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نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگ ساالن در دیدگاه پائولو فریره

چکيده
هدف مقالة  حاضر معرفي فلسفه و روش »آگاه سازي  انتقادي« در آموزش  بزرگ ساالن و 
تحليل  اجتماعي ـ انتقادي است. مروري بر برخي از مقاالت  پژوهشي كه در داخل كشور 
دربارة دیدگاه  تربيتي فریره تحریر شده حاكي از آن است كه گرچه برخي از مضامين تربيتي 
و اجتماعي او در جامعة ما آشناست و تا حدي در مقاالت  مختلف به آن پرداخته شده است، 
اما كمتر به شکل یك نظام فکري  ـ  معرفتي  منسجم مورد  بررسي  قرار گرفته  است. در راستای 
فلسفه هگل،  محور عمده  بر حول چهار  فریره  معرفتي  ـ  فکري  فوق خاستگاه هاي  هدف 
انتقادی مکتب فرانکفورت، ساختارگرایی گلدمن و اندیشه ویگوتسکی تبيين شده  دیدگاه 
است. عالوه بر آن مباني معرفت شناختي و هستي شناختي او نيز در چهارچوب هرمنوتيك 

انتقادی و رئاليسم انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.
كليدواژه ها: آگاه سازي انتقادي، دیالکتيِك خدایگان ـ بنده، ارتباط سوژه ـ ابژه، تحليل 

اجتماعي ـ انتقادي
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مقدمه
پائولو رگلوس نِِوس فريره )1997- 1921( بي شك برجسته ترين انديشمند و مربي در سنّت 
راديکال آموزش بزرگ ساالن است. گرچه او مدعي داشتن نظريه اي جامع براي يادگيري و تدريس 
نبود اما توجه و دغدغه اش در باب مقوالتي چون وابستگي، سلطه و سركوب و نيز وضعيت جوامع 
پيراموني ويژگي راهبردي به نظريات او بخشيده است. برداشت فريره از تعليم و تربيت عميقًا 
سياسي و معطوف به دگرگوني اجتماعي است؛ از اين روي انديشه هاي تربيتي، اجتماعي و فرهنگي 
او، هم براي جوامع امريکای التين كه در آن زمان دستخوش انقالبات و دگرگوني هاي دروني 
سياسيـ  اجتماعي بودند مؤثر بود و هم براي كشورهايي با دموكراسي هاي تثبيت يافته كه معضالت 
اجتماعي ـ سياسي خود را نه از طريق انقالب و دگرگوني هاي ناگهاني، بلکه به شکلي بطئي و با 

شيوه هاي مدني و مردمي حل مي كنند، داراي قابليت هاي بالقوه مؤثري است.
ابعاد محلي و بين المللي به بهترين شکل در فلسفه و روش  با  اين دو ويژگي آراي فريره 
در  سوادآموزي  ويژه  به  بزرگ ساالن،  آموزش  عرصه  در  او  انتقادي«  شناخت  يا  »آگاه سازي 
كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته، و هم چنين در كاربردهاي روش شناخت انتقادي در 
حوزه آموزش، يادگيري و مسايل اجتماعي در جوامع توسعه يافته، خصوصًا در سطوح دانشگاه ها، 
به منظور تجزيه و تحليل اجتماعي و رفع نواقص مديريتي و اجرايي در ابعاد خرد كه نهايتًا به 
دگرگوني تدريجي اجتماعي مي انجامد، تجلي يافته است. قابليت هاي بالقوة مردمي و منعطف 
آرای او در ارتباط با ساير ديدگاه هاي انتقادي همچون تعليم و تربيت رهايي بخش كه »به طور 
پيگيرانه اي در صدد دگرگون  ساختن روابط و مناسبات سلطه آميز حاكم بر جامعه است و هدف 
نهايي آن آماده كردن جامعه براي انقالب با تکيه بر نظرية انتقادي مکتب فرانکفورت مي باشد.« 

)ميرلوحي، 1374، ص40( آشکار است.
در عرصة  فريره  انتقادي«  »آگاه سازي  و روش  فلسفه  ويژگي عمدة  دو  بر  مقاله  اين  تأكيد 
آموزش بزرگ ساالن و در واقع سواد اجتماعي آنان، در كشورهاي در حال توسعه است كه اين 

امر در نهايت به دگرگوني تدريجي در  ساختار اين جوامع مي انجامد.

ضرورت باز اندیشی در آرای فریره
ابتدا مروري اجمالي خواهيم داشت بر اهّم مقاالت و پژوهش هايي كه دربارة فريره و انديشه ها 
و آراي تربيتي او نگاشته شده است. پس از آن با توجه به كاستي هايي كه در پژوهش هاي فوق در 

ارتباط با موضوع اين مقاله وجود دارد به آن خواهيم پرداخت:
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مقاله كديور و نظيري )1359( با عنوان »فلسفه و روش پائولو فريره در آموزش بزرگ ساالن«، 
مروري است كلي بر آراء و انديشه هاي تربيتيـ  اجتماعي فريره. اين مقاله در اصل بخشي از اثري 
است به نام »نگاهي به سوادآموزي در كشورهايي كه انقالب كرده اند«. به نوعي در پی توجه دادن 
انديشمندان جامعه ايران 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.
نگاه كلي نويسندگان مقاله به اهّم موضوعاتي كه در انديشه فريره وجود دارد، مانع از تعميق 
بخشيدن به برخي از مطالب شده است. در نتيجه با آن كه از فلسفة فريره نام برده شده است اما 
مباني معرفتي و هستي شناختي اين فلسفه مسکوت مانده است. حتی اشارة مکرر به مضاميني 
»شي ءانگاري«  و  آموزش«  بانکي  »مفهوم  »آگاه سازي«  »ستم زدگي«  اجتماعي«  »آگاهي  همچون 
انسان ها در آن، نتوانسته است خاستگاه هاي فکري ـ معرفتي اين مضامين را در انديشه فريره 
تبيين نمايد. مضامين و مفاهيم مورد اشاره در مقاله فاقد ارتباط و يکپارچگي دروني با يکديگرند، 
حال آن كه اگر در چارچوب يك نظام فکري يکپارچه و مرتبط با هم در نظر گرفته می شدند 

معنا و اعتبار بيشتري مي يافتند.
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.  
آن  از  مهم تر  اما  است  مهم  معلومات  و  اطالعات  داشتن  گرچه  محور  سوال  نگرش  در 
نادانسته هاي دانش آموز است كه مد نظر قرار مي گيرد. فريره اين نوع تعليم و تربيت را در جهت 
حفظ و تقويت حس كنجکاوي و »لذت بردن دانش آموز از سوال كردن« مي داند؛ و برعکس، 
تعليم و تربيتي را كه در جهت انتقال اطالعات مي كوشد باعث تضعيف كنجکاوي و حذف آن 
از عرصة وجود انسان مي داند. بايد دانست كه »تعليم و تربيت سوال محور« يا »طرح مسئله« كه 
به صورت روشي آموزشي در ديدگاه تربيتي فريره مطرح است ريشه در آراي ديويي و پياژه 
دارد كه نويسنده مقاله نيز به درستي به آن اشاره داشته است. اما مقاله فوق هيچ گونه اشاره اي 
به كاربرد چنين روشي در آموزش بزرگ ساالن توسط فريره ندارد. از اين رو، نظر به آن كه اين 
شيوه تربيتي فريره 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. نويسنده مقاله به درستی به برخی 
از ويژگی های مثبت »تعليم و تربيت سؤال محور« ، همچون »تطابق آن با ويژگی ها و خصوصيات 
»انسانی  يا  يا پرورش كنجکاوی، پرسشگری و جستجوگری در دانش آموزان،  انسان،  وجودی 
بودن« آن )مهرمحمدی، 1374( اشاره كرده است؛ اما وجه دگرگون ساز آن را ناديده گرفته است. 
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در اين ارتباط فريره )1970/ 1358، ص 76(خود به اين نکته اشاره دارد كه »در تربيِت مسئله 
طرح كن، آدميان قدرت خود را برای درک نقادانة نحوة وجود داشتن در جهانی، و با جهانی، كه 
خود را در آن می يابند گسترش می دهند؛ بدين ترتيب به جايی می رسند كه جهان را نه به صورت 
واقعيتی ايستا ، بلکه به عنوان واقعيتی می بينند كه در حال پويش است و در حال دگرگونی.« و باز 
فريره در همان جا در اشاره به تفاوت دو روش »بانکی « و »مسئله طرح كن« اين گونه بيان می دارد: 
» در حالی كه روش بانکی به طور مستقيم يا نامستقيم انديشة مقّدر و محتوم بودن وضع اجتماعی 
آدميان را تقويت می كند، روش مسئله طرح كن همان وضع را به صورت مسئله ای پيش روی 
آنان قرار می دهد. چون وضع مورد شناسايی قرار می گيرد، درک ساده لوحانه يا خرافی كه نتيجه 
تسليم آنان به تقدير بوده است جای خود را به دركی می دهد كه )فرد( می تواند خود را درک 
كند. آگاهی عميق آدميان از وضع خود موجب می شود كه آن وضع را به عنوان واقعيتی تاريخی و 
قابل تغيير بپذيرند.« در ديدگاه تربيتي فريره »تعليم و تربيت مسئله طرح كن« بر اساس انديشه های 
فراگيران ) از قضا دانسته ها و باورهای آنان(  شکل مي گيرد. آنان خود مسايل و مشکالت مبتال 
به خود را به شکل سوال مطرح مي سازند و خودشان نيز براي يافتن پاسخ هايي براي سواالت 
فرايند  كه  آن  برای  » پس  اظهار می دارد :  فريره چنين  ارتباط  اين  در  تکاپو مي پردازند.  به  خود 
سوادآموزی بزرگ ساالن يك عمل دانستن باشد بايستی يادگيرندگان را به مسئله سازی مداوم از 

