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 سرآغاز

 

یشتر ، بحالبااینشود. سوادی معموالً به کشورهای جهان سوم منتسب میبحران بی

د. کتاب بسیار کنسوادی توسعۀ مداوم کشورهای بسیار صنعتی را تهدید میو بیشتر بی

(، تحلیلی موجز از بحران 1985) 2سوادامریکای بی، 1مشهوری از جاناتان کوزول

کند، جایی که بیش از شصت میلیون امریکایی ارائه می متحدهایاالتسوادی در بی

سوادی سواد هستند. پیامدهای سطح باالی بیطور کاربردی بیسواد یا بهبیکامالً 

تنها هسوادی نگسترده است و در عین حال تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. بی

هد. این دیعدالتی عمیقی را شکل مکند، بلکه بینظم اقتصادی جامعه را تهدید می

 گیری برایسوادان در تصمیمای دارد، ازجمله ناتوانی بیعدالتی عواقب جدیبی

هدید سوادی اساس دموکراسی را تخودشان یا مشارکت در فرایند سیاسی. بنابراین، بی

 کند.کند. اصول دموکراتیک جامعه را تضعیف میمی

ه باشد، ضعف نهادهای سوادی در سراسر جهان، اگر با آن مبارزه نشدبحران بی

 عدالتی، و روابط قدرت نامتقارن که مشخصۀ ماهیت متناقضدموکراتیک و بی

تشدید خواهد کرد. تناقض ذاتی در کاربرد واقعی  های معاصر است رادموکراسی

 4(، توسط نوام چامسکی1987) 3قدرت و ایدئولوژی رۀدربادر « دموکراسی»اصطالح 

 با فصاحت بیان شده است: متحدهایاالتدر تحلیلش از جامعۀ 

                                                           
1 Jonathan Kozol 
2 Illiterate America 
3 On Power and Ideology 
4 Noam Chomsky 
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اشاره به سیستمی حکومتی  متحدهایاالت، در شعارهای «دموکراسی»

شان سلطت واسطۀبهدارد که در آن عناصر نخبه با تکیه بر جامعۀ تجاری 

که جمعیت کنند، درحالیبر جامعۀ خصوصی دولت را کنترل می

سی چنانکه در کند. بنابراین، دموکراسروصدا مشاهده میبی

ست. است، سیستم تصمیم نخبگانی و تصویب عمومی متحدهایاالت

گیری سیاست عمومی تهدیدی جدی نسبتاً، مشارکت مردمی در شکل

ه، سوی دموکراسی نیست؛ بلکدر نظر گرفته شده است. این گامی به

 است که باید بر آن غلبه شود.« بحران دموکراسی»منزلۀ به

، حداقل تا حدی، نهضت سوادآموزی «بحران دموکراسی»ین به منظور غلبه بر ا

دربارۀ  های کنونیانتقادی باید برقرار شود. نهضت سوادآموزی است که باید از بحث

بطه های قدیمی در رابحران سواد فراتر رود، که تمایل به بازیافت مفروضات و ارزش

موزی یک فرایند با معنای سودمندی سواد دارد. به معنای این تصور که سوادآ

ن تأکید های خواندن و نوشتمکانیکی ساده است که بیش از حد بر اکتساب فنی مهارت

 دارد.

مثابۀ فرمی برای اندازی از سواد به، به دنبال چشمسواد: خوانش کلمه و جهاندر 

د تا حدی شوسیاست فرهنگی هستیم. در تحلیل ما، سواد بدل به ساختاری معنادار می

شود که در جهت توانمندسازی یا ای از اعمال دیده میمثابۀ مجموعهکه به

ت یل شده استر، سواد اینطور تحلکند. در معنای وسیعناتوانمندسازی مردم عمل می

ای از اعمال مجموعه عنوانبهکه آیا در خدمت تشکیالت اجتماعی موجود است یا 

، بخش است. در این کتابفرهنگی در خدمت ترویج تغییرات دموکراتیک و رهایی

سواد  شناختی آن فراتر رود. آنگاه،به دنبال مفهومی از سواد هستیم که از محتوای ریشه
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. نیاز ای کامالً مکانیکی تقلیل یابدمثابۀ دامنهو کلمات به تواند به رفتار حروفنمی

مثابۀ رابطۀ داریم از این درک صلب از سواد فراتر رویم و شروع به دیدن آن به

 کنندۀ این جهان که در محیطیعمل دگرگون واسطۀبهیادگیرندگان با جهان کنیم، 

 د.کننمی یردهد که یادگیرندگان در آن سبسیار کلی رخ می

. فصولی که نظریۀ 1شود: تقریباً به سه بخش تقسیم می سواد: خوانش کلمه و جهان

کنند؛ گیرد ارائه میشدۀ سواد را آنطور که در گفتگوها مورد بحث قرار میبازسازی

های سوادآموزی در کشورهایی های تاریخی عینی از نهضت. فصولی که تحلیل2

. فصولی 3کنند؛ و ارائه می 3بیسائو، و گینه2ه، سائوتومه و پرینسیپ1همچون کیپ ورد

ت به سواد های قدیمی نسباند که دیدگاهشکل گرفته ممکنیزبان و پروژۀ  واسطۀبهکه 

های جدید ترسیم که مسیرهای جدیدی را به سوی جایگزینکند درحالیرا نقد می

 کند.می

ژیرو آغاز کنند. ژیرو  اصرار داریم خوانندگان مطالعۀ این کتاب را با مقدمۀ هنری

دهد که بنیانی برای توسعۀ ای قرار میرا در زمینه سواد: خوانش کلمه و جهان

 کند.های نظری و عملی کتاب فراهم میپداگوژی انتقادی در ارتباط با داللت

ش های روشنگرمان را از هنری ژیرو برای نظرات و مشارکتمایلیم سپاس صمیمانه

مان در دپارتمان زبان ن بیان کنیم. از همکاران و دوستانسازی متدر طول آماده

شان از زمان دریغبرای حمایت بی 5در بوستون 4انگلیسی دانشگاه ماساچوست

                                                           
1 Cape Verde 
2 Sāo Tomé and Príncipe 
3 Guinea-Bissau 
4 University of Massachusetts 
5 Boston 
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، پولی 3، ران شرایبر2، ویویان زامل1ویژه نیل براسپردازی این کتاب متشکریم، بهایده

. همچنین از جک 8آن برثهوف، و 7، السا آورباخ6، کندیث میشل5، النور کاتز4اولیشنی

. کنیمبرای کمک ارزشمندشان در ویرایش متن قدردانی می 10و جولی براینز 9کیمبال

هایی از این کتاب اش در ترجمۀ بخشالعادهبرای کمک فوق 11از دیل کویکی

سازی متن کمک کرد که صبورانه با تایپ و آماده 12سپاسگزاریم. از باربارا گریسفا

هایمان برای شان از تالشهایمان برای حمایت مداوم، از خانوادهتدرنهایمتشکریم. 

