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معرفي ديدگاه و پيشينه آن ،مدافعان ،ميراث تاثيرگذار
دیدگاه گثرتگرایي شناختي تركيبي از دیدگاههاي فلسفي حامي ماهيت چندگانه دانش و معنا و دیدگاههاي روانشناسي مؤید ماهيت
چندگانه هوش است كه بر شيوههاي چندگانه و در عين حال منحصر به فرد افراد مختلف در دریافت ،پردازش و بازنمایي اطالعات در
موقعيتهاي مختلف تأكيد ميكند .اليوت آیزنر0331(1؛ 0330؛  ،)0330مشهورترین نظریهپرداز دیدگاه كثرتگرایي شناختي به برنامه
درسي معتقد است كه پيشينه نظري كثرتگرایي شناختي به اندیشه هاي ارسطو و اعتقاد او به تمایز ميان سه شکل دانش (نظري ،عملي
و توليدي) بر ميگردد .آیزنر( )0330در كتاب چشم بصير 9اذعان مينماید كه این اندیشه بعدها در فلسفه ارنست كاسيرر 4و مفهوم او از
«شکل نمادین »1بازسازي ميشود؛ همچنين در آثار سوزان النگر 6به ویژه توصيف او از كاركردهاي شناختي هنر و آثار جان دیویي به
ویژه در هنر به مثابه تجربه و فلسفه و تمدن نيز ميتوان مباني فلسفي زیربناي كثرتگرایي شناختي را جستجو نمود .آیزنر تقویت و
گسترش این اندیشه را به تالش هاي برخي از فيلسوفان اروپایي همچون ویلهلم دیلتهاي 0و جامعهشناساني همچون جورج سيمل
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نسبت ميدهد.
از ميان حاميان معاصر این دیدگاه ،ميتوان به رودولف آرنهایم ،3نلسون گودمن01و البته مایکل پوالني 00اشاره كرد .آرنهایم معتقد است
است كه عالوه بر گزاره هاي كالمي ،بازنمایي دیداري نيز یك شيوه عمده بازنمایي دانش و فهم است .گودمن معتقد است كه دنياهاي ما
به همان اندازهي شيوههاي توصيف آنها متعدد هستند .پوالني از «دانش ضمني »01حمایت ميكند و معتقد است كه دانستههاي ما فراتر
است از آنچه كه ميتوانيم از طریق گزارههاي كالمي بيان كنيم (آیزنر .)0330 ،لودویگ ویتگنشتاین 09متأخر از دیگر بانيان دیدگاه
كثرتگرایي شناختي با طرح ایده «بازيهاي زباني »04بر این باور است كه علم ،الهيات ،اخالق ،هنر و  ...بازيهاي زباني متفاوتي هستند
كه هر یك قواعد و منطق خاص خود را دارند .بنابراین ،مفاهيم و گزارههاي زباني در هر گفتماني در درون بازي زباني آن گفتمان معنا
یافته و قابليت فهم پيدا ميكند (ویتگنشتاین .)0981 ،استيون هورست 01یکي دیگر از مدافعان اخير دیدگاه كثرتگرایي شناختي است.
كثرتگرایي شناختي از منظر هورست رویکردي به فلسفه علم و برخاسته از فلسفه ذهن است كه به تبيين ناهمساني ميان علوم پایبند
است .او با تحليل مفهوم كثرتگرایي شناختي این دیدگاه را از این لحاظ شناختي ميداند كه كيفيتهاي فهم ما از جهان را به كيفيت-

alinooripo@gmail.com

 .0عضو هيئت علمي دانشگاه مالیر

2. Eliot Eisner
3. The Enlightened Eye
4. Ernst Cassier
5. Symbolic Form
6. Susanne Langer
7. Wilhelm Delthey
8. George Simmel
9. Rudolf Anaheim
10. Nelson Goodman
11. Michael Polanyi
12. Tacit knowledge
13. Ludwig Wittgenstein
14. language games
15. Steven Horst

1

هاي ساختمان ذهن ما نسبت ميدهد؛ و از این لحاظ یك نظرگاه كثرتگرایانه ميداند كه ما جهان از یك منظر تلفيقیافته واحد
بازنمایي نميكنيم ،بلکه با جهان از طریق تعدادي الگوهاي داراي هدف خاص ارتباط برقرار ميكنيم كه قابل تقليل به یك مخرج
