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  هاي آن تعلیم و تربیت انتقادي و پیوند
  کودکان يبرا فلسفه آموزش ۀبرنامبا 

  *راجی ملیحه

  چکیده
ـ  بـه  ،کودکـان  يآمـوزش فلسـفه بـرا    ۀبرنام ـ یترب يکـرد یرو ۀمنزل  تیـ محور بـا  یت

ـ متأثر از د ،و نقاد خالق، مسئوالنه، تفکر پرورش هدف با و وشنود گفت  يهـا  دگاهی
ـ  يهـا  پژوهش دراست که  يچند یتیترب ـ تحق هـا  آناز  یبرخـ  ةدربـار  یداخل  و قی

ـ ترب و میتعل دگاهید به انیم نیدر ا. است گرفته صورت یبررس کـه از   ،يانتقـاد  تی
 توجه تر کم ،داشته یفراوان ریتأث ایدن یآموزش ير فضاهاد ستمیب قرن یانیپا يها دهه
ـ ماه ،ها خاستگاه یضمن بررس مقاله، نیا. است شده ـ  يهـا  یژگـ یو و ت،ی و  میتعل
ـ  نیتر برجسته يآرارا بنابر  کردیرو نیا کال،یراد ای يانتقاد تیترب پـائولو   آن، یمرب
ـ  تیماهمنظور  نیا به. کند یم نییتب ره،یفر ـ ترب و میتعل  و میمفـاه  نیتـر  مهـم  و تی

 مطالعـات  جینتا. شد خواهد یبررس ستمیب قرن يانتقاد یمرب نیا ۀشیاند در نیمضام
ـ یترب ةنگر دو در تشابهات یبرخ از یحاک آمـوزش   ۀبرنامـ و  يانتقـاد  کـرد یرو( یت

 ییهـا  شباهت است؛ آمده دست به یاستنتاج روش بااست که ) کودکان يفلسفه برا
 ،گـر  لیتسـه طرح مسئله، آموزگار در نقش  ،يانتقاد یپرورش تفکر و آگاه همچون

آموزگـار و   نیب وشنود گفت یآموزش ةویش ،یفرهنگ ۀحلقو  یفلسف وکاوکند ۀحلق
 بـه  آموزگـار از  مطالب ۀانیگو تک و جانبه کیانتقال  یروش سنت يبه جا آموز دانش

 بـر  دیتأک مطالب، وار یطوط حفظ و حافظه بر صرف دیتأک با مخالفت رندگان،یادگی
 ،یآموزشـ  نـد یفرا در رنـدگان یادگی و آمـوزان  دانـش  عمـل  يآزاد و فعال مشارکت

  .شود یم دهید وضوح به دگاهیکه در هر دو د متأمالنه تفکر و یشیخوداند به قیتشو

                                                                                                     

 ت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیئعضو هیدکتراي فلسفۀ تعلیم و تربیت،  *
radji.fabak@gmail.com  

  11/5/1391: ، تاریخ پذیرش1/3/1391: تاریخ دریافت
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ـ  :ها کلیدواژه ـ و ترب میتعل ـ فر ،يانتقـاد  تی ـ  ره،ی ـ  کنـدوکاو،  ۀحلق ـ و ترب میتعل  تی
  .گر لیتسه بخش، ییرها تیترب و میتعل مسئله، طرح ،يوشنود گفت

 

 مقدمه. 1

 حقـوق  ونیکنوانسـ  در منـدرج  کودکان، یاجتماع ـ يفرد حقوق به دنیبخش تحقق منظور به
 افکار و ها یدانستنابراز  ،)12 ةماد( یشخص ةدیو اظهار عق انیب ياز جمله حق آزاد ،1کودك
 يهـا  تیمحـدود  از تـرس  بـدون ...  یـا  يهنـر  آثار ای نوشته ای کلمات قالب در خود متنوع

اسـتعداد و   ت،یشخصـ  شـکوفاکردن  و تیتقو در تیترب نقش به اذعان ،)13 ةماد( یحکومت
 یـۀ پا بـر  آزاد يا جامعـه در  یزندگ ياو برا کردن آمادهکودك و  یجسمو  یروان يها ییتوانا

ـ از جوامـع ترب  ی، برخـ )29 ةمـاد ... ( شانیاندتفاهم، صلح، تحمل دگر را در  يشـهروند  تی
 ةآمادبالقوه  که رندیگ یم نظر در یشهروندانرا  کودکانو  اند دادهخود قرار  یدستور کار رسم

  .اند يشهروند يها نقش رشیپذ
ـ ن مـورد  يهـا  مهـارت  پـرورش  يبـرا  را یچهارچوب یتیترب ای یفلسف وکاوکند ۀحلق  ازی
بـا   ،یفلسـف  کنـدوکاو  ۀحلق. کند یمو تحقق مفاد فوق فراهم  یمشارکت اجتماع درکودکان 

ـ یترب مکاتـب  از ملهـم  ،کـه دارد  ییهـا  یژگـ یتوجه به و  ،یـی گرا انسـان  جملـه  از يچنـد  یت
ـ ا. اسـت  يانتقـاد  دگاهید و ،ییگرا عمل ـ  :انـد از  عبـارت  هـا  یژگـ یو نی  ،یمشـارکت  يریادگی
طـرح مسـئله    یآموزش ةویش ،یآموزش ندیدر فرا رندهیادگیبودن  فعال ،آموزگاربودن گر  لیتسه

)posing problem(،   ـ  بـه و کـالس درس و  یدموکراسـ  و يآزاد نیتمـر  يبـرا  یمکـان  ۀمنزل
و  یبررسـ کودکان  يفلسفه برا کردیرو ۀانیگرا ابعاد عمل یداخل يها پژوهش در. يشهروند

 دگاهیـ د در رگـذار یتأث میمفـاه  یبرخ خصوصاًًًًً ،يانتقاد دگاهید ریتأث بهاما  است، شده نیییتب
ـ متأثر از پ ینوع بهکه خود  يانتقاد تیو ترب میتعل ۀبرجست یمرب ره،یفر پائولو  ییویـ و د رسی
آمـوزش   ۀنیدر زم یخارج يها پژوهش که است یحال در نیا. است شدهتوجه  تر کم ،است

و  یگوتسـک یو و ییوید و رسیپ راتیتأث قراردادن نظر  در کنار مد ،ینوع بهفلسفه به کودکان 
 منزلـۀ  بـه  آموزگـار و  یفلسـف  کاوکندو ۀحلقچون  ییها ر مؤلفهد رهیفر يآرا ریبه تأث گران،ید

 يهـا  پـژوهش  توان یم ،مثالً اند؛ کردهشناخت و دانش اشاره  ةدهند انتقالو نه  گر  لیتسه
 فـرانس  يمـار ، )J. Bleazby, 2006( يزبایبل فریجن ،)D. Kennedy, 2004( يکند دیوید

 یهمگـ  که برد، نام را )C. Golding, 2007( نگیگلد نتونیو کل ،)M. F. Daniel, 2007( لیدان
  ۀشیاندبا  همراه يکند دیوید ،مثالً. اند کرده دیتأک رهیفر یتیترب میآرا و مفاه ریتأث بر ینوع به



 17   ملیحه راجی

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال تفکر و کودك

ـ تغ يبـرا  يا   شالوده يشنودو گفت تیو ترب میکه تعل ره،یفر بـه   یآزادکننـدگ و  یاجتمـاع  ریی
ـ  يهنجار تیترب از یشکل را یفلسف وکاوکند ۀحلق دهد، یم دست  اسـتلزامات  کـه  دانـد  یم

اسـت   يا سـلطه  مناسبات بر آمدن فائق یپ در ودارد  یاجتماع اتیتحول ح يبرا يشمار یب
ـ یترب شـکل  چه آن. شود یم آغاز سال بزرگو  کودك نیکه از ارتباط ب را  کنـدوکاو  ۀحلقـ  یت

ـ آموزگـار   یکننـدگ  هماهنگ ای يگر لینقش تسه کند یم زیمتما ـ  ای کـه   ینقشـ  اسـت؛  یمرب
 آموز دانش نیو حل تضاد ب تیتربو  میتعل یسنت میبه پارادا دادن انیپا يبرا رهیبار فر نینخست

که آموزگار در  ،یسنت تیترب و میتعل نقد از پس زین پمنیل طور نیهم کرد، دیتأک آن بر معلمو 
ـ  ذکـر  شـود،  یم اطالعات محسوب ةآن خبر آموزگـاران و   وکاودنـ ک ۀحلقـ کـه در   کنـد  یم

ـ م نیـ و نقش آموزگـار در ا  ابندی یم گر وجو پرسـ   مرا ه گرید کی آموزان دانش  بیـ ترغ انی
). Lipman, 1988: 96-97(اسـت   آمـوز  دانـش  ــ  و آموزگار آموز دانش ـ آموز دانش نیتبادل ب

 در رگـذار یتأث میمفـاه  از يا   پـاره  نیموجود ب يها قرابت از یبرخ نییتب صددحاضر در ۀمقال
 که ییجا آناما از  است؛ کودکان يبرا فلسفه آموزش کردیرو و رهیفر يانتقاد تیترب و میتعل

 ابتـدا  رد،یـ گ یم قرار يانتقاد تیترب و میتعل دگاهید چهارچوب در آرا و میمفاه نیا از یبرخ
داشـت، و پـس از آن    میآن خـواه  يهـا  مؤلفـه  نیتـر  مهـم  و یتیترب کردیرو نیا بر يمرور
 کـرد یر رود حـاً یتلو توانـد  یم که میکن یم یبررس را رهیفر دگاهیدر د یتیترب میمفاه نیتر مهم

  .باشد بوده رگذاریکودکان تأث يآموزش فلسفه برا
  

  پژوهش سؤاالت. 2
ـ یترب يها مؤلفهبا  ییها کدام است و چه شباهت رهیفر تیو ترب میتعل يها مؤلفه -  در  یت

  دارد؟ پمنیل دگاهید
 میمفـاه  با ها آن اشتراك وجوه و است کدام رهیفر يآرا رد رگذاریتأث نیمضام نیتر مهم - 
  ست؟یچ پمنیل دگاهید در مشابه
  

  قیتحق روش. 3
آمـوزش   ةویشـ آثـار و   ۀمطالعـ . است یلیتحل ـ یفیتوص و يا   خانه کتاب پژوهش نیا روش

هـدف   هـا  آن یبررسکه  کرد دگاهیدو د نیدر ا یرا متوجه تشابهات گر پژوهش پمنیل و رهیفر
 دگاهیـ در دو د ،خـاص  نیو مضـام  میاز مفـاه  یمنظور برخ نیبه ا. پژوهش قرار گرفت نیا
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ـ از آثـار ا  کودکـان،  يبرا فلسفه آموزش در پمنیل کردیرو و رهیفر يانتقاد تیتربو  میتعل  نی
ـ  ـ یتیترب اتاستلزام به توجه با. شود یم سهیمقا و نییتب و شدهاستخراج  شمندیدو اند  یعمل

بـه   ،و نظـام آمـوزش و پـرورش    ،به طور خاص کودکان، آموزش در نیمضام و میمفاه نیا
  .شود یمحسوب م زین يکاربرد يها  پژوهش از نوع پژوهش نیطور عام، ا

  
  رادیکال یا انتقادي تربیت و تعلیم. 4

از  ،اسـت  یافتـه  شهرت نیز مقاومت تربیت و تعلیم به که ،رادیکال یا انتقادي تربیت و تعلیم
کـه   شـود  مـی  اطالق یادگیري و آموزشی  هاي شیوه و تربیتی يها  نظریهدسته از   آنبه  ربازید

  2.است شان اجتماعی سرکوب شرایط از یادگیرندگان انتقادي آگاهی  يهدف از آن ارتقا
 فریره پائولو همچون متفکرانی که است جدید نسبتاً اي نظریه انتقادي تربیت و تعلیم

)P. Freire(، ــرآ ــرو ين ــلیما ،)A. Giroux( ژی ــل ک ــریپ ،)M. Apple( اپ ــک ت   الرن م
)P. McLaren(، کلنر داگالس و )D. Kellner (انتقـادي   ۀنظری اصول و مبانی اساس بر را  آن

