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اي اسـتوار اسـت و         روانـشناختي ويـژه    –آموزش و يادگيري در مـدارس بـر مبـاني فلـسفي             
 روانـشناختي پـشتيباني   –سفي  ديدگاههاي متفاوت مطرح در ايـن حـوزه را رويكردهـاي فلـ            

از جمله رويكردهاي مؤثري كه در سالهاي اخير به طـور گـسترده در برنامـة درسـي        . كنند  مي
ايـن رويكـرد كـه بـر اسـاس چنـدگانگي و             . گرايي شناختي است    مطرح شده، رويكرد كثرت   

ومي كثرت شناخت است، بر آن است تا اين كثرت را در نظام آموزشي نيز به كار بندد و مفهـ                   
هاي متفاوت بازنمايي و بـه كـارگيري          مفهومي كه توانايي فهم گونه    . جديد از سواد ارائه دهد    

  .آنها را در شناخت در بر گيرد
در نوشتار حاضر   . گردد  گيريهاي جديد مي    اين رويكرد در حوزة برنامه درسي، منجر به جهت        

بـه كـارگيري ايـن      . ه اسـت  نتايج بررسي اين رويكرد، در برنامة درسي مورد توجه قرار گرفت          
ريـزي و   آمـوزان گـردد و در برنامـه    ساز افزايش قابليتهاي ارتباطي دانش    تواند زمينه   ديدگاه مي 

سياستگذاري آموزش و پرورش آن را از حالت ايستا خارج كند، كثرت روشهاي يـادگيري را                
همچنين .  گردد آموزان و برنامه درسي مغفول      روا بداند و سبب توجه به تفاوتهاي فردي دانش        

  .توان در بخش ارزشيابي نيز تحوالتي نويدبخش ايجاد نمود با در نظرگرفتن اين رويكرد مي
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  مقدمه
پـردازان و انديـشمندان       گرايي شناختي از جمله رويكردهاي معاصر اسـت كـه نظريـه             كثرت

عليم و تربيت بر اهميت و نيز نقش آن در سياستگذاري و جريـان كلـي برنامـة درسـي تأكيـد                      ت
اين رويكرد بر مبناي فلسفي كثرت شـناخت و معرفـت و مبنـاي روانـشناختي كثـرت                  . اند  كرده

هاي گوناگون نظريه هوش چندگانه گـاردنر از          در مقاالت و نوشته   . هوش گاردنري استوار است   
، اما مبـاني فلـسفي آن       )1385مهرمحمدي،  ( و تربيتي مورد بررسي قرار گرفته        ابعاد روانشناختي 

  .همچنان ناگفته مانده است
 شناخت بـه توضـيح و    در نوشتار حاضر تالش شده است تا با تأكيد بر مبناي فلسفي كثرت          

تبيين اين رويكرد پرداخته شود، سپس اثرات به كارگيري اين رويكـرد در برنامـة درسـي بيـان                   
  .ددگر

از جمله انديشمنداني است كه در سالهاي اخير براي تبيين و بـسط ايـن رويكـرد در                   1آيزنر
اين تالش بيشتر بر تبيين دوباره مفهوم شناخت        . حوزة برنامة درسي تالشهاي بسيار نموده است      

اي كه در آن، نقش حواس آدمي و نيز عناصر فرهنگي زنـدگي               و بازنمايي استوار است، به گونه     
همـين امـر بـه ضـرورت     . گـردد  ر ساخت مفاهيم و دانش به صورتي پر رنگتر مطرح مـي      وي د 

گيري از عناصر   آموزش شناخت در ابعاد گوناگون، به منظور تقويت حواس گوناگون فرد و بهره            
گيـري ابزارهـاي      همچنين در دنياي پر شتاب امروز، نياز به بهره        . انجامد  فرهنگي جامعه، وي مي   

ورود فناوري به زندگي روزمرة افراد و به كارگيري نظامهـاي           . سازد  شكار مي متعدد شناخت را آ   
نمادين متنوع براي انتقال دادن پيامهاي روزمره، فروريختن ساختارهاي از پيش طراحي شـده و                
ظهور مداوم ساختارهاي جديد و برقراري ارتباط آدمـي بـا جهـان از پـشت نظامهـاي نمـادين                    

  . نظام آموزشي امروز مطرح شودتگرايي شناختي به مثابه ضرور شود تا كثرت متفاوت سبب مي
نخــست ضــرورتهاي پــرداختن بــه : نوشــتار حاضــر از چهــار بخــش تــشكيل شــده اســت

گيرد و سپس به ارائـة تبيينـي          گرايي در برنامه درسي امروز مورد بحث و ارزيابي قرار مي            كثرت
آوري و  وم بحثهاي نظري پيشين جمعدر بخش س. شود  جديد از شناخت و بازنمايي پرداخته مي      

گرايان شناختي در فرآيند تكوين شناخت و بازنمايي روشن گردد        موضع كثرت  تا   شود  تالش مي 

                                                           
1. Eisner 
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و زمينه برقراري ارتباط اين مطالب با حوزه تعليم و تربيت مشخص گردد و در انتهـا داللتهـاي                   
  .گيرد سي قرار ميهاي اساسي برنامة درسي مورد برر اين رويكرد براي برخي مؤلفه

  هاي برنامه درسي گرايي شناختي به نظريه ضرورت ورود كثرت. 1
هاي فلسفي بود كه تطابق واقعيت و ذهـن آدمـي را              نيمة دوم قرن بيستم، شاهد ظهور نظريه      

تعبيـر  شدني و وابسته به ذهـن آدمـي           اختهمند، س   مورد پرسش قرار دادند و دانش را امري زمينه        
 از سوي 1 اولية بروز اين نظر با طرح مباحث معطوف به الگوهاي كالن فكريهاي نشانه. نمودند

تامس كوهن ظاهر شد و در سالهاي اخير با تشكيك دربارة عينيت تام از سوي متفكريني چـون                  
اي جدي تبديل گشته      ، به مسئله  )2000 و رورتي    2008 2هاليونبه نقل از    (، دريدا   )1988(فوكو  
  .است

هدف من آن است كه به مـردم بگـويم   «: گويد مي) 1988( مارتين ال اچ  فوكو در مصاحبه با   
بخشي، بدين صـورت انجـام     وي معتقد است كه اين رهايي     . »كنند، آزادترند   از آنچه احساس مي   

آورنـد،   پندارند يا در حكم مـدرك در نظـر مـي    گيرد كه به مردم نشان دهيم آنچه حقيقت مي  مي
توان آن را مورد نقد قرار داد يا آن   ه شده و به همين دليل مي اي ساخت   ويژهتحت شرايط تاريخي    

در نتيجـة   . اين عمل، نوعي تغيير دادن ذهن مردم اسـت        به اعتقاد وي،    ). همان(را ويران ساخت    
هاي ديگر و دستيابي      شوند كه تفكر به گونه      اين تشكيك در جهاني بودن حقيقتها، ذهنها قادر مي        

 و اصرار وي بـر      3نگاه سيال دريدا نيز به تمايزات دوتايي      . ر بينديشند مند ديگ   به حقيقتهاي زمينه  
  .شود  و حقيقتهاي بديع رهنمون ميآفرينشهاي نو، آدمي را به )2008هاليون، حركت ميان قطبها 

رورتي نيز سعي كرده است كه با تشكيك در عينيت، آدمي را در فضاي سيالي قرار دهد كـه   
 از سـوي رورتـي و گسـستن         4انكار عينيت . ي معرفتي بديع گردد   بستر رشد راه حلها و منظرها     

تـرين داعيـه      اساسـي . گـردد    مي 5پيوند واقعيت با حقيقت، منجر به رهايي از چارچوب مطابقت         

                                                           
1. Paradigm 
2. Halion 

دريدا با در هم شكستن اين تمايزات، حركت ميان آنها را توصيه كرده مثال .  نامناسب– حضور، مناسب   –به طور مثال غيبت     . 3
 .اند معتقد است كه در متنها نه حضور صد در صد وجود دارد نه غيبت صد در صد، بلكه غيبت و حضور به هم آميخته

4. objectivity 
5. correspondence 



 95فصلنامه تعليم و تربيت شماره 

  

32

   

، 1رورتـي (شناسي، جايگزيني خلق حقيقت به جـاي كـشف آن اسـت               رورتي در حيطه معرفت   
رسـاند و     شف، به حالت فعـال خلـق مـي        اين ايده، آدمي را از حالت انفعالي ك       . )12، ص   1989

اي ثابت    شود كه آدمي صرف نظر از محيط واقعي، حقيقت را نه امري مكنون و گنجينه                سبب مي 
بـاقري و   (كه بايد كشف شود، بلكه امري متغير، تاريخي و احتمالي كه بايد خلـق شـود بنگـرد                   

  ).1384سجاديه، 
روسـت، امـا آنچـه مـسلم اسـت،       به   رو نظريات پسانوگرايانه در اين عرصه با نقدهاي جدي       

