظ قابل تحقق است: نخست، پيش فرض های متافيزيكی علم 
می تواند متأثر از جهان بينی دينی باشد؛ دوم، بينش دينی در جهت گيری های كاربردی علم 
 مؤثر است. اگر از منظر تربيتی به موضوع نگريسته شود، دو مفهوم كليدی )و تقريباً معادل(،

جهان بينی دينی و بينش دينی، در اين ميان نقش آفرين هستند. به زعم گلشنی )1380( 
متناســب با اين رويكرد می توان اســتنباط نمود كه در نظريه علم دينی گلشنی اساساً 
لزومی به ســاخت و وجود يک مدل مشــخص دينی برای علم نيست؛ بلكه در راستای 
آموزش دينی علوم، می توان با پيش فرض های متافيزيكی دينی، علوم و نظريه های علمی 
 را آمــوزش داد. از منظــر جوادی آملی )1386( نيز علم دينی، علمی اســت كه مبتنی

بر فلسفه علم الهی شكل گيرد، فلسفه علمی كه خود مبتنی بر فلسفه مطلق الهی است. 
شايان ذكر است كه نظريه جوادی آملی )1388(، هر چند انتزاعی تر است و از واقعيت های 
علمی و آموزشی نوين فاصله بيشــتری دارد؛ با اين وصف می تواند پيامدهايی آموزشی 
هم داشــته باشد. در واقع می توان ادعا نمود در نظريه های علم طبيعی دينی- گلشنی و 
جوادی آملی- در حوزه آموزش و پرورش به معنای عام، نگرش دينی و پرورش بر اســاس 
جهان بينی دينی شرط اساسی آموزش و پرورش دينی است و از استلزامات اين دو نظريه 
علم دينی كه سازگاری بيشتری با علوم طبيعی دارند، تحقق آموزش دينی علم در ساحت 

نگرش است كه اساساً و لزوماًً نيازی به تحقق مدلی دينی برای علوم هم نيست.
در اين نظريه های علم )طبيعی( دينی اساســی ترين نقطه اتكا همان خداوند اســت 
و بنيــان دينی انگاری علم هم به خداوند برمی گردد؛ در عين حال دســتيابی به بينش و 
نگرش مطلوب دينی و خداباورانه هدف تعليم و تربيت دينی است. به نظر گلشنی»در اسالم 
اساس جهان بينی توحيد اســت و جهان بينی توحيدی، يعنی درك اين مطلب كه جهان 
از يک مشــيت حكيمانه پديد آمده است و نظام هستی بر اساس خير و رحمت و رساندن 
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موجودات به كمال شايسته آن هاست« )گلشنی، 8:1380(. در اين نظريه علم دينی، اساس 
دينی انگاری علم، همان جهان بينی توحيدی است، كه در عين حال به مثابه اصلی بنيادين 
تلقی شــده است كه ديگر اصول بر آن مبتنی هســتند. اين انديشه توحيد كه بر سراسر 
وجود يک مســلمان واقعی حكمفرما اســت بر تعيين هدف، جهت، نيت و انگيزه فعاليت 
علمی دانشمند مسلمان اثرگذار است. از اين جمالت می توان استنباط نمود كه مهم ترين 
و بنيادی ترين عنصر در متافيزيک و جهان بينی دينی، خداوند است و دستيابی به بينش و 

نگرش خداباورانه است كه مبنای دينی بودن علم و آموزش دينی علم را فراهم می نمايد.
در نظريه جوادی آملی هم كه داعيه شموليت بر علوم طبيعی را دارد بر مفهوم كليدی 
خداوند و نيز دستيابی به بينش الهی تأكيد شده است. به زعم وی»هر چند دين مصطلح، 
مجموع عقايد، اخالق، و فقه و حقوق اســت و نامی از علوم در فهرســت دين اصطالحی 
نيست، اما دين توحيدی و مكتب الهی فراتر از اصطالح مزبور است«. بررسی وجود خداوند 
و ارزيابی اسمای حسنای وی، و پژوهش مظاهر آن اسماء، همگی در حوزه دين قرار دارد؛ 
اگر چه برخی از آنها ارشادی است و نه مولوی و بعضی از آنها امضايی است نه تأسيسی 
و شــماری از آنها توصلی است و نه تعبدی )جوادی آملی،25:1388(. همچنين»اسالمی 
بودن علوم تجربی، رياضی و مانند آن، به اين است كه عوارض ذاتی و غيرذاتی موضوعات 
مســائل را مانند خود موضوعات خدا آفريده اســت؛ يعنی اصل هستی اشياء )كان تام( 
عوارض اشــياء )كان ناقص( همگی مخلــوق پروردگارند و غايت خلقت جهان نيز همان 
مبداء جهان آفرين اســت« )جوادی آملی،30:1388(. با اين نگاه، جهان بينی فرد عوض 
می شود و جهان را نه صرف طبيعت مادی، بلكه مخلوق خالق و پروردگار اديان می بيند. 
به نظر می رسد در كنار تأكيدی كه بر عنصر مهم خداباوری در انديشه دينی می شود 
يكی از استلزامات به كارگيری نظريه های علم دينی )انتخابی( در حوزه آموزش علوم، توجه 
 و تأكيد بر ســاحت نگرش و دستيابی به بينش مطلوب خداباورانه باشد. به اين معنی كه

آموزش دينی علــم در پرتو نظريه های علم دينی، به مفهوم پــرورش نگرش خداباورانه 
 در آمــوزش علوم اســت. به تعبير ديگر اگر اســتلزامات دو نظريه علــم دينی، با توجه

به تقســيم بندی سه ساحتی دانش، مهارت و نگرش كه متخصصين حوزه تعليم و تربيت 
بدان قائل هســتند بررسی شــود، می توان دريافت كه در بررسی نظريه های علم دينی-
 گلشنی و جوادی آملی- می توان اســتنباط نمود كه در آموزش علوم طبيعی، علم دينی

