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 ي درسی هاي آن براي برنامه ي پائولو فریره و داللت هاي فلسفی اندیشه بنیان
    
  1دکتر ابوالفضل غفاري
  2انسیه کرامتی

  
انتقـادي اسـت کـه بـر     ي درسی، رویکـرد  ي نظر و عمل برنامهاز رویکردهاي جدید در حوزه :چکیده

به ایـن  . اساس آن دو عنصر نقادي و اصالح در قلب تعلیم و تربیت و فرایندهاي آن مورد توجه قرار می گیرد
فرایندهاي ) یا چه گروه و طبقه اي(معنی که از یک طرف به بررسی این مساله پرداخته می شود که چه کسی

یـا  (پـی پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه انگیـزه ي فـرد         تعلیم و تربیت را کنترل مـی کنـد؟ و از طـرف دیگـر در    
کنترل کننده چیست؟ این رویکرد درصدد برقراري روابطی عاري از سلطه و مبتنی بر برابري ) گروههاي/گروه

یکـی از  . اقتصادي و اجتماعی براي اقشار مختلف و در مجموع ایجاد جامعه اي مبتنی بر دموکراسی می باشد
پرورشی خنثی و  -هیچ آموزش"این رویکرد پائولو فریره است که با بیان اصل مربیان و فیلسوفان برجسته ي

پرورش را یا به سمت رام کنندگی و  -؛ به این معنی که همواره جریان و فرایندهایی آموزش "طرف نیستبی
شـته  یا در جهت آزاد سازي سایر توده ها به کار می برند؛ سعی در شناسایی  این مناسبات قدرت و کنتـرل دا 

  .کند را مطرح می "پرورش رهایی بخش -آموزش "است و در راستاي اصالح این روابط و مناسبات 
 با در نظر گرفتن این نکته که هیچ اندیشه اي عاري از توجـه بـه مجموعـه اي از مبـانی فلسـفی     

ـ    ) ي متافیزیک، معرفت شناسی و ارزش شناسـی  مشتمل بر مفروضاتی درزمینه( ه نیسـت و همچنـین توجـه ب
اي در مورد یک نظریه و به طور کلی اندیشه، ما را در فهم بهتر آن و متعاقبا  چنین مبانی و بنیان هاي فلسفی

ي حاضر که از دو قسمت تشـکیل شـده،    عمل موفقیت آمیز در آن زمینه یاري خواهد رساند، بنابراین در مقاله
ي برنامـه ي   ته و سپس داللتهـاي آن در حـوزه  ي فریره پرداخابتدا به وضوح بخشی این بنیان ها  در اندیشه

  .درسی مطرح می گردد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد- 1
 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 2
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، 4، متافیزیـک 3پرورش رهـایی بخـش   -، آموزش2، پائولو فریره1ي انتقادينظریه :واژگان کلیدي
   .7ي درسی، برنامه6، ارزش شناسی5معرفت شناسی

  مقدمه
برزیل، که یکی از فقیرترین )10پرنامبوکو( 9، در شهر رسیف1921، نوزدهم سپتامبر8پائولو فریره

مشـکالت اقتصـادي و   . اي کاتولیک متولد شـد  فقیرترین بخش هاي آمریکاي التین است در خانواده
فقري که به چندین بار ترك تحصیل وي در طول دوران تحصیالت عمومی انجامید، منجر بـه ایـن   

ا خود پیمـان ببنـدد   ي فقر و اثرات آن را از کودکی احساس نماید و از آن زمان ب امر گشت که مساله
ي حقوق  سالگی تحصیل در رشته 20در سن . که زندگی خویش را وقف مبارزه با فقر و گرسنگی کند

هـاي بازرگـانی، بـه     را آغاز نمود و پس از فراغت از آن، ضمن اشتغال در سـمت وکالـت در اتحادیـه   
که معلمـی کاتولیـک    11اریاپس از ازدواج با الزا م. تدریس زبان پرتغالی در دبیرستان نیز مشغول شد

این گرایش به خصوص زمانی کـه انتقـاداتی در خصـوص    . بود به سمت مسائل تربیتی گرایش یافت
هاي بازرگانی به عمل آمد و منجر به استعفاي او از این سمت شـد،  روش دموکراتیک وي در اتحادیه

ت تاثیر اندیشه هاي متفکـر  فریره در کنار فعالیتهاي تربیتی در مدارس، تح. بیش از پیش شدت یافت
ي بیدارسازي دموکراتیک در برزیل اقـدام کـرد و در    ، به مشارکت در زمینه12کاتولیک، آمورو سولیما

ي چنین تالشهایی که در جهت اصالح تعلیم و تربیت انجام می داد، از وي جهـت تـدریس در    نتیجه
هـاي متفکـران و نویسـندگان    ندیشهدر دانشگاه هر چه بیشتر با ا. دانشگاه رسیف دعوت به عمل آمد

  .آشنا شد، آنها را سبک سنگین نمود و با تجارب خود تلفیق کرد تا افکار خود را منظم سازد
با توجه به اینکه فعالیتهاي فریره تهدیدي براي نظم اجتماعی تلقی می شد، در پی کودتاهـایی  

در دوران تبعید نیـز توسـط بـه     اما  وي. گشت گرفت به شکل مکرر دستگیر و تبعید می که شکل می
ي تحریر درآوردن افکار خود، به فعالیتهایش ادامه می داد؛ به طور یکـه مهمتـرین آثـار وي بـه      رشته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Critical Theory 
2 - Paulo Freire 
3 - Emancipatory Education  
4 - Metaphysics 
5 - Epistemology  
6 - Axiology 
7 - Curriculum  
8 - Paulo Freire 
9 - Recife  
10 - Pernambuco  
11 - Elza Maria 
12 - Alceu de Amorosolima 



  
  
  
  
 
 
 

  3/ ي درسی هاي آن براي برنامه ي پائولو فریره و داللت هاي فلسفی اندیشه بنیان 

بـا  ). 1993 2گرهـارت (در این دوران تکـوین یافتنـد   1ویژه اثر معروفش با عنوان آموزش ستمدیدگان
هـاي تربیتـی وي اسـت، در     اندیشـه توجه به اینکه هنگام نگارش این اثر کـه حـاوي عمیـق تـرین     

ي حکومـت بـراي تعلـیم و تربیـت      دفتـر ویـژه  "در  "موسسه آموزشی و تحقیق در اصالح زراعـی "
، مشغول به کار بود و از نزدیک با زندگی کشاورزان آشنا شده  و جهت سواد آمـوزي بـه   "بزرگساالن

یست بلکه برگرفته از اوضـاع و  کرد، می توان گفت که این اثر حاصل تفکر و تحقیق ن آنها تالش می
  ).1377اسماعیل علی (شرایطی واقعی است که خود مستقیما آن را تجربه و مشاهده کرده است
محرومان  "فرهنگ سکوت"در مجموع تجارب وي از زندگی بیچارگان او را به کشف آنچه که 

هـاي  مسـتقیم نظـام  ي خواند، وادار نمود و به تدریج تشخیص داد که جهل و ضعف بیچارگان نتیجه
ي سـتمگران مـی باشـد کـه آنهـا را      ي به اصطالح پدرانه اجتماعی، اقتصادي و سیاسی حاکم و رویه

به نحوي که به جاي تشـویق و آمـاده سـازي بیچارگـان بـراي درك واقعیـات       . قربانی ساخته  است
ند کـه در آن عمـال   امحسوس و واکنش نشان دادن در برابر آنها، محرومان را در موقعیتی نگاه داشته

رشد آگاهی انتقادي و ابراز واکنش غیر ممکن بود و این امر براي وي روشن شـد کـه نظـام تربیتـی     
بنابراین در پـی دسـتیابی بـه چنـین     . اي براي حفظ این فرهنگ سکوت استي عمدهموجود، وسیله

او در ).1358فریـره، (ادراکی؛ بیش از گذشته، به سمت تعلیم و تربیت و فعالیت در این حوزه جذب شـد 
مبارزات خویش در عرصه تعلیم و تربیت جهت تحقق عدالت اجتماعی، بـه طـور همزمـان بـه چهـار      

در این  6و رشد اقتصادي 5، خلق آزادي و آزاد سازي4، آگاهی انتقادي3عنصر کلیدي مشتمل بر سواد
به نحـوي کـه   . رددر این راستا توجه داشت و معتقد بود که میان این عناصر ارتباطی متقابل وجود دا

آموختن سواد منجر به تجهیز افراد به مهارت آگاهی انتقادي می شود و تقویـت چنـین مهـارتی مـی     
تواند جنبش هایی را براي تحقق عدالت اجتماعی و آزاد سازي افراد برانگیزاند که ظهور چنین جنبش 

 ). 1994، 7گیبسون(هایی نیز وابسته به میزان تولیدات و رشد اقتصاد ملی است
هر چند فریره در تحلیل نظام آموزشی موجود، به شدت متاثر از مارکس و افکار وي می باشـد،  
اما بر خالف او که اقتصاد و عوامل اقتصادي را زیربنا دانسته است و تحول در آن را عامـل تحـول و   

که بنیان گرفت  در نظر می 8کرد و به خصوص فرهنگ را ابرساختاري تحرك در سایر امور قلمداد می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Pedagogy of the Oppressed  
2 - Gerhardt,Heinz-Peter   
3 - Literacy 
4 - Critical Consciousness 
5 - Creation Of Liberation  
6 - Escalating Economic Production  
7 - Gibson  
8 - Superstructure 
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بنیان اقتصادي آن را منعکس می سازد، فریره معتقد است که نیروي بالقوه اي در فرهنگ وجود دارد 
کند و افراد قادرند فرهنگی خلق کنند که از تمایالت اقتصادي فراتـر رفتـه و    که اقتصاد را هدایت می

و تربیت افراد نقشـی  بنابراین در تفکر وي سواد و تعلیم ). 1998 1آبادي(رشد اقتصادي را هدایت کند
البته چنانچه اشاره شد آموختن سواد، مجزا از تفکر انتقـادي و آزادسـازي نیسـت و بـه     . محوري دارد

درك جهـان و  (3بلکه آموزش خواندن جهان 2گفته ي وي آموزش سواد نه تنها آموزش خواندن لغات
ي  دیـدگاه فریـره در برگیرنـده    در واقع تعلیم و تربیت مبتنی بر. گیرد را نیز در برمی) و پدیده هاي آن

هاي آن است چرا که شکل گیري تفکـر انتقـادي    رشد آگاهی انتقادي افراد در برخورد با دنیا و پدیده
براي افراد، این امکان را فراهم می آورد که ماهیت موقعیت تاریخی و اجتماعی خود را مورد سوءال و 

در ایجاد جامعه اي مبتنـی بـر دموکراسـی فعالیـت     تردید قرار دهند و به عنوان افرادي خالق و فعال 
بر این اساس چنین تعلیم و تربیتی مبتنی بر گفتگویی متغیر میان معلمان و دانش آموزان قـرار  . کنند
گیرند و در ساخت معنی دهند، یاد میگیرد که توسط آن هر دو طرف امور را مورد بررسی قرار می می