اينكه آدمي در فرآيند شـناخت و انـواع گونـاگون بازنمـايي از واقعيـت، در سـاخت منظرهـاي            
  .يابد شدن مي گرايي شناختي، امكان طرح روست كه كثرت از همين. معرفتي، نقشي اساسي دارد

باشـد و امـور   همچنين تا هنگامي كه رونـد تغييـرات جهـان از سـرعت بـسيار برخـوردار ن        
رو  بـه  تـر رو  كمابيش به صورت پيشين پيش بروند، بديهي است كه بشر با مسائل كمتـر و سـاده            

امـا هنگـامي    . مسائلي كه نياز به راه حلها و نظامهاي شناختي كمابيش يكسان دارند            .خواهد بود 
، موقعيتها  كه امور همواره در حال تغيير و تحول باشند و اوضاع به صورتي پرشتاب تغيير نمايد               

  .تر شده و راه حلها معمول كمتر مفيد خواهند بود پيچيده
العاده يافته است و هر روز مـسائلي جديـد فـراروي او قـرار      امروزه زندگي بشر شتابي فوق  

گيرد؛ مسائلي كه هر يك نيازمند راه حلهاي تازه است و ظهور اين راه حلهاي بـديع نيازمنـد          مي
در ايـن   . هاي متنوع و فرارفتن از قالبهاي شـناختي مرسـوم اسـت           نگريستن به مسائل از ديدگاه    

گرايي شناختي از يك امكان، تبديل به ضرورتي          مرحله و با طرح اين نياز جديد است كه كثرت         
 نيز معتقد است كه در الگوهاي برنامه درسي پسانوگرا بـه  2پاتريك اسلتري . گردد  انكارناپذير مي 

شـدن فهمهـاي    هـاي گونـاگون و اساسـي    اط با واقعيت از جنبـه  دليل اهميت يافتن برقراري ارتب    
  ).2006اسلتري، (ها، جايگاهي ويژه دارد  هاي متفاوت بازنمايي داده چندگانه، گونه

سـازد،    گرايي شناختي را براي نظامهاي آموزشي ضروري مـي          يكي ديگر از داليلي كه كثرت     
گيـري از     دنياي متكثر امـروز بـا بهـره       . تهاي ارتباطي در دنياي امروز اس       نياز به گسترش رسانه   

. هايي جديد براي خلق و انتقال معناست استعدادهاي متمايز انساني، هر روز در حال خلق رسانه      
اهميت برقراري ارتباط براي شهروند جهاني در موقعيت كنوني امري انكارناپذير است و همـين         

                                                           
1. Rorty 
2. Patrick Slattery 
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و ابـزار بازنمـايي معنـايي بـه يـك      هـاي ارتبـاطي    امر سبب شده است كه آشنايي وي با رسـانه   
  .ضرورت تبديل شود

همچنين به كارگيري ابزارهاي متعدد در شناخت عالوه بر آنكه مـا را از زوايـاي متعـدد بـه        
وسـيع  . آموزان نيز مـؤثر خواهـد بـود         هاي دانش   حقيقت نزديك خواهد كرد در ارزيابي آموخته      

شـود كـه آنـان در ارائـة بـازخوردي از              آمـوزان سـبب مـي       هاي انتقال معنا در دانش      شدن رسانه 
 و بتواننـد    هاي خود با ابزارهاي بيشتر مواجه شوند و قدرت انتخاب بيشتر داشته باشـند               آموخته

شناخت در ادامه مفهوم    . هاي متفاوت همخوان انتقال دهند      معاني گوناگون را با استفاده از رسانه      
ين ديدگاه مورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت تـا             پردازان متعلق به ا     و بازنمايي با الهام از نظريه     

  .دستيابي به فهمي دقيق از اين معنا ميسر گردد

  گرايي شناختي  در پرتو انديشه كثرت2 و بازنمايي1مفهوم شناخت. 2
شـود    اي مربوط بـه دانـستن و مـرتبط بـا ذهـن آدمـي تعريـف مـي                    واژة شناخت غالبا واژه   

تفكر را مترادف با كاربرد     دانند و حتي       مي 3 قالب زبان  اي آن را تفكر در      عده). 2005آكسفورد،  (
شكلي ديگر براي تفكر مفهومي وجود       بر اين باور است كه حتي        4شاف. آورند  زبان به شمار مي   

تلقي بسيار محـدود از شـناخت و منحـصر دانـستن فعاليتهـاي              ). 106، ص   1998آيزنر،  (ندارد  
از اين منظر سعي شده است تا ميان        . والني دارد اي ط   شناختي آدمي به محدودة بسيار تنگ سابقه      

 تفكيـك   . تمايز در نظـر گرفتـه شـود        6و نيز ميان شناخت و حواس      5شناخت و مفهوم احساس   
كنـد    اي طوالني دارد تا آنجا كه افالطون نيز سعي مـي            فرآيند شناخت از عاطفه و احساس سابقه      

رآيند اپذير بودن احساس، آن را در ف      تا فهم و شناخت را از احساس جدا سازد و با تكيه بر خط             
  ).1380، اروين(شناخت معتبر نداند 

اين تقابل تا مدتها آموزش و پرورش را نيز دچار گسست ساخت، اما به تدريج ديوار قاطع                 
 برخاسته از   –گرايانه    ميان شناخت، احساس و حواس فرو ريخت و سرانجام اينها در نگاهي كل            

                                                           
1. cognition 
2. representation 
3. linguistically mediated thought 
4. Schaff 
5. feeling 
6. sensibility 
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تـوان برآمـده از     گرايانـه را مـي      اين نگاه كل  .  فرآيند ديده شدند    در يك  –گراي هگلي     فلسفه كل 
هاي ديـويي     اوج اين يگانگي و وحدت در انديشه      . تمايزات قاطع ميان ذهن و بدن دانست      محو  

كند، در فرآيند حل مسئله تجربه، حس و تفكر را در كنار              پديدار است؛ انديشمندي كه سعي مي     
  .تي منسجم به يكديگر مربوط سازديكديگر قرار دهد و همه را در باف

آيزنر معتقد است كه برخي از انديشمندان معموالً شناخت را مربوط به دانستن و عاطفـه را                 
 اين تعريف از شـناخت آن ار در تقابـل بـا             ).27، ص   1998آيزنر،  (اند    مرتبط با احساس دانسته   

نـد احـساس در نظـر گرفتـه         شود كه فرآيند دانستن جـدا از فرآي         دهد و سبب مي     عاطفه قرار مي  
گردد و شناخت و دانـستن بـا          در اين حالت، داشتن احساس معموالً با ندانستن همراه مي          .شود

يابيم كـه     اگر مفهوم احساس را مورد كاوش بيشتر قرار دهيم در مي          فقدان احساس؛ در حالي كه      
آن امـر و امـور      هر نوع احساس و گرايش نسبت به چيزي، مستلزم نوعي تمايز قائل شدن ميان               

تواند بدون طي شـدن فرآينـد        توجه و تمايزي كه نمي    . ديگر و نوعي توجه و تمركز بر آن است        
توان گفت هيچ فعاليت عاطفي بدون        بنابراين مي . شناخت و بدون فعاليت فكري به وقوع پيوندد       

  .اند پذيرد و همة فعاليتهاي عاطفي به نحوي مسبوق به فعاليتهاي شناختي شناخت صورت نمي
گردد كـه دامنـة آن تـا ايـن زمـان       تفكر دربارة ماهيت بازنمايي ذهني به يونان باستان باز مي   

آورد  انديـشد و از آن طريـق بـه يـاد مـي      از نظر ارسطو آدمي با تصاوير مـي       . گسترده شده است  
ناختي در علوم شـ   . اند  اي ديگر نيز بر نقش زبان در اين فرآيند تأكيد كرده            ؛ عده )1998 ،1نراستي(

از نظر انديشمندان اين حوزه، بازنمـايي عبـارت اسـت از            . نيز مفهوم بازنمايي مورد توجه است     
ها را حفظ و نگهـداري      جهه و رويايي خويش با رخداد     امجموعه قواعي كه بر حسب آن فرد مو       

  ).1995(كند  مي
تر  نگاه وسيعدر اين . پردازيم اي متفاوت به نحوة تشكيل شناخت آدمي مي   از دريچه در ادامه   

از ايـن منظـر، نقـش       . هاي حسي و احساسي را نيز مشاهده كـرد          توان نقش داده    به شناخت، مي  
گيرد و شناخت در  حواس، فرهنگ و پيشينة آدمي در فرآيند تكوين شناخت مورد تأكيد قرار مي         

د ايـن   توان  گردد كه مي    در اين بخش الگويي مطرح مي     . گردد  تر مورد توجه قرار مي     معنايي وسيع 
اين الگو در صفحه بعـدي بـه صـورت تـصويري نيـز              (اي مناسب تبيين نمايد       نقشها را به گونه   

                                                           
1. Stainer 
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در كانون اين تعامل، : دهد  ميان فرد و محيط را نشان مي1اين الگو داد و ستد). ترسيم شده است
ي يـك  او دارا. كند   قرار دارد كه در دنيايي از كيفيات زندگي مي         2فرد به عنوان موجودي باشعور    

