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 هاستارهآموزش بی

 (پائولوفریره «آموزش فعال» نظریه با تاکید بر: نظام آموزشی مشارکتی)درآمدی بر 

 1حبیب فرشباف

 مقدمه

دوران و  شودی از آموزش و پرورش شروع میی پایدار در هر کشورپردازان معاصر، توسعهبه باور کارشناسان و نظریه

مدرسه باید کانونی برای تمرین برابری،  های آموزشی سنتی به سر آمده است.نظام

ای برای تعامل بین همبستگی اجتماعی، تمرین اعتماد متقابل و فراهم آوردن زمینه

اید ن مدرسه بیهمچن و طبقاتی و دینی متفاوتی دارند.های قومی افرادی باشد که ریشه

رتباط ی نوعی ایکدیگر و نیز برقرارهای افراد نسبت بهکانونی برای کاهش پیش داوری

ی اصلی آموزش و پرورش، دهاییعنی آمیز و انسانی بین افراد مختلف جامعه باشد.صلح

ها است. سوق دادن کودکان به سوی فردگرایی و افزایش آموزش زندگی مدنی به بچه

  .استی ابزاری حاصل فرهنگ سلطه رابطه

 ؛کنندتماعی دور میآموزان را از کارهای اجهای آموزشی معلم محور، دانشنظام

های بنابراین الزم است انگیزه شوند؛یکدیگر میبا  آموزاندانشو باعث رویارویی  دهندیی را در آنان رشد میفردگرا

 باشند.دیگری جایگزین نمره و رقابت ناسالم 

 ،طرفدار نظام آموزشی مشارکتی ی تعلیم و تربیتشود تا با اشاره به نظرات کارشناسان حوزهن نوشته سعی میایدر

عرفی شود م برزیلی آموزگار و تربیتی فیلسوف انتقادی، تربیت و تعلیم پردازنظریه 2«پائولوفریره»« آموزش فعال»نظریه 

 .اخته شودانددر کشور  ی تعلیم و تربیتهای برخی از کوشندگان حوزهنگاهی نیز به تالشو به موازات آن نیم

 «مشارکتی یآموزشنظام طرفداران و  «پائولوفریره 

نامد و های بانکی )بایگانی( مینظام ش سنتی رفتاگرایی )معلم محور( راهای آموزشی مبتنی بر رونظام «پائولوفریره»

 های سنتی، معلم و شاگردن روش، بر خالف روشایکند؛ دریعنی نظام مشارکتی را توصیه می« آموزش فعال» ،در مقابل

پیامد نظام آموزشی بانکی )بایگانی( وی همچنین  برند.با هم فکری و همکاری، روند آموزشی را پیش میبا کمک هم و 

 داند.ی کودکان و برانگیختن ساده لوحی در آنان میرا به حداقل رساندن و از بین بردن قدرت خالقه

ن های محروم در فقیرتریبا مردم و توده های روانشناسی، بلکه در بطن کارنظرات خود را نه در آزمایشگاه «پائولوفریره»

 ی حضور دربیند و به واسطهفریره انسان را در بطن جامعه می های برزیل، شیلی و گینه به دست آورده است.بخش

 پردازد.و دیگران می میان مردم و مشارکت با آنان به ارتقاء خود

ی وی به بنیان آموزش در ی گذاشته است، توجه ویژههای آموزشی جهاندر نظام «فریره»از جمله تاثیراتی که نظرات 

تر ریشه بگیرد و در عین حال بتواند زندگی را غنی است که هر آموزشی باید از زندگی ن باورای بستر زندگی است؛ او بر

ند خرس های زندگی به پیش رود و از رشد خود در تعامل با سایر انسانمعتقد است که انسان باید در رودخانه وی کند.

 ؛ای مجرد و خالء گونه بی معنی استکند و زندگی او در فضانسان در بستر زندگی است که معنا پیدا میچرا که  باشد.

  تواند به سطح معقولی از رشد و بالندگی برسد.ها میانسانی در تعامل با سایر انسان در واقع هر
                                                            

 معلم بازنشسته آموزش و پرورش 1

 یلیبرز آموزگار و تربیتی فیلسوف انتقادی، تربیت و تعلیم پردازنظریه ،(۱۹۹۵ می 2–۱۹2۱ سپتامبر ۱۹) Paulo Freire  پائولوفریره 2
 یتترب و تعلیم در پایه متون از یکی عنوان به که یافت شهرت «دیدگانستم آموزش» تأثیرگذارِ کتابِ نوشتن یهواسط به بیشتر او. بود

توسط انتشارات خوارزمی در ایران منتشر شده  ۱3۵8در سال  داد هلالفوسیو  کرشیب دماحی این کتاب با ترجمه .شودمی شناخته انتقادی
 است.
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بندی کودکان به تیزهوش، ممتاز و دیگر وهگرو تبعیض آمیز وهای تفرقه افکنانه مقایسه»اعتقاد دارد:  «فریرهپائولو»

گرایی به شدت با نخبهوی  «آموزان را در برنخواهد داشت.دار کردن احساسات دانشها، چیزی جز جریحهبندیسیمتق

 د.به کننترین آنها(، احساس ارزشمند بودن را باید تجرکودکان )حتی کم هوشاو اعتقاد داشت که تمامی .مخالف بود

ن ای؛ ران مواجه استحن باور است که نظام تعلیم و تربیت معاصر به طور پیوسته با باینیز بر 3«زادهفاطمه قاسم»دکتر 

یگانه هدف آن فرهنگ پذیری، پیروی، همنوایی، سازگاری، شرطی کردن و نهایتاً  ی نگرشی است کهنظام، بر پایه

ت یونسکو جهها باید همدلی را بیاموزند؛ حدود پانزده سال است که بچه»معتقد است  وی ها است.بردگی نوین انسان

رایی مخالف گکند؛ حتی کودکان استثنایی نیز نباید جدا شوند. نخبهرشد عاطفی کودکان، آموزش فراگیر را توصیه می

رکت به کودکان آموخته شود. جدا دیدگاه آموزش فراگیر است و باید در مدارس به جای رقابت، همدلی، همکاری و مشا