 ای ممکن سپاسگزاریم.شرکت در توسعۀ پروژه

 پائولو فریره

 دونالدو ماسدو
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6 Candace Mitchell 
7 Elsa Auerbach 
8 Ann Berthoff 
9 Jack Kimball 
10 Julie Brines 
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 پیشگفتار

 آن برثهوف

 

برای درک »گوید در تالش (، پائولو فریره به ما می1985) 1سیاست آموزشدر 

های به عبارت دیگر، نویدها و محدودیت -« شانذهنیت و عینیت در رابطۀ دیالکتیکی

ش، هایدر تالش برای متمرکزساختن تالش –گوید خواند را میمی« 2وجدان»آنچه او 

کرده است. او ادامه « زدایی از وجدانآوارۀ شفافیت، آوارۀ ابهام»او خود را بدل به 

در ایفای نقش این سرگردان نیز آموختم که چقدر مهم است شفافیت بدل »دهد: می

 «به هدف تأمل انتقادی ما شود.

ان و روشی مدباره نگاه کنیم به نظریه و عملآموزد دوباره و چنپائولو فریره به ما می

توانیم از دیالکتیک رابطۀ آنان استنتاج کنیم. در میدان نظریۀ سواد هیچ چیزی که می

تر از توجه به نقش آگاهی از آگاهی، اندیشیدن دربارۀ اندیشه، و تفسیر تفاسیرمان مهم

ریره ها کسانی که فاین کنند؛ایجاد می گرایانهاثباتهای نیست. این دورها سرگیجه

حوصله خواند را نسبت به پداگوژی ستمدیدگان بسیار بیمی« گرایانمکانیک»

قرار د. یکی از چیزهایی که دربارۀ فریره بسیار دوست دارم این است که او بینسازمی

حوصله نیست. این شیوۀ همراهی او با آوارگان است: آنان اوقات است اما بی

                                                           
1 The Politics of Education 
2 conscientization 
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ت دارند، سقراط را دوست دارند، از گفتگویی نظری و انتقادی در شان را دوسفراغت

 اند.اما مداوماً نیز در حال حرکت –برند محیطی معنوی لذت می

پائولو فریره یک بار دیگر در حال حرکت است، و این فعالیت همچون آنچه از 

است.  های پیشینشسازیرود، شامل نگاهی دوباره به قاعدهیک استاد منطق انتظار می

ا ای از تأمالت و تجدیدنظره، دوباره با مجموعهسیاست آموزشدر این کتاب، جانشین 

ای تگوهایی بسیط با دونالدو ماسدو، همراه نامهروبروایم: سه تا از آنان در قالب گف

بیسائو، و بخش ، وزیر آموزش گینه1( به ماریو کابرال1977العاده جالب )فوق

های حلقه»های کار که برای و دیگر کتاب 2توجهی از متون عمل برای یادگیریقابل

وژی پداگها حاکی از اصول اند. )آندر سائوتومه و پرینسیپه تهیه شده« یفرهنگ

 [1973] 3آموزش برای آگاهی انتقادیستمدیدگان هستند، به درخشانی دروسی که در 

ها، فریره در فصل سوم آمده است.( در اظهارنظر دربارۀ زمینۀ فرهنگی همۀ گفتمان

های «قینی»تر از تر و خالیکنم یک پداگوژی هرچه تحقیقیفکر می»کند: بیان می

ر باشد، ت«شلوغ»تر خواهد بود. یک پداگوژی هرچه دیکالتر و راخاص باشد، انتقادی

بسیار باارزش است که او قصد ندارد اجازه دهد پداگوژی « تر خواهد شد.انتقادی

ریره هاست با نظریه و عمل فشود. برای خوانندگانی که مدت« یقین»خودش تبدیل به 

اما البته که  ندارد، رضهکه این نوع بررسی چیزی برای عنظر برسد آشنا هستند، شاید به

 اند.توجهایم تا آوارگان شفافیت باشیم، و دستاوردها قابلاینطور نیست. ما دعوت شده

بازگشت به خانۀ اول همراه پائولو فریره آموزنده است چراکه خانۀ اول او همواره 

جالب بوده و هرگز پیش پا افتاده نبوده است؛ هرچند بغرنج نیست، همواره پیچیده 

                                                           
1 Mario Cabral 
2 Practice to Learn 
3 Education for Critical Consciousness 
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 چیز دربارۀ جامعه یات. پیچیدگی وجود دارد چراکه دیالکتیک وجود دارد. هیچاس

زبان یا فرهنگ یا روح انسان آسان نیست: هرکجا انسان نوعی وجود دارد، فعالیت 

ز چیاند. هیچوجود دارد. و اعمال انسانی فرایندها هستند و فرایندها دیالکتیکی

چه در تاریخ: تمرد و نافرمانی از محیط و  ، چه در طبیعت وشودآشکار نمیسادگی به

ساختارها از همۀ انواع برای رشد و توسعه، تغییر و دگرگونی، الزم است. این چیزی 

 آشکار است و مقدار خوبی آوارگی نیاز دارد پیش از اینکه بتوانیم ادعای فهم کنیم.

ا مشکل ب اش در مواجههگویند نفوذ پائولو فریره و موفقیتمنصفانه است که می

سوادی جهانی بوده است، چه در جهان سوم و چه در شهرهای داخلی جهان غرب، بی

های سوادآموزی تا چه اندازه اهمیت پداگوژی شاید وابسته به اینکه مسئولین برنامه

ستمدیدگان فریره را فهمیده باشند. اگر آموزش بیشتر در خدمت دیگران است تا 

درک شود. آموزش برای « پداگوژی دانایی» نوانعبهابزاری برای سرکوب، باید 

ۀ تشویق به تعلیمی که دارای چاشنی سیاسی است، نیست. این مسئلسادگی آزادی به

« خوب»های دریافتی نیست، فارغ از اینکه چقدر برای این کار ابزاری برای انتقال ایده

نیست.  رسانی واقعیت ظلم به آنانسواد یا اطالعدانش معلم به بی گسترشه مسئلباشد. 

اهی شان گفتگویی هستند، و عمل گفتگویی بسته به آگتعلیم و یادگیری در سرشت

 خواند. اینمی )بیداری(عالم است، نگرشی که فریره آن را وجدان  عنوانبهشخص 

از آن  نگیخته شده است ویک دیدگاه زبانی فلسفی برا واسطۀبه« آگاهی انتقادی»

تواند احترام غیرسیاسی برای انسان نوعی الهام گرفته است که تنها یک فلسفۀ ذهن می

 از آن مطمئن باشد.

