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  چكيده 
هاي آموزش و تربيت در اسالم؛  هدف اصلي مقالة حاضر، بررسي يكي از شيوه

مروري . يعني ايجاد حيرت و ابهام و همچنين كاوش آن در ادبيات تربيتي غرب است
دهد كه اين شيوه به طور گسترده مورد  ر متون اسالمي نشان ميهاي تربيت د بر روش

ساز ايجاد پرسش در اذهان افراد بوده  و زمينه) ع(تاكيد سيرة تربيتي ائمه معصومين 
هاي تربيتي اسالمي، پرداختن  نظر به توجه روزافزون به شناسايي و كاربرد روش. است

اين مقاله با . ن روش تربيتي كمك كندتواند به بازشناسي جايگاه اي به اين موضوع مي
هاي تربيتي را  اي، كاربرد اين مقوله در روش استفاده از روش توصيفي از نوع كتابخانه

در پايان نيز، به كاربست ايجاد . كه ريشه درتفكرات غربي دارند نيز، بررسي كرده است
دهند كه روش  نتايج پژوهش نشان مي. ابهام در حوزة آموزش علوم پرداخته شده است

نظران غربي است، پيش از  گونه كه مورد تأييد صاحب تربيتي ايجاد حيرت و ابهام، آن
هاي تربيتي اسالم توصيه شده است و كاربرد فراواني در سيرة عملي ائمة  اين در آموزه

هاي انجام شده در مورد اين شيوه،   معصومين داشته است؛ همچنين بررسي پژوهش
  . يادگيري است–قي بودن و مطلوبيت فراوان آن در فرايند ياددهي دهندة متر نشان

  .ابهام، حيرت، آموزش، تربيت اسالمي: واژه هاي كليدي
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خوريم كه  در بين متون اسالمي به واژگاني از قبيل ايجاد حيرت، ابهام و مانند آن برمي

وجود اين واژگان و نياز به . شندهاي تربيتي فراواني در خود داشته با توانند داللت مي
هايي نوين در آموزش، محقق را بر آن داشت تا ضمن بازشناسي جستجو براي معرفي روش

. ها در متون اسالمي، جايگاه آنها را در تعليم و تربيت غربي نيز، بررسي كند اين مقوله
شاهدي بر هاي معرفي شده در ادبيات تعليم و تربيتي غربي، خود  مسلماً وجود روش

هاي تربيتي اسالمي و تاييدي بر لزوم كاربرد آنها در آموزش و پروش كشور  حقانيت روش
را به عنوان  نكتة ديگر، تعاملي بودن اين شيوة تربيتي است كه اهميت بازشناسي آن. است

هاي تربيت در اسالم اگر  روش. سازد يك شيوه فعال در تدريس و يادگيري دوچندان مي
هاي آموزشي  تري در محيط سب تجربي نيز، مورد تاييد قرار بگيرند؛ زمينة استفاده منااز نظر 

هاي اين مقاله اين است  يكي از ويژگي. خواهند داشت و استقبال بهتري از آنها خواهد شد
خاطرنشان . آورد كه تأييدي تجربي براي روش تربيتي ايجاد حيرت و ابهام فراهم مي

هاي كليدي  ي استفاده شده در اين مقاله، بر اساس جستجوي واژهسازد كه متون اسالممي
هاي موجود از  پژوهش در اين متون بوده و پژوهشگر تالش كرده تا بيشترين مصداق

مسلماً، عدم استفاده از مصاديق احتمالي در . موضوع مقاله را در متون اسالمي شناسايي كند
هاي پژوهش و محقق  بوط به محدوديتاند، مرساير متوني كه در دسترس محقق نبوده

همچنين الزم است اشاره شود كه در شرح مقاله و به خصوص در بخش كاربست . هستند
  .هاي انجام شده پرداخته شده استهش اين روش در آموزش علوم، به پيشينة پژوه

   بيان مسئله-1 -1

اهي و علم، از ها و فنون كسب آگ اسالم به عنوان آييني كامل، در استفاده از شيوه
  روش قرآن و معصومين، به. بر و تاثيرگذار برخوردار است هاي ميان ها، روش نوآوري

ترين شكل ممكن و با  اي است كه راه ورود فرد به دنياي دانش وآگاهي را با سريع گونه
ترين طريق هدايت و  عنوان كامل انتظار ما از قرآن كريم، به. سازد بهترين كيفيت، آسان مي

هدف پژوهش، .تواند باشد ترين افراد بشر غير از اين هم نمي عنوان كامل الم معصومين، بهك
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هاي ابتكاري و نوآورانه در متون اسالمي؛ يعني استفاده از فن  بررسي يكي از اين روش

. هاي تربيتي است ايجاد ابهام و فراهم آوردن زمينه براي حيرت و سرگشتگي در محيط
اي بهره برده و به كاوش  سي اين هدف از روش توصيفي از نوع كتابخانهمنظور برر محقق به

هاي  با توجه به هدف پژوهش، پرسش. در متون مختلف در اين موضوع پرداخته است
 : پژوهشي زير مورد بررسي قرار خواهند گرفت

  جايگاه روش ايجاد ابهام و حيرت در متون اسالمي چيست؟  -
غربي دارد و تاييدات تجربي براي آن اين شيوه چه چايگاهي در متون  -

  چگونه هستند؟
  كاربست اين شيوه در آموزش چگونه است؟

   پيشينه تحقيق-2 -1

 ).668: 1378دايره المعارف تشيع، (معني درگمان افكندن است در لغت به)2(ابهام
گفتن، كردن كار، پوشيدهگذاشتن، مجهول بگذاشتن، بستههمچنين از ابهام به پوشيده

تربيتي از ابهام با  در متون). 1380: معين(دگي، بستگي و پوشيدگي نيز تعبير شده استپيچي
، )6(، شك)5(، بهت) 4(، متناقض)3(، عدم قطعيت)2(هاي ديگري نيز از جمله، تضاد مترادف
منظور از تمامي اين عبارات از بعد . ياد شده است... و ) 9(، ناهمخواني)8(دوسويه)7(تعارض

 و يا زمينه سازي براي خلق محيطي شك برانگيز، توام با سؤال، مبهم و آموزشي، ايجاد
رسد هدف از ايجاد تعارض و استفاده از راهبردهاي ايجاد شك در  نظر مي به. پوشيده است