در حوزه نگرش قابل تحقق است و در حيطه دانش و مهارت جايگاه متمايزی برای علم دينی 
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وجود ندارد. در حيطه مهارت كه در آموزش علوم به مهارت علم ورزی به طور عام می توان 
اشاره نمود، گلشنی به چيز متمايزی قائل نيست. به زعم وی »معنای علم دينی اين نيست 
كه آزمايشــگاه و نظريه های فيزيكی كنارگذاشته شوند يا به طريقی جديد دنبال شوند و 
اين نيســت كه فرمول های شيمی و فيزيک يا كشفيات زيست شناسی را از قرآن و سنت 
 اســتخراج كنيم، بلكه منظور قراردادن كليت قضايا در يک متن متافيزيكی دينی است«

)گلشنی،164:1380(. همچنين از اين جمالت می توان استنباط نمود كه از منظر دانش 
هم نمی توان به دانش متمايزی از علم تجربی موجود برای علوم )طبيعی( دينی قائل شد. 
در راســتای تعليم و تربيت در اين چارچوب فكری، آنچه كه می توان استنتاج نمود اين 
 است كه با توجه به ديدگاه گلشنی بر روی بينش و جهان بينی دانش آموزان و دانشجويان و
 به تعبير ديگر، بر روی نگرش خداباورانه دانش آموزان می توان كار كرد. به نظر جوادی آملی نيز

»اسالمی نمودن علوم مستلزم تحول در روش و تغيير در روابط عوارض، و دگرگونی قضايای 
 ايجابی به سلبی و به عكس نيست تا پرسيده شود كه اسالمی شدن چه تأثيری در علوم دارد«

)جوادی آملی،31:1388(. اگر چه به نظر می رسد جوادی آملی قائل به پياده سازی علم دينی 
در همه سطوح است، اما در نهايت می توان نشان داد كه ديدگاه وی هم به سطح نگرش 
تقليل می يابد. مبنای استدالل اين است كه به نظر وی، نخست،آنچه علمی را دينی خواهد 
نمود، جهان بينی حاكم بر آن اســت و آنچه در آموزش به كار می رود، آموزش علم دينی، 
يعنی علمی اســت كه جهان بينی حاكم بر آن دينی باشد. اما اين جهان بينی روش علم 
تجربی را به ويژه در ساحت آموزش تغيير نمی دهد؛ بلكه به سبب در راستای حقيقت بودن 
كه همان ذات علم اســت آن را امضا می كند. »در دين برای يادگيری علوم، روش خاصی 
تعيين تأسيسی يا تعبدی نشد؛ بلكه غالب راه های پژوهش، تحقيق، تعليم و تعلم در اسالم 
امضايی و توصلی است« )جوادی آملی، 26:1388(. بنابراين آموزش علم دينی جوادی آملی 

هم مستلزم پرورش نگرش خداباورانه است.
 

 4.   آموزش علوم تجربی در برنامه درسی ملی: بررسی از منظر دینی 
پرســش )جزئی نخست( اين است كه برنامه درسی ملی چه تعارضات و چالش هايی 
دارد كه نياز به بازنگری در آن وجود دارد؟ برنامه درسی ملی سندی است كه نقشه كالن 
برنامه درسی و چارچوب نظام برنامه ريزی درسی كشور را به منظور تحقق اهداف آموزش 
و پرورش نظام جمهوری اسالمی ايران تعيين و تبيين می كند. اين برنامه به مثابه يكی از 
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زيرنظام های سند تحول بنيادين شامل مبانی فلسفی و علمی، چشم انداز، اصول ناظر بر 
برنامه های درســی و تربيتی، رويكرد و جهت گيری كلی، الگوی هدف گذاری، هدف كلی 
برنامه های درسی و تربيتی، شايستگی های پايه، حوزه های تربيت و يادگيری، اصول حاكم 
بر انتخاب راهبردهای ياددهی- يادگيری، اصول حاكم بر ارزشــيابی پبشرفت تحصيلی 
و تربيتی، فرآيند توليد و اجرای برنامه های درســی و تربيتی، سياست های توليد مواد و 
رسانه های يادگيری، ساختار و زمان آموزش،سياست ها و الزامات اجرايی، و نيز ارزشيابی 
برنامه درســی ملی است. در ذيل اين برنامه، حوزه های تربيت و يادگيری قرار دارند كه 
حدود محتوايی، روش ها، فرآيندها و عناصر كليدی يادگيری را روشن می سازند و دارای 
يازده عنوان است كه حوزه تربيت و يادگيری علوم تجربی يكی از عناوين اصلی آن تلقی 
می شود ) برنامه درســی ملی،1391(. در همه بخش های اين برنامه مدعاهای دين محور 
از جملــه ابتنای همه اجزاء و عناصر برنامه های درســی و تربيتــی بر مبانی توحيدی و 
ارزش های اسالمی آمده است كه در اين پژوهش، بيانيه مربوط به حوزه تربيت و يادگيری 
علوم تجربی از منظر دينی- به مفهوم ســازگاری با مدعاهای دين محورانه برنامه - مورد 
بررســی قرار می گيرد. اين برنامه درسی از حيث مبانی فلسفی و علمی مبتنی بر مبانی 
نظری سند تحول بنيادين اســت كه قاعدتاً بايد اهداف كالن اين سند را تحقق بخشد. 
همچنين رويكرد و جهت گيری كلی، و رويكرد برنامه های درسی و تربيتی، فطرت گرايی 
توحيدی اســت كه اتخاذ اين رويكرد به معنای زمينه سازی الزم جهت شكوفايی فطرت 
الهی دانش آموزان از طريق درك و اصالح مداوم موقعيت آنان به منظور دستيابی به مراتبی 
از حيات طيبه اســت. در واقع از منظر دينی الاقل سه مفهوم كليدی را می توان در نظر 
داشــت: فطرت گرايی الهی، مبانی توحيدی و حيات طيبه. صرف نظر از ابهامات و عدم 
انسجام هايی كه در اين اسناد و برنامه درسی ملی وجود دارد، همه اين مبانی، رويكردها 
 و اهــداف، در نهايت بايد در حــوزه تربيت و يادگيری تحقق يابــد. اگر عبارات مندرج

