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مروري بر زندگي شخصي و علمي
پائولو فریره یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین چهرههای تعلیم و تربیت در دوران معاصر اسهت .وی در  79سهتتامرر 7997
در رسیفه 1در شمال شرقی برزیل متولد شد .در سطح بینالمللی بیشتر به واسطه فعالیتها و برنامههایی که برای سهوادآموزی
بزرگساالن 4انیها داده شههری یافتهه اسهت (اپهل و دیگهران ،9007،ص  )791و در  9مهی سهال  7991در شههر سهائوپائولو
درگذشت .کسانی چون کارنوی ( )9004و الیاس ( )7994او را مهمترین پیشگا تربیتی نیمه دو قرن بیستم میدانند .به نظر
دانیل شوگرنسکی )9077( 5کتی اگر عراراتی مانند این کمی اغراقآمیز به نظر برسد اما تردیدی نمیتوان داشت دستکهم در
عرصه تربیت انتقادی و عمومی مهمترین چهرهای است که میتوان نا برد.
در دوره ای که در مناطق فقیر شمال شرقی برزیل با کارگران و دهقانان معاشری داشت نطفه اولیه اندیشه سواد و ضهروری
آن برای این طرقه محرو در او شکل گرفت .از سوی وزاری آموزح و پرورح برزیل از او خواسته شد که برنامه سهواد ملهی را
سازماندهی کند ،علیرغم موفقیتهایی که کسب کرد در دوره دیکتاتوری نظامی زمانهه خهودح در سهال  7994ایهن برنامهه
متوقف شد ،به اقدا علیه امنیت ملی محکو و به شیلی ترعید شد .وی برنامه توسعه سوادآموزی را در کشورهایی چون آنگوال،
موزامریک ،گینه بیسائو ،نیکاراگوئه ،شیلی و دیگر کشورها پیگیری کرد و مشاور یونسکو و شهورای دپارتمهان تعلهیم و تربیهت
جهانی کلیساها در ژنو شد .در سال  7919برنده جایزه یونسکو در زمینه آموزح صلح شد.
فریره طیف متنوع و کثیری از آثار منتشر شده اعم از کتاب ،مقاله ،مصاکره ،گفتگو ،نامهه و غیهره دارد .امها بهه ایهن معنهی
نیست که این آثار از تغییر یا کتی تناقض کامالً به دور است .فریره بهعنوان یک اندیشهمند کهه همهواره اندیشههههای خهود را
پاالیش میکرد به اندیشههای جدیدی که مدعاهای وی را به چالش بکشد ذهن گشودهای داشت.
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در سال  9191از رساله دکتری خود در دانشگاه رسیفه دفاع کرد و به عنوان استاد تاریخ و فلسفه تعلهیم و تربیهت در دانشهگاه
پرنامروکو 7منصوب شد .عنوان رساله وی تعلیم و تربیت و اوضاع فعلی برزیل 9بود که شهرکی در مهورد سهکوی و مقاومهت در
تعلیم و تربیت پسا استعماری برزیل بود .نشر رساله دکتریاح اولین تیربه نشر وی بود که خود عههدهدار آن بهود .بهر اسهاس
تیربیاتی که در مرکز خدمای اجتماعی صنعتی 1داشت ( )SESIبه اندیشهههای جهان دیهویی ارجاعهاتی داشهت .اندیشههههای
دیویی توسط انیسو تکسیرا 4نویسنده و روشنفکری که در کالج معلمان کلمریا در سالهای  7991تا  99با جان دیویی و برخی
از شاگردان وی از جمله ویلیا کیل پاتریک ،5هارولد راگ 9و جرج کاونتز 1در ارتراط بهود معرفهی شهده بهود .تکسهیرا خهود بها
ترجمه کتاب دموکراسی و تعلهیم و تربیهت 1در سهال  7919اندیشههههای دیهویی را بهه آن نسهل از برزیلهیهها معرفهی کهرد.
(گریرلو 7991،و گادوتی  9007به نقل از شورنسکی  )9077در همین دوره است که با مربی روسی آنتوان ماکهارنکو 9بههویههه
بحثهایش در مورد مرجعیت ،اطاعت و آزادی آشنا شد (پیشین ،ص  .)79در خالل سالهای  7950تا  7990است که کیهای
سیاسی ،اجتماعی و فکریاح کم کم جوانه میزند .بسیاری از اندیشههای وی متأثر از فیلسوفانی چون کارل مانههایم ،70کهارل
یاسترس ،77گونار میردال 79و گابریل مارسل 71است.
شرح و تفسير اندیشه و افکار

