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 مروري بر زندگي شخصي و علمي

 7997سهتتامرر   79ر های تعلیم و تربیت در دوران معاصر اسهت. وی د تأثیرگذارترین چهره ترین وپائولو فریره یکی از مهم     

هایی که برای سهوادآموزی  ها و برنامهالمللی بیشتر به واسطه فعالیتدر شمال شرقی برزیل متولد شد. در سطح بین 1در رسیفه

در شههر سهائوپائولو    7991سهال   مهی   9و در  (791 ص ،9007انیها  داده شههری یافتهه اسهت )اپهل و دیگهران،       4بزرگساالن

 دانند. به نظرترین پیشگا  تربیتی نیمه دو  قرن بیستم می( او را مهم7994( و الیاس )9004وی )درگذشت. کسانی چون کارن

کهم در   توان داشت دستآمیز به نظر برسد اما تردیدی نمی ( کتی اگر عراراتی مانند این کمی اغراق9077) 5دانیل شوگرنسکی

 وان نا  برد.ت است که می ای ترین چهرهعرصه تربیت انتقادی و عمومی مهم

ای که در مناطق فقیر شمال شرقی برزیل با کارگران و دهقانان معاشری داشت نطفه اولیه اندیشه سواد و ضهروری  در دوره     

در او شکل گرفت. از سوی وزاری آموزح و پرورح برزیل از او خواسته شد که برنامه سهواد ملهی را    آن برای این طرقه محرو 

ایهن برنامهه    7994در سهال   هایی که کسب کرد در دوره دیکتاتوری نظامی زمانهه خهودح  رغم موفقیت دهی کند، علی سازمان

متوقف شد، به اقدا  علیه امنیت ملی محکو  و به شیلی ترعید شد. وی برنامه توسعه سوادآموزی را در کشورهایی چون آنگوال، 

یری کرد و مشاور یونسکو و شهورای دپارتمهان تعلهیم و تربیهت     گشیلی و دیگر کشورها پی نیکاراگوئه، موزامریک، گینه بیسائو،

 برنده جایزه یونسکو در زمینه آموزح صلح شد. 7919کلیساها در ژنو شد. در سال  جهانی

کتاب، مقاله، مصاکره، گفتگو، نامهه و غیهره دارد. امها بهه ایهن معنهی        فریره طیف متنوع و کثیری از آثار منتشر شده اعم از    

ههای خهود را   اندیشهه  یک اندیشهمند کهه همهواره    عنوان کامالً به دور است. فریره به این آثار از تغییر یا کتی تناقضنیست که 

 ای داشت. های جدیدی که مدعاهای وی را به چالش بکشد ذهن گشودهکرد به اندیشه پاالیش می
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استاد تاریخ و فلسفه تعلهیم و تربیهت در دانشهگاه    رسیفه دفاع کرد و به عنوان  در دانشگاه خود از رساله دکتری 9191در سال 

که شهرکی در مهورد سهکوی و مقاومهت در      بود 9برزیل تعلیم و تربیت و اوضاع فعلیمنصوب شد. عنوان رساله وی  7پرنامروکو

بهر اسهاس   دار آن بهود.   اح اولین تیربه نشر وی بود که خود عههده تعلیم و تربیت پسا استعماری برزیل بود. نشر رساله دکتری

ههای   ههای جهان دیهویی ارجاعهاتی داشهت. اندیشهه      ( به اندیشهSESIداشت ) 1تیربیاتی که در مرکز خدمای اجتماعی صنعتی

با جان دیویی و برخی  99 تا 7991های  کلمریا در سال نویسنده و روشنفکری که در کالج معلمان 4دیویی توسط انیسو تکسیرا

خهود بها    در ارتراط بهود معرفهی شهده بهود. تکسهیرا      1و جرج کاونتز 9هارولد راگ ،5اتریکویلیا  کیل پ از شاگردان وی از جمله

هها معرفهی کهرد.    ههای دیهویی را بهه آن نسهل از برزیلهی      اندیشهه  7919در سهال   1دموکراسی و تعلهیم و تربیهت   ترجمه کتاب

ویههه   بهه  9بی روسی آنتوان ماکهارنکو ( در همین دوره است که با مر9077شورنسکی  به نقل از 9007 و گادوتی 7991)گریرلو،

است که کیهای   7990تا  7950های (. در خالل سال79 ص اطاعت و آزادی آشنا شد )پیشین، هایش در مورد مرجعیت،بحث

، کهارل  70های وی متأثر از فیلسوفانی چون کارل مانههایم  زند. بسیاری از اندیشه اح کم کم جوانه میسیاسی، اجتماعی و فکری