  .اند شناسان مکتب فرانکفورت تدوین کرده ملهم از فالسفه و جامعه
 انتقادي مربیانپالمر  نظر به. است شده دانشگاهی آثارپیش وارد  ۀده دو از نظریه این
آموزان را تبدیل  دارند دانش قصد ودانند  اجتماعی حاکم می طبقات خدمت در را مدارس

 نظریه، این مخالفان نظربه  دلیل،   همین   به  ؛)Palmer, 2004( کننداندیشه  هاي بی به طفیلی
هاي  پسانوگرایی است که تهدیدي براي بنیان ۀاندیش دیگر روي انتقادي  تربیت و  تعلیم

تعلیم و تربیت انتقادي را در تاریخ آموزش و  یرلوحیم .شود تعلیم و تربیت محسوب می
نـوزدهم   قـرن دوم  ۀگرچه از نیمـ  ،او نظر  به. کند از فلسفه ارزیابی می گسستیپرورش 

 و جدافلسفه  از راو تربیت  تعلیم بودند  کرده تالشتعلیم و تربیت  دانشمندان از برخی
 و فلسـفه  بـا  را خـود  ارتبـاط  کماکـان  رشـته  ایـن  کنند، لیتبداي مستقل  رشته به را آن

شناسـی و   انتقادي بـه مباحـث شـناخت    ۀبا ورود نظری اما بود،  کرده حفظ شناختی روان
پـردازان تربیتـی    نظریه یبرخ که نیگرایی و ا شناسی و عمل گرایش آن به مباحث جامعه

سنتی تعلیم  ۀرابط دادند می قرار خود پردازي نظریه و تأمل مبناي را آن مناسبات و جامعه
 شـد  قطـع  ،بـود  شـده  برقـرار  افالطـون  زمـان  از کـه  ،شناسی و تربیت با فلسفه و روان

  ).28: 1376 ،یرلوحیم(
تربیتـی اسـت کـه     عمـل  ازتعلـیم و تربیـت انتقـادي شـکلی متمـایز       ،سیمون نظر بنابر

 »نیآفـر  تحـول نقـد  «تـوان آن را در   مـی  و داردفرایند تعلـیم و تربیـت    بهجدلی  رویکردي
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ـ  صـورت دانش  بهدیگر  یک اسه منظر مرتبط ب ازکه   نقدي کرد،خالصه  از منظـر  : ردیـ گ یم
و  یابـد،  مـی  مشروعیت شود، می تولید اجتماعی لحاظ به که شود می تلقی  چیزياول، دانش 

 و مشـروعیت  هـا  آن بـا  کـه  اسـت  هـایی  شیوه از برداشتن پرده نقد این هدف. شود توزیع می
 و قیـ عال ةاي اسـت کـه دربرگیرنـد    دانـش مقولـه   ،از منظر دوم. یابد می تحقق دانش توزیع
تجلیـات دانـش    همـۀ قـدرت و اخـالق در    پـاي  رد زمینه  این در. است خاص هاي ارزش

این موضوع واقف   به دمربی بای. دانش مردود است ۀطرفان بی ماهیت سوم، منظر از. است دیپ
  ).Simon, 1985: 11-19(و کنترل ارتباط وجود دارد  ،باشد که بین دانش، قدرت

تعلیم و تربیت انتقـادي   ،)Empowering Education( زسامند توان تربیت و تعلیم در شور
ـ داند که  می گفتن سخنو  ،را عبارت از عادات تفکر، خواندن، نوشتن عمـق   تـا  رونـده  شیپ

 هـاي  عبـارت  خشـکه هاي مسلط، بیانات رسمی،  هاي اولیه، اسطوره معناي ظاهري، برداشت
 سـازمان،  فراینـد،  هـدف،  رویـداد،  کـنش،  هـر مورد  در تا است محض هاي نظریه و ،سنتی 

عمیـق،   معنـاي بکوشـد   وگـویی  گفتیا  ،هاي گروهی رسانه سیاست،  موضوع، متن،  تجربه،
  ).Shor, 1992: 29( دریابد راو پیامدهاي شخصی  ،ها اجتماعی، دیدگاه  ۀزمین  علل اساسی،

 درس، کـالس  کـه  اسـت  اصـل  ایـن بـر   مبتنـی  انتقـادي  تربیـت  و  تعلیم ،کینچلو نظر به
طرفـی   هـاي بـی   یک محیط و مراکز تربیت معلم هیچ مدرسه، ساختارهاي درسی، هاي برنامه

امـا مسـتقل و آزاد    ،برخوردارندعاملیت  ازکه  کنند یم هدایترا  ها آن یمجرب افرادنیستند و 
 هـا،  ارزش تـأثیر   تحـت  کـه  تصـمیماتی  انـد؛  شده اتخاذ آنان از پیش که نیستنداز تصمیماتی 

 تـرین  مهم کینچلو. اند شده گرفته گیرندگان تصمیم یخیتار هاي نهیزم و ،فرض یشپ ها، دیدگاه
  :شمرد برمی چنین را انتقادي تربیت و تعلیم وظایف

  باشد؛ آگاه وضعیت این به باید و است سیاسی  ذاتاً تربیتی و تعلیم هر. 1
عـدالت و   ةدربـار  اجتمـاعی  ــ  هر تعلیم و تربیتی باید شامل دیدگاهی تربیتی ةشالود. 2

  برابري باشد؛
هـاي   هاي طبیعی تماماً عرصـه  و قابلیت دین، جنسیت،  طبقه، نژاد، قبیل از موضوعاتی. 3

  اند؛ سلطه مهم سرکوب و کنش انتقادي ضد
  است؛ تربیتی غایت اصلی بعدسرکوب و رنج آدمی  کاهش. 4
آمـوزان   مدارس خوب دانش کنند،دار  آموزان را جریحه دانش احساسات   نباید مدارس . 5

آن بـه کـالس درس    يبـرا  کهدانشی  ازها را  کنند یا آن سرزنش نمی خطاهایشان لیدل بهرا 
  کنند؛ نمی محروم اند آمده
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  شوند؛و بررسی  نقدو نظریات از جمله خود تعلیم و تربیت انتقادي باید  آرا همۀ. 6
 متضـمن  مربـی  هـر  نقش از بخشی و شود شمرده محترم باید آموزگاران گرایی حرفه. 7

  است؛ گرشدن پژوهش و متخصص
 عقالنـی  تربیـت  در هـم  و کنـد بخش حمایت   هم از تغییر رهایی باید تربیت و تعلیم. 8

  باشند؛ دیگر یک با انههمیاردیگر بلکه باید در جهتی  در تضاد با یک نباید دواین  بکوشد؛
عملکرد  ةشیو فهم منظور به  شناسی، معرفت موضوعات و دانش  باب در سیاسی تفکر. 9

 درجامعـه   ةشـد    رانده  حاشیه  به افراد مقهورکردن و طبقاتی امتیاز به بخشیدن تداوم درقدرت 
 است؛ مهم بسیار تربیتی، نهادهاي
 را دیـ جد اسـتعمارگري قـدرت و   ينهادهـا و نیازهـاي   قیعال  غالباً تربیت و  تعلیم. 10

ـ با آن يافشـا افشـا شـود و    بایـد   تحرکـاتی  چنـین  . کند می منعکس ـ  بـه  دی بخشـی از    ۀمنزل
  ).Kinchelo, 2008(آن عمل شود  درك و بر اساس  انتقادي   ینیآفر تحول
الگوهـاي جدیـدترین    ۀتوسع انتقادي تربیت و  تعلیم متفکران، از دیگر برخی نظر به
 بنابراین،. کنند می تقویت را یادگیري و آموزشی فرایندهاي که است هایی شیوه وها  نظریه
و مدرسـه اسـت؛ رویکـردي      جامعه ارتباط فهم براي رویکردي انتقادي تربیت و  تعلیم

وگوي انتقادي و تحلیل  و تحقیق که بر آموزش از طریق گفت ،عملی به تدریس، یادگیري
بـه نقــل از   153: 1387 ،یمـان یو ا دینارونـد ( دیـالکتیکی تجـارب روزمـره تأکیــد دارد   

McLaren and De Lissovoy, 2003(.  
  

  رادیکال یا انتقادي تربیت و تعلیم هاي  خاستگاه. 5
 ۀبیرون از جریان اصـلی فلسـف   ام،یمرو  تربیتی رادیکال یا انتقادي، به نظر جان الیاس ۀاندیش

هاي اجتماعی مفروض را قبـول   هاي تربیتی ارزش اغلب فلسفه رایز ،تربیتی قرار گرفته است
گرایان و  پیشرفت. کنند یم   یتی را درون این ساختارهاي ارزشی مطرحترب هاي  دارند و فلسفه

در ایـن  . منـد شـوند   اصالح جامعه بهره يبراگرایان نیز درصددند تا از تعلیم و تربیت  انسان
 انـد  خواهـان تغییـرات عمیـق در جامعـه     انتقـادي  یا رادیکال رویکرد اندیشمندان فقط میان

)Elias and Merriam, 1980.(  
فکـري آنارشیسـم    ةعمد جریان سه از متأثر را انتقادي یا رادیکال رویکرد مریام و  الیاس

 رسـد  می نظر به ،میان این در). ibid(دانند  گرا می و فرویدیسم چپ ،هجدهم، مارکسیسم قرن



 21   ملیحه راجی

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال تفکر و کودك

 اسـت  داشـته  انتقـادي  تربیـت  و تعلـیم  گیـري  شکل در بسزایی نقش که فرانکفورت مکتب
  .قبلی اضافه شود يها خاستگاه به یستیبا که است نگرفته قرار نظر  مد

 تأثیرگـذار  انتقـادي  تربیت و  تعلیم رد که دیگري دیدگاه فوق، فکري جریانات بر  عالوه
 و دموکراسـی دیـویی در  . است ،گراي امریکایی، جان دیویی هاي فیلسوف عمل اندیشه بوده

کـالس درس مطلـوب را فضـایی     ،)Dewey, 1916 cited Palmer, 2004( تربیـت  و تعلیم
هـاي مـورد نیـاز بـراي التـزام بـه        مهـارت  توانند میآموزان با سعی و خطا  داند که دانش می

ـ  منتقـدان  از دیـویی . دهنـد  پرورش را ناب یا اخالقی وکراتیکشهرونديِ دم نوسـازي   ۀاولی
ــام آموزشــی  درصــنعتی و کارشناســی علمــی  ــودنظ ــه  ب ــارا  آنک ــوان  ب  تیلورســازي عن

)taylorization(  پـذیر  همه تواند نمی یادگیري که دارد تأکید وي. کرد یممطرح ) اسـتاندارد (
قبلی یادگیرنده مرتبط شود و آزادي آزمودن و  ۀو تجرب دانش  ۀهمیشه با زمین دزیرا بای شود؛
 تأکیـد بر این موضـوع   ،سان یکدیویی و فریره هر دو، . را به آنان بدهد  آن ةوگو دربار گفت

  .است نیآفر تحولاي  و تربیت تجربه  تعلیم کهاند  شتهدا
  

  انتقادي تربیت و تعلیم ةعمد هاي ویژگی. 6
 گونـاگونی  سطوح در و یادگیري و تربیتی ـ آموزشی هاي موقعیت در انتقادي تربیت و تعلیم

ها و بـاالخره در   ها و دانشگاه در نظام آموزش همگانی، تا کالج متوسطه، و ابتدایی مدارس از
ایـن   همـۀ امـا در   اسـت؛  شـده  گرفتـه  کـار  بـه  سـاالن  بزرگهاي فرهنگی سوادآموزي  حلقه

این . بخشد مشترك وجود دارد که به تعلیم و تربیت انتقادي انسجام می ۀها سه مؤلف موقعیت
و بـاالخره توجـه بـه     آموزشـی،  سـازمان  و فراینـد  آموزشـی،  مواد: از اند سه ویژگی عبارت