نظام حسي، يادگيريهاي پيشين و يك سري گرايشها و تمايالت و يـك مجموعـه از مهارتهـاي                  
  .بازنمايي است

تواند دنياي پيرامون خـود       آورد كه از طريق آنها مي       نظام حسي، ابزارهايي براي او فراهم مي      
آدمـي بـراي     توانايي   5وري در فرهنگ     و غوطه  4، بلوغ 3به تدريج و از طريق رشد     . را تجربه كند  

تجربه امري مرتبط با فرآيند مـاهر شـدن تـدريجي نظـام             . يابد  درك كيفيات محيطي افزايش مي    
بر اسـاس ايـن تجـارب، مفـاهيم سـاخته           . حسي و افزايش درجة تفكيك و تمايز گذاري است        

و معـاني روي آن   به سخن ديگر، تجربه صخره و مبناي مستحكمي است كـه مفـاهيم              .شوند  مي
به توانايي ما در به چنگ      د و از آنجا كه اين تجارب به ميزان قابل توجهي وابسته             شون  ساخته مي 

آوردن كيفيات محيطي است، معاني و مفاهيمي كه مـا قـادر بـه سـاخت آن هـستيم، بـه درجـة              
حساسيت و ظرافت و دقت ذهن وابسته است تا در فرايند گزينشگري خود كامالً درگير شـكار                 

 نگاه چشم و سـاير حـواس آدمـي بخـشي از ذهـن در نظـر گرفتـه          در اين . كيفيات محيط شود  
فرد با محيطي كه در آن تنوعي از ويژگيها و كيفيـات وجـود         . )107، ص   1998 ،آيزنر(شوند    مي

شـوند و مفـاهيم       در اين تعامل است كه ابعاد و وجوه محيط ساخته مي          . پردازد  دارد به تعامل مي   
آورنـد كـه بـر        ي حسي تجاربي را براي فرد فراهم مي       توان گفت نظامها    پس مي . گيرند  شكل مي 

  .گيرند اساس آن تجارب، مفاهيم شكل مي
اگر فرد بخواهد معاني و مفاهيمي را كه در تعامل بـا  . تجربه جنبه شخصي و خصوصي دارد  

محيط به دست آورده است، آشكار كند، بايد از اشكال بازنمايي استفاده كند تا به تجارب خـود                  
اي از اشكال بازنمايي خلق و ايجاد كرده است           فرهنگ مجموعه .  و همگاني بخشد   جنبة عمومي 

در . شـود   ارزهاي عمومي و همگاني آن مـي        كه از طريق آنها آگاهي فردي تبديل به معادل و هم          
شـوند، جزيـي از محـيط         اين صورت ويژگيها و كيفياتي كه در اين اشكال بازنمـايي خلـق مـي              

                                                           
1. transaction 
2. sentient 
3. development 
4. maturation 
5. acculturation 
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خلـق ايـن كيفيـات و       . تواند بر آن تأمل كند و مورد بازبيني قرار دهد          شوند كه بعدها فرد مي      مي
هـاي بيـان      ويژگيهاي محيطي جديد است كه امكان ويرايش، اصالح، تجديدنظر و تغيير انديشه           

اي بـراي انتقـال مفـاهيم بـه           پس خلق يك شكل بازنمايي نه تنها وسيله       . سازد  شده را ممكن مي   
  .آورد براي فرد فراهم ميديگران است، بلكه بازخورد نيز 

  كيفيات سازنده محيط                                                                           
  

        تعامل ميان فرد و محيط  آيد                              گيري مفهوم                          تجربه به دست مي شكل
  
  

  دفر       
  نظام حسي. 1
  شرايط دروني. 2

  سازي، به دليل لزوم بروني
  كاربرد اشكال بازنمايي

  يابد ضرورت مي
  اشكال بازنمايي بخشي از 

  كيفيات و ويژگيهاي سازنده 
  .شود محيط مي

  

  )1982آيزنر، (. 1نمودار شماره 
  

شـود،   ه كار گرفته ميمعاني قابل انتقال در جريان بازنمايي، به وسيله شكلي از بازنمايي كه ب         
. به تعبيري هر چيز باهر چيز قابل گفتن نيـست         . شوند و البته محدود به آن نيز هستند         ساخته مي 

. معنا و مفهومي شعرگونه نيازمند تفكري شاعرانه و نيز اشكال و قالبهاي مواجهه شاعرانه اسـت               
ر يـك از آنهـا خـواهيم        در ادامه با بسط عناصر سازندة شناخت در اين الگو به بررسي بيشتر هـ              

توجه داشت كه نظام حسي فرد و پيشينة تربيتي وي بيـشتر در تكـوين شـناخت                 بايد  . پرداخت
كنند، در حالي كه كيفيات سازندة محيط از جمله فرهنگ و نمادهـاي موجـود در آن                    مي  مداخله

  .پردازند آفريني اساسي مي عالوه بر تكوين شناخت در فرآيند بازنمايي نيز به نقش

   نقش نظام حسي، كيفيات سازندة محيط و فرهنگ در تكوين شناخت. 2-1
اي دانـست كـه    تـوان آدمـي را آينـه    نمي. توان دانست  شناخت را منفك از حواس آدمي نمي      

. بتواند واقعيت پيچيدة محيط پيرامون خويش را بي هيچ اعوجاج و كم و كاستي، منعكس سازد               
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 و كيفيات محيطي بدانيم، آدمي و وضعيت اولية حواس          اگر شناخت را حاصل تعامل ميان آدمي      
  .توان به سادگي از كنار آنها گذشت يابند كه نمي او در تكوين فرآيند شناخت، نقشي مهم مي

 يـا همـان     -به بررسي نقـش حـواس در دسـتاوردهاي ذهـن          ) 1982(به همين منظور آيزنر     
 از جهـان، از آنچـه حـواس مـا فـراهم           به اعتقاد وي، در حقيقت مفاهيم ما      . پردازد   مي -شناختها
گيـري از قـدرت تخيـل خـويش           توان گفـت مـا بـا بهـره          شوند؛ به عالوه مي     اند ناشي مي    آورده
توانيم باالتر از تجربيات حسي خويش حركت كنيم و چيزهايي را درك نماييم كه هرگـز در                   مي

ك از سيستمهاي حسي    نكتة قابل توجه آن است كه هر ي       . ايم  جهان تجربي درك و تجربه نكرده     
دليل ارتباط هر سيستم حسي بـا يـك          د و به  يانم  دازي نقش ويژه خود را ايفا مي      پر  در اين خيال  

يك سيـستم حـسي را از طريـق سيـستم           سلسله كيفيات ويژه، راهي وجود ندارد كه بتوان نبود          
 را  سـازيها و تـصورات      به سخن ديگر قدرت مشاركت خيال در مفهوم       . حسي ديگر جبران نمود   

توان جدا از مداخله نظامهاي حسي متفاوت و متنوع در نظر گرفت، زيرا هر خيـال مـسبوق               نمي
  .تواند نمايانگر تنوع اين نظامهاي حسها باشد به حسهايي ويژه است و تنوع اين خيالها مي

به بياني ديگر اگر بپذيريم كه جهان ما جهاني كيفـي اسـت و ايـن حـواس مـا هـستند كـه                        
فيات موجود در جهان را به تجربة ما درآورند، جايگاه حـواس در فرآينـد شـناخت                 توانند كي   مي

 هاي متفاوت آن بـستگي بـه   با اين نگاه، آگاهي دربارة جهان و تفكر در مورد جنبه        . كند  تغيير مي 
هاي متفاوت  اي خواهد داشت كه توانايي به دست آوردن و شكار اين جنبه           حواس پرورش يافته  

. اي جديد است كه كمتر به آن پرداخته شده اسـت             مقوله ،1 حواس پرورش يافته   .را داشته باشند  
هاي حسي صرفا ناشي از برخورد سـادة حـواس بـا جهـان                در تصور سنتي از شناخت، فرآورده     

تر باشند، قـادر     تر و چاالك    شدند، اما در نگاه جديد، هر چه حواس آدمي پرورش يافته            تلقي مي 
تر و زوايايي جديدتر از واقعيت و جهـان خواهنـد بـود و در نتيجـه،      هاي عميق به دريافت جنبه  

به سخن ديگر، كيفيات به سادگي تـن        . تر دست خواهد يافت    تر و ژرف   آدمي به تجربيات اصيل   
گيـري از حـسهاي       دهند و بايد آنها را با بـه كاربـستن شـگردها و بهـره                به دام تجربة آدمي نمي    

  . دام انداختچاالك ورود از راههاي گوناگون به
بـر پـرورده شـدن      ) 1982 و آيزنـر،     1981از جمله گودمن،    (گرايان شناختي     همچنين كثرت 
ورزند، زيرا معتقدند كه به كارگيري حسها در حالتهاي گوناگون سبب رشـد و      حواس اصرار مي  