  .)2005 5داالو ها 42009بنتلی( کنند مشارکت می
هرچنـد چنانچـه   . ، واقع در برزیل وفـات یافـت  6، در شهر سائوپائولو1997وي مقارن با دوم می

ساله ي وي حاکی از کسب تجارب مربوط به فقر، زندان و تبعید است، اما  76بیان شد سراسر زندگی 
مرجـع، مـورد    ي گذشته به عنـوان نـوعی   آثار انقالبی اش که شهرت جهانی یافته و در طول دو دهه

ي بسیاري از اندیشمندان حوزه ي تعلیم و تربیت قرار گرفته است، بیـانگر برخـورداري از روح    استفاده
 7حـدادین (امیدي مبنی بر کسـب آزادي و اسـتقرار عـدالت اجتمـاعی توسـط محرومـان و فقراسـت       

هدایتگر تالشهاي  دیدگاه وي در مورد ارتباط میان آزاد سازي و تعلیم و تربیت، الهام بخش و).2003
افراد بسیاري شده است که درصدد انسانی ساختن زندگی براي کسانی هستند که توسط سـاختارهاي  

اند و از این رو هویت، حقوق و خود مختاري آنهـا مـورد    اقتصادي و ایدئولوژیکی مورد ستم واقع شده
  ).2001 8گلس(انکار قرار گرفته است

می کوشد تا از افراد استعمار زده، ستم کشیده و منفعـل،   ي کار فریره آن است که ویژگی عمده
او بر این باور است که برخورداري ستم دیدگان و فرودستان جامعـه از  . انسان هایی آزاد و فعال بسازد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Abadi  
2 - Reading the Word 
3   - Reading the World 
4 - Bentley 
5 - Hudalla 
6 - Sao Paulo 
7 - Haddadin 
8 - Glass 



  
  
  
  
 
 
 

  5/ ي درسی هاي آن براي برنامه ي پائولو فریره و داللت هاي فلسفی اندیشه بنیان 

اي پرورش یکسان نیست و از این رو نباید چشم داشته باشند که پرورش را همچـون هدیـه   -آموزش
این اندیشـه،  . ریافت کنند؛ بلکه باید خودشان به آموزش خویش بپردازنددستان د از فرادستان و چیره

ي باور ژرف فریره به توانایی ستمدیدگان براي کندوکاو و بررسی درست شرایط اجتماعی  نشان دهنده
پـرورش کنـونی بیشـتر     -در دیـدگاه وي آمـوزش   . و سیاسی و نیز مشارکت در یادگیري خود اسـت 

هاي چیره و بازآفرینی اجتماعی است که در آن افراد براي  سازگاري با ارزش اي تلقین، تحمیل و گونه
پـرورش   -بنابراین آموزش. سازش و پذیرش جایگاه ستم پذیري و فرمانبرداري آموزش داده می شود

پـرورش، آمـوزش هـایی انتقـادي تـر و       -ي آموزش ستم دیدگان باید ناهمسو با برداشت هاي چیره
  ). 1384مرجانی،(رد که هدف آن دگرگونی بنیاد اجتماعی باشدرهایی بخش تر پدیدآو

کند که در  را بیان می "1پروش رهایی بخش -آموزش "ي خویش با عنوان از این رو وي نظریه
: ، به افکار و نظرات فالسفه و اندیشـمندان متعـددي نظیـر   2طرح آن عالوه بر تاثیرپذیري از مارکس

در . هاي منتخبی از آثار آنها را مورد استفاده قرار داده اسـت  خشنیز توجه داشته و ب 4و هگل 3سارتر
 -ي وي در خصـوص آمـوزش   ها، به تشـریح بیشـتر نظریـه    در ادامه ضمن اشاره به این تاثیرپذیري

  .پرورش پرداخته خواهد شد
 خاستگاه هاي اندیشه ي فریره

دي قرار گرفته و سعی همانطورکه مطرح شد فریره تحت تاثیر افکار فالسفه و اندیشمندان متعد
اي جدید را در حوزه ي نظر و عمـل   هایی مثبت از نظر خود در آثار آنها، فلسفه نموده با برگرفتن جنبه

پرورش رقم بزند از این رو در ادامه به مهمترین افراد و مکاتبی که در جهت دهی به افکـار   -آموزش
  :شود وي نفوذ داشته اند، اشاره می

 "5از خودبیگانگی "مفاهیم مشترك و مورد توجه هگل و مارکس، دو مفهوماز  :هگل و مارکس -1
پـرورش رهـایی بخـش     -ي آمـوزش  است که این مفاهیم در نظریه "6دیالکتیک"و  "5خودبیگانگی

در واقع از یک طرف هدف اصلی آزادسـازي انسـان   . فریره به عنوان مفاهیمی محوري مطرح هستند
و از خود بیگانگی است که به خاطر شـرایط  ) 1380،میر لوحی(در تفکر فریره، رهایی او از شیءشدگی

پذیري در وي به وجود آمده است؛ چرا که این ازخودبیگانگی تفکـر فـرد را سـلب کـرده و او را     سلطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Emancipatory Education 
2 - Karl Heinrich Marx 
3 - Jean-Paul Charles Aymard Sartre  
4 - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
5 - Elination  
6 - Dialectic 
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منفعل و پذیراي ستم می سازد و از طرف دیگر براي کسب آزادي و رشد تفکر باید دیالکتیکی میـان  
  .انسان و موضوع مورد تفکر برقرار شود

واقعیـت   "ي ناتوانی انسان در فهم این نکته است کهدر تفکر هگل، از خود بیگانگی نتیجه
استقالل واقعیـت از ذهـن   "هگل این موضع واقع گرایان مبنی بر "عمیقا با افکار انسانی مرتبط است

کرد که ازخودبیگانگی آن اسـت کـه روح نسـبت بـه خـود بیـرون        را رد کرده و استدالل می "انسان
این از خودبیگانگی زمانی از بین مـی رود کـه مـردم خودآگـاه شـده و درك کننـد کـه        . ري داردپندا

همچنین وي تاکید داشت که واقعیـت را  . اي از خودآگاهی آنهاست موجوداتی متفکرند و واقعیت جنبه
مـارکس  . است، درك کرد) 3و سنتز 2، آنتی تز1تز(توان از طریق دیالکتیک که  نظامی سه وجهی می

آلیسم هگل را رد نمود اما دو مفهوم ازخودبیگانگی و شکل دیالکتیکی تـاریخ وي را   یز هر چند ایدهن
آلیسـتی بـه   وي در هر دو مورد ساختار مفهومی هگل را حفظ نمود اما آن را از مبناي ایده. حفظ کرد

سانها از روحی کـه  در واقع مارکس معتقد بود که به جاي آنکه ان. فلسفی تغییر داد 4گرایی مبناي ماده
اند و به جاي هاي خود مثل جامعه و ابزار تولید بیگانه شده داند بیگانه باشند از آفریده خود را عینی می

اي دیالکتیکی میان افکار؛ وي مفهوم دیالکتیک را میان شرایط اقتصادي و عمـل انسـان یعنـی    واقعه
  ). 1379اوزمن و کراور،(پذیرفت گرفته، می ي تاریخ نام گرایانه آنچه مفهوم ماده

کند  اما فریره در کاربرد مفهوم از خودبیگانگی ترکیبی از دو تفسیر مارکس و هگل ارائه می
کنـد کـه سیسـتم آموزشـی      پرورش بانکی خویش به دو دلیل ادعا مـی  -ي آموزش  و در طرح نظریه

صـرف دانـش منجـر بـه منفعـل       انتقال: براین اساس که اوال. دهد گانه پرورش می افرادي از خود بی
داند که با انتقال اطالعـات مـانع رشـد     وي معلم را فرد ستمگري می(بارآوردن دانش آموزان می شود

بـیش از تـوان و ظرفیـت    : و دومـا ) شـود  آموز و در نهایت انفعال و از خودبیگانگی وي میتفکردانش
ست مطالب انتقال داده شده را بـه  کنند و چون دانش آموز مجبور ا آموز به وي مطلب منقل می دانش

کار اختصاص دهد و از ایـن    عنوان امانت به شکلی دقیق نگهداري کند، باید تمام وقت خود را به این
ي خـود بیگانـه   بنابراین با ماهیت تجربه. یابد که در آنها تجزیه و تحلیلی صورت دهد رو فرصتی نمی

گـردد و بـراي   و در نهایت با خود نیز بیگانه می) ي خویش را درك کند نمی تواند ماهیت تجربه(شده
  ).1386فتحی واجارگاه،(تواند مطالب انتقال داده شده را در زندگی خود به کار ببردهمین است که نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Thesis   
2 -Anti-thesis   
3 -Synthesis 
4 -Materialism 
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همچنین فریره در مورد از خودبیگانگی فرد، مانند مارکس نقش محیط و شرایط اجتمـاعی  
عف بیچارگـان نتیجـه ي مسـتقیم نظـام اجتمـاعی،      سازد و معتقد است که جهل و ضـ را برجسته می

  ).1358فریره، (اقتصادي و سیاسی حاکم بر آنهاست
در رابطه با مفهوم دیالکتیک، فریره نیز معتقد است که دیالکتیکی میان انسـان و موضـوع   

به عبـارتی وي بیـان مـی کنـد کـه روابطـی پویـا و        . شود وجود دارد که منجر به ساخت واقعیت می
وجود دارد و فرد باید سعی کند ارتباط میان فـردي  ) در جهان خارج( کی میان انسان و موضوعدیالکتی

را بـراي درك سـطح تجربـی و    ) موضوع(و دانش مربوط به جهان خارج) انسان(که داراي دانش است
یعنی قسمتی از دانش در موضـوع خـارجی و قسـمتی در درون    . نظري یک موضوع خاص درك کند

ي دیالکتیک آنها منجر به ساخت واقعیت توسط فـرد شـده و از خودبیگـانگی    که رابطهفرد قرار دارد 
  ).   2003و حدادین،  2005هاداال، (بازدرنگ می

گرایـی   با پذیرش چنین دیدگاهی است که معرفـت شناسـی فریـره را مبتنـی بـر سـاختن      
آموزان باشد تا زندگی دانشخوانند و وي نیز بیان می کند که آموزش باید مبتنی بر دانش و بافت  می

دانند وجود ي میان آنچه می دانند و براي آنها درونی شده و آنچه در موضوعی که نمی بتوانند از رابطه
  ).2003و حدادین،2001؛گلس،2001؛جولدر اسما،1999جولدر اسما،(دارد، دانش خود را بسازند

  :عبارتند ازفریره در چند مفهوم با دیوئی مشترك است که : 1دیوئی -2
فریره نیز مانند دیوئی به نسبی بودن معرفـت و وابسـتگی آن بـه    : نسبی بودن دانش) الف