های پائولو ساخته شود مگر دو شرط برقرار باشد: تواند از ایدهچیز نمیبه نظرم، هیچ

هایی دگاهر تقابل با دیکنیم چراکه اساساً دان و یادگیری او را سخت مطالعه فلسفۀ زب
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اعالم  طور یکسانها بهاست که توسط کارشناسان آموزش، پژوهشگران، و بوروکرات

مان و، ها و مجالتهای کنفرانساند )حداقل برای چهل سال(؛ و قالبو نهادینه شده

 کنیم. به این نکتۀ دوم باز خواهم گشت، اما تا آنجاهایمان را بازکشف میالبته، کالس

بر کار  ایزمان به من اجازه دهد، به خصوص به نفع کسانی که این برایشان مقدمه که

ح کند را طرای که از آن حمایت میفریره است، فلسفۀ زبان او و مفهوم یادگیری

 کنم.می

حیوان  عنوانهبکند. نگاه او به انسان های زایا برای پائولو فریره فراهم میزبان استعاره

، و دیگرانی که 4، النگر3، کاسیرر2، پیرس1با مفاهیم وایتهد مادین()حیوان نسخنگو 

عمل »ند: کفلسفۀ رهایی از آنان مشتق شده همخوان است. فریره آن را اینگونه بیان می

یادگیری خواندن و نوشتن باید از درکی بسیار جامع از عمل خوانش جهان، کاری که 

هد، آغاز شود. حتی در طول تاریخ، دانسان نوعی پیش از خوانش کلمات انجام می

انسان نوعی نخست جهان را تغییر داده، در وهلۀ دوم جهان را اظهار کرده و سپس 

ها لحظات تاریخ هستند. انسان نوعی با خواندن الف! ب! کلمات را نوشته است. این

 «زدن به جهان آغاز کرده است.پ! آغاز نکرد. با آزادکردن دست، و چنگ

ماساچوست بوستون بود. در فصل سوم این کتاب،  به این طریق در دانشگاه 

خوانش کلمه و یادگیری چگونگی نوشتن کلمه آنطور که کسی بتواند بعداً »گوید: می

ییر جهان، به معنای داشتن تجربۀ تغ «نوشتن»بخواند، پس از یادگیری چگونگی آن را 
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گوید سخن می« دست ذهن»از  1داند وقتی امرسونفریره قطعاً می« و لمس جهان، است.

 منظورش چیست.

 کردیم که کشف یا یادآوری آنفکر می« رسانۀ ارتباطی» عنوانبهزمانی به زبان 

ه است ک ایمعانیبرای ساخت  ایوسیلهآور باشد، که زبان توانست شگفتمی

 کنیم. پداگوژی فریره متکی بر فهمی فلسفی از اینآنان ارتباط برقرار می واسطۀبه

ایش آن به گر –کنیم، قدرت گفتمانی زبان قدرت زایای زبان است. وقتی صحبت می

کر هایمان فآورد. اینطور نیست که به اندیشههمراه آن اندیشه را به ارمغان می –نحو 

گوییم و مقصود طور همزمان میکنیم و سپس آنان را در کلمات قرار دهیم؛ ما به

، 2داریم. نطق و ساخت معنا همزمان و همبسته هستند. )فریره، همچون ویگوتسکی

 گذارد.(مرغ کنار میۀ مرغ و تخممسئلۀ اولویت زبان یا اندیشه را همچون مسئل

 های فرهنگ، فریره همچنین راهیدادن نقش گفتگو در ساخت معنا در حلقهبا نشان

دهد. ظرفیت زبان را نشان می« طبیعی»ثمر بر سر ویژگی برای کنارگذاشتن بحث بی

معلم  و تواند در محیطی اجتماعی تحقق یابد. دهقانانبرای زبان ذاتی است، اما تنها می

این برای  :کنندظهور میدر عملی گفتگویی درگیرند، تبادلی فعال که از آن معانی 

دگیرندۀ دانشی که یا واسطۀبهپداگوژی پائولو فریره محوری است که یادگیرندگان 

شوند. این ایده در تقابل با دانش متعارف عمل آموزشی فعلی آن هستند توانمند می

که دانستن چگونگی بسیار مهم است، دانستن آن لیکند درحااست که تأکید می

کسب »اتالف وقت است. الگوی متعارف برای یادگیری زبان دوم، همانطور که برای 

د ای رشاست، فعالیتی محرک است. در رابطه با الگوهای توسعه« های سوادمهارت
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مثابۀ تحمیلی بهو نظریه « مداخله»مثابۀ شناختی، این دیدگاه یادگیری به ایدۀ تعلیم به

 بخشد.اقتدارگرایانه مشروعیت می

میت کند تا اهکند. او به ما کمک میها را بر سرشان وارونه میوجدان فریره این ایده

داند، : انسان حیوانی است که می1هومو ساپینس ساپینسکامل نام گونۀ خود را بفهمیم، 

تنها ۀ ما نهکند که گونل میاستدال پداگوژی ستمدیدگانداند. فریره با فصاحت در می

ا کند. زبان به ما قدرت یادآوری معانی ردر لحظۀ اکنون بلکه در تاریخ نیز زندگی می

توانیم بلکه می –ظرفیتی حیوانی  –توانیم تفسیر کنیم تنها میدهد و بنابراین ما نهمی

گاهی وجود ی آاز این اطمینان که ابعاد انتقاد آگاهیتفاسیرمان را نیز تفسیر کنیم. 

پاسخ دیگر حیوانات به سوی -واسطه، و رفتار محرکدارد که ما را از غریزی، بی

دهد. نظریه برای فریره ساخت معنا، فعالیت باواسطه، و ساخت فرهنگ حرکت می

فعالیت  انعنوبههمبستگی پداگوژیک آگاهی انتقادی است؛ القاشده نیست بلکه 

 و تنظیم شده است. ای توسعه یافتهضروری هر یادگیری

جهان  توانیم نامی بردهد: چراکه میزبان همچنین نسبت به قدرت تجسم اطمینان می

توانیم در معنای آن تأمل کنیم و جهانی تغییریافته نهیم و آن را در ذهن نگه داریم، می

را تصور کنیم. زبان ابزاری برای آگاهی انتقادی است، که به نوبۀ خود، ابزار درک 

ن، نامیدن های بیشتر است. بنابرایکردن برای به ارمغان آوردن دگرگونیو انتخاب تغییر

ها، هایی در پاسخ به موقعیتدر لحظۀ اکنون به فعالیت« چیزها»جهان واقعیت را از 

پیشرفتی  «های بقاءمهارت»کند. تعلیم زبان در زمینۀ دگرگون می شدنتبدیلفرایند، و 

شود. رهایی تنها زمانی ار است، اما منجر به رهایی نمیهای کتاب کبیش از تمرین
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شان را اصالح کنند و با آن، قدرت تجسم، تصور جهانی متفاوت آید که مردم زبانمی

 به وجود آورده شود.