مشترک یا قابل تبدیل به یك نظام واحد نيستند (هورست .)1110 ،ریچارد رورتي 0و استيفان تولمن 1از دیگر متفکران اخير دیدگاه
كثرتگرایي شناختي هستند كه از شيوههاي چندگانه دانستن و فهم حمایت ميكنند (آیزنر.)0330 ،
همچنين ،تالشهاي لو ویگوتسکي 9نيز نقش ارزندهاي در تقویت مباني روانشناختي اندیشه كثرتگرایي شناختي داشته است .اگر چه
او زبان را مهمترین ابزار یا نماد روانشناختي براي رشد تفکر قلمداد مي كند ،اما اهميت ابزارهاي دیگري همچون نوشتار ،هنرها ،نقشهها
و نمودارها و غيره را نيز به عنوان ابزارهاي فرهنگي رشد تفکر مورد تأكيد قرار ميدهد (ویگوتسکي.)0380 ،
عالوه بر كثرت معنا ،اعتقاد به كثرت هوش نيز در دهههاي اخير متداول گشته و مشهورترین نظریه پرداز این حوزه هوارد گاردنر
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است كه ایده هوش چندگانه او براي نخستين بار در سال  0389در كتاب چارچوبهاي ذهن 1منتشر شد .گاردنر معتقد است كه یکي از
مهمترین نشانگر هاي رفتار هوشمندانه آدمي ،توانایي او در بکارگيري نمادهاست كه این توانایي مهمترین نشانه تمایز انسان از گونههاي
دیگر است (گاردنر .)0334 ،او ادعا ميكند كه همه انسانها دستكم از هشت هوش مجزا برخوردار هستند و هر هوشي منبع توانایي حل
مسائل یا توليد محصوالتي است كه در یك یا چند موقعيت فرهنگي خاص ارزشمند قلمداد ميشود (گاردنر .)1119 ،آیزنر با اذعان به
اهميت حياتي ایده هوش چندگانه در برقراري یك نظام تربيتي عادالنه معتقد است كه ایدههاي گاردنر و همکارانش در مورد تعدد هوش
پيش از آنان توسط روانشناسان دیگري همچون موریس استين ،شرلي هنيز ،ادوارد اسپرانگر و جان دیویي معرفي شده است (آیزنر،
0334؛ .)1114
با وجود قدمت تاریخي دیدگاه كثرتگرایي شناختي ورود این اندیشه به قلمرو برنامه درسي محصول دهههاي اخير است (هرست،
0304؛ آیزنر .)0331 ،بکارگيري مفهوم كثرتگرایي شناختي در حوزه برنامه درسي را ميتوان در آثار پاول هرست 6و ریچارد پيترز 0در
انگلستان و اليوت آیزنر و فيليپ فنيکس 8در آمریکا جستجو كرد (آیزنر .)0331 ،این صاحبنظران با اتکا به مباني فلسفي كثرت دانش و
فهم و بهرهگيري از مباني روان شنا ختي كثرت و تعدد هوش به تبيين آرمانهاي تربيتي و معرفي آنچه ميپردازند كه باید در مدارس
تدریس شود.
مباني و مفروضات اساسي ديدگاه
همانگونه كه اشاره شد ،طرفداران كثرتگرایي شناختي بر اشکال چندگانه ارائه و بازنمایي دانش و معنا تأكيد ميورزند و آن را
زیربناي دیدگاه كثرتگرایي شناختي تلقي ميكنند .این اشکال بازنمایي در آثار صاحبنظران كثرتگرایي شناختي به گونههاي مختلفي
توصيف و طبقهبندي شده است .پاول هرست آنها را تحت عنوان «اشکال دانش »3مشتمل بر ریاضيات ،علوم طبيعي /فيزیکي ،علوم
انساني ،تاریخ ،دین ،ادبيات /هنر ،فلسفه و اخالق توصيف ميكند .اليوت آیزنر آنها تحت عنوان «اشکال دانستن »01مشتمل بر اشکال
زیبایي شناختي ،شهودي ،علمي ،بين فردي ،روایتي ،صوري ،عملکردي ،و معنوي معرفي ميكند .فيليپ فنيکس با استفاده از اصطالح
«قلمروهاي معنا ،»00اشکال چندگانه بازنمایي را در قلمروهاي نمادین ،تجربي ،زیبایيشناختي ،اخالقي و شهودي قرار ميدهد (نك .به
مهرمحمدي .)1100 ،به هر حال ،همه این صاحبنظران در اعتقاد به كثرت و تعدد شيوههاي دانستن و فهم همرأي هستند و معتقدند