 است. 71و گابریل مارسل 79گونار میردال ،77یاسترس

 شرح و تفسير اندیشه و افکار

شهناخته   74آموزح سهرکوب شهدگان  واسطه کتاب  صد کتاب و مقاله و مصاکره و غیره دارد اما غالراً به اگرچه فریره بیش از یک

نویسنده کتهاب   شد ران قید میهایی که بعد از این نوشته است از سوی ناشطوری که در روی جلد بعضی از کتاب به شده است،

)نشر نخست سهال   9005ا  در سال  که تا زمان تیدید چاپ سی (75آموزح قلبعنوان مثال روی جلد  به)آموزح ستمدیدگان 

ههای مههم   هزار نسخه در سرتاسر جهان به فروح رفت. در هر صوری مضهمون  صد و پنیاه از این کتاب کدود هفت بود( 7910

، گفتگهو و پهاد   79، تعلیم و تربیهت بانهک ماننهد   71، سرکوب شده71، سرکوبگر79سرکوبگری اری است ازاین کتاب چهارفصلی عر

فریره خود در  پردازد. در واقع همانگونه که هایی می. در سرتاسر آثارح فریره تالح در بسط و گسترح چنین مضمون90گفتگو

                                                 
1. Pernambuco 

2. Educação E Atualidade Brasileira [Education And Present-Day Brazil] 
3. Social Service Of Industry 
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دههم از معهادل    ترجمهه شهده اسهت(. تهرجیح مهی     آموزح ستمدیدگان )این کتاب به فارسی توسط اکمد بیرشک و نیز دکتر علی شریعتمداری با عنوان 

دتاً نمودههای بیرونهی مشهخا دارد، امها سهرکوب نمودههای       استفاده کنم؛ با این استدالل که ستم عم Oppressedسرکوب شدگان برای فعل متعدی 

ریهره  آشکار و نیز پنهانی دارد. در معنای تحت الفظی سرکوب فعل کوبیدن ناظر به سر است نه عضو دیگر و سهر نمهاد آگهاهی اسهت، آنچهه از اندیشهه ف      

 است.ویهه کارگر از وضع طرقاتی خود  شود سرکوب ناظر به آگاهی یافتن طرقه به مستفاد می
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ههای  نهوعی فعالیهت   بهه  ترعید سیاسهی اسهت کهه   نویسد این کتاب کاصل مشاهداتش از شش سال تیربه  مقدمه این کتاب می

 (.7910بخشد )فریره، تر در برزیل داشت را غنا میتربیتی که پیش

یها انسهان زدایهی    ) 9بازشناسی انسان زدایی کردن سوی )یا انسانی بودن( به نظر فریره ضرورتاً ما را به 7توجه به انسانی شدن   

کند. از آنیا که وضعیت سرکوب نوعی نرود کمال است دیر یها   نظر تاریخی نیز میتنها از منظر وجود شناسی بلکه از م شدن( نه

کننهد.  اند تالح برای تغییر وضع موجهود )سهرکوبگری( مهی   شود کسانی که سرکوب شده ای که اییاد میزود به واسطه آگاهی

ا انقالب که نوعی انتقال وضعیت سرکوب کتی ب"کند این است که  های مارکج بیان می الها  از اندیشه نکته مهمی که فریره با

گیرند بسهیاری از انقالبیهون کهه مسهتقیم یها غیرمسهتقیم        به سمت رها شدن است، بسیاری در مقابل این وضع جدید قرار می

هها   تر، و یا آنکه هنوز سایه سرکوبگران پیشهین بهر سهر آن   های قدیمی به سرب شرطی شدن با اسطوره –اند درگیر انقالب بوده

 1بخهش  (. تربیت رههایی 49 ص )فریره، پیشین، "انقالب را یک نوع دارایی شخصی تلقی کنند تمایل دارند که-کند گینی میسن

توانند دیگران را رهایی بخشند  و آگاهی سرکوبگران بتردازد. سرکوبگران نه می شده در درجه اول باید به مسئله آگاهی سرکوب

 تالح برای انسانی کردن اوضهاع  دریابند که همزمان که ای سرکوب شدگان این است کهیابند. نکته مهم بر و نه خود رهایی می

مسئولیت کامل تالح خود را نیز بتذیرند. چنین تالشی تنها تالح بهرای رههایی از گرسهنگی و دسهت یهافتن بهه آزادی        دارند

 عمل مشارکتی است. نیست بلکه عراری از آفریدن وضعیت جدید نیز هست. رهرری انقالبی رهرری مرتنی بر

پهذیری را   گوید آموزح و پرورح بانک مانند است که رابطهه سهلطه گهری و سهلطه    مفهو  مهمی که فریره از آن سخن می     

کند و یکی از موانع مهم آگاه شدن است. منظور از آموزح و پرورح بانک مانند آموزح و پرورشی است کهه در آن  بازتولید می