در قلب پداگوژی دانایی پائولو فریره این ایده هست که نامیدن جهان تبدیل به 

جایگزینی برای کنش سیاسی نیست، اما شود. آموزش الگویی برای تغییر جهان می

این  کند برای آن ضروری است. ونقشی که در توسعۀ آگاهی انتقادی ایفا می واسطۀبه

کنندۀ زبان است. در نامیدن جهان، از افراد به نوبۀ خود، وابسته به قدرت دگرگون

ی ورآشود مزارع و روستاهایشان را برای جمعفریره خواسته می یهای فرهنگحلقه

سی شان دارند بررهایی که اهمیتی محوری در زندگیها، و فعالیتاسامی ابزارها، مکان

، نوعی شبکۀ صدادار، «های کشفکارت»سپس در « کلمات زایا»کنند. این 

اتی سازید. برخی از کلمشوند، یک تولیدکنندۀ واژگان که خودتان میسازماندهی می

صدا  ی قابل شناخت هستند. نکتۀ مهم این است کهمعنا هستند؛ باقکند بیکه تولید می

و حرف )شکل( با یکدیگر و با معنا یا معنای ممکن همسان هستند. معنا از آغاز 

ای تعلیم خواندن که موردعالقۀ آنجاست، و مطمئناً در مورد دو روش مقایسه

ویسی اینطور نیست. رمزن -« 1بگوببین»آوایی و  –کارشناسان آموزشی امریکایی است 

 متناظر و همزمان آموخته –شده و آنچه معناداده در رابطه با آنچه گفته –و رمزنگاری 

ر با رمزگشایی یا تفسی –یادگیری رابطۀ حروف با صداها  –شوند. رمزگشایی می

لماتیزه وجود را پروب»شود. به این ترتیب معنا از ابتدایی که یادگیرندگان حاصل می

یا  ای کثیف،ای بدوی یا آشپزخانههایی از شکارچیحاضر است. در طرح« کنندمی

ت نامند و اهمیبینند را میها، آنچه میای آب یا دیگر رمزنگاریدر واکنش به کاسه

 کنند.بینند را یادآوری، شناسایی، و تفسیر میمیآنچه 

                                                           
1 looksay 



 سواد    22

 

کند که برای معلمان تمسخر تفکر جادویی و تالش برای پائولو فریره استدالل می

ی تنها ناممکن نیست بلکه برعکس است. تفکر پیشاانتقادنابودی اعتقادات خرافی نه

یفۀ محوری وظسادگی رد شود بلکه باید دگرگون شود. همچنان تفکر است؛ نباید به

ردن فراهم آو« مثابۀ کنش فرهنگی برای آزادیفرایند سوادآموزی بزرگساالن به»

ای که از ستم خرافات یا هر یادگیرنده –ای است. دهقان ابزارهای چنین دگرگونی

برد، چه از ایدئولوژی مذهبی باشد و چه از ایدئولوژی جنگ سرد، دکترین رنج می

بزارهای ا واسطۀبهتنها  –خواه کال متعدد اندیشۀ تمامیتلیبرالیسم یا هرکدام از اش

 تواند خود را رها کند.ای انتقادی میتوسعۀ آگاهی

کند( را رد فریره مفهوم انباشتی آموزش )معلم منفعت و ارزش را انباشت می

ه درود فریر« این را بخور. برایت خوب است!»ای دیگر است: کند. تغذیه استعارهمی

رش مثابۀ گستجای آموزش بهبه« اه! فلسفۀ غذایی!»کند، را نقل می 1ز سارترآمیکنایه

 –خواهیم به اشتراک بگذاریم های ارزشمندی که میآموزان با ایدهرسیدن به دانش

باید گفتگو وجود داشته باشد، تبادلی دیالکتیکی چنانکه یادگیرندگان در حلقۀ 

ها ر آن ایدهکنند، دو تفاسیرشان را تفسیر میاندیشند شان میدربارۀ اندیشه یفرهنگ

آموزشی  ، که در نظریۀ«شناختی»و « عاطفی»کنند. دوگانۀ گیرند و تغییر میشکل می

کر و کند. او فامریکایی بسیار مهم است، در پداگوژی فریره هیچ نقشی ایفا نمی

ساخت معنای  های همۀ کاری که درجنبه عنوانبهبیند، احساس را همراه با عمل می

 دهیم.جهان انجام می

ها ایده تواند اینتوجه دربارۀ پائولو فریره این است که او مییکی از چیزهای قابل

ری ها امو آن –قابل دسترس سازد را دربارۀ قدرت زایای زبان و نقش آگاهی انتقادی 
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ایت حک» 1لوحانه نیستند. او استاد موعظه و آنچه است که کنت برکعادی و ساده

رود. او علیه خواند، داستانی که همچون استعاره فراتر از خود میمی« 2بازنمایانگر

و فریره  –دهد، اما پند و اندرز چیزهای دیگری هستند شعارپردازی هشدار می

 العاده است.سخنوری فوق

ست. حتی های دریافتی اکسی نباید فکر کند خوانش فریره عملی برای بررسی ایده

دهد ه میها را توسعکند، همچنانکه زمینههای متعارف پیشرو را تنظیم میایدهزمانی که 

کند دستاوردهای مهمی وجود دارد. پائولو فریره تنها یک ها را طرح میو داللت

 العاده نیست؛ او یکی از معلمان بزرگ قرن است.پرداز فوقنظریه

وند: شوباره پدیدار میدر این کتاب، اصول آگاهی انتقادی و پداگوژی دانایی د

 بازشناسی و بازکشفشوند. بازکشف، آزمون مجدد، ارزیابی مجدد، و بازسازی می

سواد: خوانش که هردو در نظریه و عمل اهمیتی محوری دارند در سراسر صفحات 

بزارهایی ا واسطۀبهطنین دارند. بازشناسی مستلزم آگاهی انتقادی فعال  کلمه و جهان

 های دیگر ذهن انجامشود و تمام کنشها درک میها و تفاوتاست که با آنان شباهت

ابزارهایی که با استفاده از آنان معنا  واسطۀبهگذاری و تعریف های نامشود، کنشمی

خود مشروط به خودیدهد که بگوییم شناخت به، این معنا را میدرواقعسازیم. می

در ، جه بهبا تو، در قالب: ما شوددیده نمیسادگی ه برای ما هرگز بهبازشناسی است، ک

هایی است که مرزهای بینیم. همۀ این عبارات عالمت اهداف و محدودیتمی پرتو

ه دهند. مفهوم بازشناسی مفهومی است کاش تشکیل میرا در کاربرد کنونی« گفتمان»
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بیاندیشیم. یکی از حکایات  نیز همراهشاندیشیم باید می اشدربارههمچنانکه 

 دهد:اش را نشان میبازنمایانگر پائولو فریره )در فصل چهار( چگونگی

ای در جامعۀ کوچک ماهیگیری به نام مونته ... ما از حلقۀ فرهنگی

کلمۀ زایا  عنوانبه)زیبا( را  bonitoها واژۀ دیدن کردیم. آن 1ماریو

رمزنگاری طرحی گویا از شهری  عنوانبهداشتند، نام یک ماهی، و 

های ماهیگیری های معمولی، قایقاش، خانهکوچک با پوشش گیاهی

در دست داشت را در اختیار  bonitoدر دریا، و ماهیگیری که یک 

ردند. به کداشتند. یادگیرندگان در سکوت به این رمزنگاری نگاه می

ودند؛ و وافق کرده بباره، چهار نفر از آنان ایستادند چنان که قبالً تیک

به طرف دیواری رفتند که رمزنگاری روی آن نصب شده بود. آنان از 

نزدیک به رمزنگاری خیره شده بودند. آنگاه کنار پنجره رفتند و بیرون 

زده کردند گویی که شگفترا نگاه کردند. آنان به یکدیگر نگاه می

ماریو  این مونته»اند و دوباره به رمزنگاری نگاه کردند، و گفتند: شده

 «دانستیم.است و ما این را نمی چنینایناست. مونته ماریو 

. نظر فریره بازشناسی –ای از عمل اساسی ذهن است آنچه اینجا داریم بازنمایی

لقۀ کنندگان حدربارۀ این حکایت بازنمایانگر این است که رمزنگاری به شرکت

ن دست یابند و شروع به بازشناسی آن شاای از جهانبه فاصله»دهد فرهنگ اجازه می

ای از یبازنمای از ها ما را برای شناخت چیزی بیشاین تفسیر از معنای داستان« کنند.

