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 1زهرا احمدیفاطمه

ی معاصر ی دوم قرن بیستم و دیوئی دورهنیمه مربیاو را بزرگترین  که اثر فردی استکتاب آموزش ستمدیدگان، 

 به زبان شیلی تبعید به در زمان ،1968تا  1967های این اثر را بین سال 3پائولو فریره(. 1999، 2کانپول) اندنامیده

 ،آیدلیفی او به شمار میأدومین کتاب ت نوشت و شهرتی جهانی برای خود به ارمغان آورد. کتاب حاضر که پرتغالی

و یک زبان ترجمه  چهلتا کنون به بیش از  و سی برگردانده شدیبه انگل 4دو سال بعد توسط میرا برگمن راموس

این ( 2001و تُرِس ) 6به باور فینبرگ .(5،2014سرِتُ) به زبان انگلیسی فروش رفته است تنها میلیون کپی از آن

که در قرن بیستم منجر  هستند هاییمهمترین کتابکتاب در کنار کتاب دموکراسی و آموزش و پرورشِ دیوئی 

زدایی از مدرسه»با کتاب را  اثراین  (2011) 8و هاکینگ 7وایت فورد اند.ی تعلیم و تربیت شدهبه رشد فلسفه

خواه برخی از فعاالن جمهوری داند. خاصیت انقالبی این کتاب سبب شده استچ همتراز میایلی اثر ایوان« جامعه

. در زمان دیکتاتوری آرژانتین نیز تدریس این کتاب در مدرسه و ی درسی اعتراض کنندبه گنجاندن آن در برنامه

در شانزده  اینک این کتاب،شد. داد شکنجه یا کشته میکه این کتاب را درس می فردیدانشگاه ممنوع بود و هر 

تعلیم و تربیت است )تُرِس،  یاصلی درس فلسفهرفرنس ، های علوم تربیتی در جهاندانشکده از برترین دانشکده

2014.) 

                                                           
 . دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تربیت مدرس1

2. Kanpol 
3. Paulo Freire 
4. Myra Bergman Ramos 
5. Torres 
6. Feinberg 
7. Whiteford 
8. Hocking 



 

 

گفتار کتاب به پیش. که عنوانی برای گفتارها انتخاب نشده است است گفتار و چهار گفتارپیشاین کتاب شامل 

های کند. در گفتار نخست ویژگیهای هر یک را بیان میپردازد و ویژگیمی 2و انقالبیون 1فکرانکوته یمقایسه

 مسأله طرحی دو رویکرد آموزش بانکی و آموزش مبتنی بر به مقایسهگردد. گفتار دوم و ستمدیده بیان می ستمگر

در گفتار  شود.ییل بیان مبه تفص مسأله طرحانجام آموزش مبتنی بر ی شیوه یافته و در گفتار بعدیاختصاص 

ی عمل گفت های نظریهی مقابل آن یعنی ویژگیی ضد عمل گفت و شنودی و نقطههای نظریهنیز ویژگی پایانی

 بیان شده است.و شنودی 

گیرند و از طریق آن به ماندگار خود تالش کرده است آموزشی که ستمگران در پیش می فریره در این اثرِ 

بخشی ستمدیدگان تواند به رهاییپردازند را رسوا سازد و آموزشی را معرفی نماید که میاستثمار ستمدیدگان می

پردازد. و ستمدیده میمنجر شود. در راستای انجام چنین کاری، او نخست به تعریف ستم و تمایز میان ستمگر 

  پیدا کرد. ها معادلبرای آنتوان ی علوم تربیتی میخوبی در حوزهه مفاهیمی که ب

ستم اشاره به هر عملی دارد که سدی بر سر راه کامل شدن آدمی باشد. ستمگر کسی است که با رفتار 

های ر، بودن یعنی داشتن. او در داشتهکند. از نگاه ستمگهای خود را بر فرد دیگر تحمیل میتجویزی خود، انتخاب

خود خفه شده است و دیگر نیست، بلکه فقط دارد. از سوی دیگر، ستمدیده فردی است که تصویری از ستمگر را 

