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مقدمه

پائولو رگلوس نِوِس فريره ( )1921 -1997بيشك برجستهترين انديشمند و مربي در سنّت
راديكال آموزش بزرگساالن است .گرچه او مدعي داشتن نظريهاي جامع براي يادگيري و تدريس
نبود اما توجه و دغدغهاش در باب مقوالتي چون وابستگي ،سلطه و سركوب و نیز وضعیت جوامع
پيراموني ويژگي راهبردي به نظریات او بخشيده است .برداشت فریره از تعليم و تربيت عميق ًا
سياسي و معطوف به دگرگوني اجتماعي است؛ از اين روي انديشههاي تربيتي ،اجتماعي و فرهنگي
او ،هم براي جوامع امریکای التین كه در آن زمان دستخوش انقالبات و دگرگونيهاي دروني
سياسي ـ اجتماعي بودند مؤثر بود و هم براي كشورهايي با دموكراسيهاي تثبيتيافته که معضالت
اجتماعي ـ سياسي خود را نه از طريق انقالب و دگرگونيهاي ناگهاني ،بلكه به شكلي بطئي و با
شيوههاي مدني و مردمي حل ميكنند ،داراي قابليتهاي بالقوه مؤثري است.
اين دو ويژگي آراي فريره با ابعاد محلي و بينالمللي به بهترين شكل در فلسفه و روش
«آگاهسازي يا شناخت انتقادي» او در عرصه آموزش بزرگساالن ،به ويژه سوادآموزي در
كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته ،و همچنين در كاربردهاي روش شناخت انتقادي در
حوزه آموزش ،يادگيري و مسايل اجتماعي در جوامع توسعهيافته ،خصوص ًا در سطوح دانشگاهها،
به منظور تجزيه و تحليل اجتماعي و رفع نواقص مديريتي و اجرايي در ابعاد خرد كه نهايت ًا به
دگرگوني تدريجي اجتماعي ميانجامد ،تجلي يافته است .قابليتهاي بالقوة مردمي و منعطف
آرای او در ارتباط با ساير ديدگاههاي انتقادي همچون تعليم و تربيت رهاييبخش كه «بهطور
پيگيرانهاي در صدد دگرگون ساختن روابط و مناسبات سلطهآميز حاكم بر جامعه است و هدف
نهايي آن آماده كردن جامعه براي انقالب با تكيه بر نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت ميباشد».
(ميرلوحي ،1374 ،ص )40آشکار است.
تأكيد اين مقاله بر دو ويژگي عمدة فلسفه و روش «آگاهسازي انتقادي» فریره در عرصة
آموزش بزرگساالن و در واقع سواد اجتماعي آنان ،در كشورهاي در حال توسعه است كه این
امر در نهایت به دگرگونيتدريجي درساختار اين جوامع ميانجامد.

ضرورت باز اندیشی در آرای فریره

اهم مقاالت و پژوهشهايي كه دربارة فريره و انديشهها
ابتدا مروري اجمالي خواهيم داشت بر ّ
و آراي تربيتي او نگاشته شده است .پس از آن با توجه به كاستيهايي كه در پژوهشهاي فوق در
ارتباط با موضوع اين مقاله وجود دارد به آن خواهيم پرداخت:

نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگساالن در دیدگاه پائولو فریره

115

مقاله كديور و نظيري ( )1359با عنوان «فلسفه و روش پائولو فريره در آموزش بزرگساالن»،
مروري است كلي بر آراء و انديشههاي تربيتي ـ اجتماعي فريره .این مقاله در اصل بخشي از اثري
است به نام «نگاهي به سوادآموزي در كشورهايي كه انقالب كردهاند» .به نوعي در پی توجه دادن
انديشمندان جامعه ایران است به ضرورت سوادآموزي در كشور ،از خالل به دست دادن مباني
نظری و تجربيات ساير كشورها ،و لذا از اين حيث حائز اهميت است.
اهم موضوعاتي كه در انديشه فريره وجود دارد ،مانع از تعميق
نگاه كلي نويسندگان مقاله به ّ
بخشيدن به برخي از مطالب شده است .در نتيجه با آنكه از فلسفة فريره نام برده شده است اما
مباني معرفتي و هستيشناختي اين فلسفه مسكوت مانده است .حتی اشارة مكرر به مضاميني
همچون «آگاهي اجتماعي» «ستمزدگي» «آگاهسازي» «مفهوم بانكي آموزش» و «شيءانگاري»
انسانها در آن ،نتوانسته است خاستگاههاي فكري ـ معرفتي اين مضامين را در انديشه فريره
تبیین نماید .مضامين و مفاهيم مورد اشاره در مقاله فاقد ارتباط و يكپارچگي دروني با يكديگرند،
حال آن كه اگر در چارچوب يك نظام فكري يكپارچه و مرتبط با هم در نظر گرفته میشدند
معنا و اعتبار بيشتري مييافتند.
مهرمحمدي )1374( ،در مقالة «بررسي ابعاد نظري و عملي تعليم و تربيت سؤال محور» ،دو
نگرة تربيتي پاسخ محور و سوال محور با تأكيد بر نگره دوم مورد بررسي قرار داده است.
در نگرش سوال محور گرچه داشتن اطالعات و معلومات مهم است اما مهمتر از آن
نادانستههاي دانشآموز است كه مد نظر قرار ميگيرد .فريره اين نوع تعليم و تربيت را در جهت
حفظ و تقويت حس كنجكاوي و «لذت بردن دانشآموز از سوال كردن» ميداند؛ و برعكس،
تعليم و تربيتي را كه در جهت انتقال اطالعات ميكوشد باعث تضعيف كنجكاوي و حذف آن
از عرصة وجود انسان ميداند .باید دانست که «تعليم و تربيت سوالمحور» يا «طرح مسئله» كه
به صورت روشي آموزشي در ديدگاه تربيتي فريره مطرح است ريشه در آراي ديويي و پياژه
دارد كه نويسنده مقاله نیز به درستي به آن اشاره داشته است .اما مقاله فوق هيچگونه اشارهاي
به كاربرد چنين روشي در آموزش بزرگساالن توسط فريره ندارد .از اين رو ،نظر به آن كه اين
شيوه تربيتي فریره فقط در حيطة آموزش و پرورش عمومي و در ارتباط با خردساالن مدنظر قرار
گرفته است برخي از وجوه مثبت آن ناديده گرفته شده است .نویسنده مقاله به درستی به برخی
از ویژگیهای مثبت «تعلیم و تربیت سؤال محور» ،همچون «تطابق آن با ویژگیها و خصوصیات
وجودی انسان ،یا پرورش کنجکاوی ،پرسشگری و جستجوگری در دانشآموزان ،یا «انسانی
بودن» آن (مهرمحمدی )1374 ،اشاره کرده است؛ اما وجه دگرگونساز آنرا نادیده گرفته است.
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ِ
تربیت مسئله
در این ارتباط فریره ( ،1358 /1970ص )76خود به این نکته اشاره دارد که «در
طرح کن ،آدمیان قدرت خود را برای درک نقادانة نحوة وجود داشتن در جهانی ،و با جهانی ،که
خود را در آن مییابند گسترش میدهند؛ بدین ترتیب به جایی میرسند که جهان را نه به صورت
واقعیتی ایستا ،بلکه بهعنوان واقعیتی میبینند که در حال پویش است و در حال دگرگونی ».و باز
فریره در همانجا در اشاره به تفاوت دو روش «بانکی» و «مسئله طرح کن» اینگونه بیان میدارد:
«در حالی که روش بانکی به طور مستقیم یا نامستقیم اندیشة مقدّ ر و محتوم بودن وضع اجتماعی
آدمیان را تقویت میکند ،روش مسئله طرح کن همان وضع را به صورت مسئلهای پیش روی
آنان قرار میدهد .چون وضع مورد شناسایی قرار میگیرد ،درک سادهلوحانه یا خرافی که نتیجه
تسلیم آنان به تقدیر بوده است جای خود را به درکی میدهد که (فرد) میتواند خود را درک
کند .آگاهی عمیق آدمیان از وضع خود موجب میشود که آن وضع را به عنوان واقعیتی تاریخی و
قابل تغییر بپذیرند ».در ديدگاه تربيتي فريره «تعليم و تربيت مسئلهطرحكن» بر اساس اندیشههای
فراگیران (از قضا دانستهها و باورهای آنان) شكل ميگيرد .آنان خود مسايل و مشكالت مبتال
به خود را به شكل سوال مطرح ميسازند و خودشان نيز براي يافتن پاسخهايي براي سواالت
خود به تكاپو ميپردازند .در این ارتباط فریره چنین اظهار میدارد« :پس برای آن که فرایند
سوادآموزی بزرگساالن یک عمل دانستن باشد بایستی یادگیرندگان را به مسئلهسازی مداوم از
موقعیتهای وجودیشان مشغول دارد( ».فریره ،1974 ،ص )18
دیناروند ( )1387در مقالة «نظرية انتقادي ،تعليم و تربيت انتقادي و داللتهاي تربيتي آن از
نظر فريره و ژيرو و نقد آن» ،به يكي از خاستگاههاي فكري فريره ،یعنی «مكتب فرانكفورت»
اشاره نموده است .تأثير مكتب فرانكفورت بر آراي فريره تا حدي مستقيم و از طريق آراي
انديشمنداني همچون ماركوزه و اريك فروم ،و تا حدي هم غيرمستقيم و با تأثيرگيري از
انديشههاي لوسين گلدمن جامعهشناس ساختارگراي فرانسوي بوده است .نویسندة اين مقاله ،در
عین اینکه فريره و ژيرو را از نظريهپردازان «تعليم و تربيت انتقادي» ،میداند؛ یعنی به اصطالح
مکتبی كه بر اساس مباني و اصول نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت شكل گرفته است ،اما
اشارهاي به نقاط پيوند فريره با انديشمندان مكتب فرانكفورت ندارد.
در جايي ديگر نويسنده به تفاوت بين ديويي و فريره پرداخته و اشاره میکند که ديويي
ِ
برعكس فريره معتقد است كه
تعليم و تربيت و دموكراسي را الزم و ملزوم يكديگر ميداند و
«تعليم و تربيت بدون دموكراسي هشيارسازي را باعث ميشود( ».دنياروند ،1387 ،ص)158
صرفنظر از معناي ضمني اين جمله ،که به اشتباه به ذهن متبادر ميسازد كه هرگونه شرايط
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«بدون دموكراسي» [در انديشه فريره مترادف با «فرهنگ سكوت»] خودبهخود به هشيارسازي
ميانجامد ،بايد گفت اين آن چيزي نيست كه مدنظر فريره بوده است .واژة «هشيارسازي» يا
«آگاهسازي» متضمن دو عامل «آگاهكننده» و «آگاه شونده» در یک جريان تربيتي است كه در آن
يك فرد تالش دارد «ديگري» را به «آگاهي انتقادي» برساند و ديگری نيز با مشاركت در اين
جريان آمادگي خود را براي اين آگاهي يافتن اعالم ميدارد.
ِ
موقعيت «بدون دموكراسي» در انديشه فريره مترادف با وضعيت «سكوت» و «سلطه» تعريف
شده است ،كه متضمن «آگاهي جادويي» و غرقه بودن در واقعيت موجود است .آگاهي كه در اين
سطح وجود دارد در انديشة فريره «آگاهي شبه انتقادي» نام دارد و هيچگاه خودبهخود به آگاهي
انتقادي ارتقا نمييابد ،بلکه مستلزم یک برنامة آموزشی انتقادی است( .فریره،1973 ،ص)18
در مجموع ،دیناروند ،با توجه به ناگفتههايي كه در مقاالت فوق به اجمال به آنها اشاره
گرديد ،تالش دارد تا اوالً در ارتباط با فلسفه و روش «آگاهسازي انتقادي» تا جايي كه مقدور
است خاستگاههاي فلسفي اين روش را در پيوند با خاستگاههاي فلسفي ـ تربيتي و اجتماعي
فريره تبيين نمايد و پس از آن به بررسي گستره و كاربردهاي اين مفهوم در عرصه آموزش
بزرگساالن و تحليل اجتماعي ـ انتقادي بپردازد.