                                                           
1. cultivated sensibility 
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قيدان ثال يك موسي  براي م . سازد  گردد و ابعادي تازه از جهان را بر آنها پديدار مي            تقويت آنها مي  
شـود كـه صـداها را بـا         اي است و اين توانايي سبب مي        ي بسيار پرورش يافته   داراي حس شنواي  

اين توانايي در دريافت ابعاد بيـشتر از  . تر تمايز قائل شود دقت بيشتر بشنود و ميان اصوات دقيق   
  .مندي از اين حس در موقعيتهاي متفاوت ايجاد شده است جهان، امري است كه بر اثر بهره

توان امري خود بـه خـود و سـاده انگاشـت؛ تجربـه                همان گونه كه گفته شد اين امر را نمي        
. دستاوردي است كه بايد با مهارت و ورزيدگي از زمينة واقعي جهان به دست آيد و شكار شود                 

ي اهـ   البته بايد دانست كه زندگي روزمره و فضاي زندگي هر فرد، متناسـب بـا نيازهـا و مؤلفـه                   
اي در تقويت برخي حسها نقش خواهـد داشـت، امـا بـا توجـه بـه                    ماعي تا اندازه  فرهنگي، اجت 

آموزان براي مواجهه با دنيـاي پيرامـون و كمـك بـه               رسالت نظام تربيتي در مجهز ساختن دانش      
تكوين شناختهاي صحيح در آنها، اين وظيفه بيش و پيش از هر نهاد ديگر، بر دوش ايـن نظـام                    

  .خواهد بود
هـاي    نـه ، محيط افراد عالوه بر محيط فيزيكي شامل محيط فرهنگـي و نيـز گو              در نگاه آيزنر  

اند و در حال حاضر به عنوان         يي قبلي است كه انسانهاي ديگر در دامن فرهنگ ابداع كرده          بازنما
در ادامه مقاله، كيفيات سازندة محيط در قالب فرهنگ و          . شود  بخشي از محيط فرد محسوب مي     

  .گيرد  بررسي قرار مينمادهاي موجود آن مورد
. گيـرد   آدمي موجودي اجتماعي، فرهنگي است و ديـدگاه وي در درون فرهنـگ شـكل مـي                

ژوزف معتقد است فرهنگ نظامي است كه آدميان در آن، ادراكات خـويش را دربـارة محـيط و                   
بدين ترتيب، معناسازي از جمله مهمتـرين وظـايف         ). 2000،  1بلوتين(بخشند    زندگي سامان مي  

آيد اما ابزارهاي اين معناسازي و مهمتـر از آن، وسـايل انتقـال معنـا كـه در                      به شمار مي   فرهنگ
  .كنند، نمادها هستند يابند و رشد مي درون فرهنگ تكوين مي

اند كه با     آدميان درون هر فرهنگ و با توجه به موقعيتهاي ويژه، به ابداع نمادهايي دست زده              
غنـاي نمادهـا، از    . دهند  بخشند و انتقال مي     ي را وسعت مي   گيري از ظرفيتهاي فرهنگي، معان      بهره

شود و در واقع فرهنگ، همچون زمين حاصلخيزي است كه            عناصر موجود در فرهنگ گرفته مي     
اي از  هـ   توان گفت، نمادها، خود، مؤلفـه       مي. دهد  نمادهاي متنوع را در درون خويش پرورش مي       

نكتة مهم آن   . روند  ايي شناختهايي ويژه به كار مي     اند كه براي انتقال معاني خاص و بازنم         فرهنگ
                                                           
1. Bolotin 
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اي از نمادهاي موجود در آن فرهنـگ          است كه هر فرد با تولد درون هر فرهنگ، وارث مجموعه          
 يافتـة آن فرهنـگ       توان او را تربيت     گيري از اين نمادها نمي      خواهد بود كه بدون شناخت و بهره      

  .به شمار آورد
شود، به عكـس مغـز        اي پيچيده ساخته مي     ت كه به گونه   ذهن حاصل و دستاورد فرهنگ اس     

در اين باره برونر از فرهنگ به منزلـة ابـر موجـود             . عضوي زيستي است كه ماهيتي طبيعي دارد      
از . كه نشان از تأثير فرهنگ بـر ذهـن آدمـي دارد           ) 3، ص   1996،  2برونر(برد     نام مي  1حيات  ذي

اما منشا و داللتهاي معاني در فرهنـگ قـرار دارد           شوند،    نظر او اگرچه معاني در ذهن ساخته مي       
كننده آنهاست، فرهنگ است كه ابزار و وسايل الزم را براي سازماندهي و فهم دنيـا بـه                    كه خلق 

اين ابزار و وسـايل،     . آورد كه قابل ارتباط برقرار كردن با ديگران باشد          اي براي ما فراهم مي      گونه
ستند كه موجب تحريك، پـرورش و پـااليش و تهـذيب            هاي متفاوت بازنمايي ه     اشكال و گونه  

شوند و اين حاالت تفكر به تكوين ذهن يا فعليت بخشيدن به ظرفيتهاي بالقوه                حاالت تفكر مي  
  .كنند آن كمك مي

نقش فرهنگ در تكوين شناخت آدمي و نيز بازنمايي آن و چگـونگي ايفـاي ايـن نقـش بـا                    
ناختي بـوده اسـت كـه برخـي فيلـسوفان بـه آنهـا               ش  مداخلة نمادهايي مانند مسائل مهم معرفت     

از جملـة ايـن     . منـد، تبيـين نماينـد       اند تا آن را به صورتي فلسفي و نظام          پرداخته و تالش نموده   
  .توان از ارنست كاسيرر ياد نمود فيلسوفان مي

 در نظـر گرفـت كـه در     "حيـوان نمادسـاز   "كاسيرر معتقد است كه آدمي را بايـد در حكـم            
 با همنوعان خويش و نيز با جهان، نظامهاي گوناگون عالمتي و نيز نظامهاي بيان               ارتباطات خود 

فرهنگ او با تأكيد بر نقش نظامهاي نمادين و مداخلة          . )2004،  3فريدمن(دهد    را واسطه قرار مي   
واقعيـت دانـش    "در تكوين دانش، مفهوم نهادينه شدة گذشته را در مورد دانش كـه بـر مبنـاي                  

كنـد كـه بـر     دهد و مفهومي جديد از دانش را مطرح مي           شده بود، تغيير مي    گيري   جهت "تجربي
 بـر اسـاس ايـن، بـراي بـرآورد دانـش             .شود  گيري مي    جهت "واقعيت فرهنگ "تر    مبناي عمومي 

بشري به جاي مبنا قرار دادن پيشرفت تاريخي دانش تجربي بشر، تاريخ فرهنگ بشري بـا تمـام           

                                                           
1. superorgan 
2. Bruner 
3. Friedman 
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هـاي نمـاديني همچـون ديـن، هنـر،            در نگاه كاسيرر، گونه   . فتگر  تنوع و غناي آن، مبنا قرار مي      
تهاي توانند به پيشرف اسطوره و زبان طبيعي، نقطة آغازين حركتهاي شناختي انساني هستند كه مي          

  ).2004فريدمن، (علم تجربي نيز منتهي گردند 

  مداخلة نمادها در تكوين شناخت و بازنمايي آن. 2-2
بندي و بازنمايي شناختهايش      كارگيري آنها به صورت      آدمي با به   نمادها، ابزارهايي هستند كه   

اما ماهيت اين نمادهـا چيـست؟    ). 2003،  1دلواش(پردازد    در درون جامعه و فرهنگ خويش مي      
ويژگي آنها كدام است و يادگيري و به كارگيري آنها چگونه است؟ اينهـا سـواالتي هـستند كـه                    

  . آنهاستادامه متن در پي يافتن پاسخهايي براي
شناسان، تعريفي دقيق از      توان در ميان آثار فيلسوفان و زبان        نكتة قابل توجه آن است كه نمي      

دارد كه برخي از فيلسوفان و روانشناسان همچون پيرس و            ش اين گونه بيان مي    آدلو. نماد يافت 
 رسمي و صريح    اند كه به صورتي كامالً قراردادي،       برونر، واژة نماد را براي عناصري به كار برده        

ايـن فيلـسوفان و روانـشناسان، تـصاوير و عالئـم            . انـد   براي اشاره به اموري ويژه ابداع گرديده      
در مقابـل برخـي ديگـر       . دهنـد   خوانند و خارج از فضاي نمادها قرار مي          مي 2فيزيكي را شمايل  

 -متي كه بـه    اند و معتقدند هر نشانه و عال        همچون گودمن و هاتنالكر مفهوم نماد را توسعه داده        
 به موضوع يا موردي ديگر اشاره نمايد و به عنوان دال به كار رود،               –نحوي صريح يا غيرصريح     

  ).2003(شود  نماد ناميده مي
داند و معتقد     تر به نمادها، آنها را از اعم از زباني و غيرزباني مي             گودمن با رويكردي عمومي   