ـ  به ،سال بزرگ و خردسال ازاعم  ،فراگیران  جـا  ایـن  در. )Simon, 1985( جامعـه  آحـاد  ۀمنزل
  :داشت خواهیم نگاهیها  مؤلفه این از یک هر هب اختصار به
  

  آموزشی مواد 1.6
 بـه  بخشـیدن  مشـروعیت ابـزار توزیـع و    ۀمثاب هاي آموزشی به و سایر رسانه فیلم، متون،
 گیري جهت مستلزمو تربیت انتقادي  تعلیم نیبنابرا«. اند جهان شناخت مختلف هاي شیوه

 اشـکال فرهنگـی معناهـاي خاصـی را دربـر      ۀمثاب است که به يا آموزشی مواد سوي به
  ).ibid( »گیرند می
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  آموزشی فرایند 2.6
 بـر درسی پنهان صـورت گرفتـه اسـت،     ۀبرنامفرایندهاي عقیدتی و  ةدربار که هایی پژوهش
 تأکیـد سـازمان اجتمـاعی    بـا ارتبـاط آن   وذهـن دارد   درفرد از آموزش  که یمفهوم اهمیت

 که است یادگیري ـ   از یاددهی اي  انتقادي مستلزم شیوه  و تربیت   تعلیم اساس، این بر. کند یم
  .را تسهیل کند جمعی   و بیان عمل ، یابی ارزش نقد،

  
  اشخاص ۀمثاب بهآموزان  دانش 3.6

آموزان را محل تالقی  دانش است، نیآفر تحولمفهوم نقد  بر مبتنی که  ،انتقادي تربیت و تعلیم
هـاي   مفـاهیم و روش   این بدان معناست که مثالً. داند ساختار اجتماعی و عاملیت انسانی می

  هـاي فرهنگـی   و اجتماع باید منـابع و سـنت  » خود«در کالس درس براي تحلیل  رفتهکار به
  .گیرند می کار بهمعنابخشیدن به جهانشان آموزان براي  دانش کهقرار دهد  نظر  مدرا  يا میانجی

  
  انتقادي تربیت و تعلیم هدف و ماهیت. 7

مشـارکت در   منظـور   بـه  نیـاز  مـورد  دانش کسب براي افراد به کمک تربیت و تعلیم هدف
 و تعلـیم  انتقـادي،  تربیت و  تعلیم منظر از اما ؛)ibid( استجامعه در مقام شهروندان مسئول 

باشـد، باعـث پـرورش    ) فرهنگـی  لحاظ به( طرف بیفرایندي که ناقل دانشِ  ۀنزلم به تربیت،
زیرا عمل مسئوالنه مستلزم فهم ایـن موضـوع    اند؛ ناتوانعمل مسئوالنه  ازکه  شود افرادي می

چیـزي ارزش   چـه  رندیبگ میتصم که  گذارد یم ریتأث نیا درهاي افراد  است که چگونه کنش
  .گذاري شود پایه باید چگونه جامعهکه  و یا این شود شمرده 

درسی تعلـیم   ۀبرنام. گیرد یم نظرفرایندي عقیدتی در  همچوندانستن را  انتقادي دیدگاه
محتوا و روش را مـردود   یدوگانگهاست که  اي از پرسش و تربیت انتقادي مستلزم مجموعه 

تـاریخ، فرهنـگ،      هـایی در بـاب   و شناخت یا دانش را صراحتاً در مرکـز پرسـش   اردشم می
  :ها بدین قرارند برخی از این پرسش. دهد و سیاست قرار می ،اخالق
  شود؟ می شمرده دانش چیزي چه ـ
  شود؟ چگونه تولید و توزیع می دانش ـ
  است؟ آن محصول و دانش مختلف اشکال توجه مورد هایی دغدغه چه ـ
  است؟اشکال مختلف دانش  خدمت در کسانی چه قیعال ـ
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  کودکان يبرا فلسفه آموزش کردیرو. 8
ـ ترب و میتعل یخیتار جنبش از یبخشکه  استنوظهور  یانیجرکودکان  يبرا فلسفه  تی

  ).Lindop, 1993: 373( شود یم محسوب ورز شهیاند
در  انشیدانشـجو کـه   افـت یدر ا،یـ کلمب دانشـگاه  اسـتاد  پمن،یل ویمات 1969 سال در

شـده   رید اریها بس آن در ها تیقابل نیاپرورش  و دارند ضعف يو داور ز،یاستدالل، تم
 او. گرفت یصورت م) بودند کودك آنان که یزمان( شیپ ها سال کار نیا یستیبا یاست و م

 در. آموخت شیپ از بهتر کودکان به را کردن استدالل دیبا که افتاد فکر نیا به زمان آن در
آموزش قواعد استنتاج  ایآ. بود مبهماو  يبرا يتا حد »استدالل آموزش« مفهوم زمان آن
 در که نیا ایاست  یآموختن يورز استدالل قتاًیحق ایآ است؟ کردن استداللآموزش  ینوع به

اشکال استنتاج آشنا  از يا   پاره صیتشخ و تمیز اب را کودکان توان یم فقط حالت نیبهتر
ـ  بـودن  نامناسـب  بـه کودك صـرفاً   که يا   به گونه یعنی کرد؟  از یبرخـ  بـودن  فیضـع  ای

 دسـتور  يرادهایابه  کودکان کردن حساسخود حساس شود، درست مانند  يها استدالل
 نـوع  آن خواهـان  او). ibid( شـود؟  آموختـه  یزبـان  دستور آنان به درواقع که آن یب زبان

ـ  کودکان او نظر به. بود آموخته یزمان خود کهنبود  کودکان به منطق آموزش  بـه  یرغبت
هم  نهیزم نیدهند و در ا ینمآنان نباشد از خود نشان  قیعال و لیم بنابر که ییها آموزش

 يبرا اذبهج يو دارا ریپذ فهم ییها داستان قیطر از را کار نیا گرفت میتصم او. اند محق
 يکنجکـاو  یکودکان به شکل گروه خود ياجرا با داستان تیروا. کندق قکودکان متح

 ندیفرا نیا در. کند یمتفکر خودشان را بر آنان مکشوف  يها ندیفرا و زدیانگ یآنان را برم
 يندهایفرا گریدتفکر را از  يها ندیفرا نیمؤثرتر توانند یم چگونه که ابندی یمدر کودکان

 موضوعات ییامریکا مدارس در پمنیل نظر به). ibid(کنند  زیمتما ؤثرندم تر کم که يتفکر
 ،دهنـد  ینم ادی نانآرا به  دنیشیاما تفکر در باب اند شود؛ یم آموخته کودکان به یمختلف

مستقل و داشتن  يداور ياو برا ،دنباش دادن قادر به انجام ای مند عالقه کار نیاهرچند به 
 یخالق کودك که بخش يکنجکاو انیم نیدر ا. شود ینم قیتشواز آن خودش  یدگاهید

 شود یم فرسوده و شکسته همدر ینظام آموزش يها يریناپذ انعطاف با ستاو یعیطب لیاز م
مناسـب در ارتبـاط بـا آن     يهـا  روش يریکارگ بهمختلف و  يها تیموقع تمیز قدرت و

  .شود یم سلب او از ها تیموقع
 شـنهاد یپ کـرد؛  مطـرح  یعلـوم انسـان   يبرا یمل ۀموقوف نزد را يا پروژه سال هماندر  او

 اجـرا  1971 -  1970 سال در و بیتصو که آن، یتجرب سیکودکان و تدر يبرا یکتابنگارش 
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انجـام   یوجرسـ ین مـانتکلر در ) Rand(رنـد   ۀمدرسـ  در بار نینخست کتاب نیا سیتدر. شد
خـود را   ةپروژ بتواند او که شدبه مدت دو سال باعث  پمنیاز ل یمل ۀموقوف تیحما. گرفت

ـ ن یکتاب درس کیگسترش دهد و  ایدانشگاه کلمب ۀنظر گروه فلسف ریز آموزگـاران   يبـرا  زی
  .آورددر ریتحر ۀرشت به کودکان با کار يبرا ساله هشت تا پنجکودکان 

ـ آموزش اصول تفکـر با  پمنیل نظر به  یدرسـ  ۀبرنامـ موضـوعات در   ریسـا  همچـون  دی
ـ  تفاوت و مقعر و محدب یعدس با کارکردن کودك که گونه همان. ردیمدارس قرار گ  آن نیب

 بـد  و خوبو  غلط، و درست نامعتبر،معتبر و  ۀگفت دو نیب تفاوت تواند یم آموزد، یم را دو
 بـا آمـوزش   صـرفاً  کـه  دانـد  یم گانهی و خاص يندیفرا را يورز استدالل او. ردیگ فرا زین را
 یکودکـان  بسـا  چه. متضمن استدالل است ینوع بهالبته آن هم  کهشود  ینم حاصل اتیاضیر

 یو گـاه  ،درخشـند  ینمـ  خوش یزبان استدالل هنگاماما به  اند، يقو یاضیر استدالل در که
 یبرخ ههر روز تیآن با واقع یکیو نزد ،ییمعنا يغنا زبان، ییرمعنایو ز یداللت یژگیو یحت
  .رماند یم ،کنند کار نمادهابا  دهند یم حیترج که ،کودکان را نیاز ا

 دارد، نظـر  در راآن به کودك  آموزش ای يورز استدالل يبرا یعلم ییالگو تر شیب پمنیل
ـ  سـاخت . بـرد  یکار م که معلم به منظور کشف پاسخ به قیو تشو بیترغ يها  وهیشنه   نیچن

 وکودکـان   یخـوان  داسـتان  فنـون  يریکـارگ  بـه . است یشدن انجاماما  ست،ین آسان ییالگوها
ـ نـه فقـط    ،یو مشارکت یاکتشاف گروه یآرمان يها نمونهآن با  کردن مرتبط  اصـول  يریادگی
 یـۀ پا کودکـان  فهم و درك حد در( متنوع اریبس یفلسف يآرا يها نمونه يریادگیبلکه  منطق
اسـت و   يفکـر  يهـا  وگو گفت يبرا یپرش يسکو ها نیا همۀ. کند یم ریپذ امکان را) پنجم

است که در آن  یجهان از کودکانو فهم  یآگاه يارتقا يخود برا ۀنوب به ها وشنود گفت نیا
  ).ibid: 373-380( کنند یم یزندگ

  
  فریره دیدگاه بنابر انتقادي تربیت و تعلیم. 9
اسـت کـه    يا و مربی اندیشمند  ترین برجسته فریره گمان بی رادیکال تیترب و میتعل سنت در

 اش فلسـفی  ــ  فکـري  اصـول  از جدا راتربیتی او  ۀنظری. مدافع تعلیم و تربیت انقالبی است
انسـان و جهـان    ةبـار اي در خـود او تعلـیم و تربیـت بـدون نگـره      ۀگفت  به. دیفهم توان ینم

 گرایانـه  انسان و علمی برداشتی کند یمبرداشتی که او از تعلیم و تربیت . کند کاريتواند  نمی
ـ ا در ؛یابـد  تجلـی مـی   وشـنودي   گفـت  پراکسـیس  در که تاس آموزگـاران و   برداشـت،  نی

  . کنند می بررسیرا  شده زدایی  دیگر واقعیت انسانیت یادگیرندگان هر دو با یک
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فاعالن جهـان   بهآموزان است تا  آگاهی دانش يارتقاو تربیت  تعلیم   هدف ،نظر فریره  به
گـري مـداوم و    تحقق این هدف در گرو آزاداندیشی و پرسش. پذیران نه فعل و شوند تبدیل

  . آموزند معناسازي از هر چیزي است که می
خود  ةچه فرد دربار و پرورش فریره بر این اصل قرار دارد که یادگیري از آن آموزش  ۀفلسف

هـا   تعامل انساندر گرو  آزادکننده  روندي صورت داند جدا نیست و تداوم آن به  و جهان می
  ).140: 1359 نظیري، وکدیور (بر روي جهانشان است 

