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 چكيده
گو است. بـراي   وهدف اصلي اين پژوهش، شناسايي وجوه تشابه ميان ويگوتسكي و فريره در آموزش مبتني بر گفت 

گرفت ر اين منظور، مباني نظري، مفاهيم مرتبط و نوع آموزش مورد نظر آنها به شيوه تحليل تفسيري مورد بررسي قرا
و  هاي آنها به ويژه در الگوهاي آموزشي ارائه شده معرفي شد. بازشناسـي وجـوه زيربنـايي    ها و شباهت و سپس تفاوت

است كه هردو ديدگاه بـا تأكيـد بـر ماهيـت فعـال انسـان در سـاخت واقعيـت         تبيين برخي مفاهيم مرتبط حاكي از آن 
اجتماعي خود، كنش او را در بستر ديالكتيك اجتماعي بررسي نموده و به تبـع آن بـا برگزيـدن روش ديالكتيـك در     

گيرنـد. ويگوتسـكي    مي آموزش، مبناي مشتركي را براي كوشش عملي(آموزش) خود در جهت تحول انسان به كار
ين تحول را در فرايندهاي درون ذهني دنبال نموده و با تكيه بر نقش ميانجي زبان در بستر تعامالت اجتماعي فرهنگي، ا

گو را به عنوان بخشي از فرايند دروني سازي كنش اجتماعي در جهت شكل گيري تفكر و تحول شناختي نوع و گفت 
و طوف به آگاهي، در الگويي از آموزش انتقادي مبتني بر گفت و فريره آن را با تكيه بركنش مع دينما يمانسان تبيين 
 كند. گو ارائه مي
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  مقدمه

، را در دو مقوله 3، سردمدار آموزش انتقادي2شناسي رشد، و فريره ، نظريه پرداز روان1اغلب ويگوتسكي

سازند. حال آنكه به باور مؤلف با وجود آموزش انتقادي از يكديگر متمايز مي شناختي وجداگانه تحول 

هاي بنيادي را از زاويه توان تشابه تر مي هاي زيادي بين آنها وجود دارد و با نگاهي دقيق ها، شباهت تفاوت

تحول ناشي از ر بفرهنگي و تأكيد  -توجه به اهميت زمينه اجتماعي چرا كهديد هر كدام آشكار نمود؛ 

ها در بافت اجتماعي، بنيان مفهومي مشتركي را براي انديشه اين دو فراهم ساخته كه به ويژه در تعامل انسان

. به طوريكه بر ابدي يمگو ظهور و هاي آموزشي آنها و الگوهاي كاربردي آموزش مبتني بر گفت  داللت

هاي فلسفي  رسي نمود و از طريق مقايسه و مقابله انگارهپايه آن بتوان اين دو انديشه را در مقابل يكديگر بر

گو محور و ي وجوه مشترك و تمايز آنها در تبيين آموزش گفت يو مفاهيم زيربنايي آنها به شناسا

 يها مفروضهپرداخت. بديهي است تحليل انتقادي دو ديدگاه به واسطه آنكه متضمن ژرف انديشي در 

بر پايه نوع نگرش آنها  تواند يم، پردازد يمر استداللي و تبييني هر كدام زيربنايي است و به تعمق در عناص

نسبت به ماهيت انسان و نقش وجودي او در ساخت تعامالت اجتماعي به توضيح فرايندهاي تحولي چون 

  گو محور را فراهم آورد.  و آموزش و يادگيري بپردازد و به تبع آن زيربنايي مفهومي براي آموزش گفت 

ويگوتسكي و فريره در  يها شهياندبراين، در اين مقاله با مفروض داشتن امكان چنين تحليلي به مقايسه بنا 

و آنگاه با رويكردي انتقادي،  شود يممباني فلسفي، مفاهيم زيربنايي و الگوهاي آموزشي آنها پرداخته 

 ها سوالتا به اين  شود يمتالش  گيرد. عالوه براين، دو ديدگاه مورد بررسي قرار مي يها تفاوتو  ها شباهت

 - پاسخ داده شود كه اساساً در اين دو ديدگاه انسان چگونه ماهيتي دارد؟ نسبت او با زمينه اجتماعي

گو چه نقشي در آن و ؟ زبان و به طور مشخص گفت ابدي يمفرهنگي چيست؟ چگونه در بسترآن تحول 

  دارد؟ و الگوي آموزشي موثر جهت پيشبرد آن چيست؟

  

  نيان نظريب

 - مبناي اجتماعي 1و ماركس 5، انگلس4) متأثر از انديشه هگل1896 -1934ويگوتسكي( كه يدر حال

عالي ذهن را در بافت ديالكتيكي تحليل نموده و  يها كنشفرهنگي را براي تبيين تحول شناخت برگزيده، 

                                                
1. Vygotsky 
2 . Freire 
3. critical education  
4. Hegel  
5. Engels  
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) به عنوان 1921-1997( آموزش در بستر تعامالت بين االذهاني را مورد توجه قرار داده است، فريره

با برگزيدن رويكرد انتقادي نوماركسيستي در ديدگاه اصحاب مكتب  2سردمدار پداگوژي انتقادي

وارد عرصه تعليم  3رهايي بخش هاي هگل و ماركس را با آموزش و پرورش انقالبي يا فرانكفورت، انديشه

  و تربيت نمود.