ها برای زندگی و نیز در جهت یادگرفتن و به کار بردن آموخته ی آنها است. هدف از آموزشها به ضرر همهکردن بچه

 «. وگو کردن و گذشت کردن جزو اهداف رشد اجتماعی استزندگی جمعی است. گفت

ه های آموزشی که بنیز بر خالف اکثر نظام روس یپرآوازهپداگوژیست و متخصص تعلیم و تربیت ، 4«سوخوملینسکی»

 ؛ باال بردن سطح آگاهی«کنندیک دایرةالمعارف سیار تبدیل می آموزان، آنها را بهی دانشبا پر کردن حافظه»نظر وی 

یشیدن دانآموزش او کند.و دانش و رشد استعداد و توانایی و تقویت نیروی ابتکار و خالقیت دانش اموزان را پیشنهاد می

 داند.میترین مهارت و هنر معلمیبه کودکان را عالی

 هایشتوان آن را دارد که از سایر همکالسی ی فعالیتیک زمینهکی، حداقل در هر کود ،«سوخومِلینسکی»به نظر 

 .یدواهد بخشیادگیری را خحل بعدی ن امر به کودک احساس توانمندی، هوشمندی و انگیزه برای مراای سبقت بگیرد و

ر برت»ای معین، فرصت لذت بردن از های گوناگون، به هر دانش آموزی، در لحظهاو اعتقاد دارد که هر معلم باید با روش

افزاید که، هر گاه او می تک دانش آموزان فراهم آورد.یاد ماندنی را، در زندگی تکی بی همتای بهن لحظهای ،«بودن

یک عرصه موفقیتی کسب کند،  الم و بدون نقص است، نتواند در مدرسه و دست کم درآموزی که از نظر ذهنی سدانش

 وجو کرد.بلکه باید در مدرسه جست ،قطعاً عیب و نقص را نه در دانش آموز

 فتن کارگروهی است.گریاد یشیدن واندهدف از آموزش، درست مشارکتیآموزشی نظام طرفداران به نظر  ،در واقع

  مشارکتی و عدالت اجتماعینظام آموزشی 

های با نظام به زوال فضیلت اخالقی در جامعه منجر خواهد شد و تنها کند که فقدان عدالت اجتماعید میتأکی «فریره»

 .اشدبو ارتقای کرامت انسانی  توان انتظار داشت که ماحصل آن غنای آموزشی نوآموزانآموزشی مبتنی بر مشارکت می

های السی مدارس غیرانتفاعی و کرویهبا تبدیل شدن نظام آموزشی به بنگاه اقتصادی و افزایش بیمتاسفانه در کشور ما 

اً به ن امر نهایتای رود ویکی بین طبقات برتر و محروم جامعه به کلی از بین میکنکور و مدّرسان خصوصی، امکان نزد

طبقات کم  معموالً دراز طرف دیگر،  بخشد.زند و آن را تداوم میمی ی فقر و مطرود شدن طبقات محروم دامنچرخه

 ثروت بضاعت، موفقیت اجتماعی به جای تحقق آرزوهای شخصی عمیق و دور و دراز به دستاوردهای مبتنی بر کسب

نها خارج از ت شان را نه. آنها معموالً موفقیتاستن طبقات بسیار ضعیف ایدر نتیجه میل به تحصیل در ؛شودتعبیر می

 پندارند.ی خود، که امری بیرونی و خارج از کنترل خود، میاراده

                                                            

 نوجوانان و کودکان شناسی روان و آموزشی امور ریزبرنامه و مشاور پژوهشگر، مدرس، و شناسی روان دکترای دارای زاده قاسم فاطمه 3
سهموس» مشاور و کودکان حقوق از حمایت انجمن عضو و دارد عهده به نیز را پویا پژوهشی انجمن دبستانی پیش گروه کار ریاست او. است

 است« امروز مادران ی

برای  -۱۹28-۱۹70ی روس پداگوژیست و متخصص تعلیم و تربیت پرآوازه Sukhomlinskii, Vasilii Aleksandrovich سوخوملینسکی4
 رهدربا سوخوملینسکی ربتجا و هانظریه :نهمگا برای علمی تربیت و تعلیم»کتاب آشنایی بیشتر با نظرات سوخوملینسکی رجوع شود به 

 ۱372 -تهران –نشر آروین  -دیمیرها توران از ریپیشگفتا با ;(خدادادی) هیرمندی رضی ترجمه - «تربیت و تعلیم
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پرورش از ساختن  و برگزار شده بود، وزیر آموزش« عدالت آموزشی»در سمیناری که در دانشگاه تهران تحت عنوان 

مت فقر، سالن که ای و ن تائیدی بر فقدان عدالت آموزشی در کشور بودای و دارس در اقصی نقاط کشور صحبت کردم

اولین عارضة فقر و محرومیت عدم اعتماد به نفس است که  و اندازدها را به خطر میجسمی، روانی و اخالقی انسان

ن آ اما نکته مهم کند.را فراهم می آسیبهای اجتماعی و روانیایش به سوی گری مناسبی جهتله زمینهئن مسایخود

های تبعیض و نیازهای زمینه تمامیرفع که  سخن به میان آوردتوان از عدالت می در نظام آموزشی هنگامیاست که 

  ها مد نظر باشد.انسان

سازی شده است، بلکه به یافته نه تنها برای هر منطقه و هر قومی بومی های آموزشی در کشورهای توسعهامروزه نظام

 انن میان زبایباشد و درران متشکل از اقوام گوناگونی میای مردم .یافته استاملتک های مدرسه محور نیزسوی نظام

ن ایشود. بنابریاد می هاو از آن به عنوان عنصر اصلی فرهنگ و هویت انسان ای برخوردار استاز اهمیت ویژه مادری

 های متفاوت با عدالت همخوانی ندارد. ها و هویتمختلف و نیز فرهنگ هایگویشها و تبعیض در میان زبان

 های آموزشنظام آموزشی مشارکتی و روش 

آن چه مسلم  یادگیری نیز باید متحول شود.یاددهی و  هایدنیا لحظه به لحظه در حال تغییر است و به تبع آن شیوه

قط باید دگرگون شود. ف های آموزشی نیزن است که محور توسعه، تنها تکنولوژی آموزشی نیست، بلکه شیوهای است