موقعيت های وجودی شان مشغول دارد.« )فريره، 1974، ص 18(
ديناروند )1387( در مقالة »نظرية انتقادي، تعليم و تربيت انتقادي و داللت هاي تربيتي آن از 
نظر فريره و ژيرو و نقد آن«، به يکي از خاستگاه هاي فکري فريره، يعنی »مکتب فرانکفورت« 
آراي  از طريق  و  مستقيم  تا حدي  فريره  آراي  بر  فرانکفورت  مکتب  تأثير  است.  نموده  اشاره 
از  تأثيرگيري  با  و  غيرمستقيم  هم  حدي  تا  و  فروم،  اريك  و  ماركوزه  همچون  انديشمنداني 
انديشه هاي لوسين گلدمن جامعه شناس ساختارگراي فرانسوي بوده است. نويسندة اين مقاله، در 
عين اين كه فريره و ژيرو را از نظريه پردازان »تعليم و تربيت انتقادي«، می داند؛ يعنی به اصطالح 
اما  است،  گرفته  شکل  فرانکفورت  مکتب  انتقادي  نظرية  اصول  و  مباني  اساس  بر  كه  مکتبی 

اشاره اي به نقاط پيوند فريره با انديشمندان مکتب فرانکفورت ندارد.
اشاره می كند كه ديويي  پرداخته و  بين ديويي و فريره  تفاوت  به  نويسنده  در جايي ديگر 
تعليم و تربيت و دموكراسي را الزم و ملزوم يکديگر مي داند و برعکِس فريره معتقد است كه 
)دنياروند، 1387، ص158 (  مي شود.«  باعث  را  دموكراسي هشيارسازي  بدون  تربيت  و  »تعليم 
صرف نظر از معناي ضمني اين جمله، كه به اشتباه به ذهن متبادر مي سازد كه هرگونه شرايط 
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با »فرهنگ سکوت«[ خودبه خود به هشيارسازي  »بدون دموكراسي« ]در انديشه فريره مترادف 
يا  اين آن چيزي نيست كه مدنظر فريره بوده است. واژة »هشيارسازي«  بايد گفت  مي انجامد، 
»آگاه سازي« متضمن دو عامل »آگاه كننده« و »آگاه شونده« در يك 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 مي دارد.
موقعيِت »بدون دموكراسي« در انديشه فريره مترادف با وضعيت »سکوت« 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 هيچ گاه خودبه خود به آگاهي 

انتقادي ارتقا نمي يابد، بلکه مستلزم يك برنامة آموزشی انتقادی است. )فريره، 1973،ص18(
اشاره  آنها  به  اجمال  به  فوق  مقاالت  در  كه  ناگفته هايي  به  توجه  با  ديناروند،  مجموع،  در 
گرديد، تالش دارد تا اوالً در ارتباط با فلسفه و روش »آگاه سازي انتقادي« تا جايي كه مقدور 
است خاستگاه هاي فلسفي اين روش را در پيوند با خاستگاه هاي فلسفي ـ تربيتي و اجتماعي 
آموزش  مفهوم در عرصه  اين  كاربردهاي  بررسي گستره و  به  آن  از  نمايد و پس  تبيين  فريره 

بزرگ ساالن و تحليل اجتماعي ـ انتقادي بپردازد.

خاستگاه هاي فکري فریره
بايد به معرفي نظام  ابتدا  براي فهم بهتر آموزه هاي تربيتي و روش هاي سوادآموزي فريره، 
زادگاه  برزيل  ويژه  به  التين،  امريکاي  كشورهاي  فضاي  اگرچه  پرداخت.  او  معرفتي  ـ  فکري 
فريره، آبشخور ديدگاه های اوست، اما اين ديدگاه ها متأثر از ديدگاه هاي اروپايي نيز هست كه 
فلسفة  الهيات رهايي بخش،  برزيل،  در  چپ گرا  كاتوليك های  انديشة  از:  عبارتند  آنها  مهم ترين 
ـ  ديالکتيك خدايگان  باب گفتمان،  در  بوبر1  مارتين  نظريه  وجود،  يا  اصالت  اگزيستانسياليسم 
مکتب  اوليه  انديشمندان  باالخره  و  فرانسوي  ساختارگرايي  ديويي،  ماركس،  آراي  هگل،  بنده 
فرانکفورت، همچون اريك فروم. عالوه بر اينها فريره در اثري مشترک با مورتون )1990( به تأثير 
چهار شخصيت در خاستگاه مهم فکري خود اشاره مي كند؛ فرانتز فانون2 و تأثير او بر نگارش 
اثر آموزش ستمديدگان، آلبر مّمي3 و اثر او »چهرة استعمارگر، چهرة استعمارزده«، ويگوتسکي4 
زبانشناس روس، و باالخره گرامشي5 متفکر ايتاليايی در اينجا نگاهي خواهيم داشت به مهم ترين 

ديدگاه هايي كه بر نظام فکري ـ معرفتي فريره تأثيرگذار بوده است.
1. دیالکتيك خدایگان ـ بنده هگل
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به ارسطو مي رسد كه آن را براي زندگي اجتماعي ضروري و آن را  بندگی  پيشينه  مفهوم 
حالت طبيعي مردم بي خرد مي دانست.

در عصر روشنگري مباني عقلي و اخالقي بندگی از طرف فيلسوفان آن عصر مورد ترديد 
قرار گرفت. روسو معتقد بود كسي كه اربابي مي كند آزاد نيست. فيخته با آن كه بردگی را طبيعي 
مي دانست و نوع بشر را به »وحشي« و »عادي« تقسيم مي كرد اما هدف تاريخ را از بين بردن اين 
نابرابري مي دانست. )هگل، 1961/ 1358، ص12( به اعتقاد فيخته و كانت ستيزة اصلي بين ارباب 
و بنده در درون آدمي رخ مي دهد و آزاد كسي است كه عقل را بر نفس خود حاكم سازد. هگل 
تسلط انسان بر نفس خود را غيرطبيعي تر از تسلط بر همنوع خود مي دانست 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 مي رود و سرانجام به عقل مي رسد. 
به اعتقاد هگل ذهن كرانمند به جايي  )دانش مطلق( مي رسد كه مي تواند در خودشناسي 
به وجود  قايل  راستا هگل  ( در همين  )كاپلستون، 1971/ 1383، ص183  انباز شود.  ]االهي[ 
مراحل پياپِي براي آگاهي از سطوح پايين تا سطوح باال مي باشد كه آن را »تاريخ آگاهي« مي داند. 
او از آگاهي طبيعي غيرعلمي آغاز مي كند و پرورش ديالکتيکي اين آگاهي را پي مي گيرد تا نشان 
دهد كه چگونه ساَحت هاي فرودين بر حسب يك ديدگاه دقيق تر در ساحت هاي فرازين جاي 
مي گيرند تا به دانش مطلق برسند. ذهن پر از يقين حسي براي وصف پديده ها به »ايدة قوانين« 
روي مي آورد كه آنها نيز از عهده اين كار برنمي آيند... سرانجام، آگاهي در مقام حقيقتي كه در 

پس پردة پديده ها نهفته است به خود باز مي گردد و خودآگاه مي شود )ص 185-184(.
مرحله خودآگاهي هگل خود شامل سه مرحله است كه فريره در پرداخت مضمون »آگاه سازي« 
از آن بسيار متأثر بوده است. در فلسفة هگل اين سه مرحله عبارتند از: مرحله »رواقي«6 يا شوق، 