برقرار باشهد بیشهتر بهه کافظهه سهتردن و       4جای اینکه ارتراط گذار دارند، به نقشی چون سترده و ستردهآموزان و معلمان دانش

اسهت. چنهین    5کننهده  گیرد. به نظر فریره دانش در این وضعیت در بهترین کالت یهک نظها  گمهراه    تکرار کردن محور قرار می

 های ذیل بازتاب جامعه سرکوبگر است: نظامی بر بنیاد نگرش

 .آموزدآموز میکند و دانش معلم تدریس می الف(

 داند. آموز هیچ نمیداند و دانش معلم همه چیز می( ب

 .اندیشد آموز درباره آن ]نه خود چیزی[ میاندیشد و دانش معلم می( ج

 .دهد آموز گوش میگوید و دانش معلم سخن می( د

 .پذیرد آموز انضباط میبخشد و دانش ه( معلم انضباط می

 آموز تابع انتخاب معلم است.کند و بر انتخابش اصرار دارد و دانش علم انتخاب میو( م

 .شود آموز با آن سازگار میکند و دانش محتوای برنامه را انتخاب می ز( معلم

 .گیرد آموز قرار میکند و در مقابل آزادی دانش مرجعیت دانش را مغشوش می هایش ح( معلم با مرجعیت حرف

 (37یادگیری است. )فریره، پیشین، ص ( آموز تنها ابژه )شی]عامل اندیشنده[ فرایند یادگیری است و دانش ط( معلم سوژه
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ویژگی مهمی است که در فرایندهای آمووزش و پورورش بانوا ماننود روی      آموز از واقعیت و جهان واقعیانفکاک دانش     

9ش سرکوب شدگان از کتواب ادمونود هوسورل   رویکرد رهایی بخشی به آموز دهد. فریره برای محکم کردن می
تحوت عنووان    

دهود. ایون مضومون از     گیرد و بدان ارجوا  موی   ای فلسفی نیز بهره می مثابه پشتوانه به 2درآمدی بر پدیدارشناسی محض -آیدیا

دهود   ی موی زمینوه رو  و یا تجربه در یوا پویش   یا آگاهی آشکار مثابه نفسه به گیرد که: ادراک فیدر بر می کتاب هوسرل را

شود با اشیاء دیگری چون کتابی که کاغوذ بور روی آن قورار گرفتوه، موداد، جووهر و غیوره         عنوان مثال کاغذی که ادراک می به

دهد، بنابراین ادراک بوه عنووان یوا امور منفورد و مجوزای از اشویاء دیگور روی          روی می "حوزه شهود "همبسته است و در 

 ، بوه نقول از فریوره   909-909 صو   9191)هوسورل  "زمینه عینی است پیش 7ادراکیدهد...آگاهی به هر چیزی حاصل هم نمی

ای دارد و با توجه به تأکیدش به تعلیم و  ( آگاهی در اندیشه و تعلیم و تربیت انتقادی مورد نظرش معنای دوگانه37 ص 9131

دآفرینی و آزادی معنوای فوردی   معنای موردنظر مارکس را دارد و هم با توجوه بوه اهمیوت نقوش خوو      هم رهایی بخشتربیت 

 .(9117ما الرن،) بردپیش می را به 4به تعبیر ما الرن نوعی پروژه مارکسیسم انسان باورانه اگزیستانسیالیستی را دارد.

را توصیفی از وضع موجود جامعه موورد نظور فریوره بودانیم، دو فصول       آموزش سرکوب شدگاناگر دو فصل اول کتاب       

مثابوه   قع به پیشنهادی برای رهایی از چنین وضعی است. وی در فصل سوم کتابش به موضو  مهم گفتگو بوه کتاب در وا بعدی

واژه به نظر فریوره چیوزی بویش از یوا ابوزار       کند. در هر گفتگویی ما با واژگان سروکار داریم اما یا پدیده انسانی اشاره می

ناصر تأسیسی در زبوان نیوز هسوتیم. در واژه موا دو م لفوه مهوم را       کند. بر این اساس ما در پی ع است که گفتگو را ممکن می

بینود. هویچ    ای است که اگر یکی از این عوامل قربانی شود آن دیگری آسیب می. در چنین تعامل ریشه9و عمل 9یابیم: تأمل می

عبارت است: گفتگو عموً   وی  بندی بنابراین صورت عمل( هم نباشد؛) عین حال پراکسیس ای وجود ندارد که درواژه حقیقی

 3عمل نوعی لفاظی به تعبیر خود وی قربانی کرد حاصل دو عامل عمل و تأمل است. با نادیده گرفتن یا عمل یا کاری است که