ا زمانی که نظام آموزشی تغییر نیافته است، ب کند و تام آموزشی را متحول نمینظا های درسیالکترونیکی کردن برنامه

ی صرف از دنیای مجازی را مدرن شدن ابزار آموزشی راه به جایی نخواهیم برد؛ مدرن شدن ابزار آموزشی و استفاده

با محوریت حفظ کردن و اصالت بخشی به محفوظات دانست. در نظام دیجیتالی، دانش آموز با  یادگیری توان همانمی

 دهد.گیرد و سپس آن را به نام پژوهش به معلم خود تحویل میلمس چند دگمه، اطالعات الزم را از فضای مجازی می

ه فت و نگرنظر وزش کودکان را دری نخست باید روش آمکارشناسان اعتقاد دارند که برای شناختن کشورها در وهله

وگو و برخوردار از پذیر، خطرپذیر و اهل تعامل و گفتاگر کودکان را پرسشگر، خالق، صبور، نظم .ها رامحتوای درس

 کند.ی پایدار حرکت میراستای توسعه کنند، مطمئناً آن جامعه در وهی تربیتگرکت جمعی و همکاریمشار

میت حاک»یا عقالنیت جمعی بر فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی به جای حاکمیت سُنت و  امروزه توسعه را با گسترش

 نویسد:می ۵محسن رنانی کنند.تعریف می«فرمان

 ییعنی توسعه نه با سرمایه گذاری در زمینه نیازها شود.کودکستان و دبستان شروع می ی هر کشوری از خانه وتوسعه»

 «شود.ها آغاز میگذاری بر آموزش انسانها، بلکه با سرمایهمادی انسان

« انسان محور»آموزشی یک نظام نیازمند ایی پایدار(، درهر جامعه)توسعهبهبود کیفیت مناسبات انسانی و اجتماعی 

واال فقط با آموزش بدون پرورش، ذهن  ؛شوداست که در کنار هوش منطقی، بر هوش اجتماعی افراد نیز متمرکز می

ن ماشین حافظه ایتنها پرورش است که گر خواهد شد.مند پردازشگر و محاسبهشین حافظهیک ماافراد صرفاً تبدیل به

پرورش و تکامل نیابد، موجب رشد عقل ی انسانی ذهن آدمی هر گاه جنبه بخشد.ی انسانی میگر را جنبهمحاسبه

 گر خطرناکی تبدیل کند.های محاسبهتواند آنها را به ماشینن امر میای واهد شد کهها خفردی انسان

                                                            

 اکنونت وی .است کشور اقتصاد نظرانصاحب و از این دانشگاه در «تمام استاد» رتبه و دارای اقتصاد گروه علمی هیئت عضو رنانی محسن ۵

 به ایشان کتاب دو. استرسانده چاپ به علمی مقاله یکصد از بیش و ترجمه و تألیف مشترک یا مستقل طور به کتاب عنوان ۱۵ از بیش

 .استشده برگزیده دانشگاهی سال کتاب عنوان
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ای ذهن، همراه با گسترش توانایی هر نظام آموزشی که صرفاً بر تقویت بُعد حافظه»معتقد است: همچنین رنانی 

یک  بلکه در حال تکثیر کند،یک موتور ضد توسعه عمل می گری ذهن کودکان بنا شود، نه تنها به عنوانمحاسبه

 «عدالتی تاریخی است.بی

همه و همه باید در خدمت پرورش انسان  افزارها و نرم افزارها،ها، سختها، فناوریی سامانهدر هر نظام آموزشی، همه

نها، نی آهای انسایشهاند ی ذهن افراد، بدون توجه به بعدانهگرای و محاسبهتمرکز نظام آموزشی بر بعد حافظه باشد.

 کند.یا حیوانات موذی تبدیل میهای بی احساس افراد را به ربات

 به عالوه« خطرناک است. ی وجدان بدون دانشازهانددان بهدانش بدون وج»عقیده دارد که:  6دکتر حسن عشایری

یات اجتماعی ن فلسفه به کل حای گرایی مستتر در نظام آموزشی تنها در چهارچوب مدرسه محصور نمانده ومطلق

های عرصهسازد که در تمامی اندیشی میگرا و دگم و جزمهایی مطلقها ساری و جاری گشته و از آنها انسانانسان

 ن بینش معیار و شاخص ارزشهایشان خواهد بود.ای زندگی،

 افراد متمرکز «اجتماعیهوش »باید بر  ی انسانی ذهن )همان پرورش(،برای ارتقای جنبه»افزاید: محسن رنانی نیز می

 «دارند. ایی هوشی( بهرهشویم، چرا که ربات و حیوانات نیز از بخش غیر انسانی ذهن )بهره

  هامعلمنظام آموزشی مشارکتی و 

 شود و هر آموزشی از معلم.یعنی توسعه از آموزش آغاز می های مدرن نیز نیاز دارد.هر نظام آموزشی مدرن به معلم

سازی بستر توسعه و نظام آموزشی نوین ای یا رشد، مهیات نیازهای توسعههای آگاه و بدون شناخبدون داشتن معلم

 باشد.امکان پذیر نمی

ه به معلمانی ک کرد.های خود استفاده مییک تئوری آموزشی در برنامهاز پیوند نظریه و عمل، به عنوان «پائولوفریره»

ل گویند عمکنند و به آنچه میترین آنهاست(، تکیه می)که عشق نمایانهایی داشته ها، برها و نداشتهرغم کاستی

خوانند، به خوبی آگاهند که تغییر نگرش در دیگران، تنها ها فرا مینمایند و دیگران را به غیر زبان خویش، به نیکیمی

باشد،  است؛ بیش از آنکه علم بیش از آن که دانش باشد، بینش و تنها از طریق رفتار ممکن است. به بیان دیگر، معلمی

 عمل است و بیش از آنکه گفتار باشد، رفتار است.