کند که افراد همواره و حتی در صورت استقرار عدالت نیـز بایـد    موقعیت اذعان داشته است و بیان می
انطور کـه در  ي محیط پرداخته و شرایط زمینه ساز ظلـم در آن را رفـع کننـد و همـ    به بررسی نقادانه

قسمت مربوط به معرفت شناسی وي نیز بیان خواهد شد، فریره به نسبی بودن دانش و ساخته شـدن  
چرا که از نظر وي فرایند آگاهی انتقادي در برابر واقعیات تداوم داشته و منجـر  . دائمی آن معتقد است

  . به تغییر واقعیات می گردد
آموزان در حین تجربه و عمـل  قد بود دانشهمانطور که دیوئی معت: نقش تجربه و عمل)ب

می آموزند و بنابراین باید شرایط تجربه و تعامل با محیط به خصوص محیط کاري براي آنهـا فـراهم   
شود تا در حین ساختن و انجام دادن و به طور کلی کسب تجربه، نیروي فکري آنها نیز فعال شـده و  

خواننـد و یـا بـالعکس    موزان براي کارکردن درس نمییاد بگیرند، فریره نیز معتقد است چون دانش آ
خواند، بنابراین باید دانـش  کنند، بلکه شخص در روند کارکردن درس میبراي درس خواندن کار نمی

آموزان در حین آموختن مطالب نظري، به کار و فعالیت نیز مشغول شـوند و بـر ایـن اسـاس انتقـال      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - John Dewey   
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کند تا دانـش آمـوزان در طـی    طق روستایی را توصیه میآموزان از مدارس شهري به مناموقت دانش
ي آنها بـه  بدین ترتیب فعالیت روزمره. آن، حین درس خواندن، تجاربی را نیز به شکل عملی بیاموزند

ي خود آن فعالیـت و بنیـاد   موضوع مطالعه ي دائمی تبدیل شده و فعالیت نه تنها منبع شناخت درباره
؛ البتـه  )1363فریـره، (کنـد دیگر مطالب مربوط به آن را نیز تامین مـی گردد، بلکه وسائل درك آن می

دهد به حدي است که آن را به عنـوان محـور تعلـیم و    اهمیتی که دیوئی به عمل و دانش عملی می
، درحالیکه فریره عمل و دانش عملی را بـدون دانـش نظـري بـی     )1383نصیري،(دهدتربیت قرار می

  .داندمعنی و فاقد اعتبار می
اي مبتنی بر دموکراسی بود که از طریـق آن هـر   دیوئی در پی تحقق جامعه: دموکراسی)ج

هـاي مـذهبی، نـژادي و    مثـل جـدایی  (نوع مانع یا سدي را که در راه تعامل گروهی قـرار مـی گیـرد   
گرایی مشترك مـی شـود،   ي تجربهو نیز هر نوع استثمار انسان که منجر به تضعیف روحیه) اقتصادي

فریره نیز در پی تحقق و گسترش جامعه اي دموکراتیک مبتنی بـر عـدالت   ) 1380گوتگ،(ببازدرنگ 
اي ي یک گروه بر گروه دیگر وجود نداشته و افـراد در مبادلـه  اجتماعی است که در آن اثري از سلطه

ي فراهم باز و آزاد با یکدیگر به گفتگو پرداخته و موجبات رشد یکدیگر را از طریق تقویت تفکر انتقاد
  .آورند

سازي مردم سـتم دیـده؛ یعنـی    هدف رویکرد فریره آن بود که سبب آگاه: تربیت سیاسی) د
وي . ها و تعهدي پایدار براي مبارزه علیـه نیروهـاي سـتمگر، گـردد    کسب آگاهی عمیق از علل ستم

ر جریـان  براي انجام این کار سوادآموزي سیاسی را به سوادآموزي اساسی بزرگساالن ملحق کـرد و د 
آموزش خواندن و نوشتن به بی سوادان، آگاهی آنها را در مـورد واقعیـت هـاي سیاسـی و اجتمـاعی      

وي همچنین این کار را با اسـتفاده  . دادستمگرانه اي که در زندگی با آن ها مواجه بودند، افزایش می
کـرد دیـوئی نیـز    روی. ي سیاسی داشت، انجـام مـی داد  از کلمات و تصاویري که در سوادآموزي جنبه

هاي تربیتی زمان خویش که براي انتقال ارزشهاي موجـود جامعـه طراحـی شـده     ضمن انتقاد از نظام
  .کندي سیاسی و اجتماعی دیگري براي آنها تعیین میبودند، وظیفه

مدارس، بایـد ابزارهـایی بـراي دموکراتیـک کـردن      "داشت بدین نحو که دیوئی اظهار می
چراکه مدارس صرفا براي سازگارکردن افـراد بـا موسسـات اجتمـاعی درنظـر      کامل تر جامعه باشند، 

ي روابط و مراودات اجتمـاعی و زنـدگانی تـوام بـا     ي دامنهاند، بلکه براي تعمیق و توسعهگرفته نشده
ي خویش اي که اعضاي مدرسه آماده شوند تا روابط اجتماعی آیندههمکاري طراحی شده اند، به گونه

  ."ثمربخش سازند را ارزشمند و



  
  
  
  
 
 
 

  9/ ي درسی هاي آن براي برنامه ي پائولو فریره و داللت هاي فلسفی اندیشه بنیان 

کرد که توسط آن مدارس صرفا با در اختیـار گـذاردن   دیوئی همچنین از شیوه اي انتقاد می
وي براي اینکه امکـان  . کردنداطالعاتی در مورد حکومت، افراد را براي شهروندي سیاسی تربیت می

ینه بود تـا بداننـد کـه    سوء استفاده از مردم وجود نداشته باشد، خواستار آموزش بیشتر مردم در این زم
دقیقا چگونه تصمیمات در جوامع دموکراتیک به وسیله ي سازوکارهاي قدرت و سران احـزاب اتخـاذ   

در تربیت سیاسیِ پیشنهادي وي، محتوي و روش با شیوه هـايِ کسـب دانـش و درك ایـن     . شودمی
یابد و این کـار  ارتباط میتوانند بهتر انجام شوند، شوند و چگونه میمطلب که کارها چگونه انجام می

اي نهایی از سوي شخصی خاص، بلکه با ایجاد درك شـرایط موجـود در افـراد کـه     نه با القاي فلسفه
شود تربیت سیاسـی  چنانچه مالحظه می. پذیردسبب فهم هوشمندانه از اجتماع می گردد، صورت می

    .ستمورد نظر دیوئی دقیقا منطبق با تربیت سیاسی فریره و اهداف آن ا
به این معنی ). 1380گوتگ،(است "تقدم وجود بر ماهیت "اصل اساسی مورد توجه سارتر :سارتر -3

اي که به شکلی آزادانـه انجـام   هاي شخصیآیند و سپس بر اساس انتخابکه افراد ابتدا به وجود می
در سـاخت  هـاي خـود، سـعی    دهند و نیز با توجه به آگاهی و پذیرش مسئولیت حاصل از انتخـاب می

  .ماهیت خویش دارند
سازد که فریره نیز بر این اساس معتقد است که آگاهی براي انسان این امکان را فراهم می

در جریان تاریخ به عنوان فردي مسئول شرکت نمایـد و بـراي تثبیـت شخصـیت خـود بکوشـد و از       
ت و سـتم دیـدگان   همچنین جوهر انسان آزادي و انتخابگري اس). 1358فریره،(تعصب جلوگیري کند

اند رنج می برند کـه از یـک   اي که در شخصیت خود به وجود آوردهبه این دلیل از ثنویت یا دوگانگی
-توانند وجود داشته باشند، اما از طرف دیگـر از آزادي مـی  طرف درك می کنند که بدون آزادي نمی

انـد و از  ونـی کـرده  آنها همزمان هم خودشان هستند و هـم سـتمگري کـه تصـویر وي را در    . ترسند
گردد که بر اساس آن سـتم دیـدگان یـا    کنند و تضادي در این وضع ظاهر میدستوراتش اطاعت می

یا باید تصویر ستمگر را از شخصیت خود خارج ( آیند و یا تقسیم شوندباید کامال به شکل خودشان در
فریـره،  )(انگی نسـبت بـه خـود را   کنند یـا بیگـ  کنند و یا آن را نگاه دارند، یا وحدت انسانی را انتخاب

ي ستمدیده از نظر فریره به گونه اي اسـت کـه در طـول تـاریخ سـتمدیدگی را      ماهیت طبقه).1358
  . انتخاب و آنچه اساسا انسانی است نفی می کنند

همچنین وي مانند سارتر و سایر اگزیستانسیالیسم ها کـه عملکـرد مـدارس را بـه چـالش      
شود و مـدارس  زمان حال دانش آموز و نیازهاي وي در نظر گرفته نمی کشیده و معتقدند در مدارس،

آمـوزان و هـدایت   آورند، سعی در سلب هویت دانـش اي که وارد میبا فشارهاي اجتماعی و اقتصادي
؛ معتقد است مدارس کنونی بـا  )1380گوتگ،(آنها به برعهده گرفتن نقشهاي اقتصادي در آینده دارند



   
  
  
  
 

 
 

  1392بهار 30دوره دوم ، شماره 48 پیاپی                                                 تربیت پژوهش در مسائل تعلیم و فصلنامه/   10

ي ي حاکم به لحاظ اقتصادي و اجتماعی، سـعی در رقـم زدن آینـده   ي طبقههامسلط ساختن اندیشه
  ).  1999 1مک الرن(محرومان و تبدیل دانش آموزان امروز به نیروهاي کارگر تولیدي فردا دارند

اصول اساسی در دیدگاه پدیدارشناسی، توجه به بافـت و موقعیـت، ذهنیـت و     :2پدیدار شناسی -4
است و دیدگاه فریره نیز نشان می دهـد کـه بـه شـدت در تحلیلهـا و       کل نگري دردرك یک پدیده

به خصوص در انتقاد خود از نظـام آموزشـی موجـود    . انتقادات آموزشی خود بر این اصول وفادار است
. شودآموز و به طور کلی آمادگی وي در نظر گرفته نمیکند که شرایط و موقعیت فعلی دانشبیان می

ي یادگیري وي دست آموز را درك کند تا متعاقبا به درك نحوهابتدا دنیاي دانشدرحالی که معلم باید 
کند که بدون در نظر وي بیان می). 2001لی اونز، (یابد و بتواند آموزش خود را بر اساس آن قرار دهد

گرفتن موقعیت فراگیر و بافت زندگی وي، آموزش غیر ممکن است و توجه به این مسـاله بیـانگر آن   
اند که ذهنیت معلـم و بـه   که تدریس و یادگیري فعالیت هایی عینی نیستند و زمانی قابل تحققاست 

در صورت عدم توجه به موقعیت و ذهنیت دانش آموز، معلـم  . خصوص دانش آموز در نظر گرفته شود
، 3تابـل (آمـوزان، مـی پـردازد   به عنوان فردي ستمگر خواهد بود که به تحمیل آگاهی خود به دانـش 