مرحلة شکاكيّت7  و مرحله آگاهي اندوهبار8)هگل، 1961/ 1358، ص12(.
انسان در مرحله اول »سير و نظر مي كند و در موضوع سير و نظر خود جذب مي شود. عامل 
شناسايي خود را در چيزي كه شناخته است گم مي كند.« ) ص 26 ( بنده در شوق و كوششي 
كه براي آزادي دارد خويشتن را از پرواي آسايش و زندگي عادي مي رهاند و از هرچه رنگ 
تعلق دارد مي گسلد. او خود را آزاد حس مي كند. اما آزادي او جنبة ذهني دارد و در عمل او 
را از فرمانبرداري ارباب نمي رهاند و او همچنان بنده باقي مي ماند. او به پرسش هايي همچون 
حقيقت يا خوبي چيست پاسخ هايي كلي و مبهم مي دهد و به همين دليل در جهان واقعي براي 
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آنها مابه ازايي نمي يابد. از اين روي به تدريج از اين قبيل مفاهيم دچار مالل مي شود و اين سرآغاز 
نفي  او واقعيت جهان را يکسره  اين مرحله  نيست انگاري )مرحله دوم( است. در  شکاكيت و 
مي كند و همه چيز از جمله آزادي را در جهان موهوم مي انگارد. ولي اين حالت او را ناآرام تر 
مي كند چون متضمن تناقض است: از يك سو ذهن او جهان را پوچ مي داند و از سوي ديگر 
آگاهي از اين پوچي برايش پوچ نيست. در حالي كه اصول اخالقي را بي اعتبار مي داند خود مطابق 
با اصول اخالقي رفتار مي كند. پس گفتار و كردار او پيوسته با هم ناسازگار درمي آيند و روح او 
دچار پريشاني و دوگانگي مي شود. برخالف مرحله قبل كه با خود يگانه بود و واقعيت جهان را 
انکار نمي كرد، در اين مرحله، دوگانگي كه در وجود دو تن، ارباب و بنده بود اينك در روح و تن 
خود او متمركز مي گردد. از اين دوگانگي يا دوپارگي روح مرحله سوم، يعنی »آگاهي اندوهبار« 
پيدا مي شود. در اين مرحله انسان به دين پناه مي برد تا يگانگي روح خويش را بازيابد، اما از آن 
نيز خرسند نمي گردد و بيش از پيش احساس دوگانگي مي كند. او سرانجام به عقل مي رسد و به 

ياري آن با واقعيت يگانه مي شود) ص 13(.
در ديدگاه فريره، ديالکتيِك جدال بين خدايگان و بندة هگل تابع نظريه جامع تر پراكسيس، 
همچون فهم متقابل در گفت ـ شنود ارتباطي قرار مي گيرد. فريره اين نگرة هگل را با مفاهيم 
هستي گرايانة دوسويگي و مهرورزي و نيز هرمنيوتيِك گفت ـ شنودي كامل مي سازد. به اعتقاد 
فريره »يگانگي واقعي فقط در زياد كردن اين مهرورزي، و در وجود داشتن آن و در عمل كردن 
به آن است.« )فريره، 1970، ص 35(. معناي جدال خدايگان ـ بنده در انديشة هگل اين بار در 
انديشه فريره براي درک و فهم متقابل از نو تدوين مي شود و جاي خود را به تصديق و شناسايي 

متقابل بين اذهاني مي دهد كه متضمن تضاد و آشتي هر دو است.

2. مکتب فرانکفورت
 بررسي آثار و انديشه هاي فريره حاكي از تأثيرات مکتب فرانکفورت بر او است. اين تأثير به 
دو گونة مستقيم و غيرمستقيم بوده است. در شکل مستقيم آن اوالً مي توان از تأثير نظرية انتقادي 
)چارچوب فکري مکتب فرانکفورت( بر تعليم و تربيت انتقادي فريره نام برد كه به نوبه خود 
نظريه پردازان ديگري، همچون مك الرن9، آيراشور، ژيرو10، اپل11 و غيره... را متأثر ساخته است.

و  آگاهي  فرهنگ،  بر  اوالً  فرانکفورت،  مکتب  انتقادي  نظريه  انديشمندان  مانند  نيز،  فريره 
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 می داند. ثانيًا همچون 
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انديشمندان مکتب فرانکفورت افکار فرد را محصول جامعه اي مي داند كه در آن زندگي مي كند. 
در انديشه فريره »فرهنگ سکوت« و »سلطه«، به پيدايش ستمگر و ستمديده  می انجامد كه هر 
دوي آنان قرباني رابطه سركوبگرانه هستند. ثالثًا فريره در برخي از آثار خود صريحًا به انديشمندان 
اوليه مکتب فرانکفورت اشاره داشته است. در آموزش ستمديدگان ِ)فريره، 1970، ص41 ( تحت 
تأثير هربرت ماركوزه و اثر او به نام انسان تك ساَحتي، علم و تکنولوژي را ابزارهايي در دستان 
ستمگران براي سركوب ستمديدگان مي داند. آنچه او از جوامع مادر و جوامع تحت سلطه ترسيم 
مي كند، همان سيطرة عقالنيت ابزاري جوامع پيشرفته بر جوامع در حال توسعه و مغفول ماندن 
بعد فرهنگي عقالنيت است. استيالي فرهنگ استعماري نشئت گرفته از كنش هاي ضد گفت ـ 

شنودي در سطح بين المللي و خالي ماندن اين عرصه از عقالنيت ارتباطي است.
اريك  مي كند،  قول  نقل  او  از  و  اشاره  او  به  مستقيم  به طور  فريره  كه  ديگري  انديشمند 
فروم12 است. فريره متأثر از مفهوم »شخصيت اقتدارگرا«ي فروم به تحليل خاستگاه هاي شخصيت 
اجتماعي سركوبگران مي پردازد. او اشتياق ستمگران به بي روح ساختن ستمديدگان و به تملك 
درآوردن آنان را متناظر با عقدة آزارندگي13 فروم مي داند. او در ضمن با الهام از مفاهيم »مردگي 
دوستي«14 و »زندگي دوستِي«15  فروم تبييني براي قضاوت روان شناختي راهبردهاي ضد گفت 
ـ شنودي، كنترل و فريبکاري عرضه داشته است. به اعتقاد فريره عمل ستمگرانه »مرده دوستانه« 
است: »ستمگر كشش ناآرام و جستجوگر و نيروي آفريننده اي را كه خصلت زندگي است از ميان 

برمي دارد و زندگي را مي كشد...« )فريره، 1970، ص186 (
تأثير مکتب فرانکفورت بر انديشه هاي فريره به شکل غيرمستقيم و از طريق لوسين گلدمن16 

جامعه شناس ساخت باور فرانسوي بوده است. 
لذا فريره در مضمون »آگاهسازي انتقادي« خود متأثر از انديشه  گلدمن است. ساخت باوري 
بازتابي از مهم ترين منابع فکري هابرماس، يعني مکتب فرانکفورت و  تاريخي17 گلدمن، خود، 
ساخت باوري تکويني پياژه است. عليرغم رويکرد كل نگرانة گلدمن به جامعه، از منظر ديالکتيك 
سوژه ـ ابژه، فريره نه تنها قدرت خالق فردي را، بلکه رابطة بين آگاهي فرد و واقعيت عيني را 
نيز به حساب مي آورد. 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 ساخت باوري تاريخي 
است كه ضرورت توجه فريره به مسايِل »به طور عيني اثبات پذير« همچون تضادهاي بين ستمگر 
و ستمديده، ساختار نابرابري، تأثيرات فقر و گرسنگي و غيره موجه مي نمايد. )مورو و تورس، 

2002، ص 26(
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3. اندیشة كاتوليك های چپ گرا
در  بسزايي  تأثير  علم«،  »اصول  او  معروف  اثر  و  اسپانيايي تبار  فيلسوف  نيکول18،  ادوارد   
بازسازي ديالکتيك سوژه ـ ابژه در انديشه فريره داشت. به اعتقاد كارلوس تورس )2002( يکي 
از مفسران انديشه پائولو فريره، هرمنيوتيك جدلي نيکول شالودة غيركالمي دقيقي را براي اين 
بازسازي فراهم ساخت. فريره در تالش بود با تکيه بر مضمون گفت ـ شنود، سوژه ـ سوژه در 
انديشة كاتوليك چپ فرانسوي، كه آميزه اي 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 رويکرد با پيش فرض دگرگوني اجتماعي از طريق جنبش اصالحي با بنيادستيزي 

فريره و توجه او به نقد علمي مغايرت داشت. 

4. ساختارگرایی فرانسوی
تأثير انديشه كارل كوسيك19 فيلسوف چك و اثر او به نام ديالکتيِك امرانضمامي،20 با تعبيري 
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 تك گفتارانه21 قرار داشت. او الگوي پراكسيس را در 
فرايندي گفت ـ شنودي به كار مي گيرد نه فرد باورانه و اين مغاير با هستي شناسي كار همچون 

خودسازي انواع محسوب مي شد. )مورو و تورس، 2002،ص 26(

5 . فلسفه اصالت وجود
 مکتب وجود گرايی يا اصالت الوجود، وجود را مقدم بر ماهيّت می داند، و بر اين باور است 
كه آدمی بين دو رويداد غيرقابل كنترِل زندگی و مرگ به ماهيت خود شکل می دهد. به اعتقاد 
وجود گرايان آزادی فرد در گرو رهايی از تأثيرات والدين، آموزگاران، مدارس و فرهنگ است. 

