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و دسـت انـدركاران چشمگيري تأثير1فريره پائولوديدگاههاي سال گذشته، در چهل  بر نظريه پـردازان
و تربيت جهان ران،اتوسط سياستمد) 1972(2" آموزش ستمديدگان"اثر كالسيك فريره.استداشته تعليم

و علوم تربيت  و بررسيموردي در جهان سوم از زواياي مختلف متخصصان علوم ديني .قرارگرفته اسـت نقد
و نيوزلند مورد استفاد،عالوههب . استة متخصصان بوده عقايد فريره در اياالت متحده، كانادا، بريتانيا، استراليا

و شناسـان، جامعـه،شناسان تجربـي كارگزاران آموزش بزرگساالن، روان آثار وي توسط متخصـصان تعلـيم
و مدد حقوقدانان، تربيت، با.ه است شناسان مورد بررسي قرار گرفت زبان كاران اجتماعي، كارشناسان بهداشت

متفكـران پارسـي زبـان كمتـر بـه هاي فريره در كشورهاي مختلف، بررسي انديشه وجود اين گستردگي در
و بدين سبب دانشجويان رشته بررسي آثار فريره پرداخته  بـا هاي علوم تربيتي مجال كمتري براي آشنايي اند

و كاربردهاي انديشه تربيتي پائولو فريـره لذا.نداهآثار اين متفكر بزرگ پيدا كرد  دراين مقاله خاستگاه نظري
.شودميبررسي 

و بررسـي مـسائل مربـوط بـه در اين بررسي تص ريح خواهد شد كه تاكيد فريـره بـر گفتگـو در طـرح
مي،زندگاني روزمره بشر  و تربيت بنا اگر چه برنامه پيشنهادي فريره براي كار بـا. نهد تصوير نويني از تعليم

و مانـدگارترين اثـر وي تل 1960 در دهـه4شـيليو3بزرگساالن بي سواد در برزيل  قـي احتمـاال مهمتـرين
مع مي و نيـز عقايـدش شود، و دانـش ذلك فعاليتهاي عملي وي با نظر به ديدگاه او در بـاره ماهيـت انـسان

و آزادي پيرامون ستم  در واقع بررسي اين عقايد با نظر به ابعاد گـسترده. بخشي انسان قابل فهم است پذيري
مي،آن .دهد هسته مركزي اين مقاله را تشكيل

-�1 	 ����� ���) 

و پرورش آزادي بخش در انديشه پائولو فريـره مـستلزم تـصريح مقـدماتي دو مطالعه پيرامون آموزش
و ستم(مفهوم اصلي  مع. است)پذيري آزادي ذلك انتزاع اگر چه تحليل كامل اين مفاهيم بسيار پيچيده است

ام منطقـي معينـي خطوط مشترك ازميان تعاريف موجود الزمه هر بحثي است كه قصد دارد با تكيه بـر نظـ 
.عرضه گردد

 واحد از اين مفاهيم ارائه نمـود ولـي تـصريحيتوان تعريف تاكيد كرده است كه نمي5اگر چه كرانستون
در مي و با نظر شود كه و به تطبيق آراء متفكريني نظير الك، هيوم، هابز، اليپ نيـتس، اسـپينوزا اين بررسي

كهمي) 1375، شفيلد(6كانت  مجموعه تعاريف ارائـه شـده در بـاب مفهـوم آزادي بـه دو توان تصريح كرد

1 - Paolo Freire 
. هم ترجمه شده است" فرهنگ سكوت"اين كتاب به زبان فارسي تحت عنوان�2

3- Brazil 
4 - Chile 
5 - Cranston 
6 - Locke, Hume, Hobbes, Leipnitz, Spinoza, & Kant 
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و عقل مي) استدالل(كيفيت اصلي يعني اراده بـ. شود مربوط -هبنابراين آزادي به يك معنا نـاظر بـر قـدرت
و انديشه بشر است از. كارگيري اراده در نتيجه اگر بخواهيم از ميان دو عقيده يكي را برگـزينيم الزم اسـت

و چنانچه صرفا با ديگران همرنگ شويم، اعم از اين كه براي اين كـار شـرطي شـده عقل خود مدد بگ  يريم
و يا نخواهيم راجع به آن بينديشيم .ايم آزادي خود را از دست داده،باشيم

دانايي آن چيزي است كـه بـه اعمـال ارادي اجـازه: به تعبير هربارت. ساحت ديگر آزادي، دانايي است
آزادي به اين مفهوم همان است كه به انـضباط شخـصي، انتخـاب. دلخواه تبديل شونددهد تا به اعمال نمي

و به شدن ختم مي از(شود كردن .)1375شفيلد،: به نقل

اش از جهـان، پذير كسي است كه به تبـع طـرز تلقـي بنابراين ستم.پذيري نقطه مقابل آزادي است ستم
مي را اصالح هادهان قادر به اصالح نهادهاي اجتماعي خود نيست،  ايجـادو خـود را توانـا بـه،دپندار ناپذير