2000 .(  
آموز رخ می دهد کـه  بنابراین آغاز فرایند آموزشی فریره با ورود معلم به اجتماع و محل زندگی دانش

ي لیستی از واژگانی که آنها در این محیط معلم با سوال کردن از افراد در بافت مورد بررسی، به تهیه
اي که ه درك حقیقت اجتماعیشان به کار می برند، می پردازد و بدین ترتیب معلم بدر زندگی روزمره

تواننـد  یابد و مجموعه اي از کلمات و موضوعات مولد را که مـی فراگیر را احاطه کرده است دست می
کند و بدین طریـق بـا مـرتبط سـاختن     در رهبري بحث و گفتگوي کالسی موثر واقع شوند، تهیه می

شـود و در آن سـاخت   غـاز مـی  آموزش سواد و لغت آموزي به زندگی افراد، فراینـد آگـاهی بخشـی آ   
و 1363فریـره، (گیـرد ي واقعیت به شکل نقادانه مورد بررسی و آزمـون قـرار مـی   اجتماعی و همکارانه

  ).1368فریره، 
ي محوري دیدگاه فریره در مورد فرایند آموزشی، مربوط بـه توجـه و تمرکـز داشـتن     در مجموع جنبه

مفروضه که دانش آموزان باید واقعیـت خـود را    وي با توجه به این. نسبت به محیط دانش آموز است
به عنوان جزئی از فعالیت یادگیري درك کنند، بیان می کرد که در آموزش نباید به این مسـاله اکتفـا   

بلکه آمـوزش  . را بخوانند "ایوا یک انگور دید"توانند عبارت شود که دانش آموزان به عنوان مثال می
اش، درك کرده و دریابند که چه  4موزان ایوا را در بافت اجتماعیآباید به سمتی حرکت کند که دانش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - McLaren  
2 - Phenomenology  
3 - Tobbell 
4 - Social Context 



  
  
  
  
 
 
 

  11/ ي درسی هاي آن براي برنامه ي پائولو فریره و داللت هاي فلسفی اندیشه بنیان 

 1گرهـارت (شـود کند تا انگور را تولید کرده و چه کسی از این نوع کـار بهـره منـد مـی    کسی کار می
1993.(  

  هاي فریرهمبانی فلسفی اندیشه
  : 2متافیزیک) الف

صورت گرفته کـه مهمتـرین آنهـا     در مورد متافیزیک به عنوان یکی از شعب فلسفه، تعاریف متعددي
ابراهیم زاده؛ (در نظر می گیرد "معرفت به وجود"تعریف ارسطوست به نحوي که وي آن را به عنوان 

هایی در خصوص چگونگی ماهیـت  عمده ترین مباحث این حوزه، مشتمل بر پاسخ به سوءال). 1383
ت که در ذیل دیدگاه فریره در مورد گرایی، هستی شناسی و ثبات اسانسان ، آزادي، مفهوم خدا، غایت

  :این موضوعات مطرح می شود
  مفاهیم آزادي و ماهیت انسان  -

بـه عبـارتی   . وي صریحا بیان می کند که متافیزیک من بر اساس واقعیت تثلیـث خداونـد قـرار دارد   
هیچ یک بـر دیگـري برتـري    . واقعیت به شکل مادي و معنوي وجود داشته و در هم تنیده شده است

با توجـه بـه ایـن بیـان؛ وي     . کندنداشته و هر یک، هم تحت تاثیر دیگري بوده و هم آن را متاثر می
اش مبتنی بر انسان به عنـوان فاعـل و عـاملی اسـت کـه در      کند که دیدگاه هستی شناسیاظهار می

ي و جهان فعالیت نموده و آن را تغییر می دهد و بدین ترتیب امکانات جدیدي را بـراي زنـدگی فـرد   
  )2001،  4و جولدر اسما2009 3لی(اجتماعی خود و دیگران، فراهم می آورد

وي همچنین معتقد است که طبیعت آغازین فرد بر اساس انسانیت است، اما وقـایع تـاریخی              
سازند و انسان به معنی عامل ساختن و دوباره ساختن تاریخ و فرهنگ است تـا  وي را غیر انسانی می

شـوند، مقاومـت و مبـارزه کنـد و     ي آدمی میمحدودیتهاي موقعیتی که مانع از عمل خالقانه در برابر
و مادامی که در مبارزه اي . جهانی را ترسیم کند که در آن هر انسانی داراي فرصت و مسئولیت است

ت مان را که برخاسته از شرایط اسـ توانیم محدودیتهاي وجوديسیاسی براي تغییر جهان نکوشیم نمی
مرتفع سازیم و این مبارزه که به عنوان قلب آزادي مطرح است، به شکل تاریخی متوجه تمـام افـراد   

  ).2001گلس، (ي تغییر خود و جهان مواجه هستندیعنی تمام افراد در طول تاریخ با وظیفه. می باشد
عداد انسـان جهـت   اسـت : کنـد فریره در بحث از تمایز میان انسان و سایر موجودات بیان می            

اي است که منجـر  مشخصه)نیازهاي حال و آتی(طراحی و شکل دادن به جهان براي ترفیع نیازهایش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Gerhardt  
2 - Metaphysics 
3 - Lee 
4 - Joldersma 
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از اینرو اکثریت محرومان و ستم دیدگان باید آموزش و تعلیم . شودبه تمایز وي از سایر موجودات می
آینده را شکل داده و به گونه  داده شوند تا روش بهتر و جدیدتري را تصورکنند که از طریق آن بتوانند

رشد انسان برخالف رشد سـایر موجـودات نظیـر حیوانـات و گیاهـان      . زندگی کنند "1ترانسانی "اي
در واقـع رشـد مـا    . نیست، بلکه به صورتی است که  او را قادر می سازد تا جهـت آن را تعیـین کنـد   

باشیم و این مزیت که انسان بر اساس  توانیم در این فرایند دخالت و نفوذ داشتهفرایندي است که می
اي برنامـه  زیرا انسان به گونه. گیرد در سایر انواع موجودات وجود نداردآن براي رشد خود تصمیم می

به تنهایی یا محصول فرهنگ و ) ژنتیک(ریزي شده است که یاد بگیرد و از اینرو انسان حاصل زیست
  ).2001، 2لی اونز(باشدمی) وراثت-محیط(ومحیط به تنهایی نیست، بلکه ترکیبی از این د

ي بنیـادي  ها که با مسـاله  شود فریره در این خصوص از نظرات اگزیستانسالیستچنانچه مالحظه می
براین اساس که اگزیستانسیالیسـت هـایی نظیـر    . ارزشگذاري و انتخاب مواجه اند، تاثیر پذیرفته است
دولبه است که او را قادر می سازد هم بتواند خـالق   سارتر معتقدند که وجود انسان هم چون شمشیري

در این میان برخـورداري  . آوردتر براي زندگی افراد پدیدشرارتها باشد و هم بتواند راهی بهتر و انسانی
از هر نوع شرایطی کامال به انتخاب خود انسان بستگی دارد، بـه نحـوي کـه بایـد تصـمیم بگیـرد و       

پـرورش مطـابق بـا دیـدگاه      -همچنـین آمـوزش  ). 1379کـراور،  اوزمـن و  (براساس آن عمـل کنـد  
کند و در تالش است تا از اگزیستانسیالیست ها، آزادسازي انسان را مهمترین وظیفه ي خود تلقی می

ي آزادي وي، ایجـاد  ي نهادها، نیروها و روندهاي محدود کننـده اي را دربارهیک طرف توجه آگاهانه
را در خصوص آزادي براي انتخاب شدت بخشد؛ چرا که معتقدنـد هـر    کند و از طرف دیگرآگاهی فرد

ــویش        ــوینِ خ ــال تک ــن در ح ــق م ــراي تحق ــدام ب ــود و اق ــردي خ ــدایت ف ــئول ه ــانی مس انس
  ).1380گوتگ،(است

کند انسانها بر خالف سایر حیوانات، از طریق حـواس، عـادات یـا    همچنین فریره بیان می             
-داري توسط تاریخ و فرهنگ جهانی که خودشان ساختهلکه به طور معنیکنند برفلکس ها عمل نمی

وي معتقد اسـت چنانچـه در دسـتیابی بـه     . نمایندکنند، عمل میزندگی می "با آن"و  "در آن"اند و 
سـازد  ظرفیت عمل تاریخی، فرهنگی و زبان شناختی که انسان را از سـایر ارگـانیزم هـا متمـایز مـی     

اي به شکل عادالنـه و دموکراتیـک نیـز شکسـت     ن در تغییر و ساخت جامعهشکست بخوریم، بنابرای
کنند، همان طور کـه تـاریخ و   خواهیم خورد و این درحالی است که افراد، تاریخ و فرهنگ را تولید می

  .بنابراین تئوري و عمل تعلیم و تربیت باید بر مبناي آزادسازي باشد. سازدفرهنگ آنها را متاثر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - More Human 
2 - Lyons 
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گیرند هرچند موقعیت ها و بافتها در طول زمان و در زیر فشار تاریخ و فرهنگ شکل می               
ها دخالت کرده و منجر بـه  تواند در این موقعیتباشد که میاما آنچه مهم است تاثیر عمل انسانی می

اهیت انسـان  کننده ي مشناختی تاریخی براي فریره نه تنها تعیینبنابراین واقعیت هستی. آزادي شود
اش را تشکیل داده و آغازگر راهی است کـه منجـر بـه تغییـر     هاي تئوري آزادسازياست، بلکه ریشه

فهمنـد کـه   وي معتقد است افراد ستمدیده با درك تاریخ  مـی . شودواقعیات مربوط به ستمدیدگی می
استفاده کرده و زندگی توانند براي تغییر شرایطشان موقعیت آنها ثابت نبوده و از فرصتهاي موجود می

حقایقی "چرا که آزادسازي، ستم دیدگی یا تلفیقی از این دو . را به گونه اي دیگر تجربه و درك کنند
توانـد یکـی از آنهـا را انتخـاب کنـد و در ایـن انتخـاب کـامال آزاد         هستند کـه فـرد مـی    "1محتمل

  ).2000، 2تابل(است
تاریخ مندي انسان و محدود شـدن آزادي وي توسـط ایـن     ي فریره بهدر این زمینه اشاره             

. ها و تشابه آن با متفکرین پست مدرن می گـردد ویژگی، منجر به تمایز افکارش از اگزیستانسیالیست
به نحوي که پست مدرن ها نیز به این دلیل روایت هاي مسلط را مردود می شمارند که آنها خـود را  

در واقع اندیشمندان پست مـدرن  . "کنندراه درست را معین"کنندی میدانند و سعمی "فراتر از تاریخ"
نگرنـد و  ي تاریخی مربوط به مقام و قدرت به خرد و دانش مـی از درون زمینه هاي ویژه 3نظیر فوکو