)سادكر و تسيتلمان، 2006(
از اين منظر فريره به قابليت و توانايی انسان ها در پرورش تفکر و مناسبات اجتماعی در 
سطح باالتر باور دارد: “ انسان به خود سازمان می دهد، بهترين واكنش را بر می گزيند، خود را 
می آزمايد و عمل می كند...” )فريره، 1973، ص23( . در حلقه های فرهنگی فريره ، فرد در تعامل و 
گفت- شنود با گروه، از باورها و پيش داوری ها و در كل از واقعيت موجود فاصله می گيرد و از 
آن چه كه هست فراتر می رود و بدين ترتيب به ماهيت انسانی خود شکل می بخشد. نقش تعيين 
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كننده »عامليت انسانی« در انديشه فريره كه در رسالت انسانی سازی او متجلی شده است حاكی 
از تأثير مکتب وجود گرايی بر آرای او است. از طرف ديگر تعليم و تربيت وجود گرا دانش آموز- 
محور است. آموزش ابزاری است برای كمك به دانش آموزان تا به كمك آن قابليت هايشان به 
آنان شناسانده شود. نقش آموزگار وجود گرا خلق محيط هايی است تا دانش آموز بتواند آزادانه 
مسير خود را انتخاب نمايد )سادكر و تسيتلمان، 2006(. حلقه های فرهنگی فريره در عرصه های 
سوادآموزی نيز فراگير محور است. مربی تربيتی صرفًا نقش هماهنگ كننده در گفت- شنود را 
دارد. در عرصه تعليم و تربيت كودكان نيز او مخالف آموزش بانکی است و رابطه آموزگار و 
دانش آموز در اين نوع آموزش را از نوع همان رابطه ستمگر و ستمديده می بيند؛ يعنی هدف معلم 
از بخشندگی ) دانش( را الحاق دانش آموز به خود و تحکيم بخشيدن به سلطه خويش می داند 
) مك الرن...، 2003، ص901(. در حالی كه در تعليم و تربيت رهايی بخش دانش آموز فعال است 

و آموزگار نيز در مرتبه مرجعيت قرار ندارد.   

معرفت شناسي فریره
قطب بندي  نوع  آن  به  او  زيرا  مي گيرد،  قرار  فرانظري  چارچوبي  در  فريره  معرفتي  ديدگاه 
اثبات گرايي و ضداثبات گرايي در عرصة علوم  آيين  بين دو  مناقشة معرفت شناختي  كه حاصل 
اجتماعي بود و به دو رويکرد متفاوت، يکي تبييني و مبتني بر الگوي قانون بنياد22 در عرصه علوم 
طبيعي و ديگري تفسيري23 مبتني بر روش هاي هرمنيوتيك در علوم انساني، انجاميده بود ملتزم 
نيست. او در اثر خود به نام سياست تعليم وتربيت، فرهنگ، قدرت و آزادی ) 1980 ( و همچنين 
در گفت وگويی با گروهی از مبارزان مؤسسة كنش فرهنگی، در پاسخ به پرسشی در ارتباط با 
نقش عامل عينی و ذهنی در موضع گيری انقالبی اين چنين پاسخ می دهد: هر كوششی برای 
فهم اين رابطه ها كه اساسش بر دو گانگی موضوع- محمول باشد، چون وحدت جدلی را انکار 
می كند نمی تواند به نحوی قانع كننده ، اين رابطه را تشريح كند. ذهنيت و عينيت جدا از يکديگر 
قابل درک نيستند. »انکار عينيت در تجزيه و تحليل يا به هنگام عمل، به ذهن گرايی می انجامد«، 
كه در اين صورت تجسم آرمانگرايی ضد جدلی - پيش از هگلی است و در صورت نفی ذهنيت 
با عين گرايی ماشينی روبه رو می شويم كه آن هم ضد جدلی است.« )فريره، 1970/ 1358، صص 
26-27 و ص234( چارچوب معرفتي فريره هرمنيوتيك انتقادي است كه فراتر از قطب بندي هاي 
فوق است و ويژگي آن جهت گيري به سمت نقد ديدگاهي يا نقدگرايي فرهنگي است. )مورو 
و تورس، 2002، ص 43( در اين چارچوب، دانش يا شناخت فرايندي است ارتباطي كه در آن 
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داننده هايي كه برخوردار از حقوق خاص باشند، وجود ندارند. داعيه هاي دانش24 در رقابت و 
گفتمان ديدگاه ها با يکديگر شکل مي گيرد و تحکيم مي شود.

دو ويژگي مشخص اين هرمنيوتيك انتقادي اوالً، رّد هر گونه اعتماد كامل به خود ويژگي هاي 
از  اسناد فرهنگي  فاصله گرفتن كنشگران اجتماعي و  ثانياً  عاملين25 و تفسيرهاي ذاتي است، و 
واقعيت روزمره و روبه رو شدن آنها با تجارب و شناخت هايي كه مبتني بر تبيين هاي روشنگر است 
و به تأثيرات محدودكننده و اختيار دهنده ساختارهاي اجتماعي وضوح مي بخشد )ص44 ( اين 
فاصله گيري متضمن اين معناست كه گاه سنت ها و پديده هاي فرهنگي در يك جامعه به حدي بر 
افراد آن جامعه تأثير عميق مي نهند كه جنبه هاي منفي آنها ناديده گرفته مي شود. از اين روي فاصله 
گرفتن از واقعيت هاي روزمره و مواجهه با واقعيتي خالف آن، به شکل گفت ـ شنود و نقد، باعث 

آشنايي زدايي از واقعيات و شرايط موجود و بازنگري در معناهاي رايج مي شود. 

هستي شناسي فریره
از پذيرش واقع گرايي  انتقادي و ديدگاهي است كه  از رئاليسم  هستي شناسي فريره شکلي 
ساده انديشانه و اساس و محور قرار دادن اين پيش فرض كه واقعيت در ذات خويش قابل فهم 
است امتناع مي ورزد. شالوده هستي شناسي فريره فهم ارتباط بين سوژه ـ ابژه به عنوان اساس 
علوم انساني است. سه مضمون عمده در هستي شناسي او وجود دارد: الگوي سوژه ـ ابژه و گفت 
ـ شنود، كنش ضد گفت ـ شنودي و سلطه، و ساختار هستي شناختي انساني سازي. مضمون اول: 
در تعليم و تربيت فريره، پراكسيس26 صفت شاخص انساني است. او در اثر معروف خود آموزش 
شناخت انتقادي )1973/ 1368( وجه مميزة انسان از حيوان را در جدايي او از جهان و گشودگي 
به آن می داند. جهان انسان ها را به عنوان موجوداتي مي شناسد كه نه تنها داراي روابطي با جهان 

هستند، بلکه با جهان نيز به سر مي برند. 
تغيير  توانايي  انسان  چنانچه  است.  واقعيت  تغيير  و  انتخاب  توانايی  سوژه27  يك  ويژگِي   
واقعيت را نداشته باشد ناگزير خود را با آن سازگار مي كند. سازش پذيري ويژگي رفتاري قلمرو 
همانجا،  است.)فريره،  او  ناانساني شدن  بيمارِي  نشانة  انسان،  در  آن  پيدايش  كه  است  حيوان 
ص25( هستي شناسي اجتماعي فريره در چارچوب انسانگرايي و وجودگرايي ماركسيستي و بر 
اساس تمايز بين سوژه ـ ابژه عمل مي كند. مشخصة بارز الگوي پراكسيس او حركت در جهتي 
ارتباطي است كه عامليت انسان در آن نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. در اين الگو انسان عليرغم 
محدوديت هاي خود، به كمك پراكسيس، شرايط موجود خود را به نفع شرايط آرماني دگرگون 
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مي سازد. اساس هستي شناسي 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 رابطه اي 
با دهقانان، رابطه اي كه  بين مربيان تکنوكرات توسعه روستايي  مانند رابطه  سركوبگرانه است، 
تحت عقالنيت ابزاري عمل مي كند. 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 
نوع سوم  ارتباط  با طبيعت مي باشند.  ارتباط  توده هاي دهقانی كه واسطه  مربيان و  بين  آرماني 
ارتباطي معرفت شناسانه است كه آن را كنش دانستن مي داند. او ارتباط بين اذهاني را مهم ترين 
ويژگي تاريخي و فرهنگي انسان مي داند. اين ارتباط قابل تقليل به سوژه اي كه مي داند 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. 
اثر  نيز مي باشد. او در  ويژگي گفت ـ شنودي زندگي اجتماعي، ويژگي هستي شناسانة آن 
آزادي )1987( مي گويد: گفت ـ شنود  براي  تربيت  تعليم و  نام  به  آيرا شور،  با  مشترک خود 
رهايي بخش چيزي است كه در خودِ سرشت تاريخي نوع بشر نقش دارد. بخشي از پيشرفت 
ـ  شنود نوعي نگرش ضروري است تا انسان ها  تاريخي بشر در انساني شدن او است و گفت 
بيش از پيش تبديل به موجوداتي شوند كه به طور نقادانه با يکديگر ارتباط برقرار مي سازند ) به 

نقل از مورو و تورس، 2002، ص 37 (.
فريره، متأثر از ساختارگرايي اروپايي، زبان را در خاستگاه هاي تجربة انساني قرار مي دهد. 
)مورو ـ تورس، 2002( به اعتقاد او جوهر گفت ـ شنود كلمه است كه متشکل از دو عنصر 
انديشه و عمل است كه در تعامل با يکديگرند. چنانچه يکي از آنها قرباني شود، ديگري نيز 
آسيب مي بيند. )فريره،1970/ 1358، صص 82-83 ( او گفت ـ شنود را رابطه اي افقي مي داند 
كه اعتماد متقابل بين طرفين گفت وگو نتيجة منطقي آن است. مؤلفه هاي چنين گفتماني عشق، 
تواضع و اعتماد كامل طرفين گفت ـ شنود به يکديگر است كه به مشاركت صميمانه تر آنان در 

نام نهادن به جهان مي انجامد. 
انساني سازي رسالتي هستي شناختي است كه در انديشة فريره شامل دو بخش است؛ نخست 
تأكيد او بر ويژگي نامحدود فرايند انساني سازي است كه آن را در برابر انسانيت زدايي به كار 
مي گيرد و معتقد است اين دو ويژگِي متضاد، امکاناِت انسان به عنوان موجودي ناقص است كه 
بر نقص خود واقف است. دوم اين كه فرايند انساني سازي نقطة پايان و تثبيت شده اي ندارد، بلکه 
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فرايندي است كه مي تواند به شکل نامحدود و در جهت هرچه بيشتر تحقق يافتن آن كوشيد. اين 
فرايند نه به شکل فردي و در انزوا بلکه در وحدت و همکاري است كه تحقق مي يابد، در تضاد 

بين ستمگر و ستمديده شکل نمي گيرد.