، تحول انسان و تفكرش را به مثابه ديگر 4ر ديالكتيكويگوتسكي بر مبناي نفوذپذيري از اصل هگلي تغيي

 -ذهني و دروني -فردي، عيني -هاي گوناگون ميان عناصر متضاد اجتماعي خالل تعارضر ها د پديده

. تعارض ميان ابدي يم، تحول كنند يمكه پيوسته ظهور  ييها تعارض. از نظر او انسان در ميانه ديد يمبيروني 

ال رشد، تعارض ميان مفهوم جاري كنوني با مفهوم جديد، تعارض ميان فطرت و ساختارهاي رواني در ح

از فرايندهاي  يا دهيچيپمجموعه ر انسان را د ها تعارض، اين يگريو دمحيط و به ويژه تعارض ميان فرد 

 كندديالكتيك درگير ساخته و تكوين و تحول تفكر او را در راستاي سازش جويي مداوم، هدايت مي

  ).1383، (محسني

ويگوتسكي اين ديالكتيك را طبق اصل كلي ماركس در ارتباطات اجتماعي، تعامل با ديگري و نظام 

اي كه عمل انسان را به مثابه جزئي فعال از يك كل تفكيك  . به گونهدينما يماشتراكي تقسيم منافع تبيين 

فرايند از حادثه به انسان و از انسان « :ديگو يمفرهنگي مورد مطالعه قرار داده و  -ناپذير در زمينه اجتماعي

). به بيان 375 ،1993به نقل از ميلر 1987(ويگوتسكي،.» دهد يمروي » ديگري«به حادثه از خالل 

آميزند و محصول  از خالل رخداد تاريخي درهم مي» فرهنگي -زمينه اجتماعي«و » ديگري«، »انسان«ديگر

مل برتر است كه خود در رخدادي ديگر و در تعامل با به عرصه نويني از ع يابي دستاين ديالكتيك 

  .رسد يمو به تكامل  كند يمديگري به سوي سطحي باالتر حركت 

عام، تكوين و تحول شناخت به ر نوع انسان به طو» رشد فرهنگي«اين فرايند، جوهر انديشه ويگوتسكي در  

ل در بافت اجتماعي و درگيري فعال و است كه تعام» 5گرايي اجتماعيسازنده«طور خاص و بنيان رويكرد 

نيز » سازنده گرايي ديالكتيك«و از اين رو است كه آن را  داند يمآگاهانه در حادثه را كليد ساخت دانش 

فرد از خالل عمل در بستر اجتماع، در تعامل با ديگران و در اشتراك بين االذهاني،  چرا كهنامند.  مي

و بر پايه آن به بازسازي  كند يم، براي كشف معني تالش شود يمير هوشيارانه و آگاهانه در حادثه درگ

                                                                                                                        
1. Marx  
2. critical  pedagogy  
3. libratory education  
4. dialectic 
5. social constructivism 
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  .دينما يمآگاهي و ادراك خود اقدام 

نظر   در سوي ديگر، فريره نيز متأثر از هگل، معرفت شناسي خود را بر پايه ديالكتيك قرار داده و بر پايه

انسان و : «سدينو يماو در اين باره . دهد يمماركس، پيوند ميان فرد و جامعه را در اين ديالكتيك توضيح 

آورند و  ، افراد آدمي واقعيت اجتماعي را به وجود ميابندي يمجهان در تأثير متقابل و دائمي موجوديت 

). بر اين اساس، از نظر فريره ماهيت انسان 31، 1363(فريره، » تغيير آن واقعيت نيز وظيفه تاريخي آنهاست.

رفاً همراه جهان وابسته است. او به نقش وجودي انسان به عنوان فردي كه به بودن انسان در جهان و نه ص

و بر پايه  نگرد يمآن را تغيير دهد و دگرگون سازد،  تواند يمو در دنياي خود اثر گذار است،  كند يمعمل 

آموزش نقلي ر گرانه ميان معلم و شاگرد د با نقد رابطه سلطه »دگانيستمدآموزش «آن در كتاب 

ي) معتقد است كه اين رابطه ناشي از تلقي واقعيت به عنوان امري ايستا، مجزا و قابل پيش بيني (توضيح

تعليم و تربيت به صورت عمل  شود يماست كه معلم آن را دارد و شاگرد از آن بيگانه است و اين موجب 

د بدون تفكر صداي و شاگر سازد يممعلم آنچه دارد در ذهن شاگرد انبار يا ذخيره «ذخيره كردن درآيد: 

و معتقد  نامد يم» 1بانكي«تربيت و ). فريره اين فرايند را تعليم 54، 1363( »كند. كلمات را تكرار و حفظ مي

است اصل ضمني در اين تعليم و تربيت آن است كه  ميان انسان و دنيا تناقض وجود دارد، فرد در دنيا 

و شعور خالق، پس به صورت انفعالي آماده  هست اما فقط تماشاچي است، نه آفريننده، صاحب ذهن

. فريره اين وضعيت را موجب شود يمپذيرش چيزي  درباره واقعيت است كه او ندارد و از خارج به او داده 

كه هر چه بيشتر فرد را  داند يمو در اين راستا تعليم و تربيت بانكي را عاملي  داند يم 2»فرهنگ سكوت«

  ).2005(بارتلت،  كند يمت، پذيرش و انفعال را تقويت پذيرا و سازگار نموده و سكو

به احترام ذاتي انسان معرفي  يابي دستاو با نقد چنين تعليم و تربيتي، وظيفه اصلي و آرمان نهايي آدمي را 

و خود ناشي از ديالكتيك ميان  شود يمحاصل  3كه از بودن واقعي و عمل آگاهانه يعني پراكسيس كند يم

  است: واقعيت و آگاهي

  

اقدام عملي براي تغيير عيني موقعيت به معناي اين نيست كه نقش عامل ذهني را از نظر دور داريم...آنچه «

مورد نظر است، رابطه ديالكتيك ميان عينيت و ذهنيت است و انكار اهميت ذهنيت در جريان تغيير دنيا به 

 ).31، 1363(فريره، » منزله امر غير ممكن، جهان بدون انسان است.

                                                
1. banking style 
2. the culture of silence 
3. praxis  
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در واقع فريره با برگزيدن بنيان اجتماعي براي تبيين تحول انسان، و تأكيد بر ديالكتيك تاريخي ميان 

 ستمگر و محروم، ديالكتيك ميان ذهنيت و عينيت را مبناي رشد فرهنگي نوع انسان قرار داده و

ؤثر براي تحول انسان م» 1كنش فرهنگي« گاهانه انسان براي بودن واقعي رابه عنوان اقدام آ »پراكسيس«

مي كوشد تا افراد ستم پذير و منفعل را با تكيه  او با آموزش رهايي بخش از اين رو،      . دينما يمقلمداد 

ها،  بر انديشه انتقادي به آگاهي از نقش خود در واقعيت كنوني واداشته، آنها را به شناسايي چالش

  اهانه به سوي بهبود و دگرگوني بنيادين فعال نمايد. ها و معايب هدايت كند و براي اقدام آگ نارسايي