هاي انسانی چنین زمینه هایی بشناسـند و از  کنند تا خودشان را در ارتباط با تالشافراد را تشویق می
ان گنجاندن روایتهاي متنوع به خصوص روایتهاي افراد به حاشیه رانده شـده در فراینـد   این رو خواه

  ).1386بهشتی،(تربیتی هستند تا امکانات انسانی را مورد آزادسازي قرار دهند
تـاریخی را بـه عنـوان     -کند کـه بایـد واقعیـت فرهنگـی    فریره در توضیح بیشتر بیان می             

فرهنگـی مربـوط بـه     -مثال واقعیـت تـاریخی  . در نظرگرفت 5با یک زیرساختدر ارتباط  4روساختی
-اي روساختی است که زیرساخت نشات گرفته از آن را بیشتر متعین مـی فرهنگ سکوت بیانگر جلوه

از این رو فهم فرهنگ سکوت نیز فقط وقتی ممکن است کـه آن را کلیتـی انگـاریم کـه خـود      . سازد
ر این کل بزرگتر هم باید فرهنگ یا فرهنگهایی را بشناسیم که صـداي  د. جزئی از کل بزرگتري باشد
کنند و تنها در صورت چنین شناختی است که واقعیات مربـوط بـه سـتم    فرهنگ سکوت را معین می

  ).1364فریره،(دیدگی تغییرخواهند یافت
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Contingent Facts 
2 - Tobbell 
3 - Paul Michel Foucault   
4 - surface structure 
5 - deep structure 
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  :مفاهیم خداوند و غایت گرایی - 
کر فریره و آثار وي سایه انداخته است که برخی تفکر مسیحی و دیدگاه مسیحیت گونه به حدي بر تف

معتقدند که اقـدام فریـره بـه طـور     ) 1999به نقل از جولدراسما، 1993(1از نظریه پردازان نظیر چریل
انسـان کامـل   "چرا که وي معتقد است هدف مسـیحیت  . اي مبتنی بر ایمان مسیحی وي استعمده

آنها به جایگاهی است که از نظر خلقت براي ایشـان   از بشر و تعالی انسانها و بازگشت دادن "ساختن
به نظر وي این دیدگاه هستی شناسی فریره بر این اصل مبتنی است که بنـا  . در نظرگرفته شده است

ي خالق، مخلوقات باید با فضائل اخالقی زندگی کنند و از اینرو انسانها عاشق آزادي و عدالت به گفته
. گیـرد التی، اسـتثمار، خشـونت و سـتمگري مـورد نفـی قـرار مـی       عـد هستند که متاسفانه توسط بـی 

نیز مانند چریل معتقد اسـت کـه انتقـاد فریـره از تعلـیم و      ) 1999به نقل از جولدراسما،1976(2ایالس
کند که علوم الهـی و علـوم تعلـیم و تربیتـی،     وي در این زمینه بیان می. تربیت ملهم از مذهب است

بنابراین براي دستیابی بـه آزادي  . نیست "ارتقاي آزادسازي انسان"جزهدفی مشابه دارند وآن چیزي 
باید علوم الهی و تعلیم و تربیت در ارتباط با یکدیگر قرارگیرند و این همان عملی می باشد که فریـره  

  .انجام داده است
ی مارکسیستی با وجود تاثیرپذیري زیاد از آراء و افکار مارکس، اما وي به جاي پذیرش تحلیل           

هاي داند و به طور کلی آنچه  ایده، دین و پرتوهاي آن را هادي انسانها می"افیون"از دین به عنوان 
. فریره را تحریک کرده و مشوق ظهورآنهاست، ایمان مسیحی وي است که توام با عمـل مـی باشـد   

وي در آثار متـاخرش   همچنین نقش محوري ایمان مسیحی در تعلیم و تربیت فریره و انتقاد اجتماعی
به خصوص که در انتهاي این اثر نیز خود به بیان تاثیراتی . یابدبیشتر نمود می "3پرورش قلب"نظیر 

جولدراسـما  (کنـد اش داشته است، اشـاره مـی  که ایمان مسیحی درراستاي هدایت وي در طول زندگی
1999.(  

  :مفاهیم واقعیت و ثبات  -
ي زندگی و حیات خـود در جهـانی   کاربرد تفکر انتقادي در زمینه فریره معتقد است که واقعیت حاصل

بنابراین واقعیت دائما در حال تغییر و ). 1383شارع پور،(می یابد "درآن"و "با آن"است که فرد خود را
گیـرد،  تحول است چون نگرش و تفکر فرد نسبت به امور با توجه به تفکر انتقادیی کـه بـه کـار مـی    

ي تاریخی آدمی اساسا تغییردادن واقعیت است که دقیقـا  کند که وظیفهیان میوي ب. شودمتحول می
سـازد و بنـابراین   زیرا به اعتقاد فریره آدمی خود واقعیت را می. شودتغییردادن خود او نیز محسوب می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Cheryll 
2 - Eilas 
3 - Heart Pedagogy 



  
  
  
  
 
 
 

  15/ ي درسی هاي آن براي برنامه ي پائولو فریره و داللت هاي فلسفی اندیشه بنیان 

انسـانی   "ي ويتغییرات اجتماعی تجلی همان تغیرات انسانهاست و از این رو مفهوم اصلی در نظریه
  .دهدبه عبارتی واقعیت امر ثابتی نیست و درك انسانها به واقعیت معنی می. است "بشرشدن 

البته فریره منکر وجود شکل خاصی از واقعیت نیسـت امـا بـا مطلـق دانسـتن و فصـل                      
کند که نه دانـش  وي صریحا بیان می. الخطاب دانستن شکل خاصی به عنوان واقعیت، مخالف است

ي درك هیچ کـدام تضـمین کننـده   ) شخصی(ک علمی و نه دانش حاصل از تجارب روزمرهسیستماتی
  ).2001گلس،(واقعیت نیستند

 ): 1معرفت شناسی(شناخت شناسی) ب 
دومین مقوله از فلسفه یعنی شناخت شناسی با حقیقت، دانش و یادگیري سروکار دارد و به طور کلـی  

چگونگی امکان دانش، نوع دانش و ابزار دانش، که : ازهاي مورد توجه آن عبارتند عمده ترین پرسش
  :موضع فریره در برابر هر یک از این مباحث در ذیل مورد توجه قرار خواهدگرفت

، 5، حافظـه 4، هیجانات3، احساسات2داند که شامل خود آگاهیوي دانش را ساختاري اجتماعی می -
همچنین افراد دیگري که به آن موضـوع  ، تمرکز بر موضوع و 6هاي معرفت شناختی ذهنکنجکاوي
به عبارتی فریره معتقد است که تفکر و دانش به طور کلی حاصل فردي کـه  . کنند، می باشدفکر می
) خود آگاهی، احساسات و هیجانـات (کند و موضوع مورد دانستن ، به تنهایی نیست بلکه افکارفکر می

  .گیرددر بر می اندیشند، نیزسایر افرادي را که به آن موضوع  می
  .دانش انتقادي، تمایز قائل می شود) دانش عملی و ب) فریره میان دو نوع دانش که عبارتند از الف

به زعم وي نوع اول دانش،حاصل تجارب زندگی روزانه است و در آن خودآگـاهی فـرد بـدون آنکـه     
اما . قرارگرفته و پاسخگوست سوالی بپرسد یا به دنبال دلیل وقوع امري باشد، در برابر حقایق و نیازها

هـا بـه شـکل معرفـت     بر عکس؛ ذهن انسان در مواجهه با پدیده) انتقادي(در رابطه با نوع دوم دانش
اي که بـر اسـاس آن فـرد را بـه موضـوع      شناختی به فعالیت پرداخته و بر اساس نظم روش شناختی

یابی بـه درك درسـت موضـوع    نزدیکتر ساخته و از خود وجودي اش دورتر مـی سـازد، او را در دسـت   
  .کندهدایت می

یـا تنهـا مشـتمل بـر      7همچنین وي معتقد است که نباید دانش را تنها محدود بـه منطـق و محتـوا   
بلکه باید دانش را در ارتباط متقابل میان فهم و احساس مـورد جسـتجو   . دانست1هیجانات و خرافات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Epistemology  
2 - Self Conscious 
3 - Feeling 
4 - Emotions 
5 - Memory 
6 - Epistemologically Curious of Mind  
7 - Logic & Content  
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مجزا مبنـی بـر شـناختی یـا احساسـی بـودن        بنابراین هرگزنمی توان دانش را به دو قطب.  قرار داد
قضـاوت  (که حاصل عقل سـلیم تفکیک نمود و به عنوان مثال تنها در جستجوي دانش دقیق و علمی

  ).2001لی اونز، ( بلکه باید همواره به دنبال ترکیبی از دانشها بود. است، باشیم 2)صحیح
اي که مدارس در این راسـتا  مغالطه در خصوص یادگیري، فریره با تحلیل نظام آموزشی موجود، به -

پـرورش را بـه سیسـتم بانـک      -به این ترتیب که سیستم آموزش . بخشددهند صراحت میانجام می
-را به کار می "3بانکداري آموزشی"تشبیه کرده است و در تحلیل سیستم آموزشی موجود، اصطالح 

گـذارد؛ درسـت ماننـد    ز به ذخیره مـی آموبرد که بر اساس آن معلم در هر جلسه مطالبی را نزد دانش
بانکها که افراد با افتتاح حساب بانکی در  برابر هر بار مراجعه بـه بانـک، مقـدار مشخصـی پـول، در      

دهی پول سپرده شـده  ي بانکدار نیز نگهداري و بازپسوظیفه. کنندحساب شخصی خود پس انداز می
-ز نیز تنها وظیفه ي دریافت، نگهداري و بـازپس آمودر زمان مورد انتظار است و در این فرایند دانش

شدن با دانش به امانت سـپرده شـده بـراي وي    دهی اطالعات دریافت شده را داشته و هرگونه درگیر
  ).1386فتحی واجارگاه،(ممنوع است

کند که دانش شبیه یک کاال نیست که از طرف معلم به دانش آمـوز  فریره در توضیح بیشتر بیان می
یعنی . آموزان باید دانش را توسط دانشی که اکنون به آن مجهزند، بسازندداده شود، بلکه دانشانتقال 

می داند و از این رو ضـروري   "فرایند ساخت اجتماعی دانش بر مبناي دانش موجود افراد"یادگیري را
آنهـا را  ي یـادگیري  است که معلم با چگونگی درك دانش آموزانش از جهان آشنا شده و بتواند نحوه

شـود و  معتقد است که یادگیري فرایندي است که در آن دانش به فـرد ارائـه مـی   همچنین. درك کند
چـرا  . شودشکل داده شده و ساخته می4سپس از طریق درك و فهم، بحث و گفتگو و نیز تفکر تاملی

  . که هر گاه موضوعی مورد درك قرارگیرد دانش مربوط به آن موضوع نیز تولید خواهد شد
اگر دانش آموز چیزي را کـه  "کردهم عقیده است، چرا که وي بیان می5فریره در این زمینه با هایدگر