در برنامه درسی تفسير شود، اتخاد رويكرد فطرت گرايی توحيدی به مفهوم فراهم نمودن 
زمينه در فرآيند تربيت و يادگيری اســت كه قابليت های الهی دانش آموز شكوفا شده و 
در نهايــت به مراتبی از يک زندگی پاك )حيــات طيبه( در همه ابعاد فردی، اجتماعی، 
خانوادگی و ... دســت يابد. نكته مهم اين اســت كه هدف، قرار است در فرآيند تربيت و 
يادگيری تحقق يابد؛ حال پرســش اين است كه آيا بيانيه حوزه تربيت و يادگيری علوم 
تجربی آن را پوشــش داده است؟ آيا راهكاری برای چگونگی تحقق اهداف دينی مندرج 



فصل نامه )علميـ  پژوهشي(

78

مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسالمی

 ë  سال هفتم
 ë 1 شمارة
ë 22 شمارة پیاپی
ë 1401 بهار

در برنامه درسی آموزش علوم تجربی آمده است؟
 با نگاهی به بيانيه حوزه تربيت و يادگيری علوم تجربی، درمی يابيم كه دارای يک مقدمه،

بيــان ضــرورت و كاركرد حوزه، معرفی قلمــرو حوزه، و نيــز جهت گيری های كلی در 
سازماندهی محتوا و آموزش حوزه است. در مقدمه بيانيه، توصيفی از علوم تجربی مطابق 
اســتانداردهای رايج آموزش علوم تجربی آمده اســت. به كاربرد و نيز ارتباط آن با ساير 
حوزه های معرفتی، باورها، ارزش ها، و ... اشــاره شده است و در انتهای مقدمه، يک جمله 
دينی آمده است: »با توجه به جهت گيری های اين برنامه، علم تجربی حاصل كوشش انسان 
 برای درك واقعيت های هستی و كشف فعل خداوند است« )برنامه درسی ملی،80:1391(.

خود اين جمله از چند جهت قابل نقد است: نخست علوم تجربی با آموزش علوم تجربی 
دو ساحت متفاوت و دو دانش متفاوت هستند؛ اگر منظور، علوم تجربی است كه با توجه 
به ادامه جمله اين گونه از آن اســتنباط می شــود، ممكن است در مقاطعی از تاريخ، اين 
رويكرد بر علم حكمفرما بوده باشد؛ اما همواره اين گونه نبوده است و امروزه علم تجربی را 
در فلسفه علم، بر اساس اهداف دينی تعريف نمی كنند. با اين وصف، گرچه اين بازنگری 
در تعريف مانعی ندارد، اما بايد مبتنی بر استدالل و بر مبنايی مستحكم باشد تا از حالت 
ادعايی و شعارگونه خارج شود. همچنين»كشف فعل الهی« تا حدی مبهم است و تفسير 
و تعبير طبيعت و ديدن )درك و فهم( به مثابه فعل الهی دقيق تر و گوياتر است؛ زيرا مبتنی 
بر باورهای دينی، طبيعت به مثابه بخشی از خلقت، خود نشانه و آيه در راستای شناخت 
خداوند تلقی می شود و ديدن نشانه، خود تفسيربردار است و عمدتاًً در قرآن اين آيات برای 
موقنين و متقين و اهل تدبر و تعقل و ... است.1 در بخش مربوط به ضرورت و كاركرد حوزه 
آمده است: پرورش علمی دانش آموزان و برخوردار شدن ايشان از سواد علمی فناورانه در 
بعد شخصی و فردی از الزمه های زندگی سالم و موفقيت آميز، و در بعد اجتماعی الزمه بقای 
عزت مدار توسعه ايران اسالمی است، از اين رو، رشد و ارتقاء توانمندی ها و شايستگی های 
دانش آموزان در عرصه علوم تجربی به شناخت و استفاده مسئوالنه از طبيعت به مثابه بخشی 
از خلقت الهی با هدف تكريم، آبادانی و آموختن از آن برای ايفای نقش ســازنده در ارتقا 
ســطح زندگی فردی، خانوادگی، ملی، و جهانی می انجامد )برنامه درسی،1391(. درباب 
اين جمالت چند نكته می توان گفت: نخســت، ادعا شــده است رشد و ارتقاء توانمندی 

1.  و فــی االرض آيات للموقنيــن )الذاريات، آيه 20(؛ آيات لقوم يتقون )يونس، آيــه 6(؛ ان فی ذلک آيات لقوم 
يتفكرون )الجاثيه؛ النحل و ...(.
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 و شايســتگی های دانش آموزان در عرصه علوم تجربی به شــناخت و استفاده مسئوالنه
از طبيعت به مثابه بخشی از خلقت الهی می انجامد. پرسش اين است كه چگونه اين امر 
ميســر می شــود؟ آيا به صرف تدريس علوم تجربی اين موضوع فراهم خواهد شد؟ قطعا 
ًجواب منفی اســت و آموزش علوم تجربی ذاتاً و لزوماًً به نگرشــی درباره طبيعت به مثابه 
 بخشــی از خلقت الهی نمی انجامد. در اين صورت چه پيشنهادی در برنامه آمده است؟

با توجه به حرف ربط »از اين رو«، در متن به صورت غيرمستقيم رابطه ای علّی ميان پرورش 
علمی و سواد علمی فناورانه، با اين نگاه به طبيعت قائل شده است كه در سطح فردی از 
الزمه های زندگی سالم، و از بعد اجتماعی الزمه بقای عزت مدار ايران اسالمی عنوان شده 
است. اين مفاهيم چه ارتباط علّی با آن نگاه الهی به طبيعت دارند؟ از سواد علمی فناورانه، 
چگونه آن جهان نگری حاصل می شود؟ شــايان ذكر است كه برخالف بسياری از اسناد 
معتبر1 حوزه آموزش علوم كه در آنها سواد علمی و فناوری )با واو عطف( و مستقل از هم 
آمده اســت، در برنامه درسی ملی، واژه سواد علمی فناورانه آمده است كه خود تعبيری 
گمراه كننده دارد؛ به سبب اينكه تعبيری را به ذهن متبادر می كند كه بر وجه فناورانه علم 
و به كارگيری علم در راستای فناوری مبتنی است و اين برخالف آن ديدگاهی است كه علم 
را به هدف شناخت طبيعت تلقی می كند. در اين تعبير، نگاه مهندسی و ابزارانگارانه حاكم 
است كه اساساً نه تنها در راستای فهم الهی جهان، بلكه در راستای فهم جهان هم نيست. 
 بنابراين در خوش بينانه ترين حالت اين فرضيه را پيش می كشــد كه به سبب عدم توانايی
 در حل معضل سازگار نمودن آموزش علوم با برنامه های دينی ممكن است به صورت صوری