متربي است؛ )10(گيري از نتيجة مستقيم اين امر؛ يعني تحريك انگيزش ذهن فراگيران، بهره
القة فرد به موضوع مورد آموزش، در واقع موتور چرا كه انگيزش و تحريك رغبت و ع

حركتي فراگيري براي جستجو و بازيافتن و كاوش بيشتر در موضوعات است؛ بنابراين، 
عنوان  زايي ابهام به تأكيد بر ايجاد ابهام آموزشي در كالس درس، همانا نقش باالي انگيزش

اي است كه  ت ابهام به گونههاي مختلف تدريس است؛ البته ماهي يك اصل در فنون و شيوه
گيري از  هاي مختلف تدريس در بهره گردد و روش هاي ياددهي را شامل نمي تمامي روش
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برند؛ در اين ميان، هنر مربي در  مي زا از درجات متفاوتي بهره  هاي ابهام موقعيت

. كارگرفته براي آموزش از ابهام، بسيار مهم است هاي به برخورداركردن هريك از روش
هاي ناهمخوان  اي از تدريس ماهيتاً رابطة چنداني با ابهام و توليد مواد و موقعيت بسا شيوه چه

تواند با تدابيري ويژه، اين محيط را در هر نوع روش تدريس  نداشته باشد؛ اما معلم مي
 .ايجاد نمايد

گرايي، زماني  از ديد نظريات ساخت. نتيجه منطقي كاربست ابهام، ايجاد پرسش است
نتيجه موقعيت ابهام (كه موضوع جديد با ساختار شناختي فرد همخواني نداشته باشد

سعي فرد در برطرف كردن آن و رسيدن به يك هماهنگي در قالب ساختار ) برانگيز
هاي فرد در واقع چيزي است كه از آن  اين عدم هماهنگي در دانسته. شناختيِ جديدتر است

هنگامي كه فرد با محرك يا موقعيتي )11(به عقيده پياژه. گردد به پرسش يا سؤال تعبير مي
) جذب و هضم(هاي بالفعل ذهني او قابل درك و فهم شود كه با اتكا به قابليت مواجه مي

كند تا وي براي دستيابي به تعادل مجدد ميان خود و محيط، شبكة  نيست و ايجاب مي
» يادگيري«را دستكاري نمايد، هاي ذهني ساخته شده از قبل  مفهومي يا مجموعة طرحواره

 بنابراين،  ).1384مهرمحمدي، (افتد كه همان غنا بخشيدن به شبكة مفهومي است، اتفاق مي
اصل ايجاد ابهام، شك، بهت، تعارض، حيراني و سرگشتگي در هرگونه محيط تربيتي، 

) زدايي بهامو نه ا( »زاييابهام«. در تربيت است»ايجاد پرسش«زمينه ساز روش تربيتي به نام 
در حقيقت بدون تبحر در راهبرد اول، . است)12(در اين رويكرد، پيش نياز پرسشگري

نياز پرسشگري  آفريني پيشاگرچه ابهام. موفقيت در مقولة دوم نيز، كمرنگ خواهد بود
در )1969() 13(تامپسون. باشدفايده و ابتر مي است؛ ولي ابهام بدون پرسش نيز، امري كم

  :گويد گاه باالي پرسش در دنياي امروز ميبرشمردن جاي
هاست، نه در دانستن؛ بلكه در ها نيست بلكه در ناشناخته دانش مدرن در دانسته«

هاي علمي را دارند،  حتي آناني كه ادعاي آشنايي غيرمعمول با روش. است» كردن پرسش«
  ).467: 1969تامپسون، (»اند غمزدههاي مناسب  اغلب از كمبود توانايي براي پرسش
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اگرچه يادگيري براي پرسيدن؛ چنانكه تامپسون اشاره كرده است، نياز امروزة بشر 

اي است كه بايد به آن توجه فراوان  هاي ايجاد پرسش نيز خود مقوله باشد؛ اما روش مي
بايد خود را به فنون آن ) يادگيرنده( ايجاد پرسش امري دوسويه است؛ متربي. داشت

ايجاد . است كه زمينه را براي ايجاد آن فراهم سازد) ياددهنده( مربيآراسته سازد و وظيفة
  . اصلي است مناسب، براي رسيدن به اين هدف» ابهام«

كننده است معرفي نموده و  ، انسان را موجودي كه ذاتاً پرسش)1993()14(سرسون
تي كه اين هاي تربي داند؛ بدين ترتيب نظام ترين ويژگي او را پرسشگري مي ترين و مهم ناب

ويژگي را به رسميت نشناخته و تمايل به سركوب آن دارند، بايد بدانند كه هرگز قادر به از 
تواند رخ دهد اين است كه پرسشگري بروز و  تنها اتفاقي كه مي. بين بردن آن نخواهند بود

د ادامه خواه» زيرزميني«شكل دروني يا اصطالحاً  ظهور بيروني خود را از دست داده و به
  .يافت

جاي نظام تربيتي اسالم،  وجود پرسشگري در اسالم و پاسداشت اين مهم در جاي
هاي بعضاً معاصري  بنابرگفته سرسون، نشان از مترقي بودن اين نظام تربيتي در مقايسه با نظام

هايي در پي كم رنگ   است كه چنين حقي را براي انسان به رسميت نشناخته و يا با روش
شواهد موجود در متون . اند هاي آموزشي خود برآمده  در نظامبالمĤلمعه و كردن آن در جا
  .دهد كه نظام تربيتي برخاسته از آن از چنين اتهامي مبرّاست اسالمي نشان مي

هاي متمايز انسان از ساير موجودات، از پرسشگري به  ، در تشريح ويژگي)1992(فريره
  : گيرد ندي لذت بخش در نظر مياي ويژه ياد كرده وآن را فراي عنوان مشخصه

هايي كه  هاي اساسي ميان من و سگ احتماالً يكي از تفاوت«
گاه از من سوال  هاي من هيچ در منزل دارم، اين است كه سگ

هاي خيابان، سميناري جهت بررسي  اند يا با ساير سگ نكرده
من هر روز پرسش ... اند ها تشكيل نداده چگونگي تأمين امنيت خانه

بدترين چيز اين است كه مربيان . ميرم نم و اگر سوال نكنم ميك مي
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آموزان را از نياز و لذت  يا پدران و مادران، فرزندان و دانش