هایش را به او فقط وقتی یاد می گیرد که گرفته. عرضه می شود فقط تحویل بگیرد، یاد نخواهدگرفت
افتد کـه  مییادگیري حقیقی فقط وقتی اتفاق . کندصورت چیزهایی که خودش هم اکنون دارد، تجربه
باشد و به همـین صـورت هـم تجربـه     "خوددهی"گرفتن چیزهایی که فرد هم اکنون دارد به صورت 

  ).1386بهشتی،("شود

                                                                                                                        
1 - Emotions & Superstitions 
2 - Commonsense  
3 - Banking Education  
4 - Reflective  
5 - Martin Heidegger 



  
  
  
  
 
 
 

  17/ ي درسی هاي آن براي برنامه ي پائولو فریره و داللت هاي فلسفی اندیشه بنیان 

پرورش به سـمت   -از این رو وي در برابر مفهوم بانکداري آموزشی که بیانگر جهت سیاسی آموزش 
که  "پرورش رهایی بخش -آموزش "رام کنندگی افراد و سلطه پذیر ساختن اکثریت محروم است، از

ي آن درك و فهم انتقادي فرد از موضوع می باشد نه حفظ مطلب انتقال مبتنی برگفتگو است و  پایه
  .گویدداده شده، سخن می

در واقع فریره از یک طرف همانند دیوئی فرایند آموزش و یادگیري مطلوب را دموکراتیک می دانست 
ي تجارب و مسائل مشترك خویش افراد به منظور گفتگو دربارهیابد و که درآن معلم نقش راهنما می

و از طـرف دیگـر هماننـد    ) 1380گوتـگ (یابنـد با بهره گیري از مجاري ارتباطی مشترك، تعامل مـی 
کنـد و  شـاگرد، بحـث مـی    -در مورد ماهیت ارتباط معلـم "مارتین بابر"اگزیستانسیالیست هایی چون 

توانـد بـه جـاي    هـاي دیگـر مـی   تربیت نیز مانند بسیاري از حوزه شود که تعلیم ویادآور این نکته می
-، تشکیل شود که در آن بـا دانـش  "آن -من"، از یک ارتباط مبنی بر"تو -من"ارتباطی مشتمل بر 

-بایست معلم و دانـش درحالیکه در روابط تعلیم و تربیتی می. گرددآموزان به عنوان اشیاء برخورد می
ع و میزان دانش، در شرایط یکسانی از مناسبات انسانی قرارگیرند و هر فـرد  آموز به رغم تفاوت در نو

  ).1379اوزمن و کراور، (در این ارتباط هم یاددهنده و هم یادگیرنده باشد
را در قالب مثـالی مربـوط بـه خوانـدن،      "پرورش رهایی بخش -آموزش"وي دیدگاه خویش در مورد

شکل نقادانه درك و فهم خود را از موضوعی که نویسـنده   زمانی که خواننده به: کندچنین معرفی می
کند افزایش می دهد، در این حالت خواننده معنی متن را دریافته و بـه نـوعی   در مورد آن صحبت می

بـه  . شریک و همکار نویسنده در معنی متن و به طورکلی تولید معنی در مـورد آن مـتن خواهـد بـود    
که مـتن درایـن ارتبـاط بـه عنـوان      یان خواننده و نویسنده استاي معبارتی خواندن یک متن مبادله

باشد که منجر به تالیف و نگـارش مجـدد آن   ي رویارویی و مواجهه ي خواننده و نویسنده میواسطه
  .متن توسط خواننده می شود

در زمینـه ي تفسـیر    2و پدیدارشناسـی  1در این جا نیز تاثیر پذیري فریره از دیدگاههاي هرمنـوتیکی 
متن و دستیابی به فهم، بارز است؛ به خصوص اینکـه هـدف هرمنوتیـک نیـز از توجـه بـه فرهنـگ        

 3در این زمینـه وي بـا ریکـور   . است "افزایش فهم "ها،گروهها، افراد و شرایط اعم از حال و گذشته،
کند و در این حرکت می گویدي آن میگوید به آنچه دربارهمفسر از آنچه متن می ":که بیان می کند

وي چنـین  . گوید، هم عقیده استاش سخن میشود که متن دربارهحرکت مفسر با دنیایی مواجه می
ي زنـدگی، از  دهد که این فرایند بیشتر اوقات مستلزم رویارویی با دیدگاههاي جدید دربارهتوضیح می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Hermeneutike  
2 - Phenomenology 
3 - Paul Ricoeur  
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و فهم، چیزي کـه تـا بـه حـال      ي تفسیرراه سبک هاي زندگی دیگر عوالم وجودي است و در نتیجه
بهشـتی،  (اي جدیـد مـی فهمـد   ناشناخته بود جزئی از دنیاي مفسر می شود و او خودش را بـه شـیوه  

1386.(  
تدریس باید فرایندي دموکراتیک باشد نه : کند کهدر خصوص چگونگی تدریس و آموزش بیان می -

ب کند تا جایی که هر معلمی تبـدیل بـه   سیاسی و از کاربرد اقتدار و وابسته سازي دانش آموزان اجتنا
آموزان به حدي که به عـامالن و  البته در این فرایند دانش. فراگیر و هر فراگیري تبدیل به معلم شود
ي دانش در رابطه با موضوع باشند، به معلم تبـدیل خواهنـد   فعاالنی متفکر تبدیل شده و تولید کننده
ست که تـدریس و یـادگیري تبـدیل بـه دانسـتن و دوبـاره       شد و از خالل این فرایند مبتنی برگفتگو

دانسـتند و  دانستن خواهد گشت و دانش آموزان به تدریج مطـالبی را خواهنـدآموخت کـه قـبال نمـی     
  ).2001لی اونز،(دانستندمعلمان نیز مطالبی را خواهند آموخت که قبال آنها را می

 2چراکه معرفت شناسی سـازنده گـراي  . داندرا جزء ضروري و ابزار مهم دانش می 1گفتگودرواقع وي
به عبارتی فریره . یابدشود و رشد میفریره نیازمندآگاهی انتقادي است که در خالل گفتگو حاصل می

یعنـی توسـط گفـت و    . داند که تفکر توام با عمل را به همراه دارددانش را حاصل گفت و شنودي می
رسـند و از  رك عمیقتري از وضع موجود و مشکالت میشنود و تبادل تجارب، از یک طرف افراد به د

  .کنندطرفی براي حل آن مشکالت مبادرت به اقدام می
یابـد و افـراد متوجـه    دهد که گفتگو جریانی است که طی آن عمل و تفکر وحدت میوي توضیح می

ت عمل یک فرد بنابراین گفتگو را نمی توان به صور. شوند که باید تغییرکند و انسانی شوددنیایی می
در این زمینه فریـره بـراي توضـیح در مـورد     . کند، قلمداد کردکه افکار خود را به دیگران تحمیل می

) چگونگی یک گفتگوي اصیل؛ عالوه بر بیان شرایط آن، ابتدا میان دو نوع گفتگو که عبارتند از الـف 
م قرار دارند، تمایز قائـل  و در نقطه مقابل ه 4باز/ گفتگوي منعطف)و ب 3گفتگوي مبتنی بر خشونت

  :گفتگوي مبتنی بر خشونت داراي چنین ویژگیهایی استبه نحوي که از نظر وي. می شود
همـواره ایـن هـدف را تعقیـب     )سلطه گر(بیانگر آن است که یکی از طرفین گفتگو): هجوم(غضب) 1

را شکسـت داده و  طـرف مقابـل   ) نـرم / خشـونت آمیـز  (کند که با استفاده از تمام ابزارهاي موجودمی
  .مقاصد خود را تحمیل کند

گر در جریان گفتگو از طریق ایجاد تفرقـه میـان زیردسـتان،    مطابق این ویژگی بقاي سلطه: تفرقه) 2
  .شودتضمین می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Dialogue 
2 - Constructivist 
3 - War-Dialogue 
4 - Open-End Dialogue  
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-سلطه گر طی آن مردم را به سمت انواع تشکیالت و سازمانهاي ساختگی هدایت می: کشیبهره) 3
هـاي  مالی که در صورت وجود تشکیالتی آگاه و جوشیده از متن تـوده کند تا آنها را از تهدیدهاي احت

چرا که چنین تشکیالتی سـتم دیـدگان را بـه سـمت     . خود مردم، برایشان پیش خواهد آمد، دور سازد
  . تحقق آزادي هایشان سوق خواهد داد

میان بردن دهد تا ضمن از بر اساس آن سلطه گرگروهی از مردم را هدف قرار می: هجوم فرهنگی) 4
  .   اصالتشان، منجر به زوال و نابودي آنها توسط خودشان گردد

ي گفتگویی مبتنی بر خشـونت و سـلطه هسـتند، از    فریره در مقابل ویژگیهاي نامبرده که رقم زننده 
  :ویژگیهاي گفتگوي منعطف و باز به شکل زیر یاد می کند

پیوند همکاري بـه منظـور تکامـل جهـان     مطابق این ویژگی تمام طرفین گفتگو در یک : همکاري)1
  .کنندمشارکت می

توانند چگونگی و چرایی امـور را بشناسـند و   سرکوب شدگان بر این اساس می: آزاديوحدت براي) 2
  .به سوي کمال و بالندگی حرکت کنند

تـالش رهبـران بـراي تحقـق     . کشی اسـت این ویژگی پاسخی قاطع به گرایش بهره: سازماندهی) 3
واقع کوششی است براي سازماندهی و ایجاد تشکیالتی که اهداف آزادي توسـط آن تحقـق   وحدت در

چون ستم دیدگان با سازماندهی، از گرفتارشدن در دام اشتباهات فردي و غیر گفتگویی رهـا  . یابدمی
  .شوندمی

در ایفـاي نقششـان از   ) سـلطه گـران  (هـا  هنگام تهـاجم فرهنگـی، هنرپیشـه   : همسویی فرهنگی) 4
کنند و با ایـن  جویند و کار را از دنیاي خود شروع میدئولوژي و ارزشهاي خاص خویش استمداد میای

گـانی کـه از جهـانی    برند، اما در همسویی فرهنگی، هنرپیشـه حربه به دنیاي ستم دیدگان یورش می
نـوان  شوند، به عنوان مهاجم مطـرح نیسـتند بلکـه بـه ع    آیند و وارد دنیاي ستم دیدگان میدیگر می

  ).1386بهشتی، (اند که اعمال آنها در شناخت ستم دیدگان متمرکزاستمتعلمان و فراگیرانی
کند که براي ایجاد یک گفتگوي باز و منعطف باید شرایط زیـر در نظـر گرفتـه    در ادامه وي بیان می

  :شوند
ابتـدا بایـد    کننـده در بحـث  به عنوان اولین شرط گفتگو،  بیانگر آن است که افراد شرکت: عشق -1