توانند بنویسند و بخوانند، بلکه کسانی کسانی نیستند که نمی 2۱بی سوادان قرن »معتقد است که  7«الوین تافلر»

 «های کهنه را دور بریزند و دوباره بیاموزند.توانند آموختههستند که نمی

این توانند درگرایی را دارند، میبا جامعه ه زدن عقالنیتگرسانی که تواناییحب نظران تربیتی معاصر، تنها کبنابه نظر صا

 به عنوان معلم فعالیت کنند. عصر

وجوگر و کنجکاو است و در کند، او به شدت جستهای درسی او را راضی نمیای است؛ کتابفرا مدرسه ،معلم معاصر

 زداییسکند و تقدخود نیز شک می ترین بینشیقینی پردازد. او درخ بیشتر به پرسش میضمن تدریس به جای پاس

 دهد.ی مفاهیم پیشین اساس نگرش او را تشکیل میاز همه

                                                            

. است ایران پزشکی علوم دانشگاه استاد و ایرانی عصبی شناسروان و شناسعصب( تبریز در ۱320 فروردین 3 متولد) عشایری حسن 6
 .است فرایبورگ دانشگاه آموختهدانش او

برای آثارش  که پژوه آمریکایی بودنویسنده و آیندهروانشناس، (، 20۱6ژوئن  27–۱۹28اکتبر  3) Alvin Toffler تافلرالوین لویس  7

پژوهان جهان شود. از تافلر به عنوان یکی از مشهورترین آیندهفناوری شناخته می نیک وتکهای انقالب دیجیتال، انقالب ارتباطات و در زمینه

 شهرت یافت.« موج سوم»برای نخستین بار در ایران با ترجمه و انتشار کتاب تافلر . شودیاد می
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 او درتالش برای ؛پذیر ارائه نمایدانعطاف ای، اجتماعی، فرامرزی و کامالًاش را غیر سلیقهیشهاند کوشدمعلم مدرن می

گذارد؛ او شنود و به صداهای مختلف احترام میی صداها را میشناختن فرآیند آموزش و پرورش فروتن است؛ او همه

یز های خود نهای دیگران به تواناییپذیر، نوآور و خالق و پرسشگر است و ضمن احترام به دیدگاهبی تعصّب، انعطاف

 دهد، حساس است.کالس و در جامعه روی میاعتماد دارد و در برابر آنچه در 

ن و ونی بودنجایی و اکنای تربیت انتقادی است. استداللی بودن، بی اعتمادی به تاریخ، و روش کار معلم مدرن تعلیم

 ن معلمان است. ای هایاز جمله ویژگی زدایی از اشخاصقداست

یافته معنی لغات معلم است که در کشورهای توسعه  های زیادی)فیلسوف اتریشی(، سال 8«رودولف اشتاینر»به گفته 

ها نیست و باید از ی دانش و اطالعات و مهارتو شاگرد عوض شده است و دیگر معلم به عنوان دانای کل انتقال دهنده

فقط  گرها تنها به عنوان تسهیلن نوع مدارس معلمایدر کند.ها با هر آنچه دوست دارد، خودداری پر کردن مغز بچه

ن روش ای۱۹۱۹اشتاینر در سال  ی شرایط و تمهیدانی هستند تا خود دانش آموزان به اکتشاف بپردازند.فراهم آورنده

معرفی  دگرا و زیبایی پسنا آزاد، اخالقای که انسان رای فلسفی دارد؛ فلسفهرا به جهانیان معرفی کرد؛ روشی که پشتوانه

 کند.می

های اشتاینر در بریتانیا تأسیس شد و آغاز به کار کرد. اکنون بیش دهای جهت ارائه ۹«یمدارس والدورف» ۱۹22در سال 

، ی تدریسن شیوهای در شوند.های اشتاینر مدیریت میدهای یی والدورنی در جهان وجود دارند که بر پایهاز هزار مدرسه

ها های، به پرورش بچو قبیلههای قومی نژاد و تعلقیش باشد و بدون نظر به ملّیت، اندی والدورف باید آزادمعلم مدرسه

 بپردازد.

هایی اساس مدارس والدورف بر فهم همگرایی بین روح و جسم و معنویت است. هدف معلم والدورف باید پرورش انسان

، در قالب آموزشیمراکز این های درسی در برنامه شان نقش آفرینی کنند.مثابه شهروندانی جهانی در زندگی باشد که به

زی شده رینوشتن، واگویی، نقاشی، طراحی، موسیقی و حرکت برنامه موضوعاتی نظیر: داستان گویی، نمایش، خواندن،

گری و توّجه دادن، نظارت و بر آن است که نقش معلم و مربی در همه حال نقش تسهیل «اشتاینر»است. تاکید 

 ی دانش پیش من نیست.کند که : همهان عنوان میآموزگر همواره به دانشراهنمایی است. تسهیل

نیز مبارزه با اختگی کنجکاوی در کودکان است؛ وی سرکوب کنجکاوی در  «فریرهپائولو»ی آموزش اساس فلسفه

 تربیت را افرادی ،گرسلطه هایحاکمیت در آموزشی هاینظام – «فریره»به نظر  داند.کودکان را نوعی جنایت می

الگوبردار  باید معنی است و همهن نظام آموزشی، خالقیت و تفکّر بیایدر .شندبا نداشته مسئولیت احساس که کنندمی

 بار بیایند، تا فقط طبق دستور و بر اساس بخشنامه انجام وظیفه کنند. هاو پیرو کلیشه

                                                            
8 Steiner Rudolf  نویس، ( فیلسوف، ادیب، پرورشکار، هنرمند، نمایشنامه۱۹3۵مارس  30–۱86۱فوریه  2۵ ( )به آلمانی)رودولف اشتاینر

خت پویا، داروهای آنتروپوزوفی و ریآنتروپوزوفی، آموزش والدورف، کشاورزی زیستشناس اتریشی بود. او بنیانگذار اندیشمند اجتماعی و نهان

  است.بوده( Eurythmyهنری نوین حرکات منظم بدن )

 

سه  ی. آموزش والدورف آموزشخوردیم وندیروزمره پ یاست که با زندگ یو فکر یهنر ،یاز عناصر کاربرد یبیوالدورف ترک یآموزش روش ۹

است که در آن  یطیامکان خلق مح ،یآموزش ستمیس نی. هدف از ادهندیم لیاست که عناصر آن را روح، جسم و روان هر فرد تشک یوجه

 .ابدیتمام عمر، همراه با شور شوق به آموختن، پروش  یبرا شانیو جسم یعاطف ،یفکر یهاتیکنند تا ظرف بهجرکودکان آموختن را ت