فرهنگي را جهت  -بر اين اساس بايد گفت؛ در حاليكه ويگوتسكي مبناي ديالكتيك در بافت اجتماعي

گيرد، فريره آن را در الگويي از عمل آموزشي دنبال نموده و به واسطه آن  تبيين تحول شناخت به كار مي

. هرچندكه او همانند ويگوتسكي به تحليل دينما يماجتماعي هدايت تحول فرد را به سوي تحول 

فرهنگي در انديشه فرد نپرداخته و فرايند تغيير را در سطح كالن و  -ميكروژنتيك تأثيررخدادهاي اجتماعي

در تحول فرهنگي به طورعام در نظر گرفته است. به عبارت ديگر، او ديالكتيك را مبناي تحول جامعه قرار 

 . كند يمو آن را به واسطه آموزش در اقدام آگاهانه براي تغيير جستجو داده 

  

  زبان، واسطه تحول  

ويگوتسكي با برگزيدن ماهيت اجتماعي تفكر، تعامل و تبادل در بستر فرهنگي را ضرورت و فرايند ميانجي 

. از نظر دهد يمنسبت » نزبا«بزار در انديشه انگلس آن را به و بر پايه مفهوم ا داند يمبراي تحول فرهنگي 

ويگوتسكي هر فرهنگ پديدآورنده ابزارهايي است كه در چيره شدن بر محيط به انسان ياري مي رساند و 

در ميان ابزارهاي روان شناختي گوناگون (مانند نظام گفتاري، نظام محاسبات و خواندن و نوشتن) نظام 

نگ است كه به مثابه واسطه بين االذهاني تعامل ميان ترين و مهمترين ابزار هر فره اي گفتار، اساسي نشانه

  ). 2000(كرين،دهد يمفرد و ديگران را سامان 

به عنوان عالمت از خالل تبادالت كالمي در ميان افراد به فراسوي فرد »  2واژه«مطابق با مفهوم نقش ذهني 

اژه عالمتي براي عمل و رفته و به نقش اوليه خود يعني نقش اجتماعي باز مي گردد. در اين نقش، و

در تداوم آن فراهم آورنده  گر عمل اجتماعي ودستوري به ديگري است و پيوند ميان واژه و عمل هدايت

  : ديگو يمدرباره آن  است. آن گونه كه ويگوتسكي» تفكر«تجسم ذهني 
 

ها در  پذيري محركاي خود، تفكر و توجه را از تأثيرها بر پايه كاركرد نشانهدر موقعيت گفت وگو واژه«

                                                
1. cultural action  
2. word  
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سازند تا در فراسوي شرايط  و فرد را قادر مي كنند يملحظه كنوني رهانيده، امور واقعي را رمزگذاري 

)... انسان از بيرون يعني از خالل 26، 1930( حاضر با تجسم ناديده در آينده و گذشته به استدالل بپردازد

  ).141، 1930( .»شود يمابزارهاي روان شناختي برخود حاكم 
  

اند. تعامل  به اين ترتيب از ديدگاه ويگوتسكي، زبان و تفكر درحين استقالل به نحوي پويا با يكديگر در

وگو موجب پديدايي كنش ذهني و  آيد و گفت ساختار زبان به مثابه ابزار يا عالمت به خدمت تفكر در مي

اجتماعي و  -ون كلي تحول فرهنگي) اين فرايند را نيز برپايه قان1962ويگوتسكي( تفكر خصوصي است.

ها واسطه  ؛ ابتدا واژهدينما يم) توصيف 1دروني سازي(در طي فرايند انتقال تدريجي از بيرون به درون

(گفتار  كنند يمارتباط و كنترل ديگران هستند(گفتار بيروني)، سپس تسلط بر رفتار خود را هدايت 

و تفكر خصوصي را شكل مي دهند. از نظر  3) و در نهايت دروني شده و گفتار دروني2خصوصي

اي فراهم  رشد، نظام نشانه» مسير طبيعي«است كه در ديالكتيك با » مسير فرهنگي«ويگوتسكي اين همان 

گفتاري دروني و بي  رشد درهم آميخته و تفكر انسان را به مثابه» جوييسازش«ز فرهنگ را با نيروي آمده ا

  ).  2000دهد(كرين،مي صدا سازمان

هاي واقعي انسان ها با اعمال عالي ذهن  دربرقراري پيوند ميان ارتباط» واژه«اين فرايند بر پايه نقش اجتماعي 

تعامل ميان ذهني به سوي   نه تنها توجيه كننده تحول فرهنگي در سطح خرد يعني اثرپذيري از فرهنگ در 

در رشد فرهنگي اجتماع اشاره دارد؛ رشد شناختي است، بلكه در سطح كالن نيز به نفوذ بستر اجتماعي 

. او پس دينما يم) به طور عملي در تجارب آموزشي خود براي محرومان نيز ارائه 1930آنچه ويگوتسكي(

 هاي كوتاه مدت آموزش  از بررسي تأخير تفكر انتزاعي درروستائيان محروم از آموزش به تدارك دوره

هنگ (مانند خواندن، نوشتن و استفاده نظري ازمحاسبات) اي برآمده از فر هاي نشانه ها در نظاممهارت

كوشد با تحول افراد از كاركردهاي نخستين شناختي به سوي كاركردهاي عالي  پرداخته و به واسطه آن مي

  ذهن تحول فرهنگي را ايجاد كند.