  .زندگی و افراد انسانی را دوست داشته باشند، در غیر این صورت نمی توانند در گفتگو شرکت کنند
بیانگر باور افراد مبنی برآن است که در طی گفتگو از یکدیگر مطالبی خواهند آموخت، نه : فروتنی -2

  .اینکه جهل دیگران را مطرح ساخته و از جهل خود غافل شوند
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طبق این اصل طرفین گفتگو باید به قدرت یکدیگر براي برطرف ساختن، بازسازي و خلق : ایمان -3
  .کردن ایمان داشته باشند

چنانچه سه شرط نامبرده محقق شوند، رابطه اي افقی میان افراد که متضـمن اعتمـاد متقابـل اسـت     
کاذب و ظاهري بودن  شکل می گیرد و بالعکس چنانچه اعتماد وجود نداشته باشد، به معنی فقدان یا

  .گیري گفتگو خواهد شدعشق، فروتنی و ایمان است که مانع از شکل
کننـدگان بحـث، امیـدي در بـه     شود و چنانچه شـرکت امید از ناکامل بودن انسان ناشی می: امید -4

  .معنی و عقیم استهاي خود نداشته باشند، گفتگو و بحث با آنها بیاي از بحثدست آوردن نتیجه
گیرند بر اساس آن افراد موقعیت خود را در جریان گفتگو ثابت و قطعی در نظر نمی: تفکر انتقادي -5

ي اقدام خودشـان اسـت؛ از نظـر    دانند که نتیجهکه با آن سازش یابند بلکه آن را قلمروي موقتی می
ار سازد که خـود  کرده و آنها را وادخواهد واقعیتی را به دیگران تلقینفریره، ستمگر کسی است که می

  ).1358فریره، . (را با چنان واقعیتی سازش دهند
وجـود دارد؛   1ي اثبـات دانـش  در مجموع فریره معتقد است که امکان کسب دانش با توجه به نظریه

البته  چنانچه مطرح شد به نظر وي دانش درستی از واقعیت نهایی مطلق نداریم چـون بـا توجـه بـه     
این دانش توسط تجربه و . یابدیات تغییر کرده و واقعیت نهایی نیز تغییر میکاربرد تفکر انتقادي؛ واقع

بر این اسـاس  . باشدي تفکر توام با عمل  است، قابل کسب میخرد در قالب گفتگویی که دربرگیرنده
چرا که از یک طرف کسب تجربه ي . و حاصل تجربه و مشاهدات است 2نوع دانش نیز عمدتا پسینی

ي فردي سـتم دیـدگان از نقـایص    کسب تجربه و مشاهدهازگفت و شنود و از طرفیاجتماعی حاصل 
، منجر به درك واقعیت و کسب دانش مربوط به حضور در شـرایط  )1383شارع پور،(سیستم ستمگران

  .ستم دیدگی، توسط محرومان خواهد شد
  : 3ارزش شناسی) ج

هـا پرداختـه و بـه    رد اخـالق و زیبـایی  ارزش شناسی به عنوان سومین قلمرو از فلسفه به بحث در مو
دنبال پاسخ به این پرسش است که ماهیت و قلمروي ارزشها چگونه است؟ در این میان فریره موضع 

  :ارزشی خود را چنین بیان می کند
 "ایمـان، امیـد و عشـق   "ارزش شناسی من مبتنی بر ارزشهاي برگرفته از انجیل است و معتقـدم کـه  

چون این ارزشها ابتدا در میان اجتماعات افراد وجود داشته و مـورد  . هاي غایی و مطلوب هستندارزش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Affirmation of Knowledge  
2 - Posterior Knowledge 
3 - Axiology  
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و مصـرف گرایـی    1تواننـد در مقابـل فردگرایـی شـایع    استفاده ي آنها  قرار گرفته اند، بنـابراین مـی  
  .نیز قرار گیرند 2ناعادالنه

هت یادگیري ارزشمند هستند و به طـور  همچنین در رابطه با این مساله که چه دانشها و مهارتهایی ج
دهد که هـدف تعلـیم وتربیـت بایـد افـزایش      کلی هدف تعلیم و تربیت چه باید باشد، وي توضیح می

به گونه اي که به جاي در پـیش گـرفتن انفعـال، تبـدیل بـه      . آگاهی انتقادي دانش آموزان قرارگیرد
ط آموزش تفکـر بـه شـکل دموکراتیـک و     افرادي فعال و تاثیرگذار در جهان شوند که این هدف توس

آموزش به شکلی که دانش آموزان مستمرا معانی ساخته شده توسط یادگیري هاي خود را مورد نقد و 
  ).3،1999مک الرن(انتقاد قرار دهند، قابل تحقق است

معتقـد اسـت کـه بـر اسـاس آن      ) اصالت ارزشها(ي وجود به نظریه 4هاوي در بحث از ماهیت ارزش
به عنوان ارزشهاي مطلوب (یی نظیر عدالت، صداقت، تواضع، امید، عشق، آزادي، احترام متقابلارزشها

به عنوان ارزشهاي مطلـوب  ( و ارزشهایی نظیر خالقیت، فعالیت، نقادي، کنجکاوي و ابداع) 5اجتماعی
ــوده و همــواره بایــد وجــود داشــته  )6تربیتــی و آموزشــی ، مســتقل از ارزشــگذار و عالقــه ي وي ب

  ).1358و فریره، 1364فریره،(ندباش
ي زنـدگی را  هاي غیر انسانی و ناعادالنـه همچنین وظیفه ي تاریخی افراد این است که همواره جنبه

به عبارتی همواره . تشخیص دهند و با حذف آنها نظمی تازه به لحاظ کیفی بر امور زندگی حاکم کنند
هـاي بـی   بـود و ریشـه  ) ي سـایر ارزشهاسـت  که خود در برگیرنده(باید در پی تحقق عدالت اجتماعی

  .عدالتی و یا مظاهر آن را توسط تفکرنقاد مورد شناسایی و نابودي قرار داد
که از طریـق تفکـر   (داند و هدف ارزشمند در زندگی را حرکت به سوي کمال می 7وي برترین خیر -

نامحـدود بـوده و    8گراییو این کمال) شودانتقادي که مشتمل بر تفکر توام با عمل است، حاصل می
  . شودبه عنوان غایت مطلوب زندگی قلمداد می

گیـرد کـه بـه کمـال     در این زمینه وي ستم دیدگان را به عنوان موجوداتی ناقص در نظـر مـی         
اند؛ از نظر فریره ستمگر نرسیده اند و در واقع ستمگران مانع رشد فکري و دستیابی آنها به کمال شده

 9بنابراین هدف تعلیم و تربیت باید تحقق و اکمال خود. مانع تفکر و رشد دیگري شودکسی است که 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Rampant Individualism 
2 - Unjust Consumerism 
3 - Mc Laren 
4 - Nature of Values 
5 - Social Values 
6 - Educational Values 
7 - Summom Bonum 
8 - Perfectionism 
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در اینجا به شکل واضـح  . و نیز حل تناقضاتی باشدکه در وجود ستم دیدگان شکل گرفته است 1خود
تري تاثیر مسیح و هدف نهایی این دین که کمال انسانی است، در جهت گیري ارزشی فریره آشـکار  

  .تعلیم و تربیت را کمال انسان و انسانی ساختن وي می داند شود که غایتمی
معیار رفتار اخالقی و مالکی که جهت قضاوت در مورد درستی یک عمل ارزشمند و اخالقی به کار  -

یک عمل براي درست یا خوب بودن باید حائز ویژگیِ منجـر بـه حفـظ    (2برد، همان اصل اسپنسرمی
عملـی اخالقـی و صـحیح    : ه این معنی که فریره نیز معتقد اسـت ب. است) شدن، باشد) نوع خود(خود

از این رو وي تفکر توام با عمـل را کـه   . ي انسانها شوداست که منجر به حفظ نوع و آزاد سازي همه
هـا  داند که نه تنها منجر به حفظ سـتمدیده بیانگر آگاهی انتقادي ستمدیده است به عنوان معیاري می

به خصـوص  . دهدان را نیز حفظ کرده و آنها را به سوي انسانیت سوق میمی شود بلکه حتی ستمگر
اینکه ستمگران به دلیل عدم احترام به دیگران، احترام به خـود را نیـز از دسـت داده و قـادر نیسـتند      

دهد که حتی اگر ستمگران وي در این زمینه توضیح می. آزادسازي انسانهاي ستم دیده را انجام دهند
انسانی آزادسازي را انجام دهند و تمام تـالش خـود را بـه کارگیرنـد، بـاز هـم موفـق         بخواهند عمل
بـه ایـن صـورت کـه در     . چون عمل آنها به شکل یک طرفه و یک سویه خواهـد بـود  . نخواهند شد

. آزادسـازي را انجـام دهنـد   عمـلِ  "بـا محرومـان  "و نـه    "براي محرومان"کنند آزادسازي سعی می
در ). 1358فریـره،  (کننـد پردازند و بر اساس تفکر خود حرکت میتمایالت خود میبنابراین به تحمیل 

داند که منجر به خودآگاهی فرد و جامعه شـده و  مجموع وي معیار رفتار اخالقی را آگاهی انتقادي می
  .آزادي را براي همه به دنبال دارد

  
  

  :3ي درسیي تربیتی فریره براي برنامهداللتهاي فلسفه
اي جهـت عمـق بخشـیدن بـه فراینـد      ي درسـی را وسـیله  در یک تعریف کلی برنامهچنانچه 

، در )هاي مربوط به انسان و جهانیا فرایند معنی دار ساختن پدیده( آموزان دانش 4یادگیري -یاددهی
به نحوي کـه  (در نظرگیریم که چهار عنصر هدف، محتوا، روش و ارزشیابی همواره در آن حضور دارد

تـوان  ، بنـابراین مـی  )گیـرد ف؛ محتوي، روش و ارزشیابی خاصی مورد توجه قـرار مـی  به ازاي هر هد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - Self- actualization 
2 - H.Spencer principal 
3 - Curriculum 
4 - Teaching- Learning Process 
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ي آورد به تفکیک عناصر برنامـه ي درسی به دنبال میي فریره براي برنامههایی را که اندیشهداللت
  :درسی به صورت زیر ارائه کرد

  : ي درسیاهداف برنامه -
هـا و  توانمنـدي در اقـدام    کاسـتی  ها وایمان به توانایی افراد در تشخیص ضعف -1

  براي رفع آنها،
آموزان در تعلیم و تربیت جهـت بازیـابی انسـانیت    توجه به نیازها و نظرات دانش -2

 افراد توسط خودشان، 
آمـوزان جهـت   هایی براي تفکر و تجزیه و تحلیل امور توسط دانشایجاد فرصت -3

 دستیابی به درکی عمیق و 
آنها به یکدیگر و سهیم بودن ایشان در رشد وابستگیآموزان به توجه دادن دانش -4

  .و ارتقاي دیگري
  :ي درسیاصول حاکم بر محتواي برنامه  -

  ها و مشکالت جامعه در محتواي متون درسی،انعکاس دادن ضعف -1     
آمـوزان  بـه نحـوي کـه یـادگیري در      توجه به واقعیات و امورملموس در زندگی دانش -2     