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كه عالوه بر زبان و گزارههاي كالمي ،ابزارهاي دیگر همچون تصویري ،عددي ،موسيقيایي ،نمودارها ،نقشهها و سایر عالئم نشانهاي نيز در
زمره اشکال و گونههاي بازنمایي و شناخت قرار ميگيرند (جان-اشتاینر.)0331 ،0
اشکال بازنمایي كه به آنها نظامهاي نمادین هم اطالق ميشود  ،نه تنها در توليد اشکال منحصربه فرد معنا ،بلکه در توليد و پرورش
مهارتهاي ذهني خاص نيز درگير هستند (آیزنر .)0331 ،عالوه بر این ،اشکال و گونههاي متعدد بازنمایي ابزارهایي هستند كه ميتوانند
مفاهيم داراي ابعاد شنيداري ،دیداري ،حركتـي ،بویـایي ،لمـسي و چـشایي را بـه قلمـرو عمـومي بکشانند و بُعدي اجتماعي به شناخت
بخـشند .بنابراین ،بازنمایي فعاليتي است در پيوند با عمـل اجتمـاعي و متکي بر ابزارهاي نشانهشناختي كه در جامعه رشد و تکوین یافته
است (مهرمحمدي ،نيکنام و سجادیه .)0980 ،در مجموع ،این دیدگاه به برنامه درسي بر این مفروضه اساسي مبتني است كه نظامهاي
یادگيري و بازنمای ي دانش در عين كثرت و تفاوت با یکدیگر ،به یك اندازه ارزشمند هستند و هيچ نظامي بر نظام دیگر برتري ندارد .در
واقع ،كثرتگرایي شناختي در تقابل با طيفي از نظریههاي هنجاري قرار دارد كه بر «وحدتگرایي شناختي »1تأكيد ميورزند .طرفداران
وحدتگرایي شناختي بر آنند ك ه همه افراد ضرورتاً فرایندهاي شناختي یکساني براي ساخت و بازنمایي دانش بکار ميگيرند (آیزنر،
0334؛ 0330؛ جان-اشتاینر.)0331 ،9
برنامه درسي مبتني بر ديدگاه ،نمونهها و مثالها
از منظر كثرتگرایي شناختي ،فهم به شيوههاي گوناگوني اكتساب و تجربه شده و انسانها نه تنها نظامهاي دانشي گوناگون را براي
كسب ،ذخيره و اصالح فهم خود بکار ميگيرند؛ بلکه نظام هاي عملکردي متفاوتي براي ابراز و بازنمایي دانستههاي خود به خدمت مي-
گيرند (آیزنر .)0331 ،این اشکال مختلف دانش در مدارس از طریق ارائه دیسيپلينهایي همچون (اما نه محدود به) ریاضيات ،فيزیك،
شيمي ،هنرها و علوم احتماعي بازنمایي ميشوند (فالیندرز .)1101 ،4بر همين اساس ،هدف اساسي برنامه درسي مدارس باید بر فراهم
ساختن فرصتهایي براي تحقق سوادآموزي معني دار ،یعني پرورش اشکال چندگانه سواد معطوف گردد .سواد در این معنا فراتر از
مهارت هاي خواندن ،نوشتن و حساب كردن ،و به توانایي رمزگذاري و رمزگرداني معني از طریق هر شکلي اشاره دارد كه انسان براي
بازنمایي دانستههاي خود استفاده ميكند (آیزنر .) 0330 ،0381 ،گاردنر نيز معتقد است كه رشد هر یك از اشکال چندگانه هوش از
طریق نظامهاي نمادین خاصي تحقق پيدا ميكند (آیزنر0334 ،؛  ) 1114كه این امر مستلزم توجه به توانائيهاي منحصر به فرد هر یك
از دانشآموزان و ایجاد شرایط الزم براي تقویت و پرورش همه نيمرخهاي هوشي آنان است (بليث و گاردنر.)0331 ،1
طرفداران دیدگاه كثرتگرایي شناختي اصرار دارند كه اشکال اكتساب ،پردازش و بازنمایي دانش و فهم فراتر از بيان شفاهي و
نوشتاري است .براین اساس ،عدالت تربيتي زماني تحقق پيدا مي كند كه فرصت استفاده از اشکال مختلف بازنمایي و فهم در كل فرایند
تدریس و سنجش براي همه دانشآموزان فراهم شود (آیزنر0331 ،؛  .)0381حاميان این دیدگاه ،با اتکا به یافتههاي پژوهشي نظریه