خاستگاههاي فكري فريره

براي فهم بهتر آموزههاي تربيتي و روشهاي سوادآموزي فریره ،ابتدا بايد به معرفي نظام
فكري ـ معرفتي او پرداخت .اگرچه فضاي كشورهاي امريكاي التين ،به ويژه برزيل زادگاه
فریره ،آبشخور دیدگاههای اوست ،اما این دیدگاهها متأثر از ديدگاههاي اروپايي نيز هست كه
مهمترين آنها عبارتند از :انديشة كاتوليكهای چپگرا در برزيل ،الهياترهاييبخش ،فلسفة
اگزیستانسیالیسم یا اصالت وجود ،نظريه مارتين بوبر 1در بابگفتمان ،ديالکتيكخدايگان ـ
بنده هگل ،آراي ماركس ،ديويي ،ساختارگرايي فرانسوي و باالخره انديشمندان اوليه مكتب
فرانكفورت ،همچون اريك فروم .عالوه بر اینها فريره در اثري مشترك با مورتون ( )1990به تأثیر
چهار شخصیت در خاستگاه مهم فكري خود اشاره ميكند؛ فرانتز فانون 2و تأثير او بر نگارش
4
اثر آموزش ستمديدگان ،آلبر م ّمي 3و اثر او «چهرة استعمارگر ،چهرة استعمارزده» ،ويگوتسكي
زبانشناس روس ،و باالخره گرامشي 5متفکر ایتالیایی در اينجا نگاهي خواهيم داشت به مهمترين
ديدگاههايي كه بر نظام فكري ـ معرفتي فريره تأثيرگذار بوده است.

 .1ديالکتيك خدايگان ـ بنده هگل
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پيشينه مفهوم بندگی به ارسطو ميرسد كه آن را براي زندگي اجتماعي ضروري و آن را
حالت طبيعي مردم بيخرد ميدانست.
در عصر روشنگري مباني عقلي و اخالقي بندگی از طرف فيلسوفان آن عصر مورد ترديد
قرار گرفت .روسو معتقد بود كسي كه اربابي ميكند آزاد نيست .فيخته با آن که بردگی را طبيعي
ميدانست و نوع بشر را به «وحشي» و «عادي» تقسيم ميكرد اما هدف تاريخ را از بين بردن اين
نابرابري ميدانست( .هگل ،1358 /1961 ،ص )12به اعتقاد فيخته و كانت ستيزة اصلي بين ارباب
و بنده در درون آدمي رخ ميدهد و آزاد كسي است كه عقل را بر نفس خود حاكم سازد .هگل
تسلط انسان بر نفس خود را غيرطبيعيتر از تسلط بر همنوع خود ميدانست و خواهان از بين
رفتن اين دوگانگي در انسان بود .در انديشة هگل رابطة بين ارباب و بنده نخستين مرحلة سير
تاريخي انديشه و زندگي اجتماعي است و او معتقد است كه با تحول همين مرحله ذهن بشر به
سوي خودآگاهي پيش ميرود و سرانجام به عقل ميرسد.
به اعتقاد هگل ذهن كرانمند به جايي (دانش مطلق) ميرسد كه ميتواند در خودشناسي
[االهي] انباز شود( .كاپلستون ،1383 /1971 ،ص ) 183در همين راستا هگل قايل به وجود
مراحل پياپيِ براي آگاهي از سطوح پايين تا سطوح باال ميباشد كه آن را «تاريخ آگاهي» ميداند.
او از آگاهي طبيعي غيرعلمي آغاز ميكند و پرورش ديالکتيكي اين آگاهي را پي ميگيرد تا نشان
ساحتهاي فرودين بر حسب يك ديدگاه دقيقتر در ساحتهاي فرازين جاي
دهد که چگونه َ
ميگيرند تا به دانش مطلق برسند .ذهن پر از يقين حسي براي وصف پديدهها به «ايدة قوانين»
روي ميآورد كه آنها نيز از عهده اين كار برنميآيند ...سرانجام ،آگاهي در مقام حقيقتي كه در
پس پردة پديدهها نهفته است به خود باز ميگردد و خودآگاه ميشود (ص .)185-184
مرحله خودآگاهي هگل خود شامل سه مرحله است كه فريره در پرداخت مضمون «آگاهسازي»
از آن بسيار متأثر بوده است .در فلسفة هگل اين سه مرحله عبارتند از :مرحله «رواقي» 6يا شوق،
مرحلة شكاكيّت 7و مرحله آگاهي اندوهبار(8هگل ،1358 /1961 ،ص.)12
انسان در مرحله اول «سير و نظر ميكند و در موضوع سير و نظر خود جذب ميشود .عامل
شناسايي خود را در چيزي كه شناخته است گم ميكند ( ».ص  )26بنده در شوق و كوششي
كه براي آزادي دارد خويشتن را از پرواي آسايش و زندگي عادي ميرهاند و از هرچه رنگ
تعلق دارد ميگسلد .او خود را آزاد حس ميكند .اما آزادي او جنبة ذهني دارد و در عمل او
را از فرمانبرداري ارباب نميرهاند و او همچنان بنده باقي ميماند .او به پرسشهايي همچون
حقيقت يا خوبي چيست پاسخهايي كلي و مبهم ميدهد و به همين دليل در جهان واقعي براي
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آنها مابهازايي نمييابد .از اين روي به تدريج از اين قبيل مفاهيم دچار مالل ميشود و اين سرآغاز
شكاكيت و نيستانگاري (مرحله دوم) است .در اين مرحله او واقعيت جهان را يكسره نفي
ميكند و همه چيز از جمله آزادي را در جهان موهوم ميانگارد .ولي اين حالت او را ناآرامتر
ميكند چون متضمن تناقض است :از يكسو ذهن او جهان را پوچ ميداند و از سوي ديگر
آگاهي از اين پوچي برايش پوچ نيست .در حاليكه اصول اخالقي را بياعتبار ميداند خود مطابق
با اصول اخالقي رفتار ميكند .پس گفتار و كردار او پيوسته با هم ناسازگار درميآيند و روح او
دچار پريشاني و دوگانگي ميشود .برخالف مرحله قبل كه با خود يگانه بود و واقعيت جهان را
انكار نميكرد ،در اين مرحله ،دوگانگي كه در وجود دو تن ،ارباب و بنده بود اينك در روح و تن
خود او متمركز ميگردد .از اين دوگانگي يا دوپارگي روح مرحله سوم ،یعنی «آگاهي اندوهبار»
پيدا ميشود .در اين مرحله انسان به دين پناه ميبرد تا يگانگي روح خويش را بازيابد ،اما از آن
نيز خرسند نميگردد و بيش از پيش احساس دوگانگي ميكند .او سرانجام به عقل ميرسد و به
ياري آن با واقعيت يگانه ميشود( ص .)13
ِ
ديالکتيك جدال بين خدايگان و بندة هگل تابع نظريه جامعتر پراكسيس،
در ديدگاه فريره،
همچون فهم متقابل در گفت ـ شنود ارتباطي قرار ميگيرد .فريره اين نگرة هگل را با مفاهيم
ِ
هرمنيوتيك گفت ـ شنودي كامل ميسازد .به اعتقاد
هستيگرايانة دوسويگي و مهرورزي و نيز
فريره «يگانگي واقعي فقط در زياد كردن اين مهرورزي ،و در وجود داشتن آن و در عمل كردن
به آن است( ».فريره ،1970 ،ص  .)35معناي جدال خدايگان ـ بنده در انديشة هگل اين بار در
انديشه فريره براي درك و فهم متقابل از نو تدوين ميشود و جاي خود را به تصديق و شناسايي
متقابل بين اذهاني ميدهد كه متضمن تضاد و آشتي هر دو است.