دست  هيچ لذتي بدون كنجكاوي به... كنند پرسش محروم مي
  . )1384مهرمحمدي، ( »آيد نمي

ي نظام تعليم و تربيت، يافتگي و در نتيجه كارآي ترين مؤلفه يا مالك تربيت  بنابراين مهم
اند وخأل  و  گشته آموزان به خلق و توليد آنها نايل هايي است كه ذهن دانش پرسش

تر و  نمايد، ميزان بسيار دقيق ها در وجود خود احساس مي كمبودي كه فرد از ناحية نادانسته
  .  )1384مهرمحمدي، (شود يافتگي قلمداد مي معتبرتري براي سنجش درجة تربيت

   ضرورت و اهميت تحقيق- 1-3

هايي هستند كه به  هاي مطرح در يادگيري و آموزش، همگي به دنبال ارائه شيوه نظريه
بيني شده در  هاي پيش ترين  راه ممكن، دانش، مهارت و نگرشبهترين شكل و سهل

حال اين تنها منبع  براي معرفي  با اين. هاي درسي را به فراگيران منتقل سازند برنامه
هايي، عالوه بر علوم انساني  اگر مبناي صدور چنين نظريه. هاي آموزش نيست روش

توانند در زمينة  هاي نهفته در آن مي غيرديني، معطوف به علوم الهي شود، مسلماً آموزه
هاي تعليم و تربيت نيز، راهگشا باشند؛ بنابراين پرداختن به موضوع اين پژوهش؛  شيوه

هايي در متون اسالمي است كه  د كه به دنبال يافتن مبنا و شيوهدرواقع از اين نظر اهميت دار
انجام . باشند صرفاً مبتني بر علوم انساني غربي نبوده و در متون دين اسالم نيز موجود مي

توانند توجه تعليم و  هايي از اين منظر ضرورت دارند كه هر چه بيشتر مي چنين پژوهش
ها و مباني اسالمي و ديني آن سوق  بي آن به سمت زمينههاي غر ها و ريشه تربيت را از زمينه

هاي تعليم و تربيت در تعاليم ديني و الهي، باالخص  بازيابي مباني، اصول و روش. دهند
  . ساز پويايي و گسترش نظام تعليم و تربيت اسالمي خواهد شددين مبين اسالم، زمينه

   بحث-2

   ابهام و حيرت در متون اسالمي- 1 -2
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هاي تربيتي دين مبين اسالم، سرشار از مضاميني است كه با سؤال محوري به  آموزه

توان به بيان  از جمله مي. گيري اساسي نظام تعليم وتربيت، سازگاري دارد عنوان جهت 
سؤال را كليد دستيابي به گنج دانش و دانايي «اشاره نمود كه) ص(ارزشمند پيامبر اسالم

 )15(»اند  دريافت فيض و رحمت الهي دانستهدانسته و پرسشگري را از مجاري
  .  )1374مهرمحمدي،(

سازد كه  اين حقيقت را آشكار مي) ع(بررسي متون اسالمي و سيره معصومين
ها  بهترين شيوه. علم نيز، به همان ميزان خود علم از اهميت برخوردارند هاي كسب  روش

ار معصومين استخراج كرد توان در سخنان گهرب هاي آموزشي را مي وكارآمدترين روش
هاي متعلمين و آگاهي آنان از ابعاد وجودي انسان  كه نشانگر عمق شناخت آنها از ويژگي

  .و نوع طبيعت و سرشت آدمي است
توان به آن اشاره كرد، نفي تقليد در رسيدن به  اي كه در اين خصوص مي نخستين نكته

گروهي به كردار و رفتار، صاحبان «:دفرماين باره مي در اين) ع(علي. حقيقت و آگاهي است
هاي حقيقت بي بصيرتند و به نخستين  كنند؛ اما از رموز و نكته حقيقت را به تقليد پيروي مي
 ).230: 1370فريد تنكابني، (»كندگردد، شك در دلشان رخنه  شبهه كه برآنها عارض مي

وقتي بودن دانشي است نكتة بسيار با اهميت در اين گفتار اميرالمومنين، سطحي بودن و م
گردد؛ بنابراين پيروي صرف و پذيرفتن دانش از منبع علم،  كه از طريق تقليد حاصل مي

هاي واقعي آن محروم  بدون درك درست آن؛ در واقع انسان را از دستيابي به رموز و نكته
اي باعث  شود كه با كوچكترين شبهه ساخته و آسيب زايي اين مسئله در آنجا هويدا مي

گردد؛ بنابراين كاربرد اين روش در تعليم علم ازآن جهت از اهميت  ايل شدن آن ميز
همانا كه دل «: كند برخوردار است كه در درك رموز و ظرايف موضوع، فرد را ياري مي

هاي نوپديد و طرفه  گردد؛ پس آسايش دل را در پي حكمت نيز همچون كالبد ملول
اشاره شده، آن علم ) ع(؛ چنانچه در اين گفتار از علي)187: 1370فريد تنكابني،()16(»برآييد

و حكمتي پسنديده و سفارش گرديده كه همواره نوپديد بوده و خود منشأ حكم و علوم 
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گردد؛ نه اينكه با تقليد و پيروي سازندگي خود را از دست داده و در اولين گام  ديگر مي

كه راه رسيدن به  د تأكيد قرارگرفتهاين موضوع، در كالم ديگري از ايشان مور. گردد زايل
هركس «: داند هاي متعدد مي در افكار و انديشه خطاها و بازشناسي اشتباهات امور را وارسي

از اين ). 283: 1370فريد تنكابني،( 17»  در آراء گوناگون بينديشد خطاها را باز شناسد
، ايجاد يدن به پاسخهاي رس توان به اين حقيقت رسيد كه يكي از راه سخن به خوبي مي

محيطي است كه در آن نظرات و افكار گوناگون در كنار هم قرارگرفته و با ايجاد نوعي 
تر به حقيقت موضوع  ناهمگوني و تضاد بين آنها، خطاها شناخته شده و فراگير هرچه سريع

اين موضوع به نوعي در سخن ديگري از آن حضرت، مورد تأكيد قرارگرفته . دست يابد
 آن توجه به آراء و نظرات گوناگون از طريق شور و مبادلة كالم است كه خود است و