های گوناگونی مانند خود بودن یا از خود بیگانه بودن، پیروی از در خود درونی ساخته است و بر سر دو راهی

او از دوگانگی نهفته در وجود خود ن حق انتخاب، و تماشاگر یا بازیگر بودن قرار دارد. تجویزها یا به رسمیت شناخت

در راه آزادسازیِ خود عنوان یک سوژه باید ستمگر را کشف کند و بههایی از این وضعیت، او برای ر .بردرنج می

باشد، بلکه باید شامل فعالیت نیز تواند صرفا امری فکری . این کشف نمینمایدبتواند خود را باور گام بردارد تا 

ی وسیلهفقط بهجدی نیز باشد. یعنی  تأملی برگیرنده تواند صرفا عملگرایی باشد، بلکه باید درباشد؛ و نمی

                                                           
1. Sectarian 
2. Radical 



 

 

 2همعزمچنین کاری نیازمند تربیت  .منظور دگرگون ساختن آنو کنش بر جهان به تأملشدنی است:  1پراکسیس

 اند، سوژگانیه بر واقعیت همعزم شدهآموزشیار و آموزندگان )رهبری و مردم( ک، ی تربیتیشیوهاست. در این 

ی انتقادی نسبت به آن دارند و شناختهستند که با مشارکت هم و با تکیه بر پراکسیس، پرده از واقعیت برمی

 یابند. می

شده  هحتوای ارائم همچون بالیی به جان آموزش و پرورش افتاده است. 3در حال حاضر، نقالیسفانه أمت

چنین  ی آن جداست.و همچنین کلیت پدید آورنده از واقعیت وی آموزندگان بیگانه ی زیستهبا تجربهدر کالس، 

های گذاری است زیرا آموزشیار سپردهکند، نوعی سپردهاز آن یاد می« 4آموزش بانکی»آموزشی که فریره با عنوان 

کند و آموزندگانی که طرف مشورت آموزشیار، محتوای برنامه را گزینش میگذارد. خود را در ذهن آموزندگان می

 که راننداز آزادی سخن میافرادی بدبختی ما این است که  ،از نگاه فریره کنند.اند خود را با او هماهنگ مینبوده

کنند. چه ک نمیزدایی آن را درانسان اثری آموزش بانکی هستند و معنای واقعی آموزش بانکی و خود زاینده

سازی را به عنوان ابزار خودبیگانهدهند زی انجام میها در کوششی که برای آزادساینیم آنبیتناقضی است وقتی م

 ها را آزاد سازد.آن ،آدمیان تواند با از خود بیگانه کردنِ برند. هیچ کس نمیبه کار می

چنین کاری  سازی است.آنها انسان 5شناختیدید که رسالت هستیفریره آدمیان را جستجوگرانی می

. از این رو به مبارزه شودشدنی می 7و همبستگی6بلکه فقط با مصاحبت تواند در انزوا یا فردگرایی انجام گیردنمی

نماید. در چنین آموزشی، اعتقاد اقدام می «8مسألهآموزش مبتنی بر طرح » به معرفیبا آموزش بانکی برخاسته و 

گذار، تجویز کننده و رام کننده به نقش آموزشیار از امانت .9اده و حق تفکر و حق بیان وجود داردبه آزادی ار

                                                           
1. Praxis 
2. Co-Intentional 
3. Narration 
4. Banking Model 
5. Ontological Vocation 
6. Fellowship 
7. Solidarity 
8. Problem-Posing Model 
9. Libertarian Education 



 

 

آموزشیار  -آموزنده و آموزنده -ای به نام آموزشیارشود و اصطالح تازهای در میان آموزندگان دیگر تبدیل میآموزنده

مرتبط با جهانی که با آن و در آن زندگی مسائلی ، آموزندگان با مسألهآید. در رویکرد مبتنی بر طرح پدید می

اند و باید به این کنند به چالش کشیده شدهها در برخورد با این مسائل احساس میشوند. آنروبرو میکنند می

عنوان یک پرسش نظری بلکه در بافت کلی با دیگر مسائل چالش پاسخ دهند. از آنجایی که آن چالش را نه به

 شود. ها و کمتر از خود بیگانه شدنشان منجر میبینند، درک حاصل از آن به منتقد شدن بیشتر آنمرتبط می