رنگ های دينی در اسناد آمده باشند كه الاقل از حيث شعاری چيزی وجود داشته باشد. 
در پاراگــراف بعدی، البته از ضرورت جهان نگری دينی در آموزش علوم ســخن می راند 
و با توجه به واژه »به عالوه« كه در متن آمده اســت برخالف پاراگراف پيشــين، اذعان 
 به استقالل ســواد علمی فناورانه از نگرش توحيدی وجود دارد؛ به سبب اينكه آن دو را

در كنار هم ضروری دانســته است. در برنامه آمده است كه » اگرچه پرورش سواد علمی 
فناورانه محور مشــترك تمامی برنامه های آموزش علوم به شــمار می آيد، ولی بر اساس 
 مبانی تربيت اســالمی، عالوه بر اين محور، تعميق و تعالی نگرش توحيدی و دســتيابی

به درك غايتمند از خلقت و به عبارتی بازكشف و كشف رمز و راز اليه های مادی هستی، از 

.(NRC1996) 1. برای مثال ر.ك به: استانداردهای ملی آموزش علوم آمريكا
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محورهای مهم تربيت علمی است« )برنامه درسی ملی،81:1391-80(. در تحليل جمالت 
باال، می توان گفت درك غايتمند الزاماً دركی دينی نيســت؛ اگرچه سازگار با دين است. 
مثاًلً ارسطو دركی غايتمند از طبيعت دارد، اما به مفهوم دينی بودن انديشه وی نيست. 
 از طرف ديگر مفهوم بازكشــف و كشف راز و رمز اليه های هستی مبهم و ناروشن است.

در آموزش علوم تجربی اساساً كشف به مفهوم علمی آن اتفاق نمی افتد؛ می توان بازتفسير 
نمود نه بازكشف. اين موارد از ابهامات و تعارضات موجود در متن است. در بخش مربوط 
به قلمرو حوزه، دوباره با همان استانداردهای آموزش علوم، قلمرو حوزه نوشته شده است 
و هيچ گزاره با بار دينی در اين بخش وجود ندارد. پرسش اساسی اين است كه اگر مطابق 
ادعای بخش پيشــين، نگرش توحيدی، درك غايتمند از خلقت، بازكشف و كشف رمز و 
راز اليه های مادی هستی از محورهای اساسی تربيت است، پس چرا در قلمرو حوزه هيچ 
جايگاهی برای نگرش توحيدی و دينی تعريف نشده است؟ و اين يكی ديگر از تعارضات 
موجود در متن اســت. ممكن است ادعا شود در برنامه درسی دريچه ای برای ورد مبانی 
فلسفی پذيرفته شده آمده است و غيرمستقيم داللت بر ورود نگرش های دينی دارد؛ اما در 
متن به نگرش های ناشی از علم پرداخته است كه اين نگرش ها جهان بينی علمی را شكل 
 می دهند نه لزوماًً جهان بينی دينی را. همچنين، در بحث نگرش های ناشــی از علم هم،

نيز به طور خاص بر محيط زيست و نگرش های ناظر به علم و فناوری تأكيد نموده است كه 
آنها را از اجزای جدايی ناپذير فعاليت های علمی فناورانه تلقی نموده است. اما در اينجا هم 
 حتی نگرش درباب محيط زيست به غلط در ذيل نگرش های ناشی از علم تلقی شده است،

در حالی كه اين نگرش بر علم و تكنولوژی سوار می شود نه اينكه ازآن برآيد. ضمن اينكه 
هر جا از نگرش صحبت شــود دال بر ورود فلســفه نيســت. همچنين معلوم نيست كه 
چگونه نگرش های ناشی از علم، درون مبانی فلسفی پذيرفته شده برنامه درسی ملی وارد 
می شوند؛ در حالی واقعاً عكس اين اتفاق می افتد. و از همه مهم تر، در كليدی ترين بخش 
 اين بيانيه كه به مثابه راهنمای عمل در تدوين محتوا و تدريس در كالس درس اســت،
 و با عنوان جهت گيری های كلی در سازماندهی محتوا و آموزش حوزه آمده است، هيچ گزاره ای

دال بر پرورش نگرش دينی وجود ندارد؛ بنابراين شــائبه برخورد شــعاری گونه با اهداف 
نظری كه در اسناد آمده است تقويت می شود. البته ممكن است اين باور نيز در پس زمينه 
 آن باشــد كه اساســاً و در عمل، نگرش توحيدی كه به مثابه هدف ترســيم شده است

در كالس درس و محتوا قابل تحقق و پياده ســازی نيست.اين مستلزم پژوهش هايی در 
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راستای آسيب شناسی موضوع است.
همچنين در يک تعارض آشكار، علی الظاهر در برنامه درسی ملی در حوزه تربيت و 
يادگيری علوم تجربی پيشنهادات نظريه پردازان علم دينی از جمله آیئ اهلل جوادی آملی 
از حيث نظری تحقق يافته اســت؛ به اين مفهوم كه در برنامه درسی به جای طبيعت و 
جهان مادی كه از موضوعات علوم تلقی می شــوند، از اصطالحاتی با بار دينی همچون 
خلقت و مخلوق اســتفاده شده است. چهار عرصه ارتباطی دانش آموز با خويش، خالق، 
خلق و خلقت، با محوريت ارتباط با خدا در برنامه درســی ملی )1391( آمده اســت. 
هرچنــد جوادی آملی حفظ ظواهر را هم الزم می دانــد )همچون آمدن خلقت به جای 
طبيعت و ديگر اصطالحات كه در برنامه درســی هم آمده اســت(، اما به نظر وی اين 
كافی نيست و تا همين حد اكتفا به دينی بودن برنامه درسی يک تعارض آشكار است. 
در عمل نه تلقی توحيدی و خداباورانه مطرح شــده است و نه پرورش نگرش ها. آنچه 
كه ضرورت آن احســاس می شود اين است كه بايد نگرش صحيح در اين زمينه اتخاذ 
و پرورش داده شــود. به تعبير ايشــان »حضور ذهنی تفكر الهی برای استاد و شاگرد 
در فضای تعليم و تعلم، باعث می شــود كه اسالمی بودن متون علوم و الهی بودن عين 
 دانــش از بين نرود« )جوادی آملی،30:1388(؛ اما به نظر ايشــان اين خداباوری نهفته