 .2مكتب فرانكفورت

بررسي آثار و انديشههاي فريره حاكي از تأثيرات مكتب فرانكفورت بر او است .اين تأثير به
دو گونة مستقيم و غيرمستقيم بوده است .در شكل مستقيم آن اوالً ميتوان از تأثير نظرية انتقادي
(چارچوب فكري مكتب فرانكفورت) بر تعليم و تربيت انتقادي فريره نام برد كه به نوبه خود
نظريهپردازان ديگري ،همچون مكالرن ،9آيراشور ،ژيرو ،10اپل 11و غيره ...را متأثر ساخته است.
فريره نيز ،مانند انديشمندان نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت ،اوالً بر فرهنگ ،آگاهي و
ايدئولوژي و اجتماعي شدن براي تغيير افراد و جوامع از طريق دگرگوني آگاهي تأكيد دارد .او نيز
تعليم و تربيت را ابزاري براي كسب آگاهي و دگرگوني مناسبات اجتماعي میداند .ثاني ًا همچون
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انديشمندان مکتب فرانكفورت افكار فرد را محصول جامعهاي ميداند كه در آن زندگي ميكند.
در انديشه فريره «فرهنگ سكوت» و «سلطه» ،به پیدایش ستمگر و ستمديده میانجامد كه هر
دوي آنان قرباني رابطه سركوبگرانه هستند .ثالث ًا فريره در برخي از آثار خود صريح ًا به انديشمندان
اوليه مكتب فرانكفورت اشاره داشته است .در آموزش ستمديدگان ِ(فریره ،1970 ،ص ) 41تحت
ساحتي ،علم و تكنولوژي را ابزارهايي در دستان
تأثير هربرت ماركوزه و اثر او به نام انسان تك َ
ستمگران براي سركوب ستمديدگان ميداند .آنچه او از جوامع مادر و جوامع تحت سلطه ترسيم
ميكند ،همان سيطرة عقالنيت ابزاري جوامع پيشرفته بر جوامع در حال توسعه و مغفول ماندن
بعد فرهنگي عقالنيت است .استيالي فرهنگ استعماري نشئت گرفته از كنشهاي ضد گفت ـ
شنودي در سطح بينالمللي و خالي ماندن اين عرصه از عقالنيت ارتباطي است.
انديشمند ديگري كه فريره بهطور مستقيم به او اشاره و از او نقل قول ميکند ،اریک
فروم 12است .فريره متأثر از مفهوم «شخصيت اقتدارگرا»ي فروم به تحليل خاستگاههاي شخصيت
اجتماعي سركوبگران ميپردازد .او اشتياق ستمگران به بيروح ساختن ستمديدگان و به تملك
درآوردن آنان را متناظر با عقدة آزارندگي 13فروم ميداند .او در ضمن با الهام از مفاهيم «مردگي
دوستي» 14و «زندگي دوستيِ » 15فروم تبييني براي قضاوت روانشناختي راهبردهاي ضد گفت
ـ شنودي ،كنترل و فريبكاري عرضه داشته است .به اعتقاد فريره عمل ستمگرانه «مرده دوستانه»
است« :ستمگر كشش ناآرام و جستجوگر و نيروي آفرينندهاي را كه خصلت زندگي است از ميان
برميدارد و زندگي را ميكشد( »...فریره ،1970 ،ص) 186
16
تأثير مكتب فرانكفورت بر انديشههاي فريره به شكل غيرمستقيم و از طريق لوسین گلدمن
جامعهشناس ساختباور فرانسوي بوده است.
لذا فريره در مضمون «آگاهسازي انتقادي» خود متأثر از انديش ه گلدمن است .ساختباوري
تاريخي 17گلدمن ،خود ،بازتابي از مهمترين منابع فكري هابرماس ،يعني مكتب فرانكفورت و
ساختباوري تكويني پياژه است .عليرغم رويكرد كلنگرانة گلدمن به جامعه ،از منظر ديالکتيك
سوژه ـ ابژه ،فریره نه تنها قدرت خالق فردي را ،بلكه رابطة بين آگاهي فرد و واقعيت عيني را
نيز به حساب ميآورد .اين وجه از انديشة گلدمن در پرداخت فريره به «عامليت انسان» و نيز
تعامل خالقانة فرد با محيط بازتاب يافته است .در ضمن تحت تأثير همين ساختباوري تاريخي
است كه ضرورت توجه فريره به مسايلِ «به طور عيني اثباتپذير» همچون تضادهاي بين ستمگر
و ستمديده ،ساختار نابرابري ،تأثيرات فقر و گرسنگي و غيره موجه مينمايد( .مورو و تورس،
 ،2002ص )26
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 .3اندیشة کاتولیکهای چپگرا

ادوارد نيكول ،18فيلسوف اسپانياييتبار و اثر معروف او «اصول علم» ،تأثير بسزايي در
بازسازي ديالکتيك سوژه ـ ابژه در انديشه فريره داشت .به اعتقاد كارلوس تورس ( )2002يكي
از مفسران انديشه پائولو فريره ،هرمنيوتيك جدلي نيكول شالودة غيركالمي دقيقي را براي اين
بازسازي فراهم ساخت .فريره در تالش بود با تكيه بر مضمون گفت ـ شنود ،سوژه ـ سوژه در
انديشة كاتوليك چپ فرانسوي ،كه آميزهاي از مهرورزي مسيحي ،وجودگرايي و نظرية ماركسي
دربارة استثمار بود ،بر تأكيد بيش از حد بر كار و توليد در نظريه ماركس و پراكسيس فايق آيد .اما
آرمانگرايي اين رويكرد با پيشفرض دگرگوني اجتماعي از طريق جنبش اصالحي با بنيادستيزي
فريره و توجه او به نقد علمي مغايرت داشت.

 .4ساختارگرایی فرانسوی

ِ
ديالکتيك امرانضمامي ،با تعبيري
تأثير انديشه كارل كوسیك فيلسوف چك و اثر او به نام
كه از پراكسيس ماركس داشت استلزاماتي را براي انديشة فريره به همراه داشت كه با شهودات
قبلي او در ارتباط با آموزش و پرورش انتقادي قابل قياس بود .تعبير فريره از مقولة پراكسيس
رها از آن نوع تلقي بود كه بر كار و فلسفه تكگفتارانه 21قرار داشت .او الگوي پراكسيس را در
فرايندي گفت ـ شنودي به كار ميگيرد نه فرد باورانه و اين مغاير با هستيشناسي كار همچون
خودسازي انواع محسوب ميشد( .مورو و تورس،2002 ،ص )26
19

 . 5فلسفه اصالت وجود

20

مکتب وجود گرایی یا اصالت الوجود ،وجود را مقدم بر ماهیّت میداند ،و بر این باور است
که آدمی بین دو رویداد غیرقابل کنتر ِل زندگی و مرگ به ماهیت خود شکل میدهد .به اعتقاد
وجود گرایان آزادی فرد در گرو رهایی از تأثیرات والدین ،آموزگاران ،مدارس و فرهنگ است.
(سادکر و تسیتلمان)2006 ،
از این منظر فریره به قابلیت و توانایی انسانها در پرورش تفکر و مناسبات اجتماعی در
سطح باالتر باور دارد“ :انسان به خود سازمان میدهد ،بهترین واکنش را بر میگزیند ،خود را
میآزماید و عمل میکند( ”...فریره ،1973 ،ص . )23در حلقههای فرهنگی فریره ،فرد در تعامل و
گفت -شنود با گروه ،از باورها و پیش داوریها و در کل از واقعیت موجود فاصله میگیرد و از
آن چه که هست فراتر میرود و بدین ترتیب به ماهیت انسانی خود شکل میبخشد .نقش تعیین
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کننده «عاملیت انسانی» در اندیشه فریره که در رسالت انسانی سازی او متجلی شده است حاکی
از تأثیر مکتب وجود گرایی بر آرای او است .از طرف دیگر تعلیم و تربیت وجودگرا دانشآموز-
محور است .آموزش ابزاری است برای کمک به دانشآموزان تا به کمک آن قابلیتهایشان به
آنان شناسانده شود .نقش آموزگار وجود گرا خلق محیطهایی است تا دانشآموز بتواند آزادانه
مسیر خود را انتخاب نماید (سادکر و تسیتلمان .)2006 ،حلقههای فرهنگی فریره در عرصههای
سوادآموزی نیز فراگیر محور است .مربی تربیتی صرف ًا نقش هماهنگ کننده در گفت -شنود را
دارد .در عرصه تعلیم و تربیت کودکان نیز او مخالف آموزش بانکی است و رابطه آموزگار و
دانش آموز در این نوع آموزش را از نوع همان رابطه ستمگر و ستمدیده میبیند؛ یعنی هدف معلم
از بخشندگی (دانش) را الحاق دانشآموز به خود و تحکیم بخشیدن به سلطه خویش میداند
(مک الرن ،2003 ،...ص .)901در حالی که در تعلیم و تربیت رهایی بخش دانشآموز فعال است
و آموزگار نیز در مرتبه مرجعیت قرار ندارد.