هوش هاي چندگانه مبني بر منحصر به فرد بودن نيمرخ هوشي هر دانشآموز ،با تجویز یك برنامه درسي یکنواخت ،یك شيوه تدریس
واحد و یك شکل واحد سنجش براي همه دانشآموزان مخالفت ميكند .آنها ضمن مردود تلقي نمودن برنامههاي درسي سنتي كه تنها
مبتني بر هوش زباني و منطقي-ریاضي طراحي ميشوند ،از الگوهایي حمایت مي كند كه موجبات پرورش اشکال چندگانه هوش دانش-
آموزان را فراهم سازند (آیزنر0334 ،؛ گاردنرو بليث0331 ،؛ گاردنر .)0330 ،عالوه بر نظریه هوشهاي چندگانه ،مطالعات اخير علوم
اعصاب هم مؤید این ادعاست كه در نتيجه برنامه ریزي ژنتيك منحصر به فرد و تجارب منحصر به فردي كه هر دانشآموزي طي دوران
رشد خود كسب مي كند ،نه تنها كاركرد مغز ،بلکه فيزیولوژي و ساختار مغز هيچ دو نفري شبيه یکدیگر نيست (نك .به نوري و
مهرمحمدي.)0983 ،
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در زمينه سنجش آموختههاي دانشآموزان نيز ،طرفداران كثرتگرایي شناختي تأكيد صرف بر استفاده از آزمونهاي عيني را مردود
ميانگارند و بر بکارگيري رویه هاي متعدد در سنجش عملکرد یادگيرندگان تأكيد ميكنند .همانگونه كه مهرمحمدي ( )0988خاطر
نشان ميكند ،ایجاد انعطاف و پذیرش كثرت در زمينه ارزشيابي از آموختههاي دانشآموزان ،پاسخي مثبت و توأم با احترام به تفاوتهاي
فردي آنان در ابعاد گوناگون است .كامالً روشن است كه بيتوجهي به این تفاوتها ،دلسردي ،بي اعتمادي و انفعال را به دنبال خواهد
داشت.
اگر چه كثرتگرایي شنا ختي هنوز جایگاه واقعي خود را به عنوان یك جنبش گسترده و مؤ ثر در ایجاد تغييرات نهادي در مدارس
نيافته است ،اما دیدگاههاي گاردنر به كثرت هوش در سال هاي اخير مورد توجه گسترده قرار گرفته و در موارد محدودي به برنامه درسي
مدارس مجوز ورود یافته است .یکي از این نمونهها key School ،در ایندیانا است كه برنامه درسي مدرسه را منطبق با نظریه هوشهاي
چندگانه طراحي و تدوین نموده است .این مدرسه ابتدایي ،نخستين مدرسهاي است كه در سال  0386به تدوین و اجراي برنامه درسي
مبتني بر نظریه هوشهاي چندگانه اهتمام ورزید .در این مدرسه ،برنامه درسي به گونهاي طراحي شده است كه همه كودكان فرصت
اكتشاف زمينههاي استفاده و پرورش همه اشکال هوش خود را پيدا مي كنند .عالوه بر این ،در طول سال تحصيلي ،هر كودكي به اجراي
پروژههایي همچون «انسان و محيط »0یا «تغييرات در زمان و فضا »1مبادرت ميورزند .این پروژهها براي تحليل بيشتر در مطالعات بعدي
ارائه و ثبت ميشوند .تيمي از پژوهشگران «پروژه صفر »9درگير طراحي مجموعهاي از معيارها براي سنجش این پروژههاي دانشآموزي
هستند .4مهمترین ابعاد مورد سنجش پروژهها عبارتند از :مفهومپردازي پروژه ،كيفيت فني پروژه و ا رائه آن ،نو بودن آن ،ميزان ترغيب
همکاري گروهي و در عين حال درگيري فردي (نك .به گاردنر و هاچ.)0333 ،1
نقد ديدگاه
انتقادات عمده بر دیدگاه كثرت گرایي شناختي عمدتاً بر محور این ادعاست كه این دیدگاه ساختارهاي متفاوتي براي عرصههاي دانش
ترسيم نموده و با اتکا به آن بر طراحي برنامه درسي در قالب موضوعات یا رشتههاي مختلف تأكيد ميكند (نك .به باقري و همکاران،
 .)0980طرفداران دیدگاه كثرت گرایي شناختي همچون فنيکس و هرست این انتقاد را نميپذیرند و ادعا ميكنند كه سخن گفتن از
عرصههاي مختلف معنا مانع از آن نيست كه بتوان از برنامه درسي بين رشتهاي سخن گفت ،بلکه ميتوان یك سازمان دانش بين رشته-