آموزش به مثابه بدين ترتيب او بر اساس نقش اجتماعي واژه و به واسطه تعامل بين االذهاني مي كوشد تا از

بنياني براي تبديل ساختار فكري افراد استفاده نمايد و با زدودن زمينه ذهني درماندگي و از خود بيگانگي، 

  مسئول و متعهد مبدل سازد. » شهروند«فرمان پذير و منفعل به » رعيت«روستائيان محروم را از 

                                                
1. internalization 
2. private speech  
3. inner  speech 
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؛ از ابدي يمه (عالمتي براي عمل ديگري) نمود اين نگرش در ديدگاه فريره نيز با تأكيد بر مفهوم واقعي واژ

، بلكه به عنوان يك پديده انساني در دهد يم) واژه تنها چيزي نيست كه گفتار را تشكيل 1363نظر فريره (

، آنها بر هم تأثير متقابل دارند و همراه هم يك كل جدانشدني ابدي يممعنا » تفكر و عمل«پيوند واقعي ميان 

اري شدن هر واژه در معناي واقعي خود يعني كنشي بر پايه تفكر، افراد انساني از طريق را مي سازند. پس ج

و بر اين اساس گفت و گو، برخورد انسان ها در نامگذاري دنيا  كنند يمواژه ها در گفتار، دنيا را نامگذاري 

ي است كه در است. از اين رو بحث يا گفت وگو يك پديده انساني و ضرورت وجودي انسان است. جريان

آن عمل و تفكر وحدت يافته و بحث كنندگان متوجه جهاني مي شوند كه بايد تغيير كند و انساني شود. در 

اين صورت بحث نه فقط ارائه افكار يكي براي ديگران است بلكه يك اقدام خالق اجتماعي متعلق به همه 

عيت با يكديگر مشاركت دارند و است. همه شركت كنندگان درگفت وگو، در شناسايي و نامگذاري واق

  .كنند يمبراي تغيير آن اقدام 

فريره در تاكيد بر اين مفهوم، زبان را نه تنها محصول فرهنگ و واسطه بين االذهاني افراد در تعامل هايشان  

بلكه آن را به مثابه عامل عمل فرهنگي در نظر مي گيرد كه در گفت وگوي صميمي افراد هنگام بازنمايي 

و اقدام براي تغيير درجهت تحول انسان به سوي شأن  شود يمگذاري آن مسايل شناسايي يت و نامواقع

. از اين رو، او الگويي از آموزش مبتني بر گفت وگو را در بازشناسي كند يمواقعي خود را هدايت 

  يرد. واقعيت، تشخيص نقش وجودي خود در آن و تحول به سوي دگرگوني و رهايي انسان به كار مي گ

  

  آموزش ، عامل تحول 

با واسطه بين االذهاني » ديگري«فرهنگي تحول و تأكيد بر نقش  -ويگوتسكي با برگزيدن مبناي اجتماعي

زبان، فرايند تغيير در بافت تعامالت را با حركت در فاصله بين سطح عملكرد كنوني به سوي عملكرد 

 داند يماي  و آن را پهنه يا فاصله نامد يم 1تقريبي رشد . او اين فاصله را پهنهدينما يمدرسطحي برتر تبيين 

كه در آن با كمك و راهنمايي ديگري، تحول از سطح عملكرد شناخت فردي به سطح فراتر قابليت ممكن 

). اين تحول با كمك ديگري (فرد توانمند تر؛هم شاگردي، مادر، معلم و..) و با 1384(بنتهام،  دهد يمروي 

گيرد و درآن توضيح كالمي، ارهاي روان شناختي فرهنگ به ويژه زبان  صورت ميگيري از ابزبهره

موجب بيداري فرايندهاي درون ذهني گشته و عملكرد  2اي ها به مثابه واسطه ذهني و نشانه ها و پرسش نشانه

  در سطح باالتر را موجب مي شوند. 

                                                
1. the zone of proximal development 
2. intersubjectivity and semiotic mediation  
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واسطه آموزش در ميانه دو حد، ميسر  از نظر ويگوتسكي اين تحول همان رخداد يادگيري است كه به   

و حد  ابدي يممي گردد. حد پايين آن سطحي از قابليت شناختي است كه در حل مسأله به تنهايي نمود 

باالي آن آمادگي فرد براي مسئوليت اضافي است كه با همكاري، مشاركت و هدايت فرد ماهرتر ميسر 

        يادگيري از خالل آموزش اجتماعي يك سويه روي ). با اين حال طبق نظر او2004(سنتروك،  شود يم

ها و فرايند  دهد، بلكه آموزش فرايند سامان دهي ديالكتيك است و يادگيري در جريان تالقي انديشهنمي

. در اين فرايند، يادگيرنده در جهت حل تعارض ناشي از برخورد مفهوم شهودي ابدي يمديالكتيك تحقق 

كند و با درهم آميزي،  تر(كه از سوي ديگري در اختيارش نهاده شده) تالش ميخود با مفهوم سطح باال

  ). 1383آيد (محسني، تركيب و ساخت مفهومي درسطح برتر بر تعارض خود فائق مي

بدين ترتيب طبق نظر ويگوتسكي، فرهنگ بستر رخداد يادگيري و رشد است و اين دو، فرايندهاي به هم 

ل آموزش مبتني بر اشتراك، همكاري و گفت وگو ميسر شده و به واسطه آنها اي هستند كه از خالپيوسته

و ساخت شناخت در سطحي باالتر را موجب  شود يمحركت به سوي حد باالي قابليت ممكن امكان پذير 

. اين مفهوم به عنوان بنيان اصلي انديشه ويگوتسكي و زيربناي رويكرد سازنده گرايي اجتماعي با سازد يم

اي آن و حمايت و مشاركت  برتعامل فعال انسان در بافت اجتماعي، محتواي فرهنگي، ابزارهاي واسطهتكيه 

كند كه سامان دهنده فرايند ديالكتيك بوده، گفتمان  ديگران را به عنوان فرايندهاي ميانجي قلمداد مي

اختي و ساخت دانش و به واسطه آن فرد را در فائق آمدن بر تعارض شن دينما يمساخت دانش را فراهم 

رساند. به تبع آن، آموزش نيز متضمن اصولي است كه بر پايه آنها فعاليت اصلي برعهده خود ياري مي

شود، به جاي آموزش بر مبناي  شاگرد نهاده شده و محوريت معلم به تسهيل كنندگي و حمايت تبديل مي

دارد و با تكيه بر مشاركت ديگران، از سطح كنوني بر آموزش چالش برانگيز مبتني بر سطح بالقوه تأكيد 

  شود.  گفت وگو به مثابه روشي براي تعامل بين االذهاني استفاده مي

با اين هدف  كند يمبراين اساس ويگوتسكي درخصوص آموزش مفاهيم علمي بر آموزش رسمي تاكيد 

ي را ايجاد كند. او كه بتواند ميان مفهوم شهودي پيشين و مفهوم جديد در سطحي باالتر، ديالكتيك ذهن

هاي پيشرونده كه افراد را در جهت اهداف جديد شناختي  اي از چالش آموزش را به فراهم ساختن زنجيره