وي. بيند غييرات در درون نظام اجتماعي نميت و بشر موظـفستا نظام اجتماعي از قبل تعيين شده،به زعم
و و مسئوليت اصلي در اين جامعه به دسـت نيروهـاي مرمـوز است كه در آن زندگي را به اجبار به سر برد

اس افسانه و اين اقتدار نيروهاي افسانهاي مي اي در تمام زمينهت .دهد ها خود را نشان

مي انسان ستم ق نهد كه همه آفريده پذير خود را در جايگاهي مياي ارادهها را مخلو داند غير قابل تغيير
ر در با اعمال همين نظـ. كند، چون تصوري نسبت به سودمندي آن نداردو تالشي در جهت تغيير امور نمي 

مي زمينه كارهاي اجتماعي، از فكر اصالح خارج مي و طبع نواز دل و به تنبلي همواره خوشايند سـپارد شود
و پرداختن به سرنوشت محتوم از مسئوليت  و تعقـل مـيو با ترك مسئوليت فريـره،( گريـزد پـذيري، فكـر

1357(.
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ب، نظريه نظرية انتقادي مقصود از و محقق مـسائلير اساس آن بـه بررسـي مجموعـه اي است كه متفكر
مي مي يا پردازد كه چارچوب نظري نقد نظام اجتماعي را تشكيل و ميتضادهايبه كشف دهد  تـا پردازد آن

را نظريه انتقادي مـي.دكه فاقد اين تضادها باش جستجو كند نظام اجتماعي را نوعي از كوشـد نقـاط تـضاد
.به هدفش كه همانا ايجاد تكاملي جديد است دست يابد كشف كند تا

ميأت در سطح: دهد كه دو سطح متفاوت از اين نوع نقد وجود دارد مل در حركتهاي نقد اجتماعي نشان
كـه هـدفش تاكيـد بـر دارد آميز فراگيـر اجتمـاعي را بيـان مـي نخست نقد اجتماعي نوعي حركت اعتراض 

وظيفه دومين سـطح نقـد. هاي تمدني موجود استو جوهري در گونه ضرورت ايجاد دگرگونيهاي اساسي 
و فراگيري كمتري برخوردار است چرا كه ايـن نـوع نقـد، بر عكس سطح نخست،اجتماعي  از راديكاليسم

و روشنگرانه است ورزنـد ايجـاد زيرا هدف كساني كه بر ايـن نـوع نقـد تاكيـد مـي،تنها يك نقد فرهنگي
ر  و و ارزشـي جديـدي اسـت كـه بـر دگرگونيهاي فرهنگي وشنگرانه به منظور تشكيل گرايشهاي فرهنگي

و تمدني فرمان مـي فرآيند تعامل موجود در صحنه   ايجـاد فرهنـگ ايـن افـراد، هـدف.راننـد هاي اجتماعي
و عمل را در درون چارچوب ارزشهاي موجود رهبري كند .)1377اسماعيل علي،(جديدي است كه تعامل
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 مجالي پيـدا شـود تـا، عالوه بر تصريح موضع پائولو فريره،ريه انتقادي اين است كه اهميت بررسي نظ
و تحول آن روشن شود و رابطه ميان زندگي اجتماعي و ابزارهايش بررسي ايـن. رابطه ميان پژوهش علمي

و پـرورش بومي در كـشور خـود پيش گوييهاي نظريه انتقادي تا كند نظريه كمك مي   را در زمينـه آمـوزش
مي،با وجود اين. لمس كنيم شود كه اين بدان معنا نيست كه اتخاذ نظريه انتقادي به عنوان چـارچوب تاكيد

و پرورش ايران الزاماٌ مشروعيت دارد  در. فكري تحقيقات تربيتي ناقد آموزش و نيز اين بدان معنا نيست كه
بهتالشهاي مربوط به تحقيقات ترب در انتقاديكشورهاي غربي از نظريه  استفادهيو اساسبنيادي صورتييتي

.كنند مي

������� ����� O��P( ��	� 	 ��Q�1�< 

و1بزرگـي نظيـر سـقراط قدمت گرايش انتقادي به اندازه انديشه بشري بخصوص در ميان انديشمندان
به عنوان اما سخن ما اين واقعيت را نفي نمي كند كه تبلور اين گرايش.و متفكران پس از آنهاست2افالطون
و اهداف خاصي است به نيمه نخست قرن گاهها، پايه اي كه داراي تكيه نظريه و گـردد برمي بيستمها، روش

كادر واقع نتيجه بحر ). 3،1997اورنـشتاين( جوامع غربي با آنهـا روبـرو شـدندهنهاي خشونت باري است
كب شعله اين تفكر را دو انقالب در گذشته، انقالب  و انقالب بر صنعتي افروخـت كـه در قرنهـاي ير فرانسه،

و نوزدهم اروپا را دگرگون ساخت هيجده و ايـنم و اقتصادي اثـر گذاشـت و بر انديشه سياسي، اجتماعي
و جامعـه مـشتاق در چنين شرايطي نياز به فلسفه. نفوذ هنوز هم تا به امروز باقي است اي جديد رخ نمـود