اي خلق كرد كه بر محور عرصههاي معنایي ،مفهومي و روش شناختي دو یا چند قلمرو دانش تركيب و تليفق شود (همان) .هرست به
عنوان مثال تأكيد ميكند كه اشکال متعدد دانش را نباید بستههاي اط العاتي صرف تلقي كرد ،بلکه به زعم او این اشکال دانش را باید به
مثابه شيوه هایي پيچيده از فهم تجربه تلقي نمود كه آدمي در سير تکاملي خود اكتساب نموده است (هرست .)0304 ،در این ارتباط،
آیزنر ( )0331هم به صراحت ميگوید كه «بسياري از مسائل عملي زندگي پيچيده هستند و رویارویي با آنها نيازمند به خدمت گرفتن
انواع متعددي از دانش ها است .این مسائل ،نيازمند بکارگيري قضاوت عملي هستند كه امکان آن با استفاده از معيارهاي یك قلمرو دانش
واحد ميسر نميشود (ص.)041 ،
در مجموع ،بازشدن دریچه كثرتگرایي شناختي در حوزه برنامه درسي نوید بخش پيامدهاي نویني براي نظریه و عمل برنامه درسي
است .نخست آنکه در پرتو این جهتگيري ،مفهوم «سواد» كه معموالً به توانایي خواندن و نوشتن اشاره دارد ،به رمزگذاري یا رمزگرداني
اطالعات به واسطه اشکال متعدد انتقال معنا گسترش ميیابد (آیزنر .)0331 ،بنابراین عملي ساختن نوعي از كثرتگرایي كه در نوشته-
هاي فنيکس ،پيترز ،هرست و آیزنر حمایت ميشود به توليد برنامههایي منجر ميشود كه موجبات پرورش اشکال چندگانه سواد را فراهم
ميسازند.
1. Man and His Environment
2. Man and His Environment
3. Project Zero
 .4پروژه صفر یك پروژه تربيتي در دانشکده علوم تربيتي دانشگاه هاروارد است كه توسط گروهي از پژوهشگران به هدف فهم و بهبود یادگيري ،تفکر ،و خالقيت در هنرها و علوم
طبيعي و انساني در سطح فردي و سازماني فعاليت ميكند.
5. Gardner & Hatch
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پيامد بالقوه دیگر كثرتگرایي شناختي ،گسترش عدالت تربيتي در كالس درس است .بي توجهي به تعدد و كثرت دانش و هوش ،نه
تنها منجر به محروم ساختن فرصت پيشرفت تعدادي از كودكان ميشود ،بلکه به مغفول باقي ماندن ارزش و جایگاه تعدادي از مواد و
موضوعات درسي نيز دامن ميزند .تأكيد بر برنامههاي استاندارد و یکـسان بـه معنـاي برخورد مشابه با طيفي وسيع از استعدادها و
عالئق است و این به معناي امتياز دادن به گروهـي از دانشآموزان است كه داراي عالئقي در راستاي برنامهها هستند و از طرفي نيز
محروم كـردنگروهي دیگر است كه داراي استعداد و توانمنديهایي ناهمسو با برنامهها هـستند (مهرمحمدي و همکاران0988 ،؛
مهرمحمدي .)0980 ،چنانچه توانایيهاي هنري سطح باال به عنوان قابليتهایي شایسته ولي داراي ماهيتي غيرشناختي تلقي شوند و
جوائز بسيار ارزشمند مدرسه براساس پيشرفتهاي شناختي به افراد اعطاء شود ،كودكان توانمند و عالقمند به هنرها هرگز همانند
كودكان توانمند در ریاضيات مورد توجه قرار نميگيرند و هنرها نيز همانند كودكاني كه به آنها جذب ميشوند در سلسله مراتب برنامه-
هاي مدرسه در جایگاه «شهروندان درجه دوم» باقي ميمانند (آیزنر .)0331 ،با پذیرش تفاوتهاي فردي ميان دانشآموزان و تدوین
مجموعه وسيعتري از برنامهها كه استفاده از اشکال متفاوت دانستن و هوش را تحقق بخشد ،فرصتهاي پيشرفت براي همه دانش-
آموزان در مدرسه افزایش پيدا ميكند.
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