 بلكه در زندگي روزمرة انسانها نيز مفيد واقـع          است كه اين نمادها نه تنها در حيطة علم تجربي،         
وي معتقـد   ). 2005،  3گيـووانلي (گردنـد     شوند و سبب برقراري ارتباطات و انتقال معاني مي          مي

است، كه علوم تجربي و نيز هنرهاي گوناگون هر يك در پي دركي از جهان هستند و به منظور                   
زند؛ گودمن بر اين باور است كـه بهـرة مـا در             پردا  دستيابي به اين درك، به ابداع اين نمادها مي        

اي شـناختي اسـت، بنـابراين در نگـاه او،             ايجاد و به كارگيري نمادها، بـه طـور مـشخص بهـره            
  ).2005(شناسي  اي از معرفت شناسي چيزي نيست مگر شاخه زيبايي

                                                           
1. Deloache 
2. icon 
3. Giovanelli 
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 گودمن معتقد است كه فهم اموري نمادين، مستلزم تفسير آنهـا و تفـسير نيـز مـستلزم فهـم                   
شكيل نمادهـا و تكـوين      در نگاه وي، ت   . مرجع و نيزنحوة ارجاع و قوانين و جهات ارجاع است         

هـاي خـاص آن صـورت         مرجع هر نماد در درون نظامي نمادين و بر اسـاس قـوانين و قاعـده               
بنابراين بايد گفت هر نظام نمادين داراي قواعد ساختاري و معنايي خويش اسـت كـه                . گيرد  مي

گـودمن در عـين حـال كـه زبـان طبيعـي را مثـالي از        . نمادها، سازندة آنهاستدر عين تمايز از     
كند و معتقد است كه نظامهاي نمـادين          داند، اين نظامها را محدود به آن نمي          مي نظامهاي نمادين 

  .ديگري نظير نظامهاي تصويري، حركتي، نموداري نيز وجود دارند
گـردد تـا بررسـي        سبب مـي   اعد ارجاع، وابسته ساختن نمادها به چارچوبهاي ارجاعي و قو       

گودمن اين نظامهاي ارجاع را به دو گـروه سـاده و            . نمادها به بررسي اين چارچوبها منجر شود      
شـوند   اي از ارجاعات ايجاد مي نمايد و معتقد است كه برخي نمادها از زنجيره   پيچيده تقسيم مي  

ر نظام نمادين را بر پايـة طرحـوارة         وي ه ). 1985،  1گودمن(اي از ارجاع پيچيده هستند        و نمونه 
هـاي نمـادين ديگـر        سازد كه با قواعد نحوي و معنايي خـويش از طرحـواره             نماديني استوار مي  

گردد؛ توسعة اين طرحوارة نمادين درون فرهنگ به تكـوين نظـام نمـادين و تـشكيل                   متمايز مي 
  .ساختاري وسيع خواهد انجاميد

  بحث و بررسي. 3
گرايان شناختي در فرآيند تكوين شناخت و         ه است كه موضع كثرت    در اين قسمت سعي شد    

همـان  . بازنمايي روشن گردد و پس از آن داللتهاي آن در برنامة درسي مورد بررسي قرار گيـرد                
گرايان شناختي، فرآيند شناخت، فرآيندي تعـاملي         گونه كه پيش از اين بيان گرديد از نظر كثرت         

در اين فرآيند تعاملي، آدمي بـا       . است و كيفيات سازندة محيط      است كه نتيجة ارتباط ميان آدمي     
توان او    خويش و با نظام حسي خود به صورت عنصري فعال حضور دارد و نمي             شرايط دروني   

اي شـبيه     شود تا شناختها، ماننـد محـصوالت كارخانـه          همين فعاليت سبب مي   . را منفعل دانست  
 بـه   2گرايياين مطلب ديدگاه ساخت و سـاز      .  باشيم يكديگر نباشند و ما با تنوع شناختها مواجه       

، نيـك نـام و مهرمحمـدي      (دهـد     دانش و معرفت را به طور برجسته و بارز مورد توجه قرار مي            
شود تا شـناختها در عـين    آفريني محيط و كيفيات سازندة آن سبب مي از سويي نيز نقش   ). 1385

                                                           
1. Goodman 
2. constructivism 
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در ايـن حالـت   . چندگانگي با يكديگر ارتباط برقـرار نماينـد و قابـل تبـادل و بازنمـايي باشـند       
شود و طيفي گسترده از آگاهيهاي انـساني را در بـر              شناخت از معناي محدود خويش خارج مي      

  .گيرد مي
بلكـه  . از نظر آيزنر بازنمايي نيز همان مفهوم بازنمايي ذهني مورد نظر علوم شناختي نيـست              

 محتواي آگاهي فرد است به صورتي كه آن آگاهي، صـورتي همگـاني و عمـومي    1فرآيند تحول 
توانند    نيز وسايلي هستند كه مي     2هاي بازنمايي   اشكال و گونه  ). 118، ص   1998آيزنر،  (پيدا كند   
داراي ابعاد سمعي، بصري، حركتـي، بويـايي، لمـسي و چـشايي را بـه قلمـرو عمـومي                    مفاهيم  

ي، كلمـات، تـصاوير، موسـيقي، رقـص، رياضـ         . بكشانند و به شناخت، بعدي اجتماعي بخـشند       
پـس بـه عكـس      . انـد   هـاي بازنمـايي      گونه   و رياضي از جمله    شناسي  فلسفه، روانشناسي، جامعه  

كنند، بازنمايي فعاليتي است در پيوند با عمـل اجتمـاعي و              اي مطرح مي    تعريف ايستايي كه عده   
  . يافته استنمتكي بر ابزارهاي نشانه شناختي كه در جامعه رشد و تكوي

گيـري از سيـستمهاي حـسي نـه تنهـا بـه               بايد توجه داشت كه توانايي فرد در تجربه با بهره         
لكـه بـه چارچوبهـاي       ب – كه در طول زندگي خويش كسب نموده است          –ويژگيهاي كيفي فرد    

دهنـد،    اين چارچوبها نه تنها آدمي را در معناسـازي يـاري مـي            .  نيز بستگي دارد    محيطي 3ارجاع
سـازند كـه از پـشت آنهـا بـه مـشاهده و درك جهـان                   بلكه چارچوبهايي را براي وي فراهم مي      

ي همـان  ين چارچوبهاي ارجـاع توان گفت ا  مي. كند  پردازد و در درون آنها معاني را درك مي          مي
  .اند  بازنمايي هستند كه پس از ابداع و كاربرد، خود جزئي از فرهنگ گشتهياه گونه

شود تا ديگر در فرآيند شناخت،   ميسببگيري و نهادينه شدن اين چارچوبها در آدمي     شكل
گيرد و در مرحلة بعـد        او را عنصري منفعل ندانيم كه در معرض انطباعات خنثاي حسي قرار مي            

بنـدي ايـن      از نيازها، احساسات و تمايالت و پيشينة فرهنگي تربيتي خويش به صورت           نيز فارغ   
  .پردازد انطباعات و استنتاجهاي عقالني مي

كننده منفعل نيست؛ چيزي كه مانند خاك رس انطباعـاتي را   به عبارت ديگر، آدمي يك درك  
 از جهـان تجربـي را       هايي  از جهان تجربي دريافت كند، بلكه عاملي فعال است كه خودش جنبه           

                                                           
1. transformation 
2. forms of representation 
3. frames of reference 
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 كه بر اسـاس     –همچنين حيث التفاتي وجود آدمي      . كند  براي شناخت انتخاب و سازماندهي مي     
گردد تـا توجـه وي بـه      سبب مي–شود  گيري مي چارچوبهاي ارجاعي و نظامهاي نمادين جهت   

يط هايي ويژه از محـ  محيط پيراموني خود انتخابي باشد و به صورت فعال دست به انتخاب جنبه         
ها نيز به مهارتهايي وابسته است كه فرد قبالً كسب كرده و مربوط               انتخاب اين جنبه  . خويش زند 

ايـن گونـه    . انـد   به حسهايي از او و نظامهاي ارجاعي از اوست كه در طول زنـدگي فعـال شـده                 
ارد د  نمايد و زواياي نگاهي را به وي ارزاني مـي           مهارتها و حسها در فرد آمادگيهايي را ايجاد مي        

ايـن  . رود پـردازد و بـا آنهـا بـه سـراغ تجربـه عـالم مـي         كه از آنها به تماشا و تجربه جهان مـي     
شوند كه فرهنگ، خـرده فرهنـگ و حتـي      چاچوبهاي ارجاعي يا مهارتها در فرصتهايي ايجاد مي       

  .دهد خانه در اختيار كودك قرار مي
ورد كـه در انجـام كاركردهـاي        آ   نيز از ابزارهايي روانشناختي سخن به ميان مـي         جان استينر 

 –اين ابزارهاي شناختي كه برخاسته از فضاي فرهنگي         ). 1995(اند    ذهني و نيز انتقال آنها دخيل     
شوند، ابزارهاي فرد براي انديـشيدن هـستند          نيز منتقل مي  اجتماعي فرد هستند و در همين فضا        