ك .اهش كليسا را به نحو بهتري به انجام برساندراهبردي تازه شد كه بتواند وظايف رو به

پ رداختـه از آنجا كه مكتب فرانكفورت نقشي موثر در انديشه انتقادي ايفا كرد الزم است اجمـاالٌ بـدان
 فرانكفورت جرياني است كه هنگام كتبم. آنگاه روند تحول نظريه انتقادي مورد بررسي قرار گيردو شود

و توافـق انـستيتوي 1923 در سوم فوريه آلمان وزش وپرورش تاسيس آن به دستور وزارت آم با همكـاري
 هـدف كـه تاسيس شـد4اين مركز در نتيجه اقدام ويل. تحقيقات اجتماعي در شهر فرانكفورت تاسيس شد 

م. وي توجيه مفهوم ماركسيسم ناب بود سسه دايمي به شكل انستيتويؤدر چنين وضعيتي ايده تاسيس يك
ش شد1924 ژوئن22كل گرفت كه عمالٌ در مستقل تحقيقاتي . افتتاح

 مدير سازمان جهاني كار، انـستيتوي ديگـري وابـسته بـه موسـسه5صيه آلبر توماس به تو 1931از سال
و در فوريه  عضو به عنوان دفتـر مركـزي21 در ژنو دفتري متشكل از 1932فرانكفورت درژنو تاسيس شد

دو.اداري موسسه افتتاح شد ود همزمان شـ فتر كوچكتر وابسته به آن در پاريس از سـپتامبر.دلندن تاسيس

 
1- Socrates 
2 - Plato 
3 - Ornstein 
4 - Weil 
5 - Thomas 
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وشـد منتشر مـيسپاري نشريه آن در اي كه گونهبههاي مكتب فرانكفورت گسترش يافت دامنه فعاليت 1933
.مقر اصلي آن در سوئيس بود

ك اين توسعه نشان مي  ايـنا وجـودبـ. پيونـد دارد"موسـساتي" مكتب فرانكفورت با اين رخدادهدهد
اساساً اصـطالح. محمل مادي اين پديده فكري مطمح نظر قرار گيرد عنوانبه بايد تاسيس اين موسسه صرفاً

شد1950مكتب فرانكفورت پس از بارگشت انستيتو به آلمان درسال  .)1377اسـماعيل علـي،( بكار گرفته
بر، در واقع،بنابراين، مكتب فرانكفورت فلـسفه(، پـروژه علمـي)تاسـيس انـستيتو( حادثه شعاري است كه

و)اجتماعي وو دنباله،)نظريه انتقادي(روش، راه عـين حـال متنـوع داللـتدر روي از يك نظريه پيوسـته
در. كند مي مهم داشـتند، امـا نظريـه انتقـادي كـه نقشي چهره كردن نظريه انتقادي گرچه چند گروه اساسي

چ آن را مكتب فرانكفورت  ترسيم نقشه كلي نقد اجتماعي تاثيري عمده بر جـاي هار دليل در متحول كرد به
از.نهاده است : اين چهار دليل عبارتند

ف.1 هـاي اقتـصادي مقولـه امـا كند لسفي به نظريه ماركسيستي تكيه مي مكتب فرانكفورت در مقوله
شده توسط اين مكتب، به توسعه يافت كه نظام نقدي ارائه تا آنجا اين ديدگاه.گيرد ماركسيسم را ناديده مي 

داري پيـشرفته بـر جامعه سـرمايه چارچوب بنيادي تبديل شد كه اكثر نقدهاي گروههاي چپ مدرن در يك 
.شد اساس آن ارائه مي

داري انتقـاد از نظـام سـرمايه نخبگان فكري مكتب فرانكفورت كه داراي ماهيت بورژوازي بودند.2
و بعضا تضاد مي مي را آشك هاي اين نظام كردند  صرفا اصالح اخالق جامعه بزرگ بود هدف آنها. ساختند ار

و گسترش .يافتو اين همان موقعيت فكري است كه به درون گروههاي نقد اجتماعي نفوذ

اين مكتب به لحاظ سابقه تاريخي نخستين گروه نقد اجتماعي اسـت، چـرا كـه هـدفش تكامـل.3
. بودآني ماركسيسم در چهره انسانانتقاديبخشيدن به انديشه 

در اعضاء مكتب فرانكفورت، از متخصصان رشته.4 و اين سـاختار دو نتيجـه را هاي مختلف بودند
و تعـاطي نظامهـاي نخست اين. پي داشت  كه آنها به نوعي بحث اجتماعي روي آوردند كه ناظر بـر تعامـل

و معرفتي با يكديگر بود  عي متـضمن سـاحتهايو دوم اين كه چارچوب نظري آنها در نقد اجتمـا،مستعد
و رواني نيز مي .)1997اورنشتاين(شد ديگري نظير ساحتهاي اقتصادي، فرهنگي