و در توجه به اهميت نقش فرهنگ و ابزارهاي واسطه اي آن  به تأثير  داند يمبر مي انگيزاند، موظف 

بان، خواندن، نوشتن و حساب كردن) آموزش رسمي در كسب مهارت هاي نظام هاي نشانه اي (مانند ز

  ):2000توجه دارد (كرين،
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اي و مدني بزرگساالن عهده دار به طور مسلم تكاليفي كه نوجوان هنگام ورود به دنياي فرهنگي، حرفه«

اي كه شكل گيري مفهوم لهأرود؛ اما وجود مس، عامل مهمي در پيدايش تفكر مفهومي به شمار ميشود يم

تواند باشد. اگر آموزش(محيط) چنين تكاليفي را از نوجوانان به تنهايي علّت آن فرايند نميرا اقتضا نمايد، 

اي از اهداف جديد فعاليت آنان را نخواهد، وظايفي براي آنان معين نسازد و با فراهم ساختن زنجيره

بسيار به آن خواهد  برنيانگيزد، بي شك تفكر نوجوان از نيل به مراحل عالي باز خواهد ماند و يا با درنگي

 ).95، 1981(ويگوتسكي، » رسيد.
  

مفاهيم ياد شده و اصول مورد نظر ويگوتسكي، امروزه با تأكيد بر ابعاد متفاوت الگوهاي گوناگوني از 

 1وگو را موجب شده است؛ مانند الگوي آموزش سكوسازيي آموزش مبتني بر مشاركت و گفت

ها و نشانه هاي ميانجي، ارتقاء فرد به سطح برتر  رد ماهرتر و پرسش) كه با استفاده از مشاركت ف1987برونر(

 2. الگوي آموزشي تدريس متقابلدينما يمرا تسهيل نموده و به تدريج مسئوليت بيشتر را به فرد واگذار 

 - هاي متناوب پرسشگر گيري از نقش) كه با بهره2004به نقل از ولفولك،  1984( ٣براون وپالينسكار

و به تدريج فعاليت خود تنظيم گر  كند يمگفت وگو به مثابه فرايند ميانجي آموزش استفاده پاسخگو از

جانسون و  4سازد. همچنين، الگوي آموزش مشاركتي گر معلم مي يادگيرنده را جانشين فعاليت هدايت

وچك هاي ك ) كه برپايه آموزش مسأله محور و مشاركتي، گروه2004به نقل از ولفولك،  1987جانسون (

دانش آموزان را در فرايندي از جستجو، تقسيم مسئوليت، همكاري و اكتشاف به سوي ايفاي نقش فعال در 

، خودآموزي 5چون آموزش هم شاگردي(. الگوهايي از اين قبيل كند يمساخت دانش خود هدايت 

ي با تكيه بر فراوان هستند و همگ )و بسياري ديگر 8، يادگيري مشاركتي7اكتشافي هدايت شده ،6شناختي

تعامل در بافت اجتماعي و فرايندهاي ميانجي چون گفت وگو بر نقش سازنده يادگيرنده تأكيد نموده، 

گر تحول  معلمان را به عنوان جزئي فعال در مشاركت اجتماعي، سامان دهنده فرايند ديالكتيك و تسهيل

  نمايند.  فرد به سوي سطحي برتر قلمداد مي

                                                
1. scaffolding  
2. reciprocal teaching 
3. Brown & Palinscar  
4. cooperative instruction  
5. peer tutoring 
6. cognitive self- instruction 
7. guided discovery  
8. cooperative learning  
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رسد، الگويي كه بتواند انديشه ويگوتسكي را در تحول ساختار فكري فرد به سوي مي با اين حال به نظر   

اش ارائه نمايد، كمتر مورد توجه قرار گرفته است. درحاليكه باور بنيادين  تحول انسان در نقش اجتماعي

ه تفكر فرهنگي و اساساً شيو -ويگوتسكي به آموزش فراتر از تبيين تحول شناختي فرد، كل رشد اجتماعي

به روشني  سواد آموزي روستائيان نادار نيز هاي تجربي او برايگيرد، آنچه در كوشش انسان را در بر مي

قابل دريافت است. چراكه ويگوتسكي با اعتقاد به تأثير بي سوادي در عقب ماندگي روس ها در مناطق 

 تار فكري روستائيان نادار از، به هدف تبديل ساخ1930تجارب عملي خود در حدود سال  دور افتاده، در

تالش نمود تا از طريق آموزش و با تدارك كالس هاي سواد آموزي، به واسطه  »شهروند فعال«به » رعيت«

هاي عالي ذهن، ساختار فكري افراد را متحول ساخته و زمينه ذهني درماندگي و انفعال را به  رشد فعاليت

). هر چند او در عمر كوتاه خود نتوانست اين 1993ميلر، مشاركت، فعاليت و تعهد اجتماعي مبدل سازد (

پي گرفته و به عنوان الگوي آموزشي براي تحول انسان در نقش اجتماعي اش ارائه نمايد،        ديدگاه را 

يافته  به روشني نمود آموزش رهايي بخش مورد نظر فريره چنين الگويي در درحاليكه به نظر مي رسد

  است. 

ظر فريره بر پايه نگرش او نسبت به انسان، ارتباط دائمي با جامعه و به ويژه وظيفه وجودي او آموزش از ن  

ساخت معرفت در جريان اقدام آگاهانه (پراكسيس) در موقعيت است و پيام  در تثبيت مقام انساني خود،

ريخي بداند، نسبت به واقعيت طبيعي، فرهنگي و تا تواند يماصلي آن اين است كه هر كس فقط تا حدي 

كند و آن را بازمي شناسد، نه آنچه صرفاً از نقل يا توضيح  مي ألهكه خود در آن وجود دارد، طرح مس

  ). 2006،(رابرتز دينما يمديگري دريافت و انباشت 

بر اين اساس از نظر فريره تعليم و تربيت صرفاً تكنيكي آموزشي نيست، بلكه شيوه اي از زندگي در فعاليت 

ست. آنچه او به طور عملي در آموزش رهايي بخش به كارمي گيرد؛ او در روش ابداعي خود براي تربيتي ا