 کیکودکان را تحر یکنجکاو دیها باو کتاب هادرس/ و تنوع همراه باشد یبا آزاد دیبا آموزش: از این قرار استدر والدورف  یآموزش نکات

ز )استفاده ا تیدر کنار فعال یریادگی/ است ستمیس نیا یانضباط و احترام دو اصل جدانشدن /دهند شیکودکان را افزا یکنند و قدرت نوآور

 آموزش بلندمدت/ قلب، دست و ذهن(
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  نیازهای مردمنظام آموزشی مشارکتی و 

 .ی اجرا درآورددر برزیل به مرحله« توانند بخوانندها نیز میهنهپا بر»طرحی را با عنوان  ۱۹62در سال  «فریرهپائولو»

نفر از کارگران نیشکر  300ن طرح با کمک همکارانش، بر اساس نیازهای مردم، طی چهل و پنج روز تعداد ای او در

 که زبان مادری آنها بود، آموخت. واندن و نوشتن به زبان اسپانیاییبرزیلی را خ

آگاهی،  .شودگاهی منجر به رهایی انسان میکوشد. آهمواره برای آگاهی خود می کندمعرفی می «فریره»انسانی که 

 شود. کنشیابد و به انتخاب در انسان منجر میدانشی است درونی شده و نهادینه شده که در رفتار هر فرد بروز می

 «فریره»انسان  سازد.و جهان پیرامونش را میآگاهانه وجه تمایز انسان و حیوانات است و انسان با آگاهی است که خود 

دگی باشد که به زنانسانی رویاپرداز خالق نیز می «فریره»همانقدر که منتقد است، اهل گفت و شنود نیز هست. انسان 

 نده، همواره امیدوار است.یآ و

عاشق  «اچه گوار»مدوّن و مطرح شده است؛  «پائولوفریره»یکی از ارکان نظرات  نیز به عنوان ۱0«چه گوارا»نظرات 

 برای ایمایهی درس، به منزله«گواراچه»یک از رفتارهای . هربود «چه گوارا»مجذوب رفتارهای  «فریره»انسان و 

 فته است.گرهای فریره مورد استفاده قراریشهاند

اسواد کردن ببرای  «چه گوارا»، بلکه برای بسیاری نیز شگفت انگیز بود، تالش «فریره»نه تنها برای  یکی از مواردی که

دهی و متشکل کاسترو مشغول سازمانر کنار فیدلوقتی او درکوبا د .مبارزان و قیام کنندگان در جوامع مختلف بود

ان و موزی کشاورزن نتیجه رسید که باید به سوادآایکردن کشاورزان و کارگران برای شرکت در قیام مسلحانه بود، به

اخت و از مطالبی که نیازهای کشاورزان را اند های سوادآموزی به راهبرنامهی او در هر پایگاه نظام .کارگران کمک کند

شدند و از لذت ن ترتیب کشاورزان خیلی سریع با سواد میای داد، برای امر آموزش آنان استفاده کرد؛ بهپاسخ می

 «چه گوارا»غیب و تهییج ، جنبش سواد آموزی مردم با ترنیز بعد از انقالب کوبا بردند.خواندن و نوشتن بهره می

 فت.گرشکل

 اناو در کنگو تالش کرد که مبارز های فرهنگی را با مبارزان کنگو شروع کند؛در کنگو نیز کوشید تا آموزش «چه گوارا»

به آموزش،  «چه گوارا»نوع نگاه  .یاد بگیرند ن به زبان فرانسه راهم به زبان محلی خود مسلط شوند و هم خواندن و نوشت

فت و از آن بسیار گرقرار «پائولوفریره»ها، با نیازهای مخاطبان، بسیار مورد توجه و هماهنگ کردن برنامه سوادآموزی

 سود برد.

دهند که مردم وارد تعامل و دشمن گفت و گو هستند و اجازه نمی های ضد مردمیقدرت اعتقاد داشت «چه گوارا»

 گفت و گو شوند.

د تا کوشیقد و قضاوتی هراس نداشت و حتی بیش از هر کسی و هر جریانی میچه گوارا از هیچ ن»نویسد که فریره می

ود توان همیشه انقالبی بهای نقادانه است که مییشهاندی تفکر واو معتقد بود که به واسطه «اقدامات خود را نقد کند

 و همواره اقداماتی به نفع مردم انجام داد.

 ینظریه «چه گوارا» .، همبستگی نظریه و عمل است«چه گوارا»های ویژگیترین یکی دیگر از مهم نویسد:می «فریره»

 وارد کار داوطلبانه شد. مطرح کرد و زودتر از بیشتر مردم ها و مزارع کوبا رایک روز کار داوطلبانه در کارخانه

                                                            

 نامبه تربیش که( ۱۹67 اکتبر ۹ یدرگذشته – ۱۹28 ژوئن ۱4 یزاده (Ernesto Che Guevara: اسپانیایی به) گوارا چه ارنستو ۱0

 یکی و آرژانتین یزاده مارکسیست انقالبی و جنگی پردازنظریه مدار،سیاست کمونیست چریک، پزشک، شود،می شناخته چهاِل یا گوارا چه

 نشان یک عنوان به و دوستانه بشر انقالبی نمادهای از یکی عنوان به فراگیر بطور او ظاهر و چهره. بود کوبا انقالب اصلی هایشخصیت از

 .گشت بدل عامه فرهنگ در شده شناخته جهانی
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مرکز »تاسیس  با ۱۱«صفا پوینده»در کشور ما نیز  کند؛شود که کار داوطلبانه تعهدی عاشقانه را طلب میگفته می

رود(، در ترین مناطق تهران به شمار مییکی از پر آسیبی دروازه غار تهران )که در محله ۱2«کارآفرینی آوای ماندگار

ی بنا به ارزیاب کارهای خیاطی ارتقا داد ورا عالوه بر سوادآموزی به استاد ن منطقهای عرض دو سه سال، صدها نفر از زنان

یکی دراو،  .نائل آمد چهل کشور، بزرگترین کارآفرین شناخته شد و به دریافت دیپلم افتخار و یونسکو بین صد سازمان

ی هایم و همهمن وجودم، تک تک سلول»: نویسدهایش مییادداشتاز

خواهم عشق به زندگی قطرات خون در بدنم، سرشار از عشق است؛ ولی می

بشریت به مفهوم  ها عشق غیر طبقاتی باشد؛ عشق بهو عشق به انسان

 «عام.