خويش تكيه هركس تنها به راي « : راهي است براي اشتراك در علم و آگاهي ديگران
فريد (»كند،  هالك گردد، هر كس با مردم مشورت كند، در خرد آنان شركت جويد

  ).386: 1370تنكابني، 
شوند، در ديدگاه تربيتي  نچه كه سرگرداني و حيرت ناميده ميايجاد تضاد، ابهام يا آ

راهبرد ايجاد سوال و پرسشگري در روش تعليمي . اي برخوردار است اسالم از جايگاه ويژه
گونه در ادامة مقاله به آن  معصومين، استفاده از اصل ايجاد ابهام و تضاد بوده كه همان

  .رود ش در تعليم و تربيت معاصر به شمار مياشاره خواهد شد، اصلي تأثيرگذار و اثربخ
عقل مردان هنگام سرگرداني و «: فرمايند در نهج البالغه مي) ع(حضرت علي 

آن حضرت در كالم ديگري اين ). 257: 1368مجدي، ( ) 18(»شود درماندگي آشكار مي
تأمل سخن  گويي و بي هنگام بديهه«: اند گونه اي ديگر مورد تأكيد قرار داده موضوع را  به

در روايت » حيرت«اشاره به ). 257: 1368مجدي،()19(»شود گفتن، خرد انسانها سنجيده مي
در روايت دوم و ارتباط آن با سنجش ميزان دانايي و عقل فرد، قابل » بديهه«اول و همچنين 

از بعد تربيتي داللت ضمني اين دو روايت، وابستگي نزديكي به فراهم آوردن . تأمل است
و ) حيرت(آور وآميخته با تضاد محيطي سؤال برانگيز، ابهام. و فضاي تربيت داردمحيط 
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آيد، در اين دو روايت  فراهم) گويي تازه(كه در آن امكان زايش بديهه همچنين شرايطي

نشان دهندة اين موضوع است كه بهترين موقعيت » انكشاف عقول«تأكيد بر . اند مورد توجه
طوركلي  هاي جديد و به ي جديد در افراد، ايجاد پرسشهاي فكر براي بازشدن كانال

هاي جديدِ انديشة بشري، فراهم آوردن شرايط پرسش برانگيزِ تضاد،  سوي افق حركت به
  .هايي هستند حيرت و بديهه، هر دو داراي چنين ويژگي. ابهام و ناهمخواني است

هاي همراه با   محيط اهميت تربيتي اين دو روايت، در اين نكته نهفته است كه ايجاد
هايي را ايجاد كند كه فرد را در جهت رسيدن  ها و موقعيت تواند چالش تضاد و حيرت مي

تواند به شناخت  به حقيقت موضوع ترغيب كرده و ايجاد ناهمگوني در اين تضاد و ابهام مي
  .مواضع خطا و در نتيجه، كسب دانش جديد كمك كند

  يت معاصر ابهام و حيرت در تعليم و ترب-2–2

هاي تعليم و  گيري نظام توان در جهت توجه به نقش ابهام و پرسش در تربيت نوين را مي
از ديدگاه تعليم و تربيت . ارزيابي كرد» سؤال محوري«به » پاسخ محوري«تربيت از 

از اين رويكرد، . كند برقرار مي)21( رابطة مستقيم با دانستن)20(محور، تربيت يافتگي پاسخ
هاي بيشتر و  تر و كارآمدتر است كه اطالعات، معلومات يا پاسخ ربيتي موفقتعليم و ت

آموزان قرار دهد؛ اما در نگرش سؤال  هاي مختلف در اختيار دانش تري را در زمينه متنوع
ترين مؤلفه يا مالك تربيت يافتگي  و در نتيجه كارايي نظام تعليم و تربيت،  محور، مهم

آموزان و دانشجويان به خلق و توليد آن نايل گشته است؛  هايي است كه ذهن دانش پرسش
كند،  ها در وجود خود احساس مي عبارت ديگر خأل  وكمبودي كه فرد از ناحية نادانسته به

مهر (شود  يافتگي قلمداد مي تر و معتبرتري براي سنجش درجه تربيت ميزان بسيار دقيق
  .  )1384محمدي، 

محوري به عنوان دكترين بديل تعليم و تربيت،  ل سؤالهاي تبدي ترديد يكي از راه بي
هاي  تر اشاره شد، براساس نظريه توجه به مقولة ابهام و حيرت است؛ همانطور كه پيش

تنها طبيعي است؛ بلكه نشان  گرايي در يادگيري، بروز ابهام يا برهم ريختن تعادل نه ساخت
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حاظ بايد نماد تعليم و تربيت حقيقي تلقي از تحقق يادگيري معنادار و پايدار دارد و بدين ل

گرايي؛ چون با يادگيري  عدم بروز ابهام و ترديد يا خلق پرسش براساس مباني ساخت. شود
وار مالزمت دارد و مبين رشد و تحول نيست، هشداردهنده و  سطحي، مكانيكي و طوطي

  .موجب نگراني است
براي طرح سؤال، ابهام يا ) تز(مينهبراساس مدل يادگيري پويا، هر دانستني به عنوان ز

حاصل ) سنتز(كند و در اثر متقابل و تعامل اين دو، دانستني جديد عمل مي) آنتي تز(مجهول
  ).76-63: 1374مهرمحمدي، (يابد مي شود و اين چرخه ادامه  مي

هاي تعليم و  ، با وام گرفتن از حوزة هنر و ادبيات، رسالت نظام)1384(مهرمحمدي
، جوهر هنر و ادبيات و علت )23(از نظر شكلوفسكي. كند قلمداد مي)22(يرت زاييتربيت را ح

 تعليم و .  )1375احمدي، (زدايي است زايي  و نه حيرت جاذبه و كشش ذاتي آن در حيرت
تواند از وضعيت غير جاذب كنوني خارج شود كه دست از  تربيت نيز در صورتي مي

زايي را كه  محوري برداشته، رسالت حيرت اسخزدايي، در چارچوب نظرية پ رسالت حيرت
محوري هماهنگي و همخواني دارد، جايگزين آن سازد؛ چنانچه حيرت زايي  با نظريه سؤال