: هاي اساسي مكتب فرانكفورت را به شرح زير خالصه نمود توان پايه بنابراين مي

مي افكار انسان محصول جامعه) الف .كند اي است كه در آن زندگي

بـ)ب ه دارد حقيقـت را از فـ روشـنفكر وظي.ي طرفـي نيـستند روشنفكران مجاز به اتخاذ موضع
د محتواهاي ارزشي و موضعي انتقادي .برابر جامعه داشته باشدراش جدا كند

از)ج و روشنفكران در برابر انديشه خويش از يك سو الزم است موضعي انتقادي داشـته باشـند
و معرفت اجتماعي  و جامعه موجود .نوظهور را تبيين كنندسوي ديگر رابطه ميان انديشه
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و)د و رشد رواني فرد تحقق فهم صحيح از راه ادراك رابطه متقابل ميان ساختار اقتصادي جامعه
.پذير استهاي فرهنگي حاكم امكان پديده

بـه انديـشه اسـالف خـود وتجربيـاتش نظـر بـا، يكي از پيشگامان نظريه انتقـادي به عنوان پائولوفريره
راله مقو،درقلمرو انديشه   فرهنگـي كـه، ناميـده اسـت"وت فرهنـگ سـك" اي را كشف كرد كـه خـود آن

مي سركوب پ.گيرند شدگان همواره بكارش و خواب دائمي ستم او به اين واقعيت ديـدگاني برد كه جهالت
و سـلطه زورمدارانـه  و اجتماعي اي اسـت كـه آنهـا قربانيـانش نتيجه حاكم شدن شرايط اقتصادي، سياسي

م نان،اي. هستند از دچار شرايطي مي شوند كه نمي،وجودبه جاي مقابله با وضع توانند دربرابر آن بطور فعال
شود كه نظام آمـوزش بطـور كامـل در خـدمت سان بر پائولو فريره آشكار مي بدين.خود واكنش نشان دهند 

و توانست  و از اين زمان كار خود را براي آموزش آغاز كرد هاي ابتكاري بـر ايدهفرهنگ سكوت قرار دارد
و پرورش بيفزايد  رسـاله دكتـرايش در 1959وي فلسفه آموزش خود را اولين بار در سـال.فلسفه آموزش

و سپس در   ديگر آثارش را ارائـه به تدريجخالل كار به عنوان معلم كالسهاي پيكار با بيسوادي مطرح كرد
در دگان مي مهمترين نوشته فريره احتماال كتاب آموزش ستمدي. نمود كه باشد كه واقع نتيجه تجربياتي است
.مشاهده كرد ساله سياسي خودشششرايط تبعيد او در

����� ����� �0;� ��5��S� 

و جامعه.1 : كداميك در خدمت ديگري است: نسبت ميان مدرسه

ار يكي از ديدگاهها مـدعي اسـت كـه مدرسـه كـارگز: الف: ددارددر اين رابطه دو ديدگاه اساسي وجو
ا  د اصالحات اجتماعي و محدوديت توان نظام آموزشي  محـدوديت تـصورات مـا تحول جامعـه بـهرست

و عادالنـه اسـتفاده. بستگي دارد بنابراين وظيفه ماست كه از نظام آموزشي براي آفرينش يك جامعـه مولـد
ز:ب.كنيم مينـه بزرگتـر اجتمـاعي، در مقابل فريره بر اين باور است كه نظام آموزشي به مثابه كـارگزار آن

و سياسي است كه آن را تغذيه مي كند فريره معتقد است كه جامعه مطابق با منافع كساني كه زمام. اقتصادي
مي حكومت را در و پرورش را شكل .دهد دست دارند آموزش

مي) 1367(1ينلو و تفهيم اين مطلب اصل همخواني را مطرح بـر مبنـاي ايـن اصـل،. كنـد براي تبيين
و همخـواني دارد  و بازده كل جامعه تطـابق و بازده نظام آموزشي جامعه با فعاليتها تمـام نظامهـاي. فعاليتها

اي كه سـتم درآن فرمـانروايي جامعهدر،بنابراين.آموزشي بيانگر تالش براي خدمت به جوامع خود هستند 
ن.تواند ابزار آزادي به شمار آيد مي كند، نظام آموزشي نمي خست ناظر بر اين است كه نظام آموزشي ديدگاه

و ديدگاه فريره مبين تسلط جامعه بر نظام آموزشي است  از. بر جامعه تسلط دارد اگر چـه ديـدگاه نخـست
را،يت بيشتري برخوردار استبجذا  امـا،دهنده جامعه تلقي كنيم عامل اصلي شكل يعني ميل داريم مدارس

1- Levine 
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بنابراين يكي از مخاطبان اصلي اين مقاله كارگزاران. اه دوم بپردازيم در اين مقاله قصد داريم به تحليل ديدگ
. جامعه هستندانو سياستگزار

ب.2 و پـرورش بـيهاز ديدگاه فريره چيزي .)1993و 1985فريـره،( نـدارد طـرف وجـود نام آموزش
مي وسيله به صورت آموزش يا ي آسـان كند كه شركت نسل جوان را در پذيرش منطق نظـام كنـون اي عمل

