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 ؟ه را شناختچرا باید پائولو فریر: مقدمه 

ی هاکه نظرات خود از زندگی، انسان و رشد را در بطن کار با مردم و توده -ایظاهری رسمی و حرفهالبته بدون  -شناسی استروان فریره»

جا که کار مستقیم و رو در رو با مردم داشت، و از بیسائو به دست آورده است. او از آنهای برزیل و شیلی و گینهلهمردم در فقیرترین مح

 شناختی عمیق و متفاوت از انسان به دست بیاورد. ]...[ ده داشت، موفق شداگشها، رویی جا که برای شناخت و درک آدمآن

 کند.طریق حضور و مشارکت با سایر مردم در جامعه، به ارتقای خود و دیگران اقدام میبیند و از او انسان را در بطن جامعه می

کند کند، شک میاند عبور میبرای او ساخته هایی کهموانع و محدودیت کوشد، ازکند، برای آگاهی خود میانسانی که فریره معرفی می

 شکند. و سکوت خود را می

 «کند و به زندگی و آینده امیدوار است.است؛ رؤیاپرداز است؛ خلق می وشنودگفتاست، اهل قدر که منتقد انسان فریره، همان

 (15، ص 1394)یوسفی: 

 نامهشمار و زندگیسال: فصل اول 

- 1921: 

ه او شتن را بپدر قبل از اینکه پائولو به مدرسه برود، خواندن و نوی متوسط. ای از طبقهائولو فریره در برزیل به دنیا آمد، در خانوادهپ

 ترکرد از طریق بازی به سوادآموزی پائولو کمک کند. از همه مهمآموخت. روش آموزش پدر، بسیار متنوع، خالق و جذاب بود. او سعی می

بخش الهام ، در آینده،پدر یهای آموزشگرفت. روشآموخت که از بطن زندگی او ریشه میهایی میکه پائولو خواندن و نوشتن را به روشاین

 پائولو شد تا از الگوهایی شبیه به آن، برای آموزش نوسوادانِ محروم استفاده کند. 

  آور گذشت.، برای پائولو بسیار ماللهرسدوران ابتدایی در مد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ها تحت استعمار کشور پرتغال بودهترین کشور آمریکای جنوبی و پنجمین کشور وسیع جهان است. برزیل سالبرزیل، بزرگ

 اکنون نیز زبان رسمی آن، پرتغالی است.هم
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- 1928: 

ره  فریخانوادهرکود اقتصادی در بزریل شروع شد. 

ها سالرو شد. در اینبا مشکالت اقتصادی روبه

ی فریره نیز مانند اکثر مردم، فقیر و خانواده

 گرسنه بودند. 

- 1931: 

به شهری  های زندگی،، برای کاهش هزینهخانواده

تر مهاجرت کرد و پائولو مدتی نتوانست به کوچک

به او  دوره ای که در پیش داشت،مدرسه برود. 

از فقر، ثروت،  ترروشنکمک کرد تا درکی 

 های اقتصادی و اجتماعی پیدا کند.ستمعدالتی، نابرابری و بی

- 1934: 

تر نمود. مرگ پدر در این سال، شرایط زندگی را سخت

 پائولو ناچار شد در کنار تحصیل، کار کند. 

- 1941: 

پائولو دبیرستان را تمام کرد. در دوران جوانی به 

گرایش پیدا کرد و تحت  «های سوسیالیستیاندیشه»

 که تین قرار گرفتش چپ در آمریکای التأثیر جنب

در داری بایستد و ی سرمایهخواست در برابر سلطهمی

 . بود یبرابر عدالت وجستجوی 

- 1943: 

ی تحصیل در دانشگاه ی حقوق را برای ادامهرشته

انتخاب کرد و مدتی نیز به کار وکالت پرداخت اما آن 

 «.1الکان علیه حقوق محرومان و فقیرهاحقوق چیزی نیست جز دفاع از حقوق م»کرد را رها کرد زیرا  فکر می

                                                 
. وسفیناصر یی نوشته« کودکان آموزش و کودک بر تمرکز با فریره پائولو بازخوانی»همگی برگرفته است از کتاب  های بدون ارجاع از فریره،( در متن حاضر، نقل قول1

 ر.ک به منابع انتهای متن.

 رکود اقتصادی

ه گذاری آمریکا بود و باقتصاد کشورهای آمریکا التین، وابسته به سرمایه در آمریکا به وقوع پیوست.« رکود بزرگ»، 1929در سال 

 همین دلیل، این کشورها، قبل و بعد از آن، بحرانی شدید را تجربه کردند.

های اقتصادی بیرون کشیده و حاضر به داران پول خود را از فعالیتهای اقتصادی پایین باشد، سرمایهودِ انجامِ فعالیتدر صورتی که س

ی زیادی از افراد عادی شوند. در نتیجه، عدههای اقتصادی از رونق افتاده و متوقف میاستفاده از آن نیستند. در این شرایط، فعالیت

 گیرند.فشارهای شدید اقتصادی قرار می کار شده و تحتجامعه، بی

 ای است با سودآوری پایین و برای افراد محروم، تالش برای زنده ماندن!داران بزرگ، دورهرکود، برای سرمایه

 یعنی چه؟ «سوسیالیسم»

د داری به وجوهای سرمایهکشی و استثمارِ نظامدر واکنش به بهره «سوسیالیسم»

لتی عداها در توزیع ثروت و قدرت سیاسی، به بی، نابرابریآمد. در بسیاری از جوامع

دانسته و آرمان برابری را پاس انجامد و سوسیالیسم، چنین چیزی را مردود می

ای است که در آن، همکاری و برادری، دارد. سوسیالیسم، در پیِ ایجاد جامعهمی

داری وامع سرمایهکه ویژگی ج –های اجتماعی را های طبقاتی و شکافجایِ فاصله

 بگیرد.  -است

، انتشارات 84، پیتر جویس، ترجمه پرویز بابایی، ص «آشنایی با علوم سیاسی»

های مهم سوسیالیسم )بخصوص برای تر از ویژگی. برای آگاهی بیش1391معین، 

 . 1شناخت اندیشمندی تربیتی(، رجوع کنید به پیوست شماره 
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 ، زبان پرتغالی و ادبیات آموزشمختلف ینّسِ هایدوران دانشجویی به گروهزمان در ی تعلیم و تربیت پرداخت و هماو به تحصیل در رشته

 داد. می

ک فروم، ژان پل سارتر و مارکوزه او را مند شد و نظریات افرادی چون هگل، مارکس، اریشناسی و فلسفه عالقهها به رواناو در این سال

 جذب کرد. 

ی الهی مسیح حرف از جنبهمن  ه عنوان یک معلم بر من اثر گذاشت؛مسیح یکی از بزرگ ترین معلمان من بود. او ب»

و مسیح عشق  گویم. بین حرف و عمل او، تطابق کامل وجود داشت.از او به عنوان یک انسان سخن می زنم؛نمی

مسیح مرا پیش مارکس فرستاد. اما من هرگز حق خودم برای پرسش کردن از این دو را نفی نکردم. کلمات  .ورزیدمی

توان بدون تفکر درک کرد و بدون سؤال پذیرفت. مارکس ها را حتی اگر ستایش کنی و دوست داشته باشی، نمیآن

خشمگین باشم ]بیهوده[ . مارکس مرا از این که مرا به وجد آورد. مارکس به من ابزار شناخت تضادها در جامعه را داد

             .«                                     2گیرندگان را از معبد بیرون کرد، درک کنمنجات داد و امکان داد تا خشم مسیح را وقتی که مالیات

 های فریرهخشی از یکی از مصاحبهب

 
 
 
 
 
 

 

 دواج کرد. از« الزا مایاکویستینا»با  :1944 -

- 1946: 

ای که هدف آن بهبود زندگی کارگران شد. طی پروژه رسیفهر ش مدرس دانشگاه

های مرسوم آموزشی و های آنان بود، متوجه شد که بین روشکارخانه و خانواده

 ی زیادی وجود دارد. زندگی واقعی کارگران، شکاف و فاصله

- 1959: 

 ، دکترای«وزی آموزش عمومی در برزیلوضعیت امر»ای با عنوان با نوشتن رساله

 خود را گرفت.

تأثیرگذارترین  گوارا، بهافرادی چون چه و انقالب کوبا در این سال پیروز شد

 ها و شخصیت های زندگی فریره تبدیل شدند. چهره

- 1960: 

که  ،«جنبش فرهنگ مردمی»شی به نام دهد. در جنبآموزش مردم برزیل های های متنوعی شرکت کرد تا بتواند به تودهفریره در برنامه

گذاری شده بود، فریره در بخش تعلیم و پایه نشینانفکران و هنرمندان و دانشجویان چپ، و با هدف بهبود وضعیت حاشیهتوسط روشن

وس سائل ملمی م. روش آموزشی فریره، بر تشویق سوادآموزان برای مباحثه دربارهی سوادآموزی بزرگساالن شدتربیت، سرپرست پروژه

 زندگی استوار بود.

- 1962 : 

ها رهنهپاب»او طرح بزرگی به نام ی سوادآموزی به کارگران نیشکر، با حمایت دولت وقت برزیل، در پی موفقیت فریره و روش او در زمینه

ود مورد استفاده قرار داده که در سوادآموزی خ «3های فرهنگیحلقه»اجرا کرد. در این طرح موفق شد از الگوی « توانند بخوانندهم می

                                                 
حیوانات  انندگفروش بساطِصرّافان و  یهاختراند و ت یرونب سرگرم خرید و فروش بودند،را که در آنجا  یبه معبد درآمد و کسان یسیگاه عآن( »2

ز  .«یداساخته راهزنان ۀامّا شما آن را الن دعا خوانده خواهد شد ۀن خانم ۀخان :نوشته شده است که»آنان فرمود:  و به را واژگون ساخت قربانی پس ا
 (14-12، سطر 21)انجیل متی، فصل  د.، نزد او آمدند و ایشان را شفا بخشیمعبدکوران و شالن در  آن،

3) Cultural Circles 
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ِت ریافدفهم و های مختلف مردم در مناطق گوناگون بتوانند در کنار هم مطالعه کنند و او فرصتی به وجود آورد تا گروه استفاده کند. بود،

 خوانند را بیان نمایند. چه میخود از آن

 د. بوزندان  در زرو 72نظامیان در برزیل کودتا کردند. فریره نیز دستگیر شد و  :1964 -

 :1969تا  1965 -

دامه ا به تحقیق و کار تبعید،های در طی سال اوجا به شیلی رفت. ، به بولیوی و از آنناگزیر از ترک کشور، از زندان پس از آزادیفریره 

اسخ نیازهای روستاییان پ با آموزش، بهتا هایی پیدا کند )پایتخت شیلی( پرداخت و سعی کرد راه سانتیاگوبه تدریس در دانشگاه  داد؛

 دهد. 

- 1968: 

کوشد از آموزشی سخن بگوید که به ارتقای سطح مینخستین بار به چاپ رسید. فریره در این کتاب  برای« آموزش ستمدیدگان»کتاب 

و  کندمید یانه به آموزش را به شدت نقفریره رویکرد رفتارگراهای اجتماعی کشاورزان و دیگر محرومان جامعه منجر شود. آگاهی

 . نمایدمحکوم میتوجهی به موانعِ درونیِ محرومان برای یادگیری، های مرسوم در مدارس را به دلیل بیآموزش

کتاب آموزش ستمدیدگان در کشور پرتغال به چاپ رسید و به زودی به فرانسوی و انگلیسی ترجمه شد. انتشار این کتاب در برزیل و 

 .ها ممنوع بودتین، تا سالکای البسیاری از کشورهای آمری

- 1969: 

بخش تعلیم و تربیت دانشگاه به دعوت ی فریره در آموزش بزرگساالن، های نوآورانهی چاپ کتاب آموزش ستمدیدگان و تالشبه واسطه

 دان در میان بگذارد.منن و عالقهنظرات خود را با دانشجویا به تدریس در آن دانشگاه پرداخت تابه عنوان استاد میهمان  فریره ،هاروارد

ه به را کآمریکا بایست دعوت دانشگاه هاروارد گروهی از کارشناسان و فعاالن کشورهای آمریکای التین از فریره انتقاد کردند که او نمی

 پذیرفت. ی غرب است، میداریِ جامعهنوعی سمبلِ تفکر سرمایه

 

- 1970: 

وییس( دعوت کرد تا به عنوان یک متخصص و مشاور، با این شورا همکاری کند. رفتن شورای جهانی کلیساها، فریره را به ژنو )پایتخت س

 . 4فریره به این سفر نیز باعث بروز انتقادات بسیاری به او شد

- 1975: 

فریره به عنوان مشاورِ وزیر آموزش و پرورش گینه بیسائو مشغول به فعالیت شد تا دولت این کشور 

ی دهری دهد. فریره این برنامه را از طریق شورای جهانی کلیساها سازمانی سوادآموزی، یارا در توسعه

ی برنامهاین  درهای خود ها و تجربه، بخشی از مکاتبه«آموزش در جریان پیشرفت»کرد. او در کتاب 

   را منتشر کرد. آموزشی

- 1978: 

رد ها شرکت کها و پروژهدر بسیاری از برنامه ملل متحد(ن سازما آموزشی، علمی و فرهنگیِ بخش) یونسکو سازمان فریره به عنوان مشاور

ع مردم و به ویژه به نف هاییدر جوامع مختلف، فعالیت محور،جامعه یهایبرنامه بتواند با اجرای تا

 . کودکان، اجرا نماید

- 1980: 

                                                 
شود؛ ی می( تلقو مخالفِ تغییر در وضع موجود)کار نهادی محافظه ی،ی کاتولیک سنتکلیسا ، به ویژه در آمریکای التین،( در بسیاری از نقاط جهان4