معرفتشناسي فريره

ديدگاه معرفتي فريره در چارچوبي فرانظري قرار ميگيرد ،زيرا او به آن نوع قطببندي
كه حاصل مناقشة معرفتشناختي بين دو آيين اثباتگرايي و ضداثباتگرايي در عرصة علوم
اجتماعي بود و به دو رويكرد متفاوت ،يكي تبييني و مبتني بر الگوي قانون بنياد 22در عرصه علوم
طبيعي و ديگري تفسيري 23مبتني بر روشهاي هرمنيوتيك در علوم انساني ،انجاميده بود ملتزم
نیست .او در اثر خود به نام سیاست تعلیم وتربیت ،فرهنگ ،قدرت و آزادی ( )1980و همچنین
در گفتوگویی با گروهی از مبارزان مؤسسة کنش فرهنگی ،در پاسخ به پرسشی در ارتباط با
نقش عامل عینی و ذهنی در موضع گیری انقالبی این چنین پاسخ میدهد :هر کوششی برای
فهم این رابطهها که اساسش بر دو گانگی موضوع -محمول باشد ،چون وحدت جدلی را انکار
میکند نمیتواند به نحوی قانع کننده ،این رابطه را تشریح کند .ذهنیت و عینیت جدا از یکدیگر
قابل درک نیستند« .انکار عینیت در تجزیه و تحلیل یا به هنگام عمل ،به ذهن گرایی میانجامد»،
که در این صورت تجسم آرمانگرایی ضد جدلی  -پیش از هگلی است و در صورت نفی ذهنیت
با عینگرایی ماشینی روبهرو میشویم که آن هم ضد جدلی است( ».فریره ،1358 /1970 ،صص
 27-26و ص )234چارچوب معرفتي فريره هرمنيوتيك انتقادي است كه فراتر از قطببنديهاي
فوق است و ويژگي آن جهتگيري به سمت نقد ديدگاهي يا نقدگرايي فرهنگي است( .مورو
و تورس ،2002 ،ص  )43در اين چارچوب ،دانش يا شناخت فرايندي است ارتباطي كه در آن
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دانندههايي كه برخوردار از حقوق خاص باشند ،وجود ندارند .داعيههاي دانش 24در رقابت و
گفتمان ديدگاهها با يكديگر شكل ميگيرد و تحكيم ميشود.
دو ويژگي مشخص اين هرمنيوتيك انتقادي اوالً ،ر ّد هر گونه اعتماد كامل به خود ويژگيهاي
عاملين 25و تفسيرهاي ذاتي است ،و ثاني ًا فاصله گرفتن كنشگران اجتماعي و اسناد فرهنگي از
واقعيت روزمره و روبهرو شدن آنها با تجارب و شناختهايي كه مبتني بر تبيينهاي روشنگر است
و به تأثيرات محدودكننده و اختيار دهنده ساختارهاي اجتماعي وضوح ميبخشد (ص )44اين
فاصلهگيري متضمن اين معناست كه گاه سنتها و پديدههاي فرهنگي در يك جامعه به حدي بر
افراد آن جامعه تأثير عميق مينهند كه جنبههاي منفي آنها ناديده گرفته ميشود .از اين روي فاصله
گرفتن از واقعيتهاي روزمره و مواجهه با واقعيتي خالف آن ،به شكل گفت ـ شنود و نقد ،باعث
آشناييزدايي از واقعيات و شرايط موجود و بازنگري در معناهاي رايج ميشود.

هستيشناسي فريره

هستيشناسي فريره شكلي از رئاليسم انتقادي و ديدگاهي است كه از پذيرش واقعگرايي
سادهانديشانه و اساس و محور قرار دادن اين پيشفرض كه واقعيت در ذات خويش قابل فهم
است امتناع ميورزد .شالوده هستيشناسي فریره فهم ارتباط بين سوژه ـ ابژه به عنوان اساس
علوم انساني است .سه مضمون عمده در هستيشناسي او وجود دارد :الگوي سوژه ـ ابژه و گفت
ـ شنود ،كنش ضد گفت ـ شنودي و سلطه ،و ساختار هستيشناختي انسانيسازي .مضمون اول:
در تعليم و تربيت فريره ،پراكسيس 26صفت شاخص انساني است .او در اثر معروف خود آموزش
شناخت انتقادي ( )1368 /1973وجه مميزة انسان از حيوان را در جدايي او از جهان و گشودگي
به آن میداند .جهان انسانها را به عنوان موجوداتي ميشناسد كه نه تنها داراي روابطي با جهان
هستند ،بلكه با جهان نيز به سر ميبرند.
ويژگيِ يك سوژه 27توانایی انتخاب و تغيير واقعيت است .چنانچه انسان توانايي تغيير

واقعيت را نداشته باشد ناگزير خود را با آن سازگار ميكند .سازشپذيري ويژگي رفتاري قلمرو
ِ
بيماري ناانسانيشدن او است(.فریره ،همانجا،
حيوان است كه پيدايش آن در انسان ،نشانة
ص )25هستيشناسي اجتماعي فريره در چارچوب انسانگرايي و وجودگرايي ماركسيستي و بر
اساس تمايز بين سوژه ـ ابژه عمل ميكند .مشخصة بارز الگوي پراكسيس او حركت در جهتي
ارتباطي است كه عامليت انسان در آن نقش بسيار مهمي را ايفا ميكند .در اين الگو انسان عليرغم
محدوديتهاي خود ،به كمك پراكسيس ،شرايط موجود خود را به نفع شرايط آرماني دگرگون
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ميسازد .اساس هستيشناسي او تمايز بين سه نوع ارتباط است :ارتباط بين سوژه ـ ابژه ،ارتباط
بين سوژه ـ سوژه ،و باالخره ارتباط بين سوژه ـ سوژه با يك ابژة بيروني .رابطه اول رابطهاي
سركوبگرانه است ،مانند رابطه بين مربيان تكنوكرات توسعه روستايي با دهقانان ،رابطهاي كه
تحت عقالنيت ابزاري عمل ميكند .نقش سوژه (مربي) در اين رابطه فريب دادن طرف ديگر با
تبليغات و شعارها است .ارتباط بعدي بين سوژه ـ سوژه است كه به اعتقاد فريره ارتباطي است
آرماني بين مربيان و تودههاي دهقانی كه واسطه ارتباط با طبيعت ميباشند .ارتباط نوع سوم
ارتباطي معرفتشناسانه است كه آن را كنش دانستن ميداند .او ارتباط بين اذهاني را مهمترين
ويژگي تاريخي و فرهنگي انسان ميداند .اين ارتباط قابل تقليل به سوژهاي كه ميداند و ابژة
دانستني نيست( .فريره ،1973 ،ص )93
توجه محوري او به موضوع گفت ـ شنود حاكي از اين موضوع است كه او از تقليل سوژة
دهقان به مقوالتي چون «كارگر» يا «توليد» به مفهوم سنتي ماركسي آن ابا دارد.
ويژگي گفت ـ شنودي زندگي اجتماعي ،ويژگي هستيشناسانة آن نيز ميباشد .او در اثر
مشترك خود با آيرا شور ،به نام تعليم و تربيت براي آزادي ( )1987ميگويد :گفت ـ شنود
رهاييبخش چيزي است كه در خودِ سرشت تاريخي نوع بشر نقش دارد .بخشي از پيشرفت
تاريخي بشر در انساني شدن او است و گفت ـ شنود نوعي نگرش ضروري است تا انسانها
بيش از پيش تبديل به موجوداتي شوند كه به طور نقادانه با يكديگر ارتباط برقرار ميسازند (به
نقل از مورو و تورس ،2002 ،ص .)37
فريره ،متأثر از ساختارگرايي اروپايي ،زبان را در خاستگاههاي تجربة انساني قرار ميدهد.
(مورو ـ تورس )2002 ،به اعتقاد او جوهر گفت ـ شنود كلمه است كه متشكل از دو عنصر
انديشه و عمل است كه در تعامل با يكديگرند .چنانچه يكي از آنها قرباني شود ،ديگري نيز
آسيب ميبيند( .فريره ،1358 /1970،صص  ) 83-82او گفت ـ شنود را رابطهاي افقي ميداند
كه اعتماد متقابل بين طرفين گفتوگو نتیجة منطقي آن است .مؤلفههاي چنين گفتماني عشق،
تواضع و اعتماد كامل طرفين گفت ـ شنود به يكديگر است كه به مشاركت صميمانهتر آنان در
نام نهادن به جهان ميانجامد.
انسانيسازي رسالتي هستيشناختي است كه در انديشة فريره شامل دو بخش است؛ نخست
تأكيد او بر ويژگي نامحدود فرايند انسانيسازي است كه آن را در برابر انسانيتزدايي به كار
ِ
امكانات انسان به عنوان موجودي ناقص است كه
ميگيرد و معتقد است اين دو ويژگيِ متضاد،
بر نقص خود واقف است .دوم اينكه فرايند انسانيسازي نقطة پايان و تثبيتشدهاي ندارد ،بلکه
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فرايندي است كه ميتواند به شكل نامحدود و در جهت هرچه بيشتر تحقق يافتن آن كوشيد .اين
فرايند نه به شكل فردي و در انزوا بلكه در وحدت و همكاري است كه تحقق مييابد ،در تضاد
بين ستمگر و ستمديده شكل نميگيرد.