تـوان معـادل      نـشناختي را مـي    ايـن ابزارهـاي روا    . پـذير نيـست     ن آنها فرآيند تفكر امكان    وكه بد 
  .چارچوبهاي ارجاعي دانست

هـاي متفـاوت      توان گفت چارچوبهاي ارجاعي كه نتيجة به كـارگيري گونـه            به طور كلي مي   
ها به برخورد فرد بـا   اند و همين واسطه  بازنمايي هستند، واسطة ميان ارگانيسم و كيفيات محيطي       

اما الزم است عالوه . سازند اي رها مي  انگاره بخشند و آن را از حالت تك محيط درجه آزادي مي
بر نقش چارچوبهاي ارجاعي در نحوه مواجهه فرد با محيط، سهم محتواي تجربه نيز در تشكيل                

  .شناخت مورد توجه قرار گيرد
سازد،  هاي متفاوت بازنمايي امكان تحصيل تجارب گوناگون را ممكن مي          از آنجايي كه گونه   

به فردي از اين تجارب متفاوت قابل ساخت است و اين امر بـه نوبـة                معاني متفاوت و منحصر     
گيري از هرگونه بازنمايي حـداقل داراي         بهره. سازد  هاي متفاوت فهم را ممكن مي       خويش، گونه 

شود كـه زودگـذر و    نخست آنكه سبب تثبيت افكار و احساساتي مي   : چهار كاركرد تربيتي است   
گيري از اشكال بازنمايي را در پـي دارد و آن             يت بعدي بهره  اين كاركرد، اهم  . شدني هستند   زايل

شـود در سـر افـراد         آنچـه اصـطالحاً گفتـه مـي       . هاست  قابليت اصالح و بهبود و پااليش انديشه      
دا نكند، توسط خود فرد يـا ديگـران تقريبـاً قابـل اصـالح و                گذرد تا بروز و جلوه بيروني پي        مي
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آنچـه جنبـه درونـي    سـازي   ر شكل بازنمايي براي برونـي   گيري از ه    دوم آنكه بهره  . بهبود نيست 
به تعبير برونر دانستن و ارتباط برقرار كردن ماهيتـاً بـه هـم              . سازد  پذير مي   دارد، ارتباط را امكان   

اين حالت عمومي و همگاني بازنمايي است كه تفكر و انديـشه را             ). 1998برونر،  (وابسته است   
سوم آنكه بازنمايي فرصتهايي براي خلق و كشف فراهم         . كند  داراي ارزش مي  به لحاظ اجتماعي    

 اسـت تـا   1در اينجا خلق چيزي بيشتر شبيه گفتگوي دو طرفـه     ). 27، ص   1998آيزنر،  (آورد    مي
عمل ساخت و ايجاد چيزي صرفا موقعيتي نيست كه ما در آن بـه بازنمـايي آنچـه                  . 2تك گويي 

دازيم بلكه عـالوه بـر آن، عمـل ايجـاد كـردن             ايم، بپر   قبال دانسته، احساس كرده يا تصور نموده      
بـه بيـان    . شـوند   اي است كه از طريق آن، اشكال ناشناختة معنا قابل كشف و كـاوش مـي                 وسيله

چرا كه تجربه هرگز به شكلي كه ابتـدا ظـاهر شـده اسـت،               ديگر، بازنمايي عملي ابداعي است،      
هـا و فرصـتهاي غيرقابـل         هبه اين ترتيب اسـت كـه عمـل بازنمـايي، گزينـ            . قابل نمايش نيست  

  .يابند ها و انتخابهايي را كه صرفا در جريان عمل ظهور مي آورد؛ گزينه بيني را فراهم مي پيش
درست . كند  هر شكل بازنمايي را كه در نظر بگيريم از توجه به برخي ابعاد جهان غفلت مي               

ن هر چيـز از طريـق       همچني. كند  مثل ادراك كه براي تمركز بر امور به صورت گزينشي عمل مي           
انتخاب يك شكل بازنمايي، انتخابي اسـت كـه از   . هر چيز و هر شكل بازنمايي قابل بيان نيست  

دانـد عبـارت    وقتي كه آنچه فرد مي. شود  آن طريق دنيا ادراك و به صورت همگاني بازنمايي مي         
نـد  توا گيـري كنـد، فـرد در جـستجوي آن چيـزي اسـت كـه مـي         است از اينكه چگونـه انـدازه     

توان به دو وسيله و ابزار        براي روشن شدن مطلب مي    ). 251، ص   2000آيزنر،  (گيري كند     اندازه
متفاوت براي ثبت و ضبط كردن تصاوير و وقايع، يعني دوربين عكاسي و دوربين فيلمبـرداري،                

 افكند، متوجه  به محيط و پيرامون خود نظر مي    قتي كه فرد با داشتن دوربين عكاسي      و. اشاره كرد 
اما . تواند به خوبي آنها را ثبت و ضبط كند          شود كه دوربين عكاسي مي      ها و موقعيتهايي مي     سوژه

هـاي سـاكن و      اگر او مجهز به دوربين فيلمبرداري باشد، موضوعات مورد توجه او ديگر پديـده             
 ايـن   3پـستمن . ايستا نخواهند بود؛ بلكه نگاه او متوجه حركت و پويايي و تغيير در محيط است              

كسي كه چكش در دست دارد همـه چيـز را           : كند  نديشه را در يك جمله اين اگونه خالصه مي        ا

                                                           
1. dialogue 
2. monologue 
3. Postman 
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اشكال  بازنمايي ابـزار و وسـيله هـستند و ايـن             ). 1375پستمن، ترجمة طباطبايي،    (بيند    ميخ مي 
اي كـه قابليـت برقـراري         فرهنگ است كه ابزارهاي الزم را براي سازماندهي و فهم دنيا به گونه            

. اين ابزارها، مـواد يـا نمادهـا هـستند         . دهد  ا ديگران را داشته باشد در اختيار ما قرار مي         ارتباط ب 
اي   ويژگي منحصر به فرد انسان در ميان ساير موجودات زنده اين اسـت كـه ذهـن او بـه گونـه                     

  .گيري از اين ابزارهاي فرهنگ است  كه قادر به بهره تكامل يافته
 مهم نظامهاي آموزشي، ايجاد معنايي زنده و پوياسـت          برونر معتقد است كه يكي از وظايف      

بنابراين نبايد دانـش را     . پذيرفتن آن براي نسل جوان و نوخاسته وجود دارد          از آنچه امكان تحقق   
نظامهـاي آموزشـي    . شـود   آن چيزي بدانيم كه به صورت ساكن و ايستا در ذهن افراد ذخيره مي             

قلمروهاي ممكن و محتمل معنا فراهم آورند و به         بايد سكوي پرشي در جهت دستيابي افراد به         
اي بپردازند كه بتواند نظير سكوي پرش عمل نمايد و اين از              بندي دانش به گونه     ايجاد و صورت  

  ).2007برونر، (جمله رسالتهاي مهم مدارس است 
برونر در توجيه اين نظر خويش به حاصل تجربة نيم قرنـي خـود در زمينـة رشـد ذهـن و                       

بخشد، كنـار   كند و معتقد است كه آنچه به تجارب فرد سازمان مي  با فرهنگ اشاره مي  ارتباط آن 
 كـه تـالش      ذهن اسـت   1سازي  هاي مجزا نيست، بلكه طرحواره      هم قرار گرفتن گروهي از مؤلفه     

نكتة مهم آن   . آورد  ناپذير در مي    كند و آن را به صورت فعاليتي پايان         براي معناسازي را ممكن مي    
  .گيرد سازي امري شخصي و فردي نيست، بلكه در فرهنگ شكل مي وارهاست كه طرح

   شناخت و بازنمايي در برنامة درسي ايران ضرورت و پيامدهاي كثرت. 4
گرايي شناختي با توجـه بـه ماهيـت آن، در برنامـه      در اين بخش ابتدا، ضرورت ورود كثرت 

  .مهم آن اشاره خواهد شددرسي ايران بيان خواهد گرديد و سپس به برخي از پيامدهاي 
هـاي    آمـوزان مـا در همـه عرصـه          زايي كه دانـش     بي ترديد سرعت تغييرات و شتاب حيرت      

كنند يا خواهند كرد، آموزش و پـرورش را وادار بـه بـرآورده                زندگي در دنياي كنوني تجربه مي     
برخـوردار شـوند   آموزان ما بايد از قابليتها و توانمنديهايي        دانش. كردن نيازهاي آنان خواهد كرد    

تأكيـد بـر نمادهـا و       . كه آنان را براي مواجهه با اين سيل خروشان و مواج تغييـرات مهيـا كنـد                
گرايي شناختي است، از      نظامهاي بازنمايي كه در ساخت و تبادل معنا مورد توجه رويكرد كثرت           

                                                           
1. schematization 
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 در ايـن    آموزان ما بايد بتوانند     دانش. جمله وظايف مهم آموزش و پرورش در زمان حاضر است         
دنياي پسا صنعتي يا به تعبير برخي عصر ديجيتال و ارتبـاط، قابليتهـاي الزم بـراي مواجهـه بـا                     