را به امید خوشبختی در جهان آخرت و نیز با ایجاد خصائلی درونی در خویش دردها و معضالت اجتماعی  ها،انسان دگرداعث که بگاه بخصوص آن
 ر شرایط و ساختارهای اجتماعیِ مسبّبِ ایجاد مشکالت، نروند.تحمل و فراموش کرده و در پیِ تغیی«( قناعت»و « شکیبایی»)مانند نوعی 

 ی افریقاگینه بیسائو در غرب قاره
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از اعالم عفو عمومی در برزیل، فریره به کشور بازگشت و به پس 

های او بالفاصله فعالیتئوپاولو پرداخت. تدریس در دانشگاه شهر سا

های مختلف اجتماعی شرکت نمود. اجتماعی خود را آغاز و در جنبش

زب ح»ی سوادآموزی بزرگساالن را که از سوی فریره سرپرستی پروژه

 شد، به عهده گرفت. در سائوپائولو اجرا می« کارگران

- 1984: 

 د. رهمسر فریره فوت ک

- 1988: 

ه موجب شد که او، به تقاضای حزب کارگران، شهردار های فریرفعالیت

 .سائوپائولو شود

 د. رکیره با آنا ماریا اروجو ازدواج فر

  :1995تا  1980 -

آموزش »ی آموزش و پرورش نوشت. بسیاری درباره یهافریره کتاب

یکی از این  «5ی آموزش ستمدیدگاندگرباره زیستنامید: 

 شد. نوشته  1994هاست که در کتاب

 کرد. فعالیت  ،به عنوان یکی از مسئوالن و مشاوران وزارت آموزش و پرورش برزیل ،هاسال در طی این چنینفریره هم

- 1991: 

 تأسیس کرد. را « انجمن اندیشمندان و منتقدان آموزش و پرورش»به همراه دیگر دوستان و متفکران،  فریره

- 1995: 

لح ی جهانی به فرهنگ صاز نگاه فریره، جامعهآغاز کردند. « فرهنگ صلح»هایی را برای ترویج رنامهی فریره، بگروهی در یونسکو با مشاوره

های اینکه بیاموزیم کدام باورها و شیوهنیاز دارد، نه فقط صلح سیاسی و دیپلماتیک. باید مقدمات و مبانی این فرهنگ صلح را آموخت؛ 

 کند. زندگی، صلح را تقویت یا تهدید می

- 1997: 

  ها کار و تالش برای بهبود وضعیت زندگی مردم، چشم از جهان فروبست.سالگی، پس از سال 76پائولو فریره در سن 

 

 

 

 

 

 

                                                 
خود  کتاب پیشین«ِ مرور»یا « بینیباز»پردازد اما به عوض این که این کتاب جدید را می« دیدگانآموزش ستم»زبینی و مرور کتاب پیشین خود کتاب، به با ( فریره، در این5

ی او از این واژه، تأکیدی است بر باور همیشگی فریره مبنی بر آن که آموزش، نوعی زیستن است، نه صرفا نماید. استفاده( یاد میreliving« )باز زیستن»بنامد، از آن با نام 

 ها.ها یا حتی نظریهها، تکنیکای از مهارتمجموعه

 ایام عشق 

«  ایام عشق»همسر دوم فریره، آنا ماریا اروجو، در کتابی با عنوان 

تا فوت او را  1988ی زندگی مشترک خود با فریره از سال تجربه

کند. وی در این کتاب بیش از هر چیز از نوع ارتباطی که بازگو می

های پیرامون خود داشت، صحبت کرده است و فریره با سایر انسان

جربه ها را تکرد طیفی از انسانه چگونه این اندیشمند سعی میکاین

خوانیم که فریره کند و در کنار خود داشته باشد. در این کتاب می

وشنود استقبال ی گفتوگو بود و از هر برنامههمواره مشتاق گفت

داران و معلمانی که به سراغ ها با همکاران، دوستکرد و ساعتمی

کرد. آنا ماریا معتقد است که بیش از و گفتگو میآمدند بحث او می

عشقی که در زندگی شخصی خود تجربه کرد، از عشقی که فریره 

 های روبروی خود داشت، ذوب شده است. نسبت به آدم
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 در نگاه فریرهانسان وم: فصل د  

 

 است و شرایطی ست و باید برای باور کردن آزادی خود، تالش کند. آزادی در معنای اصیل و عمیق آن، فرصتیانسان آزاد ا الف( آزادی:

های اگر از کودکی این فرصت داده شود تا هر فردی در زمان مناسب تواناییهای خود را شکوفا کنیم. تا ما بتوانیم استعدادها و توانایی

تواند خالقیت خود را در مسیر سازندگی و زایندگی سوق دهد، در حال رشد می بروز بدهد، انسانِ یها اجازهخود را دنبال کند و به آن

نیاز به کار دارد؛ نیازمند پایداری و صبر است و  خویشتن، شکوفاییو  یآزادمندی از هبهر است کهواضح  نه در مسیر تخریب و تهدید. 

  ت.هاسی آنای کامل شدن، به عهدهبر« شناختیی هستیوظیفه»اکاملی هستند و یک ها موجودات نانسانطلبد. مبارزه و پیگیری می

نسان آید، اآزادی نوعی زایمان است؛ زایمانی دردناک. انسانی که از این زایمان بیرون می»نویسد: فریره در کتاب آموزش ستمدیدگان می

! به بیانی دیگر، در تالش برای به هستی آوردنِ این است« 6کشتمستمگر و س ادتض» از بین رفتنِ مستلزمِاش حیاتجدیدی است که 

ود کشی؛ بلکه آدمی خواهد بخواهد شد. دیگر نه ستمگری خواهد بود و نه ستم واقعدیده، نیز انسان جدید، حل تضاد بین ستمگر و ستم

 (24)آموزش ستمدیدگان، ص « در جریان دست یافتن به آزادی

گذاری کند، تصمیم بگیرد و انتخاب کند. به همین دلیل، های خود را کنترل کند، هدفتواند فعالیتمی انسان گیری و انتخاب:ب( تصمیم

ند و ریزی کتواند برای فردایش برنامهآموزد، میاش میانسان از گذشتهگیری و انتخاب، دو رکن بسیار مهم از وجود انسان است. تصمیم

مین ی هشود انسان متعهد شود. شاید به واسطه. خطر کردن برای ساخت دنیایی بهتر، موجب مییا برای ساخت فردایی بهتر خطر کند

ها و حتی با آگاهی از اش به خود، نیازها، خواستهشود. انسان در دنیا حضوری منفعالنه ندارد. او با آگاهیتعهد است که دنیا دگرگون می

 هابر آندر برا. این تغییر، خطرهایی برای او دارد که گاه الزم است متعهدانه الش کندت یشکوشد برای تغییر دنیامی ،اشتاریخ و آینده

 کند. ساز و خالق یاد میاز انسان به عنوان موجودی دگرگون ،بایستد. فریره

تر ستردهتر و گتر، عمیقاندیشه و عمل خود دگرکون کند. به این ترتیب، آگاهی مفهومی وسیعرؤیا، تواند واقعیت را با انسان می ( آگاهی:پ

 از اطالعات و اخبار دارد. 

هایی برای بهتر شدن دنیا بیابد. او خود را بخشی کوشد تا راههای خود میانسان مسئول بر اساس رؤیاها، آرزوها و آرمان مسئولیت:ت( 

ئولیت سلب مسهای مختلف، از افراد به شیوهگر و فاسد، آن است که های یک نظام سلطهیکی از نشانهداند. گیری این مسیر میاز شکل

که ممکن  جایید که نه تنها مسئولیتی نداشته باشند، بلکه تا دهیی قرار میهاو در فضا کندمیها را به نحوی تربیت کند؛ یعنی آنمی

ازات در گویی و یا مجاز پاسخد تا انیابند، همواره از مسئولیت گریزانهایی که بدین طریق پرورش میانساناسیر و وابسته باشند.  است،

 امان بمانند. 

لبته ایا نقش فردی )ظاهرا( معترض!  گیردبردار را در پیش میش فرمانیا نق کسی حرفی برای گفتن نداشته باشد، گوید وقتیفریره می

حال غُر زدن و در  اغلبتر مردم شرود. به همین دلیل در جوامع بسته، بیبدین نحو که اعتراض او از سطح گِلِه و شکایت فراتر نمی

یا  خشمگینها گذاریشوند. ستمگران هرگز از این گِلهکدام تبدیل به رفتاری سازنده نمی شکایت کردن هستند؛ چیزهایی که هیچ

 دانند غیر از گله و شکایت، اتفاق دیگری رخ نخواهد داد. شوند، چون میمضطرب نمی

؛ کندمی «انسانی»کند، هم در دیگران و هم در جهان. انسان جهان را از راه دگرگون کردن، خود ایجاد میتغییر را هم در  انسان :ث( تغییر

 رسدبه تحقق واقعی خود میدر آن زندگی کند. انسان زمانی خواهد تواند آن گونه که میکند که مییعنی آن را به جایگاهی تبدیل می

 د و بتواند ستم، ایستایی و ارتجاع را از بین ببرد.که بتواند دنیا را به نفع همگان تغییر ده

                                                 
 کش، در فصل چهارم به طور مفصل بررسی خواهد شد. گر و ستمی ستم( رابطه6
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 در نگاه فریره جامعهم: فصل سو 
ند و شناسهای خود را نمیرای شکوفایی خویشتن را ندارند، تواناییی اینکه اعتماد به نفس و عزت نفس بها به واسطهگروهی از انسان

نند، از استعداد خود را تجربه ک شکوفاییاند ان شوند. کسانی که نتوانستهدهند مانع رشد و بالندگی خود و دیگربینند و ترجیح مینمی

 شوند. حضور آزادی دچار هراس و واهمه می

شد عملی که مسیر انسان شدن و ر». بنابراین، کنندشوند که به خود و دیگران ستم میهایی تبدیل میاز نظر فریره این افراد به جریان

 دهد.انجام می و ستمگر کسی است که چنین عملی را در مورد خود و دیگران «شوداید، ستم نامیده میهای انسانی را سد نمویژگی

ده دیهای ستمدهند به انسانها به دلیل فرار از تعهد و مسئولیت فردی در قبال خود و جامعه، ترجیح میاز سوی دیگر، گروهی از انسان

عهد پذیری و تها به مراتب کمتر از رنج و دردِ مسئولیتآن کشند، اما این رنج به زعمِرنج می و اگرچه این افراد به ظاهر دردتبدیل شوند. 

دانسته و خود را از  اصالح و تغییر توانند همیشه دیگران را مسئولدانند و میها همواره گروهی را مقصر میاست. چون در شکل اول، آن

دیده بخوانند توانند خود را ستمکنند، چون به این ترتیب مین استقبال میه از ستم دیگرااین افراد گاگیری معاف بدانند. هر نوع تصمیم

. ترین امتیاز زندگی استمسئولیتی، بزرگتعهدی و بیها، بیدیده بودن خود امتیاز کسب کنند. برای گروهی از انسانو حتی از ستم

 کنند. دیدگان نیز از آزادی فرار میبنابراین، ستم

از  بسیاریرا. « مبارزه با ستمگر»را هدف بگیریم، نه « مبارزه با ستم»ت که ای در جامعه، الزم اسیت ستمگرانهی رفع چنین وضعبرا

اگر دیگران زیر بار ستم خودشان تحت ستم نباشند. خواهند ستمگر را کنار بزنند و می ها فقطآنها با نفسِ ستم مشکلی ندارند. انسان

رده درک نک چنین افرادی آزادی واقعی رای خودشان بر دیگران مسلط شوند، اهمیت چندانی ندارد. از دیدگاه فریره، زندگی کنند یا حت

شود. کند. این فرد، مانعی برای رشد و بالندگی دیگران نمیشود، به دیگران ستم نمیمی. انسانی که از درون آزاد اندهدو از درون آزاد نش

 ، بخواهیم. اندیگرخودشکوفایی و آزادی انتخاب کنیم که رهایی را هم برای خود و هم برای  باید مابرای درک عمیق آزادی، 

 ؟چیست «فرهنگ سکوت»

راز دیده را خاموش ساخته و مانع از ابکند تا سخن گفتن ستمسعی میوجود ندارد. ستمگر،  یی واقعیوگودیده، گفتو ستمستمگر بین 

کند. و آموزشی نیز سرایت پیدا می یی فکری اقتصادی و سیاسی ستمگران، به سلطهمرور زمان، سلطهبه او گردد.  انسانی هاینیاز

لوه ج اهمیتعادی و بی ی زیستیِ فقرا و محرومان را خوار شمرده و آن راتجربهکوشند های فکری و فرهنگی، میها و تمامی تریبونرسانه

« فرهنگ سکوت»ها، ها وجود ندارد. بر آنکنند هیچ چیز ارزشمندی در زندگی آنس میاند، زیرا احسامردمانِ مغلوب، خاموش دهند.

 .زنددامن می هادر آن این باور مسلط رادیدگان در ارتباط با گرسنگی، تنهایی و فشار نیز ی ستمتجارب هر روزه حاکم است.

توانند در زندگی اجتماعی و سیاسی جامعه، د و در نتیجه نمییشان نیستندیدگان و طبقات تحت ستم، قادر به بیان خود و نیازهاستم

ی از به الگوی کوشند تامیدهند و شان را از دست میدیدگان، به کلی خودباوریستمبسیاری از به مرور زمان مشارکتی داشته باشند. 