چطور  دهدکند؛ این به ما نشان میدیالکتیک اساسی تمام تحقیقات علمی آماده می

 دهند. چطور توجه و توجه مجدد صورت و شکلالگوهای ادراک مفهوم را شکل می
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اکتشاف خالقانه و تفکر انتقادی است؛ چطور مشاهده نقطۀ عزیمت ضروری برای 

های چشم ذهن، چشم تخیل ، داستان تمثیلی از شیوهدرواقعپداگوژی دانایی است. 

ای حق طبیعی انسانی ما در نظر گرفته شود، هیچ رهایی عنوانبهاست: تا زمانی که تخیل 

 ستان تمثیلی از پداگوژی دانایی است.قابل تصور نخواهد بود. بنابراین دا

ترام دانند و احبازشناسی، از سوی معلم، شامل اذعان به چیزی که یادگیرندگان می

شود که به آن دانش است؛ همچنین این نیازمند ارزیابی است. فریره متوجه می

ر یک فضیلت بالغی است، نه یک گزینۀ منطقی. ما باید به تکث« کننده نبودنقضاوت»

های مختلف دوره احترام بگذاریم. باید بانزاکت باشیم، ها، و زبانداها، انواع گفتمانص

نی بنابر های انساکند تمام فعالیتطرفانه ناممکن است. فریره اشاره میاما موضعی بی

شان هدفمند هستند و بنابراین جهتی دارند. برای معلمی که قابل درک ساختن تعریف

رد این به گیعمل گفتگویی برای بررسی آن را برعهده نمیاین جهت و پیوستن به 

ن شناختی فرض نقش سوژۀ آوظیفۀ پداگوژیک، سیاسی، و معرفت»معنای امتناع از 

آموزان احترام من به دانش»گویند ای که میمعلمان مدرسه« گر است.عمل هدایت

اند، تحق احترامگر نیستم و ازآنجاکه آنان افرادی هستند که مسگذارم و هدایتمی

 .شوندمنجر به کمک به ساختار قدرت می« باید جهت خودشان را تعیین کنند

این نکته، که همراه با بازشناسی موضوع اصلی این کتاب است، وقتی بازکشف 

بندیِ هدف، مداخله شود بسیار مهم است. ارزیابی، جهت، بازشناسی، و مفصلمی

لمان اقتدارگرا نیستند. بازکشف پیشرویی که مع خودخودییک از آنان بهنیستند. هیچ

رادیکال گهگاه باید برعهده گیرند دقیقاً تمایز قائل شدن میان اقتدار و اقتدارگرایی و 

 حتراما، در همۀ سازندگان معانی است. «هاگفتمان»دانستن چگونگی یافتن آن در همۀ 

رگز ه همسئلبخش است، همبستۀ بازشناسی است، و بیان پائولو از آن همواره الهام
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شف، نیازمند بازک»کند که کردن یا احساساتی نیست. او در فصل هفتم بیان میالتماس

ه ای است ککننده نسبت به عمل و تجربهرویکردی انتقادی از سوژۀ بازکشف

برای فریره همواره به معنای تفسیر تفاسیر دیگران، تجدیدنظر  نقد« شود.بازکشف می

ها، توسعۀ تعاریف متعدد، و تحمل ابهام است تا اینکه بتوانیم از تالش برای در زمینه

ترین توجه برای نامیدن جهان است. هر حل آنان بیاموزیم. و این به معنای دقیق

در خود جاسازی کرده است،  در سطوحی از تاریخ مقاصدش چیزهایی را« گفتمانی»

توانیم یکند: مطور مستمر ویژگی اکتشافی )زایا( آن را به ما یادآوری میاما فریره به

 اسطۀوبهبنابراین « توانست باشد اگر...؟چطور می»و « شد اگر...؟چه می»بپرسیم 

ه فریر کند. وقتیبازنمایی قدرت تجسم، زبان الگوی دگرگونی اجتماعی را فراهم می

کر ف« بازکشف جامعه... نیازمند بازکشف قدرت است،»نویسد در فصل سوم می

 واسطۀبهکنم منظورش آن است که بازکشف کار ذهن فعال است؛ این عمل دانایی می

ی کنیم. فریره هرگز توسط رویاهای اتوپیایخود را بازکشف می« گفتمان»آن است که 

اند، یلی انتقادی و مبتکر شکل گرفتهتخ واسطۀبهفریب نخورده است. رویاهای او 

جهان، که منجر به در گفتگو، در نامیدن و بازنامیدن  –شده عملی –شده تمرین

 .شودبازسازی آن می

ماندن هوشیاری نسبت به اهمیت تمایزاتی که پائولو فریره بر های باقییکی از راه

و ، او هر داست آموزشسیکند اندیشیدن به آنان در سه دسته است. در آن اصرار می

نوع دیگری از کلیسا... به قدمت خود »کلیسای سنتی و کلیسای مدرن لیبرال و 

ن سنتی/مدر –گانه گذارد. این سهرا کنار هم می« مسیحیت، کلیسای نبوی است

تاب طور دیالکتیک در این کپارادایم چیزهایی که به عنوانبهتواند می لیبرال/نبوی

هایی ؛ نگرشازیسسازی/بسیجاقتدارگرایی/اهلیکار گرفته شود؛ اند بهگسترش یافته
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-دارگرااقت-بوژواییهایی که هستند؛ و پداگوژی لوحانه/زیرکانه/منتقدانهسادهکه 

ها آنانی هستند آمیزترینهستند. تحریک رادیکال /بی بند و بار/دموکراتیکگرااثبات

شان که مشخصه های پداگوژیکیکه دو اصطالح میانی دارند، نگرش

تالف مواج است. نیمی از اخ طرفی/دستکاری یا خودانگیختگی/پراکسیس سیاسیبی

توسعه  بتواند« یا»تواند به پایان برسد اگر آگاهی انتقادی از اهمیت آن در آموزش می

 یابد.