آگاه سازي یا شناخت انتقادي
فريره كه برجسته ترين مربي در سنت تعليم و تربيت انتقادي و راديکال محسوب مي شود، 
تأثير بسزايي بر اين سنت تربيتي، خصوصًا در عرصة آموزش  تازه  ابداع و تدوين مضامين  با 
بزرگ ساالن داشته است. آگاه سازي انتقادي يکي از آن مضامين و مهم ترين آنها مي باشد كه خود 
متضمن روش شناسي خاصي است كه به نام فريره رقم خورده است. اين مضمون با حيطه هاي 
مختلف هستي شناسي، معرفت شناسي، سوادآموزي و تعليم و تربيت انتقادي، و انديشة  سياسي 
ـ اجتماعي او مرتبط است. به گفته خود او كوشش براي هشيارسازي كه با عمل فرهنگي براي 
آزاد ساختن ستمديدگان يکي است، جرياني است كه به كمك آن كارساز )سوژه( قادر مي شود 
كه در رابطة كارساز ـ كارپذير )سوژه ـ ابژه( نقادانه وحدِت جدلي ميان خود و كارپذير )ابژه( را 

درک كند. )فريره،1970/ 1358، ص 246(
به اعتقاد فريره آگاه سازي انتقادي ابزاري تربيتي، سياسي و اجتماعي است كه يادگيرندگان 
را ملزم به پرسشگري از ماهيت اجتماعي انسان مي سازد؛ چيزي كه فريره آن را »خوانش جهان« 
مي نامد. هدف از اين فرايند اين است كه افراد بتوانند از كسوت ابژه هاي صرف بيرون آيند و 
جامة سوژه را براي خلق جامعه اي مردم ساالر بر تن نمايند. آگاه سازي انتقادي در حکم تعهد به 
رفع شبهه و فريب است، از اين روي نمي تواند توسط افراد يا طبقات اجتماعي سلطه گر اعمال 
گردد. چرا كه عمل اين طبقات به حکم ضرورت، اغفاِل واقعيت وجدان است و فريب دادن 

وجدان واقعيت«. 
در پرداخت مضمون آگاه سازی انتقادی، فريره عالوه بر انديشه هگل از لوسين گلدمن نيز 
متأثر بوده است. فريره )1970/ 1385( در مباحث مربوط به »اوضاع حّدي« مستقيمًا به »هشياري 
راستين« و »هشياري نهفته« در ديدگاه گلدمن اشاره مي كند. به اعتقاد فريره »يك وضع حدي28 
به عنوان واقعيتي عيني مي تواند براي مردم نواحي مختلف موضوع ها و وظايف كاماًل متضادي 
ايجاب كند. پس كار اساسي پژوهشگران بايد متمركز شدن بر معرفتي باشد كه گلدمن آن را 

»هشياري راستين«29و »هشياري نهفته«30 مي خواند...«.
فريره از اين دو مفهوم در جهت تنظيم برنامه عمل آموزشي بهره مي گيرد. به اعتقاد فريره 
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گرچه موضوعاتي كه در مرحله اول پژوهش براي تنظيم محتواي عمل آموزشي انتخاب مي شود 
انعکاس تضادهاي محلي است اما اين تضادها »اوضاع حدي« را تشکيل مي دهند، كه افراد نبايد 
در آن گرفتار آيند. »اوضاع حدي واقعيت هاي عيني هستند كه نيازهايي را در افراد برمي انگيزند، 
) فريره،  گيرد.«  قرار  بررسي  مورد  بايد  آنان  با خود  اوضاع،  اين  درباره  افراد  اين  آگاهي  سطح 
1970/ 1385، ص125(. »هشياري راستين« گلدمن همان سطحي است كه فريره آن را آگاهي 
كاذب )»شبه انتقالي« و »آگاهي ساده«( ناميده است؛ يعنی سطح آگاهي بالفعل توده هاي مردم. در 
سطح هشياري راستين نمي توان به امکان آزمون نشده اي كه در فراسوي اوضاع حدي قرار دارد 
دست يافت. امکان آزمون نشده با »آگاهي نهفته« يا بالقوه افراد در ارتباط است. امکان آزمون 
نشده مترادف با »راه حل هاي عمل كردني درک نشده اي« است كه با گفت ـ شنود با افراد بي سواد 
»ساختارهای  آشکار ساختن  نوعی  به  در سوادآموزی  رمزنامه ها  كارگيری  به  مي آيد.  به دست 
عميق« مناسبات اجتماعی و تحليل رمزنامه ها در ساختار عميق آن باز سازی پراكسيس پيشين و 

دستيابی به پراكسيسی تازه و متفاوت است) فريره، 1974، ص48( .
تقريبي  »منطقه  مفهوم  تأثير  شاهد  اينجا  در  فريره،  بر  ويگوتسکي  آراي  تأثير  به  توجه  با 
رشد« ويگوتسکي بر مضمون »آگاه سازي« نيز مي باشيم. »آگاهي راستين« سطح رشد واقعي فرد 
بزرگ سال است؛ سطحي كه مي تواند با توجه به قابليت هاي فرد بزرگ سال كه خود بر آنها واقف 

نيست، به سطح آگاهي انتقادي ارتقا يابد. 
فرايند آگاه سازي از دو شيوه شناخت يا دانش بهره مي گيرد؛ يکي دانش تجربي در موقعيت هاي 
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 مي يابد. در اين شيوه هدف آشکارساختن ديدگاه 
و نظريه اي است كه در پس اعمال كنشگران انساني و جنبش هاي اجتماعي وجود دارد. تلقي فريره 
از آگاه سازي مبتني بر كشمکش بين دو نوع فاصله گرفتن است؛ نوعي كه حاصل دانش كارشناسان 
يا روشنفکران بيروني است و نوع ديگري كه در تجربة خودي ها، روشنفکران دروني يا ارگانيك 
كه برخاسته از متن خود مردم اند 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، بلکه تفکر دربارة واقعيت مادي است. )مورو وتورس، 2002، صص 47-46(
فريره ملهم از مراحل تکامل ذهن در انديشه هگل، براي رسيدن به شناخت انتقادي، مراحلي 
در  او  است.  با جهان  فاعالن  ارتباط  از  نوعي حاكي  به  كه  برمي شمرد  انساني  براي جوامع  را 
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نام گذاري اين مراحل از استعارات دستورزباني بهره مي گيرد: افعال ناگذرا در برابر افعال گذرا. 
آگاهي  آن  ترسيم كرد كه در يك سوي  پيوستاري  بر روي  را مي توان  الگوي سه مرحله اي  اين 
به  فّعال كه  انتقال پذير  يا  انتقادي32  انتقالي31 قرار گرفته است و در سوي ديگر آن آگاهي  شبه 
لحاظ شناختي و سياسي نسبت به جهان متعهد است. در نيمة اين پيوستار نيز آگاهي ساده يا 
انتقال پذير33  قرار گرفته كه ويژگي جوامع در حال گذار يا در حال نوسازي است. فردي كه در 
فرو  به  زيرا  متوقف شود  آن مرحله  در  نمي تواند  دارد،  قرار  انتقال پذير  يا  آگاهي ساده  مرحله 
غلطيدن او در فرقه گرايي34 مي انجامد.  او بايستي به مرحله انتقال پذير انتقادي ارتقا يابد وااّل بيش 
از مرحله قبل پيوند خود را با واقعيت از دست مي دهد. آگاهي انتقادي به خودي خود يا بر اثر 
رشد اقتصادي به دست نمي آيد. راه دستيابي به شناخت  انتقادي در گرو يك برنامه گفتـ  شنودي 
فعال و انتقادي است كه در پيوند با مسئوليت  سياسي و اجتماعي، و آمادگي پيشگيري از خطر 
توده سازي را داشته باشد. فريره آگاهي انتقادي را خاص جوامع دمکراتيك مي داند و نه جوامع 
تماميت خواه. در اين ميان نقش روشنفکران ارگانيك در گذار توده ها از مرحله آگاهي انتقال پذير 

ساده به مرحله انتقادي بسيار مهم است. ) فريره، 1974، صص 41-32( 
چنان كه پيش  تر گفته شد فلسفه و روش آگاه سازي و شناخت انتقادي بر دو حيطه در آموزش 
بزرگ ساالن مؤثر بوده است. يکی در حيطة سوادآموزي در جوامع مختلف اعم از توسعه يافته و 
در حال توسعه، و دوم در حيطة تحليل اجتماعي ـ انتقادي، همچون روشي به منظور حل مسايل 

اجتماعي در جوامع توسعه يافته.