 ند. اجتماعیِ مورد احترامِ ستمگر دست پیدا ک کند تا به موقعیتدیده تالش می. ستم، شبیه شونداستمسلط ترسیم کرده انسان که گروه

 ؟شوندمانع گفتگو می چگونه ستمگران

 ای بین مردم وهیچ نوع رابطه کوشندمیهای مختلف اجتماعی به یکدیگر برسد و ای ندارند که صدای گروههای حاکم، هیچ عالقهقدرت

، گریزدو از آزادی می استمحروم  های انسانیشکوفایی پتانسیل یبراای که از آزادی عمیق جامعه. های مردمی شکل نگیردگروهیا 

 :زیر را داردهای مشخصات و ویژگی

 تفرقهفاصله و  -1
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وع تفاوتی نهر  ن را تبدیل به مسأله و مشکل کنند؛که نشان بدهند، بلکه آهای مختلف را، نه اینکنند تفاوت بین گروهها سعی میقدرت

کنند. یتحقیر مها یک تفاوت را بر دیگری ارجح شمرده و مورد مقابل را یت، فکر، پوشاک، جنسیت، توانایی. آناعم از رنگ، زبان، طبقه، مل

 شود. های مختلف، فاصله و تفرقه ایجاد میبین گروهدر نتیجه  شده وامتیازی برای یکی از طرفین  هر تفاوت، عاملی برای تحقیر دیگری و

 موفقیت فردیی دغدغه -2

های گوناگون افراد را به کسب موفقیت فردی به شیوه به همین خاطر و های جدا افتاده دارندجدایی و انسانی زیادی به عالقه ستمگران،

جای  ردی بهجایگزین کردن منافع ف فکر کند. در چنین فرهنگی،ع خود دهند که هر فرد تنها به منافح میها ترجیآنکنند. ترغیب می

رؤیای طبقات مختلف اجتماعی  موفقیت فردی، شود.و حتی تشویق می استجاز مُ شود،یعی شمرده میطب منافع گروهی و جمعی

ان شها خیالاما قدرتو ... .  اول شدن، نمرهشدن قهرمان ورزشیبانک، بازیگر شدن، خواننده شدن، های کشیقرعهد: برنده شدن در گردمی

ی کُش موجود را بر هم بزند. موفقیت، قیف تنگی است که عدهو ساختار خالقیت تواند قدرتهایی نمیراحت است که چنین موفقیت

کشی از تمام فرسا و به طور کلی با بهرهای طاقتهوش زیاد و کار فراوان و مطالعهتوانند عبور کنند؛ آن هم با بسیار کمی از آن می

 ند. دوستمگران می یمورد توصیه ناشنیده رها کرده و به دنبال رؤیایهای پیرامون خود را دیدگان درد خود و انسانستمهای فردی. توان

 

 کنترل، حسادت، رقابت -3

بریم، کنیم دیگران را کنترل کنیم و در فضای سلطه به سر میوقتی سعی می

، کنیم: نظمگری خود، توجیهات زیادی فراهم میما برای کنترلآزاد نیستیم. 

دهند که ها، به خود اجازه میگاه بعضی از قدرت وری، ارزیابی دقیق و ... .بهره

های یک جامعه را کنترل کنند. های انسانها و سلیقهها، خواستهرؤیاها، اندیشه

نی، رفتار و یا حضور دهد ابعاد انساای به خودش اجازه میوقتی فرد یا جامعه

ده ربه نکردهد که هنوز آزادی را تجی خود بگیرد، نشان میزیر سلطه دیگران را

 است. 

 چنینهم شود، از درون آزاد نشده است.یا از مشکل دیگران شاد می بردهای خوب دیگران لذت نمیو از موقعیت ی که حسادت داردانسان

ر پنداِر بهر شکل از رقابت مبتنی  واقعی را تجربه کنند؛ نفسعزتآزادی و توانند گیرند، هرگز نمیها در فضای رقابت قرار میوقتی انسان

با اثبات خود به دیگران، کنار بزند. حتی فرد  این پندار را خواهدفرد از درون پذیرفته است که ناتوان است و میضعف و ناتوانی است. 

 داند که ممکن است نسبت به حریفی دیگر ناتوان باشد و هراس از باخت تمام ارکانای میبرنده نیز آزاد نیست. هر برنده در هر مسابقه

 ی است. حال جنگیدن با دشمنی واقعی یا خیالاو همواره در کند. زندگی او را تهدید می

 انسان خودساخته وجود ندارد

پسرم، من مردی را دیدم »نام کند، گفت: ثبتای که قرار بود بدون پول مرا در ایام رکود اقتصادی و فقر[ روزی مادرم در مورد مدرسه»

ای با او وقتی این مرد، بدون این که مادر من آشنایی«. که به آموختن عشق بورزیاش خواهد پذیرفت، به شرط آنکه تو را در مدرسه

شق ورزیدن در زندگی را اش که یکی از بهترین مدارس شهر بود درس بخوانم، عی خصوصیداشته باشد، به من اجازه داد تا در مدرسه

 ام. انسان، اعتقاد نداشته«اممن خودم را ساخته»به من چشاند و اهمیت یاری کردن یکدیگر را به من نشان داد. من هرگز به این سخن، 

اند، اما دههای خودساخته ایستاهای زیادی وجود دارند که در پشت سر انسانها، انسانخودساخته وجود ندارد. در گوشه و کنار خیابان

ام در که همسر نخستسازیم. آموزش من در آن مدرسه خاتمه یافت و بعدها، پس از آناند. ما خود را به تنهایی نمیو دور از چشم نهان

 بخشی از خاطرات پائولو فریره«                را به روی من گشود، ازدواج کردم.اش گذشت، با دختر همان مردی که درب مدرسه
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  بخشرهایی آموزش به سویگر آموزش سلطهاز م: چهارفصل 

 «آموزش، عملی سیاسی است» -1

ین ابه لفی دارد. نخست های مختااین جمله معن«. آموزش، عملی سیاسی است»شود: صه میترین اندیشه فریره در این جمله خالزاینده

کشور ی ی ادارهمتضادی در باب انسان و جامعه و شیوهگاه های مختلف و ها و اندیشهبینیجهاندر سیاست،  همان طور کهمعناست: 

 طور کلیو به  ش، بخشی از رویکرد ما به اجتماعرویکرد ما به آموز مختلفی وجود دارند. ی، در آموزش و پرورش نیز، رویکردهادوجود دار

ه طراحان ک ممکن است شکست یا موفقیت رویکردی باشد ی آموزشی،است. در این معنا، شکست یا موفقیت یک برنامه انسان و جهان به

از  ابتدایی، های اول و دوم دورههای طبقات محروم، بین سالهزاران نفر از بچه» گوید:می فریرهآموزش نسبت به انسان و جهان دارند. 

های پنجم و ششم به خاطر اند. در ادامه هم بسیاری در کالسها خواندن و نوشتن را یاد نگرفتهکه آنشوند، به خاطر ایناخراج میمدرسه 

اما  «کنندها خودشان ترک تحصیل میبچه»گویند که ها میشوند. بسیاری از معلممردود شدن در ریاضیات، تاریخ یا جغرافی اخراج می

در زیر آن پنهان را  خوردهشکست نظام آموزشی یک است تا خرابیِ ی شیرینای خامهاست؛ الیه« ا به نفهمی زدنخود ر»این حرف، 

 گوییم.کنیم اما هرگز و هرگز از شکست خودمان سخن نمیها را رد میشوند! ما آنها اخراج میکنند، آنها مدرسه را ترک نمی. بچهکنیم

ن هم باید برای حل آها را به مدرسه باز خواهیم گرداند؟ این یک سؤال سیاسی است. نی این بچهپرسیم که چه زمانمی یا از خود

ی ی آموزش و پرورش بدون توجه به مسألهبرای من فکر کردن دربارهطرف وجود ندارد. نظام آموزشی بیتصمیمات سیاسی بگیریم. 

پردازیم؟ در آمریکا، آموزش می به [ایبینیجهانچیزی ]یا چه یا چه  قدرت، غیرممکن است. باید از خود بپرسیم که به نفع چه کسی

اما وقتی بُعد سیاسی کنند. ماهیت سیاسی آموزش را نفی  تا «7آموزش در خدمت همگان است»دهند که کنندگان کشور شعار میاداره

پردازیم به سرزنش اخالقی قربانیان می ترک تحصیل[ ای مانندهای آموزشیکنیم، ]به ناچار برای توجیه شکستتعلیم و تربیت را نفی می

ریزان گزاران و برنامهشود، نه سیاستحاال دیگر کودک مسئول این شکست تلقی میو ] دهیمها را مورد مالمت قرار مینو افت تحصیلی آ

. آیندبیرون می طاب به خبرنگار آمریکایی[]خای شما های مدرسهاز نظاماند، در حالی که هنوز سوادی نیاموخته ،افراد بسیاری .آموزشی![

ای بینیی درک و جهانهای آموزشی رایج، در مقابل نحوهبا نفی شیوه خواهندمیچرا که  مانندنمی های آموزشی شمانظامدر  این افراد

: 1369کیهان فرهنگی، فریره، به نقل از گفتگو با ) «ند.نمای، مقاومت [حاصلیِ آنو نامطلوب بودن و بی] شودداده می ها آموزشکه به آن

22) 

 

این است که آموزش باید برای ایجاد تغییرات اجتماعی، نقشی فعال داشته باشد. « آموزش، عملی سیاسی است»ی دومین معنای جمله

جا را در آن اشیره نظریهدر برزیل، جایی که فر. باشدعدالتی و بی اجتماعی طرد نباید تثبیتی آموزشی، سیاست یا برنامه ی یکنتیجه

ی ی اقتصادی، اجتماعی و آموزشاز سرمایه ها نفرو میلیون تدوین و اجرا نمود، نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده بود

                                                 
 کند و فرصتی است که به طور مساوی و برابر، در اختیار همه قرار دارد. ی اجتماعی خاصی را دنبال نمیطرف بوده و نفع هیچ گروه یا طبقهد که آموزش، بیشو( یعنی ادعا می7

 کند.آموز در ایران، یک نفر ترک تحصیل میدانش 4هر از 
 

 
 

 (mehrnews.com/news/4004234)منبع: کند.  آموز در ایران، یک نفر ترک تحصیل میدانش 4خبرگزاری مهر: از هر 

های مرکز با توجه به گزارش ،سال ایناند. در آموز ایرانی ترک تحصیل کردهمیلیون دانش 7 حدود 90در مهر ماه سال ی فرصت امروز: روزنامه

به دالیل  هااز آن نفر میلیون 7دادند که میمیلیون نفر باید آموزش خود را در مدارس ادامه  19، حدود سال 19تا  7در سنین ، آمار ایران

 .مختلف قادر به ادامه تحصیل نبودند

 18تا  6هزار نفر بین سنین  پانصدمیلیون و یکحدود ، 93-94 سازمان نهضت سوادآموزی، در سال تحصیلی معاون آموزشیِ طبق آخرین آمارِ

 .از آنها از یادگیری و تحصیل متنفر هستند درصد 30بیش از  اند.هنام نکردای از کشور ثبتسال در هیچ مدرسه

market-report/education-kethttp://forsatnet.i)منبع:  r/mar/ 1394خرداد  21، «آموزان در ایرانآماری از ترک تحصیل دانش»، با عنوان) 

 

http://forsatnet.ir/market-report/education-market/
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ای هدر جامعهدیده، فریره را واداشت که دست به کاری بزند. فریره متوجه شد که بودند. این ستم و روابط میان ستمگر و ستممحروم 

های فرهنگی، مهاجران و بسیاری شوند )کارگران، زنان، اقلیتی اجتماع، طرد میهای مختلفی از مردم، از صحنهداری، همواره گروهسرمایه

 شکوفاییآموزش باید برای رفع ستم و ایجاد آزادی و خود ،سیاسی بودن با توجه به این معنا از (232: 1393. )پالمر، دیگر از مردم عادی(

 ها، نقشی فعال داشته باشد. انسان

 بایگانی( آزاد کنید!تفکر بانکی )آرشیوی/ آموزش را از  -2

بق این بر ط پردازد.هن مخاطب میاست و تنها به انتقال مواد آموزشی به ذ ای از آموزش است که ضد گفتگوتفکر یا آموزش بانکی، شیوه

چه را آموزنده، منفعل است و تنها باید آنشود. ها، به او خورانده میها و دانستهت که یافتهء ای اسآموز، شیمخاطب یا دانش دیدگاه،

شاگردان، ذخیره  چون پول، در صندوقِ ذهند آموزشی را همگذاری است که مواگوید دریافت و ضبط کند؛ گویی معلم سرمایهآموزگار می

 ن دو وجود ندارد. بین ای ایواقعی وشنودگفتهیچ  کند وو انباشت می

ر د اکنون معلم، نتایج آن جستجو و کشف راو است  و معلمان و محققان انجام شده ریزانجستجو و کشف و یادگیری، قبال توسط برنامه

گذاری و کشف کند. شاگردان قرار نیست همراه با معلم خود، مسیر جستجو و هدفبه شاگردان منتقل می «اطالعات»ای از قالب مجموعه

ها از قبل انجام شده است. اکنون ی این. همههایی متفاوت را کشف کنندجدید را بیازمایند و یافته ییا شاید مسیر را از نو طی کنند

 گذاران آموزشی است. های سیاستیافتهخاطرسپاری زمان به

 تربیتی، مردم به-ی آموزشیی این شیوهواسطه بهکند. قلمداد می «دانای مطلق»دهنده را و انتقال «نادان مطلق»این نگرش مخاطب را 

ان و ریزی ممتاز )برنامهتنها به طبقهها( و خالقیت )تغییر دنیای پیرامونی(، رسند که قلمرو معنا )فکر کردن به چراییاین باور می

 . استدیدگان از زندگی ی ستمی تجربهو تحقیرکنندهی آموزشی مطلوبِ ستمگران گذاران و معلمان( تعلق دارد. این، شیوهسیاست

فرهنگ شما خوب نیست! زبان شما بوی ناخوشایندی »شود: پیامی داده می ه طور ضمنی و ناآشکار،در مدارس آمریکایی به مهاجران ب