یان هایی است که از مهر یک از فصول این کتاب به فهم ما از آنچه متضمن انتخاب

کند. کسانی که با کار فریره آشنا هستند احتماالً به کنیم، کمک میاین عناصر می

یسائو را بفصل پنجم عالقۀ بسیار خواهند داشت چراکه او انتقادات از کارش در گینه

ریره بوده است. ف« پوپولیستی»اتهام که آن کار خصوص این گذارد، بهبه بحث می

 و با تحلیلی جستجوگرانه از آنچه« در تأمالت پیشین تأمل خواهم کرد،»نویسد، می

های متعدد و دو ای با گفتمانبخش در جامعهتواند در فرایند سوادآموزی رهاییمی

گان بالفاصله دهد. فصلی که همۀ خوانندزبان در حال رقابت نیاز باشد، ادامه می

عمل  اهمیت»بخش خواهند یافت، فصل نخست است، روشنگر، و همچنین کامالً لذت

 «خوانش جهان، خوانش کلمات»خرد بیشتری در این صفحات اندک درباب «. خوانش

شناسان و عامالن آموزش به کمک کامپیوتر است، زبان-نسبت به کارهای متعدد روان

 معناانند از توگویند، کسانی که خود هنوز نمیغی نمیپردازان بالچیز از نظریهکه هیچ

و « توافضای مح»رویی به صحبت کنند، هرچند ممکن است با کم گفتنو  داناییو 

« مکانیکی»که مطالعۀ سواد را با مفاهیم  گرااثباتاشاره کنند! محققان « فضای بالغی»

در  نوشتن کلمه هیچ تأثیری که خواندن و انددهند به این نتیجه رسیدهیزبان انجام م

ادان ناپذیری نطور شکستظرفیت شناختی ندارد. نظر خودم این است که آنان به
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صرانۀ مفهوم یابند، مطالعۀ عکننده میهستند؛ اما برای کسانی که چنین تحقیقاتی را قانع

کننده ریقطعاً سودمند و پیشگی دگرگونی جهانمثابۀ شکلی برای به نوشتنفریره از 

 خواهد بود.

سه فصل در قالب گفتگو هستند، و حدسم این است که برای برخی خوانندگان 

در  خصوصبه –کنم دانشگاهیان امریکایی مطالعۀ آنان دشوار خواهد بود. فکر می

گفتمان گویشی )مکالمه( را فرمی بیگانه بیابند. پائولو و دونالدو به  –علوم اجتماعی 

ن گویند )و واقعاً به ایگیرند، مید یکدیگر را میدهند. بازخوریکدیگر گوش می

شاید برای .« رسد این باشد... نظرم میشنوم و بهگویی را میآنچه می»معنی( 

واند تروند، اما نه برای هرکسی که میکننده پیش میحوصله کسلای بیخواننده

فتگویی ت گای آراسته و شلوغ را تصور کند که مبادالمحیط معنوی مناسب یا کافه

توانند مداخله، کنند که میشوند. چنین خوانندگانی احساس میدر آن شنیده می

بدل  تأمل در تأمالت خودشان واسطۀبهتوانند نویسی کنند. آنان میمخالفت، یا حاشیه

 به شرکای مجازی گفتگو شوند.

های ، ماساچوست، و در دانشگاه1تجربۀ خودم از شنیدن مکالمات در کمبریج

د که دهنسراسر کشور این است که دانشگاهیان امریکایی به گفتن این ادامه می

تم را قطع شما صحب»؛ اگر رمزگشایی کنیم بدان معناست که: «گفتم...همانطور که می»

شوند، جایی های ما تکرار میای در کنفرانسچنین گفتکوهای غیردیالکتیکی« کردید!

ات های جلسطراحی اتاق واسطۀبهی معماری باشیم، دهیم قربانکه به خودمان اجازه می

اند، و برنامۀ زمانی کنترل شویم. )دو هزار صفحۀ فلزی که پارتیشن را دربرگرفته

مواجهۀ دو نفر که در حال تالش برای نامیدن جهان هستند را بدل به عملیاتی بسیار 

                                                           
1 Cambridge 
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اگر نخواهند سی  ها را ندهد یاکنند.( اگر مدیر هتل اجازۀ حرکت صندلیدشوار می

د نشویم توانیم تهدیمیینه کنند، و پنج دالر برای هر شخص برای میکروفن اضافی هز

شویم؟ برخی چیزها بیشتر در کنترل مستقیم ما هستند: نباید از قراردادها خارج که از 

ای چرا سبک قراردادی موردعالقه سخنرانی است؟ آیا نباید به تناقض آشکار سخنرانی

ها و ساند: چرا در کالها منسوخ شدهل گفتگویی پشت پا بزنیم؟ سخنرانیدربارۀ عم

ایم؟ سخنرانی اختراعی در اواخر قرون وسطی است ها چسبیدههایمان به آنکنفرانس

خواند ها کمیاب بودند. سخنرانی در اصل خوانش بود؛ یک نفر بلند میچراکه کتاب

چرا این سبک در ادبیات دوران توانست کتابی را در دسترس قرار دهد. و می

 به بقای خود ادامه داده است؟ مطمئناً، سخنرانی نیاز به بازکشف دارد. 1پساگوتنبرک

 ها هستیم و این شاید یکی از هدایای پائولوما نیازمند الگوهای جدید برای کنفرانس

توانند به مین هایماتواند به ما کمک کند اشکالی که کنفرانسفریره به ما باشد که می

تواند بدون های کمی وجود دارد که میخود بگیرند را تصور کنیم. اینجا روش

 دگرگونی عظیم دنبال شود.

اگر تریبون را بتوان از میان برد، مباحثۀ واقعی ممکن است. سه ارائۀ کوتاه  .1

ال کننده دنبهای غیررسمی و شفاهی از سه شرکتای( که با پاسخ)ده دقیقه

 سپس نوبت خودشان را خواهند داشت. شود، کهمی

ارۀ توانند در دنبالۀ یکدیگر دربکننده مینوعی دیگر، سه شرکت عنوانبه .2

هایی از سوی مخاطبان پیش از موضوعی واحد صحبت کنند همراه با پرسش

 اینکه به موضوع بعدی بروند.

                                                           
1 post-Gutenberg 
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ای های ده دقیقهتواند با زمانمی –، بحثی رسمی درواقعیا  –چنین پنلی  .3

ان واکنش نش کتباًشده دنبال شود که از مخاطبان دعوت شود تا ریزیبرنامه

، و با کمک تجهیزات شودمی، گزینشی ساخته شوندها جمع میدهند. این

کنندگان در دسترس خواهد بود. این پردازش اطالعات، روز بعد برای شرکت

« 3جوهرریختن » 2و جیم رایتر 1که توسط مخترعانش، راس هانت –روش 

ها سوی گفتگوی واقعی، خلق شبکهگفتگوی مجازی را به –شود خوانده می

دهد مونته ماریو را دهد. تکنولوژی به ما اجازه میدر طول راه حرکت می

 بازکشف کنیم.

ای هها رمزنگاریاند: آنتوسعه داده را شانبرای مجامع« ارائۀ پوستر»عالمان  .4

ه از یک یافته با توضیحی متقاعدکننددقیقاً شکلای همسئلپژوهش حاضر هستند. 