در اين اصطالحات در ساحت نگرش و طرز تلقی از جهان )جهان بينی( بايد تحقق يابد 
و نه صرفاًً در اصطالحات مكتوب. »اين معنا نه آميختن فلســفه مطلق الهی به فلسفه 
مضاف يا علم اســت وآويختن به طناب تكرار است كه در آغاز هر مسئله ای گفته شود 
خداونــد چنان كرد و چنين نمود؛ چنانكه در تفريع فروع فراوان فقهی، نه آن آميختن 
مذموم مطرح اســت و نه اين آويختن مــالل آور« )جوادی آملی،30:1388(؛ بلكه وی 
حضــور ذهنی تفكر الهی در فضای تعليم و تعلم را باعث اســالمی بودن و الهی بودن 

تلقی می نمايد.
به طور خالصه می توان اســتنباط نمود، نخســت در متن تعارضاتی بنيادين وجود 
دارد و ســازگاری ميان اجزا وجود ندارد. دوم، اساســاً نگرش توحيدی فقط به صورت 
نظری وارد شــده است و از راهبرد مواجه شــعارگونه بدان پرداخته شده است؛ گرچه 
 بــه انگيزه شناســی آن نخواهــم پرداخت. ســوم، در مقام تحقق عملــی به هيچ وجه

به جهت گيری توحيدی اشــاره نشده اســت و جايگاهی در محتوا و كالس درس برای 
آن قائل نشده اند. 
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 5.  آموزش خداباورانه علـم در ساحت نگرش: الهام بخشی  آن برای 
برنامه درسی ملی

  حال پرسش )جزئی دوم( اين است كه پيشنهاد »آموزش خداباورانه علم در ساحت 
نگرش«، آيا می تواند قابليت ها و پيامدهايی برای رفع چالش ها و معضالت حوزه تربيت و 
يادگيری علوم تجربی در برنامه درســی ملی داشته باشد؟ در بررسی بيانيه حوزه تربيت 
و يادگيری علوم تجربی نشــان داده شــد كه اين بيانيه، اوالً، دارای ابهام، و در مواردی 
عدم صحت و دقت در به كارگيری اصطالحات است. برای مثال اصطالحات »سوادعلمی 
فناورانه«، »كشف و بازكشف«، »درك غايتمند از خلقت«، ... در متن برنامه درسی مبهم 
و در مواردی نادرســت به كار رفته اند )مشــكل ابهام در برنامه(. ثانياً، برنامه درسی ملی 
دارای تعارض محتوايی با خود و با اهداف اســناد باالدســتی اســت؛ به اين مفهوم كه 
بخش های متفاوت برنامه، حتی از حيث نظری دارای انســجام و سازگاری درونی نيست 
 )معضــل تعارض درونی برنامــه(. ثالثاًً، در حوزه جهت گيری عملی، در راســتای تحقق

در كالس درس و يا در محتوای درســی، نه تنها راهكاری عملی ارائه نداده اســت؛ بلكه 
كاًل وجه دينی در آن ناديده انگاشــته شده است )فقدان جهت گيری دينی برای عمل(. 
صرف نظر از ريشه ها و انگيزه ها، كه نيازمند مطالعه آسيب شناسانه است، با نگاهی دقيق تر 
به متن، به نظر می رســد شعارگونه و صرفاًً برای رنگ و لعاب ظاهری دينی با برنامه ها و 
اهداف دينی برخورد شده است. با اين وصف در خوش بينانه ترين حالت از ميان گزينه های 
محتمل فرض می شود فقدان درك درست از چگونگی به كارگيری و تحقق اهداف دينی 

در عمل، سبب اين بی توجهی و غفلت شده است.
برای پاسخ پرســش در باب قابليت ها و پيامدهای پيشنهاد »آموزش خداباورانه علم 
در ســاحت نگرش« برای رفع چالش ها و معضالت حوزه تربيت و يادگيری علوم تجربی، 
نخست به مؤلفه های برســاخته و قابليت های عملی آن پرداخته خواهد شد. به طور كلی 
آموزش خداباورانه علم از چند جهت می تواند نمايان شــود: در گام نخســت، در تفسير 
و تعبيــر نظريه ها و ايده های علمــی، و نيز باورها، مبادی و مبانی متافيزيكی وابســته 
به نظريه ها؛ و در گام دوم، معرفی و بررسی باورهای متافيزيكی دينی و خداباورانه بديل. 
در آمــوزش علوم می توان اين موضوعات را وارد نمود و مورد تحليل و بررســی قرار داد. 
 در واقع متافيزيک علم و متافيزيک دين در ســاحت های مشــتركی به هم می رسند و