ات زندگی آموزان مدام عقب نگه داشته شوند و اگر مدارس تجربیاگر دانش« ]...[ دهد! شما باید خود را با فرهنگ ما تطبیق دهید.می

علم و های مای از آموزشکنند، چگونه؟ با یاد نگرفتن کلمهها در برابر این فرایند مقاومت میروزانه، زبان و فرهنگ آنان را نفی کنند، آن

ن از های خودشاها دارند بر کلمات و دریافتها قرار دارد. به یک معنا، آنمواد آموزشی و با نفی یادگیری فرهنگی که پشت آن آموزش

بیند شاگرد، خود را محتوا و موضوع آموزش درگیر نمی (23: 1369کیهان فرهنگی، گفتگو با فریره، به نقل از « )گذارند.زندگی صحه می

ند و این کهای درسی برقرار نمیفهم و یادگیری مشارکتی نداشته است. او نسبتی بین خود و آموزه فرایندانگیزه است، زیرا او در و بی

 ها برای او خالی از معنا هستند.آموزه

 همیتارتباطی شکل بگیرد. ارتباط زمانی بین معلم و کودک است. قرار هم نیست ا دهد، برقراری ارتباطکه در این مسیر رخ نمی چیزی

عات از اگر اطال باشد؛ریزان آموزش مطلوبِ برنامه ،منابع، محتوا و آموزش به نفع این ارتباطو تغییر کند که درک بهتر طرفین پیدا می

 و اگر فقط قرار باشد این اطالعات به هر شکلی  منتقل شود، دیگر ارتباط ضرورت ندارد. قبل  مشخص شده باشد، 

ت به نفع ستمگران اس هالوحی آنموزان و برانگیختن سادهآی دانشرسالت آموزش بانکی، به حداقل رساندن یا نابود کردن قدرت خالقه»

چون نقد، تحلیل، بیان فکر یا در این روش مواردی هم «و نه میل دارند آن را دگرگونه ببینند.هند راز جهان برمال شود خواکه نه می

ه بی یک اثر ادبی پرسیده شود. های تاریخی نقد شوند یا نظر کودکان دربارهقرار نیست شخصیتاحساس، حل مسأله و ... وجود ندارد. 

جامعه  بخشی به ساختو دیگر قادر نیستند در شکل دهندیدگان(، توانایی اندیشیدن نقادانه را از دست میدها )ستماین ترتیب، انسان

 مشارکت کنند. 

 های بانکی است.بازنگری در آموزشگر، اولین گام در رهایی از آموزش سلطه
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 «وشنودگفتکلید راهگشای آموزش: » -3

 اکثریتی از جامعه دیده که اغلبهای ستممؤثر با گروهنگی جامعه، در برقراری پیوند های فرهمتفکران، روشنفکران و سایر گروهگاه 

توان نوعی شکاف بین ها درگیر اند. این مسأله را میهستند، دچار معضالت بسیار بوده و با نوعی ناتوانی در ایجاد ارتباط با آن

 هایدیدگان در درک ریشهتمی اجتماعی این است که از یک سو، سلهی این شکاف و فاصهای مردم دانست. نتیجهکردگان و تودهتحصیل

نیستند. هر دو  ها و نظریات خودهایدکردگان نیز قادر به فهماندن و اجرای مسائل خود ناتوان هستند و از سوی دیگر تحصیل ساختاریِ

 تند.، محروم هسک برای فهم موقعیت و مبارزه با وضع موجودگروه از داشتن زبانی مشتر

فنون و  را بگیرند. از نظر فریره، و سایر دردهای اجتماعی دیدگانشدگی ستمجلوی طرد اندتوانستهنیز، ن لیم و تربیتهای رایجِ تعاندیشه

 تواند به ما کمکآموزش میالبته  بینجامند. عادالنهای یا جامعه ای جدیدتوانند به خلق مدرسهامکانات جدید آموزشی، به تنهایی نمی

 ی کهمهمهای میان آموزش و واقعیتکنیم، درک کنیم و تغییر دهیم اما تنها در صورتی که کند تا جهانی را که در آن زندگی می

 («پائولو فریره»، فصل 232: 1393)پالمر،  ها مبارزه کنیم.مردم درگیر آن هستند، پیوند برقرار کنیم و برای تغییر این واقعیت

یگر زیستن در کنار انسانی دیعنی  وشنودگفت !وشنودگفتبا شود؟ واقعیت زندگی مردم، چگونه ممکن می ایجاد پیوند بین آموزش و

 وشنودتگفمعلم نباید خود و شعور خود را به کودکان تحمیل کند. فقط از طریق » .در حالی که هم شنیده شویم و هم دیگران را بشنویم

معلمان و دانشجویان، هر دو موجودات ناکاملی هستند و باید در فرایند « و طی کرد.درست را با هم کشف های توان راهاست که می

ولی این ت، کند نیسآموزش از یکدیگر بسیار یاد بگیرند. این به معنای نفی نقش معلم به عنوان کسی که فرایند یادگیری را هدایت می

هیچ جریان توسعه و  («پائولو فریره»، فصل 239: 1393)پالمر، باشد. ی دانش فرایند باید بر اساس گفتگوی انتقادی و ساختن دو جانبه

ریزی کرد. باید با مردم هایی را بدون مشارکت مردم طراحی و یا برنامهتوان برنامهآموزشی، بدون مشارکت مردم، پیش نخواهد رفت. نمی

 ریزی کرد. ها برنامهپیش رفت و با آن

است  وشنود فرصتیکنندگان صبور آن. گفتباشند، نه صرفا دریافت و در آن فعال دم، موضوعِ آنفریره در جستجوی آموزشی است که مر

ه چ ز موضوع آموزشگویند؟ اچه می هاافراد، بشنوند که مخاطبان آن شناسان و سایرشناسان، جامعهریزان آموزشی و حتی روانتا برنامه

گران، مخاطبان دهد که با کمک تسهیلاراتی دارند؟ از سوی دیگر، این امکان را میچه انتظ ها چیست؟ وهای قبلی آنتجربهدانند؟ می

 های فعلی خود را با مرور این وضعیت مطلوب، بازشناسی کنند. با یک وضعیت مطلوب آشنا شوند و خواسته

وشنود به دهد. گفتتغییر را می و خالقیت اش،های ارزشمند زندگیف پتانسیلدیده فرصت ابراز، شناخت خود، کشوشنود، به ستمگفت

ورزی و امید را ها، عشقی یک ارتباط نزدیک و واقعی با انسانریزان آموزشی نیز فرصت آموختن از مخاطب و زندگی او، تجربهبرنامه

 توانند یکدیگر را از درون آزاد کنند.ها با مشارکت هم میانسانبه این ترتیب،  دهد.می

 چه موجب یادگیری فردشان درک کرد و شناخت. به نظر او آنباید یادگیری را با مردم و در محیط طبیعی زندگی که اشتد ارصرفریره ا

کند، هماهنگی دارد. موضوع یادگیری باید از ای که در آن زندگی میشود این است که آن موضوع، چه قدر با نیازهای فرد در جامعهمی

 دگی او را سرشارتر سازد. زن فرد سرچشمه بگیرد و بتواندزندگی 

ای ریزان اجتماعی روند یک سویهگران و یا برنامهقدر که قرار نیست از سوی تسهیلوشنود همانطور که گفته شد، در گفتالبته همان

اطبان خگران و مدنبال شود، به همان میزان هم قرار نیست فقط صدای جوامع محلی شنیده شود، بلکه رکن اساسی، تعامل بین تسهیل

 ریزی کنیم، بلکه الزم است با کمک هم وضعیتوشنود فقط قرار بر این نیست که ما هر نیازی را بشنویم و برای آن برنامهاست. در گفت

 های واقعی دست به عمل بزنیم. قرار دهیم و برای دسترسی به پاسخ خود را بازشناسی کنیم، نیازهای خود را نقادانه مورد بررسی

 اند از:عبارت وشنودگفت اصول ترویج
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ها و خطاها را تاب آورد. عشق به مردم یا کودکانی توان صبور بود و آسیب: بدون عشق به مخاطب، نمیدوست داشتن مخاطب -1

ها های آنت، اشتباهها عمیقاً فرصت تمرین و تجربه بدهیم و بدون قهر و عصبانیشود به آنکنیم، موجب میها کار میکه با آن

 ذیریم. را بپ

کنند. رسانی به مردم را دارند، خود را از مردم یا مخاطبان خود جدا می: گاه نیروهایی که قصد یاریجدا نکردن خود از مردم -2

 سازند. به این ترتیب، نیروهایی زندگی، از مواردی هستند که این جدایی را آشکار مینوع پوشش، ادبیات و لحن صحبت و شیوه

بگذارند.  مردم عادی )به اصطالح( خواهند شانس یا فرصت ابراز را در اختیارِمی دانند کهرا افرادی برتر میآموزش و توسعه، خود 

 هایی است. سازیوشنود، پرهیز از چنین جدای گفتالزمه

متعدد از  رغم وجود مقاومت یا بازخوردهای منفیی آموزش یا توسعه، علی: اصرار بر یک نوع شیوههای دیگرحلتوجه به راه -3

آموزانِ پیشِ روی خود داشته و شکایت و رنجش بسیار نسبت ای منفی از دانششود که معلمان تجربهجانب مخاطبان، سبب می

 گذاری نمود. تغییر داد و از نو هدفمتناسب با شرایط مخاطب ریزی را ها پیدا کنند. باید هر دم از نو اندیشید و برنامهبه آن

ند شود. در روکنترل میاعمال سلطه و ریزان و معلمان، صرف بخش مهمی از نیروی برنامه متأسفانه: نترلپرهیز از سلطه و ک -4

 وشنود به یکحل است. در غیر این صورت، گفتچه مهم است، فضای درک، پذیرش، شنوایی باال و پیدا کردن راهوگو آنگفت

 شود. فعالیت بالنده تبدیل نمی

 توانند تغییر کنند. های مردم در جوامع مختلف، میاید باور داشت که هم انسان و هم گروه: بباور داشتن به تغییر -5

ه ب وشنود، قرار نیست فقط منافع یک گروه حفظ شود یا حتی گروهی ایثارگر منافع خود را: در گفتتوجه به منافع همگان -6

 .8های کالس یا جامعه بهره ببرندوهی گرنادیده بگیرد، بلکه باید به سمتی رفت که همه نفع منافع دیگران

 :وشنودگفت مقدمات الزم برای

های پایه و مقدماتی را برای ها تمرینگران باید مطمئن شوند مخاطبانِ آنوشنود، نیازمندِ چه مقدماتی است؟ تسهیلگیری گفتشکل

 اند. در غیر اینهای خود داشتهها و اندیشهدیدگاههای مناسب برای ابراز و آشکار کردن خویشتن، اند و فرصتوشنود تجربه کردهگفت

 توانند نیازهای واقعی خود را بیان کنند.صورت، افراد نمی

معنای  حرف زدن، فقط بهوشنود باید آن را طی کرد. ای است که برای رسیدن به گفتترین پله، مهمفرصت دادن برای حرف زدن

ن در بحث و گفتگو، اظهار نظر پیرامون مسائل مختلف، پرسیده شدن، توضیح دادن، توضیح بیان نیازهای روزمره نیست، بلکه قرار گرفت

های بحث و گفتگو تبدیل شوند. هر موضوع و محتوایی باید های درس باید به کالسکالس هایی از این فرصت است.و ... بخشخواستن 

تمر و مس «وشنودگفت»غیر از به شکلی ... شود. هیچ چیز را نباید هایی چون اظهارنظر، پرسیدن، تأیید و رد کردن و تبدیل به جریان

  شود. وشنود میجانبه، مانع از پیشرفت و تمرین گفتسویه و یکمداوم در اختیار کودکان قرار داد. انتقال صرف اطالعاتِ یک

 هراسآزاد و بیود را بیان کنند و در بیان خود توانند خکودکان میود که ئن شمباید مط ایمربیآموزگار یا هر وشنود، برای وقوع گفت

نه اند و میرا به دست آورده مهارت پرسیدن ؛اندرا تمرین کرده بیان احساسشناسند و های خود را میاحساس؛ هستند توانند آزادا

 .ندهای خود را بیان کنپرسش

است؛ یعنی باید مراقب بود در ابتدای مسیر  قضاوت نکردناید رعایت شود، ی مهمی که ب، در گام اول، نکتهوشنودگفتبرای ایجاد 

ها بی هراس حرف بزنند. هایشان داوری نکرد. مهم این است که در ابتدا و در گام اول، آنکودکان را به خاطر اظهارنظرها و یا پرسش

های بعدی او را هدایت کرد تا مستدل توان در گاموقتی این هراس از بین رفت و کودک موفق شد با اطمینان و امنیت حرف بزند، می

 انی را در گفتگوی خود رعایت کند.های انسحرف بزند، منطق داشته باشد، دلیل بیاورد، محترمانه سخن بگوید و ارزش

                                                 
 . 2وشنود دارد که خواندن اصل آن، ضروری است. رجوع کنید به پیوست ی گفتفریره، بحث بسیار زیبایی درباره( 8
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 یهایگیرد. برنامهخوبی شکل میبه  های حجمی و حرکات موزونچون هنر، موسیقی، نمایش، نقاشی، کارهایی هموشنود در زمینهگفت

 توان به یک کالس پرچالش برای گفتگو تبدیل کرد.چون ادبیات، علوم پایه و علوم اجتماعی را هم می

 ، سالمندان، کودکان، دگراندیشان،چنین زنان، مهاجران، معلوالنهای قومی، دینی، زبانی، همهایی مانند اقلیتدر بسیاری از جوامع، گروه

های خود را بیان کنند. ی حرف زدن ندارند یا به سختی قادرند حرفاز این قبیل، یا اجازه و ای که در قدرت حاکم نیستندمردم عادی

ها امکان حرف زدن و بیان خود معلمان باید توجه ویژه داشته باشند تا این گروهها نیز وجود دارد. این مشکل در مورد کودکانِ این گروه

 را داشته باشند. 