 ةمحـدود  در صـرفاً  توانـد  نمـی امـا   است، خوردهپیوند  ساالن بزرگ آموزش با فریره نام
شود، زیر آن را متـأثر   طرف می تربیتی بی منکر هرگونه نظام  و گیرد قرار ساالن آموزش بزرگ
از عشـق و امیـد و تواضـع در مناسـبات بـین آموزگـار و        داند، می جامعه هاي  از زیرساخت

 و تعلـیم کشـد و   آموزش بانکی را به محاکمـه و نقـد مـی    نظامراند، و  آموز سخن می دانش
  .کند می یمعرفبراي آن   جایگزینیرا  مسئله  طرحو  بخش رهایی تربیت
  
  پمنیل و فریره منظر از تربیت و تعلیم ماهیت. 10
 جامعهروساخت  ۀمنزل به و نیست طرف بی اي جامعه هیچ در تربیتی نهاد فریره نظر بنابر

جدا  جامعه بر حاکم سیاست ازتواند  نمی اصوالً نیبنابرا است،هاي آن  متأثر از زیرساخت
 ن،یآفـر  تحـول مـاهیتی   او یانقالب ۀاندیش در تربیت و تعلیم نگره اینبا  همراهاما  ،باشد

 آثار در فریره. باید داشته باشد یانیز دارد  بخش آگاهیو  ،)emancipator( »بخش رهایی«
. دهـد  انجـام  بایـد یـا   باشـد  بایدو پرورش  آموزشچه  آن به دارد نگاهی خود مختلف
و از سوي دیگر  دارد انقیادکشیدن بهو  یکنندگ رامماهیت  سو  یک ازپرورش  و آموزش
بـا   ،از سـویی  ؛سـت زدا شـرط و  کننـده  مشـروط  بیترتهمین  به و بخش، ییرهاماهیت 
 را او ردیگآن صورت  ةمحدود در باید فرد بعدي اعمال که مفاهیمی افق کردن مشخص
 واقفاست  کرده شچه مشروط آن برتواند انسان را  می ،و از طرف دیگر کند می مشروط

  .در کنش و رفتارش وادارد دوباره تأمل و تعمق به را او وکند 
 از يا گسترده فیط رد گوناگون درجات به یآموزش نظام يامدناکار ،زین پمنیل نظر به
. اسـت  یآموزشـ  نـد یفرا در ها يکژکار و اختالالت عامل و گذارد یم ریتأث آموزان دانش

 از متـأثر  روسـاخت را  تیـ و ترب مینهـاد تعلـ   رهیفر که است نیا در رهیفر با او تفاوت
ـ  ها ساختریز نیدر گرو ا يتا حد زیجامعه و اصالح آن را ن يها رساختیز  و دانـد  یم

 افتهی توسعه يا   جامعه یگفتمان وباز  يرا در گرو فضا يانتقاد یبه آگاه یابی دست عمالً
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 ،یفرهنگ طیشرا يکه انگشت اتهام را به سو یدر پاسخ کسان پمنیل یول کند؛ یم قلمداد
 تیو ترب میتعل دررا  ینوع اصالح چیهمعتقدند  و رندیگ ینشانه م يو اقتصاد ،یاجتماع

را مطرح  ینظام آموزش يبازساز ـ خود ،داشت انتظار توان ینم جامعه ياقتصاد محرومان
 آوردن يبـرا  ینظـام آموزشـ   فرصت یفرهنگ تنوع« همکارانش و پمنیل نظربه . کند یم

). Lipman et al., 1980: 5( »آن فروپاشـی  يبـرا  يعذر نه و است شیخو يبرتر لیدال
آن  بربلکه  ست،ین یآموزش نظام بهبود يبرا کالیراد یاجتماع راتییتغ انتظار در پمنیل

به فکر  یستیبا ،یدرخور توجه نظام آموزش يها یکاست ةدربارابراز تأسف  يبه جا است،
 یابیمعنا یموزشآاو انتظار کودکان از نظام  نظربه . بود یآموزش توجه درخوراصالحات 

و مدارس تا  است یتیترب کند کمک یزندگ در معنا کشف در ما به که يزیچ هر. است
  ).ibid: 6(کنند  لیرا تسه یکشف نیهستند که چن یتیترب ییجا

  
  پمنیل و رهیفر منظر از تیترب و میتعل يها مؤلفه. 11

  آموزش و يریادگی ندیفرا 1.11
آمـوختن  . دهـد  مـی  قـرار  مکانیکی یادگیري برابر در را انتقادي تحصیل یا مطالعه فریره

 فرایند در لذا. است) کلمه و جهان(و زمینه  متن يدو هردریافت انتقادي  مستلزم انتقادي
 امـا  ،شـود  عرضـه  فراگیرنـده  یـا  آموز دانش به دانشی است ممکن بدواً گرچه یادگیري
. بخشـد  آن به دریافت و شناخت او شـکل مـی   ةدربار اندیشه و شنود و  گفت آن متعاقب

 دسـت  و ژرفـاي مـتن    معنـا  که خواننده با آن به  ،فهم انتقادي متن ةبار دیدگاه فریره در
 او نظربه . کند نزدیک می» آثار بزرگ ایکتب «دیدگاه لیبرالیسم و قرائت   او را به یابد، می

بـار بـا    او هـر . کند می معنا ةِآورند پدید همکارِ به تبدیل را خواننده متن انتقادي خوانش
جا این  در این. و در انتظار نیست منفعل، ساکت، وبخشد  متن به معناها شکل می خواندن 

داند، کامالً  سوژه بر روي ابژه می ـ ترین نوع شناخت را ارتباط سوژه فریره، که کامل ةنگر 
از   اي گسـتره  ،در اختیار یادگیرنده قـرار گیـرد   دکه بای ،این یادگیري ابزار. مشهود است

هـاي   شناسی افعال و اسامی تـا فرهنـگ   هاي ریشه فرهنگ  از فرهنگ لغت و انواع ،منابع
آموز نیاز به خواندن تطبیقی  دانش. گیرد می را دربر تخصصی، هاي المعارف ئرةفلسفی و دا

بـه  . )Freire, 1998: 22( دارد متفاوتمتون از نویسندگان مختلف و با درجات دشواري 
نوعی . است صبوري و تالش مستلزم بلکه دهد نمی رخ ناگهانی و باره یک به فهم او نظر

 ةانگیز شده، نهاده آموز دانش روي حل مسئله یا تکلیفی که پیش  ایبراي دانستن  ،مبارزه
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 کـه  است این لیبرال اندیشمندان از فریره تمایز وجه جا این در. استاو براي این تالش 
 ةروزمر مشکالت و مسائل با تنگاتنگ ارتباط در یادگیرنده روي  پیش مسائل و تکالیف

 آثـار  خوانش بر ها برالیل دیتأک. است کاربردي  دانش نوعیبه  معطوفآنان قرار دارد و 
ـ  خوانـدن  صـرفاً  رهیفر نزد در که یحال در هاست، آن فهم و بزرگ  مـتن  و داسـتان  کی

به هنگام  رهیفر. است منظور مردم به مبتال مسائل با متن دادن ارتباط بلکه ،ستین نظر مد
 آرزوهـا،  مبـین  کـه  کنـد  استفاده کلماتی از کرد می  سعی زین سواد بی ساالن بزرگکار با 
کمک همین کلمات موفق به رمزگشایی فرهنگ   آنان به. هاي آنان باشد و ناکامی امیدها،

  .شدند شان می و جهان اجتماعی
سیاسـی و   آموزش فراینـدي  . تربیتی فریره جایی براي انتقال دانش وجود ندارد ۀنظری در
 و آموزگـار . شـود  بخش است و مانع از وابستگی یادگیرنـده بـه مرجـع آمـوزش مـی      آزادي
 قـبالً چـه را   تـدریج آن   یادگیرندگان به«. اند یادگیرنده و یاددهنده زمان، هم دو، هر آموز دانش
 متفـاوت  منظـري  بـا  نـو  از دانسـتند  مـی  قـبالً  را  چـه   گیرند و مربیـان آن  می دانستند فرا نمی
اکتسـابات و    توجه به  چه هر محتوایی بدون چنان ،در فرایند یادگیري ).ibid: 90( »آموزند می

گرانـه و   جانبه، اقتدارطلبانه، تحمیـل  آموزشی یک ،آموز آموزش داده شود قبلی دانش  تجارب 
و یاهـا  ؤرآمـوزان،   جهـان درونـی دانـش     تأکیـد فریـره بـر شـناخت     . مکانیکی خواهد بـود 

 خود و بیـرون از مدرسـه فـرا    ةروزمر و عادي  زندگی درچه  و آن ،هاي دفاعی آنان مکانیسم
  .دیویی و پیاژه و تا حدي فروید است از تأثیرات  اند حاکی  گرفته

کشـف   يکه رسالت مدرسه کمک به کودکان برا مورد نیادر  ،زیو همکاران ن پمنیل نظر
 کودکـان  کـه  ابـد ی رییتغ يا   گونه به دیبا یآموزش ندیفرا کهاست  آنتجاربشان است،  يمعنا
 سـال  بـزرگ دانـش   يآمـوختن محتـوا   بـا  فقـط مهم  نیو ا باشند معناها کسب به قادر خود

). Lipman et al., 1980: 13( خود فکر کنند يبرا اموزندیب دیبلکه کودکان با ،دیآ ینم دست به
 استآن  برو  نهد یم کنار است یخصوص و یدرون يزیچ تفکر که را فرض شیپ نیا پمنیل

آنان به . شوند یم تفکر و تعمق به وادار شوند یم گرید کیبا  وشنود گفتافراد وارد  یوقت که
ـ  دقت معناها و فیتعار درو  ،توجه ها لیبد به سپرند، یم گوش گرانید ـ ا بـه  و کننـد  یم  نی

ـ  يهـا  گفتـه  در دهنـد،  یم صیخود را تشخ یبدون تفکر قبل يها نهیگز بیترت خـود و   یقبل
و  آورند، یم خاطر به ندیگو یم جمع در گرید افراد را چه آن کنند، یم تعمق ندیبگو دیبا چه آن
 يباورهـا  و ها دانسته همۀ بیترت نیا به. کنند یم تصور ندیممکن است بگو گرانیدرا  چه آن

 .شود یم ینیبارها و بارها مرور و بازب گرانید و خود
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 نـد یفرا در خـاص  ییمعنـا  بـار  با یکلمات يریکارگ بهبر  پمن،یو ل رهیفر دگاهیهر دو د در
و خالقانـه و   يشامل کلمات انتقاد ،یواژگان يها خوشه از پمنیل. است شده دیتأک یآموزش

ـ با تفکرشـان  شرفتیپ و اصالح به کودکان قیتشوبا  همراه دیگو یمو  برد یم نام دالنه هم  دی
 ،يگرنقد ةباردر شهیاند ای يتفکر انتقاد ت،یخالق ةدربار شهیاند ای خالق تفکر ریگآنان را در
. انـد  مـرتبط  واژگـان  ازمندین آنان کار نیا يبرا. کرد یدل هم ةدربار شهیاند ای دالنه همو تفکر 

ـ ادر . باشـند نداشـته   واژگان ةریدا یعواطف انسان ةگستر با سان هم کودکان است ممکن  نی
 و بـود  نخواهنـد  مناسب و کامل طور به خود عواطف ای شهیاند ابراز و انیب به قادرصورت 

 يهـا  نـه یزم از کیهر در کودکان تیترب يبرا يرو نیا از. شد خواهند مواجه لغات کمبود با
 یفلسـف  کنـدوکاو  يها است که آموزگار در حلقه يضرور) یدل هم و ت،یخالقانتقاد، (فوق 

ـ ا يریکـارگ  بـه  سـمت  بـه  زین را آموزان دانش و ردیگ بهره ها از کلمات مرتبط با آن قاًیدق  نی
  ). Lipman, 2003: 135( کند رهنمون ها دواژهیکل

ـ  رهیـ است کـه فر  نیوجود دارد ا شمندیدو اند نیا نیمورد ب نیا در که یتفاوت  ۀاز خزان
ـ زا يهـا  آن کلمـات واژه  ۀشیر با و کرد یاستفاده م وشنود گفتلغات مردم هر محل در   يای