در اين ساحت ها ارائه تفسيرهايی سازگار ضرورت دارد. به عنوان مثال، در آموزش نظريه 
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تكامل ممكن اســت تكامل بر اســاس انتخاب طبيعی و تصادف پذيرفته نشود و به جای 
آن از تكامل بر اســاس غايتمندی و حكمت سخن رانده شود. در آموزش علوم می توان از 
غايت انديشــی، عليت محوری، هدفمندی و  ... در آموزش صحبت نمود. تعبير حكيمانه و 
غايتمند از نظريه تكامل از حيث آموزشی مانعی برای آن وجود ندارد؛ اين بدان سبب است 
كه هر نظريه ای مبتنی بر متافيزيک و مفروضات خاصی است كه اين مفروضات می توانند 
ذهنيت ها را بازتاب دهند و تابع زمينه ها باشند كه بخشی از اين زمينه ها می تواند دينی 
و يا الحادی باشند. به عنوان مثال، مفهوم »تصادف« كه در نظريه تكامل وجود دارد يک 
باور متافيزيكی اســت و مبنای مشاهدتی موجه ای ندارد؛ به همان صورت مفهوم حكمت 
و غايتمندی را كه در فرآيند آموزش مجاز هســتيم به نظريــه تكامل بيفزاييم يک باور 
متافيزيكی اســت؛ هر چند بتوان از حيث فلسفی اين مبانی متافيزيكی را مورد ارزيابی 
قرار داد؛ اما هر دو از حيث تجربی و مشــاهدتی ممكن اســت به يک اندازه توجيه نا پذير 
باشــند. شــايان ذكر اســت كه برخی از اين باورهای متافيزيكی- همچون غايتمندی، 
 هدفمندی- كه بدون فرض خدا هم ميســر اســت، دينی انگاری آنها منوط به اتكای آنها

به خداوند است،كه اگر بر پايه خداباوری باشد دينی تلقی می شود. 
 در راســتای دســتيابی دانش آموزان به نگــرش خداباورانه در مواجــه با علم تجربی،

در واقع تالش های عملی بايد حول اين مسئله متمركز شود كه چگونه می توان خداباوری 
 و علم تجربی را به صورتی ســازگار به دانش آموزان آمــوزش داد. حداكثر كار معقولی كه

در حوزه آموزش علوم می توان انجام داد، تفسير خداباورانه سازگاری از داده ها و نظريه های 
علمی است، و يا تفسيرهايی كه مغاير با دين نباشند؛ يعنی نقد و بررسی نظريه ها از منظر 
 دينی.  در واقع اين تفاسير در حوزه آموزش علوم كه باورهای فراگيرنده را می توانند شكل دهند

در ســاحت نگرش جای می گيرند و دانش علمی يا مهارت علمــی متفاوتی در اين ميان 
وارد نمی شــود. بنابرايــن در مواجه با طيفی از رويكردها در آمــوزش دينی علم، می توان 
 اســتنباط نمود كه رويكرد خداباورانه برای پرورش باورها و نگرش فراگيرندگان می تواند

شــرط ســازگاری »آموزش دينی علم« را فراهم نمايد. در واقع در اين تقرير خداباوری و 
پرورش نگرش ها دو مؤلفه اساسی هستند.

اينک پيامدهای اين پيشــنهاد برای رفع چالش ها مطرح می شوند: از جنبه نخست 
)معضل ابهامات واژگان(، در پرتو اين پيشنهاد، برخی از واژگان معنای آنها تغيير می يابد 
و يا كنار نهاده می شــوند. برای مثال، اصطالح كشف و بازكشف كه در بيانيه آمده است، 
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مبهم است. كشــف (discovery) به معنای علمی آن، در لغت نامه آمده است كه فرآيند 
يافتن چيزی برای بار اول اســت كه برای يادگيری هم به كار می رود. در حوزه آموزش، 
كشف به مثابه يک رويكرد در نظريه های يادگيری حل مسئله و رويكرد كاوشگری و در آن 
ظرف و زمينه مطرح می شود (Gunstone, 2015)؛ اما مشخص نيست رويكرد استاندارد 
كاوشگری يا حل مسئله چگونه می تواند به نگرش توحيدی و درك غايتمند منجر شود؟ 
 آنچــه كه در اين ميان حائز اهميت اســت در اين رويكــرد و در اين فرآيند، دانش آموز

با نگرش هايی درباره علم آشنا می شود. اگر اين آشنايی مبتنی بر مؤلفه های ماهيت علم 
باشــد، در حداكثر حالت می تواند به شناخت دقيق تر اجزاء علم و باور به محدوديت های 
علم منجر شــود.اين موضوع می تواند راه را برای آموزش دينی هموار نمايد؛ اما الزاماً به 
آن منجر نمی شود. مرحله بعد تفســيرهای بديل متافيزيكی است كه در مقام تفسير و 
تعبير نظريه ها و مبانی آنها می تواند وارد شود از اين ميان خداباوری هم می تواند موضوع 
بحث و گفت وگو در فرآيند كالس باشــد ولی اين موضــوع خداباوری در آموزش علوم، 
دانش و مهارت را تغيير نمی دهد، بلكه در ســاحت نگرش است. همچنين اصطالح سواد 
علمی فناورانه، تعبيری مهندســی و فناورانه از علم را به ذهن متبادر می كند در حالی كه 
ســواد علمی و فناوری در اســناد بين المللی رايج اســت و تمايز ميان دو ساحت علم و 
 فناوری و هويت متمايز آنها مشخص است. علم با هدف شناخت جهان، در مقايسه با علم

به هدف كاربردهای تكنولوژيكی، زمينه مساعدتری برای پرورش بينش و نگرش دينی كه 
در پی فهم صنع الهی اســت، فراهم می نمايد. همچنی اصطالح خلقت غايتمند تا حدی 
تكرار مكررات است؛ زيرا خلقت بر زمينه دينی آمده است و در آن زمينه، خود غايتمند 

نگريسته شده است و البته در اصل بايد نگرش غايتمند درباره طبيعت فراهم شود.
جنبه دوم، تعارضات محتوايی برنامه درسی )معضل تعارض درونی برنامه(، سوگيری 
غيردينی )به مفهوم بی تفاوت، نه ضددينی( برنامه و تعارض با اهداف، نبود جايگاه دين و 
نگرش های دينی در قلمرو حوزه و  ... است. در آموزش خداباورانه علم در ساحت نگرش، 
كه بر دو عنصر خداباوری و پرورش نگرش ها تأكيد شده است، در كنار دستيابی به دانش 
 و مهارت، يكی از اجزاء اساســی شايســتگی های دانش آموزان، يعنی پرورش نگرش ها،