 شود؟منجر می دیدهستم-ی ستمگردوگانه برچیده شدنِوشنود چگونه به گفت

دیدگان سکوت را شکسته، به سخن آمده و دیده را به همراه دارد و وقتی ستموقتی آموزش، مبتنی بر گفتگو باشد، شنیده شدنِ ستم

که  ی آموزشیاین رو، الزمه شوند. ازاند، به ناچار شکسته میهایی که قدرت و ایدئولوژی حاکم ترسیم کردهگاه اسطورهشنیده شوند، آن

گان دیدبخش باشد، احترامی صمیمانه و صادقانه به دانشجو و دانش اوست. در حال حاضر مدرسه، دانشی که ستماز لحاظ سیاسی رهایی

دهد و برای شمارد. الگوی آموزشی فریره، به دانش یادگیرنده مشروعیت میارزش( می)یعنی بی« عامیانه»دارند را خوار شمرده و آن را 

شود. در رویکرد فریره، دانشی که یادگیرنده طی تجربیات زندگی به آن ارزش و جایگاه تاریخی قائل است، ولی در این سطح متوقف نمی

 بخش را جستجو کند. دهد که دانش مسلط در جامعه را نقد کرده و دانشی جدید و رهاییدست آورده است، به او این قدرت را می

 اند از:عبارت وشنود وجود داردهایی که پیش روی گفتواریخطرات و دش

ه شود، طبیعی است ک وشنودگفتهای دیگر در جامعه وارد گیرد آگاهانه با دیگران یا با جریانوقتی فرد، گروه یا جریانی تصمیم می

تر است. برخی از این وری به مراتب بیشهای بسته و دیکتاتها در جوامع و فرهنگی خاص خود را دارد. این آسیبهای اولیهآسیب

 اند از:ها عبارتآسیب

بیاتی کند و با هر ادادبانه رفتار میتند و بی گاههای خود از حرف زدن، و نداشته است، در اولین تجربهوقتی گروهی تمرین گفتگ -

 ، پشیمان شوند.اندیی را فراهم کردههای که چنین فرصتانیا معلم مرداندولتشود که د. این رفتار گاه موجب میزنحرف می

زنند و یا نسبت به وقفه حرف میکنند، بیوگوی دیگران دخالت میکنند، در گفتچیز اظهار نظر می ی همهنوآموزان درباره

 دهند. ها هستند، رفتار تند بروز میهای آنوالدین یا عزیزان خود که شنوندگان اصلی حرف

دارند و این موجب  توهم، اغراق، نظرات آشفته و اظهار نظر بدون تخصص ، پرگویی،وشنودگفتی نوآموزان، در آغاز تجربه -

 ای را پس بزنند. شود که سایر شنوندگان )مثال دیگر شاگردان کالس(، چنین رابطهمی

ها ند یا با نظر آنه نکها توجکنند و اگر کسی به نظر آنصبر و لجوج جلوه میی خویش، کمنوآموزان، در بیان حرف و خواسته -

 ی خودشوند و انگیزهها اجرا نشود، ناراحت و حتی عصبانی میی آنها تأیید و خواستهموافق نباشد و یا در همان لحظه نظر آن

 دهند. وگو را به کلی از دست میبرای گفت

ها ها بدهند که تمرین کنند. قطعا این تمرینا به انسانگزاران و معلمان و اولیاء امر، باید صبوری کنند و با عشق خود این امکان رسیاست

 های خاصی را هم به همراه دارد. خطا و اشتباه

د وشنوگفت بار دیگر به یاد آوریم که .ی خردسالی با کودکان تمرین کنیموشنود را از دورههای گفتضروری است هرچه زودتر مهارت

گری، شک، اعتماد، انتخاب، مانند پرسش هاای از تواناییت که به مجموعهجریانی اس بلکه به معنای حرف زدن یا شنیدن نیست، فقط

 پردازد. سازی، استدالل، استنتاج، تحلیل، ارزیابی و نقد میفرضیه

گر. انسان دیهایی است که در این ماجرا باید شکل بگیرد؛ یعنی ارتباط انسانی با ، توجه به ارتباطهای الزمتر از آموختن مهارتاما مهم

دلیل  به همینگیرد که دو نفر بخواهند یکدیگر را بشنوند. وشنود ارتباط بین دو نفر است. این ارتباط زمانی شکل میبنیاد گفت
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و  کوشند با دامن زدن به رقابتها میقدرتها یاری برساند. تواند به آزادی آنشود که میگیری بین دو انسان تبدیل به اصلی میارتباط

ها در آن کنند.های آموزشی نیز ترویج میاین رفتار را بسیاری از نظامها را از بین ببرند. قایسه و حسادت و ...، هر نوع ارتباط بین انسانم

 کنند. دهند و گاه با رقابت و مقایسه، این روابط را تخریب میمی های آموزشی، ارتباط کودکان را در حداقل ممکن قراربرنامه

که افراد یک جامعه بتوانند برای وشنود است؛ اینکاری و منطق گفتدلی، همهای مبتنی بر همکند، آموزشریره از آن حمایت میچه فآن

د از دیهای مناسب دست یابند. حلدلی کنند و بتوانند به کمک هم به راهها، مسائل و حتی افتخارات خود با یکدیگر همشادیها، رنج

ها را به ما کسانی خواهند بود که انسان و قهرمانان قدیسان ،شود. به همین دلیل، در آیندهفقط با دیگران حاصل می فریره، رستگار شدن

 وحدت، جمع، گروه و مشارکت دعوت و هدایت کنند. 

 تالش برای کشف رازهای دنیاپرسش و  -4

کنند. تا ها مدام سؤال میشود. آنها آغاز میدر درون آن ی نخستکنند، کنجکاوی نیز از همان لحظهکودکان وقتی زندگی را آغاز می»

کنند؛ کشتن توان جستجوگری و کنجکاوی. فصل زیبایی که در حیات روند. مدارس آهسته آهسته شروع به کشتن میاینکه به مدرسه می

 (22: 1369)کیهان فرهنگی، « شود.یک کودک در طفولیت آغاز شده بود، بسته می

ازی است که باید آن را کشف کنیم؛ یعنی الزم است کشف کنیم که هر گی امروز ما و یا هر درکی که از واقعیت داریم، رهر بخش از زند

به ظاهر چه را که امروز مفهوم، هر موضوع و هر واقعیتی چه گونه بوده است؟ چه قدر پشت آن درایت یا حماقت خوابیده است؟ آن

. ردها را کشف کدنیا رازهایی دارد که باید آن واقعی شود؟با کشف رازهای آن، تبدیل به حضوری دانیم، چگونه ممکن است غیرواقعی می

مان، سخانواده، مدرسه، وسایل نقلیه، طبیعت، آ. ها را بررسی کرد و درصدد شناخت آن برآمدی پدیدهباید یک بار، بلکه بارها و بارها، همه

 ترین رازها نیز، خود من هستم!ها کوشید. و یکی از مهمتوان برای کشف راز آنند که میهایی ای پدیدهانگشتان، دیوارها و ... همگ

دنیا و واقعیت، این چیزی خواهد بگوید گر کارش این است که دنیا را محدود کند و به آن خاتمه بدهد. او میآموزش و پرورش سلطه

 کنیم و به غیر از این نیست. در این سیستم، هیچ رازی وجود ندارد. است که ما درک می

ن کنند. ایکودکان نسبت به محیط پیرامون خود با شگفتی برخورد میست. های دنیاکشف رازها برای ترین راهمهمپرسش، یکی از 

های او نیز کم شود، به همان اندازه، پرسشزمانی که شگفتی کودک کم می کند. یت میهای فراوان هداها را به پرسششگفتی، آن

 شود. می

های سلطه از واقعیت و غیرواقعیت دارند، دنیا را برای کودکان قطعی، از پیش تعیین شده، مشخص و واقعی کردن دنیا با روایتی که نظام

یا های دنتمام بخششود. چون زده نمیکند، از هیچ چیز شگفتآموزشی رشد می به همین دلیل، کودکی که در این نظامکند. خطی می

 اند. را دیگران از قبل کشف کرده

و  شود. پرسشتوان پرسش کرد، عمال راه تغییر باز میوقتی میگری آماده کند. کوشد کودکان را برای پرسشآموزش مترقی همواره می

کند تا پرسش شکل بگیرد و فرایند پرسش به عنوان یک رفتار ری است. هر جا کسی کمک میگری، در بطن خود، علیه دیکتاتوپرسش

های های آموزشی شود، فرصتی فکری نظام، فلسفه«پرسش»کودک نهادینه شود، به آزادی و تغییر دنیا یاری رسانده است. وقتی در 

 آورد. وگو، تعامل و ارتباط به وجود میفراوانی برای کشف، گفت

نیم برای شود که کودک را یاری کگری و شک، تبدیل به رفتار بالنده میزمانی پرسشتنها گذاشت.  کودک را نباید با پرسش و شکلبته ا

د. شک را به فعالیت و کنش خالق برسانها، وگو، ارتباط و سایر راهشک و تردیدهای خود اقدام کند؛ یعنی بکوشد با مطالعه، تحقیق، گفت

کند، سرشار از شور زندگی است؛ یعنی فرد آن قدر به تغییر بایست آغاز راه باشد. شکی که فریره از آن صحبت مییشک و پرسش، م

هایی برای ادراک جدید باز کند. معلم باید امید و نیرویی به مخاطب بدهد تا پرسش کوشد از طریق تردید و پرسش، راهکه می امید دارد

 و به دنیایی از امکانات فراوان برای تغییر، قدم گذارد. ه و شک او از گله و شکایت دور شد
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سائل زندگی مهایی بدبین، شکاک، همیشه معترض، ناامید و تلخ نیست. بلکه انسانی است که گری، تولید انسانی شک و پرسشنتیجه

موقعیتی به فکر اصالح باشد، در مشکل و ناامیدی داند. ما باید کودک را یاری دهیم تا در هر بیند و تردید را گام اولِ حل مسأله میرا می

 نماند و راه را برای تغییر باز کند. 

 سازیمکه ما جهان را میآگاهی به این -5

ر داد. این تغیی و رسیدن به دنیایی نو توان این دنیا را به نفع بهتر شدن، پس میگیردها شکل میکار و تالش انسانی دنیا به واسطه

توانند با کار، اندیشه و رؤیای خود دنیا را تغییر دهند. آموزش که میاینکند کودکان خود را بخشی از دنیا بدانند و یاندیشه کمک م

 کوشد از تازه شدن و نو شدن دنیا حمایت کند. مترقی می

 به کودکان، امکان انتخاب بدهیم -6

دن هایی نیازمند است و هم توانمند شزمینهیندی است که هم به پیشبلکه فرا شبه آن را فراگرفت،ت که بتوان یکانتخاب، مهارتی نیس

هایی ساده اما مؤثر برای حق انتخاب فرزندان خود به وجود از بدو تولد، فرصتهای گسترده و متنوع دارد. در آن، نیاز به تمرین و تجربه

 در آموزشی خردسالی به کودکان امکان انتخاب بدهند. ن دورهکنند، باید از هماای که به آزادی بشر فکر میهای آموزشینظامبیاورید. 

ات گریزناپذیر یکی از اقتضائچنین باید بدانیم که هم های انتخاب فراهم کرد.ایط، فرصتبزرگساالن و نوجوانان نیز باید متناسب با فضا و شر

غیرممکن است ذهن کنجکاو بتواند بدون اشتباه و تردید، ی انتخاب بود و خطا نکرد. توان در فضای تجربهاست. نمی ، خطا کردنانتخاب

ی خردسالی بتوانند خطا را تجربه کنند تا پس چه بهتر که کودکان از دورهو آن را جذب کند.  به موضوع مورد توجه خود نزدیک شود

 در بزرگسالی، خطاهای کمتری داشته و با خطاهای رخ داده نیز به خوبی برخورد کنند. 