 بسـط  آنـان کمـک خـود    بـه را  رانیـ واژگان فراگ ۀخزان بیترت نیبدو  کرد یم دیتول يگرید
 کـار  بـه  را يدیـ جد واژگـان  عامدانـه  خـود  آموزگار رسد یم نظر به پمنیل دگاهید در. داد یم
است تا کودکـان را   صددکار در نیاما او با ا ست،ین مأنوس کودکان يبرا چندان که ردیگ یم

 در را خـود  عواطـف  عمق و شهیاند افق بتوانند که ببرند کار به رااز کلمات  یبرخ کندوادار 
  . بهتر نشان دهند وگو گفت
  
  آموزش  محتواي 2.11

بـه   سـال  بزرگآموزان یا یادگیرندگان  با دانش توان  می  که و موضوعاتی  مضامین   فریرهنظر   به
اي که  عرصه«زندگی انسانی نامحدود است،  ةوشنود گذاشت با توجه به گستر بحث و گفت

 اي شـده  سـاخته   ازپیش محتواي .)1358 ره،یفر( »ندارد وجود ماند خاموش آن در باید  کسی
 او. آموز در انتخاب محتواي آموزشی سهیم اسـت  در نظام تربیتی فریره وجود ندارد و دانش

فـردي آن   بعـد  از کـه  دانـد  یمـ اجتمـاعی   يفراینـد  رادانستن  واجتماعی  يا سازهرا  دانش
  . کرد یپوش چشم توان ینم

ـ  ذهـنِ آگاه، احساسات، عواطف، حافظـه، تـأثیرات     دانستن شامل کل خود فرایند ه لحـاظ  ب
 کـه   کسـانی  یعنـی  ،است دیگر متفکر هاي سوژهو  است، متمرکز ابژه بر که کنجکاومعرفتی 
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متفکـر   ةسـوژ  بـین  صـرفاً  اندیشـیدن لذا ارتباط موسوم بـه  . اند يکنجکاو و دانستن به قادر
 سـخن  دیگر. گیرد می کارسازان دیگر را نیز دربر بلکه ست،ین برقراردانستنی  ةو ابژ) داننده(

مـن را   فکرکـردن  مـا  فکرکـردن  است، ‘کنیم می فکر ما’بلکه از  نیست، ‘کنم می فکر  من’از 
  ).Elias and Merriam, 1980: 135 cited Freire, 1970( کند یمپذیر  امکان

ریزان در الگوي  و برنامه نخبگان دست به  شده تعیین  پیشدرسی از ۀبرنام روي این از
 فراگیـران  با مربی یا آموزگار توافق حاصل یدرس ۀبرنامتربیتی فریره جایی ندارد، بلکه 

 اسـت  مـردم  اجتمـاعی  زنـدگی  هـاي  واقعیـت  و نیازهـا  اساس بر و محلی هاي گروه و
  .)159: 1387دیناروند و ایمانی، (

و  یو فلسف ،یمذهب ،یمختلف اعم از علم میکودکان مفاه يآموزش فلسفه برا ۀبرنام در
و اصـالح   شود، یم میتحک نو از رد،یگ یشکل م وشنود گفتآن در خالل  قیشواهد و مصاد

 ساخته گرانید با تعامل و وگو گفت خالل در کودکان دانش بیترت نیا به. شود یم لیتعد ای
 ،گفتارانـه  تـک  تـا  اسـت  یمنطقچنـد  یفلسـف  کنـدوکاو  ۀحلقـ  يکنـد بـه اعتقـاد   . شـود  یم

 نیو در حـال تکـو   افتهی ساخت ـ  همآن  یدرس ۀبرنامو  گر، تیتا ناقل و روا گراست ساختن
 يفلسفه برا که کند یم اظهار ندوپیل ویکالآرا،  نیبا ا سو هم). Kennedy, 2004: 744(است 

ــان و روش ترب ــیکودک ــ ،آن یت ــدوکاو، ۀحلق ــرا کن ــان   يب ــه کودک ــک ب ــاختن درکم  س
ـ ا در او، نظربه . استو درست،  دهیچینه چندان پ یولو به صورت شان،یها استدالل  برنامـه  نی
ـ پرورش ا ییتواناو  گرانیو د ،خود، معلم يها دگاهید ةسازند نقد به شیگرا دیبا کودکان  نی

باورها  در شان هنقادان ۀمداق و ها دگاهیکودکان به د قیدق توجه. کنند ایجاد خود دررا  شیگرا
ـ  ابـراز  هـا  آن از تیحما در که یمواضع پرتو در ها آن یدانش ذات یو شکل فرض و  شـود  یم

 نامـد  یتفکر متأمالنـه مـ   م،یشیاند یم چگونهدر  ،ییوید که يزیچ. شود یروشن م ها آن جینتا
)Dewey, 1910 cited Lindop, 1993: 680.(  

 ةنگـر  یـی گرا سـاختن کودکـان و هـم    يفلسفه برا هم کهاست  آن بر نگیگلد نیهمچن
ـ  و ثابـت  دانـش . اسـت در آموزش مردود ) نامد یم یبانک آموزش رهیفر چه آن ای( يدیتقل  ای
 یفلسـف  کنـدوکاو  يهـا  حلقـه  در. ندارد وجود است شدن کشف انتظار در که يا آماده شیازپ

ـ  انتقـال  دیـ جد یفلسـف  يآرا. خود مشارکت دارند یدر خلق دانش فلسف آموزان دانش  یدادن
خـود کودکـان    يهـا  است که در قالب واژه یشدن دانستهمعنادار و  یصورت در فقطو  ستین

ـ یب جهـان و در چهـارچوب   ابـد، ی وندیبا تجارب آنان پ ،گذاشته شود  شـود  سـاخته  آنـان  ین
)Golding, 2007: 4.(  
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  مربی یا آموزگار 3.11
 عشق، تواضع، با فقطاست که اقتدار آموزگار آن  دموکراتیک اي مدرسه فریره آرمانی ۀمدرس

 را چیـز   همـه آمـوزد کـه    تواضع بـه آموزگـار مـی   . شود آموزان تضمین می و احترام به دانش
  .کس هم نیست که از چیزي اطالع نداشته باشد و هیچ دانند همگان

 چنـین  بـدون ... خبـریم   مـا از آن بـی   ۀهمـ  کـه   هست هم دانیم و چیزي  ما چیزي می ۀهم
 بسـیار  کنـد  می فکر کهدهد  گوش فرا  آنانی   به  احترام با تواند می  سختی  به شخص تواضعی

  ).Freire, 1998: 39( دارند قرار او هاي قابلیت از تر پایین

است که کـالس درس نیـز    آن بر و کند یمطرح م راگذاري و رمززدایی  رمز روش فریره
هـر نـوع    مـورد  درباید  آموزگارمنظور  نیا به. شود ) رمزگشایی(متنی است که باید خوانده 

نباید از نگاه او پنهان بماند، از  چیز  هیچآموز دقیق و حساس باشد و  حرکت و واکنش دانش
آمـوز و   هاي تهاجمی او، و این همه فقط با عشق به دانـش  ترین حرکت تا واکنش معصومانه

 بـه  ایـ هـاي آموزشـی    اقتدارطلبانه در محیط ةاراد و خواست. شود عشق به آموزش میسر می
اطاعـت افراطـی و بیمارگونـه،     ،ییاعتنـا  بـی  بـه  ایو  انجامد یمآموزان  ی و تمرد دانشنافرمان

 خودگذشــتگیدر برابــر گفتمــان اقتدارطلبانــه، از نکــردن مقاومــتنقادانــه،  ســازگاري غیــر
   ).ibid: 15, 40( و ترس از آزادي ،]خود انگاشتن نادیده[

 نقـش  ینـاف  یادگیرنـدگان  و آموزگاران بین تساوي و وشنود  گفت اهمیت بر فریره تأکید
. و هرگونه اصالحی گشوده باشـد  تغییرات، توضیحات، برابر در دیاو فقط با ست،ین آموزگار

 آموزگـار . خـورد  چشـم مـی    بـه خـوبی   فریره به ۀدر روش طرح مسئل  این موضوع خصوصاً
 نه ،خورد شنودها می و گفت محتواي  دهی سازمان درد  به کهکند  پیشنهادمضامینی را  تواند می

  .)Freire, 1973: 96( کند تعیینرا  ها آنکه با قاطعیت  این 
ـ  يگـر  لیتسه زیآموزش فلسفه به کودکان ن ۀبرنامآموزگار در  نقش  یکننـدگ  هماهنـگ  ای

ـ نبا آموزگـار  که است يحد تا يگر لیتسه نیا همکاران و پمنیلنظر  به. است  انتظـار  بـه  دی
ـ   ایو  ابرو، باالبردن ،اخم کیگاه  باشد؛ کودکان یشفاه انیب کـودك معـادل    ۀحالـت ناباوران
 نـوع  تنهـا  یزبان ارتباط که بداند دیبا آموزگار). Lipman et al., 1980: ch. 6( ست»چرا« کی

 درارتباط اسـت، هـم    يبرقرار نیمب زین چهره و دست و سر حرکات ست،ین کودکان ارتباط
و هم  ست،یآن ن يایگو شان چهره حالت که دارند یم انیب را يزیچ که یزمان ،کودکان مورد

ـ  اسـت کالم  از تر روشن ییمعنا يایگوکودکان  يبرا اش چهره که یوقت آموزگارمورد  در  ای
ـ  افتیدر آن از ریغ ییاو معنا ۀکلم کیکه از  یزمان  بـه  آموزگـار  گـر ید ياز سـو . شـود  یم
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 آن بـا منظور نظرشان است و غالبـاً   ایو  ندیبگو خواهند یم را چه آن تا کند یم کمک کودکان
  ).ibid( کنند انیب اند تناقض و تضاد در

 افتهی تیترب یاست که به لحاظ فلسف يفرد کندوکاو ۀحلقآموزگار در  ،يکند يآرا بقط
 از و يبنـد  جمـع  یسنت را به هر شکل يها هیداع و ها دگاهید یو حت یاو عناصر اصل. باشد

 یفلسـف  کنـدوکاو  ۀحلقـ معنـا،   نیدر ا. کند یم يسازباز وگو گفت در شده عیتوز تفکر قیطر
ـ متحقـق شـود کـه دو     ییجـا  هـر  در تواند یم که وگوست گفتاز  یشکل  بـا  ،چنـد نفـر   ای
ـ  بـا کنـد،   فـا ینقـش را ا  نیکه قادر است ا یکس هر يگر لیتسه  وگـو  گفـت وارد  گـر ید کی

ـ  ینوع به يکند فیتعر نیا). Kennedy, 2004: 745( شوند یم  ۀحلقـ  ونـد یپ ۀنقطـ  توانـد  یم
ـ تربفـرد   گر لیتسه مورد دو هر در. باشد یفلسف کندوکاو ۀحلقو  رهیفر یفرهنگ  يا   افتـه ی تی
ـ  یمراتب سلسله نقش در اما ،دارد وجود یگفتمان نظام در او قدرت گرچه که است مرجـع   ای

 را يفـرود  و فـراز  ای جهینت هر«. کند اتخاذ نظام ای گروه از رونیب یموضع تواند ینم و ستین
ـ او را ن گروه درون در یکنش هر. گذارد یم انیم در گروه ياعضا با او  گـران ید ةبـه انـداز   زی

  ).ibid: 762( »دهد یقرار م ریتحت تأث
  

 فلسـفه  کـرد یرو با  آن ۀسیمقا و فریره يانتقاد تیترب و میتعل يدیکل مفاهیم. 12
 کودکان رايب

آموزش و پـرورش بـانکی، تعلـیم و    : از اند فریره عبارت ۀاندیش در تربیتی مضامین ترین مهم
تـأثیر بسـزایی    میمفاه نیا. فرهنگی ۀحلقو  بخش، رهایی تربیت و  تعلیم مسئله، طرحتربیت 

  .است داشته کودکان يبرا فلسفه وزشاز جمله آم ستمیب قرن یتیترب يها انیر جرد
  

  بانکی پرورش و آموزش 1.12
 از. است گرانه تعامل و شنودي و  گفت شد گفته نیز تر پیش که چنان فریره تربیت و تعلیم