هاي تعليم و تربيت قرارگيرد و فراگيران بياموزند در  چنانچه دركانون اصلي توجه نظامي
نا را ببينند، خالقيت و كشف انگيز و ناآش هاي غريب و شگفت هاي آشنا، جنبه امور و پديده

   . )1384مهرمحمدي، (متأثر از آن، لذت و ارضاي دروني را به همراه خواهد داشت
يكي از )بهت ()26(، حيرت)1933 ()25(و با نقل از ديويي) 1999()24(براساس نظر راسل

تفكر انعكاسي عبارت . در يادگيري مسئله است) 27(هاي مشخص تفكر انعكاسي ويژگي
  :است از
، حيرت و مشكل ذهني به هنگام آغاز )درنگ، تأمل()28( حالتي از شك، دودلي-1

 عمل جستجو، رديابي وكاوش براي پيداكردن موادي كه شك را برطرف سازد -2تفكر و 
 راسل همچنين پيشنهاد ). 1999؛ به نقل از راسل، 12: 1933ديويي، (و حيرت را فرونشاند

محور  اگير، يك ويژگي مهم مسائل در يادگيري مسئله كند كه حالت مؤثر حيرت در فر مي
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شود كه با فقدان وضوح و  به عقيدة او، زماني در فراگير حيرت و بهت حاصل مي. است

او همچنين گوناگوني را پيش نياز يادگيري . شود نظم مورد انتظار در متن مواجه مي
 و ابعاد مختلف يك پديده در ها  اساس فراگير بايد، قادر به تشخيص جنبه بر اين. داند مي

. ها باشد هاي موجود در اين ابعاد و جنبه وسيلة تجربة گوناگوني جهان پيراموني، به
هاي تربيتي  زاست و بنابراين بايد از آن در محيط ساز محيطي حيرتگوناگوني، خود زمينه

حاصل ، معتقد است كه بدون گوناگوني، هيچ بصيرتي )1999 ()29(مارتن. استقبال كرد
  .پذيرد  نشده و يادگيري صورت نمي

انگيزه « را به عنوان )31(»شك«، 1878 در تئوري پراگماتيك خود در سال )30(پيرس
  . آن شك توصيف كرد)33( تهييج)32(»فرونشاندن«عنوان  مشخص ساخت و تفكر را به» تفكر

ي عاطفي ها ظرفيت«خود اظهار داشته كه )35( نيز، در روان شناسي فرگشتي)34( جيمز
فهم آن  كودك براي سازماندهي تجربه و  تواند به هاي غريزي، مي و پاسخ» يافته تكامل
ذهن هر انسان بايد اين « است كه جيمز معتقد).440: 1987، )36(ريچاردس(كندكمك 

 و )37(شاورين(طور طبيعي انتخاب شوند عاليق حياتي را تشديد كرده؛ زيرا آنها بايد به
   .)2000، )38(كاسگرو

آميز  از تئوري پياژه، موقعي فرد يك فعاليت را موفقيت)39(گالسرفيلد براساس تعبير ون
پيرس معتقد است كه فراگيران با كاوش، به . يابد كه يك اختالل ويژه را برطرف سازد مي

  .هايي براي فرونشاندن شك خود هستند دنبال راه
، غيرمعمول و غير منتظره را تجربه افتد كه فراگيران چيز نو هنگامي اتفاق مي)40(تازگي

گيرد؛ زيرا يك تجربه   نشأت مي)41(»نظرية رغبت موقعيتي«راهبرد تازگي از . كنند مي
 را در ذهن فراگير ايجاد كرده و اين )43( يا غير معقول، نوعي ناهمخواني)42(آور حيرت

يجاد مدت را در عالقة فرد به حل اين ناهمخواني ا  كوتاه)44(نوعي انگيختگي
  .  )2007، )45(پالمر(كند مي
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اي   و پيچيده هاي چندگانه ، معتقد است كه يادگيري محصول نيرو)1997()46(فارست
: گويد نيز، در بيان اهميت ابهام مي)2005()47(زكي. اند وسيلة ابهام احاطه شده هستند كه به
هاي روشني را به ما  توانند بينش انگيز است كه امور بسيار ابهام برانگيز، مي چقدر شگفت

  .دهند
فرار از مدرسه دربارة زندگي و انديشة ابوحامد (، دركتاب )194: 1364(كوب زرين
رسد كه  به نظر مي. برد نام مي» شك منتقدانه«شك دكارتييا«از نوعي شك به نام ) غزالي

، ابهام و حيرتي است كه ساير انديشمندان مغرب زمين نيز، همچنان منظور از اين نوع شك
  : گويد  ميباره ، دراين)272: 1384(مهرمحمدي. اند كه اشاره شده به آن التفات داشته

آموزان، معلم بايد همچنان با سلوك و رفتار  درجهت ايجاد عادت به پرسش در دانش
عنوان گذرگاه نه منزلگاه،   دكارتي آن؛ بهخود ثابت كند كه ندانستن، شك و ترديد از نوع

بر طرح صريح  آموزان به چنين دركي، معلم عالوه براي نيل دانش. آيد حساب نمي نقص به
تواند  آموزان، مي شده از سوي دانش هاي مطرح و صادقانة عدم اطالع از پاسخ برخي سؤال

  ). 272: 1384دي ، مهر محم(در مواردي حتي به شكل تصنعي تظاهر به ندانستن نمايد
واسطه مباينت  اي از لذات و آالم فقط به پاره. گردد ، باعث تقويت انفعال مي)48(تضاد

از اين قبيل است لذت وصال پس از محنت . شوند با حالت ماقبل خود محسوس واقع مي
فراغ، لذت استراحت بعد از خستگي، رنج تنگدستي بعد از فراخي و رفاه و بسياري 

؛ شايد بتوان لذت دانستن بعد از حيرت ناشي از ندانستن را نيز در  )1345 سياسي،(ديگر
  . اين بين قرار داد

: دهد كه عبارتند از در فعل ارادي چهار مرحله را تشخيص مي) 502: 1345(سياسي
  :شناس اظهار مي دارد اما اين روان» تأمل «در توضيح. تصور، تأمل، عزم و اجرا

اغراض . ن آن بر ديگر چيزها، بايد مدلل باشدخواستن چيزي و ترجيح داد
تصور آمدند، هركدام براي توجيه خود داليل عقلي و شهودي  مخالف و متضاد كه به