را فراهــم می كند. در اين نگاه ضــرورت دارد كه به پرورش نگرش های متفاوت پرداخته 
شــود: اين نگرش ها به صورت اســتاندارد در آموزش علوم می توانند نگرش درباب علم، 
درباب جهان، در باب محيط پيرامون و محيط زيســت و ... باشــند و اينها از ضرورت های 
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نظام های آموزشــی دنيا تلقی می شوند. اين نگرش ها در چارچوب ماهيت علم، و نسبت 
ميــان علم و جهان بينی، ســواد علمی و فناورانه و آموزش زندگی مطلوب شــهروندی 
جــای دارند. در اين ميــان جهان بينی به مثابه يكی از بخش های اساســی ماهيت علم، 
 می تواند از منابعی متفاوت- علم و دين - تغذيه كند؛ از اين رو جهان بينی علمی و دينی

نام نهاده می شــوند و در مواردی چالش ناسازگاری ميان اين دو جهان بينی مطرح است؛ 
به ســبب اينكه در نهايت، در شــبكه باور هر فرد ضرورت دارد تصوير منســجمی شكل 
گيرد و نظام آموزشــی در قبال ارائه اين تصوير ســازگار می تواند مسئول باشد. از اين رو 
با توجه به ضرورت بعد نگرشــی در هر برنامه درســی، بی معناست كه در قلمرو حوزه و 
بخش های ديگر جايگاهی برای پرورش نگرش ها نباشد. در اين ميان بی توجهی به نگرش 
خداباورانه به مفهوم ناســازگاری برنامه درسی است؛ زيرا عناصر اصلی يک برنامه درسی 
)آموزشــی( شــامل هدف، محتوا، ســازماندهی، شــيوه ارائه، زمان، موقعيت )مكان( و 
ارزشــيابی است )موسی پور،27:1395( كه همه به مثابه يک كل برهم اثرگذارند. در يک 
 برنامه درســی دينی حداقل اهداف برنامه و محتوا بايد مشمول تغييراتی بنيادين شوند.

بقيه عناصر- همچون ارزشيابی- می توانند به مثابه سازوكار تلقی شوند، كه محتوا و رسيدن 
به اهداف را می ســنجند. معيارهای متفاوتی برای كفايت می توان داشت كه تضمين گر 
موفقيت نظام آموزشی و برنامه درسی هستند و آموزش و پرورش دينی هم بايد حداقل 

اين معيارها و استانداردها را برآورده سازد و نمی تواند مصون از استنطاق باشد.
جنبه ســوم، يعنی در جهت گيری عملی برنامه، از اين حيث مهم است كه اگر حتی 
 موضوعات مناقشــه آميز در محتوا از حيث دانشــی مطرح نشده باشــند، اما دانش آموز
 در كالس درس ســؤال می پرســد و معلم می تواند فضای گفت وگو و پرسش و پاسخ را

در اين زمينه شكل دهد، و يا می تواند مطابق معمول از راهبرد سكوت و فرار بهره بگيرد؛ 
چيزی كه تا حد زيادی امروزه مرسوم است. اما بسته به نظام های آموزشی و فلسفه های 
تعليــم و تربيت متفاوت، معلم نيازمند به اتخاذ رويكرد متناســب اســت. در يک نظام 
آموزشــی دينی كه در برنامه درسی به عنوان تعليم و تربيت رسمی به رسميت شناخته 
شــده است، معلم در راستای پرورش نگرش دانش آموزان الاقل نمی تواند در عمل فضای 
گفت وگــو را ببندد و ضرورت دارد بحث و اســتدالل در باب موضوعات مناقشــه آميز را 
مطرح كند. در اين راستا، در اسناد باالدستی تربيت دينی به مثابه تكليف و وظيفه آمده 
اســت. در اين راســتا مهم ترين چالش فرارو، ارائه يک آموزش دينی علوم سازگار است. 
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به ســبب اينكه در اين فضای گفت وگو، می توان طيفی از رويكردها از جزم گرايی علمی 
ساينتيسم و پوزيتيويســم تا جزم گرايی دينی- ايدئولوژيكی داشت كه اتخاذ بسياری از 
رويكردها در اين طيف می تواند به ناســازگاری و عدم انسجام آموزش منجر شود. از اين 
ميان پيشــنهاد آموزش خداباورانه علم در ساحت نگرش می تواند يک راه حل تلقی شود 
كه در واقع معضالت تعابير متفاوت دينی را تا حد زيادی كاهش می دهد و دليلی موجه 
 برای طرد پرورش نگرش دينی وجود ندارد. در واقع، در موضوعات مناقشــه آميز در علم،

با مفهوم خدا همواره مواجه وجود دارد و در سير تاريخ علم هم همواره علم، خدا، طبيعت، 
و انسان در تعامل با همديگر تعبير و تفسير متفاوت يافته اند؛ اما در علوم طبيعی خارج از 
مفهوم خداوند حتی مثاًلً نبوت را نمی توان مطرح نمود و بايد صرفاً به خداوند اكتفا نمود. 
واقع اين موضوعات مناقشه آميز در باب جهان و خداوند، يكی از اركان اساسی آموزش  در
علوم است كه از چند جهت می توان بدان پرداخت: نخست از خالل بازتعبير نظريه های 
علمی و تأكيد بر مبانی و تفســيرهای متافيزيكی بديل، همچمون غايتمندی و  ... است 
 كه در برنامه درســی هم بدان اشــاره شده است كه يكی از آنها خداباوری است. با توجه

به اينكه بســياری از فرضيه ها و نظريه های علمی بر بستری از متافيزيک هستند و اين 
بســتر متافيزيكی الزاماً برآمده از علم نيســت؛ پس دليلی وجود ندارد كه تعابير بديل 
غايت انگارانــه و يا خداباورانه را نپذيريم. هر دو به يک اندازه موجه يا ناموجه هســتند. 
معلم می تواند در فضای گفت وگوی شــكل گرفتــه در كالس درس الاقل امكان وجود 
بديل هــای متافيزيكی و خداباورانه ديگری را برای علم و نظريه های علمی مطرح كند و 
اين اساســاً نه تنها هيچ لطمه ای به ســازگاری آموزش علم نمی زند، بلكه يكی از اهداف 
 اساســی آموزش علم را هم كه پرورش نگرش ها اســت برآورده می ســازد. البته بيشتر