در شرايط كنـوني، سـاخت و       . نمادها و مظاهر تمدني به سرعت در حال تغيير و تحول را بيابند            
تبـاطي  تبادل معنا به واسطه توجه به انواع متعدد نظامهـاي نمـادين، بـراي افـزايش قابليتهـاي ار          

 اجتماعي از ضروريات است و اساسـاً يكـي از وظـايف مهـم               –آموزان با محيط فرهنگي       دانش
  .آموزان همچون سكوي پرش عمل نمايند نظامهاي آموزشي آن است كه بتوانند براي دانش

همچنين با نظر كردن به ماهيت دانش و شناخت براي تـدوين برنامـه درسـي، ديـدگاههاي                  
ريزان برنامه درسي از منظر توجه به ماهيت دانش و  طراحان و برنامه. ندگوناگون قابل طرح هست

روشـهاي آمـوزش؛ چگـونگي      : گيري در مورد سه مطلب هستند       شناخت حداقل قادر به تصميم    
ما بـا  ). 1993، 1هيس و پاركي(تدوين برنامه؛ و چگونگي توجه به تفاوتهاي فردي يادگيرندگان  

 )الف: گيريم  ميمباحث مطرح شده را در قلب چهار بخش پي          توجه به اين سه مطلب داللتهاي       
 )ج كثـرت محتـوا و روشـهاي گونـاگون آمـوزش             )بآمـوزان     افزايش قابليتهاي ارتباطي دانش   

 توجـه كـردن بـه       )دآمـوزان     هـاي دانـش     پذيري در تدوين برنامه و ارزشيابي از آموخته         انعطاف
  2.تفاوتهاي فردي يادگيرندگان و برنامة درسي مغفول

  آموزان افزايش قابليتهاي ارتباطي دانش. 1-4
در دنياي امروز و با طرح مسئلة جهـاني شـدن و تقابـل يـا گفتگـو و آشـنايي فرهنگهـا بـا                   

 همـان گونـه     –از آنجا كه    . يكديگر، يكي از نيازهاي مبرم انسانها، توانايي برقراري ارتباط است         
گيـري از نمادهـاي       ر بستر فرهنگ و با بهره     دارتباط   برقراري   –كه در بخشهاي قبل بيان گرديد       

گيرد، افزايش اين نمادها و نيز افزايش اشكال بازنمايي واقعيت منجـر              موجود در آن صورت مي    
  .گردد شدن بيشتر اين مسير ارتباطي مي به غناي فرهنگ و بارور

ان منظـور   تواند با نظامهاي نمادين بيشتري ارتباط برقرار كند و بـراي بيـ              آموزي كه مي    دانش
گراي فرهنگي امروز و در جامعـة    گيرد، در فضاي كثرت خويش از اشكال بازنمايي وسيعتر بهره 

اي موثرتر قادر به تعامل با فرهنگها و انسانهاي ديگر خواهـد بـود و بـه همـين                     جهاني، به گونه  

                                                           
1. Hass and Parkey 
2. null curriculum 
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هاني، خـود   قرار گرفتن در تعامالت ج    . تواند در گردونة تعامالت جهاني قرار گيرد        دليل بهتر مي  
سبب اطالع يافتن از راه حلهـاي جديـد بـراي مـسائل مـشترك و بيـان نظـرات و راه حلهـاي                        

داري تمدني بزرگ را دارد، يكـي         اين امر به ويژه براي كشوري كه داعية طاليه        . پيشنهادي است 
. شـود   ميتر در جامعة جهاني رود و منجر به ايفاي نقشي فعال      از ضرورتهاي اساسي به شمار مي     

آمـوز    همچنين به كارگيري راههاي چندگانة شناخت در قسمتهاي گوناگون برنامه درسي، دانش           
را قادر به تغيير دادن منظر شناختي و آشنايي با نظامهاي نمادين متفاوت خواهـد كـرد و همـين                    

  .امر به وي فرصت بررسي مسائل از وجوه گوناگون را خواهد بخشيد

  كثرت در روشهاي آموزش. 2-4
ل بازنمايي را كه به كار بگيريم تا با آن انديشه و تفكر خود را ارائه كنيم، بر فرآيند و هر شك

از ايـن  . ذهن دستاورد و محصول فرهنگ است. گذارد نيز محصوالت انديشه و تفكر ما تأثير مي 
 2 برنامه درسي وسـيلة تغييـر دادن ذهـن         1منظر اگر به برنامه درسي نگاه شود، به تعبير برنشتاين         

 يعني به ميزان قابل توجهي ذهن تحت تأثير تجاربي است كه فرد در طول حيات خود در                  ست،ا
اصـلي  منبـع   ). 1998از آيزنـر،    به نقل   (مواجهه با كيفيات سازنده محيط خود كسب كرده است          

از اين رو هـر گونـه       . كودكان و نوجوانان براي كسب تجربه، مواجهه آنان با برنامه درسي است           
 گيرد، به كدام يك كمتـر   رد توجه قرار  ومدرباره اينكه كدام يك از اشكال بازنمايي        گيري    تصميم

مخاطبـان، شـناخت در      مورد توجه قرار نگيـرد، بـر قابليتهـاي شـناختي            بها داده شود و يا اصالً     
اي از بازنمايي، امكان      گيري از شكل و گونه      توانايي فرد در بهره   . معناي تام و تمام آن، تاثير دارد      

توانـايي  . سـازد   اي خاص از تجارب و در نتيجه كـسب معـاني را ممكـن مـي                 سترسي به گونه  د
رمزگشايي و درك يك قطعه شعر، يك تابلو نقاشي، يك معادله رياضي يا يـك مـضمون دينـي                   

در اينجا منظور از سـواد، معنـاي محـدود آن در توانـايي              . هاي متفاوت سواد است     نيازمند گونه 
گذاري و رمزگشايي معنا از هـر يـك از انـواع و               ؛ بلكه سواد شامل رمز    خواندن و نوشتن نيست   

بـه  ). 9، ص   1998آيزنـر،   (رود    اشكال نماديني است كه در فرهنگ براي ساخت معنا به كار مي           
نكته قابل ذكر اين است كه بسياري از معاني         . دهد  تعبيري هسته مركزي سواد را معنا تشكيل مي       

                                                           
1. Bernstein 
2. mindaltering device 
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ا ارقام قابل ساخت و انتقال نيستد، اغلب از طريق تـصاوير بـصري،   كه در قالب كلمات، اعداد ي   
  .گردد موسيقيايي، يا فعاليت عملي قابل فهم مي

 فرآيندي دانسته شود كه هدفش بسط دادن و تعميق بخشيدن به انواع اگر آموزش و پرورش   
ربـوط بـه    معاني قابل درك براي افراد است و اگر سواد نيز همان طور كه گفته شـد فرآينـدي م                  

ساخت معنا و بده و بستان يا مبادله معنايي در نظر گرفته شود، پس برنامه درسي مـدارس بايـد                    
بـدين  . در صدد فراهم آوردن فرصتهايي باشد تا زمينة رشد انواع گوناگون سواد را فراهم سـازد               

عي تـوان نـو     اي و اعـداد و ارقـام را مـي           ترتيب محدود ساختن سواد و دانستن به دانش گـزاره         
ها؛ دانش مبتنـي بـر       در اين صورت دانش مبتني بر ديسيپلين      . شناختي دانست   نظري معرفت   تنگ

نظير هنر  (؛ دانش مبتني بر شهود      هاي تجربي   كشف و شهود قدسي؛ دانش مبتني بر تجربه و داده         
هـر كـدام جايگـاهي قابـل توجـه در برنامـه درسـي               ) ورزي است   كه منشا و خاستگاه آن خيال     

  ).2000هس و پاركر، (ت خواهند داش
 يـادگيري   –هاي ياددهي     مطلب قابل ذكر درباره مجاز و مناسب بودن كثرت روشها و شيوه           

اين است كه به كارگيري اشكال گوناگون بازنمايي در مطالعه و يادگيري دروس متفـاوت بايـد                 
نگهـاي  مثالً در درس مطالعـات اجتمـاعي و در مبحـث خـانواده در فره              . مورد توجه قرار گيرد   

آمـوزان   گوناگون و نقشي كه هر يك از اعضاي آن به عهده دارند، مفاهيمي كه قرار است دانـش    
هاي رايج و سـنتي، از طريـق داسـتان، فـيلم، تـصاوير و حتـي                   تواند عالوه بر شيوه     دريابند، مي 

اساساً مفـاهيمي نظيـر نقـش، طبقـه اجتمـاعي و            . حضور در مكانهاي زندگي افراد دانسته شوند      
ها با برچسبي روي آن مشخص شـده باشـند    ختار اجتماعي مطالبي نيستند كه در دنياي پديده سا

ايـن  . آموزان آنها را در قالب عبارات و جمالتي يـاد بگيرنـد             كه ما نيز انتظار داشته باشيم، دانش      
خالصـه كـردن آن چيـزي       كنند تـا بـه        شناسان استفاده مي    مفاهيم صرفاً ابزاري هستند كه جامعه     