منافع و مصالح شخصي و اجتماعي، موافقت با تمايالت، آساني و (انگيزند  برمي
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واين ...) دشواري انجام يافتن آن، نتايج احتمالي از عملي شدن آن حاصل خواهد شد

كنند و شخص را مدتي مردد نگه  داليل مقابله و مقايسه شده با هم معارضه مي
  ).502: 1345سياسي ،(دارند    مي

تضاد و ابهام در بسياري از موارد بايد به شكلي متفكرانه مورد پذيرش قرار گرفته و ارج 
رخورد با آن نهاده گردد؛ زيرا ابهام، واقعيتي از زندگي است كه هر كسي بايد چگونگي ب

. تر داللت هاي مربوط بيشتري را براي ابهام خواهد داشت جهانِ پيچيده. را فرابگيرد
كنند را  هايي كه به ايجاد ابهام در آموزش كمك مي  برخي از موقعيت،) 2002، )49(وايزر(

  : سازد گونه مشخص مي اين
  كارگيري زبان آموزش  نوع به-1
شخصي از ابهام در محيط يادگيري بايد تعريف سطح م: هدفمند/  ابهام راهبردي-2

  .كارگرفته شود شده و به
طور مصنوعي محدود نشود، پيچيده  كه زمينه به طور طبيعي، هنگامي به: )50( زمينه-3

كند، منجر به ايجاد تضاد در  دهد كه ديدگاه هاي متفاوتي را بررسي بوده و به فراگير اجازه 
  .شود تجربه يادگيري فراگير مي

سطح شجاعت و جرئت مورد نياز در ياددهنده و يادگيرنده در : )51( شور يادگيري-4
  .باشد مواجهه با تجارب منحصر به فرد و جديد مهم مي

اند؛ بنابراين بايد  تضاد و ابهام جزء نشاط انگيز محيط يادگيري: سازي ابهام  بهينه-5
بودن محيط يادگيري  ز بهينهدامنه و نوع تضادي الزم در محيط يادگيري مشخص شده تا ا
  .ناهمخوان با توجه به تأثيرات عقالني و عاطفي آن اطمينان يافت

جوهره و ماهيت خالقيت، پيدايش چيزهاي نو است و در اين بين وجود :  خالقيت-6
  .كند ضروري است ابهام براي فضايي كه خالقيت در آن بروز مي

كار رفته دركالم  ميزان ابهام و تضاد بهتحقيقات نشان داده است كه شفاف بودن معلم و 
) 1973()53( و فارست)52(رزن شاين. و عمل معلم، در يادگيري فراگيران نقش مهمي دارد
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آموزان  و موفقيت دانش) فرايند(ترين پيوند پايدار بين رفتار معلم  اندكه مهم كرده گزارش

م را يكي از عناصر نيز، ابها) 1983()54(موري. ، ميزان شفافيت معلم است)محصول(
  ).1984، )55(اسميت(گيرد آموزشي اثربخش در نظر مي

  در معلم، او را از )57(، سطح پايين خودسودمندي)1997()56(براساس نظر بندورا
بيني و از لحاظ مفهومي تاريك و  هاي مبهم، غيرقابل پيش درگيركردن فراگيران در فعاليت

علمي در  هاي كاوش ناهمگوني براي بهبود مهارتوجود اين ابهام و . دارد دوپهلو باز مي
  ).2006، )58(بنچه(فراگيران ضروري است

، در محتوا و شيوة تفكر رياضي نيز، )60( و تضاد)59 (هاي آن، تناقض ابهام و عموزاده
وجود نظرات چندگانه و احتماالً : ابهام از اين ديد عبارت است از. نقش مهمي دارند

اي است مجزا كه از دو يا   يك موقعيت با ابهام، موقعيت يا ايدهمتناقض؛ به عبارت ديگر
هاي متفاوت در يك موقعيت مبهم، ممكن  ديدگاه. چند نظرگاه مخالف نگريسته شود

هاي متناقض، پتانسيل خوبي  موقعيت. است منجر به زايش يك فهم باالتر و جديد گردد
  ).2007، )61(بيرز(وانند خالق باشندت آنها پويا بوده و مي.روند شمار مي براي تغيير به
 آن  اند كه در كرده اشاره» يادگيري جانبي«نيز به )1999()63( و ايكن هد)62(جيگدي

رسند كه در آن تضاد حل  اي از توافق مي كرده و به درجه هاي متضاد با يگديگر تعامل ايده
  .شود مي

    كاربرد ابهام در آموزش-3 -2

سازد كه به  ن آموزش علوم اين حقيقت را آشكار ميمطالعة نظرات مختلف متخصصا
هاي ابهام برانگيز، نامشخص و به طوركلي  دليل ماهيت ويژة علوم، استفاده از روش

شايد . گردد پرسشگري توأم با حيرت و ناهمخواني، جزء تفكيك ناپذير آن محسوب مي
 و سازگار ، آن هاي متناظر قطعيت در موضوعات علمي، كاربرد شيوهوجود هميشگي عدم

  .ناپذير كرده است علوم اجتناب را در آموزش
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هاي اساسي دانش علمي  ، ابهام و عدم قطعيت يكي از ويژگي)2002 ()64(از نظر رايدر

اي است كه فراگير را به سوي  وجود عدم قطعيت، در علوم، نيروي كشنده. هستند
به دنبال منابع عدم قطعيت دهد؛ بنابراين در آموزش علوم بايد  جستجوي قطعيت سوق مي

  .بود تا عامل محرك فراگيران براي رسيدن به قطعيت باشند
كارگيري اصول  دارد كه فقدان اعتماد به نفس در به ،اظهارمي)2006(بنچه
هاي سواد  شود تا فراگير از رسيدن به مقوله برانگيز؛ مانند استفاده از ابهام، باعث مي تعامل

ماهيت علوم و ارتباط (، دربارة علوم)ها قوانين و نظريه(علومعلمي كه شامل دانستن خود 
ايجاد دانش علمي با استفاده از (و انجام علم) ها جوامع و محيط ميان علوم، فن آوري

 )66( و تريگست )65(دويت. باشد، باز بماند مي) هاي ويژه هاي مناسب در زمينه رويكرد
اي و عميق  طور ريشه هايي از علوم را به آموزان مفاهيم و ايده ، معتقدند دانش)2003(