 بر سر مزار صفا پوینده گفتند: «دکتر عشایری»

ن که بی ای یعنی خودآگاهانه زندگی کردن»

ها را به کار و انرژی تبدیل کردن و نه عدالتی

ن عرصه نیز ای صفا پوینده در .ر زدننشستن و غُ 

 «عملکرد انسان نیز تاثیر خواهد گذاشت.الگوی ما بود؛ باید از الگوها آموخت، وقتی نظریه نهادینه شود در 

 «د که چگونه با عزت نفس و شاد باید زندگی کرد.یاد دا صفا به ما»عالوه کردند: نیز  ۱3«شیوا دولت آبادی»خانم دکتر 

ما ناچاریم تالش کنیم و امیدوار باشیم؛ کارکردن و فرسودن، در هر حال »کرد: همیشه تکرار مینیز  پوینده صفاخود 

 «ز نشستن و پوسیدن است.بهتر ا

آباد تهران، در همان ی پاسگاه نعمتدر منطقه یکی دیگر از این افراد است. او ۱4(عمو خیاط) «صداقتی خیاط علی»

، زیرزمینی به وسعت اندرا دایر نموده «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»محله فقیرنشینی که مدرسه خودگران 

                                                            

 مرکزگذاران ت از حقوق کودکان و یکی از بنیانانجمن حمای، همکار «آوای ماندگار»مدیرعامل مؤسسه کارآفرینی و خیریه  صفا پوینده، ۱۱
 ر بود.غا دروازه ماندگار اوای سازی توانمند

 

 مدیره هیئت رئیس ایران، شناسیروان انجمن مدیره هیئت رئیس شناسی،روان دکتری( تهران ،۱32۵ شهریور ۱2) آبادیدولت شیوا ۱3
 است.( ۱362–۱388) طباطبایی عالمه دانشگاه بازنشسته استادیار و( کنون تا ۱373 از) کودکان حقوق از حمایت انجمن مدیرعامل و
 

 او. است ایرانی شناس جامعه و کودک حقوق فعال نویسنده، مشهد، در ۱32۵ متولد «خیاط عمو» به ملقب خیاط صداقتی علی ۱4
 هنر نام به) جدید آموزشی شیوه یک مبتکر و نموده تحصیل از بازمانده و خیابان و کار کودکان به سوادآموزی صرف را زیادی هایسال

نویسنده، یک در کسوت ۱37۱عمو خیاط در سال  .است تحصیل از بازمانده بزرگساالن و کودکان به سوادآموزی برای( نوشتن و خواندن
یافت، تغییر نام« مه سوار»به نام  ۱378ایاز که در سال کتاب حکیم ۱374به چاپ رساند و در سال « گورگاه»نخستین رمان خود را به نام 

پس از آشنایی با کودکان کار، به بررسی رفتارها و شرایط زندگی آنان پرداخت و  ۱380در سال  ز سوی انتشارات آگاه منتشر ساخت.را ا
ی داستانها در کتاب مجموعه ۱384عمو خیاط در سال این امر پرداخت. به« اتاق امن»، را مطرح کرد و در فیلم مستند «اتاق امن ذهن»رح ط

 ه،دآموزی اعم از کودکان کار و  یا کودکان از تحصیل مانهای )برج غاز( و )غارتار(، که توسط انتشارات نشر قصه به بازار آمد، از هر دانشبا نام
 یک جامعهاو به عنوان است.های از تحصیل مانده و کودکان کار را انتخاب کرده بچههاست که شغل معلمیاو سال یک قصه به چاپ رساند.

شناس، پس از امداد رسانی و کمک به زلزله زدگان چند منطقه از کشور، به بررسی پیامدهای روانی و اجتماعی زلزله پرداخت و سلسله 
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ها ی خودگردان بچههر روز بعد از تعطیلی مدرسه .کنداست و در همانجا زندگی می دهمتر مربعی اجاره کر ۱۵و  ۱0

ند ی پیون زیباترین بهانهای ی شعر )به قول نزار قبّانی:ن بار به بهانهای شوند ودوباره در همان منزل دورش جمع می

جبار »ی و با چنان آموزشی است که یابد و از چنین محفلها( و داستان و غیره، آموزش همچنان ادامه میانسان

  رسد.آورد و کتاب شعرش در عرض چند ماه به چاپ دوم میهای کار و زحمت سر بر میشاعر از میان بچه ۱۵«احمدی

تکرار یابد و شعارهای دشمن و مرگ بر و . . . آنقدر اخبار آن با جنگ آغاز و با جنگ پایان میدر دنیایی که تمامی 

که دیگر مجالی برای رشد عاطفه و احساس باقی نخواهد ماند، کسانی مثل صفا پوینده و  اندیشیمشوند که گاه میمی

ی زندگی خود را وقف آموزش همه صداقتی علی

کنند و های آسیب دیده و در معرض آسیب میانسان

 ابند؟!یبراستی چنین صفا و صداقتی از کجا امکان بروز می

  مدنی نهادهای و نظام آموزشی مشارکتی

 اجتماع محور

و متفکر فرانسوی معتقد  خ، فیلسوف، مور۱6ّ«میشل فوکو»

های زمان ها و محدودیتکسی که در درماندگی: است

فضاهای خالی را  ها، خطوط قدرت وحال، توانمندی

کند و به طور مداوم خود را گذاری میشناسایی و نشانه

ن ای داند که کجا خواهد رسید و نهدهد، نه میتغییر می

چرا که او همواره مراقب  ؛یشیداند که فردا چگونه خواهد

 است. زمان حال

هایی که از عزت زاده، انسانی دکتر فاطمه قاسمبه گفته

ی کیستی و نفس باالیی برخوردارند، معموالً درباره

کنند و توان تری را تجربه میچیستی خود احساس روشن
                                                            

و  ش استهنر پرورش و آموز عمو خیاطبیشترین توانایی  ی تحریر درآورد.، به رشته«زلزلهای بر جامعه شناسی مقدمه:»مقاالتی با عنوان 
او، نگاه خود را از متن به حاشیه معطوف  موزش و پرورش بر جای گذاشته است.ی آی همین هنر تاثیرات بسزایی را در عرصهبه پشتوانه