1. سوادآموزي با تأكيد بر آگاه سازي
از سه شيوة سوادآموزي در جهان است و در  آگاه سازي يکي  بر  مبتني  شيوه سوادآموزي 
كنار دو روش سنتي و تابعي مطرح مي باشد. در ايران نيز مشی سواد اجتماعی و آگاه سازی به 
عنوان يکی از شيوه های سوادآموزی در رويکرد تلفيقی سازمان نهضت سوادآموزی پذيرفته شده 
است )سازمان نهضت سوادآموزی، 1379(. گرچه ساختاری كه عمال بر دوره های سوادآموزی 
كشور حاكم است همان روش سنتی سوادآموزی ) تعليم مهارت های خواندن و نوشتن( است 
)راجی، 1389(، روش آگاه سازی تحت تأثير افکار و انديشه هاي پائولو فريره شکل گرفته است. 
در اين شيوه هدف صرفًا آموزش خواندن و نوشتن به بي سوادان نيست بلکه سواد ابزاري »براي 
بهبود و اصالح جامعه و ايجاد تغييرات بنيادي و اساسي در تفکر مردم و نحوة برخوردشان با 
ارتقاء  و  اين  شيوه  ايجاد  )صباغيان، 1375، ص163( هدف  عمده  در  به شمارمي آيد.«  مسايل 
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آگاهي هاي  سياسي ـ اجتماعي توده هاي محروم كشورهاي در حال توسعه است. در اين راستا 
خود فريره چنين اظهار مي دارد: »ما هرگز در آموزش بزرگ ساالن به عنوان چيزي براي خودش، 
فقط به عنوان آموختن ساده ساز و كار خواندن و نوشتن، ننگريسته ايم؛ بلکه آن را كاري سياسي 
برنامه سراسري  به  و  تعليم  نظام عادي  بهداشت،  توليد،  با  مرتبط است  شمرده ايم كه مستقيمًا 

جامعه كه بايد تحقق يابد.« )فريره، 1978/ 1363(
روش سوادآموزي و آگاه سازي فريره برآمده از »فرهنگ سکوت« است كه در جوامع فقير 
و توسعه نيافته 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 مي داند. در اين راستا او تربيت 
انسان ستمديده را مطرح مي سازد. آموزش ستمديدگان در دو مرحله صورت مي گيرد، مرحله 
اول پرده برداري از جهان ستمگري است و مرحله دوم دگرگون ساختن آن با عمل. سوادآموزي 
فريره با اين مقدمه وسيله اي است كه افراد تحت ستم، ناآگاه و ساده دل را تبديل به عامالني 
خرده گير و نقاد مي سازد كه عامل دگرگوني تاريخ اند. نهاد آموزشي فريره در »فرايند آگاه سازي« 
يا آموزش »شناخت انتقادي«  حلقه ای فرهنگي است؛ نهادي مردمي كه در برابر مفهوم ايستاي 

سنتي مدرسه قرار مي گيرد. 
ـ  اجتماعي  آگاهي هاي  سطح  اعتالي  منظور  به  را  فرهنگي  حلقه هاي  بار  نخستين  فريره 
سياسي توده هاي مردم سازمان داد. پس از آن تجارب حاصل از آن را در سوادآموزي به كار 
گرفت. هدف او از اين كار طرد هرگونه سوادآموزي مکانيکي بود. او تالش داشت تا همگام با 
آموزش خواندن به سواد آموزان، برخورد سطحي آنان را نسبت به مسايل  خود به سطحي انتقادي 
ارتقا دهد. اين نهاد تجسم عيني نظام گفت  ـ 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 مي راند.« 
)صباغيان، 1375، ص 163( اين شيوه داراي ويژگي هايي است كه آن را از سوادآموزي سنتي 
متمايز مي سازد، اما با سوادآموزي تابعي داراي وجوه مشتركي است. اساس شيوة او بحث درباره 
پديدة استثمار، و آشکار ساختن جريان هاي استثمارگرانه و سپس بيان راه هاي 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 مي تواند 
از مرزهاي  آمريکاي  التين فراتر رود.« )صباغيان ،1375، ص 164( اين شيوه در هر جايي كه 
استثمار و سلطه حضور داشته باشد، چه در كشورهاي تحت سلطه و چه در درون يك كشور 
توسعه يافتة صنعتي، در ميان اقشار محروم؛ مهاجرين، روستا نشينان و رنگين پوستان  بي سواد 
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نيز داراي كاربرد است ) سازمان نهضت سوادآموزی، 1384 ، ص42 (.  عالوه بر آن ويژگي هاي 
عمدة روش سواد آموزي فريره، در حلقه هاي فرهنگي و گروه هاي سوادآموزي، همچون شيوه 
در  يادگيرندگان  مشاركت  تسهيل گر،  و  هماهنگ كننده  عنوان  به  آموزگار  نقش  شنود،  ـ  گفت  
به شيوه  آموزشي  تعيين محتواي  انتقادي،  تفکر  پرورش  آموزشي،  برنامه هاي  اجراي  و  تدوين 
»طرح مسئله«  از ميان مشکالت و مسايلي كه در متن زندگي فردي  ـ اجتماعي خود فراگيران 
وجود دارد، همچون فقر، بي سوادي، ملي گرايي و تربيت فرزندان... آن را در راستاي روش هاي 
يونسکو، همچون مشاركت، گفت گو، تفکر انتقادي، تواناسازي، شکل گيري ارزش ها، استفاده از 
تجارب زندگي شركت كنندگان...و در جهت اجراي ابعاد شش گانه چارچوب آموزشي يونسکو 

براي تفاهم بين المللي )سازمان نهضت سوادآموزی، 1384، صص 40-41( قرار داده است. 

روش »آگاه سازی« در تحليل 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 توسعه يافته، در اينجا روش تحليل اجتماعي ـ انتقادي 

او نيز به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرد.
كه  است  ماركس  اجتماعي  تحليل  از  ملهم  فريره  انتقادي  اجتماعي  تحليل  اصلي  خاستگاه 
اين  اقتصادي است. در  مناسبات  بود تحقق و اجراي دگرگوني در جامعه در گرو فهم  معتقد 
راستا شناخت نيروهاي اجتماعي، اقتصادي، نهادها، سنن فرهنگي و گروه هاي اجتماعي كه مانع 
از دگرگوني مي شوند ضروري است. دقيقًا همين بخش از انديشه ماركس، كه دگرگوني اجتماعي 
مستلزم زير سؤال بردن سنن غيرقابل انعطاف به  منظور پذيرش آراء و نگرش هاي جديد در جهت 
پيشرفت اجتماعي و آزادسازي است، محور اصلي تحليل اجتماعي انتقادي فريره قرار مي گيرد 

)گيدنز، به نقل از مارتين، 2002(.
روش تحليل اجتماعي انتقادي فريره در دوره هاي مختلف آموزشي، در دانشگاه ها و آموزش 
ضمن خدمت، همچون دوره هاي كارآموزي مربوط به پژوهش درباره تبعيض نژادي، نابرابري هاي 
آموزش، در  نوع  اين  استلزامات  كار گرفته مي شود.  به  اجتماعي  مطالعه سياست هاي عمومي 
عرصة بزرگ ساالن ـ و براي كمك به دانشجويان و مربيان براي دستيابي به تفکر انتقادي ـ است 
تا به كمك آن بتوانند ديدگاه هاي مصلحت انديشانه در دو حوزة ملي و بين المللي 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 
قبيل گرسنگی، بيکاری، تورم...  از ابعاد مختلف مورد بررسي، و گاهي هم سياست هاي عمومي 
كه براي حل اين مسايل اعمال مي گردد مورد توجه قرار مي گيرد؛ مثل چگونگي برنامه ريزي و 
اجراي سياست كارآموزي براي حل معضل بيکاري، يا كنترل پولي براي مسئلة تورم )مارتين، 
و  منشاء  كه  نيز  فرهنگي  نهادهاي  و  اجتماعي  ـ  اقتصادي  ساختارهاي  ترتيب،  بدين   .)2002

خاستگاه مسايل فوق هستند مورد توجه و نقد قرار مي گيرند. 
واقعيت  گاه  اما  است.  اجتماعي  واقعيت  كردن  خرد  فريره  شيوة  به  اجتماعي  تحليل  روش 
اجتماعي پيچيده تر از آن است كه به راحتي تجزيه و سپس تحليل گردد. هيچ نظام اجتماعي آرماني و 
يکدست نيست و از تجارب مختلف ملي، جغرافيايي و فرهنگي متأثر است. بنابراين در اين روش، 
هدف قرار دادن واقعيت ها در مقوالت از پيش تعيين شده نيست، بلکه برعکس اين غناي واقعيت 
مشاهده شده است كه به تحليل ما شکل و جهت مي بخشد. فريره معتقد بود براي شناخت يك 
واقعيت بايد از آن فاصله گرفت، به نوعي از آن آشنايي زدايي كرد و آن را از منظرهاي متفاوتي نگاه 