اگرچه فریره بیش از یکصد کتاب و مقاله و مصاکره و غیره دارد اما غالراً بهواسطه کتاب آموزح سهرکوب شهدگان 74شهناخته
شده است ،بهطوری که در روی جلد بعضی از کتابهایی که بعد از این نوشته است از سوی ناشران قید میشد نویسنده کتهاب
آموزح ستمدیدگان (بهعنوان مثال روی جلد آموزح قلب )75که تا زمان تیدید چاپ سیا در سال ( 9005نشر نخست سهال
 7910بود) از این کتاب کدود هفتصد و پنیاههزار نسخه در سرتاسر جهان به فروح رفت .در هر صوری مضهمونههای مههم
این کتاب چهارفصلی عراری است از سرکوبگری ،79سرکوبگر ،71سرکوب شده ،71تعلیم و تربیهت بانهک ماننهد ،79گفتگهو و پهاد
گفتگو .90در سرتاسر آثارح فریره تالح در بسط و گسترح چنین مضمونهایی میپردازد .در واقع همانگونه که فریره خود در

1. Pernambuco
]2. Educação E Atualidade Brasileira [Education And Present-Day Brazil
3. Social Service Of Industry
4. Anisio Teixeira
5. William Kilpatrick
6. Harold Rugg
7. George Count
8. Democracy And Education
9. Anton Makarenko
10. Karl Mannheim
11. Karl Jaspers
12. Gunnar Myrdal
13. Gabriel Marcel
14. Pedagogy Of Oppressed

(این کتاب به فارسی توسط اکمد بیرشک و نیز دکتر علی شریعتمداری با عنوان آموزح ستمدیدگان ترجمهه شهده اسهت) .تهرجیح مهیدههم از معهادل
سرکوب شدگان برای فعل متعدی  Oppressedاستفاده کنم؛ با این استدالل که ستم عمدتاً نمودههای بیرونهی مشهخا دارد ،امها سهرکوب نمودههای
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 فریهره
مستفاد میشود سرکوب ناظر به آگاهی یافتن طرقه بهویهه کارگر از وضع طرقاتی خود است.
15. Pedagogy of Heart
16. Oppression
17. Oppressors
18. Oppressed
19. Banking Education
20. Antidialogics
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مقدمه این کتاب می نویسد این کتاب کاصل مشاهداتش از شش سال تیربه ترعید سیاسهی اسهت کهه بههنهوعی فعالیهتههای
تربیتی که پیشتر در برزیل داشت را غنا میبخشد (فریره.)7910،
توجه به انسانی شدن( 7یا انسانی بودن) به نظر فریره ضرورتاً ما را بهسوی بازشناسی انسان زدایی کردن( 9یها انسهان زدایهی
شدن) نهتنها از منظر وجود شناسی بلکه از منظر تاریخی نیز میکند .از آنیا که وضعیت سرکوب نوعی نرود کمال است دیر یها
زود به واسطه آگاهیای که اییاد میشود کسانی که سرکوب شدهاند تالح برای تغییر وضع موجهود (سهرکوبگری) مهیکننهد.
نکته مهمی که فریره با الها از اندیشههای مارکج بیان میکند این است که "کتی با انقالب که نوعی انتقال وضعیت سرکوب
به سمت رها شدن است ،بسیاری در مقابل این وضع جدید قرار میگیرند بسهیاری از انقالبیهون کهه مسهتقیم یها غیرمسهتقیم
درگیر انقالب بودهاند – به سرب شرطی شدن با اسطورههای قدیمیتر ،و یا آنکه هنوز سایه سرکوبگران پیشهین بهر سهر آنهها
سنگینی میکند-تمایل دارند که انقالب را یک نوع دارایی شخصی تلقی کنند" (فریره ،پیشین ،ص  .)49تربیت رههاییبخهش
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در درجه اول باید به مسئله آگاهی سرکوب شده و آگاهی سرکوبگران بتردازد .سرکوبگران نه میتوانند دیگران را رهایی بخشند
و نه خود رهایی مییابند .نکته مهم برای سرکوب شدگان این است که دریابند که همزمان که تالح برای انسانی کردن اوضهاع
دارند مسئولیت کامل تالح خود را نیز بتذیرند .چنین تالشی تنها تالح بهرای رههایی از گرسهنگی و دسهت یهافتن بهه آزادی
نیست بلکه عراری از آفریدن وضعیت جدید نیز هست .رهرری انقالبی رهرری مرتنی بر عمل مشارکتی است.
مفهو مهمی که فریره از آن سخن میگوید آموزح و پرورح بانک مانند است که رابطهه سهلطه گهری و سهلطهپهذیری را
بازتولید می کند و یکی از موانع مهم آگاه شدن است .منظور از آموزح و پرورح بانک مانند آموزح و پرورشی است کهه در آن
دانشآموزان و معلمان نقشی چون سترده و ستردهگذار دارند ،بهجای اینکه ارتراط 4برقرار باشهد بیشهتر بهه کافظهه سهتردن و
تکرار کردن محور قرار می گیرد .به نظر فریره دانش در این وضعیت در بهترین کالت یهک نظها گمهراهکننهده 5اسهت .چنهین
نظامی بر بنیاد نگرشهای ذیل بازتاب جامعه سرکوبگر است:
الف) معلم تدریس میکند و دانشآموز میآموزد.
ب) معلم همه چیز میداند و دانشآموز هیچ نمیداند.
ج) معلم میاندیشد و دانشآموز درباره آن [نه خود چیزی] میاندیشد.
د) معلم سخن میگوید و دانشآموز گوش میدهد.
ه) معلم انضباط میبخشد و دانشآموز انضباط میپذیرد.
و) معلم انتخاب میکند و بر انتخابش اصرار دارد و دانشآموز تابع انتخاب معلم است.
ز) معلم محتوای برنامه را انتخاب میکند و دانشآموز با آن سازگار میشود.
ح) معلم با مرجعیت حرفهایش مرجعیت دانش را مغشوش میکند و در مقابل آزادی دانشآموز قرار میگیرد.
ط) معلم سوژه [عامل اندیشنده] فرایند یادگیری است و دانشآموز تنها ابژه (شی) یادگیری است( .فریره ،پیشین ،ص )37