 تجربه! -7

ن نقشی تریی خود را پیش ببرد. شاید مهماگر به راستی به یادگیری عمیق و پایدار ایمان داریم، الزم است کمک کنیم هر کودک تجربه

ری چه ضروهای مخصوص به خود را بیاموزد.  آنتوانند داشته باشند، این است که کمک کنند تا کودک از هر تجربه، درسکه معلمان می

 ی کودکان است. های متنوع و گستردههای گوناگون برای تجربهفرصت است فراهم کردن

ان گری بر واقعیت، ذهن انسکنش آگاهانه انسان بر روی واقعیتی عینی که همین کنش»تعریفی که فریره از شناخت دارد عبارت است از 

کند کند و سعی میهای عینی زندگی عمل می( یعنی وقتی انسان بر اساس واقعیت156)آموزش در جریان پیشرفت، ص «. سازدرا می

نِ خود دهد؛ شناختی زیستن با واقعیت و تغییر آن، به او شناختی نسبت به خود و جهان میتا آن را چنان که باید تغییر دهد، این تجربه

 تواند نو و انسانی شود. چون چیزی که میچون موجودی خالق و شناختن جهان همهم

آموزان نگیریم و اگر ی کودکان فراهم نکنیم، اگر موضوعات آموزش یا تجربه را از بطن زندگی دانشهایی برای تجربهحال اگر ما فرصت

آموز . دانشآیدبه کودک فرصت ندهیم تا آزادانه در بستر زندگی خود به چالش و تغییر بپردازد، شناخت و یادگیری در کودک به وجود نمی

ها زندگی کند. اگر والدین و معلمتغییر احساس مییابد و جهان را صُلب و غیرقابلنا برای تغییر واقعیت میخود را فردی منفعل و غیرتوا

ی تواند درک درستها را از قبل مدون کنند و یا کودک را در یک فضای محدود و مشخص قرار دهند، او نمیرا از پیش تعیین کنند، تجربه

 به دست آورد.از خود و جهان واقعی پیرامون خویش 

 . است فرایند تربیتیآموزش، یک  -9

یِ خود از این رو، زندگاش پیوند داشت. عمیقاً با اقدامات عملی او،تفکرات نظریِ  وبه پیوند بین عمل و نظریه به شدت متعهد بود  فریره

یا فنون تربیت. در عوض، او قصد داشت های درسی ای تربیتی نمود بدون تعاریف پیشینی از محتوای مطالب درسی، کتابرا وقفِ شیوه

ی واقعیات فرهنگی و اجتماعی معلم و نامید و بر پایه( می9سازی)آگاه «بیدارسازی»ایجاد کند که خود آن را « فرایندی تربیتی»

                                                 
9) conscientization 
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یک کالم منجر  های تربیتی متناسب با خود؛ درشدند به موضوعات، محتواها و تصمیممنجر میاین واقعیات، شد. یادگیرنده بنا می

 ی درسی و تدریس. این پیوند میان نظریه و عمل، باعث قدرت و تأثیرگذاری افکار فریره گردید. شدند به برنامهمی

 آموزش و پرورش عبارت است از حرکت به سوی تحول انتقادی -10

 بور ازبا شناخت و عپردازد که یف مراحلی میدیده بیاموزد چگونه بر ستم غلبه کند. فریره، به توصآموزش و پرورش وظیفه دارد به ستم

است. افراد کامال منفعل هستند و « اطاعت مسحورانه»ی در نخستین مرحله، مرحلهی ستمگری رهایی یابد: تواند از پدیدهها، فرد میآن

در نظام آموزشی و  ه موقعیت خودبه عنوان مثال، خود معلمان، ممکن است بدیدگی قرار دارند، عاجزند. که در موقعیت ستماز درک این

خوردار توان افرادی برگذاری اندک. معلمان را در این مرحله میتغییر با امکان اثرمحدود و غیرقابلگونه نگاه کنند: موقعیتی این اجتماعی،

 اصالحمعطوف به  توجه،ی هنام دارد. در این مرحله، عمد« طلبی خاماصالح»دومین مرحله، تفاوتی و درماندگی توصیف کرد. از حس بی

قی کوششِ کمِ فرد تلضعف و  ها نیز به عنوانکند و ناکارآمدیمیبار تغییر صرفا بر روی دوش افراد سنگینی فرد است، نه سیستم. 

یر ر تغی. افراد در این مرحله، شروع به تجزیه و تحلیل فرهنگ نموده و نقشی فعال دنام دارد« تحول انتقادی»شود. سومین مرحله، می

ی فرد نیست بلکه در عوض یک مسئولیت عمومی اکنون تغییر، مسئولیتی بر عهدهگیرند. کل موقعیت، اعم از خود و ساختار، به عهده می

 کنند. ها و برخورد با مسائل کار میمشارکت یکدیگر، برای طرح پرسش برای افرادی است که با
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 از رویکرد فریرهی اجرایی انمونهم: فصل پنج 

ی برای رسیدن به مرحله تحول انتقادی برسد. آموزنده، به مرحلهمترقی این است که چنان که گفته شد، یکی از مشخصه های آموزش 

 ای تدوین و ارائه نمود که شامل سه مرحله است:تحول انتقادی، فریره رویه

 گوشی شنوا داشتهی آموزشی و در حین یک کالس، مان پیش از اجرای برنامهی موجود در موقعیت را نام ببرید. معلترین تضادهامهم -1

 های محلی را کشف کنند و برشمرند. مهم واقعیتتضادها و مسائل باشد تا همراه با نوآموزان، 

ول آن د محصجیه و تحلیل نظام و سیستمی که این تضاودالیل ساختاری این تضاد را بررسی و تحلیل کنید. در این قسمت، به ت -2

های اجتماعی ای که موجب تقویت نابرابریبر عوامل گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادیها، شود. در این تحلیلاست، پرداخته می

 شود. است، توجه می

ل مسائل یگر برای حبرای حل تضادها، بر اقدام مشترک و تالش گروهی تکیه کنید. در این گام پایانی، فریره افراد را به همکاری با یکد -3

 پردازند. دیدگی میآموزان به همکاری با یکدیگر برای فائق آمدن بر موقعیت ستمبدین ترتیب، دانشکند. تشویق میمختلف اجتماعی 

 فریره همین الگو را در روش سوادآموزی خود به کار گرفت:

شوند و به مصاحبه با مردم آن ی محلی وارد مییک جامعهشناسان به در برزیل، گروهی از معلمان، کارکان تأمین اجتماعی و روان

 اند که معّرفای انتخاب شدهها به گونهآورد. این واژههای کلیدی را به دست میها، گروه فهرستی از واژهپردازند. از طریق این مصاحبهمی

ها باشد. هم چنین به این نکته ن است یکی از این واژه، ممک«نشینحاشیه»ی های تضادآمیز در جامعه باشند. برای نمونه واژهموقعیت

های آواشناختیِ زبان مطابقت داشته باشند. معلم با طرح شناسی( بوده و با دشواریشود که این کلمات، دارای غنای آوایی )واجتوجه می

ر موزان سؤال کنند که علل فقآممکن است از دانشند. برای مثال کی مفهوم آن، ترغیب میاین واژه، دیگران را به بررسی و گفتگو درباره

ها مناسب نیست. از طریق ایجاد چنین پیوندی با زندگی، عالقه و انگیزه در مخاطب نشین، وضعیت خانهچیست و چرا در مناطق حاشیه

 یابد.آید و به این ترتیب، سوادآموزی بهبود میبه وجود می

ی خواندن را آموزش ی کلمات، صداها و عوامل اولیهگونه بخش کردن و تجزیهلحاظ عملی، چشما از »فریره در جواب به این سؤال که 

ی کثیف و پرجمعیت(، )محله Favela؛ مثال نامممی (یا زاینده)زایا ها را کلمات مولّد با چیزی که من آن»گوید: ، چنین می«دادید؟

Chuva  ،)باران(Tereno ،)زمین( Batuque ،)رقص محلی( Bicicleta )اند . کلمات مولد، با احساس و معنا، آمیخته شده)دوچرخه

کلمات مولد، کلماتی هستند که مستقیما با زندگی « و رؤیاهای گروه آموزندگان است.ها ها، خواستهها و ترسی اضطرابکنندهو بیان

مسائل  یوگو دربارهبر تشویق سوادآموزان به گفت روش فریره اساساسوادآموزان در پیوند بوده و معنایی مشخص برایشان داشته باشد. 

ی سیاست است، آموزندگان نیز هنگامی در های در عرصهچنین اگر هدف آموزش حضور فعال انسانملموس زندگی استوار است. هم

 ی سیاسی، حضوری فعال خواهند داشت که موضوع بحث، به زندگی و مشکالت خاص آنان مربوط باشد.زمینه

کرد. نباید مخاطب، در برابر محتوا و موضوع آموزش، منفعل که با یک کتاب الفبای یکسان برای همگان کار کند، امتناع میز اینفریره ا

شده، مانع این است که آموزنده نقشی فعال در آموزش ایفا تعیینو خوباخته بوده و صرفا پذیرنده باشد. کتاب الفبای یکسان و از پیش

 کند. 

شده، با بخشی(، مراحلی جدا از یکدیگر نیستند بلکه باید با یکدیگر حرکت کنند. کلمات مولّد انتخاببیدارسازی )آگاهی سوادآموزی و

های شوند. این تصاویر باید از موقعیتآیند یا به تعبیری، کدگذاری میهای مشخص روزانه و محلی به نمایش درمیتصاویری از موقعیت

اندازی از مسائل محلی و مشکالت ملّی را به روی مخاطب بگشایند و به او در درک و تحلیل این و چشموجودیِ مخاطب بوده -زیستی

 مسائل یاری برسانند. 
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شود؛ به عنوان مثال، تصویری از یک کار ساختمانی ی مولد منطبق با آن، بر روی پرده نمایش داده میحال هر تصویر به همراه کلمه

شود به همراه معلم، تصاویر را ( است. سپس از سوادآموزان خواسته میTijolo« )آجر»لد مربوط به آن،  مووساز( که کلمه)ساخت

کدیگر، درکی گری و شنیدن یی این واقعیت به تصویرکشیده شده، و با پرسشکنند؛ یعنی بکوشند تا با بحث گروهی درباره« رمزگشایی»

« جرآ»ی گر، توجه سوادآموزان را به واژهوشنود، معلم یا تسهیل. پس از بحث و گفتی موردنظر کسب کنندبخش از پدیدهتازه و رهایی

از  ایکند تا تصویر متعلق به این کلمه را در ذهن خود جای دهند. زمانی که درک بصریکنندگان را ترغیب میکند و شرکتجلب می

گاه معناشناختی بین کلمه و شیءِ تصویرشده ایجاد گردید، آن چه که واژه درصدد بیانِ آن است در ذهن مخاطب رخ داد و ارتباطآن

ِی . در کنار آن، گروهTi-jo-loشود: ی مولد، بدون تصویر، در حالی که به هجاهای خود بخش شده، نمایش داده میهمان کلمه های آوای

 شود:مربوط به این هجاها نیز نمایش داده می

Ta, te, ti,to,tu 

Ja,je,ji,jo,ju 

La-le-li-lo-lu 

کنندگان روشن شود. سپس ها( برای شرکتشوند تا آهنگ آواها )واجاین هجاها، نخست توسط معلم به صورت افقی و عمودی خوانده می

 گوید:فریره چنین میکنند. سوادآموزان، با هجاهایی که در اختیار دارند، شروع به ساختن کلمات جدید می

 )مغازه( loja)مبارزه(،  luTa (،گورکن) TaTuکند: کلمات گوناگون می« ساختن»روع به یی، گروه شبعد از خواندن و درک صداهای آوا»

کننده روز پنجم روی تخته ی فرهنگی، یک شرکتتوانی بخوانی(! در یک حلقه)تو می« Tujale»سوادی در شب اول گفت: و ... . بی

 «.ل خواهند کردمردم، مشکالت برزیل را با رأی دادن آگاهانه، ح»نوشت: 

که نام  )زیبا( bonitoی مولد داشتند: کنندگان یک کلمهی کوچک ماهیگیرها، شرکتماریو، در محلهزنم، در شهر مونتهمثال دیگری می

، در آنآموزان بزرگسال، یک مدل شهری کوچک را طراحی کرده بودیم که یک نوع ماهی هم هست. در همین کالس، همراه با دانش

کنندگان ایستادند و به طرف های ماهیگیری و مردی که ماهی را باال گرفته بود، وجود داشت. همان موقع، چهار نفر از شرکتیقخانه، قا

ند: . بعد به سمت پنجره رفتند و گفتها به آن تصویر خیره شده بودنددیواری که تصویر این مدل روی آن نصب شده بود، پیش رفتند. آن

ار بود که آن شهر ها در حال خارج شدن از دنیای خود بودند و نخستین بگویی که آن«. شناختیمو ما آن را نمی ماروی استاین مونته»

 شناختند.را می

های سوادآموزی، صاحب قدرت ها صرفا با کسب مهارتشوند. آنهایی صاحب قدرت میآموختگان با چنین دانشدر این رویکرد، دانش

ون یم. چاهدانستدانیم که میدانستیم. اکنون میقبال ما نمی"د دوره سوادآموزی برخاست و گفت: س از چنیک کشاورز، پنخواهند شد. 

 «"توانیم بیشتر بفهمیم.ایم، میدانستهدانیم که میامروز می

 وپنجاست تا گروهی بیستبرمبنای روش فریره، تقریبا شش تا هشت هفته الزم کنند. ها، سوادآموزان، نوشتن را آغاز میبا اتمام تمرین

 لی و ملی خود، بحث و گفتگوی مشکالت محهای ساده و یادداشت بنویسند و قادر باشند دربارهقادر به خواندن روزنامه شوند و نامه نفره

 کنند.

های مورد هها و شیودانست که خاستگاه نظریههایش تبدیل به تکنیک و روش شوند. او میفریره پیوسته نگران آن بود که مبادا اندیشه

ی برزیل، هرگز نباید فراموش گرفتن برای مشارکت در امور جهان، آن هم در محیط ناعادالنه نظرش در آموزش انتقادی، یعنی تصمیم

 شود.

ها هکه استاندارهای الزم را به بچمن متهم هستم به این»های این نوع آموزش، از زبان خود فریره، بدین شرح است: یکی از چالش

ها نی آگیرم. این تصور، درست نیست. من نسبت به فرهنگ و زبان عامیانهها را نادیده میهای نوشتاری و دستوری آنغلطو آموزم نمی
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ی کوتاه از جستجو برای یافتنِ درست است. اما هر بار که معلم در زبان، صرفا یک لحظه« غلط»یک به اصطالح پذیرش و احترام دارم. 