ه است، شديل ارائه صبه تف )2009(١»آموزش براي آگاهي انتقادي« سواد آموزي بزرگساالن كه در كتاب

- مي درنظر آموزش را به عنوان جزئي از يك فرايند كلي تحول اجتماعي، عاملي براي هوشيارسازي افراد،

گينه بيسائو  شيلي، هاي كوچك بي سوادان نادار(در برزيل،ازگروه ٢گيرد و با تدارك چرخه هاي فرهنگي

نهد. او در اين روش به جاي بازخواني و بازنويسي بيسائو و..) سواد آموزي مبتني بر هوشيارسازي را بنا مي

سي انتقادي وضع موجود وبا گفت وگوي با انگيزاند تا با مشاهده دقيق و بررها، سوادآموزان را بر مي واژه

ي نمايند و ضمن ييكديگر، ضمن بازبيني نقادانه واقعيت و مسائل موجود، واژگان آموزشي خود را شناسا

                                                
1. Education for Critical Consciousness  
2 .cultural circles 
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آموختن مهارت خواندن و نوشتن، راه جديدي براي نگريستن و انديشيدن به تجارب روزمره زندگي واقعي 

  . سازد يمواقعي و نقش خود آگاه خود را بياموزند كه آنان را از وضعيت 

از نظر فريره اين آگاهي و روشنگري انتقادي به عنوان اصل اساسي در آموزش موجب تغيير نقش انفعالي   

اي است كه ادراك غلط آنان به سوي اقدام براي تغيير و دگرگوني شده، جنبش انساني و آزاد كننده

 : ديگو يم). فريره در اين باره 2001(رابرت،  كند يمدرباره واقعيت و وضعيت خود در آن را اصالح 

له، افراد آدمي قدرت تفكر انتقادي خود را از طريقي كه در آن وجود أدر ضمن آموزش مبتني بر طرح مس«

به تدريج جهان را نه به صورت        ...آنها دهند، رشد ميكنند يمبينند و عمل دارند، خود را در آن مي

بلكه به صورت واقعيتي در حال تكوين و تحول ناشي از روابط ديالكتيك خودشان با  يك واقعيت ايستا،

(در مقابل) آموزش نقلي كه شاگردان را به مثابه افرادي كه  ...ابندي يمبينند و قدرت تغيير و خالقيت آن مي

ادي آن له و بررسي انتقأ، آموزش رهايي بخش با تكيه بر طرح مسكند يمنياز به كمك دارند تلقي 

شاگردان را به عنوان افرادي با قدرت تفكر انتقادي به حساب مي آورد و بر پايه آن تفكر و عمل اساسي را 

 ). 78، 1363(فريره، .» دينما يمدر مورد دگرگوني واقعيت تشويق 
   
 همچنين، فرض بنيادي فريره از شناخت به عنوان يك فرايند دائمي كه حاصل اقدام آگاهانه انسان در 

و آن گونه كه در كتاب  شود يمواقعيت ملموس است، موجب وحدتي پويا و دائمي ميان عمل و نظر 

) بيان مي دارد، آموزش را بر اساس تحليل تجربه و عمل 1368»(آموزش  و پرورش در جريان پيشرفت«

ند دهد و در تحليل عمل، وحدت ميان كار، تدريس و يادگيري روند آموزش را به يك رو انجام مي

. او كنند يمياد دهنده و يادگيرنده هر دو تغيير و در اين فرايند،  سازد يماجتماعي تأثير متقابل مبدل 

  :سدينو يم

هاي ، شاگردان و معلم به عنوان گروهشود يمبه همان اندازه كه آموزش نظريه با عمل روزمره يكي «

به معناي واقعي كلمه موجب همكاري شوند و مردمي بيش از پيش در روند يادگيري متقابل درگير مي

شوند شاگردان از هاي مردمي (شاگردان و معلم) با تحليل عملكرد واقعي باعث ميكه در آن گروه شود يم

  )80، 1368(فريره، » پذيرش صرف واقعيت فراتر رفته و به درك انتقادي آن نائل شوند.
  

) معلمان را به عنوان 2009» (هي انتقاديآموزش براي آگا«بر پايه اين نوع نگرش، فريره در كتاب 

        و از آنان  داند يمگيري انتقادي موظف به ياري رساني به شاگردان در جهت» 1كارگران فرهنگي«

                                                
1. cultural workers  
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خواهد كه نه در برابر شاگرد، بلكه در كنار و همراه آنها به درك و تفكر مشغول باشند و پيوسته افكار مي

هاي آزاد و عاري  شاگردان بازسازي نمايند. از نظر او، الزمه اين آموزش كالسخود را در ارتباط با افكار 

اي است كه شاگردان در گفت وگوي با معلم و با يكديگر در اقدام  براي ساخت دانش با يكديگر  از سلطه

 كنش . در اين صورت يادگيري و ياد دادن به مثابه يك فرايند دائمي و درهم تنيده ازكنند يمهمكاري 

         فرهنگي خواهد بود و در آن معلم ديگر فقط انتقال دهنده اطالعات نيست، بلكه در روشن ساختن

  كند. آوردن منابع الزم با آنها همكاري مي هاي شان و فراهم گيري شاگردان براي فعاليتجهت

ه ريزان جاي در اين الگو، برنامه درسي و محتواي آموزشي از پيش طراحي شده توسط نخبگان و برنام

گيرد و ندارد، بلكه برنامه و محتواي آن از تجارب عملي و واقعيت هاي روزمره زندگي نشأت مي

هاي زندگي اجتماعي شان موضوع و  هاي مردمي (شاگردان و معلمان) بر اساس نيازها و واقعيت گروه

  ).1368، (فريره كنند يممحتواي آموزش را خود تدوين 

ون ديويي، مشاركت گروهي و وحدت ميان تفكر و عمل را در آموزش رهايي فريره در اين الگو همچ

گيرد كه در جستجوي عملي  بخش، فرايندي از پژوهش در كنش اجتماعي مبتني بر مشاركت در نظر مي

). او اين فرايند را 2010(گاتسمن، ابدي يمله و بحث انتقادي نمود أمشاركت كنندگان در واقعيت، طرح مس

به آگاهي  يابي دستله تا أاز تشخيص، توصيف و ساخت مس -هاي به هم پيوستهاحلي از گامبه مثابه مر

به  مسألهتر  ؛ در اين فرايند پژوهندگان (معلم و شاگردان) براي شناسايي هر چه دقيقكند يمارائه  -بالفعل

هاي پي  م و در گامتجربه و مشاهده عيني در واقعيت زندگي روزمره خود مي پردازند و آن را به طور مداو

) واقعيت در خارج 1972در پي همراه يكديگر و برپايه تحليل انتقادي باز مي شناسند. چراكه از نظرفريره (

مانند او در حال از انسان در محلي معين و به صورت ثابت قرار ندارد، بلكه به وسيله انسان ساخته شده و ه

  ساخت و شدن است.