1 .Humanization
2. Dehumanization
3. Emancipatory Education
4. Communication
5. Misguided System

3

محور  :90مشاهیر /پائولو فریره

انفکاک دانشآموز از واقعیت و جهان واقعی ویژگی مهمی است که در فرایندهای آمووزش و پورورش بانوا ماننود روی
میدهد .فریره برای محکم کردن رویکرد رهایی بخشی به آموزش سرکوب شدگان از کتواب ادمونود هوسورل 9تحوت عنووان
آیدیا -درآمدی بر پدیدارشناسی محض 2بهمثابه پشتوانهای فلسفی نیز بهره میگیرد و بدان ارجوا مویدهود .ایون مضومون از
کتاب هوسرل را در بر میگیرد که :ادراک فینفسه بهمثابه یا آگاهی آشکار و یا تجربه در یوا پویشزمینوه روی مویدهود
بهعنوان مثال کاغذی که ادراک می شود با اشیاء دیگری چون کتابی که کاغوذ بور روی آن قورار گرفتوه ،موداد ،جووهر و غیوره
همبسته است و در " حوزه شهود" روی می دهد ،بنابراین ادراک بوه عنووان یوا امور منفورد و مجوزای از اشویاء دیگور روی
نمیدهد...آگاهی به هر چیزی حاصل همادراکی 7پیشزمینه عینی است" (هوسورل 9191صو