یافته واقعی و معاصر دست های اجتماعی و تقسیمات نژادی و جنسی را به کناری نهاده و به مقام معلمیکرده، مرزها را فرو ریخته، طبقه
ندن این روش خوااند و هر چند آمار دقیقی از کودکان و بزرگساالنی که بااین سالها هزاران نفر به روش نوین عمو خیاط با سواد شدهطی ت.اس

جمعیت دفاع از »هایی که از سوی توان با مراجعه به تعداد جزوهاند، در دست نیست، اما میی تحصیل دادهاند و ادامهو نوشتن را آموخته
 یافت. جلد دست 8430به چاپ رسیده است، به آمار تقریبی « قوق کودکان کار و خیابانح

 ۱3۹۵در اواخر بهار  سالگی 23 در است توانسته حاال و بوده کار کودک یک گذشته در که است افغانستانی جوان یک احمدی جبار ۱۵
. دکن روایت قالب این در را اش زندگی سخت لحظات کند تا منتشر «مینو سپند» انتشارات در را «دریا از دور ماهی» شعر مجموعه کتاب

ن دوران کودکی وارد از هما کرده وایران مهاجرت به اشدر سن نه سالگی همراه خانواده شده؛در هرات افغانستان متولد  ۱37۱در سال  وی
در اواخر  ه است.کردند، آغاز کردآن را اداره می که خود مهاجرین ی خودگردانیک مدرسه درس خواندن را ابتدا در ه است.دنیای کار شد

اری کوچک، با چنان عشقی مواجه به آن چهار دیو شو با اولین ورود هآشنا شد «جمعیت دفاع از حقوق کوذکان کار و خیابان» با ۱383سال 
با عمو خیاط که روزهای جمعه برای  ه کهخواندمی ر کالس پنجم دبستان درسدر آن جا د. ه استگرفتدر بر به تمامی وی راکه  هشد

، درمدارس عادی امتحان «جمعیت». جبار طی چهار سال با کمک و حمایت ه آشنا شده استکردکودکان کار، کالس خالقیت برگزار می
، «مددکار»هم اکنون به عنوان ه و یافتجال دانشگاه رفتن را ن، دیگر م.«غم نان . . »؛ ولی متاسفانه به قول شاملو با ه استگرفتو دیپلم هداد

 پردازد.نیز میاست و در ضمن به مطالعه و سرودن شعر « جمعیت»های کار درمشغول تدریس بچه

 تاریخدان فیلسوف،( ۱۹84 ژوئن 24 یدرگذشته – ۱۹26 اکتبر ۱۵ یزاده) (فرانسوی به Paul Michel Foucault) فوکو میشِل لپ ۱6
 .است «اومانیستی ضد گراییانسان» اصطالح واضع و فرانسوی معاصر متفکر و



9 
 

برهانند و فردیت خود را در کمال آزادی  شودهایی که به آنان تحمیل میقهسلی و آن را دارند تا خود را از دام دیگری

 ی مصرفی، فعلّیت بخشند.های تحمیلی و هنجارهای تزریقی جامعهو به دور از ارزش

داری عالوه بر استثمار نیروی کار، رمایهسنظام و  کندهر گونه مسئولیتی را رد میبر آن ایدئولوژی مسلط که ی جهاندر 

ارند، آنچه در زندگی هنوز هستند کسانی که اعتقاد دخوشبختانه ، گیردها را نیز از آنها میانسانحتی اوقات فراغت 

ندانه و شوند؛ آنها معتقدند، عشق ورزیدن خردمهای کوچکی است که همواره اعمال میگذار است، انتخابانسان تاثیر

ترین که مقدممحور نهادهای مدنی اجتماعو این باور خود را در بیشتر مناطق در قالب  ابلهانه استتنفر ورزیدن 

یب سهای آسیب دیده و در معرض آتاکید بر مسائل بشر دوستانه، کمک به توسعة پایدار و خدمت به انسان شانوظیفه

 ،دنیاببه روز گسترش می روزکه م نهاد غیردولتی های مردسازمان برند. در اینپیش می ،و پاسداشت کرامت انسانی است

 احساس و هاانسان دیگر با همبستگی. داریم سروکار - ایخیریه هایکمک –ای فراتر از کمک به فقیران با مقوله

 .است موسسات نای هدف باالترین آنها، سرنوشت به نسبت مسئولیت

خود را از عملی فعالیت  محور است کهاین نهادهای اجتماع یکی از« کار و خیابان حقوق کودکانفاع از جمعیت د»

سازی افکار عمومی، تشویق از کودکان در معرض آسیب به آگاه ی حمایتاین سالها در عرصه آغاز و طی ۱37۹سال

جهت رفع معضل کودکان های مردمیمشارکت

کار، تالش و کوشش نموده است؛ و همواره با 

گیر و مراجع تصمیم ارایه پیشنهاد و راهکار به

گذار، در جهت تصویب و اصالح قوانین قانون

های موثری حمایتی به نفع کودکان، قدم

ی برای ادامه ۱382در سال  برداشته است.

و  هفعالیت از وزارت کشور مجوز دریافت کرد

یزدی، افسانه عظیم زاده، حسین به همت اکبر

که  -هاشممیربهادری، علی صداقتی و علی بنی

ی تحقق حقوق کودکان، ز سالها قبل در زمینها

تهران  آبادی پاسگاه نعمتدر منطقه کار خود را به طور رسمی -اندفارغ از جنس و نژاد ومذهب و . . . فعالیت داشته

دانش  ۹۱، تعداد نفر نیروهای داوطلب 22و همراهانش و تعداد ( عمو خیاط)هم اکنون علی صداقتی  ه است.آغاز کرد

نفر کارگران بازمانده از تحصیل  4۵، کودکان کار و آموزشگرانن ای نفر از 46تعداد  دهند.می در این مرکز آموزشآموز را 

ار توان به جب، میاندپشت سر گذاشته مرکزن ای ی تحصیلی را دریازده پایه از دانش آموزانی که طی چهار سال، هستند.