و هم واقعيتي كه به موضوع اشاره  كند يمانساني كه واقعيت را مجسم پس براي درك واقعيت بايد هم 

و آن را در الگوي عملي خود بر  نامد يمدارد، توأم با هم درك شوند. فريره اين ادراك را درك انتقادي 

ه سوي اجزاء به كل و برگشت ب اساس جستجوي نقادانه افراد در حركت دائمي مشاركت كنندگان از جزء 

  گيرد. يبه كار م

ها و بر پايه مالحظه  ها و ديدگاه در اين صورت در طي جلسات ارزيابي و بحث مداوم درباره گزارش

تواند هسته و ريشه  نظرات ديگر، واقعيت از حالت يك نقطه تيره، مبهم و پراكنده خارج شده و گروه مي

  اصلي دست يابد.  مسألهها و مسائل را شناسايي نمايد و به  تناقض
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در نهايت اي و  رايند طي حركت فراگيران از يك حالت خام به آگاهي سطحي، آگاهي اسطورهاين ف

گيرد و گفت وگو به عنوان واسطه اصلي مشاركت گروه در تحليل انتقادي آگاهي انتقادي صورت مي

  گيرد.مي تمامي فرايند را در بر

سوي تحول شناختي و براي تحول انسان  اي از آموزش مشاركتي مبتني برگفت وگو كه بر پايه نقد، به شيوه

محور، مشاركتي و مبتني بر گفت وگو  مسألهرود. گويي، فريره آموزش در حضور مؤثر اجتماعي پيش مي

را در هم آميخته تا از سوادآموزي افراد براي درك انتقادي آنها از واقعيت بهره بگيرد و آنها را به سوي 

  .سان سازنده واقعيت متحول سازدبازيابي نقش واقعي خود به عنوان ان

 
 گيري نتيجه

چنانكه اشاره شد، در مقايسه دو ديدگاه (ويگوتسكي و فريره) با تأكيد هر دو بر اصل بنيادين تعامل در   

كه به طور  ابدي يمبافت اجتماعي و طرح برخي مفاهيم مشابه، ابعاد جالب توجهي از پيوندهاي نظري نمود 

  داده شده است. ) نشان1خالصه در جدول (
   

  

  

 هاي مهم نظريه ويگوتسكي و فريره : مقايسه ويژگي1جدول 

 آموزش تحول گو گفت و يادگيري دانش 
  ويگوتسكي:

گرايي سازنده

 اجتماعي

ــك   حاصــل ديالكتي

ــي ــي، -درونـ بيرونـ

ــردي ــاعي،  -ف اجتم

 ذهني  -عيني

ــتراكي   ــاخت اش س

دانش و تحـول در  

 حوزه تقريبي رشد

ــده  پديدآورنـــــ

ــي  و كـــنش ذهنـ

 تفكر خصوصي

ــناختي   ــطح ش ــر درس تغيي

به  يابي دستبرتر به سوي 

 كاركردهاي عالي ذهن

چالش پيش رونـده،  

مبتني بر مشاركت و 

گيري از گفـت  بهره

 وگو

فريره: 

پداگوژي 

 انتقادي

حاصــل  ديالكتيــك 

ــت،  -عينيـــت ذهنيـ

ــاهي ــت،  -آگ واقعي

 ستمگر -محروم

ساخت معرفـت در  

ــدام  ــان اقـــ جريـــ

ــه در  آگاهانــــــــ

 موقعيت

ديده انسـاني در  پ

ــايي و  شناســـــــ

نامگــــــــــذاري 

 واقعيت

تحــول فــرد از انفعــال و   

ــه ســوي     ــذيري ب ــتم پ س

آگاهي از نقـش خـود در   

واقعيــت كنــوني و ســپس 

 تحول اجتماعي

عاملي اساسـي بـراي   

ــازي،  هوشيارســــــ

فرايندي از پـژوهش  

در كــنش اجتمــاعي 

مبتني بر مشاركت و 

 گفت وگو
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هاي دو ديدگاه را در سه بعد فاوتو ت ها شباهتاد شده مي توان بر اين اساس در نتيجه گيري از مباحث ي

  مورد توجه قرار داد: 

ويگوتسكي در تبيين تحول شناختي و فريره در جستجوي تحول انساني با تكيه بر پيوند ميان فرد و جامعه  •

در تعامل در انديشه ماركس، انسان را كنشگر فعال در نظام پيچيده تعارض هاي اجتماعي مي دانند كه 

. كنند يمدائمي خود با ديگران و در بستر رخدادهاي تاريخي و اجتماعي در جهت تحول خود تالش 

هاي فرهنگي و مشاركت و نقش واسطه كند يمويگوتسكي اين تحول را در فرايندهاي درون ذهني دنبال 

 .دينما يمبه كاركردهاي عالي تفكر تبيين  يابي دستدر آموزش را در 

. فريره با تكيه بركنش كند يمحول انسان در فعاليت و تعهد اجتماعي را بر پايه آن جستجو همچنين، ت •

گيرد. درحاليكه ويگوتسكي معطوف به آگاهي در الگويي از آموزش مبتني بر هوشيارسازي آن را پي مي

و در سطح  دپرداز يمدر تحليل ميكروژنتيك و در سطحي ُخرد به بازنمايي فرايند تحول در انديشه انسان 

كالن همانند فريره تحول انسان در كاركردهاي عالي ذهن را در جهت تحول فرهنگي در نقش اجتماعي و 

. هر چند فريره در اين بعد بر ويگوتسكي پيشي مي گيرد و الگويي كاربردي از كند يمبهبود جامعه دنبال 