  آموزان قابل کاربست باشد، ا براي زمان حال دانشي آنهزمینه
ي مطالب شناختی و به طور کلی محتوا، به نحوي که فرصـتی بـراي   اعتدال در عرضه -3     

  هاي دانش آموزان فراهم آورد وتجزیه و تحلیل و عمق بخشیدن به یادگیري
بـدین ترتیـب جـامع    محتوا ابعاد مختلفی از یک موضوع را تحت پوشش قـرار دهـد و    -4     

  .آموزان ایجاد کندنگري و کل نگري در امور را در دانش
  ):تدریس(هاي اجراییاصول حاکم بر روش  -

آمـوزان و معلمـان کـه از    استفاده از گفت و شنود و ایجاد ارتباطی متقابل میان دانـش  -1     
  مختلف مطرح گردد،  طریق آن حتی بدیهیات زندگی به چالش کشیده شده و در مورد آنها نظرات

بـه عـالوه   ( توام ساختن دانش و عمل و ایجاد ارتباطی متقابل میان بازارکار و مدرسـه  -2     
ي عملـی گفتـارش بـوده و اهـل لفـاظی      معلم نیز چه به لحاظ اخالقی و چه به لحاظ علمی، نماینده

  ،)نباشد
آموزان نسبت به چرایی یادگیري موضـوعات مختلـف جهـت افـزایش     توجیه ساختن دانش -3

  مشارکت آنها در فرایند یادگیري و 
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آموزان به اینکه در مواجهه با چالشها به یکدیگر اعتمـاد نماینـد و از یکـدیگر    تشویق دانش -4
  .کمک بخواهند، نه اینکه معلم را به عنوان تنها مرجع حل مشکالت در نظر بگیرند

  :هاي ارزشیابیکم بر روشاصول حا -
  ها و کاستی هاي موجود در جامعه آموزان در برابر ضعفآگاهی انتقادي داشتن دانش -1
هـایی کـه   توجه به توام ساختن تفکر و عمل در انجام امور و به خصوص توجه به استدالل -2

  دانش آموزان در پس اعمالشان دارند،
  آموزان وتوجه به میزان طرح سوال از جانب دانش  -3
آموزان در قبال یکدیگر و تالش آنهـا بـراي ارتقـاي    پذیري دانشتوجه به میزان مسئولیت -4

  .یادگیري درسایر دانش آموزان 
  :گیريجمع بندي و نتیجه
ي فریره بـه شـدت متـاثر از    اندیشه) متافیزیک، شناخت شناسی و ارزش شناسی(مبانی فلسفی

خاص در مباحث مربوط بـه معرفـت شناسـی اش برجسـته     باشد که به شکلی ایمان مسیحی وي می
گیـري تفکـر   به نحوي که وي در بحث از روش گفتگو به عنوان روشی که منجر به شـکل . گرددمی

انتقادي و در نهایت آزادسازي افراد می شود، ارزشهایی نظیر عشق، ایمان، فروتنی و امید را که ملهم 
داند و به این ترتیب با طرح روش گفتگو و اصـول  می از مسیح و ایمان مسیحی وي هستند، ضروري

آن مالحظه می شود که معرفت شناسی، ارزش شناسی و هستی شناسی اش در ارتبـاط بـا هـم و در    
  .گیرندیک راستا قرار می

البته واضح است که فریره بیشتر به عنوان یک مربـی، مطـرح اسـت تـا فیلسـوف و بنـابراین       
ي پررنگ تر هستند به نحوي که این اندیشه هـا در بسـتري از ارزش   اندیشه هاي معرفت شناختی و

  . اندشناسی و هستی شناسی وي قرار گرفته
ي تمام فعالیت هاي فریره ایجاد فرصتی عظیم تر براي دستیابی تمام به طور کلی هدف عمده

آمـوزش را   وي سواد و. پرورش است -افراد به خصوص اقشار محروم و نابرخوردار جامعه به آموزش 
تواننـد بـی عـدالتی هـا و     شوند و مـی داند که توسط آن افراد به آگاهی انتقادي تجهیز میابزاري می

شرایط سلطه و استثمار را به چالش کشند و در نهایت براي تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی اقدام 
آورد ، به عمـل مـی  )موزشیدر قالب مدل بانکداري آ( انتقاداتی که وي از نظام آموزشی موجود . کنند

به طوري که دانـش را کـامال بسـته    . بیانگر تصور نادرستی است که از دانش در این نظام وجود دارد
داند که قابل انتقال بوده و بنابراین، این تلقی را ایجـاد  بندي شده، عینی و داراي اجزاي مشخصی می

معلم، متخصصی تمام عیار بوده که کالم کند که جهان ثابت، تمام شده و الیتغیر است، همچنین می
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آموزان نیز اشیایی منفعل هستند که خالقیت و انسـانیت در آنهـا   دانش. وي فصل الخطاب امور است
آموز و معلم را طی فرایند گفتگو پرورش رهایی بخش وي، دانش -در مقابل مدل آموزش. وجود ندارد
ي فعال دانش بـوده و بـا   آموزان سازندهآن دانش گیرد که دردر نظر می "همکارانی فعال"به عنوان 

مـورد تردیـد و سـوال    (     تجهیز به تفکرانتقادي که مرکب از تفکر توام با عمل است به طرح مساله
پرداختـه و  ) آنهـا قرار دادن واقعیات و بدیهیات زندگی خود و بحث در مورد تجارب خود در خصـوص 

  .آورندو دیگران فراهم می موجبات آزادي و رشد انسانیت را در خود
و بـه طـور   ( با توجه به مدل بانکداري آموزشی، وي با قاطعیت تمـام، معلمـی را کـه موقعیـت    

گیرد و او را موجود منفعلی می داند که وظیفه ي دانش آموز را در نظر نمی) مشخص ترمیزان آمادگی
چرا کـه چنـین معلمـی بـه      . خواندحفظ اطالعات انتقال داده شده را باید بر عهده بگیرد، ستمگر می 

. آمـوزان و  تحقـق انسـانیت درآنهـا مـی شـود      تحمیل آگاهی خود پرداخته و مانع رشد فکري دانش
هـاي  معرفـت شـناختی را کـه     گردد که از یک طرف سایر نظریهاهمیت این بیان زمانی روشنتر می

ي آنها نیز آمـادگی را بـه عنـوان    همربوط به یادگیري اند، مورد توجه قرار داده و متوجه شویم که هم
از سوي دیگر زمانی که علت عدم موفقیـت درآمـوزش را بـه    . پیش شرط یادگیري در نظر می گیرند

، عدم صالحیت معلمان، نامناسـب بـودن   )آموزانیا کم استعدادي دانش(جاي اینکه در بی استعدادي 
آموزان مورد جستجو قرار دهـیم،  وص دانششرایط و مانند اینها بیابیم، در عدم آمادگی معلم و به خص

پرورش فراینـد توانمنـد سـاختن و     -به تاثیرکالم فریره بیشتر پی خواهیم برد که معتقد است آموزش
 -معلـم (ي درسـی اسـت و آنهـا   دانش آموز جهت ورود به گفتگویی درمورد برنامه -آماده کردن معلم

یعنی دانش دردرون آنها وجود دارد و بـراي  . ندجزئی از دانش و نه موضوع دانش، هست) آموزاندانش
  .دستیابی به آن بایدگفتگویی میان آنها برقرار و ذهنیاتشان جهت ساخت دانش مورد توجه قرارگیرد

آمـوز  دانـش  -پرورش باید به ایجـاد آمـادگی در معلـم    -در مجموع براي اصالح نظام آموزش
را در معلمان ارتقاء دهـیم و از طـرف دیگـر    پرداخت؛ یعنی از یک طرف وسعت دید، فروتنی و عشق 

بـه خصـوص   ). برقـراري شـرایط گفتگـو   (آموزان را جلب نمـاییم ي دانشپذیرش صمیمی و صادقانه
آمـوز بـدانیم، بنـابراین در ابتـدا بایـد بـه       دانش -پرورش را فرایند تعامل میان معلم -چنانچه آموزش

  .پردازیمپرورش ب -اصالح ذهن و قلب این دو عنصر در آموزش 
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The Philosophical Foundations of Paulo Freire Thoughts 

and its Implications for Curriculum  
Ghaffari.A(Ph.D) 

Keramati.A 
 
Abstract 

One of the new approaches in the filed of 
curriculum theory and practice is critical approach 
that based on which two elements of criticism and 
reform are located in the heart of educational 
process. It means that, on the one side, it addresses 
the issue of whom (or what groups and classes) 
should control the educational processes? On the 
other side, it seeks to answer the question of what 
the motivations of the controller (or the groups 
who are controlling) are. This approach tries to 
establish relationships bereft of dominance and 
based on social and economic equality for 
different classes and in total to create a society 
based upon democracy. One of the prominent 
educators and philosophers in critical approach is 
Paulo Freire. He believes that “no education is 
neutral and impartial”; it means, constantly, there 
are some currents and processes using education 
toward suppressing or emancipating the masses. 
Trying to identify the relations of power and 
control, Freire introduced the “emancipator 
education”. Regarding the point that no thinking is 
devoid of considering a set of philosophical bases 
(including some assumptions concerning 
Metaphysics, Epistemology and Axiology) and 
due to the fact that paying attention to such 
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philosophical principles and foundations of a 
theory and totally thinking helps us to understand 
it better and consequently act more successfully in 
the respective field, the present study, at the first 
place, clarifies the philosophical bases of freire’s 
thoughts and then it discusses the implications in 
the realm of curriculum development.  

Key words: Critical Theory, Paulo Freire, Emancipator 
Education, Philosophical foundations, Curriculum. 

 
Performance of Iranian students from the view Point  of  

Progress in International Reading Literacy  in PIRLS,2001-2006 
Karimi.A(Ph.D) 
PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) is a 

study conducted by the International Association for the Evaluation 
of Educational Achievement (IEA) which aims to evaluate fourth 
grade students' reading achievement. The study is repeated every five 
years, therefore PIRLS 2001 and PIRLS 2006 have been completed 
and preparations are being done for PIRLS 2011.PIRLS was first 
administered in 2001 and included 35 countries, and was 
administered again in 2006 to students in 45 educational systems. 
PIRLS assesses the reading literacy of children in their fourth year of 
formal schooling.. Literacy performance of  Iranian students in 
PIRLS2001, (414) and 2006 (421) was  below the international mean 
(500) respectively. But the trend in the performance of students in 
2006  rather than PIRLS 2001 was improved(7 points). The progress 
in literary texts have been better. The most important factors in 
improving the literacy of students, were  parents  educational 
activities, changing the content of textbooks and teaching methods . 

 
Key words: PIRLS, Literacy , Forth grade , Iranian student 

performance . 
Karimi@rie.ir ٍemail : 
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