كرد. اين همان چيزي است كه در تحليل اجتماعي ـ انتقادي مدنظر قرار مي گيرد. 
در اين شيوه دو نکته حائز اهميت است؛ اول اين كه تحليل اجتماعی ـ انتقادی را نبايد به 
مثابه نوشدارويی برای درمان تمامی دردهای اجتماعی تلقی كرد، درمانی كه فقط در دست های 
تعدادی كارشناس متخصص است. مفهوم روشنفکر ارگانيك فريره ، كه متأثر از گرامشی است، در 
همين راستا معنا می يابد؛ روشنفکری كه برخاسته از متن گروه های فاقد قدرت جامعه می باشد.  
به اعتقاد فريره مردم عادي نيز كه مستقيمًا با مسايل اجتماعي سروكار دارند و بي عدالتي را تجربه 
مي كنند و در معركة تضادهاي اجتماعي به سر مي برند قادر به »طرح مسئله« نيز  هستند )والزر، به 
نقل از مارتين، 2002(. اين مسايل به محتواي آموزشي آنان شکل مي دهد. آنان با طرح مسئله و  
شناخت ابعاد مختلف آن از منظر ديگران و از منظر متفاوت خود، راه حل هايي را براي آن مي يابند 
و بدين ترتيب ضمن يادگيري موضوعات مختلف كه در ارتباط با مسئله فوق است، به قابليت ها 
و توانايي هاي خود براي حل مسايل وقوف مي يابند و بدين ترتيب با حل آنها خود را به نوعي 

از پيش دانسته ها و مفروضات باطل رها مي سازند. 
دوم اين كه تحليل اجتماعي انتقادي تنها روش تحليل پديده هاي اجتماعي نيست و نظريه هاي 
با  نيز  پست مدرن  و  شنودانه(   ـ  )گفت  محاوره گرا  هرمنيوتيك  اثبات گرايي ،  »همچون  ديگري 
روش های خاص خود مناسب اين كار هستند. در اين ميان تفاوتي كه بين نظرية تحليل اجتماعي 
با نظريه هاي ياد شده وجود دارد اين است كه اين نظريه در صدد است با پيوند بين نظريه و عمل ، 
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رويکرد جامع تری برای پرداختن به پديده های اجتماعی ارائه دهد و  همزمان با ايجاد دگرگونی 
در تفکر و كنش های فرد به ارضای نيازها و حل كشمکش های بنيادی تحقق بخشد.

اين موضوع به خوبی در اهداف روش تحليل اجتماعی انتقادی كه به دنبال می آيد به چشم 
می خورد:

1. بررسی ارتباط بين سياست عمومی و مسايل و مشکالت جامعه؛
سياست  به  نسبت  كار  محافظه  و  ليبرال  راديکال،  فکری،  مختلف  رويکردهای  مقايسه   .2

عمومی؛
آزاد  اجتماعی  در  ديگران  به  نسبت  دانشجو  در  فردی  و  عاطفی  عالقه  و  توجه  ايجاد   .3

انديش تر؛ 
4. تعامل دانشجو با ديدگاه ها و آرای ديگران از طريق بحث و گفتگو؛

5. رشد و ارتقای مهارت های ارتباطی دانشجويان اعم از كالمی و نوشتاری و ... ) مارتين، 
 )2002

آن  در  مدتي  و  مي شوند  آشنا  اجتماعي  تحليل  روش هاي  با  كه  كارورزاني  و  دانشجويان 
حيطه به كارورزي مشغول مي شوند، نتايج پژوهش هايشان آنان در سطح مديريت جامعه به كار 
بسته مي شود. روش كار بدين شکل است كه دانشجويان يا فارغ التحصيالن در ضمن كارهاي 
دانشجويي ـ مثل معلم سرخانه در محالت قديمي شهر، با كار در نوانخانه ها با افراد بي سرپرست 
و... يا پس از فراغت از تحصيل در محيط كاريـ  يك موضوع يا مسئله را براي مطالعه و پژوهش 
انتخاب مي كنند ]طرح مسئله[ و حداقل در طول يك ترم و هفته اي دو ساعت بر روي آن كار 
مي كنند. از امتيازات كاربست روش تحليل اجتماعی ـ انتقادی در محيط های آكادميك می توان 
به دو نکته اشاره داشت: 1- ارتباط مستقيم دانشجو با محيط يادگيري، كه باعث مي گردد او دائماً  
در چالش بين نظريه و عمل آزموده شود. دانشجو در ارتباط با تجربة زيسته خود پيشداوري ها 
و چارچوب هاي فکري خود را مورد بازبيني قرار مي دهد. ]فاصله گيري از واقعيت و از منظر 
ديگر به آن نگريستن[ در اين ميان هم نگرش هاي او صيقل مي خورد و دستخوش تغيير و تحول 
مي شود. ]يادگيري تحول آفرين[ و هم اين يادگيري به نوبة خود از فرد و »مسئلة« موردنظر فراتر 
مي رود و شبکه ارتباطي را كه در رابطه با مسئلة فوق قرار دارد تحت تأثير قرار مي دهد؛ 2- به 
كارگيری پاسخ های درنگيده به جای پاسخ های فوری و آنی توسط كارآموزان و مربيان؛ بدين 
ترتيب حتي در چارچوب راه حل هاي آني و بالدرنگ نيز،  اولين راه حل كه، به دليل ناپختگي، 

نامناسب ترين راه حل است فوراً به اجرا گذاشته نمي شود.
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نظام رده بندي تفکر انتقادي بلوم و سطوح تفکر انتقادی در آن ) دانش، درک، كاربرد، تحليل، 
تركيب و ارزيابی(، ابزار تربيتی مؤثری در سهولت بخشيدن به مشاركت دانشجويان در تحليل 

اجتماعی انتقادي محسوب مي شود.

نقد دیدگاه های فریره
ديدگاه های تربيتی- اجتماعی فريره عليرغم تأثير گسترده ای كه بر حيطه های مختلف داشته 
است از جانب بعضی از صاحب نظران نيز مورد نقد واقع شده است كه در اين جا به برخی از 

آن ها اشاره خواهيم داشت:
نقد سنت گرايان؛ يك گروه در دو حيطة برنامه درسی و گروه دوم در حيطه الهيات. گروه اول 
بر اين باورند كه تعليم و تربيت انتقادی فريره با به كارگيری اصطالحاتی همچون توانمندسازی، 
اميد و فرجام شناسی، كه آن ها را از الهيات رهايی بخش وام گرفته است، اين اصطالحات را از 
الزامات معنوی، كيهان شناختی و خودنوشت نامه ای تهی ساخته و به صورت يك مرام و مسلك 
سياسی در آورده است. سنت گرايان گروه دوم ، طرفداران كليسای واتيکان، نيز معتقدند كه الهيات 
)پاينار، رينولد و  تقليل داده است.  ماترياليسم  انقالب ماركسيستی و  به  ايمان را  رهايی بخش 

اسالتری، 1996 و 1995(
باوئرز نظريه سياسی در برنامه ريزی درسی را كه شامل ديدگاه فريره نيز می شود مورد انتقاد 
قرار می دهد. به اعتقاد او انديشمندان سياسی آن طور كه ادعا می كنند راديکال نيستند بلکه خود 
اين نام را بر خود نهاده اند و در دام الگوهای شناختی غالب از دورة روشنگری گرفتار آمده اند. 
او در اثر خود به نام اصول يك نظريه پسا ليبرال در باره تعليم و تربيت )1987( آثار فريره را 
كه بخش مهمی از ادبيات تعليم و تربيت انتقادی و دگرگون ساز مبتنی بر آنها است مورد انتقاد 
قرار داده است. به اعتقاد او چهار پيش فرض بنيادی، اين آثار را با ليبراليسم سهيم می سازد: 1. 
تغيير ذاتًا پيش رونده است، 2. طبيعت بشر ذاتًا نيك است يا الاقل با دستکاری شرايط محيطی 
قابل تغيير است، 3. فرد واحد اجتماعی بنيانی است كه منبع عقالنيت و آزادی است، 4. عقالنيت 
منبع واقعی مرجعيت برای تنظيم امور هر روزه زندگی است. به اعتقاد باوئرز روايت فريره از 
ليبراليسم  از  انسانگرايی دموكراتيك است، مسلکی كه صورتی  به طور خاص يك  ماركسيسم 
تجديد نظر طلب است و مايه تحقير آن دسته از كشورهايی است كه ماركسيسم علمی را اساس 

سازماندهی اجتماعی خود قرار داده اند. )همان منبع(
آرمان  ويژگی های  وجود  با  انسان  باره  در  فريره  فلسفه   ،)1980( مريام  و  الياس  اعتقاد  به 
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پرستانه آن دارای ضعف هايی نيز هست؛ بدين معنا كه فريره در تدوين و بيان فلسفه خود ، به 
ندرت فراتر از كلی گويی ها و زهد ورزی ها پيش رفته است. گرچه فلسفه و روش آموزشی او 
حاصل كار با زنان و مردان در شرايطی واقعی است، اما به هنگام نوشتن در باره آنان انديشه ای 
و  احساسات  و  جسم  فاقد  بی تاريخ،  غالبًا  او  نوشته های  در  انسان ها  می دهد.  دست  به  مجرد 
حد  با  است،  كثرت گرا  نه  و  گرا  نسبی  نه  فريره  معتقدند  نويسنده  دو  اين  می باشند.  عواطف 
وسط ها روبرو نمی شود و گويی هرگز نبايستی از ميان گزينه های بد دست به انتخاب بزند. به 
نظر می رسد او در جهانی زندگی می كند كه امور به وضوح يا درست و يا اشتباه می باشند، وجه 
تاريك انسان در اين ديدگاه ديده نمی شود. جالب توجه است كه جان الياس، عليرغم نقد فوق بر 
ديدگاه فريره، خوش بينی را كه در آن وجود دارد بسيار نيرومند می داند و معتقد است هر فردی 
چنان چه به نيروهای تأثير گذار خود آگاهی يابد قادر به تغيير جهان است و تنها در اين صورت 