آگاهسازي يا شناخت انتقادي

فريره كه برجستهترين مربي در سنت تعليم و تربيت انتقادي و راديكال محسوب ميشود،
با ابداع و تدوين مضامين تازه تأثير بسزايي بر اين سنت تربيتي ،خصوص ًا در عرصة آموزش
بزرگساالن داشته است .آگاهسازي انتقادي يكي از آن مضامين و مهمترين آنها ميباشد كه خود
متضمن روششناسي خاصي است كه به نام فريره رقم خورده است .اين مضمون با حيطههاي
مختلف هستيشناسي ،معرفتشناسي ،سوادآموزي و تعليم و تربيت انتقادي ،و انديشة سياسي
ـ اجتماعي او مرتبط است .به گفته خود او كوشش براي هشيارسازي که با عمل فرهنگي براي
آزاد ساختن ستمديدگان يكي است ،جرياني است كه به كمك آن کارساز (سوژه) قادر ميشود
ِ
وحدت جدلي ميان خود و کارپذیر (ابژه) را
كه در رابطة کارساز ـ کارپذیر (سوژه ـ ابژه) نقادانه
درك كند( .فریره ،1358 /1970،ص )246
به اعتقاد فريره آگاهسازي انتقادي ابزاري تربيتي ،سياسي و اجتماعي است كه يادگيرندگان
را ملزم به پرسشگري از ماهيت اجتماعي انسان ميسازد؛ چيزي كه فريره آنرا «خوانش جهان»
مينامد .هدف از اين فرايند اين است كه افراد بتوانند از كسوت ابژههاي صرف بيرون آيند و
جامة سوژه را براي خلق جامعهاي مردمساالر بر تن نمايند .آگاهسازي انتقادي در حكم تعهد به
رفع شبهه و فريب است ،از اين روي نميتواند توسط افراد يا طبقات اجتماعي سلطهگر اعمال
گردد .چرا كه عمل اين طبقات به حکم ضرورت ،اغفا ِل واقعيت وجدان است و فریب دادن
وجدان واقعيت».
در پرداخت مضمون آگاهسازی انتقادی ،فریره عالوه بر اندیشه هگل از لوسین گلدمن نیز
متأثر بوده است .فريره ( )1385 /1970در مباحث مربوط به «اوضاع حدّ ي» مستقيم ًا به «هشياري
28
راستين» و «هشياري نهفته» در ديدگاه گلدمن اشاره ميكند .به اعتقاد فريره «يك وضع حدي
به عنوان واقعيتي عيني ميتواند براي مردم نواحي مختلف موضوعها و وظايف كام ً
ال متضادي
ايجاب كند .پس كار اساسي پژوهشگران بايد متمركز شدن بر معرفتي باشد كه گلدمن آن را
«هشياري راستين»29و «هشياري نهفته» 30ميخواند.»...
فريره از اين دو مفهوم در جهت تنظيم برنامه عمل آموزشي بهره ميگيرد .به اعتقاد فريره
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گرچه موضوعاتي كه در مرحله اول پژوهش براي تنظيم محتواي عمل آموزشي انتخاب ميشود
انعكاس تضادهاي محلي است اما اين تضادها «اوضاع حدي» را تشكيل ميدهند ،كه افراد نبايد
در آن گرفتار آيند« .اوضاع حدي واقعيتهاي عيني هستند كه نيازهايي را در افراد برميانگيزند،
سطح آگاهي اين افراد درباره اين اوضاع ،با خود آنان بايد مورد بررسي قرار گيرد( ».فریره،
 ،1385 /1970ص« .)125هشياري راستين» گلدمن همان سطحي است كه فريره آن را آگاهي
كاذب («شبه انتقالي» و «آگاهي ساده») ناميده است؛ یعنی سطح آگاهي بالفعل تودههاي مردم .در
سطح هشياري راستين نميتوان به امكان آزمون نشدهاي كه در فراسوي اوضاع حدي قرار دارد
دست يافت .امكان آزمون نشده با «آگاهي نهفته» يا بالقوه افراد در ارتباط است .امكان آزمون
نشده مترادف با «راهحلهاي عملكردني درك نشدهاي» است كه با گفت ـ شنود با افراد بيسواد
به دست ميآيد .به کارگیری رمزنامهها در سوادآموزی به نوعی آشکار ساختن «ساختارهای
عمیق» مناسبات اجتماعی و تحلیل رمزنامهها در ساختار عمیق آن باز سازی پراکسیس پیشین و
دستیابی به پراکسیسی تازه و متفاوت است(فریره ،1974 ،ص. )48
با توجه به تأثير آراي ويگوتسكي بر فريره ،در اينجا شاهد تأثير مفهوم «منطقه تقريبي
رشد» ويگوتسكي بر مضمون «آگاهسازي» نيز ميباشيم« .آگاهي راستين» سطح رشد واقعي فرد
بزرگسال است؛ سطحي كه ميتواند با توجه به قابليتهاي فرد بزرگسال كه خود بر آنها واقف
نيست ،به سطح آگاهي انتقادي ارتقا يابد.
فرايند آگاهسازي از دو شيوه شناخت يا دانش بهره ميگيرد؛ يكي دانش تجربي در موقعيتهاي
يادگيري ،مثل شناخت و فهم چگونگي كاركردهاي يك جامعه از قبيل ايجاد فقر و گرسنگي در
آن ،و ديگری ،كه به طور خاص مورد توجه فريره است ،فاصله گرفتن از واقعيت است كه به طور
مشخص در تعليم و تربيت «طرح مسئله» او تجلي مييابد .در اين شيوه هدف آشكارساختن ديدگاه
و نظريهاي است كه در پس اعمال كنشگران انساني و جنبشهاي اجتماعي وجود دارد .تلقي فريره
از آگاهسازي مبتني بر كشمكش بین دو نوع فاصله گرفتن است؛ نوعي كه حاصل دانش كارشناسان
يا روشنفكران بيروني است و نوع ديگري كه در تجربة خوديها ،روشنفكران دروني يا ارگانيك
كه برخاسته از متن خود مردماند نهفته است .به اعتقاد او هشياري عبارت است از ديالکتيك عينيت
بخشيدن به جهان و عمل كردن به آن .از اين روي هشياري به هيچ وجه بازتابي از واقعيت مادي
نيست ،بلكه تفكر دربارة واقعيت مادي است( .مورو وتورس ،2002 ،صص )47-46
فريره ملهم از مراحل تكامل ذهن در انديشه هگل ،براي رسيدن به شناخت انتقادي ،مراحلي
را براي جوامع انساني برميشمرد كه به نوعي حاكي از ارتباط فاعالن با جهان است .او در
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نامگذاري اين مراحل از استعارات دستورزباني بهره ميگيرد :افعال ناگذرا در برابر افعال گذرا.
اين الگوي سهمرحلهاي را ميتوان بر روي پيوستاري ترسيم كرد كه در يكسوي آن آگاهي
شبه انتقالي 31قرار گرفته است و در سوي ديگر آن آگاهي انتقادي 32يا انتقالپذير ف ّعال كه به
لحاظ شناختي و سياسي نسبت به جهان متعهد است .در نيمة اين پيوستار نيز آگاهي ساده يا
انتقالپذير 33قرار گرفته كه ويژگي جوامع در حال گذار یا در حال نوسازي است .فردي كه در

مرحله آگاهي ساده يا انتقالپذير قرار دارد ،نميتواند در آن مرحله متوقف شود زيرا به فرو
غلطيدن او در فرقهگرايي 34ميانجامد .او بايستي به مرحله انتقالپذير انتقادي ارتقا يابد والاّ بيش
از مرحله قبل پيوند خود را با واقعيت از دست ميدهد .آگاهي انتقادي به خودي خود يا بر اثر
رشد اقتصادي بهدست نميآيد .راه دستيابي به شناخت انتقادي در گرو يك برنامه گفت ـ شنودي
فعال و انتقادي است كه در پيوند با مسئوليت سياسي و اجتماعي ،و آمادگي پيشگيري از خطر
تودهسازي را داشته باشد .فريره آگاهي انتقادي را خاص جوامع دمكراتيك ميداند و نه جوامع
تماميتخواه .در اين ميان نقش روشنفكران ارگانيك در گذار تودهها از مرحله آگاهي انتقالپذير
ساده به مرحله انتقادي بسيار مهم است ( .فریره ،1974 ،صص )41-32
چنانكه پيشتر گفته شد فلسفه و روش آگاهسازي و شناخت انتقادي بر دو حيطه در آموزش
بزرگساالن مؤثر بوده است .یکی در حيطة سوادآموزي در جوامع مختلف اعم از توسعهيافته و
در حال توسعه ،و دوم در حيطة تحليل اجتماعي ـ انتقادي ،همچون روشي به منظور حل مسايل
اجتماعي در جوامع توسعهيافته.