 ها، وشود. نمودارها، میکروگرافها دنبال میهای یافتهروش تجربی و گزاره

ای شده برد. عالمانی که کارشان ارائهنکنکمک می« ابزارهای بصری»دیگر 

اند. چرا این کار را انجام ها در دسترسپوستر و پاسخ به پرسش« خواندن»

مؤسسۀ ملی آموزش از سوی ایم؟ چرا هیچ شاعری در مؤسسات نیست که نداده

 نوانعبهها و روایات را برای خدمت تواند نشانحمایت شود؟ چه کسی بهتر می

 ها و حکایات بازنمایانگر توسعه دهد؟رمزنگاری

ین راه برای ترپداگوژی پرسروصدا به این معناست که باید قایق را تکان دهیم. ساده

 عنوانبهایمان است. کردن قالب و کارکرد جلسات حرفهز انجام آن پروبلماتیزهآغا

مشاور به  نوانعبهکنندگان و شاگردان نزدیک پائولو فریره یک مثال، یکی از تحسین

                                                           
1 Russ Hunt 
2 Jim Reither 
3 ink shedding 
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نشستی دربارۀ سواد دعوت شد. او و مشاور همکارش همۀ روز را به معلمان )اغلب 

تا  استانداردهایی که به آنان دستور داده شده پوست( گوش سپردند تا با جزئیاتسیاه

که باید  کردند، و امتحاناتیریزی میای که باید برنامهتأییدشان کنند، برنامۀ آموزشی

ی گرفتند، یا بازشناسمورد سؤال قرار می کههنگامیگرفتند را توضیح دهند. می

 ناتوانی خود را اعالمکردند یا شخصیت ظالمانه و غیرعقالنی این ساختارها را رد می

مشاوری که آن شب « گویند مجبوریم این کار را انجام دهیم.ها میآن»کردند: می

یی که بر تأیید «هاآن»داد؛ الگویی را تشخیص دادند: همراه همکارش مشاوره می

د کردناصرار می« هاآن»پوست بودند؛ کردند اغلب سیاهاستانداردها پافشاری می

ت به کنند، اگر نسبهای امتحانی را با ندامت دنبال میپوست روشسیاه)اغلب( معلمان 

 بررسی دقیق اقدامات تاکنون واسطۀبهای که آن تعصب نداشته باشند. با آگاهی

سوی تلفن رفت و شروع به تماس با سرپرستان کرد: این انتقادی شده بود، مشاور به

ت؟ چه کسی منبع اصلی این نظریه ایده در مورد فراگیری زبان دوم از کجا آمده اس

ها هستند؟ مشاور سپس شروع به دور دوم ها تنها راهگوید ایناست؟ چه کسی می

شناسان معروف، استادان معروف )که نزد برخی از آنان زبان –ها با منابع کرد تماس

 «کنفرانس تلفنی»پردازان معروف. آنان باید، شاید، درس خوانده بود(، و نظریه

اشتند، اما در هر صورت آن بعدازظهر او توانست کلمه به کلمه از کارشناسان دمی

نه، این چیزی نیست که منظورم است. نه این تفسیری اشتباه از پژوهشم »گزارش دهد: 

ها ها آناست. نه، آن آزمون هرگز برای چنین هدفی در نظر گرفته نشده است. نه، پیامد

چگونه ه )مسئلیه، مشاوران آنگاه قادر بودند از حل فهمی نظررهاشده از کج« نیستند.

نوشتن  ه )اگر بتوانیم نقشمسئلسوی طرح ها را باال ببریم؟( بهتوانیم نمرات آزمونمی

اش برای طراحی برنامۀ آموزشی چه خواهد بود؟( بروند. را اینگونه تعریف کنیم، نتیجه
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ایی یافته هرده است. او راهرا مدیریت ک یفریره دگرگونی کنفرانس به حلقۀ فرهنگ

تا برای  شان نگاه کنندکنندگان دوباره و چندباره به نظریه و عملبرای اینکه شرکت

 های جدید آزاد باشند.ابداع پداگوژی

پائولو فریره این جسارت را دارد که باور کند معلمان باید در گفتگو از 

ت. کامالً پراگماتیک اسو ق، شان بیاموزند. عمل او تخیلی، مبتکر، خالآموزاندانش

گوید، و پیرس است. او به ما می 1پائولو فریره یکی از وارثان واقعی ویلیام جیمز

گوید که دهد به بهترین شکل به شما میتان و آنچه تغییر میچگونگی کار نظریه»

 ید ارزش یک ایده را با پرسش از اینکه چه تغییراتخواهاو از ما می« تان چیست.ریهنظ

خواهد دربارۀ دیالکتیک اهداف و ابزارها، و دربارۀ رمز و آفریند بسنجیم. از ما میمی

به  کند تا تغییر را تا لحظۀ مساعدرازهای ناامیدی و امید بیاندیشیم. و ما را تشویق می

کردن مردم برای تغییر، یادگیری، و آموزش مان را برای آمادهتأخیر نیاندازیم؛ انرژی

تالش کنیم. او  «چیز استهمه ،آمادگی»بلکه بیشتر برای بازشناسی اینکه  تلف نکنیم،

را بسیار تحریک  3طلبی که راینهولد نیبوراندازد، صلحمی 2یاد ای.جی.ماستهمرا به

فکر  «سوی صلح وجود ندارد، راه خودِ صلح است.هیچ راهی به»گفت: کرد. ماسته می

سوی دگرگونی وجود ندارد، راه خودِ اهی بههیچ ر»گوید: کنم پائولو به ما میمی

لکتیکی دار نیست که باید حلش کنیم؛ دیااین طلسم یا تناقضی کنایه« دگرگونی است.

 است که باید تصویبش کنیم.

 ، ماساچوست4کنکورد

                                                           
1 William James 
2 A.J.Muste 
3 Reinhold Niebuhr 
4 Concord 
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 مقدمه

 توانمندسازی سیاسیسواد و پداگوژی 

 هنری ژیرو

 

 آید، حاکی از این است کهۀ زبان پیش میمسئلهربار که به طریقی 

گیری و ای از مشکالت دیگر در حال ظهور است، شکلمجموعه

طمئن بیشتر و روابط م« صمیمیت»گسترش طبقۀ حاکم، ضرورت ایجاد 

ی مجدد های مردم، که به معنای سازماندههای حاکم و تودهمیان گروه

 1هژمونی فرهنگی است.

، پرداز اجتماعی ایتالیاییاین اظهارات، در نیمۀ نخست قرن بیستم توسط نظریه

 طرز عجیبی در تقابل با زبان ورسد بهنظر میآنتونیو گرامشی طرح شده است. به

« ۀمسئل»کارانه و لیبرال دربارۀ تحصیل و هایی قرار دارد که بحث کنونی محافظهآرمان

رسد اظهارات گرامشی هم مفهوم سیاسی نظر می، بهدرواقعسواد را احاطه کرده است. 