. كنند كه در هماهنگي با ديدگاه هاي علمي آنها و يا حتي در تضاد با آنها باشد دريافت مي
هاي موفقيت فراگيران در درك مفاهيم  نيز، اعتقاد دارد كه يكي از راه)2007 ()67(موريسا

  .است» نتقاديپرسشگري ا«علوم، پيشرفت علمي از طريق مطالعة پيوسته و 
هاي  اي از پديده ، برنامة آموزش زيست شناسي خود را بر مجموعه)1963 ()68(شواب

 )69(»دعوت به پژوهش« شناسي استوار كرده و هركدام را يك  زاي زيست ناآشنا و حيرت
ها و ارتباط آنها با نور، مبادرت  نام نهاده بود؛ براي مثال براي تجسم بخشيدن به رويش دانه

  ).237: 1381مهرمحمدي، (كند ميح يك موقعيت يا دعوت به پژوهش به طر
. باشند» آزمايش هاي اكتشافي«ها،  ، تأكيد دارد كه بايد برخي آزمايش)2004 ()70( ارز
او ). ايجاد ابهام و پرسش(آموز نداند كه از قبل نتيجه چه خواهد بود هايي كه دانش آزمايش
ها خطر شكست در هر مرحله باالتر است؛ تعريف  گونه آزمايش كند كه در اين اضافه مي

هر يك از اين اشتباهات . فرضيه به شكل غير صحيح و يا حتي جدانكردن صحيح متغيرها
ها را  آموز كمك كرده تا فرايند ممكن است سبب شكست آزمايش شوند؛ اما به دانش

  .فراگرفته و با تكرار آزمايش به درك درستي از موضوع برسد
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كند كه مربي بايد محيطي را فراهم سازد كه در آن  ، اشاره مي)2002 ()71 (شولز

ها بپردازند و برخي موارد را از موضوع بيان كرده و  ها و مثال فراگيران خود به ساختن قياس
خالقيت در علوم، وابسته به . گردد هاي جايگزين توسط فراگيران ساخته اجازه دهد تا راه

  .ع استتصورات شخصي افراد از موضو
معتقد است كه راهبردهاي ايجاد تازگي در علوم؛ مانند يك تجربه ) 2007(پالمر
شود كه نوعي انگيختگي براي  آور و غير معمول، باعث ايجاد نوعي ناهمخواني مي حيرت

از نظر او تازگي در دروس علوم . كند حل اين ناهمخواني را در ذهن فراگير ايجاد مي
  :يش يابدتواند از طرق زير افزا مي

هايي در علوم وجود دارند كه نوعي  نمايش): متباين( وقايع ناهمخوان)72( نمايش-1
عنوان مثال هنگامي كه يك بادكنك با  آور را به دنبال دارند؛ به منتظره و حيرت نتايج غير

يابد و سپس به طرف سقف رها شود، به جاي اينكه به زمين  يك دستمال كاغذي مالش مي
  .چسبد آن مي هسقوط كند،  ب

تواند به  شرح معلم دربارة مفاهيم علمي مي : )73(»متحيركننده«علمي   استفاده از وقايع-2
هاي جالب كه مربوط به موضوع هستند، زينت يابد و به  وسيلة وقايع متحيركننده يا دانستني

 هنگامي آموزان را برانگيزانند؛ براي مثال توانند رغبت دانش سادگي مي كمك آن معلمان به
كنند، مثالي از  اي از الكتريسته ثابت مطالعه مي آموزان، آذرخش را به عنوان نمونه كه دانش

 )74(تواند براي آنها جالب باشد اين است كه بدانند كه روي ساليوان الكتريسته ثابت كه مي
ز بار به وسيلة آذرخش گرفته شد؛ ولي هنو ، ظاهراً هفت)يك جنگلبان پارك در ويرجينيا(

  .زنده است
كارگرفت  توان در كالس درس علوم به هاي مختلفي را مي با رويكرد ايجاد ابهام، روش

مهرمحمدي . آموزان است مدار براي دانش هاي مسئله  كه همگي درجهت تبيين موقعيت
  :ها نام برده است ، از برخي از اين روش) 1381(
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دادن چندگوي فلزي مثالً حرارت : آموزان انجام يك آزماش در حضور دانش -

اند؛ اما بعضي از آنها پس از حرارت ديدن، ديگر از حلقه  كه قبالً از حلقه عبور كرده
داراي ) مثالً آب و الكل(يا درآميختن دو مايع). مبحث انبساط فلزات(كنند عبور نمي

كه حجم مايع تركيبي، از مجموع حجم دو مايع  حجم معين با يكديگر و مشاهده اين
 ).مبحث ساختار مولكولي(كيب كمتر استقبل از تر

مثالً استفاده : بيني نشده در كالس، مدرسه يا جامعه هاي پيش  استفاده از موقعيت -
شكوفة . از سوختن و خاموش شدن ناگهاني المپ كالس براي مبحث الكتريسيته

هنگام درختان مدرسه نيز، براي آموزش مبحث عوامل موثر در سبزي گياهان،  زود
اي ديگر  هاي خسوف و كسوف هم نمونه وقوع پديده. سازد  مناسب فراهم ميموقعيتي

  .توان از آنها سود جست بيني نشده است كه مي هاي پيش از موقعيت
مثالً نشان دادن : آموزان نشان دادن تصوير يك پديده نامأنوس يا عجيب به دانش -

نند اين ك ها تصور مي عكس يك سنجاب درحال پرواز؛ درحالي كه غالب بچه
  .حيوانات نمي توانند پرواز كنند

 

  نتيجه گيري-3

هايي است كه فراگيري  گيري از روش سفارش فراوان اسالم به كسب علم، مستلزم بهره
بررسي متون اسالمي اين حقيقت . ها ممكن سازد ترين شيوه ترين و با كيفيت آن را با آسان
م و به تبع آن روش پرسشگري، ويژگي سازد كه استفاده از اصل ايجاد ابها را آشكار مي

و ) ع(ها در كالم معصومين وجود اين  اصول و روش. رود شمار مي بارز تربيت اسالمي به
گيري از اين راهبردها در  بهره. همچنين در سيره عملي آنها به خوبي گواه اين امر است