ر مي و آنها ياا به اطاعت از اين نظام وادار مي سازد از وسيله آيد، تمرين آزادي درميبه صورتسازد اي كـه
و زنان  و خالق با واقعيت روبرو مـي به صورت طريق آن مردان و درمـي انتقادي يابنـد كـه چگونـه شـوند

در مي را) 1363(به اعتقاد فريره. تغيير دنياي خود شركت نمايند توانند طرح روش تربيتي كـه ايـن جريـان
توانـد بـه تـشكيل اما اين روش مـي. تسهيل كند قهرا موجب پيدايش ناراحتي وتضاد در جامعه خواهد شد 
و دوره جديدي را در تاريخ كشور بوجود آورد .انسان تازه كمك كند

و تفكربر بنياد تربيت.3 فريره. موضوعات بديع استانتقادي پيرامون تمرين آزادي، گفتگو، استدالل
.)1363،فريره( كند بحث را وسيله آزاد سازي تلقي مي

نظر او بـراين فـرض مبتنـي. پذير نيست اي امكان به اعتقاد فريره با انسان سركوب شده هيچ توسعه.4
را است كه نقش وجودي انسان اين است كه به عنوان فردي ظاهر گردد كه بردنياي خود اثر مي  و آن گذارد

و گسترده. دهد تغيير مي  و اجتماعي فـراهم مـي واز اين طريق امكانات بيشتر سـازد تري براي زندگي فردي
.)1985فريره،(

و با در و مـي بـه تـدريج انـسان،دست داشتن وسايل مناسب در چنين شرايطي توانـد واقعيـت فـردي
د  و از و اجتماعي خود وتناقضات موجود در آن را دريابد  انتقـادي بـا به صـورت ريافت خويش آگاه گردد

 رود شـاگرد از ميـان مـي-در اين جريان رابطه قديمي يا اصطالح پدرانـه معلـم. اين واقعيت برخورد كند
.)2،1980و ديويس1،1971براندز(

ي ريزيهـا هاي برخوردار از وجاهت ملي بر مبناي برنامـه پروژه به اعتقاد فريره، خاستگاه اساسي توسعه،
هاي تبليغاتي طور كه پروژههمان.كنند به نظر او اين اقدامات به درون ساختار جامعه نفوذ نمي. جزيي نيست

 آن جامعـه باشكـست هايو نمايشي نيز در به حركت در آوردن جامعه ونيز باال بردن سـطح انديـشه انـسان 
ت دليل اصلي ناكامي اغلب برنامه.)1993 فريره،( مواجه خواهد شد  اين استوسعه درجوامع جهان سوم هاي

كه. گيرد اي به عنوان عنصر محوري مورد توجه قرار نمي كه انسان در هيچ برنامه توسعه اين در حالي است
 چنانچـه خواسـتار توسـعه واقعـي جامعـه،بنابراين.اند پژوهشها نقش كليدي انسان را درتوسعه تائيد كرده 

 ويژگيهاي گروههاي،ب صحيح بشري آن مورد مداقه قرار دهيم هستيم الزم است تمام مسائل را درچارچو
و تكامل پيدا كند درنظـر گرفتـه شـوند و در نتيجـه الزم،جمعيتي كه قصد داريم شيوه زندگاني آنان تحول

و همراه با اين طرز تلقي كه انسان هـسته مركـزي تحـوالت. پژوهش كرد است درباره اين ويژگيها تفحص

 
1 - Brandes 
2 - Davis 
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و عقبد،شو اجتماعي تلقي مي -اي امكـان مانده هيچ توسعه الزم است تاكيد شود كه با انسان سركوب شده
.پذير نيست

و اين كه دائم مي اين است مانده وضعيت انسان عقب به اعتقاد فريره، كوشد تا تعادل خود را حفظ كند
اوميماندگي از سوي زمامداراني بر او تحميل اين عقب. وضع اساسا همان وضعيت سركوب است  شود كه

 انسان زيـر شناسي روانمانده در واقع مبناي از اين رو روان شناسي انسان عقب.دنرا وادار به تسليم مي ساز 
و عقالني) سركوب شدگي(ماندگي اين وضعيت عقب. ستم شده است اثرات ويران كننده در ساختار رواني

ب.گذارد انسان بر جاي مي  دره چشمشايد بارزترين آنها تمايل فرد و ادغـام خـود  پوشي از اسـتقالل فـردي
بـ وسيله قدرتي را كه خود فردي بدين شخص ديگر باشد، تا  1357فريـره،(دسـت آوردهاش فاقـدآن اسـت

 به سخن ديگر اين فرايند در واقع جستجوي روابط ثانوي جديدي است تا جايگزين روابط اوليـه.)1993و
و دگـرآزاري را مي تأثيراين شديدترين شكل مشخص.از دست رفته شود تـوان در تمـايالت خـود آزاري
نا درجه مشاهده نمود كه با  و پربـسامدترين شـكل ظهـور. وجـود دارد بهنجارهاي مختلف در افراد بهنجار