دانی! کند: تو چیزی نمیکند، این پیام را منتقل میکند، به ویژه وقتی با مداد قرمز آن را مشخص میا برجسته و بزرگ مییک غلط ر

 «داند چگونه بخواند و بنویسد!شخصیت تو عبارت است از کسی که نمی

همراه با « کلمه»ای است که در آن، ذکر ن جامعهرؤیای م»گوید: پاک، چنین میای ی آموزش، زبان و رسیدن به جامعهفریره درباره

نظرشان را خاموش و خفه ها باید سخن و بحث خود را و اختالفاند. چرا آنتصمیم برای تغییر جهان باشد. امروزه اکثریت مردم ساکت

تا تبعید، از تبعید تا خوانند؟ من از بچگی شود که بخوانند، چرا فقط گفتمان حاکم و مسلط را میها خواسته میکنند؟ وقتی از آن

ها و مخالف انحراف ساختارهای اجتماعی انسانکشی از ی آزادی و مخالف بهرهکنندهام که اقامهبازگشت، در جستجوی آموزشی بوده

 وجویشود. من در جستگر و آمرانه، یاری و مساعدت میی آموزشی سلطهشود، همواره به وسیلهباشد. سکوتی که بر فقرا تحمیل می

 «آفریند.ا تغییر شرایط اکنون، میای است که خود را بام. چون تعهد من به آیندهآموزش خشم بوده
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 طرح آموزشی خود را از دیدگاه فریره بازخوانی کنیدم: فصل شش 

چه درس سطح کالسی و ، خود وزشیریز آمبرنامهچون چک لیستی باشند تا شما توانند همهای برشمرده شده در زیر، میاصول و نکته

 قرار دهید.  ، مورد بررسیهای فریرهمنظر دیدگاهاز ، چه در سطح محلی و حتی ملی

 های آموزشی:اندازچشم

  ای را طراحی کرد. دون مشارکت مردم، برنامهتوان بپیش نخواهد رفت. نمیهیچ جریان توسعه و آموزشی، بدون مشارکت مردم

 ریزی کرد.ها برنامهو با آن باید با مردم پیش رفت

 «آورد، از همه ای که خود شخص از تمام ارکان زندگی و حقیقت به دست میهای فردی و ادراکیاصالت دارد! تجربه« تجربه

 چیز معتبرتر است.

 برای شود، مهم است. به همین خاطر، بخش نیست، بلکه معنایی که در این مهارت کشف میآموزی به خودی خود لذتمهارت

ها کشف کنند و از این خالل ها دنیا را با این متنهایی تهیه کرد )از جمله برای نوآموزان( تا آنهای مختلف مردم، باید متنگروه

 مهارت بیاموزند. 

 .گفت و شنود بدون عشق به انسان امری محال است 

 های گفت و شنود عبارت است از: عشق، فروتنی و ایمان به تغییر.ویژگی 

 یابی به آزادی است. های انسانی، بخش مهمی از روند آموزش برای دستها و گروههای انسانه به تفاوتتوج 

 های زندگی باشد. این فضا باید با تمام ارکان زندگی هماهنگ شود. فریره، آموزش تواند فضایی منفک از سایر بخشآموزش نمی

های اجتماعی، فرهنگی، نکه مخاطبان آموزش باید هر محتوایی را با حوزهکند؛ ایریزی آموزشی ترویج مینگر را در برنامهکل

 تنیده و تجربه کنند.اقتصادی، اقلیمی و تاریخی خود درهم

 ها صلح، یا هر ارزش آموزشی دیگری، تنها مختصِ سطوح مدیریتی و دیپلماتیک نیست، بلکه فرهنگی است که باید از دل توده

 . شکل بگیرد و جریان پیدا کند

  .یاد گرفتن خواندن و نوشتن، باید مجالی باشد تا کودکان درک کنند سخن گفتن به راستی چه معنایی دارد 

 آموز نسبت به عالم، بکاهد بلکه باید آن را حفظ کرده به پویایی دهیم، نباید از شگفتی کودک یا دانشهر روایتی از واقعیت می

 آن بیفزاید و موانع آن را برطرف سازد. 

 گرایانه دارد. گرایانه متفاوت است. آموزش ما نیاز به تفکر انسانی بشردوستانه، با تفکر انساندیشهان 

 های آموزش حذف کنید. رقابت را از تمام عرصه 

 ای است تا بدانیم بخش مهمی از کار ما دچار اختالل شده است.ی آموزشی، فشار و تحمیل نشانهدر هر برنامه 

 شناسی کرده و منبع مشکل یا مقاومت را در مخاطبان به عوض تحمیل و فشار مضاعف، بهتر است آسیب ریز آموزشی،برنامه

 تشخیص دهد و تحلیل نماید. 

 ند. اهای آموزشی این است که مسئوالن آموزشی، از جایی که مخاطب ایستاده است، آغاز نکردههای رایج در برنامهیکی از آسیب 

 رابر طرح آموزشی شما، به معنای فقدان شناخت از مخاطب نیست بلکه شاید الزم است تا برای هر مخالفت یا مقاومتی در ب

سازی کنیم، نمادهایی را وارد زندگی کنیم، از زبان و بیان خود مردم استفاده کنیم و بردِ آموزش مورد نظرمان، زمینهپیش

م نشینی نیست بلکه الزنکردن، به معنای سکوت و عقبهایی را انتخاب کنیم که مخاطب حساس و جذب شود. پس، تحمیل راه

 های دیگری را بیازماییم. است تا راه

 های شناسد. برای غلبه بر تبلیغات نظامهای ستمگر، مخاطب بسیاری از اوقات، نیازهای واقعی خود را نمیی نظامبه دلیل سلطه

های مختلفی رفت؛ از این ه عوض تحمیل و اجبار( باید راهسلطه و ایجاد شناخت در مخاطبان در مورد نیازهای خودشان، )ب

 رسانی.چینی، تشویق، ترغیب، اطالعسازی، مقدمهسازی، زمینهقبیل: ترویج، آگاه
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 گر و مخاطب است. رسیدن به شناخت در مورد نیازهای خود، حاصل تعامل بین تسهیل 

 ی پایه و مقدماتی است که بهتر است از کودکی آغاز شود. هااش انجام تمرینرسیدن به شناخت از نیازهای خود، الزمه 

 س:یدرتو محتوای  شیوه

  وجود داشته باشد.« گفت و شنود»بین معلم و مخاطب باید 

 هایشان از کتاب، گفتگو و بحث رخ دهد. ی مطالعاتی(، باید پیرامون یافته)مثال حلقه بین اعضای یک حلقه 

 سد و بر اساس نیازهای خود دست به اقدامی مناسب بزند.مخاطب باید نیازهای خود را بشنا 

  .در طرح آموزشی، فردگرایی باید کنار گذاشته شود. زندگی ما یک زندگی اجتماعی است 

 هایی برای رشد و پیشرفت داشته باشند.ها از درون، انگیزههایی پیدا کنید تا انسانهای بیرونی! باید راهمخالفت با پاداش 

 باید اموری از این جنس باشد: عمل انسان، رنج انسان، انتخاب انسان و مسئولیت انسان. موضوع آموزش 

 ای بدون جنگ، سرکوب، استثمار، فقر و اسراف!تواند چنین چیزهایی باشد: جامعهموضوع آموزش می 

 شود.  رشد او تواند مانعی او، نمیکه گذشته مخاطب باید بفهمد 

 ن و تفکر انتقادی را به عنوان یک اصل دنبال کند.آموزش باید توانایی نقد کرد 

 ها شان را ببینند، تشخیص دهند و برای آنذهن کودکان را نباید با اطالعات پر کنیم. باید کمک کنیم کودکان مسائل پیرامون

 راه حل پیدا کنند.

 تخاب به کودکانهای ساده اما مؤثر برای اندادن فرصت»تان این امر وجود داشته باشد: باید در طرح» 

  .برای پرداختن به خطاها ای مشخص، برنامهتانطرحباید در خطا کردن بخشی از جریان انتخاب و رشد کودک است ،

 د. یداشته باش به عنوان یک رکن مهم آموزش،

 ی درست مبارزه طلبی خود در مبارزه با ستم را به عنوان محصول نظام آموزشیِ ستمگری که به او شیوهدیده باید خشونتستم

 با ستم را یاد نداده است، بشناسد و نقد کند. 

 وگو را بیاموزد.های گفتآموز باید شیوهدانش 

 گری کودکان، آنان را به چالش کشید، از ذهنیت دنیای قطعی رها شد و کودک را یاری کرد الزم است برای برانگیختن پرسش

 ی ارکان زندگی را به پرسش گیرد.تا همه

 ردازی کند، پشده باشد، ایدهبا سؤال و تردید تنها گذاشت، بلکه باید او را یاری کنیم تا به فکر حلّ مسائل مطرح نباید کودک را

 راه حل نشان بدهد، برنامه داشته باشد و اقدام کند. 

 نیازمند اصالح است؟ نشین و کدام بخش آن،ها دلاز کودکان بپرسید: آیا این دنیا را دوست دارند؟ کدام بخش دنیا برای آن 

 های زندگی، هنر، ادبیات و علم آشنا کنید. کودکان را با دنیای متنوعی از باورها، اعتقادات، شیوه 

 هایی چون اظهارنظر، های گفتگو شوند. هر موضوع و محتوایی، باید تبدیل به جریانهای درس باید تبدیل به کالسکالس

 پرسیدن، تأیید و رد کردن و ... شود. 

 گیری گفتهایی چون انواع هنر، موسیقی، نمایش، نقاشی، کارهای حجمی، حرکات موزون و ... فضایی مناسب برای شکلکالس 

 و شنود هستند.

 های خود را کودک احساس -2کودکان برای بیان خود، هراسی ندارد  -1برد طرح آموزشی خود، باید مطمئن شوید که در پیش

 مهارت پرسیدن دارد. -3ند تواند بیان کشناسد و میمی

 دهد؟ تجربه! هر طرح آموزشی باید از خود بپرسد: طرح من تا چه میزان فرصت تجربه کردن محتوای آموزشی را به کودک می

 های متنوع و گسترده است. های گوناگون برای تجربهچه ضروری است فراهم کردن فرصتآن

 ر را تا جای ممکن بیشتر و بهتر کند. ی آموزشی باید ارتباط کودکان با یکدیگبرنامه 
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 معلم:

 ها استوار سازد.ی معلم این است که نیازهای فرهنگی مخاطب خود را کشف کرده و آموزش را بر اساس آنوظیفه 

 .معلم باید فردی اهل بحث و گفتگو باشد 

 های آموزشی خود را برای هر گروه و در هر منطقه، از نو ابداع کند. معلم باید روش 

 گیری بین معلم و کودک است تا منابع، محتوا و آموزش به نفع این ارتباط، تغییر کند. اش ارتباطبخش، الزمهآموزش رهایی 

 گذاریم، باید باید از جایی شروع کنیم که کودکان در آن هستند. همان قدر که برای روش آموزش و محتوای آموزش وقت می

 ت بگذاریم.ی مخاطب وقبرای شناخت موقعیت اولیه

 که با مردم آمیزش و اختالط کنید.خواهید به راستی نیرویی مترقی و مؤثر باشید، راهی ندارید جز ایناگر می 

 دانند، از خانه چه چیزهایی را با خود ای دارند، چه میاش در چه جایگاهی هستند، چه پیشینهمعلم باید آگاه باشد که کودکان

 ها چیست.اند و مشکل و رؤیای آنآورده
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 سوسیالیسم مهم هایویژگی برخی از :1پیوست 

 یگفته هب. دارند پیوند هم با انسانیت مشترک خصلت براساس که کندمی تصور اجتماعی هاییآفریده را هاانسان ،سوسیالیسم: اجتماع

 اهمیت به گفته این. «اصلی سرزمین از بخشی است، قاره از ایتکه انسانی هر نیست؛ کامل ایجزیره انسانی هیچ» شاعر، ،دان جان

 نشان هاانسان هویت شدنِ سرشته در را جماعات و اجتماعی هایگروه در عضویت و اجتماعی تعامل تأثیر میزان و کند،می اشاره اجتماع

 نه و اجتماعی هایعامل بنابر عمده طور به را فردی رفتار و کنند، تأکید تربیت بر طبیعت مقابل در خواهندمی هاسوسیالیست. دهدمی

 .دهند توضیح درونی و ذاتی صفات

 را هاتسوسیالیس ویژگی، این. اندیافته پیوند هم با برادری و دوستی از حسی با دارند، مشترکی انسانیت هاانسان یهمه چون: برادری

 ادرق همکاری با مردم دیدگاه، این در. بدانند ترمطلوب فردگرایی از را گراییجمع و بدهند، ترجیح رقابت بر را همکاری که انگیزدبرمی

 ایتی،نارض گستراندن با رقابت، که حالی در کنند، تقویت را اجتماعی هایبستگیهم و ساخته آماده را خود جمعی هایتوانمندی شوندمی

 .کشدمی جنگ میدان و تخاصم به را افراد دشمنی، و درگیری

 تقدم به باور یعنی طلبی،مساوات از شکلی صورت به را سوسیالیسم گاهی. است سوسیالیسم اصلی ارزش ،برابری: اجتماعی برابری

 برابری نه یجه،نت برابری البته دارند؛ تأکید اجتماعی برابری اهمیت بر ویژهبه هاسوسیالیست. اندکرده توصیف دیگر، هایارزش بر برابری

 خود هک داردوامی را افراد و است همبستگی و اجتماعی ثبات اصلی یکنندهتضمین اجتماعی برابری از زانیمی که ندا معتقد هاآن. فرصت

 .آوردمی فراهم نیز را سیاسی و قانونی حقوق اِعمال یپایه اجتماعی برابری. ببینند یکسان شانهمتایان با را

 راساسب صرفاً نه و نیاز، یپایه بر باید مادی سود که کندمی مطرح نیز را سوسیالیستی باور این اجتماعی برابری از طرفداری: نیاز

 به بنا کس هر از: »یافت مارکس توزیع کمونیستی اصل در توانمی را اصل این کالسیک گیریشکل. شود توزیع کار، یا شایستگی

 ،...(و دیفر امنیت بهداشت، مسکن، آب، گرسنگی،) اساسی نیازهای رفع به باور یعنی اصل، این. «نیازش به بنا کس هر به اش،توانایی

 نه ممرد است الزم ،نیاز حسب بر توزیع برای که است آشکار اما. است اجتماعی زندگی در انسان ارزشمند مشارکت و زندگی شرطپیش