 شود. نتیجه می 3گرایی نادیده گرفتن یا قربانی کردن تأمل نوعی عمل شود و با عاید می

گونه خًصه کرد که بودون گفتگوو ارتبواصی صوورت      توان این گو را میواقع ماحصل بحث وی در مورد ضرورت گفت در     

آید. دانشی هم با این فرایند به وجود  ای به وجود نمی گیرد و بدون پدیدآمدن ارتباط تعلیم و تربیت حقیقی و انسانی شده نمی

تگوی انتقادی است کوه دانوش   آید دانش حقیقی است چرا که حاصل عمل و تأمل است. از آنجا که در صورتی تنها در گفمی

یواد   1کند که از آن تحت عنوان پژوهش مضمونی شود فریره شیوه خاصی را برای انتقادی شدن پیشنهاد می حقیقی برساخته می

شوود )کوه حواکی از خنثوی سوازی ماهیوت        تبودیل نموی   99به امر انتزاعی 90رسد در این روش امر انضمامی کند. به نظر می می

ای در عمول  صورت دیالکتیکی روابو  درونوی   پدیده ایست که به مثابه به بلکه در نظر داشتن هر دو م لفه دیالکتیکی آن باشد(

                                                 
1. Edmund Husserl 

2. Ideas—General Introduction To Pure Phenomenology 

3. Co-Perceived 

4 . Humanistic Marxism 

5. Reflection 

6. Action 

7. Verbalism 
8  .  Activism 
9. Thematic Investigation 

10. Concrete 
11. Abstract 
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شوده   9صور کامل در تحلیل یا موقعیوت انضومامی وضوعیت رمزگوذاری     در این جنبش دیالکتیکی، تفکر به تأمل دارند است.

ر انضمامی است بوه عبوارت دیگور حرکوت از جوزء بوه کول و        یابد. رمزگشایی آن نیازمند حرکت از امر انتزاعی به ام نمود می

شوود. در   ای است که توصیف موقعیوت نامیوده موی    بازگشت به اجزاء است. این گسست در فرایند رمزگشایی مطابق با مرحله

ان یابنود و بوا جهو    دهند، یا مضومون موی  همه مراحل رمزگشایی افراد نگاهی که به جهان خارج را دارند صورتی بیرونی می

هوا مرحلوه دوم از    سازی شود. ارزیابی نشسوت  ممکن است به تقدیر گرایانه، ایستا یا پویا مضمون شوند جهانی کهرودررو می

کند، ادراک یا احساس خاصوی از  ای را که رمزگشایی میکه هر فرد مقوله رمزگشایی رمزهای واحد زنده است، یعنی همچنان

هوا   کشود، چنوین تعوار     هوای دیگوران در هموان مقولوه را بوه چوالش موی        رمزگشایی اه رویداد یا موقعیت دارد که اظهار آن

 کند. مضامینی است و بر تکالیفی داللت می کند، دربردارنده های محدود را ایجاد می موقعیت

ادا ایون  ای که برای آگاهی بخشی و سوادآموزی انتقادی عرضه کرده بود همواره نگوران بوود کوه مبو     فریره در مورد شیوه      

( بوه  2009اندیشه او به یا روش ساده و دستورالعمل فرو کاسته شود و جنبه انتقادی آن مغفوول واقوع شوود.)اپل و دیگوران،    

صوورت   در میان موردم بوه   کند که پژوهش مضمونی عبارت است از پژوهشی تفکر مدار، تفکری که تنها همین سبب تأکید می

 دهد. مشارکتی در مسیر جستجوی واقعیت روی می

 های فریره دامنه تأثیر افکار و اندیشه 

ی معاصری چون هنری های فریره داشته است در تعلیم و تربیت معاصر گسترده بوده است چهره دامنه تأثیراتی که اندیشه     

دانهد   فی مهی ( وی را نخستین فیلسو7919،9000الرن )داند، پیتر مکگذار تربیت انتقادی می ( وی را بنیان7994،9070ژیرو )

تهرین و   وی را مههم  9دانهد و مایکهل اپهل    ( او را مؤسج تربیهت انتقهادی مهی   9009که باب تربیت انتقادی را گشود، گیل هر  )

دانهد )اپهل و    تأثیرگذارترین نویسنده در عرصهه نظهر و عمهل نظریهه انتقهادی در کهوزه تعلهیم و تربیهت در قهرن بیسهتم مهی           

انهد قلمهرو تعلهیم و تربیهت انتقهادی را       های مختلف تالح داشته ها یاد شد خود به شیوه (. نویسندگانی که از آن9007دیگران،

مقدمهه   ها های فریره دارند و فریره خود کتی بر برخی از آثار آن گسترح دهند و در آثار خود ارجاعای مکرری به آثار و اندیشه

 نوشته است.
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