  .  كند يمعمل فرهنگي را ارائه 

واژه، زبان را واسطه موثر در تعامالت اجتماعي و تحول انسان مي دانند. هر دو، با توجه به نقش اجتماعي  •

گيري تفكر بررسي ويگوتسكي آن را در مسير تدريجي دروني سازي كنش اجتماعي به سوي شكل

گيرد. درحاليكه فريره و فريره در فرايند آگاهي انتقادي هنگام بازشناسي واقعيت آن را به كار مي كند يم

در مشاركت با ديگران توجه دارد و آن را در مقابل  مسألهبه مثابه ضرورت بازشناسي انتقادي  1بر ديالوگ

، ويگوتسكي در تبيين كند يمبه عنوان روش اساسي در آموزش مبتني بر هوشيارسازي قلمداد  2مونولوگ

كنش اجتماعي دروني سازي  نقش ميانجي زبان، عالوه بر ديالوگ، مونولوگ را به عنوان بخشي از فرايند 

و به عنوان شكل عالي و پيچيده گفتار، فرايندي  دهد يمدر جهت شكل گيري تفكر مورد توجه قرار 

به تفكر دروني مي پندارد؛ آنچه امروزه در الگوي  يابي دستضروري براي خود تنظيمي و سپس 

ر خود تنظيمي و به وسيله پيروان ويگوتسكي در جهت افزايش نقش فعال شاگردان د 3خودآموزي شناختي

 .شود يمهدايت رفتار و انديشه خود مطرح 

                                                
1. dialogue  
2. monologue  
3. cognitive self - instruction 
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عالوه بر اين، الگوي كاربردي ديالوگ در دو ديدگاه نيز قدري تفاوت دارد. گفت وگوي  آموزشي در  

محور كه   مسألههاي كوچك بحث گروهي است يا  در روش الگوهاي پيرو ويگوتسكي به صورت گروه

 مسألهگروه از گفت وگو در كنار جستجوي جمعي خود براي حل  شاگردان با تقسيم مسئوليت درون

  .كنند يماستفاده 

گيرد كه در آن مي در حاليكه، الگوي فريره در آموزش انتقادي بيشتر گفت وگوي انتقادي را دربر

. در كنند يمها و نقدها را بررسي هاي خود پرداخته و ارزيابيشاگردان (كل كالس) به ارائه ديدگاه

ها ها و بررسي استداللابي انديشه ديگران با آنها مشاركت دارند و همراه آنها با درهم آميزي ديدگاهارزي

  ). 2002(بريزوا،  كنند يمهاي موثررا كشف راه حل تر و جامع تر نسبت به موضوع پرداخته وبه نگرش دقيق

ابل مقايسه است؛ هردو بر انديشه ويگوتسكي و فريره بر پايه وجوه مشترك در ديدگاه ماركس نيز ق •

ماهيت فعال انسان در ساخت واقعيت اجتماعي خود تاكيد دارند، كنش انسان را در بستر ديالكتيك 

اجتماعي بررسي مي نمايند و به تبع آن با برگزيدن روش ديالكتيك در آموزش، مبناي مشتركي را براي 

 گيرند.كوشش عملي خود در جهت تحول انسان به كار مي

) وجوه مشترك ديدگاه ويگوتسكي با اصول نظري ماركس 2008(٣و پاركر 2005(٢، بخارس 1985(١لي

را به سه بعد ماهيت كنشگرانه انسان، سازمان اجتماعي شناخت و روش مشترك تبييني(اصل ديالكتيك) 

اسي ) ويگوتسكي را مبدع روان شن1993) و ميلر (2000دهند و بر اين اساس افرادي نظيركرين (نسبت مي

  نامند.ماركسيسم مي

با اين حال،كاربرد اين مضمون به ويژه درباره رويكرد آموزشي فريره جاي تأمل دارد. انديشه انتقادي 

فريره همانند سايرين در مكتب فرانكفورت، از اصول و آموزه هاي ماركسيسم متاثر بوده است، اما اين 

-هاي ماركسيسم در تبيين ميآنها از آموزه ها و روش منديتاثير غير مستقيم بوده و بيشتر مربوط به بهره

باشد. زيرا در پارادايم ماركسيسم، هيچ الگوي آموزشي مطرح نشد و آنها با تاكيد بر زيربناي اقتصادي، 

به نقل از  1973كردند (مك له الن، آموزش و پرورش را روبنا و پيامدي از عوامل اقتصادي قلمداد مي

پردازان انتقادي در مكتب فرانكفورت مبناي خود را از تحليل سلطه ه، نظريه). درحاليك2001گالس، 

تغيير دادند و با نقد وضعيت موجود بر نقش خرد و آگاهي به عنوان مبناي » سلطه فرهنگي«اقتصادي به 

، كردند. به ويژه فريره با تحليل سلطه فرهنگي حاصل از آموزشاي تأكيد مي تحول و رهايي از چنين سلطه

                                                
1. Lee  
2. Bakhurs 
3. Packer 
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گرانه معلم در برابر شاگرد مطرح نموده و با نقد روش سنتي در را در ارتباط سلطه ١»فرهنگ سكوت«

آموزش نقلي (توضيحي)، آموزش را عامل فرهنگ در جهت رام  سازي و اطاعت از نظم موجود دانسته و 

واقعي خود را با آموزش رهايي بخش مبتني بر آگاهي انتقادي و كنش فرهنگي، بازگشت انسان به شأن 

  . دينما يمجستجو 

ويگوتسكي و فريره را نه لزوماًْ  به عنوان مدافعان رويكرد جبرگرايانه تاريخ و  رسد يمبر اين اساس به نظر 

تبيين رشد و آموزش  ماتريالسيم بلكه كه بر پايه استفاده از اصل ديالكتيك اجتماعي در سلطه اقتصادي در

هاي آن را به خدمت  انديشه خود يشه ماركس دانست كه برخي آموزهتوان پيروان روش تبييني اندمي

اند تا بر پايه مشاركت و همكاري، از آموزش مبتني بر گفت وگو در جهت تحول شناختي و رهايي گرفته

  انسان بهره گيرند. 

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                
1 .The culture of silence 
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