 .1سوادآموزي با تأكيد بر آگاهسازي

شيوه سوادآموزي مبتني بر آگاهسازي يكي از سه شيوة سوادآموزي در جهان است و در
كنار دو روش سنتي و تابعي مطرح ميباشد .در ایران نیز مشی سواد اجتماعی و آگاهسازی به
عنوان یکی از شیوههای سوادآموزی در رویکرد تلفیقی سازمان نهضت سوادآموزی پذیرفته شده
است (سازمان نهضت سوادآموزی .)1379 ،گرچه ساختاری که عمال بر دورههای سوادآموزی
کشور حاکم است همان روش سنتی سوادآموزی ( تعلیم مهارتهای خواندن و نوشتن) است
(راجی ،)1389 ،روش آگاهسازی تحت تأثير افكار و انديشههاي پائولو فريره شكل گرفته است.
در اين شيوه هدف صرف ًا آموزش خواندن و نوشتن به بيسوادان نيست بلكه سواد ابزاري «براي
بهبود و اصالح جامعه و ايجاد تغييرات بنيادي و اساسي در تفكر مردم و نحوة برخوردشان با
مسايل به شمارميآيد( ».صباغيان ،1375 ،ص )163هدف عمده در اين شيوه ايجاد و ارتقاء
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آگاهيهاي سياسي ـ اجتماعي تودههاي محروم كشورهاي در حال توسعه است .در اين راستا
خود فريره چنين اظهار ميدارد« :ما هرگز در آموزش بزرگساالن به عنوان چيزي براي خودش،
فقط به عنوان آموختن ساده ساز و كار خواندن و نوشتن ،ننگريستهايم؛ بلكه آن را كاري سياسي
شمردهايم كه مستقيم ًا مرتبط است با توليد ،بهداشت ،نظام عادي تعليم و به برنامه سراسري
جامعه كه بايد تحقق يابد( ».فريره)1363 /1978 ،
روش سوادآموزي و آگاهسازي فريره برآمده از «فرهنگ سكوت» است كه در جوامع فقير
و توسعهنيافته حاكم است .او ضمن اذعان به «عامليت انساني» ،تحقق و ظهور آن را مشروط
به خطر كردن انسان و گذشتن از جان خود براي كسب آزادي ميداند .در اين راستا او تربيت
انسان ستمديده را مطرح ميسازد .آموزش ستمديدگان در دو مرحله صورت ميگيرد ،مرحله
اول پردهبرداري از جهان ستمگري است و مرحله دوم دگرگون ساختن آن با عمل .سوادآموزي
فريره با اين مقدمه وسيلهاي است كه افراد تحت ستم ،ناآگاه و ساده دل را تبديل به عامالني
خردهگير و نقاد ميسازد كه عامل دگرگوني تاريخاند .نهاد آموزشي فريره در «فرايند آگاهسازي»
يا آموزش «شناخت انتقادي» حلقهای فرهنگي است؛ نهادي مردمي كه در برابر مفهوم ايستاي
سنتي مدرسه قرار ميگيرد.
فريره نخستين بار حلقههاي فرهنگي را به منظور اعتالي سطح آگاهيهاي اجتماعي ـ
سياسي تودههاي مردم سازمان داد .پس از آن تجارب حاصل از آن را در سوادآموزي به كار
گرفت .هدف او از اين كار طرد هرگونه سوادآموزي مكانيكي بود .او تالش داشت تا همگام با
آموزش خواندن به سوادآموزان ،برخورد سطحي آنان را نسبت به مسايل خود به سطحي انتقادي
ارتقا دهد .اين نهاد تجسم عيني نظام گفتـ شنودي فريره است .شيوه تربيتي او در اين حلقه
«منبعث و متأثر از واقعيات حاكم بر زندگي و سرنوشت مردمي است كه از آنان سخن ميراند».
(صباغيان ،1375 ،ص  )163اين شيوه داراي ويژگيهايي است كه آن را از سوادآموزي سنتي
متمايز ميسازد ،اما با سوادآموزي تابعي داراي وجوه مشتركي است .اساس شيوة او بحث درباره
پديدة استثمار ،و آشكار ساختن جريانهاي استثمارگرانه و سپس بيان راههاي نابودي آن است.
از آنجايي كه پديده استثمار در مفهوم كلي آن داراي علت و ريشه واحد و با «هدف مشخص
و قابل تعميمي در تمام نقاط محروم جهان در حال گسترش است ،كاربرد شيوة فريره ميتواند
از مرزهاي آمريكاي التين فراتر رود( ».صباغیان  ،1375،ص  )164اين شيوه در هر جايي كه
استثمار و سلطه حضور داشته باشد ،چه در كشورهاي تحت سلطه و چه در درون يك كشور
توسعهيافتة صنعتي ،در ميان اقشار محروم؛ مهاجرین ،روستا نشینان و رنگین پوستان بيسواد
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نیز داراي كاربرد است (سازمان نهضت سوادآموزی ،1384 ،ص .)42عالوه بر آن ويژگيهاي
عمدة روش سوادآموزي فريره ،در حلقههاي فرهنگي و گروههاي سوادآموزي ،همچون شيوه
ت ـ شنود ،نقش آموزگار به عنوان هماهنگكننده و تسهيلگر ،مشاركت يادگيرندگان در
گف 
تدوين و اجراي برنامههاي آموزشي ،پرورش تفكر انتقادي ،تعيين محتواي آموزشي به شيوه
«طرح مسئله» از ميان مشكالت و مسايلي كه در متن زندگي فردي ـ اجتماعي خود فراگيران
وجود دارد ،همچون فقر ،بيسوادي ،مليگرايي و تربيت فرزندان ...آن را در راستاي روشهاي
يونسكو ،همچون مشاركت ،گفتگو ،تفكر انتقادي ،تواناسازي ،شكلگيري ارزشها ،استفاده از
تجارب زندگي شركتكنندگان...و در جهت اجراي ابعاد ششگانه چارچوبآموزشي يونسكو
براي تفاهم بينالمللي (سازمان نهضت سوادآموزی ،1384 ،صص  )41-40قرار داده است.