 را آمـوزان  دانـش  که کند یانتقاد م دلیل نیا  به تربیت و تعلیم سنتی نظاماز او  ،روي این
. هر شکلی بر آنان تأثیر بگـذارد  تواند به  آموزگار می و کند می پذیر فعل افرادي به تبدیل
آموز  فرایند انباشت ذرات دانش در دانش مانندآموزش بانکی یادگیري  در ،نظر فریره بنابر

خودشـان    ةعقیـد   بـه  کـه    از جانـب کسـانی  «اسـت  اي  هدیـه  همچـون است و دانـش  
  نقـش  معلم ). 57: 1358فریره، ( »دانند هیچ نمی زعم آنان  کسانی که به  پذیرند به  معرفت
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برند به  سر می که در نادانی مطلق به شاگردانش  را در اذهان گذاري را دارد که دانش  سپرده
غذایی : خود گرفته است  این تلقی از دانش گاهی معانی دیگري نیز به. گذارد ودیعه می 
جانبه  گري یک معنی روایت  به شود، داده کشیده گرسنگی فرد به است قرار که آماده پیشاز 

 گـوش  او بـه  هـا  ساعت که صبوري افراد  آموزان دانش و است  راوي  آموزگارآن  درکه 
 نیآفـر  تحـول کلمات است نه قدرت  بودن این آموزش نقلی ۀبرجست سرشت. سپرند می
  ).58: همان(ها  آن

 دیالکتیکآموز  اي بین معلم و دانش در تبیین چنین رابطه فریره يخاستگاه فکر نیاول
 خبري بی و اند دبیگانهخوهگلی از ةبرد همچونآموزان  دانش. هگل است ةبند ـ خدایگان

بین آموزگار و  ۀرابط). Freire, 1970: 59(موجودیت معلم است  ةکنند توجیه خود از آنان
 ایـن  از هـدف . اسـت  دیـده  ستمو  گر ستم ۀآموز در نظام سنتی از همان نوع رابط دانش

 و گر سلطه کاذب بخشندگی که چنان است، خود  به آموز دانش الحاق) دانش( بخشندگی
 McLaren and De(خـود اسـت    ۀسلط به بخشیدن تحکیم جهت در نیز او دوستی مردم

Lissovoy, 2003: 901 .(غریـزي  طـور   به کند می تبعیت اي رابطه چنین از که آموزگاري 
. دهـد  می قرار نظر مد را نقادانه استعدادهاي پرورش که است اي برنامه هرگونه مخالف
ها به اشیایی است که به دلیل نداشتن  تبدیل انسان درنهایت اي رابطه و نظام  چنین حاصل
 ایـن  بـا  فریره. شوند می بایگانی موجود نظام در ینیآفر تحولو قدرت  ، خالقیت دانش،

بازتولیـد مناسـبات اجتمـاعی از     ۀنظری به که گیرد می قرار کسانی اولین جزء خود ةنگر
  . بخشد طریق نظام تعلیم و تربیت رسمیت می

ـ  نوعی به و ،است آن از متأثر فریره که مفهوم این فکري خاستگاه دومین خاسـتگاه   ۀادام
 بیگـانگی  وجـوه  از یکـی  ازخودبیگـانگی  درواقـع . اسـت  خودبیگانگیاز ۀنظری ،اولی است

)entfremdung (قـرارداد خصـوص   بـه  و روسـو  آراي در ریشـه  مـارکس  از  پـیش  که است 
از بردگـی ایـن نکتـه را پـیش      روسو در فصل چهارم ایـن اثـر در بحـث    . او دارد اجتماعی

ایـن حقـوق   . انسان حق ندارد حقوق خود را به کسی ببخشد یـا واگـذار کنـد   «کشد که  می
ـ ا). 54: 1382 احمـدي، نقـل از   بـه (» ها بیگانه شود نباید از او جدا شوند و به آن  مفهـوم  نی

آمـوز   وقتـی دانـش  . کند می روشن را بانکی آموزش از ریرهف نقد کامل معناي ازخودبیگانگی
شود دیـدگاه حاضـر    می عرضهاو  بهچه  درگیر نباشد و آن) شناخت(در عمل واقعی دانستن 

 باشـد  آگـاهی  مولـد  کـه  آنگاه این آموزش بـه جـاي    آن باشد، اجتماعی واقعیت بهو آماده 
  .است کننده ازخودبیگانه
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ناپذیر و  معرفت را ابداع و اختراع مکرر و پژوهشی پایان ،ملهم از دیویی فریره، نیهمچن
 »کننـد  دیگـر آن را دنبـال مـی    و بـا یـک   ،بـا جهـان   آدمیان در جهان، «داند که  امیدبخش می

)McLaren and De Lissovoy, 2003: 901.(  
ـ  کـه  یمدارسـ  رانـد؛  یم سخن تفکر بدون مدارس از زین پمنیل  قـدم  کودکـان  یوقت
 دسـت  از را یکـودک  دوران یـۀ اول تیـ و خالق ،یسـرزندگ  ،يکنجکـاو  نهند یم جا بدان

موجـود در   طیدر مـدارس و شـرا   لیتحصـ  تیماه علتبه  نیا پمنیبه نظر ل. دهند یم
 یگـاه  خانوادهاست که  نیبه نظر او تفاوت خانواده با مدرسه در ا. کالس درس است

ـ و ،است تیو خالق يکنجکاو ةرشددهند و گشا ره ـ  بـه مدرسـه   یل کـامالً   ینظـام  ۀمنزل
 در. است کودك ییخودشکوفا مانع کند یم تیتبع شده نییتع يا برنامهساختارمند که از 

 یطـ یمح نـدرت  بـه  مدرسـه  طیمحـ  کـه  ابـد ی یمدر جیتدر به کودك یآموزش نظام نیچن
 یو تفکر ته ،ابتکار ت،یخالق از را آنان واقعمدرسه در. است زیبرانگ چالش و بخش فرح

به آنان  يزیدر عوض چ که آن بدون کند یم يبردار بهرهآنان  تیو فعال رویو از ن کند یم
 امدیپ. است انیمدرسه نما ۀاستثمارگران نقش یخوب به پمن،یل عبارت نیا در. کندعرضه 

 یلیاو با خود و نظام تحص کردن گانهیو ب آموز دانش قیعال ينابود يا   هیرو نیچن یعیطب
 یدر کل متجل یو نظام آموزش ،درس، مدرسه معلم، از یزدگ دلاست که غالباً به صورت 

  ).Lipman, 2003: ch. 1, part 1( شود یم
ـ یترب يالگـو  ۀمثاب به ،یفلسف کندوکاو ۀحلق ۀشاخص  و اسـتقالل  بـه  احتـرام  متأمالنـه،  یت

و ابـراز وجـود    انیب يآزاد کندوکاو يها حلقه بر حاکم يفضا). ibid( است رندهیادگی يآزاد
 گـران ید کـه  گونه آن نه و کنند یم فکر خودشان يبرا که اند یکسان مستقل شمندانیاند. است

 یلـ یکـه تحم  دارنـد  را افـراد  و جهـان  از خـود  مستقل خوانش آنان يرو نیا از. خواهند یم
  .است دالنه هم ۀمفاهم از گرفته ئتنشبلکه  ،ستین

  
  مسئله طرحو تربیت  تعلیم 2.12

طـرح   ای »يمحور سؤال« ةنگر نوع دو همیشه که رسد می نظر به تربیت و  تعلیم تاریخ در
ـ  انـد؛  داشـته  قرار هم برابر در »يمحور پاسخ«مسئله و   تیـ خالق و کشـف  مشـوق  یاول

 هـاي  دیـدگاه  و اطالعـات  از آموزان دانش ذهن انباشتن به معتقد یو دوم است یشخص
 و در تعلیم  محوري سؤالو  محوري پاسخ ۀنظری دو بینمهرمحمدي . است موجود ازپیش
 يمحور پاسخ ۀنظری. کند یم تأیید را ها آن تقابل نوعی به که است کرده اي مقایسه تربیت
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 تربیتـی  و تعلـیم  روي این از. کند می برقرار دانستن و یافتگی تربیت بین مستقیمی نسبت
 آمـوزان  دانـش  اختیار در را تري بیش هاي پاسخ یا معلومات، اطالعات، که است تر موفق
 ةنگـر  آن، بـرعکس . دارد قرابت فریره بانکی آموزش با که استاي  نگره نیا. دهد قرار

 داشتن. به ارتباط انحصاري نیست ئلتر دانستن قا یافتگی و بیش بین تربیت محوري سؤال
 کـه  اسـت  ایـن  دانسـتن  آن از تـر  مهـم  امـا  شود، می انگاشته مهم معلومات و اطالعات

  و آن شود یم توجهفرد  هاي نادانسته به يرو نیا از. داند نمی را چیزهایی چه آموز دانش
 دسـت  بـه یـافتگی فـرد    تربیـت  ۀدرجـ  سنجش براي را معتبري و دقیق میزانها  نادانسته

  ).64: 1374 ،يمهرمحمد( دهند می
 بر یمبتن ینوع به زین یفلسف کندوکاو ۀحلق روش و کودکان يبرا فلسفه آموزش يالگو
 يها یژگیو از ریتح ای یزدگ شگفت ،و همکاران پمنیل نظربه . کودکان است يها نادانسته

 حس نیا شود، یپوش چشممدرسه  ایدر خانواده  یژگیو نیا از چه چنان. کودکان است
 یشگفت و دارد یوام ریکودکان آنان را به تح يها نادانسته. ماند خواهد میعق کودکان یعیطب

 چیهـ  هـا  آن ةدربار که است یمسائل همۀپاسخ به  يبرا یابیمعنا و يگر پرسش سرآغاز
 چه ن چنا. است رامونشیخود و جهان پ ةباردر پرسش طرح حال در مدام کودك. دانند ینم

و  ردیـ کودکـان بهـره نگ   يهـا  پرسش و ها نادانسته از یرسم ریغ ای ینظام آموزش رسم
خود در  نیوالد همچون زین یکه نسل فعل دیینخواهد پا يریاز کنار آن بگذرد د اعتنا یب

 منفعـل  رنـدگان یپذ بـه  لیتبد و نباشند شیخو تجارب يبرا ییمعنا چیه يوجو جست
 و شود یکودکان آغاز م ریاز تح یفلسف کندوکاو ۀحلق). Lipman et al., 1980: 31( شوند

و  تـر  شیب يگر پرسش به کودکان قیتشو. دارد دنبال به را یابیمعنا و يگر پرسش گاه آن
 ،شود ینم حاصل شده نییتع شیپ از یدرس يبا روش انباشت اطالعات و محتوا یابیمعنا

طـرح   کـه آزاد اسـت   وشنود گفتبر اساس  گرانه تعامل یآموزش يبلکه مستلزم فضاها
  .شودمتحقق  دو، هرمسئله و حل آن، 

آمـوزان در خـالل آن    دانـش « که کند یمرا عرضه  تربیتی و  تعلیم مسئله طرح يالگو
طبیعـی را   جهـان کـالس درس   درآورنـد و   پدیـد مـی   را معنـا جهان طبیعی  درفعاالنه 

  .)Cook Sather, 2003( »کنند می سازي شبیه
 سـؤال  طـرح  تواننـد  یم دو هر ای آموز، دانش آموزگار،کالس درس  در پمنیلنظر  به
  :کنند یم يبند  دسته ریز شکل به را سؤاالتو همکاران  پمنیل. کنند

از جانـب شـما    یپاسـخ  چیمنتظـر هـ   گـر  پرسش: بدون انتظار پاسخ يها پرسش. 1



 35   ملیحه راجی

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال تفکر و کودك

 ختنیبــرانگمنظــور  بــه صــرفاً هــا پرســش نیــا. دارد اریــو آن را خــود در اخت ســتین
 یسـلب  ایراهنما  يها پرسش نیا. شود یمطرح م کندوکاو ۀحلقشنوندگان در  يکنجکاو