  .ورزانه آنان بوده است دازند كه ابتدا حاصل كيفيات تجربه شده و خيالبپر

  آموزان هاي دانش برنامه و ارزشيابي از آموختهپذيري در تدوين  انعطاف. 3-4
شود، سپس اين اهداف بـر        در الگوهاي استاندارد طراحي آموزشي ابتدا اهداف مشخص مي        

از ايـن منظـر تـصور       . شـود   عيين و مشخص مي   گيري با جزئيات بيشتر ت      حسب امور قابل اندازه   
پذير شود؛ چرا كه وضوح اهداف امكان ابداع ابـزار            تر امكان   ريزي درسي آسان    شود كه برنامه    مي

همچنـين اهـداف بـراي همـه       . كنـد     و وسايلي را براي تحقق بخشيدن اين اهـداف تـسهيل مـي            
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 كه امكان آزمـون از صـالحيتهاي        اي  شود به گونه    آموزان يك پايه يكسان در نظر گرفته مي         دانش
با اين نگاه به طراحي برنامه وضوح اهداف بر اساس معيارهـاي           . آموزان وجود داشته باشد     دانش

گرايي شـناختي     در نگاه از منظر كثرت    . كننده عقالنيت و عينيت در برنامه است        استاندارد تضمين 
بيني نيز نيستند و اصوالً بـه         لكه قابل پيش  گيري نيستند، ب    نه تنها تمام پيامدهاي برنامه قابل اندازه      

آموزان و سنجش آن در قالب آزمونهاي استاندارد نـه         دست آوردن نتايج يكسان براي همه دانش      
آمـوزان بـر      تنها ممكن نيست، بلكه امري ممدوح نيز نيست؛ زيرا همانگونه كه گفته شد، دانـش              

 اشكال گونـاگون بازنمـايي بـه كـار          حسب نظام حسي، يادگيريهاي پيشين، عالئق و تمايالت و        
از اين رو هرگز اين امكان وجود نـدارد كـه           . زنند  گرفته شده، دست به خلق مفاهيم و معاني مي        

از پيش تعيين شده و مشابه به پيش         يادگيري را در قالب و طرحي كامالً         –بتوان جريان ياددهي    
گذاري و طراحي برنامه به        هدف پذير است و هرگونه     طراحي و تدوين اين رويكرد انعطاف     . برد

  ).1382مهرمحمدي، (شود   ديده مي1گذارانه منطعف منزله اقدامي هدف
هـاي سـنتي رايـج كـه بـه صـورت              آموزان نيز عالوه بر شيوه        هاي دانش   ارزشيابي از آموخته  

و آموزان در خلق معاني  شود، به كليه اشكال بازنمايي كه دانش آزمونهاي قلم و كاغذي انجام مي    
آموزان بايد فرصتهاي متنوعي داشته باشند كـه          يعني دانش . شود  برند، توجه مي    مفاهيم به كار مي   

نوشـتن مقالـه و داسـتان،       . هاي خود را آشكار كننـد       هاي گوناگون دانسته    بتوانند از طريق رسانه   
اي شعر يا خلق يك اثر هنري، طراحي و ساخت مدل فيزيكي، از جملـه راههـايي                   سرودن قطعه 

توانند در ارزشيابي به كـار        آموزان مي   ستند كه متناسب با مواد درسي گوناگون و گزينش دانش         ه
  .گفته شوند

هـاي گونـاگون      مطلب قابل ذكر ديگر درباره ارزشيابي اينكه مشروع و مجاز دانـستن شـيوه             
مهرمحمـدي،  (سنجش و ارزيابي، بدون شك توجه را معطوف به فرآيند يادگيري خواهـد كـرد                

. العـاده مهـم اسـت    آموزان مطلبي فوق توجه به فرآيند يادگيري هنگام ارزشيابي از دانش       . )1385
هـاي    شود كه بسياري از اهداف ارزشمند يـادگيري كـه بـا ارزشـيابي               غفلت از اين امر سبب مي     

. مرسوم سنتي قابل سنجش نيستند، عمالً از گردونه فعاليتهاي آموزشـي مـدارس حـذف شـوند                
هـاي    شوند، نسبت به بسياري از دانسته       ه در ارزشيابي سنتي به كار گرفته مي       راهكارهاي سنتي ك  

هـاي    مجاز دانـستن شـيوه    . اند  آموزان غيرحساس   ضمني و ظرافتها و پيچيدگيهاي يادگيري دانش      
گوناگون ارزشيابي به معناي بذل توجه و تأكيد بر آن دسته از ظرافتهاي فهم عقالني، عـاطفي و                  

از ايـن  . تر باشد تواند نويدبخش پرورش افراد توانمندتر و شايسته كه ميعملي ارزشمندي است    

                                                           
1. flexible purposing 
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رو توجه به كثرت روشهاي ارزشيابي به معناي دميدن روح سرزندگي و پويـايي بـه فعاليتهـاي                  
  .آموزشي و تربيتي مدارس در راستاي تربيت بهتر نسل جديد است

  ي مغفولتوجه به تفاوتهاي فردي يادگيرندگان و برنامة درس. 4-4
نگاه همه جانبه و فراگير به شناخت و توجه به اشكال گوناگون بازنمايي در نظـام آموزشـي         

آمـوزان داراي     دانـش . آموزان نيز داراي اهميت اسـت       از جنبه لحاظ كردن تفاوتهاي فردي دانش      
ابنـد  ها و فرصتهاي گوناگوني بي اگر آنان در مدرسه گزينه . توانايي و استعدادهاي متفاوتي هستند    

عـدالت تربيتـي بـه      . فردي خود به نحو مناسب بهره ببرنـد        خواهند بود تا از اين تفاوتهاي        قادر
گرفتـه  آمـوزان در نظـر        اي همه دانش  هاي مشابه و فعاليتهاي يكسان بر       معني آن نيست كه برنامه    

هـاي گونـاگون بازنمـايي مجـالي بـراي            به رسـميت شـناختن و ارج گذاشـتن بـر شـيوه            . شود
هايي را كـه در آن مـستعدترند پيـدا            آورد تا خود را بيابند، عالئق و زمينه         وزان فراهم مي  آم  دانش
هاي استاندارد و يكـسان بـه معنـاي           تأكيد بر برنامه  . نند و ساير ابعاد وجودي خود را بپرورا       كنند

هـي  برخورد مشابه با طيفي وسيع از استعدادها و عالئق است و اين به معناي امتياز دادن به گرو                 
ها هستند و از طرفي نيز محروم كـردن           آموزان است كه داراي عالئقي در راستاي برنامه         از دانش 

عالئـق گـروه    . ها هـستند    گروهي ديگر است كه داراي استعداد و توانمنديهايي ناهمسو با برنامه          
شـود؛ چـرا كـه ابعـاد          اخير در نگاهي محدود به شناخت، فاقد بار شناختي در نظـر گرفتـه مـي               

  .گيرد ورزانه شناخت مورد غفلت قرار مي طفي، معنوي و خيالعا
گرايـي    از جمله مفاهيم راهگشا و بصيرت آفريني كه آيزنر در سـاية اتخـاذ رويكـرد كثـرت                 

برنامة درسي مغفول آن چيـزي      . شناختي در برنامة درسي وضع كرده برنامة درسي مغفول است         
، به سخن ديگر برنامة درسي مغفول     . شود  ياست كه در برنامة درسي رسمي مورد غفلت واقع م         

ريـزان    مواد و موضوعات درسي يا فرآيندهاي ذهني است كه در ساية گـزينش وتـصميم برنامـه                
هاي مرتبط  آموزان از آموختن تجربه درسي از برنامة درسي مدارس حذف شده است و لذا دانش     

از آن جهت اهميت دارد كـه       اين مطلب   ). 639، ص   1381مهرمحمدي،  (مانند    با آنها محروم مي   
دانند نيست، بلكـه مربـوط بـه          گيريهاي افراد، فقط وابسته به آنچه مي        گيريها و تصميم    نوع جهت 
بنابراين اگر مفهومي محدود از شناخت دستماية فعاليتهاي مدارس       . شود  هاي آنان نيز مي     نادانسته

در حـالي كـه توجـه بـه         .  شـد  آموزان محدود و نابسنده خواهد      قرار گيرد، تجارب تربيتي دانش    
ريزان در آنچه از برنامـة درسـي و در نتيجـه از               گرايي شناختي، سبب تأمل برنامه      رويكرد كثرت 
در هـزارة سـوم كـه علـم و فناوريهـا و             . آموزان حذف گرديده است، خواهد شد       تجارب دانش 

ة درسـي   ورزي انسان به سرعت در حال رشد اسـت، مفهـوم برنامـ              هاي گوناگون انديشه    عرصه
توانـد   نماندن برنامة درسي در حصار عادات و سنتهاي گذشته است و ميمغفول، به معناي باقي    

  .پويايي و تحرك برنامة درسي را در پي داشته باشد
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