 

 

 مسألهآموزش مبتنی بر طرح  آموزش بانکی

 تربیت به عنوان تمرین آزادی تربیت به عنوان تمرین سلطه

 دگرگونی دیدن جهان به عنوان واقعیتی پویا و در حال دیدن جهان به عنوان واقعیتی ایستا

 وجوب گفت و شنود مقاومت در برابر گفت و شنود

 گیرنده استآموزنده سوژه و تصمیم آموزنده آبژه و پیرو است

 1پذیر و درگیر در فرایند شدنآدمیان به عنوان موجوداتی ناتمام، دگرگونی حرکت و منجمدآدمیان به عنوان موجوداتی بی

 تاکید بر تغییر تاکید بر تداوم )پایایی، ثبات(

 مسألهی آموزش بانکی و آموزش مبتنی بر طرح جدول یک: مقایسه

 

آن گونه که  را انجام داد؟ مسألهتوان آموزش مبتنی بر طرح آید این است که چگونه میاما پرسشی که پیش می

، و تأمل، عمل و اندیشه، عملگرایی و مسألهفریره در این کتاب به تصویر کشیده است، در آموزش مبتنی بر طرح 

که بر عشق عمیق به جهان  کاربرد گفت و شنودیاین آموزش از طریق اند. آموزش و پژوهش با هم پیوند خورده

از نگاه فریره  گیرد.انجام می و با استفاده از پژوهش تماتیک و جهانیان، فروتنی، اعتماد، ایمان و امید استوار است

                                                           
1. Becoming 



 

 

ارتباط با اساسی آدمی، نیاز به گفت و شنود است. آدمیان اساسا موجوداتی ارتباطی هستند و بییکی از نیازهای 

ایم و تا حد اشیاء توانند حقیقتا انسان باشند. اگر از این ارتباط پیشگیری شود، آدمی را تنزل دادهنمی یکدیگر

در راستای رمزگشایی است که  پژوهشی تماتیک،از پژوهش مراد  ایم.کردهسخنی دیگر بر او ستم ایم و بهرسانده

گیرد. در ی آنها در نقش همکاران پژوهشی صورت میی محلی و با مشارکت فعاالنهاز جهان موضوعی افراد جامعه

نخستین گام این پژوهش، پژوهشگران باید به بینشی کلی از بافت پژوهش برسند و در دیدارهای پی در پی خود 

تری از کلیت و چگونگی ی آن را از هم جدا کنند و به درک روشننند عناصر تشکیل دهندهتالش ک ،از آن بافت

های مختلف، توان با یاری متخصصان دیسیپلینی آن برسند. با این کار میبر هم کنش اجزاء تشکیل دهنده

های ی است که تمهایی که بازنمایی وضعیت وجودی افرادرا به شکل رمزنامه آموزندگانوضعیت کنونی و عینی 

اند در اختیار افراد قرار داد. بادبزن سازماندهی شده 1«بادزبزن تماتیک» صورتگیرد و بهآنان مورد بررسی قرار می

ها گشوده شود. به کند، رمزنامه در راستای دیگر تممی تأملدارد که وقتی آموزنده بر رمزنامه تماتیک اشاره به آن 

آنان را به چالش  هارمزنامه .پردازندهای موجود میکاوش تم بهد وشنوو آموزشیار از طریق گفت آموزندهاین ترتیب 

  انگیزاند.برمی کشد و پاسخی نه تنها در سطح عقالنی بلکه در سطح عملمی

دهیم، آموزش  آموزندگانچیزی به خواهیم ما نمیتمام تالش فریره آن است که به ما بگوید،  ،در این اثر

بلکه  .میآفرینبیی آنها دگرگونی وسیلهم بهیخواهم، بدتر آن که نمییفرینآم برای آنها دگرگونی بییخواهحتی نمی

 م. یفرینم با آنها دگرگونی بیآیخواهمی

م. اگر یای مهربانانه، دلیرانه و فروتنانه با آنها داشته باشدهد که مواجههچنین چیزی در صورتی رخ می