ـ از اطالعـات مـورد ن   یبرخـ  بـا  بتوانـد  کننـده  مشـارکت تـا   کننـد  یکمـک مـ    يبــرا ازی
امـا   ،مناسـب اسـت   وشنود گفتشروع  يبرا ییها پرسش نیچن. آماده شود وشنود گفت

  .است آور انیزضمن آن 
 طـرح  از هدف و داند ینمپاسخ آن را خود  گر پرسش: گر وجو جست يها پرسش. 2

  .است وشنود گفت يبه فضا زدن دامن صرفاً آن
ـ کاوش  يبه سو رهها  پرسش نیا: یاکتشاف يها پرسش. 3 ـ بـه منظـور ب   تـر  شیب  انی

در  سـؤاالت  گونـه  نیا ۀنمون. دارد نینامع ةگسترد يها تیکشف موقع ایموضوع  ةباردو
  ).Lipman et al., 1980: ch. 10( خورد یم چشم به ریاستوتلم يهر کتاب چهاردهمفصل 
ـ بر پرسش است تا پاسخ، امـا ا  تر شیب دیتأک کندوکاو يها در حلقه پمنیل نظر به  نی

آن  قیآموزگار قصد تشو رسد یم نظر بهبلکه  است، تیاهم یبکه پاسخ  ستیبدان معنا ن
 وشنود گفتباعث  زمان همو  زدیرا برانگ کندوکاو ایشنود  و گفترا دارد که  ینوع پاسخ

 طـرح  چـه  آن. سـت ین یینها يها پاسخ یآموزگار در پ کندوکاو ۀحلقدر . شود يتر شیب
ـ ا کنـد  یم زیمتما دگاهیدو د نیرا در ا مسئله و  رهیـ فر یفرهنگـ  ۀاسـت کـه در حلقـ    نی
 ةو روزمـر  ینیع مسائلاز  گرفته بر ها پرسش یتیترب ةویش نیدرس ملهم از ا يها کالس

 يهـا  و حلقـه  یفرهنگـ  ۀحلقـ خـود در   مسائلآنان با طرح مشکالت و . است رانیفراگ
 یبررس زین گرید گران کنش منظرخود را بارها و بارها از  يها باورها و نگرش وشنود گفت

 ۀحلق در هدف، اما ،رندیگ یخود فاصله م ةشمرد یهیبد تیاز واقع بیترت نیو به ا کنند یم
 يها و ممکن است پرسش است یفلسف ـ يانتقاد تفکر پرورش پمن،یل یفلسف کندوکاو

 یمسـائل  ةرنـد یبرگو مشکالت کودکان نباشـد و بعضـاً در   مسائلبرگرفته از  شده مطرح
 ها نیا مانند و ،یدوست ،يعدالت، انصاف، آزاد ای یخوب یستیچ قت،یحق همچون ،یانتزاع
 کند، یکودکان اشاره م یعمل یدر زندگ مسائل نیبه بازتاب ا حاًیتلو پمنیل هرچند باشد،

  .دارد میمفاه نیا با کودكکه  شدیاند یم یتناقضات حل به قیطر آن از و
هـاي یـادگیري    خـالف آمـوزش بـانکی کـه در محـیط      بـر  ،با طرح مسـئله  آموزش

در فضـاهاي   ،اسـت  ریپـذ  تحقـق  شـده یافته با محتـوا و فراینـد آموزشـی معیار    سازمان
هایی  و فرصت ،اطالعاتی  ها، منابع اي از فعالیت شود که گستره مؤثر واقع می يا یادگیريِ

  .آموزان قرار دهد را در اختیار دانش تعامل   براي 
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 طـرح  بـراي  مربـی  یا آموزگار که است يا   گونه به مسئله طرح الگوي در آموزشی فرایند
 مکالمـات  بـه  تـنفس  سـاعات  طـی  او. گیـرد  مـی  کمـک  یادگیرنـدگان  خـود  از مسئله یک

از موضـوعات تکـراري    از آن  پـس  . دهـد  مـی  فـرا  گـوش  دقـت  به دیگر یک با آموزان دانش
هـاي آشـنا را بـه شـکل      ها، موقعیـت  سپس بر اساس این یادداشت. کند برداري می یادداشت

. کند یم عرضه آموزان دانش به) ینقاش ای و ،داستان رشده،یتحر وشنود گفتعکس، (نامه  رمز
 وگـو  گفت و ثبح که کند می استقرایی هاي پرسش از اي مجموعه به شروع مربی آن از پس

. )Nixon-Ponder, 2010( کنـد  مـی  هدایت تحلیلی موقعیت به عینی و ملموس موقعیت از را
 گفتـار  و تفکر کارگیري بهو  درسی مطالب به بخشیدن تنوع مربیدر این میان مسئولیت 

 دانـش  وبه فهم انتقادي از تجارب شخصی  دادن اي براي شکل شالوده ۀمثاب به فراگیران،
  .است موجود،

  
  بخش رهایی تربیت و تعلیم 3.12
ـ      اي  نظریـه  )liberation theory( یبخشـ  رهایی ۀنظری وابسـتگی    ۀاسـت کـه بـر اسـاس نظری

)dependency theory( و سیاسـی،  اقتصـادي،  سـاختارهاي  در تغییـر  کـه  ،شکل گرفته است 
 قلمـداد  جوامـع  آن پیشـرفت  يبرا یتضمین و ضروري شرط را نیافته  توسعه جوامع فرهنگی

ـ    مهـم  ).Kubow and Fossum, 2003: 46-47( کند یم بخشـی در   رهـایی  ۀتـرین تفـاوت نظری
  بـین  شـنودي  و گفـت  ۀبرقـراري رابطـ   دردر هدف  توسعه هاي نظریه سایر با تربیت و  تعلیم
 ۀحلقـ کننـده، کـالس درس بـه     اي مربی بـه تسـهیل   در چنین رابطه. است یادگیرنده و مربی

  . شوند و روش سخنرانی به راهبردهاي طرح مسئله متحول می ،فرهنگی
این نقد بـر ایـن   . وابستگی بوده است ۀنظری نقد ،یبخش رهایی ۀنظری در فریرهمهم  سهم

وابستگی گرچه ممکن است توصیفات موجه و شاید هم مـؤثري   ۀاساس قرار دارد که نظری
ایـن   دادن نشـان  بـراي  را نازلی هاي ه شیو  عموماً دهد، دست بهاز مناسبات و شرایط ناعادالنه 

اي بسـط داد کـه وراي نقـد صـرف      وابسـتگی را بـه شـیوه    ۀنظری او. کند یمشرایط عرضه 
سـلطه    کردن مـردم تحـت  منـد  موجود باشد و با ایجاد الگویی براي تـوان  ۀوضعیت ناعادالن

باعث خودآگاهی و آگـاهی   یبخش آگاهی پیشرفت به کمک رایز ،کندپیشرفت آنان را میسر 
  .شود اجتماعی می

 ینظـام سـنت   رییـ کـه تغ  کنـد  یم کیو همکاران نزد پمنیلبه  را او يحد تا رهیفر نقد نیا
 ياقتصـاد  ــ  یاسیو س یاجتماع يساختارها یاساس افتنی تحولرا موکول به  تیو ترب میتعل



 37   ملیحه راجی

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال تفکر و کودك

ـ تغ دیـ موجـود با  طیشرا نیدر چهارچوب هم است معتقدو  کند ینم  ردیصـورت پـذ   راتیی
)Lipman et al., 1980: ch. 1 .(همچـون جامعه،  ییروبنا يساختارها از دو هر رسد یم نظر به 

ـ  بـه  ،فرد و جهـان را  تحولو  کنند یم آغازآموزش و پرورش،   قـرار  نظـر  مـد هـدف،   ۀمنزل
 کـه  بـود  یسـاالن  بـزرگ  به یبخش یآگاه صدددر یفرهنگ يها حلقه قیاز طر رهیفر. دهند یم

ـ بودند، و ل میدر مناسبات نابرابر و سلطه سه یناآگاه لیدل به آنان خود  يهـا  بـا حلقـه   پمنی
 در) کـودك ( ریو فراگ یمرب نیمناسبات ب ةدوبار یطراح ای يزیر یپ صدددر یفلسف کندوکاو
و  گفتارانـه  از فرهنگ تک يو عار وگو گفتبر  گشوده يا   جامعهاست که ضامن  یتینظام ترب
  .باشدفرد  يو آزاد استقالل
او  ۀعاطفـ  و احسـاس  نیبنـابرا آموز فعال است نه منفعل،  بخش دانش آموزش رهایی در

 فریـره  روش اسـاس  و پایـه . اسـت  مردود نگره این در ماشینی روش. شود می گرفته نظردر
 را او همـین  و دارد اذعـان  خود بودن ناقص به انسان. است انسانی موجود در »شدن« فرایند

  .گیرد بهره خود تکامل براي ابزاري ۀمنزل به آموزش از تا دارد می  وا
  
  پمنیو ل رهیفر دگاهیدو د مشترك جوهو. 13

  نظر و عمل وندیپ 1.13
ـ بـا   هیدوسو یارتباط در را عمل و نظر ییوید و رسیپ از متأثر دگاهید دو هر  گـر ید کی
ـ آدم وجهـان  . یکیالکتیـ د است يا   رابطه جهان با ها انسان ۀرابط. رندیگ یم نظردر  در انی

 دوهر  ینیو ع یدر عمل دانستن عامل ذهن رهیفر نظر به. برند یم سر به مستمر کنش برهم
ـ  ساده يگریددو عامل بدون وجود  نیاز ا کیو تصور هر اند لیدخ حاصـل  . اسـت  یدل

 در( عمل و) رهیفر دگاهیددر ( سیپراکس حیآن تصح امدیو پ یآگاه يارتقا وشنود گفت
 يهـا  تیـ موقع در يا   مرحله هشت يالگو يریکارگ به پمنیل نظربه . است) پمنیل دگاهید

 يریکارگ به. شود یم يمؤثر نحو  به یعقالن رفتار ابراز موجب نآ کردن یعمل و وار مسئله
ـ . تفکر است يها مهارت دیو تشد ،ییافزا یآگاه تفکر، تیتقو يبرا الگو نیا از  یمراحل
 ،يانتقاد تفکر در مستمر نیتمر بدون است يداور و يورز استداللالگو که متضمن  نیا

 کنـدوکاو،  يهـا  حلقـه  در). Lipman, 2003: 52( بود خواهد ارزش کم دالنه همو  خالق،
 و ،)و صـداقت  ییراسـتگو ( قتیحق ،یدوست ،يآزاد همچون یبا طرح موضوعات پمنیل

 و روزمـره  یزنـدگ  در را ها آن قیمصاد ینوع بهکودکان  با وشنود گفت يبرا ها آن مانند
  .کشد یم چالش  به کودکان یعمل
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  انسان تیعامل 2.13
 جهان بر که است يموجود انسان. شود یم گذاشته صحه انسان تیعامل بر دگاهید هر دو در

ـ . خود انسان است در ها يریگ میتصم مقر. کند یم متحولو آن را  کند یم عمل خود  نیهمچن
 يهـا  و حلقه یفلسف کندوکاو ۀحلق. است یگرو آگاه در تیعامل نیا تحققدر هر دو نگره 

به نقش فعال  وگو گفتاز راه  انیجو مشارکت یعقالن ـ يفکر يبا ارتقا یآموزش ای یفرهنگ
  .بخشند یم تحقق هعجام طیمح و خود تحولانسان در  ةکنند نییتعو 
  

  انسان یارتباط تیهو 3.13
بلکـه مسـتقل از آن و    سـت، ین تیـ واقع در غرقـه  واناتیح خالف بر انسان نگره، دو هردر 

 بـا  و گـران ید با وگو گفتخود را در  ییتوانا ها انسان رهیفر نظربه . استبرابر آن  در گشوده
 يهـا  حلقـه  در کـان کود يآموزش فلسفه بـرا  ۀبرنام زین پمنیل. دهند یم شیافزا درون يایدن

 در یفهمـ  شتنیخوو  ،یعاطف بلوغ نفس،  به اعتماد معنادار شیافزا يبرا يا   وهیرا ش کندوکاو
ـ  يوگـو  گفـت  نـد یبـدواً در فرا  یتفکر فلسـف  يریادگیاو  نظربه . داند یم کل  رخ يفـرد  نیب