 .شوند برانگیخته اخالقی هایمشوق با بلکه مادی، هایمشوق با فقط

 .79-78 صص ،1389 نی نشر عالم، عبدالرحمن یترجمه هیوود، اندرو سیاست،: منبع
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 ، تفکر انتقادیامیدایمان )باور(، فروتنی، عشق،  :2 پیوست

تصویر کردن جهانی تازه و تالش =جهان ] «نامیدن»ها به وجود بیاید. عمیق به جهان و انسان« عشق»تواند بدون وشنود نمی...اما گفت
وشنود عشق، هم اساس گفت. 10و بازآفریننده است، اگر با عشق آمیخته نباشد، امری است محال، که عملی آفریننده [برای خلق آن

اشد. جویانه وجود داشته بای سلطهتواند در رابطهپذیر است و نمیگرانی مسئولیتی کنشوشنود. پس لزوماً، وظیفهاست و هم خود گفت

عشق عملی است از سر شجاعت، نه ناشی از دیده. گر و آزارخواهی ستملطهسازد: آزاررسانی سپذیری عشق را برمال میسلطه، آسیب
ای باشد، عشق تعهدی است نسبت به او، و به آزادی او. و دیدهترس. پس خود نوعی تعهد نسبت به دیگر آدمیان است. هر جا ستم

 وشنودی است.ذاتاً گفتچون این تعهد عاشقانه است، 

ای برای معامله قرار گیرد. تواند بهانهبخش است، نمیتواند احساساتی باشد و چون عملی آزادیمیعشق، چون عملی شجاعانه است، ن
ای که عشق را غیرممکن بخش باشد، وگرنه عشق نیست. فقط با نابود کردن وضع ستمگرانهی دیگر اعمال آزادیعشق، باید زاینده

ق عالقه باشم و اگر به آدمیان عشجهان را دوست نداشته باشم، اگر به زندگی بی اگر منتوان عشق را به زندگی بازگردانید. سازد، میمی
 وشنود شرکت کنم. نورزم، نخواهم توانست در گفت

و آدمیان جهان را پیوسته از نی آن به وجود بیاید. نامیدن جهان، که به وسیله «فروتنی»تواند بدون وشنود، نمیوی دیگر، گفتاز س
که -ود وشنگفتبهره باشد، ها( از فروتنی بیوشنود )یا یکی از آنتواند عملی متکبرانه باشد. اگر دو طرف گفتآفرینند، نمیمی

نود وشتوانم در گفتچگونه می، از هم خواهد پاشید. پردازندمیی مشترک آموختن و عمل کردن آدمیانی است که به وظیفه رویارویی

توانم در گاه متوجه جهل خود نشوم؟ چگونه میهیچزم؛ یعنی آن را در دیگران ببینم و شرکت کنم اگر همیشه جهل را منعکس سا
چگونه «. او هست»ببینم، نه آن چنان که « از اوست»چه را که آن انگارم؟ای جدابافته میوشنود شرکت کنم، اگر خود را تافتهگفت

ی اند و در نظرشان همهبدانم که صاحبان حقیقت و معرفت« خاص»مردان  وشنود با مردم بپردازم، اگر خود را عضو گروهتوانم به گفتمی

ی قبول همکاری دیگران نباشم و از این کار ناراحت شوم، اگر آماده؟ هستند «عوام الناس»یا  «ق اهللخل»افراد دیگری که عضو نیستند، 
 نیازی واظهار بیتواند به وجود بیاید؟ وشنود میخود را از دست بدهم معذب و آزرده شوم، چگونه گفت اگر از این که موقعیت
ر توانند با مردمان آمیخته شده و داند، نمیکه فروتنی ندارند، یا آن را از کف دادهوشنود سازگار نیست. کسانی خودبسندگی، با گفت

، هنوز راه درازی در پیش دارد تا ی هر کس دیگر میراستآفرینش جهان، شریک باشند. کسی که نتواند به خود بفهماند که به اندازه
ی رویارویی و مواجهه، نه نادان مطلق وجود دارد و نه دانای مطلق. تنها آدمیانی هستند در مرحلهی رویارو شدن برسد. به مرحله

 دانند یاد بگیرند. چه فعال میتر از آنکوشند تا بیشمی که، با هم،

ت او در ساختن و بازساختن، به آفریدن و بازآفریدن؛ باور به ه انسان دارد؛ باور به قدرو باوری قوی ب« ایمان»وشنود، نیاز به گفت
ی ایمان به انسان، شرطاند(. تر شدن )که امتیازی برای یک نخبه نیست، بلکه حقی است که همه با آن زاده شدهرسالت او برای مردمی

به آنان اعتقاد دارد. اما ایمان ، پیش از آن که آدمیان را ببیند، «وشنودگرانسانِ گفت»وشنود است. ای واجب برای گفتپیشین و مقدمه
ک یداند اگرچه در توان آدمی است که بیافریند و دگرگون سازد، ولی ممکن است در ، نقاّد است و می«وشنودگرگفت»او ناپخته نیست. 

به آدمیان را سست  وشنودگرگفت که ایمانبه عوض آنمری، موقعیت عینیِ ازخودبیگانگی، از به کارگیری توان خود بازماند. چنین ا

که قدرت آفرینش و دگرگون و معتقد است  که او باید به آن پاسخ گویدکند ای جلوه میو هماوردطلبی در نظرش چون چالشکند، 
وشنود ها، گفتن ایمان به انسانبدون ای، تمایل به باز زاده شدن دارد. شده باشد خنثی هایی مشخصحتی وقتی که در موقعیتکردن، 

 ی مردم، تنزّل خواهد کرد. ی بازی دادن پدرساالرانهای است که ناگزیر به درجهنمایش مسخره

                                                 
ی آن، شوم که انقالبیان راستین، باید انقالب را برای خالقیت و ماهیتِ آزادکنندهتر متقاعد میگذرد، بیشهر چه می( ]پاورقی از فریره[ 10
کس، ر عای انقالبی و علمی ممکن نیست، با عشق در تضاد نیست. بچون عملی عاشقانه بدانند. به نظر من، انقالب، که بدون وجود نظریههم

ان تر از مبارزه با زوال ارزش انسان، مردمشود که خواستار ارزشمندی انسان هستند. به راستی کدام انگیزه عمیقانقالب به یاری آدمیانی برپا می
ی ز داشتن سرشتتواند انقالب را اتحمیل کرده است، نه می« عشق»ی داری بر واژهکشاند؟ تغییر شکلی که جهان سرمایهشدن می را به انقالبی

دون این عشق را ب«( احساساتی به نظر آمدن»گوارا )با پذیرفتنِ خطر تواند انقالبیان را از عشق ورزیدن، مانع شود. چهعاشقانه بازدارد و نه می
از  هایی عمیقن، با احساسگویم که انقالبی راستیبا این که ممکن است احساساتی به نظر برسد، می»کرد. به نقل از او آمده است: هراس اظهار می

 «.شود. تصور یک انقالبی اصیل بدون این صفت، غیرممکن استعشق، راهنمایی می
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منطقِی  یای افقی بین گفتگوکنندگان خواهد بود که نتیجهنهد، رابطهبنا می« ایمان»و « فروتنی»، «عشق»وشنود که خود را بر گفت
فضایی  -که عاشقانه و فروتنانه و سرشار از ایمان است -وشنوداگر گفتوشنود است. کنندگان در گفتبین شرکتآن، اعتماد متقابل 

آمیز دهد به وجود نیاورد، چنین چیزی تناقضمیتر در آفریدن جهان، سوق مردم را به مشارکت هر چه صمیمانه که «اعتماد»آکنده از 
 وشنود به شکست بیانجامد، خواهیماگر گفتوشنودیِ بانکی، آشکارا خالی است. ش ضد گفتبه عکس، جای چنین اعتمادی، در رواست. 

 ]...[دید که مقدمات واجب برای این کار فراهم نبوده است. 

وی ای که در یک خواست و جستج؛ ناتمامیگیردتواند وجود پیدا کند. امید، از ناتمامی آدمیان ریشه مینیز نمی« امید»وشنود بدون گفت
دی، تواند به مقصود برسد. ناامیی ارتباط با آدمیان دیگر میتنها به وسیلهشود؛ خواست و جستجویی که پشت سر گذاشته می مستمر

، است ی امیدیک نظام ستمگرانه، نه موجب یأس، بلکه دستمایهزداییِ ناشی از شکلی از سکوت، از انکار جهان و گریز از آن است. انسان
ت اما امید، دست بر دسعدالتی حاکم انکار شده است. ی بیکه به وسیله شودمی انسانیتی مستمر درخواست و جستجوی زیرا منجر به

توانم چشم در حرکت هستم و اگر امیدوارانه بجنگم، می« امید»ی جنگم، به وسیلهمی من تا زمانی کهنهادن و چشم به راه ماندن نیست. 

 تواند در فضای ناامیدی صورت پذیرد.نمیاند، ، به عنوان رویارویی آدمیانی که جویای کمال انسانیتوشنودگفتبه راه داشته باشم. 
ساالرانه )بوروکراتیک( و ای نداشته باشند، برخوردشان تهی، نازا، دیوانهایشان امید هیچ نتیجهکنندگان، از کوششاگر شرکت

 خواهد بود. آور کسالت

وگانگی با طرد هرگونه دتفکری که تواند وجود داشته باشد مگر وقتی که شامل تفکر انتقادی باشد؛ نمی وشنود حقیقیکالم آخر، گفت
یرد شونده بپذبه صورت امری پویا و دگرگونها برقرار کند؛ تفکری که واقعیت را بستگی محکم میان آنیک هم میان آدمیان و جهان،

مان زاند، خود را در ترس از خطرهایی که در کمین نشستهاز عمل جدا نکند، بلکه بینه به صورت موجودیتی ایستا؛ تفکری که خود را 
 ور سازد. ]...[غوطه

 تواند وجود داشته باشد. ارتباط، هیچ تربیت راستینی نمیآید و بدون وشنود، ارتباط به وجود نمیگفتبدون 

 (90تا  85صفحات ) ستمدیدگانآموزش پائولو فریره، 
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 ابع: من

ی پژوهشی کودکان موسسه تهران، ،بازخوانی پائولو فریره با تمرکز بر کودک و آموزش کودکان، (1394) ناصر یوسفی، -

 .11دنیا

 ی جمعی از مترجمان، تهران، سمت. ، ترجمهپنجاه اندیشمند علوم تربیتی )از پیاژه تا عصر حاضر((، 1393پالمر، جوی آ. ) -

 ی محمود مهرمحمدی، تهران، سمت. ، ترجمههای برنامه درسینظریه(، 1391میلر، جی. پی. ) -

مجله کیهان فرهنگی، ترجمه حسین راغفر، گفتگو با فریره،  اممن در جستجوی آموزش خشم بوده(، 1369فریره، پائولو ) -

 . 23-20ص ، 3، شماره 7سال 

www.praxiesنتی ، سایت اینتربخش در آرای پائولو فریرهآموزش رهایی(، 1393سارا ) امیریان، - .org . 

 اهلل داد، تهران، خوارزمی. ی احمد بیرشک و سیف، ترجمهآموزش ستمدیدگان(، 1358فریره، پائولو ) -

ی عهبرای مطالدکی دارد. های فریره، از منابع ذکر شده در باال استفاده نموده و اضافات بسیار انی حاضر، در معرفی زندگی و اندیشهجزوه

 های زیر رجوع کنید:توانید به کتابی فریره میبیشتر درباره

 ی احمد بیرشک، تهران، خوارزمی.، ترجمهدر جریان پیشرفتآموزش (، 1363فریره، پائولو ) -

 ی احمد بیرشک، تهران، خوارزمی.، ترجمهکنش فرهنگی برای آزادی(، 1364فریره، پائولو ) -

 ی منصوره )شیوا( کاویانی، تهران، آگاه.، ترجمهآموزش شناخت انتقادی(، 1368و )فریره، پائول -

 توس. ی لیلی مصطفوی، تهران، ، ترجمهبیسائو(هایی به گینهآموزش و پرورش در عمل )نامه(، 1363فریره، پائولو ) -

 .12مداری، تهران، چاپخشی علی شریعت، ترجمهفرهنگ سکوت(، 1357فریره، پائولو ) -

توانید های اینترنتی، به نحوی دقیق و عالی، ترجمه شده است. به این منابع نیز میگروههای فریره، در چنین به تازگی تعدادی از کتابهم

 رجوع کنید:

زاده، تهران، نشر اینترنتی ی حسام حسین، ترجمهسواد )خوانش کلمه و جهان((، 1395فریره و ماسدو، پائولو و دونالدو ) -

 رهایی.

زاده، ی حسام حسینترجمهدگرگونی آموزش،  یگفتگوهایی درباره داگوژی برای رهاییپ(، 1394) ایرا ، پائولو ویره و شُرفر -

 تهران، نشر اینترنتی رهایی. 

 

 

                                                 
بیت و ی ترهای ارزشمند او در عرصهکتاب است. کتاب آقای یوسفی، کتابی بسیار ارزنده و حاصل شناخت خوب نویسنده از فریره و تجربهی حاضر، همین ( منبع اصلی جزوه11

سازد. در تر میچون کتاب آقای یوسفی را ضروریهای فریره، قدیمی و تا حدودی مُغلَق است و همین امر وجود آثاری همی بسیاری از کتابمحور است. ترجمهاجتماعی توسعه

 توصیه .میزان زیادی از این کتاب نقل قول شده استی حاضر، به در جزوهاش، مشاهده نشد. ی آراء فریره و معرفی او و زندگیزبان فارسی، تقریبا هیچ کتاب دیگری درباره

 تهیه و مطالعه نمایند.  ه خوانندگان حتما اصل کتاب راشود کمی

 منابع اینترنتی رجوع کنید. ها یافروشیدومتوانید به دستی آن میها دشوار است. جهت تهیهی آنهای فریره اغلب تجدید چاپ نشده و تهیه( کتاب12
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