است كه »انسانی سازی« تحقق می يابد.
در باب نظريه »شناخت انتقادی« نيز اين دو انديشمند معتقدند علی رغم تأثير گذار بودن 
اين نظريه ايراداتی نيز بر آن وارد است. در اين ديدگاه گرچه فريره سعی داشته است از موضع 
به نوعی  اين كار نشده است. نظريه آگاه سازی  به  موفق  اما ظاهراً  آرمان گرايانه اجتناب ورزد، 
وابسته به ديدگاه فرا تجربی از واقعيت است كه فرد به فهم آن چه كه واقعی و درست است 
نايل می شود. به نظرمی رسد در ديدگاه او جای بسيار كمی برای كشمکش سخت بين ديدگاه های 
مختلف و مغاير وجود داشته باشد. كل اين ديدگاه به طبقات حاكم و ديدگاه كژديسه آنان به 
واقعيت و ديدگاه افراد آگاه به واقعيت بدان گونه كه هست محدود می گردد. واقعيت اجتماعی 
را در قالب سياه يا سفيد ديدن بيشتر ويژگی يك واعظ دينی ساده انگار است تا يك فيلسوف 
انتقادی شناخت و تعليم و تربيت )همان منبع(. ديدگاه آرمان گرايانة فريره در پيوند بين انديشه و 
عمل نيز خود را نشان می دهد. به نظر می رسد كه او بر اين باور باشد كه افرادی كه در حلقه های 
فرهنگی شركت دارند واقعيت جديدی را به وجود می آورند كه جانشين واقعيت قبلی می شود 
از عاليق  انسان  آگاهی  كه  است  باور  اين  بر  فريره  آن شده اند.  انکار  يا  تصحيح  به  موفق  كه 
واقعی اش تضمينی برای مشاركت او در فعاليتی است كه آنها را متحقق می سازد. هوروويتز 35 
در رد اين موضوع معتقد است »حد فاصلی بين عمل و عاليق مستقيم نيست، حتی اگر نسبت 
به مشکالتی كه برخاسته از همبستگی مستقيم بين عمل و عاليق است بی اعتنا باشيم، آن چه كه 
برای برانگيختن فرد به تفکر در راستای قوای رشد ضروری است ميزانی از ناآرامی اجتماعی، 

بدون ايجاد شورش كامل انقالبی است« )به نقل از الياس و مريام ، 1980(.
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منتقدين تعليم وتربيت انتقادی فريره معتقدند القای فکر و فريبکاری در تمام اشکال تعليم و 
تربيت خصوصًا شکل سياسی آن، با ديدگاه ها و عقايد سياسی مغاير با يکديگر وجود دارد. نگاه 
فريره به واقعيت آن هم به شکل تمامًا سياه يا سفيد آن بدون بررسی نقادانه پيش فرض های آن 

اين خطر را دارد كه ديدگاه خود او نيز القا كننده باشد. 

جمع بندی
با وجود آن كه ديدگاه تربيتی فريره يکی از تأثير گذار ترين ديدگاه های تربيتی در دهه های 
اخير در عرصه آموزش بزرگ ساالن بوده است ، و با وجود ترجمه پنج اثر او ، به فارسی و نگارش  
مقاالتی در باره او در جامعه ما، خاستگاه های فکری فلسفی او آن چنان كه بايد مورد توجه و 
بررسی قرار نگرفته است. لذا اولين هدف اين مقاله وضوح بخشيدن به مبانی فکری فلسفی فريره 
بوده است ، كه در اين جمع بندی نيز نگاهی به اختصار بر اهم اين مبانی و خاستگاه ها خواهيم 

داشت كه به بهترين شکل در مفهوم  »آگاه سازی انتقادی« او تجلی يافته است.
تأثير را در تدوين مراحل  بيشترين  او كه  بنده  به ويژه نظريه خدايگان  1. فلسفه هگل، و 

آگاه سازی انتقادی ، نيز در پرداختن به رابطه ستمگر و ستمديده داشته است.
2. مکتب فرانکفورت، با آراء و انديشه های ماركوزه، در ارتباط با بکارگيری علم و تکنولوژی، 
و روان شناسی اريك فروم  با مضامينی همچون »عقده آزارندگی«، »مردگی دوستی« و»زندگی 
دوستی« نقش بسزايی در ساختار بخشيدن به اثر آموزش ستمديدگان و بر انديشه فريره داشته 
است. نفر بعدی كه تا حدی به طور غير مستقيم انتقال دهنده انديشه های مکتب فرانکفورت به 
فريره بوده است ساختار گرای فرانسوی لوسين گلدمن است. مضمون آگاه سازی انتقادی و شيوه 
بالقوه«  از مفهوم »هشياری راستين« و »هشياری  رمزگذاری فريره در آموزش بزرگساالن متأثر 

گلدمن نيز می باشد.
3. در همين راستا  تأثير آرای  ويگوتسکی، به ويژه مفهوم » منطقه تقريبی رشد« او در روش 
گفت- شنودی مربی با فراگيران در حلقه های فرهنگی و دوره های سواد آموزی به منظور ارتقاء 

آگاهی فراگيران، از شبه انتقالی به آگاهی انتقادی قابل تأمل است.
4. انديشه ماركس منبع فکری ديگری است كه به مفهوم پراكسيس و رابطه ديالکتيکی بين 
انگاری  با ماركس دوگانه  او هم صدا  انديشه فريره شکل بخشيده است.  عينيت و ذهنيت در 
ذهنگرايی و عينيت باوری را به نقد می كشد و اين دو مقوله را در ارتباط مستمر با يکديگر مد 
نظر قرار می دهد. مضمون » از خود بيگانگی « ماركس نيز الهام بخش فريره در پردازش به  مفهوم 
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»آموزش بانکی« بوده است ، كه ما به دليل تمركز مقاله بر مفهوم آگاه سازی به آن نپرداختيم . اشاره 
به اين موضوع در جمع بندی صرفًا به خاطر نشان دادن ابعاد تأثيرات ماركس بر انديشه فريره 

می باشد.
5. ادواردو نيکول و كارل كوسيك نيز هر دو نقش بسزايی در بازسازی ديالکتيك سوژه- ابژه 

و پراكسيس گفت- شنودی در انديشه فريره داشته اند.
6. وجودگرايی، تأثير فلسفه وجود گرايی در مفهوم  عامليت انسانی در ديدگاه فريره تجلی 
به رغم  انسان  ايفا می كند.  او  فلسفی- سياسی  انديشه  را در  بسيار مهمی  نقش  يافته است كه 
محدوديت های خود به كمك پراكسيس از واقعيت وجودی خود فراتر می رود و شرايط موجود 
را به نفع شرايط آرمانی تغيير می دهد. دو امکان انسانی سازی و انسانيت زدايی هر دو در اختيار 
انسان است و اين او است كه گزينه نخست را بنابر اختيار بر می گزيند و به ماهيت خود به عنوان 

انسان شکل می دهد.
بزرگ ساالن؛  آموزش  مختلف  حيطه  دو  در  آگاه سازی  روش  كاربرد   همچنين  مقاله  اين 
سوادآموزی، و آموزش »يادگيری خدمت رسانی« برای  حل مسايل اجتماعی را نيز  مورد بررسی 

قرار داده است. 
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پی نویس
1. Buber, Martin

2. Fanon, Franz

3. Memmi, Albert

4.Vigotsky, Lev

5. Gramsci, Antonio

6. Stoizismus

7. Skeptizismus

8. unhappy consciousness

9. Mclaren, Peter

10. Giroux, Henry

11. Apple, Michael w.

12. Fromm. Eric

13.Sadism 

14. Necrophilism

15. Biophily

16. Goldman, Lucien

17. Historical Structuralism

18. Nicol. Eduardo

19. Karel Kosik

20. Dialectics of the Concrete

21. Monological

22. Nomothetic

23. Interpretive

24. Knowledge claims

25. Self - reports

26. پراكسيس 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 كرده ايم.

27. بير شك مترجم كتاب آموزش ستمديدگان )1385( در برابر سوژه ) subject ( اصطالح »كارساز« را به كار برده 
است. كارساز به كسي اطالق مي شود كه مي داند و عمل مي كند، در مقابل، ابژه )object ( »كارپذير« را براي كسي 
به كار برده كه دانسته است و بر روي او عمل مي شود. 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 كرده ايم.
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28. Limit - acts

29. Real consciousness

30. Potential consciousness

31. Semi - transitive

32. Critical transitive consciousness

33. Transitive

34. Sectarism

35. Horowitz