بي عبارت از تمايالت خودآزاري  و ثمري است كه در كنار تمايالت خـود آزاري احساس ناتواني، بيهودگي
. تمايالت دگرآزاري نيز معموال درهمين دسته از افراد وجود دارددقيقا عكس آنها يعني

ديگـران حالتي است كه نخست. سه نوع تمايل دگر آزاري مرتبط با يكديگر را مي توان از هم تميز داد
و نامحدود بـر آنهـا باشـد،   كـه تنهـااي بـه گونـه را وا مي دارد به فرد تكيه كنند تا وي داراي سلطه مطلق

در حالت دوم نيـز. را ايفا كنند خمير بازي دردستان كودكانو نقش يي براي تامين اهداف وي باشند ابزارها
مع انگيزه سلطه  سوده كـردن ذلك در نوع اخير سوء استفاده از ديگران به قصد فر گري بر ديگران وجود دارد

مي جايگزين روش مطلقانآن كـردن ديگـران بـه رنـج در حالت سوم تمايـل بـه وادار.شود گرايانه نخست
و يا تماشاي رنج بروز مي  مي. كندكشيدن  غالبـا نـوعي رنـج ذهنـي امـا تواند جسمي باشد، اگرچه اين رنج

و يا قرار دادن آن خواهد بود كه هدف و پريش درموقعيتهاي حقارتافراد خوار كردن، پريشان كردن -انآميز
در خوشش مي آزار همواره از سلطه دگر–خود فرد. باشدكننده مي و در. كنـد كرنش مـي آن مقابل آيد امـا

با  و همزمان و اين كرنش، خودنيز نوعي سلطه همين حال در گر است  در اطرافش ديگراني وجود دارند كـه
مياوبرابر ).1357فريره،( كنند كرنش

�?�� -�1 ��5 ���) 

و تقويـت را رواج مي پذيري آموزش تلقيني يكي از خطرناكترين صور محيطي است كه روند ستم دهد
و ). 1،1985و فاندزهفرير( كند مي و زبـان جـذاب مهمترين ويژگي اين نوع آموزش برخـودداري از لحـن

و تغيير استدر ناتواني و بـازگويي صرفادر اين نوع از آموزش شاگرداننقش. ايجاد به حفـظ، يـادآوري
مي جمله مي هايي محدود هـدف آمـوزش تلقينـي. اي آنها را ژرفكـاوي كننـد شنوند، بي آنكه محتو شود كه

و شاگردانچيزي نيست جز عادت دادن  تبـديل آنهـا بـه ظـرف به روش يادآوري مكانيكي محتواي درس

 
1 - Faundes 
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و مطالب خود دررا خالي تا استاد سخنان و استاد انجام اين وظيفه هرچه تواناتر باشـد لياقـت در آن بريزد
و ظرف پرتر دليل بر  بدين ترتيب آموزش به نـوعي).1363،فريره( است شاگرددرخشندگي بيشتري دارد

مي سپرده آن گذاري تبديل و اسـتادان نقـش سـپرده شاگردانشود كه در جريان گـذاران را ايفـا نقش بانكها
كننده معلومات مـدون دريافت به عنوان درآن شاگرد اين همان مفهوم بانكي آموزش است كه نقش.كنند مي

در چنـين شـرايطي.اي كه بدون آگاهي مغز خود را انباشته از اين معلومات كرده اسـت كنندهتاست، درياف 
ميحقيقت اين است كه عقل انسان از فرصت نوآو  و نـه وارد عمـل شود زيرا نه سوال مـي ري محروم كنـد

و فرمـ. شود مي انبر تحويـلو بدين ترتيب بعيد نيست كه اين نظام بانكي موجوداتي سازگار بـا محـيط، رام
 هر چه بيشتر به انبـار اطالعـات تبـديل شـوند شاگردان كه اين است حقيقت ). 1357،فريره( جامعه بدهد 

شد دهند تغييربايد آن را دركشان از دانشي كه مي. كمتر خواهد كه در چنين شرايطي اين واقعيت رخ نمايد
و مقاصـد يا از ميان شاگردانوظيفه آموزش بانكي بر كاهش قدرت نوآوري  بردن كامل آن به نفـع اهـداف

د سركوب و يا موضـوع تغييـر قـرار گيـرد،رگران كه دوست ندارند جهان برابر اين جماعت مكشوف شود
و اي است كه كساني كه خود آموزش بانكي بدين معني است كه آموزش هديه.شود متمركز مي  را صـاحب

مي مالك معرفت به شمار مي  اما. شناسند كنند كه فرض بر اين است كه آن را نمي آورند، به كساني مرحمت
و  بايد دانست كه نسبت دادن صفت جهل به ديگران در حقيقت، نتيجه فلسفه سركوب اسـت كـه آمـوزش
معرفت هردو را از خاصيتشان به عنوان فرايندهاي تحقيق مستمر به منظور كسب موفقيت دراين چالش تهي 