جای آن م دید. بهیخواه ءم شد و دیگران را به چشم شییناپذیر خواهم، انعطافیرا نداشته باشای چنین مواجهه

م. این است خوی یکنجای جست و جوی زندگی از آن فرار میبه م ویشکُرا می انم آنیکه زندگی آنها پرورش ده

 !یک ستمگر

                                                           
1.Thematic fan 



 

 

 این کتابی حوزه آموزش بزرگساالن درباره معاصر نظر دو تن از صاحبنظران

معاصر داشته گیری دیدگاه صاحبنظران ی این نوشتار، برای آن که دریابد کتاب حاضر چه نقشی در شکلنگارنده

. دو نفر به پرسش پاسخ پاسخ دهند زیر با چند تن از آنها ارتباط برقرار نمود و از آنها خواست به پرسش است

 آید.دادند که در پی می

در فلسفه و عمل آموزشی شما  « فریرهآموزش ستمدیدگانِ»هایی را که خواندن کتاب یکی از دگرگونی :پرسش

 داشته است را بیان فرمایید؟ 

 ) بنیانگذار آموزش گفت و شنودی در جهان( 1جین وال

در  کشور در حال توسعهعنوان یک آموزشیار که در یک ی ششم زندگی خود بودم. بهمن این کتاب را زمانی خواندم که در دهه»

چارچوبی محکم و تازه برای دانش م سیاسی و هم تربیتی است. فریره دهم هدانستم کاری که انجام میکردم، میآفریقا فعالیت می

 ام فراهم ساخت. شهودی

جتماعی و همچنین آزادیِ بر اساس خود آگاهی فردی و ا آن را بفهمم(، توانستم تا با خواندن کتاب آموزش ستمدیدگان )دو یا سه بار

عنوان هایی به. من دریافتم چه زمانی آموزشی خود را قالب بندی کنمفلسفه ،ی فردیهای تازه بر حسب بافت و تجربهتفسیر داده

 ام و رفتار خود را تغییر دادم.جو را داشتهیک آموزشیار نقش سلطه

بر گفت و شنود تدوین کنم. سیستمی در حال رشد و بالندگی خواندن این کتاب به من کمک کرد یک سیستم آموزشی مبتنی 

(www.globallearningpartners.com که ریشه در آرزوی فریره دارد: من در پی آفرینش جهانی ) که در آن  هستم

 «.گفتار کتاب آموزش ستمدیدگان(تر دوست داشت )برگرفته از پیشبتوان راحت

 )استاد تمام دانشگاه جورجیا( 2شاران میریام

                                                           
1. Jane Vella 
2. Sharan Merriam 

http://www.globallearningpartners.com/


 

 

و دشناسم، این کتاب یا یک یا میی آکادمیکی که در هر برنامه اساالن است و تقریبفریره یکی از فیلسوفان بزرگ آموزش بزرگ»

ساالن به نام کنش های آموزش بزرگثیر عظیمی بر یکی از حوزهأفریره ت شود.عنوان تکلیف به دانشجویان داده میگفتار از آن به 

آموزش . سازدی منابع انسانی جدا میساالن را از توسعهتماعی یکی از چیزهایی است که آموزش بزرگجاجتماعی داشته است. کنش ا

های اجتماعی زندگی مردم را بهتر کند. الگوی او معموال در اطب قرار دادن نابرابریساالن در پی آن است که از طریق مخبزرگ

 شود. های سواد آموزی استفاده میبرنامه

ی آموزش بانکی اثر به جای استعاره مسأله طرحی یادگیری، به ویژه موضع مبتنی بر های او دربارهافزون بر کنش اجتماعی، اندیشه

ی ی انتقادی و نظریهها با نظریهو به چالش کشیدن نابرابری« نامیدن جهان» نین تواناسازیِ افراد برایهمچداشته است. ای گسترده

فریره  .داندخود می یبخش نظریهی یادگیری تحولی است فریره را الهامی نظریهکه ارائه دهنده 1فمنیست پیوند خورده است. مزیرو

 «ی محلی و توسعه جهانی داشته است...ها مانند مددکاری اجتماعی، توسعهثیر عمیقی بر دیگر حوزهأت
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