به مفهوم طرد امكان ناپذيری تعبير خداباورانه از علم در فرآيند آموزش و زمينه سازی برای 
پذيرش باورهای خداباورانه است. در اين راستا معلم می تواند از استنتاج بهترين تبيين1 
در فلســفه علم هم اســتفاده نمايد كه می تواند به نفع تربيت دينی باشد. اين موضع و 
رويكرد معلم ممكن است در عمل زمينه را برای پرورش نگرش خداباورانه فراهم نمايد. 
همچنيــن از حيث محتوا اگر چه الزم نيســت دانش و يا مهارت هايی متفاوت در كتاب 
درســی و يا در آموزش علوم وارد نمود، اما از بخش هايی می توان بهره گرفت كه زمينه 
را برای ورود دانش آموزان و معلمان به بحث و فضای گفت وگو فراهم نمايد. اين رويكرد 

1. abduction
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آموزش خداباورانه علم در ساحت نگرش به مثابه راه حلي براي تلفيق 
تعليم و تربيت ديني با آموزش علوم تجربي در برنامه درسی ملی
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 و راهــكار عملی در بخش جهت گيری های كلی مغقول مانده اســت. بنابراين مبتنی بر
 ايــن روند، می توان ادعا نمود كه آموزش خداباورانه علم، در قالب گزاره هايی متناســب

با برنامه درسی، تعارضات ميان نظر و عمل را حل می نمايد؛ به اين مفهوم كه گزاره های 
شــعارگونه دينی در مقدمات برنامه درســی، را كه در بخش اجرايی و عملی كال مغفول 

مانده است، با راهكاريی سازگار با پيشنهاد، ترميم می سازد.

بحث و   نتیجه گیری ......................................................................................................
از اين پژوهش نتيجه می شود كه آموزش خداباورانه علم، به مثابه يک راهبرد، می تواند 
در بخش های متفاوت بيانيه حوزه تربيت و يادگيری علوم تجربی و برنامه درســی ملی، و 
در قالب گزاره هايی به عنوان راهنمای عمل گنجانده شود. در پرتو اين راهبرد، هدف برنامه 
درســی ملی و اسناد باالدستی كه دستيابی به فطرت گرايی توحيدی و حيات طيبه است 
در آموزش علوم قابل درك تر و عملياتی تر می شود. اين پيشنهاد هرگونه آموزش دينی، و 
به هر شيوه ای را، در حوزه آموزش علوم مجاز نمی داند و تنها خداباوری را در قالب پرورش 
نگرش ها مجاز می داند و فراتر از آن را از چارچوب يک آموزش دينی علم سازگار و منسجم 
خــارج می داند. پرورش نگرش خداباورانه، می تواند در قلمرو حوزه، و نيز به عنوان راهنمای 
جهت گيری های عملی آورده شود. اين برساخته در عين حال كه بر تعبير محدود كننده ای از 
 تعليم و تربيت دينی تأكيد می كند همچون رشته پيوندی ميان همه بخش های برنامه درسی

می تواند ايفای نقش نمايد و برنامه درسی ملی كنونی را بدون به هم زدن انسجام و سازگاری 
آن از حيث دينی غنی تر كند. همچنين در پرتو اين پيشنهاد، مفاهيم و اصطالحات برنامه 
 درســی می توانند به گونه ديگری تعبير و تفسير شوند. در نهايت،»آموزش خداباورانه علم

در ساحت نگرش« نه تنها می تواند خود بر ساخته ای سازگار باشد كه قابليت عملی و اجرايی 
دارد، بلكه می تواند تعارضات ميان نظر و عمل در برنامه درسی را حل نمايد. 

نتايــج اين پژوهش، با پژوهش های باقری و همــكاران )1399(، احمدی و همكاران 
)1396(، و امانی طهرانی و همكاران )1395( همســو است؛ از اين حيث كه در راستای 
تعليم و تربيت دينی، بر لزوم بهره گيری از مبانی فلسفی دينی، ارائه مدلی برای آموزش 
 علوم، و يا بازنگری در برنامه درســی تأكيد می كننــد. با اين وصف، برخی از مزيت های
 اين پژوهش از اين قرارند: نخســت، معرفی برساخته ای با ســازگاری و انسجام درونی؛
 دوم، ارائه راهكاری عملياتی تر برای دستيابی به اهداف يک برنامه درسی سازگار با دين؛
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سوم، ارائه تعبير و تفسيری قابل درك تر و ملـموس تر از مفاهـيم ظاهراً انـتزاعی منـدرج در 
برنامه درسی؛ چهارم، همخوانی با نظريه های علم طبيعی دينی و فراتر از آن ارائه راهكاری 
برای كاربست نظريه های علم دينی در آموزش و پرورش، و به طور خاص آموزش علوم تجربی. 

پیشنهادات پژوهشی
درباره آموزش خداباورانه علم در كالس درس، همچنين نقش و جايگاه معلم و كتاب های 
درسی در تحقق آموزش خداباورانه علم پژوهش هايی صورت گيرد. پژوهش هايی در باب اينكه، 
چگونــه می توان خداباوری را به صورتی ســازگار در كالس درس آموزش علوم تجربی پياده 
نمود؟ زمينه آموزش خداباورانه را چگونه می توان در كتاب های درسی علوم تجربی گنجاند؟ 

 پیشنهادات کاربردی
ضمن فراهم نمودن محتواهای آموزشــی با رويكرد آمــوزش خداباورانه علم، معلمان 
شاخه های مختلف علوم تجربی با موضوعات مناقشه آميز علم و دين آشنا شده و در راستای 
 بسترســازی برای آموزش خداباورانه علم در ســاحت نگرش، بــه صورت پيش از خدمت

يا ضمن خدمت، بســته هايی آموزشــی حاوی دانش و مهارت های گفت وگو درباره نسبت 
خداباوری و علوم تجربی آموزش داده شوند؛ زيرا معلمان نقشی كليدی درآموزش دارند.

تشّکر و قدردانی
  از صاحب نظران و كارشناساني كه در ايده پردازي اين موضوع ، 
اين پژوهش را همياري نموده اند، تشّكر و قدرداني به عمل مي آيد.
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