 ق،یـ عال ت،یکودکـان از شخصـ   یآگـاه  يخود باعث ارتقا ۀبه نوب وگو گفت نیو ا دهد یم
 را افتـه ی شیافـزا  تیحساسـ  نیا پمنیل. خواهد شد گرانید يها يریو سوگ باورها، ،ها ارزش

در  یاو آموزش قواعـد اجتمـاع   نظربه . داند یم یکالس ۀمفاهم یجانب محصول نیتر باارزش
 گـران یدر مـورد د  نشیـ و مفاهمه به ب وگو گفتضمن  دیبلکه آنان با ،ستین دیمورد مف نیا
  ).Lipman et al., 1980( است کودك یاجتماع رشد شرط يفرد نیب تیحساس. شوند ئلنا
  

  يآزاد 4.13
ـ  خـواه  يآزاد يموجـود  ذاتاً را انسان رهیفر سـلطه و سـرکوب    طیدر شـرا  انسـان . دانـد  یم
 آنـان  و شـود  یم افراد یناتوان باعث طیشرا نیا رایز ،تالش کند يکسب آزاد يبرا تواند ینم
ـ  بـاز  خطرکـردن  از را و  يآزاد نیتمـر  يبـرا  ییفضـا  رهیـ فر یفرهنگـ  يهـا  حلقـه . دارد یم

  . شود آزاد ریامن سازش با حالت غ میحر نینشجااست تا مشارکت خالق  یدموکراس
 اتشـان، ینظر ابراز يبرا کودکان يآزاد به احترام ضمن ز،ین یفلسف کندوکاو يها حلقه در

آن  قیمصـاد  ياز واژه به سـو  شد، گفته زین تر شیپ که چنان پمن،یل. شوند یم يواکاو ها واژه
بـه   دیبا وگو گفت انیو در جر ندارد يا   شده نییتع شیازپ فیتعر زیچ چیه. در حرکت است
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ـ ل نظـر به . ستین یقاعده مستثن نیاز ا زین يآزاد ةواژ. دیآن معنا بخش  بـه  يا   واژه چیهـ  پمنی
 شکسـتن  يمعنـا  به نوجوان يبرا يآزاد. ستین زیانگ جانیه نوجوان يبرا يآزاد ةواژ ةانداز

 آزاد يبرا یراه يوجو جست. است يخودمختار و استقالل کشف و یکودک يبندها و دیق
 زین او ست،ین آماده جامعه در کامل مشارکت يبرا هنوز او چهگر. است یانسان نیچن ستنیز

مختلـف از آن   يهـا  برداشت یابیارز به ،يآزاد يمعنا يوجو جستدر  سال، بزرگ همچون
. است یاجتماع یدر زندگ يآزاد ۀمسئل یشگاهیآزما ۀنسخ یکودک پمن،یل نظربه . پردازد یم

 تـوان  یآن، م يبرامعنادار  یمفهوم آوردن و واژه نیا رامونیپ بحث در کودکان رکردنیگبا در
کـودك را   قیو از آن طر کردروشن  کودك يرا برا آزاد ریآزاد و غ ينهادها نیب يها تفاوت
ـ ا رسـد  یم نظر به. واداشت ها عملکرد آن یابیبه ارز عمـل   يآزاد ینـوع   بـه  تـاً یروش نها نی

 را] آزاد ریـ غ[ قبـول  قابـل  ریغ یاجتماع ينهادها که نیا« به انجامد؛ یم یسال بزرگکودك در 
  ).Lipman, 1988: 121( »ردیبپذ یبررس و نقد بدون تر کم

  
  یآگاه مطلوب سطحو  یمرب ایش آموزگار قن 5.13

ـ  يگـر  لینقـش آموزگـار تسـه    ره،یفر یفرهنگ يها و حلقه یفلسف کندوکاو يها در حلقه  ای
و دوجانبـه اسـت و نـه     ،دالنـه  هم ،یافق ریو فراگ یمرب نیو ارتباط ب. است یکنندگ هماهنگ

رشـد   سطح خواهد یم پمن،یل یفلسف کندوکاو يها حلقه در گر، لیتسه. جانبه کیو  يعمود
 نیراسـت  یآگـاه  ره،یـ فر یفرهنگـ  يهـا  حلقه در ،و دهد ارتقا را کودك يریادگیو  یشناخت

ـ ل. برسـاند  »بـالقوه  یآگـاه  حـداکثر « به را رانیفراگ) بالفعل( سـطح   مـورد  در رهیـ فر و پمنی
  .ندمتأثر او »رشد یبیتقر ۀمنطق«و مفهوم  یگوتسکیاز و دو، هر ،یافتگیارتقا

  
  دانش بودن یساختن 6.13

 شـده  نییتع شیپاز يزیچ یدرس يمحتوا ای وگو گفتبحث و  يمحتوا پمنیو ل رهیفرنظر  به
. اسـت  رندگانیادگی ایخود کودکان  يها و پرسش مسائل برایند وشنود گفت يمحتوا. ستین

 وقفـه،  بـدون  یپژوهشـ  قیطرو ابداع دوباره از  يابداع و نوآور ةدییمعرفت زا رهیفر نظر به
ـ  گرید کیو با  ،با جهان جهان، در انیآدم که است دبخشیو ام ناآرام، مستمر،  کننـد  یدنبال م

)Freire, 1970: 85.(  
آن را  بلکـه  ،شـود  آموختـه  وار یطوط که دانند ینم يزیدانش را چ زین همکاران و پمنیل

مهـم   آمـوز  دانـش  يبرا که دانند یم یمسائلحل  قیو از طر طیبا مح رندهیادگیحاصل تعامل 
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پرشـدن   يو آماده برا یته یکودکان، کودك صرفاً ظرف يآموزش فلسفه برا ۀبرنامدر . است
و جهان را  گران،یخود، د ةدربار شناخت او ست،ین شده نییتع شیپاز يمحتوا ایاز اطالعات 
 را یدانش نیچن يرو نیا از). Lipman et al., 1980: 85( آورد یم دست فعال به یضمن کاوش

آن را نشـان   وگـو  گفـت ضـمن   نـد ک قادر را کودکانکه  یدانش داند؛ یم کودکان آن از پمنیل
 بـه و  بگذرنـد،  کلمات صرف يادا مرز از کنند، استفادهاز آن  يهر کار دادن انجام در ،دهند

  .ابندی  دست کلماتکاربرد دانش 
  
  یفرهنگ يها و حلقه یفلسف کندوکاو يها حلقه 7.13

ـ  کنند یم تیتبع یمشابه مراحل از دو هر پرسـش،  ( محـرك  کـردن  مطـرح : قرارنـد  نیدکه ب
ـ  کـودك  بهمحرك رمزنامه  رامونیتفکر پ يکه برا یزمان ،)غیره ، وریتصو داستان، ـ فراگ ای  ری

 سـؤاالت،  اهـم  نشیگـز  موضوع، رامونیپ یسؤاالت طرح وشنود، گفتورود به  شود، یم داده
ـ پا در و هـا،  پرسـش  به پاسخ از . يگـر یخـود و د  ۀشـ یبـر اند  ییو تـأمالت نهـا   يداور انی

ـ نگـره بـه    دو هـر  که روست نیا ـ  نیآفـر  تحـول  يریادگی ـ انجام یم  و باورهـا در  تحـول  د؛ن
  .خود ةشمرد یهیبد يها فرض شیپ

  
  يریگ جهینت. 14
 هرکودکان،  رايآموزش فلسفه ب ۀبرنامو  يانتقاد ای کالیراد تیو ترب میتعل یتیترب کردیرو دو
 گران شناخت کنش یاجتماع يها فرض شیپکه  ییجا ؛اند زده هیتک يبر سنت نقاد ینوع به دو،
  .ستینجدا  گرید کیاز  نیراست يها ارزش نییو شناخت جهان و تع دارد اریبس تیاهم

کودکـان انسـان    يآموزش فلسـفه بـرا   ۀبرنامو  رهیفر يانتقاد تیترب و میتعل طبق که نیا
 يآراو احتـرام بـه    کیـ دموکرات یـۀ روح داشـتن  بـه  و استتفکر  يمناسب برا ۀنیزم يدارا

دو  نیـ کـه ا  دهد ینشان م شود یم قیتشو ،کندوکاو ۀحلق يقالب تعامل در الگو در ،گرانید
هـر   سال، بزرگ ای کودك. دانند یم یانسان تیآزاد و عامل ةانسان را برخوردار از اراد کردیرو

  .رندیآزاد و مخ وشنود گفت ای یدرس ۀبرنام يمحتوا رد ای رشیدو، در پذ
ـ آموزگـاران را   یتیو روش ترب ینظام آموزش یتیترب کردیرو دو هر  از فـارغ  و طـرف  یب
ـ ق نیهمـ  بر زین کودکان مورد در. دانند ینم يگذار ارزش  يا   رنـده یادگی ایـ هـر کـودك   : اسی
ـ  یآموزشـ  طیخاص خود را به مح يها ارزش ـ  یفلسـف  وشـنود  گفـت از  هـدف . آورد یم  ای

ـ ب به ها انسان قیتشو شمندیاند دو نیا نظر مورد یفرهنگ  ـ  یتیترب  و هـا  ارزش پـرورش  و انی
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متفکرانـه و متأمالنـه از    یکه منجر به دفـاع  ییتا جا دادهاستیبه امور و رو ستنینگر ةویش
مشـترك   يکنـدوکاو هـر دو،   ره،یـ فر یفرهنگ يها و حلقه یفلسف کندوکاو ۀحلق. شود ها آن

تعامـل  . انـد  رنـده یادگی ـ اددهندهی زمان هم دو هر انیکه در آن م. است رانیو فراگ انیمرب نیب
ـ  و با آموزگار بـه  گرید کیبا ) رانیفراگ(کودکان  نیآزادانه ب  يبـرا  یفرصـت  گـر  لیتسـه  ۀمنزل

  . دهد یم دست به شانهیو خوداند ،دالنه هم ،خالق ،يتفکر انتقاد يریادگی
ـ  افراد افتنی تحولگرچه  شمندیاند دو نیا  قـرار  نظـر  مـد  خـرد  چهـارچوب را در  یآدم

 جـاد یا يبـه سـو   روجامعـه اسـت و    به معطوفو  يفرافرد آنان یتیترب تیغا اما ،دهند یم
 مناسـبات  بـه  نسـپردن  تـن  تیـ غا نیا یتجل نیتر ملموس. دارد یمناسبات اجتماع در تحول
ـ  آموزگار با ارتباط در خواه است، ساالن بزرگ و کودکان انیم ۀاقتدارمآبان و سلطه ـ  ای  ،یمرب
 بـه  را خـود  يجـا  انـه یگو تک و هیسو کی مناسبات. جامعه افراد ریسا خواهو  ن،یوالد خواه

ـ  نظـر  به. سپارد یم وشنودگرانه گفتو  یعقالن ۀمفاهم و ارتباط ـ ل و رهیـ فر رسـد  یم در  پمنی
 یآن دو مسـتلزم حـداقل   یتیترب يها روش چهگر ستند،یخود ن ۀجامع يساختار تحولانتظار 
  . است يا    جامعه هر در کیوکراتدم ياز فضا
 يبـرا  فلسـفه . اسـت  یسـاختن  یتیمـاه  يداراو  نیحال تکو دردانش  دگاهیهر دو د در

دانش قرار دارد و صراحتاً به  یساخت اجتماع ةباردر رسیپ دگاهید بر یمبتن يحد تا کودکان
ـ ن رهیـ فر). Golding, 2007: 4( سازند یم را دانش و معنا کودکان که کند یمنکته اشاره  نیا  زی

 بـا  هـا   سـوژه  وشـنود  گفتکه در  داند یم یاجتماع يا   سازه را دانش ییوید و رسیپ از متأثر
  ).Freire, 1970: 5( شود یم ساخته ابژه ـ سوژه یکیالکتیو در وحدت د گرید کی
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