تني بر حيرت، ابهام و تعليم و تربيت اسالمي ما را به تدوين يك مبنا، اصل و روش تربيتي مب
مبناي حقيقت جويي، اصل ايجاد ابهام و . سازد ايجاد پرسش در تربيت اسالمي رهنمون مي

) ع(روش تربيتي خلق پرسش در محيطهاي تربيتي، به ميزان زيادي در سيرة عملي معصومين
  .و متون اسالمي نمودار است
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. اي برخوردار است ژهابهام و پرسش در تربيت نوين و معاصر نيز، از جايگاه وي

كه تفكر قالب در مطالعات » گرا ساخت«هاي انجام شده از سوي مربيان، عمدتاً  پژوهش
هاي  مربوط به ماهيت يادگيري و كسب علم از سوي فراگير است؛ به درستي تأثير محيط

خود اين مسئله . كنند هايي با روح پرسشگري باالتر تأييد مي برانگيز را در ايجاد محيط ابهام
. تصديقي است بر استفاده ازاصل ايجاد ابهام و روش تربيتي خلق پرسش در تربيت اسالمي

هاست كه  هايي كه بشر طي يكصد سال گذشته به آنها دست يافته است، قرن اصول و روش
  .اند از سوي معارف مترقي اسالمي به جهان معرفي گرديده

كارگيري راهبردهاي حيرت زا و  هعنوان يك زمينه آموزشي ويژه، ب علوم به درآموزش
كوشش مربيان اين حوزه، در اين جهت . برانگيز از جايگاه وااليي برخوردار است پرسش

هاي ياد شده در آموزش و يادگيري علم  بوده است كه هرچه بيشتر به سوي استفاده از شيوه
د كه با اي طراحي و سامان دهن گونه هاي كالس درس علوم را به قدم برداشته و محيط

ترين و  ترين، باكيفيت ويژگي عدم قطعيت در علوم سازگار بوده و يادگيري علم به آسان
  .ترين شكل ممكن انجام گيرد ماندگار

مندي هر چه بيشتر از راهبردهاي معرفي شده در متون اسالمي،  رسد براي بهره به نظر مي
آموزشي با اين رويكردهاي هاي آشنايي مربيان در سطوح مختلف  ابتدا آماده كردن زمينه

ها و  ها در كالس مترقي و سپس آموزش دادن و ترغيب آنها به استفاده از اين شيوه
  .هاي آموزشي ديگر از سوي مسئوالن آموزشي كشور ضروري است محيط

  :گردند بر اين اساس پيشنهادهاي پژوهشي و كاربردي زير ارائه مي
ي آموزشي، زمينه آشنايي بيشتر اهالي ها ضمن معرفي اين شيوه در قالب كارگاه .1

  .هاي تحصيلي پايه با آن فراهم گردد تعليم و تربيت  به ويژه معلمان دوره
هاي ديني دارد؛ بنابراين شايد بهترين محل  ها و زمينه جا كه اين شيوه، ريشهاز آن .2

شود ضمن انجام  توصيه مي. هاي ديني باشد براي كاربست آن آموزش آموزه
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ها و استلزامات استفاده از اين شيوه در  هايي تكميلي در اين  خصوص، ويژگي پژوهش

  .آموزان شناسايي گرددتربيت ديني دانش
گردد كه اين روش در كنار  به دليل ماهيت تعاملي و فعال اين شيوه، توصيه مي .3
 .هاي آموزشي مشابه به كار گرفته شود شيوه

زمايشي براي بررسي تأثير اين شيوه در هاي آزمايشي و نيمه آ انجام پژوهش .4
 . گردد هاي هدف مختلف پيشنهاد مي دروس مختلف و گروه

هايي در خصوص بررسي ميزان آشنايي آموزشگران در سطوح  انجام پژوهش .5
مختلف آموزشي با اين شيوة تربيتي و همچنين استفاده از تجربيات شخصي آنان در اين 

 .آن در نظام آموزشي كشور كمك خواهد كردخصوص، به شناسايي وضعيت فعلي 

هاي مورد نياز آموزشگران براي   جهت تدوين فنون و مهارتانجام پژوهش .6
 . گردد هاي واقعي آموزش توصيه مي كاربرد اين روش در محيط

 

 هااشتدياد

1- ambiguity  
2-  contradiction 

3 - uncertainty 

4- inconsistence 

5-perplexity  
6- Doubt 

7- conflict 

8-ambivalence  
9- discrepancy 

10- motivation 

11-Piaget 

12- questioning 

13-  Thompson 

14- Sarason  
 ).330محمدي ري شهري، ص (العِلم َخزائِن و مفاتيحِه السئوال، فَاسئَلوارحمُكم اهللاِ «-15

 . »ن فَابتَغوا الَها َطراِئف الِحَكماِنَّ هذا القُلوب َتملُّ َكما َتملُّ االَبدا «-16



96 مجلّة پژوهش هاي تعليم و تربيت اسالمي
 .»من اِسَتقبلَ وجوه اآلراء عرَف مواقِع الَخطَاء «-17

  . »ِعنَد الحيرَهِ َتنكَِشف عقٌولُ الرِّجالِ  «-18
  .»ِعند بديههِ المقالِ ُتخـَتبرُ عقٌولٌ الرِجالِ «-19
20-  being  educated  
21-  knowing 

22- defamiliarization 

23- Shklovski 

24-  Russell 

25-  Dewey  
26-  perplexity 

27-  reflective thinking 

28-  hesitation 

29- Marton 

30-  Peirce 

31-  doubt 

32-  appeasing 

33-  irritation 

34- James 

35- evolutionary 

36- Richards 

37-Schaverien  
38- Cosgrove  

39- Von Glasersfeld 

40- novelty 

41- situational interest theory 

42 - surprising 

43- discrepancy 

44- arousal 

45- Palmer 

46- Forest 

47-Zeki 

48- contradiction 

49-Visser 

50- context 
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51- vitality 

52-Rosenshine 

53-Furst 

54- Murray 

55- Smith 

56- Bandura 

57- self- efficacy 

58-Bencze 

59- contradiction 

60- paradox 

61- Byers  
62-Jegede 

63 -Aikenhead 

64- Ryder 

65-Duit 

66-Treagust 

67- Murcia 

68- Schwab 

69- invitation to inquiry 

70-Erez 

71- Scholes 

72- demonstration 

73- amazing 

74- Roy Sullivan  
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