فرضيهاز– بطور ضمني–هايش گفت كه نظام آموزش بانكي با همه دانستهتوانمي). 1363،فريره(ندك مي
و جهان آغاز مي  زيرا به عقيده مبلغان اين نوع آموزش، انـسان در داخـل جهـان وجـود. شود وحدت انسان

و نه با آنها  و نيز در درون ديگران وجود دارد گر از ديدگاه اين افـراد، انـسان تنهـا تماشـا.دارد نه همراه آن
و فارغي است كه آماده دريافت چيزهايي است كـه در و قادر به نقش آفريني نيست، انسان عقل تهي  است

.جهان انباشته شده است

 به منظـور انباشـتن شاگرددرون مغز نتيجه منطقي اين امر آن است كه نقش معلم به ريختن معرفت در
مي آن دسته از معلوماتي محدود مي ،به ايـن ترتيـب.كننده معرفت حقيقي هستندكسرود منع شود كه گمان

مي اي سلطه فرايند تلقين ضرورتا از طريق رابطه بي. شود گرانه اعمال و چـرا سـت، حتـي سلطه معلم چـون
و. اشتباهاتش نبايد مطرح شود  ايـن رابطـه نـامعقول،. پيروي كند اين در حالي است كه شاگرد بايد اطاعت

مينگرش انفعالي به جهان را تقو ازشاگردان زيراندك يت حد اعمال اقتدار بر سرنوشتشان بازمي را و تا دارد
هـاي زنجيـره سـركوب را تـشكيل واقع يكي از حلقـهدروماندگي است زيادي مسئول تداوم انديشه عقب 

در. دهد كه درسطوح مختلف زندگي انسان عقب افتاده وجود دارد مي اگر چـه بنيـاد كلـي نظـام آموزشـي
طب جامعه مي يعي رفتار سركوب سركوب شده بطور اب،دهد شدگان را شكل زارهايي نيز وجود دارنـد كـه اما

فريـره ايـن. گران با استفاده از آنها مي خواهند قالب ريزي شخصيت سركوب شده را كامـل كننـد سركوب
:كند ابزارها رابدين ترتيب معرفي مي

از اين رو سركوبگران در رابطه خويش با ديگران. سركوبگران به روش گفتگو ايمان ندارند: هجوم.1
تونكن تنها اين هدف را تعقيب مي  اد كه آنها را بـا خـشونت آميـز،زسـل بـه كليـه ابزارهـاي موجـود اعـم

.و يا پدرانه شكست دهند،ستمگرانه
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كن.2 و بقاي حاكميت اقليت بر اكثريـت استآنمضمون اين اصل: تفرقه بينداز حكومت  كه تداوم
آن گرو شده، در سركوب براي اين منظور بـه. شدگان است تفرقه در ميان سركوب در ايجادانميزان توانايي

در شيوه  فكر مردم را آنان. كنندن به آنها كمك مي شود كه سركوبگرا مردم القاء مي هاي مختلف اين ذهنيت
ازا به امور حاشيه . نگاه مردم پوشيده بدارندمنظري جلب مي كنند تا واقعيتها را درچهره فراگيرشان

. استآموختهملت جاهل فرمانبرتر از ملت دانش: كشي بهره.3

 واقعيتهـاي فرهنگـي گروهـي از مـردم را مـورد،بطور آشكار يا نهان سركوبگران،: هجوم فرهنگي.4
 ). 1377ي،علاسماعيل( دهند هجوم قرار مي

��� ����� �+���� �� ����� ��"+$ 

و نسبت به كمال بشري. سازي است آموزش براي رام آموزش براي آزادي عكس اين آموزش آرمانگرا
ت  و براي ميأخوشبين است از در رام. كوشد مين خوشبختي بشر سازي، معرفتي كامل وجود دارد كـه معلـم

و آن را به شاگرد انتقال مي  كه درآموزش براي آزادي، اساسا معرفت كـاملي دهد درحالي آن برخوردار است
و متعلم. ندارد كه معلم از آن برخودار باشد وجود   دو به عنـوان بلكه موضوعي مشخص، واسطه ميان معلم

در فرد در فرايند معرفت قرار مي و جريان ارتباط، گفتگـو ميـان ايـن دو عـضو فراينـد معرفـت آغـاز گيرد
مي. شود مي اوده در اين جريان معلم نيز با مشاركت متعلم معرفت خويش را نيز افزايش و بـدين ترتيـب د

مي آموزش به عنوان همزمان با اين. شود"زاده"شود تا دوباره به عنوان فراگيرنده از شاگرد دهنده شاگرد فنا
كه فرايند به شاگرد نيز پيشنهاد مي  معلمو آموزش دهنده به عنوان فراگيرنده فنا شود تا دوباره به عنوانشود

و برگشت هموار اين. شود"زاده" و مبتكرانـه كـه ). 1377اسماعيلي،(ه ادامه دارد رفت حركتي متواضـعانه
و شاگرد هردو بايد به آن بپردازند  آزادي به نوعي اقدام عملي يا واكنشي آگاهانـه دربرابـر جهـان بـه. معلم