روش «آگاهسازی» در تحلیل اجتماعی انتقادی

روش فريره ،كه به كارگيري نظريه انتقادي در تحليل اجتماعي است ،عالوه بر كاربرد گسترده
آن در حيطه سوادآموزي كه شرح آن گذشت ،همچون روشي در تجزيه و تحليل مسايل اجتماعي
نيز مطرح است .از اين روي با توجه به اهداف اين پژوهش و با توجه به اهميت و گستردگي اين
روش در نظام آموزشي و اداري كشورهاي توسعهيافته ،در اينجا روش تحليل اجتماعي ـ انتقادي
او نيز به اختصار مورد بررسي قرار ميگيرد.
خاستگاه اصلي تحليل اجتماعي انتقادي فريره ملهم از تحليل اجتماعي ماركس است كه
معتقد بود تحقق و اجراي دگرگوني در جامعه در گرو فهم مناسبات اقتصادي است .در اين
راستا شناخت نيروهاي اجتماعي ،اقتصادي ،نهادها ،سنن فرهنگي و گروههاي اجتماعي كه مانع
از دگرگوني ميشوند ضروري است .دقيق ًا همين بخش از انديشه ماركس ،كه دگرگوني اجتماعي
مستلزم زير سؤال بردن سنن غيرقابل انعطاف بهمنظور پذيرش آراء و نگرشهاي جديد در جهت
پيشرفت اجتماعي و آزادسازي است ،محور اصلي تحليل اجتماعي انتقادي فريره قرار ميگيرد
(گيدنز ،به نقل از مارتین.)2002 ،
روش تحليل اجتماعي انتقادي فريره در دورههاي مختلف آموزشي ،در دانشگاهها و آموزش
ضمن خدمت ،همچون دورههاي كارآموزي مربوط به پژوهش درباره تبعيض نژادي ،نابرابريهاي
اجتماعي مطالعه سياستهاي عمومي به كار گرفته ميشود .استلزامات اين نوع آموزش ،در
عرصة بزرگساالن ـ و براي كمك به دانشجويان و مربيان براي دستيابي به تفكر انتقادي ـ است
تا به كمك آن بتوانند ديدگاههاي مصلحتانديشانه در دو حوزة ملي و بينالمللي را به وضوح
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مشخص نمايند و مورد نقد و سنجش قرار دهند .برای مثال در اين شيوه يك مسئله خاص از
قبیل گرسنگی ،بیکاری ،تورم ...از ابعاد مختلف مورد بررسي ،و گاهي هم سياستهاي عمومي
كه براي حل اين مسايل اعمال ميگردد مورد توجه قرار ميگيرد؛ مثل چگونگي برنامهريزي و
اجراي سياست كارآموزي براي حل معضل بيكاري ،يا كنترل پولي براي مسئلة تورم (مارتین،
 .)2002بدين ترتیب ،ساختارهاي اقتصادي ـ اجتماعي و نهادهاي فرهنگي نيز كه منشاء و
خاستگاه مسايل فوق هستند مورد توجه و نقد قرار ميگيرند.
روش تحليل اجتماعي به شيوة فريره خرد كردن واقعيت اجتماعي است .اما گاه واقعيت
اجتماعي پيچيدهتر از آن است كه بهراحتي تجزيه و سپس تحليل گردد .هيچ نظام اجتماعي آرماني و
يكدست نيست و از تجارب مختلف ملي ،جغرافيايي و فرهنگي متأثر است .بنابراين در اين روش،
هدف قرار دادن واقعيتها در مقوالت از پيش تعيين شده نيست ،بلكه برعكس اين غناي واقعيت
مشاهده شده است كه به تحليل ما شكل و جهت ميبخشد .فريره معتقد بود براي شناخت يك
واقعيت بايد از آن فاصله گرفت ،به نوعي از آن آشناييزدايي كرد و آن را از منظرهاي متفاوتي نگاه
كرد .اين همان چيزي است كه در تحليل اجتماعي ـ انتقادي مدنظر قرار ميگيرد.
در این شیوه دو نكته حائز اهميت است؛ اول این که تحلیل اجتماعی ـ انتقادی را نباید به
مثابه نوشدارویی برای درمان تمامی دردهای اجتماعی تلقی کرد ،درمانی که فقط در دستهای
تعدادی کارشناس متخصص است .مفهوم روشنفکر ارگانیک فریره ،که متأثر از گرامشی است ،در
همین راستا معنا مییابد؛ روشنفکری که برخاسته از متن گروههای فاقد قدرت جامعه میباشد.
به اعتقاد فريره مردم عادي نيز كه مستقيم ًا با مسايل اجتماعي سروكار دارند و بيعدالتي را تجربه
ميكنند و در معركة تضادهاي اجتماعي به سر ميبرند قادر به «طرح مسئله» نیز هستند (والزر ،به
نقل از مارتين .)2002 ،اين مسايل به محتواي آموزشي آنان شكل ميدهد .آنان با طرح مسئله و
شناخت ابعاد مختلف آن از منظر ديگران و از منظر متفاوت خود ،راهحلهايي را براي آن مييابند
و بدينترتيب ضمن يادگيري موضوعات مختلف كه در ارتباط با مسئله فوق است ،به قابليتها
و تواناييهاي خود براي حل مسايل وقوف مييابند و بدين ترتيب با حل آنها خود را به نوعي
از پيش دانستهها و مفروضات باطل رها ميسازند.
دوم این که تحليل اجتماعي انتقادي تنها روش تحليل پديدههاي اجتماعي نيست و نظريههاي
ديگري «همچون اثباتگرايي ،هرمنيوتيك محاورهگرا (گفت ـ شنودانه ) و پستمدرن نيز با
روشهای خاص خود مناسب اين كار هستند .در اين ميان تفاوتي كه بين نظرية تحليل اجتماعي
با نظريههاي یاد شده وجود دارد اين است كه این نظریه در صدد است با پیوند بین نظریه و عمل،
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رویکرد جامعتری برای پرداختن به پدیدههای اجتماعی ارائه دهد و همزمان با ایجاد دگرگونی
در تفکر و کنشهای فرد به ارضای نیازها و حل کشمکشهای بنیادی تحقق بخشد.
این موضوع به خوبی در اهداف روش تحلیل اجتماعی انتقادی که به دنبال میآید به چشم
میخورد:
 .1بررسی ارتباط بین سیاست عمومی و مسایل و مشکالت جامعه؛
 .2مقایسه رویکردهای مختلف فکری ،رادیکال ،لیبرال و محافظه کار نسبت به سیاست
عمومی؛
 .3ایجاد توجه و عالقه عاطفی و فردی در دانشجو نسبت به دیگران در اجتماعی آزاد
اندیشتر؛
 .4تعامل دانشجو با دیدگاهها و آرای دیگران از طریق بحث و گفتگو؛
 .5رشد و ارتقای مهارتهای ارتباطی دانشجویان اعم از کالمی و نوشتاری و ( ...مارتین،
)2002
دانشجويان و كارورزاني كه با روشهاي تحليل اجتماعي آشنا ميشوند و مدتي در آن
حيطه به كارورزي مشغول ميشوند ،نتايج پژوهشهايشان آنان در سطح مديريت جامعه به كار
بسته ميشود .روش كار بدين شكل است كه دانشجويان يا فارغالتحصيالن در ضمن كارهاي
دانشجويي ـ مثل معلم سرخانه در محالت قديمي شهر ،با كار در نوانخانهها با افراد بيسرپرست
و ...يا پس از فراغت از تحصيل در محيط كاري ـ يك موضوع يا مسئله را براي مطالعه و پژوهش
انتخاب ميكنند [طرح مسئله] و حداقل در طول يك ترم و هفتهاي دو ساعت بر روي آن كار
ميكنند .از امتيازات کاربست روش تحلیل اجتماعی ـ انتقادی در محیطهای آکادمیک می توان
به دو نکته اشاره داشت -1 :ارتباط مستقيم دانشجو با محيط يادگيري ،كه باعث ميگردد او دائمًا
در چالش بين نظريه و عمل آزموده شود .دانشجو در ارتباط با تجربة زيسته خود پيشداوريها
و چارچوبهاي فكري خود را مورد بازبيني قرار ميدهد[ .فاصلهگيري از واقعيت و از منظر
ديگر به آن نگريستن] در اين ميان هم نگرشهاي او صيقل ميخورد و دستخوش تغيير و تحول
ميشود[ .يادگيري تحولآفرين] و هم اين يادگيري به نوبة خود از فرد و «مسئلة» موردنظر فراتر
ميرود و شبكه ارتباطي را كه در رابطه با مسئلة فوق قرار دارد تحت تأثير قرار ميدهد؛  -2به
کارگیری پاسخهای درنگیده به جای پاسخهای فوری و آنی توسط کارآموزان و مربیان؛ بدين
ترتيب حتي در چارچوب راهحلهاي آني و بالدرنگ نيز ،اولين راهحل كه ،به دليل ناپختگي،
نامناسبترين راهحل است فورا ً به اجرا گذاشته نميشود.
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نظام ردهبندي تفكر انتقادي بلوم و سطوح تفکر انتقادی در آن (دانش ،درک ،کاربرد ،تحلیل،
ترکیب و ارزیابی) ،ابزار تربیتی مؤثری در سهولت بخشیدن به مشارکت دانشجویان در تحليل
اجتماعی انتقادي محسوب ميشود.