 ،909-909بوه نقول از فریوره

 9131ص  )37آگاهی در اندیشه و تعلیم و تربیت انتقادی مورد نظرش معنای دوگانهای دارد و با توجه به تأکیدش به تعلیم و
تربیت رهایی بخش هم معنای موردنظر مارکس را دارد و هم با توجوه بوه اهمیوت نقوش خوودآفرینی و آزادی معنوای فوردی
اگزیستانسیالیستی را دارد .به تعبیر ما الرن نوعی پروژه مارکسیسم انسان باورانه 4را بهپیش میبرد (ما الرن.)9117،
اگر دو فصل اول کتاب آموزش سرکوب شدگان را توصیفی از وضع موجود جامعه موورد نظور فریوره بودانیم ،دو فصول
بعدی کتاب در واقع به پیشنهادی برای رهایی از چنین وضعی است .وی در فصل سوم کتابش به موضو مهم گفتگو بوهمثابوه
یا پدیده انسانی اشاره میکند .در هر گفتگویی ما با واژگان سروکار داریم اما واژه به نظر فریوره چیوزی بویش از یوا ابوزار
است که گفتگو را ممکن میکند .بر این اساس ما در پی عناصر تأسیسی در زبوان نیوز هسوتیم .در واژه موا دو م لفوه مهوم را
مییابیم :تأمل 9و عمل .9در چنین تعامل ریشهای است که اگر یکی از این عوامل قربانی شود آن دیگری آسیب میبینود .هویچ
واژه حقیقیای وجود ندارد که در عین حال پراکسیس (عمل) هم نباشد؛ بنابراین صورتبندی وی عبارت است :گفتگو عموً
عمل یا کاری است که حاصل دو عامل عمل و تأمل است .با نادیده گرفتن یا به تعبیر خود وی قربانی کرد عمل نوعی لفاظی
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عاید میشود و با نادیده گرفتن یا قربانی کردن تأمل نوعی عملگرایی 3نتیجه میشود.
در واقع ماحصل بحث وی در مورد ضرورت گفتگو را میتوان اینگونه خًصه کرد که بودون گفتگوو ارتبواصی صوورت
نمیگیرد و بدون پدیدآمدن ارتباط تعلیم و تربیت حقیقی و انسانی شدهای به وجود نمیآید .دانشی هم با این فرایند به وجود
می آید دانش حقیقی است چرا که حاصل عمل و تأمل است .از آنجا که در صورتی تنها در گفتگوی انتقادی است کوه دانوش
حقیقی برساخته میشود فریره شیوه خاصی را برای انتقادی شدن پیشنهاد میکند که از آن تحت عنوان پژوهش مضمونی 1یواد
میکند .به نظر میرسد در این روش امر انضمامی 90به امر انتزاعی 99تبودیل نمویشوود (کوه حواکی از خنثوی سوازی ماهیوت
دیالکتیکی آن باشد) بلکه در نظر داشتن هر دو م لفه بهمثابه پدیده ایست که بهصورت دیالکتیکی روابو درونویای در عمول
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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تأمل دارند است .در این جنبش دیالکتیکی ،تفکر بهصور کامل در تحلیل یا موقعیوت انضومامی وضوعیت رمزگوذاری 9شوده
نمود مییابد .رمزگشایی آن نیازمند حرکت از امر انتزاعی به ام ر انضمامی است بوه عبوارت دیگور حرکوت از جوزء بوه کول و
بازگشت به اجزاء است .این گسست در فرایند رمزگشایی مطابق با مرحلهای است که توصیف موقعیوت نامیوده مویشوود .در
همه مراحل رمزگشایی افراد نگاهی که به جهان خارج را دارند صورتی بیرونی میدهند ،یا مضومون موییابنود و بوا جهوان
رودررو میشوند جهانی که ممکن است به تقدیر گرایانه ،ایستا یا پویا مضمونسازی شود .ارزیابی نشسوتهوا مرحلوه دوم از
رمزگشایی رمزهای واحد زنده است ،یعنی همچنان که هر فرد مقولهای را که رمزگشایی میکند ،ادراک یا احساس خاصوی از
رویداد یا موقعیت دارد که اظهار آنها رمزگشایی هوای دیگوران در هموان مقولوه را بوه چوالش مویکشود ،چنوین تعوار

هوا

موقعیتهای محدود را ایجاد میکند ،دربردارنده مضامینی است و بر تکالیفی داللت میکند.
فریره در مورد شیوه ای که برای آگاهی بخشی و سوادآموزی انتقادی عرضه کرده بود همواره نگوران بوود کوه مبوادا ایون
اندیشه او به یا روش ساده و دستورالعمل فرو کاسته شود و جنبه انتقادی آن مغفوول واقوع شوود(.اپل و دیگوران )2009،بوه
همین سبب تأکید میکند که پژوهش مضمونی عبارت است از پژوهشی تفکر مدار ،تفکری که تنها در میان موردم بوهصوورت
مشارکتی در مسیر جستجوی واقعیت روی میدهد.
دامنه تأثیر افکار و اندیشههای فریره
دامنه تأثیراتی که اندیشه های فریره داشته است در تعلیم و تربیت معاصر گسترده بوده است چهرهی معاصری چون هنری
ژیرو ( )7994،9070وی را بنیانگذار تربیت انتقادی میداند ،پیتر مکالرن ( )7919،9000وی را نخستین فیلسوفی مهیدانهد
که باب تربیت انتقادی را گشود ،گیل هر ( )9009او را مؤسج تربیهت انتقهادی مهیدانهد و مایکهل اپهل 9وی را مههمتهرین و
تأثیرگذارترین نویسنده در عرصهه نظهر و عمهل نظریهه انتقهادی در کهوزه تعلهیم و تربیهت در قهرن بیسهتم مهیدانهد (اپهل و
دیگران .)9007،نویسندگانی که از آنها یاد شد خود به شیوههای مختلف تالح داشتهانهد قلمهرو تعلهیم و تربیهت انتقهادی را
گسترح دهند و در آثار خود ارجاعای مکرری به آثار و اندیشههای فریره دارند و فریره خود کتی بر برخی از آثار آنها مقدمهه
نوشته است.
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