را كـه هدفـشان آزادي اسـت، نمـي به همين دليل كساني. منظور تغيير دادن آن است  تواننـد روش ماشـيني
را آنها همچنين نمي. كند كه بايد پر شود كه انسان را به ظرفي تبديل مي بپذيرند توانند مفهوم بانكي آموزش

مي. به نام آزادي بپذيرند  كنـد بـه در اين رويكرد، احساس وعاطفه انسان را درقبال جهاني كه در آن زندگي
در رسميت مي  و به جاي آموزش بانكي مـ شناسند  1987فريـره،( آورنـديعـوض بـه تفكـر انتقـادي روي

.)1994و

شوند، هم نوعي كه درفرايند آموزشي با سيلي مداوم از مسائل واقعي روبرو مي شاگردانيبه اين ترتيب
در مبارزه و هم مسئوليت خود را از طلبـي درك مـي مقابله با اين مبـارزه طلبي را احساس مي كنند و نماينـد

و در اين جا اين واقعيت آشكار مـي. شود از مي همين جا فرايند تماس با واقعيت زندگي آغ  شـود كـه پايـه
و اين پديـده هستندشدناساس روش فريره اين است كه انسانها را موجوداتي به شمار آورد كه در مرحله 

او. وجه تمايز انسان از ساير موجودات است و همين دارد تـا را وامـي انسان به ناكامل بودنش معترف است
ب  به تعبير فريره، آموزش ناظر بر فراينـد بازسـازي. نوان ابزاري براي تكامل خودش بهره گيردعهاز آموزش

و زمينـهدر. انسان به منظور تبديل بودن به شدن است   سـاز آزادي اسـت نتيجه آمـوزش مبتنـي بـر گفتگـو
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ويمنظور ازگفتگو دراند ). 1987( و عمـل اسـت وي انـساني نتيجـه بـه اعتقـاددر شه فريره دو بعد انديشه
و اقدام براي تغيير آن  ره بر اين باور است كـه تنهـا فري). 1،1998روبرتز(زندگي كردن يعني شناخت جهان

مية راهنماي اقدامي است كه چهر فتگوگ ميدهد جهان را تغيير كند كه گفتگو در انحصار گروهـيو اضافه
كه. دم نيست، بلكه متعلق به همه استمشخص از مر ميشناخت جهان رود، درحقيقت نوعي ابداع به شمار

و حتي شايد خود گفتگوست، امكان  و محبت كه پايه گفتگوست گـري آفـت سلطه. پذير نيست بدون عشق
مير چون در حقيقت هم گرايشي دگرآزا عشق است  هش است كه توسط سركوبگران اعمال و  گرايشيمود

مي خودآزار كه سركوب گيري شـجاعانه موضع به معناي از آنجا كه محبت.گذاردند شدگان آن را به نمايش
و حقوقكه ترس به آن راهي ند است  درارد، دارنده محبت، ديگران و زندگي به رسميت مـي شان را شناسـد

).1998،روبرتز(واقع تحقق آزادي براي همه انسانهاست تبلور اين حق در

V$�+� 

و خودكامگي.)1379( اسپربر، مانس : تهـران. دكتر علـي صـاحبيه ترجم. تحليل روانشناختي استبداد
و دانش .انتشارات ادب

در.)1377( اسماعيل علي، سعيد : مشهد. ترجمه دكتر عباس عرب.چند فلسفه تربيتي معاصر پژوهش
.انتشارات آستان قدس رضوي

 موسسه انتشارات علمي دانشگاه: تهران. محمد علي موحد انرژي وعدالت ترجمه.)1356(ايليچ، ايوان
.صنعتي آريامهر

و آزار( فقر آموزش در آمريكاي التين.)1356(ايليچ، ايوان : تهـران. ترجمه هوشـنگ وزيـري.)صدقه
.انتشارات خوارزمي

د. مدرسه زدايي از جامعه.)1359(ايليچ، ايوان . سازمان ابتكار: تهران.شيخاوندي. ترجمه

و پرورش خودكامگان.)1379( محمود حكيمي، . شركت سهامي انتشار:تهران. آموزش

: تهـران.)تحليل جامعه شناسـي ضـحاك مـاردوش( جامعه شناسي خودكامگي.)1376(رضاقلي، علي
.نشرني

و پرورش.)1375(شفيلد، هري  انتـشارات: تهـران. ترجمه دكتر غالمعلي سرمد.كليات فلسفه آموزش
.قطره

. انتشارات خوارزمي: تهران. ترجمه احمد بيرشك. آموزش در جريان پيشرفت.)1363(پائولو، فريره

1 - Roberts 
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ام كارنوي، ه محمـد حـسن اميـر ترجمـ.بستهاي اصالحات آموزشيبن.)1367(مارتين ولوين، هنري،
.نشر روز: تهران.تيموري

د. جامعه شناسي پرورشي، بحران جهاني آموزش.)1354(كومبز، فيليپ : تهـران.شـيخاوندي. ترجمـه
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