نقد دیدگاههای فریره

دیدگاههای تربیتی -اجتماعی فریره علیرغم تأثیر گستردهای که بر حیطههای مختلف داشته
است از جانب بعضی از صاحب نظران نیز مورد نقد واقع شده است که در اینجا به برخی از
آنها اشاره خواهیم داشت:
نقد سنتگرایان؛ یک گروه در دو حیطة برنامه درسی و گروه دوم در حیطه الهیات .گروه اول
بر این باورند که تعلیم و تربیت انتقادی فریره با به کارگیری اصطالحاتی همچون توانمندسازی،
امید و فرجامشناسی ،که آنها را از الهیات رهایی بخش وام گرفته است ،این اصطالحات را از
الزامات معنوی ،کیهان شناختی و خودنوشت نامهای تهی ساخته و به صورت یک مرام و مسلک
سیاسی در آورده است .سنتگرایان گروه دوم ،طرفداران کلیسای واتیکان ،نیز معتقدند که الهیات
رهایی بخش ایمان را به انقالب مارکسیستی و ماتریالیسم تقلیل داده است( .پاینار ،رینولد و
اسالتری 1996 ،و )1995
باوئرز نظریه سیاسی در برنامهریزی درسی را که شامل دیدگاه فریره نیز میشود مورد انتقاد
قرار میدهد .به اعتقاد او اندیشمندان سیاسی آن طور که ادعا میکنند رادیکال نیستند بلکه خود
این نام را بر خود نهاده اند و در دام الگوهای شناختی غالب از دورة روشنگری گرفتار آمدهاند.
او در اثر خود به نام اصول یک نظریه پسا لیبرال در باره تعلیم و تربیت ( )1987آثار فریره را
که بخش مهمی از ادبیات تعلیم و تربیت انتقادی و دگرگونساز مبتنی بر آنها است مورد انتقاد
قرار داده است .به اعتقاد او چهار پیش فرض بنیادی ،این آثار را با لیبرالیسم سهیم میسازد.1 :
تغییر ذات ًا پیشرونده است .2 ،طبیعت بشر ذات ًا نیک است یا الاقل با دستکاری شرایط محیطی
قابل تغییر است .3 ،فرد واحد اجتماعی بنیانی است که منبع عقالنیت و آزادی است .4 ،عقالنیت
منبع واقعی مرجعیت برای تنظیم امور هر روزه زندگی است .به اعتقاد باوئرز روایت فریره از
مارکسیسم به طور خاص یک انسانگرایی دموکراتیک است ،مسلکی که صورتی از لیبرالیسم
تجدید نظر طلب است و مایه تحقیر آن دسته از کشورهایی است که مارکسیسم علمی را اساس
سازماندهی اجتماعی خود قرار دادهاند( .همان منبع)
به اعتقاد الیاس و مریام ( ،)1980فلسفه فریره در باره انسان با وجود ویژگیهای آرمان
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پرستانه آن دارای ضعفهایی نیز هست؛ بدین معنا که فریره در تدوین و بیان فلسفه خود  ،به
ندرت فراتر از کلی گوییها و زهد ورزیها پیش رفته است .گرچه فلسفه و روش آموزشی او
حاصل کار با زنان و مردان در شرایطی واقعی است ،اما به هنگام نوشتن در باره آنان اندیشهای
مجرد به دست میدهد .انسانها در نوشتههای او غالب ًا بیتاریخ ،فاقد جسم و احساسات و
عواطف میباشند .این دو نویسنده معتقدند فریره نه نسبی گرا و نه کثرتگرا است ،با حد
وسطها روبرو نمیشود و گویی هرگز نبایستی از میان گزینههای بد دست به انتخاب بزند .به
نظر میرسد او در جهانی زندگی میکند که امور به وضوح یا درست و یا اشتباه میباشند ،وجه
تاریک انسان در این دیدگاه دیده نمیشود .جالب توجه است که جان الیاس ،علیرغم نقد فوق بر
دیدگاه فریره ،خوشبینی را که در آن وجود دارد بسیار نیرومند میداند و معتقد است هر فردی
چنانچه به نیروهای تأثیر گذار خود آگاهی یابد قادر به تغییر جهان است و تنها در این صورت
است که «انسانی سازی» تحقق مییابد.
در باب نظریه «شناخت انتقادی» نیز این دو اندیشمند معتقدند علی رغم تأثیر گذار بودن
این نظریه ایراداتی نیز بر آن وارد است .در این دیدگاه گرچه فریره سعی داشته است از موضع
آرمانگرایانه اجتناب ورزد ،اما ظاهرا ً موفق به این کار نشده است .نظریه آگاهسازی به نوعی
وابسته به دیدگاه فرا تجربی از واقعیت است که فرد به فهم آن چه که واقعی و درست است
نایل میشود .به نظرمیرسد در دیدگاه او جای بسیار کمی برای کشمکش سخت بین دیدگاههای
مختلف و مغایر وجود داشته باشد .کل این دیدگاه به طبقات حاکم و دیدگاه کژدیسه آنان به
واقعیت و دیدگاه افراد آگاه به واقعیت بدان گونه که هست محدود میگردد .واقعیت اجتماعی
را در قالب سیاه یا سفید دیدن بیشتر ویژگی یک واعظ دینی ساده انگار است تا یک فیلسوف
انتقادی شناخت و تعلیم و تربیت (همان منبع) .دیدگاه آرمانگرایانة فریره در پیوند بین اندیشه و
عمل نیز خود را نشان میدهد .به نظر میرسد که او بر این باور باشد که افرادی که در حلقههای
فرهنگی شرکت دارند واقعیت جدیدی را به وجود میآورند که جانشین واقعیت قبلی میشود
که موفق به تصحیح یا انکار آن شدهاند .فریره بر این باور است که آگاهی انسان از عالیق

واقعیاش تضمینی برای مشارکت او در فعالیتی است که آنها را متحقق میسازد .هوروویتز
در رد این موضوع معتقد است «حد فاصلی بین عمل و عالیق مستقیم نیست ،حتی اگر نسبت
به مشکالتی که برخاسته از همبستگی مستقیم بین عمل و عالیق است بی اعتنا باشیم ،آن چه که
برای برانگیختن فرد به تفکر در راستای قوای رشد ضروری است میزانی از ناآرامی اجتماعی،
بدون ایجاد شورش کامل انقالبی است» (به نقل از الیاس و مریام .)1980 ،
35
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منتقدین تعلیم وتربیت انتقادی فریره معتقدند القای فکر و فریبکاری در تمام اشکال تعلیم و
تربیت خصوص ًا شکل سیاسی آن ،با دیدگاهها و عقاید سیاسی مغایر با یکدیگر وجود دارد .نگاه
فریره به واقعیت آن هم به شکل تمام ًا سیاه یا سفید آن بدون بررسی نقادانه پیشفرضهای آن
این خطر را دارد که دیدگاه خود او نیز القا کننده باشد.

جمعبندی

با وجود آنکه دیدگاه تربیتی فریره یکی از تأثیر گذار ترین دیدگاههای تربیتی در دهههای
اخیر در عرصه آموزش بزرگساالن بوده است ،و با وجود ترجمه پنج اثر او ،به فارسی و نگارش
مقاالتی در باره او در جامعه ما ،خاستگاههای فکری فلسفی او آن چنان که باید مورد توجه و
بررسی قرار نگرفته است .لذا اولین هدف این مقاله وضوح بخشیدن به مبانی فکری فلسفی فریره
بوده است ،که در این جمع بندی نیز نگاهی به اختصار بر اهم این مبانی و خاستگاهها خواهیم
داشت که به بهترین شکل در مفهو م «آگاهسازی انتقادی» او تجلی یافته است.
 .1فلسفه هگل ،و به ویژه نظریه خدایگان بنده او که بیشترین تأثیر را در تدوین مراحل
آگاهسازی انتقادی ،نیز در پرداختن به رابطه ستمگر و ستمدیده داشته است.
 .2مکتب فرانکفورت ،با آراء و اندیشه های مارکوزه ،در ارتباط با بکارگیری علم و تکنولوژی،
و روانشناسی اریک فروم با مضامینی همچون «عقده آزارندگی»« ،مردگی دوستی» و«زندگی
دوستی» نقش بسزایی در ساختار بخشیدن به اثر آموزش ستمدیدگان و بر اندیشه فریره داشته
است .نفر بعدی که تا حدی به طور غیر مستقیم انتقال دهنده اندیشههای مکتب فرانکفورت به
فریره بوده است ساختار گرای فرانسوی لوسین گلدمن است .مضمون آگاهسازی انتقادی و شیوه
رمزگذاری فریره در آموزش بزرگساالن متأثر از مفهوم «هشیاری راستین» و «هشیاری بالقوه»
گلدمن نیز می باشد.
 .3در همین راستا تأثیر آرای ویگوتسکی ،به ویژه مفهوم «منطقه تقریبی رشد» او در روش
گفت -شنودی مربی با فراگیران در حلقههای فرهنگی و دورههای سواد آموزی به منظور ارتقاء
آگاهی فراگیران ،از شبه انتقالی به آگاهی انتقادی قابل تأمل است.
 .4اندیشه مارکس منبع فکری دیگری است که به مفهوم پراکسیس و رابطه دیالکتیکی بین
عینیت و ذهنیت در اندیشه فریره شکل بخشیده است .او هم صدا با مارکس دوگانه انگاری
ذهنگرایی و عینیت باوری را به نقد میکشد و این دو مقوله را در ارتباط مستمر با یکدیگر مد
نظر قرار میدهد .مضمون «از خود بیگانگی» مارکس نیز الهام بخش فریره در پردازش به مفهوم
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«آموزش بانکی» بوده است ،که ما به دلیل تمرکز مقاله بر مفهوم آگاهسازی به آن نپرداختیم .اشاره
به این موضوع در جمعبندی صرف ًا به خاطر نشان دادن ابعاد تأثیرات مارکس بر اندیشه فریره
میباشد.
 .5ادواردو نیکول و کارل کوسیک نیز هر دو نقش بسزایی در بازسازی دیالکتیک سوژه -ابژه
و پراکسیس گفت -شنودی در اندیشه فریره داشتهاند.
 .6وجودگرایی ،تأثیر فلسفه وجودگرایی در مفهوم عاملیت انسانی در دیدگاه فریره تجلی
یافته است که نقش بسیار مهمی را در اندیشه فلسفی -سیاسی او ایفا میکند .انسان به رغم
محدودیتهای خود به کمک پراکسیس از واقعیت وجودی خود فراتر میرود و شرایط موجود
را به نفع شرایط آرمانی تغییر میدهد .دو امکان انسانیسازی و انسانیت زدایی هر دو در اختیار
انسان است و این او است که گزینه نخست را بنابر اختیار بر میگزیند و به ماهیت خود به عنوان
انسان شکل میدهد.
این مقاله همچنین کاربرد روش آگاهسازی در دو حیطه مختلف آموزش بزرگساالن؛
سوادآموزی ،و آموزش «یادگیری خدمترسانی» برای حل مسایل اجتماعی را نیز مورد بررسی
قرار داده است.
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 .26پراكسيس به معني كنش همراه با انديشه است .اين واژه در زبان فارسی به كردار و كردمان ترجمه شده است.

در اين مقاله ،ما در همه جا از واژه «پراكسيس» استفاده کردهایم.

 .27بيرشك مترجم كتاب آموزش ستمديدگان ( )1385در برابر سوژه ( )subjectاصطالح «كارساز» را به كار برده

است .كارساز به كسي اطالق ميشود كه ميداند و عمل ميكند ،در مقابل ،ابژه (« )objectكارپذير» را براي كسي

بهكار برده كه دانسته است و بر روي او عمل ميشود .از آنجايي كه واژه سوژه با معاني مختلفي به كار برده شده

است ،ما ،براي پرهيز از هرگونه سوء تعبيري در همه جا از لفظ سوژه استفاده کردهایم.
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