  احمدی اشاره کرد.

های شوش و ناصرخسرو در مدرسهاست. « از حقوق کودکان تیانجمن حما« »یکی دیگر از نهادهای مدنی اجتماع محور 

آموزی صدها کودک دختر و پسر محروم از هر ساله عالوه بر اقدام به سواد انجمن است، این هایکه جزیی از پروژه

ایجاد محیطی امن  گرفته است.اقدامات موثری صورت این کودکان تحصیل، در راستای توانمندسازی و مهارت آموزی

این کودکان  باشد؛این مراکز می های پرورشیی کودکان، از اولویتو بازسازی هویت آسیب دیده و تحقیر شده و صمیمی

یازهای ن نگرفتولی نادیده شدن برای آنان بسیار دشوار است؛ بنابراین با در نظر ،اندهر چند فقر و نداری را پذیرفته

های زندگی، آموزش حقوق کودکان، قصه و عملی نظیر: مهارت های نظریاساسی کودکان، رفتار مربیان و آموزش

های الزم جهت رشد شخصیت و شکوفایی خالقیت و توانایی زمینه شودتالش می.  خوانی، نقاشی، موسیقی ورزش و . .

 .گرددآنان فراهم 
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وه گربرگزار شد، ۱2که در خرداد ماه، در فضای شهرداری منطقه « کودک شوش یخانه»التحصیلی در جشن فارغ

تا  8متشکل از دوازده نفر دختر و پسر  موسیقی شوش

و سولو و با  ها و سرودهای کراجرای ترانه ساله، با ۱8

همراهی سازهای: بِلز، زایلوفون، گیتار، فلوت و . . . مورد 

یک  ن روز هیچای در ستقبال بی نظیر حضار واقع شدند.ا

ن کودکان، همان ای کردند کهباور نمیاز تماشاچیان 

ها هستند راهودکان فال فروش و گل فروش سرچهارک

نسبت به آنها، هم اکنون جامعه های مهریکه بعد از بی

ی سرشار از اعتماد به نفس، نغمهبا قامتی افراشته و 

 .نوازندمیدهند و با مهارت ساز شادی سر می

های نقاشی ،این مرکز برپا شده بود و به همت مسئولین« ی کودک ناصر خسرومرکز خانه»در نمایشگاهی که از طرف 

در حالی که نام کودک  یک نقاشی قاب شده کودکان درسالنی در میدان ولیعصر به نمایش درآمد و از هر دانش آموزی

 با خط درشت بسیار زیبایی در زیر تابلوی نقاشی ثبت شده بود، به نمایش گذاشته شد.

نفر از کسانی  200بیش از که  آمده استنیز « جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان»ی در گزارش شش ساله

ان این سواد آموز اند و تعداد چهار نفر ازیافتهبیرستان راهاند به مقطع دآموخته را خواندن و نوشتن روش این مرکز که با

 بوده است. مرکزی های مادی به عهدهها هزینهاین سال و درتمامی اندنیز رهسپار دانشگاه شده

هایی است که قابلیت انجام کارهای جدید و قدرت وپرورش، تربیت انسانیکی از اهداف آموزش» معتقد است: ۱7پیاژه

 اعتماد به نفس باالیی ن امر به تربیت افرادی خالق، مبتکر، مکتشف و باای پذیری باالیی داشته باشند؛ریسک

  «انجامند.می

 باشد.ی پیاژه میتشف مورد اشارهی بارزی از این افراد خالق و مکجبار احمدی نمونه

آب انبار ) «جمعیت»در مرکز  جبار احمدیراسم رونمایی کتاب در م ی کشوراز شعرای شناخته شده حافظ موسوی

  :شودکه بعنوان حسن ختام این نوشته آورده می برای حاضرین قرائت نمودرا ن کتاب ای شعری از (ایقدیم اجاره

 کارگران

 های کهنهبا لباس

 تنی خسته از کار

 گذرندمی

 در خیابان

 ایهای شیک کافهپشت شیشه

 نشینممی

                                                            

 -فرانسوی شناسشناخت و شناسزیست شناس،روان( ۱۹80 سپتامبر ۱6–۱8۹6 اوت ۹ ؛[ʒɑ̃ pjaʒɛ]: فرانسوی تلفظ) پیاژه ژان ۱7

 ایگاهج وی .پیاژه ایمرحله رشد نظریه جمله از است،یافته شهرت شناسیشناخت و رشد شناسیروان در کارهایش خاطر به که بود سوئیسی

 آموزش تنها» کرد اعالم متحد ملل سازمان آموزش المللیبین دفتر رئیس کسوت در ۱۹34 سال در. بود قایل کودکان آموزش برای ایویژه

 شناسیِشناخت المللیبین مرکز ،۱۹۵۵ سال در پیاژه .«کند حفظ بارخشونت یا تدریجی فروپاشی مقابل در را ما جوامع تواندمی که است

 .داشت عهده بر را آن ریاست عمر پایان تا سال همان از و کرد اندازیراه را ژنتیک
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 کندهایش نگاه میکودکی به فال

 شماردپول خردهایش را می

 غوطه ور در اشک ایبا چهره

 شوداز چشمهای غمگینم دور می

 دختری زیبا

 یخته از بندهای روسریگربا موهای

 ایستدکنار خیابان می

 از چندی بوق

 کندرا انتخاب می یکی

 آن طرف

 اندازدکسی در صندوق صدقه می

 و کسی مبهوت و لرزان

 کشداز صندوق صدقه بیرون می

 گردانمسر بر می

 اندازمنگاهی به درون کافه می

 کنمیابان نگاه میخبه 

 آه از دستان سرد من!

 از صورت سرخ کودک فال فروش

 ی کارگران خسته از کارنگاه کهنه از

 ی آن دختر جوانحراج رفتهاز تن 

 از موهایش 

 که چه با باد

 چه بی باد

 زیباست

 از چشمان وحشت زده مردی

 تکیه بر صندوق صدقات 

 آه از دستان سرد من

 ن خیابان فرو رفته ای و از

 ن فصل سیاهایدر

 تهران - 96تابستان 