 کند که نشانطور همزمان معنایی ایدئولوژیک از آن مراد میسواد را دربردارد و هم به

                                                           
1 Antonio Gramsci, quoted in James Donald, “Language, Literacy, and Schooling,” in The 
State and Popular Culture, (Milton Keynes: Open University, U203 Popular Culture Unit, 
1982), p. 44. For Gramsci’s remarks on language, see Antonio Gramsci, The Modern Prince 
and Other Writings, trans. by Louis Marks, (New York: New World Paperbacks, 1957), 
passim; Selections from the Prison Notebooks, eds. Q.Hoare and G.Nowell Smith (New York: 
International Publishers, 1971); and Letters from Prison (London: Jonathan Cape, 1975). 
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استثمارگرانه  گرانه وبخشی به روابط اجتماعی ستمدهد بیشتر به تولید و مشروعیتمی

یفۀ تعلیم چگونگی خواندن و نوشتن به مردم مرتبط باشد. مرتبط است تا به وظ

عملی  مثابۀمثابۀ یک مفهوم و هم بهگرامشی، دیالکتیسینی خبره، سواد را هم به

دهد که به لحاظ تاریخی باید از یک سو  به پیکربندی دانش و اجتماعی نمایش می

باشد.  ربه مرتبطقدرت، و از سوی دیگر مبارزۀ سیاسی و فرهنگی بر سر زبان و تج

توانست با هدف توانمندسازی فرد و برای گرامشی، سواد شمشیری دولبه بود؛ می

کار رود. در زمین مبارزه، گرامشی جامعه یا برای تداوم روابط سرکوب و سلطه به

جنبشی  وانعنبهبرساختی ایدئولوژیک و هم  عنوانبهاعتقاد داشت که سواد انتقادی هم 

ۀ برساختی مثابایدئولوژی، سواد باید به عنوانبهی از مبارزه باشد. اجتماعی باید بخش

انداز فرد از تاریخ، گذشته و آینده اجتماعی دیده شود که همواره در سازماندهی چشم

ای دخیل بوده است. عالوه بر این، مفهوم سواد نیازمند آن است که مبتنی بر پروژه

زندگی انسان و آزادی را تکریم کرده و ها برای اخالقی و سیاسی باشد که امکان

وح برساختی رادیکال باید ریشه در ر عنوانبهدهد. به عبارت دیگر، سواد گسترش می

سازد در فهم و دگرگونی نقد و پروژۀ امکانی داشته باشد که مردم را قادر می

شکلی خاص از  عنوانبهمهارتی خاص و هم  عنوانبهشان مشارکت کنند. هم جامعه

 شرطی برای رهایی اجتماعی و فرهنگی شود.انش، سواد باید تبدیل به پیشد

ه ای گره خورده است کجنبشی اجتماعی، سواد به شرایط مادی و سیاسی عنوانبه

برای پیشرفت و سازماندهی معلمان، کارگران، و دیگران در داخل و خارج مدارس 

عمال ها، و اهای دانش، ارزشامتر بر سر نظضروری است. این بخشی از مبارزۀ گسترده

ای اجتماعی است که اگر مبارزه برای ایجاد نهادهای دموکراتیک و جامعه

دموکراتیک موفق شود لزوماً باید چیره شوند. برای گرامشی، سواد بدل به مرجع و 
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اسلوب نقد برای توسعۀ اشکال ضدهژمونیک آموزش حول پروژۀ سیاسی خلق جامعۀ 

 توانند اهمیت توسعۀ حوزۀشود که میترین معنای کلمه( میعروشنفکران )در وسی

دگی مدرن علیه سلطه درک کرده بخشی از مبارزۀ زن عنوانبهعمومی دموکراتیک را 

نقشی فعال در مبارزه برای خلق شرایط ضروری باسوادی مردم ایفا کنند، تا به آنان و 

 شان بدهند.دادن و ادارۀ جامعهصدایی در شکل

از پائولو فریره، در اوضاع کنونی تاریخی دشوار است هیچ موضع برجستۀ  به غیر

ید کرده ای را تأیسنت سواد انتقادی ای را شناسایی کنیم کهاجتماعییا جنبش  نظری

پردازان رادیکالی چون گرامشی، میخائیل دهد که به سبک نظریهو گسترش می

طور ، زبان سواد تقریباً بهمتحدهتایاالدر  2، و دیگران توسعه یافته است.1باختین

ا به گرا پیوسته است که آن را یانحصاری به اشکال متداول گفتمان لیبرال و راست

ا به دهند یمنظری کارکردی که به منافع مفروض اقتصادی گره خورده تقلیل می

ها به منطقی واحد، سنت ای که برای واردکردن فقرا، محرومین، و اقلیتایدئولوژی

هنگی غالب طراحی شده است. در وهلۀ اول، بحران در سواد داللت بر نیاز برای فر

خواندن  «کارکردی»های تربیت کارگران بیشتر برای مشاغلی دارد که خواهان مهارت

کارا تحت سازند آشکارانه که این موقعیت را میو نوشتن هستند. منافع سیاسی محافظه

ر با بازار کار تیافتهتوسعۀ برنامۀ آموزشی وفق های تجاری بر مدارس براینفوذ شرکت

 گیرد و به این ترتیب نیازای شغلی میگیریشک جهتای که بیهستند، برنامه

                                                           
1 Mikhail Bakhtin 
2 See, for example, Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York: Seabury Press, 
1970); Paulo Freire, Education for Critical Consciousness (New York: Seabury Press, 1973); 
Paulo Freire, The Politics of Education (South Hadley, Mass.: Bergin and Garvey, 1985); 
Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination, trans. By Caryl Emerson and Michael Holquist 
(Austin: University of Texas, 1981); V.N.Volosinov [M.M.Bakhtin], Marxism and the 
Philosophy of Language (New York: Seminar Press, 1973); and V. N.Volosinov 
[M.M.Bakhtin], Freudianism: A Marxist Critique (New York: Academic Press, 1976). 
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در وهلۀ دوم،  1دهد.های بزرگ به ارائۀ آموزش در حین کار را کاهش میشرکت

 نعنواهببخشی به تحصیل ای ایدئولوژیک برای مشروعیتسواد تبدیل به رسانه

شود؛ در این مورد، سواد با گذار و تسلط یک ای برای پیشرفت شخصیت میدریچه

های کار سخت، صنعت، احترام به خانواده، اقتدار سنت غربی واحد متکی بر فضیلت

ی پداگوژ به وچرا به ملت مرتبط است. خالصه، سواد بدلچوننهادی، و احترام بی

 های بزرگ آراسته است.ۀ کتابشود که خود را به زبان ویژمی 2شوونیسم

صرفاً ناتوانی در خواندن و نوشتن نیست،  سوادیبیدرون این گفتمان غالب، 

همچنین نشانگری فرهنگی برای نامیدن اشکال متفاوت درون منطق نظریۀ محرومیت 

فرهنگی است. آنچه اینجا اهمیت دارد این است که مفهوم محرومیت فرهنگی در 

ای ناآشنا دهکننطور نگرانخدمت تعیین معنای منفی اشکال ارزش فرهنگی است که به

رسند. اشکالی که با توجه به آنچه ارزشمند است همچون نظر میتهدیدکننده به و

تاریخ، مهارت زبانی، تجربۀ زیسته، و استانداردهای زندگی اجتماعی در برابر استاندارد 

گیرند. اهمیت توسعۀ سیاست تفاوت در این ایدئولوژیک فرهنگ غالب قرار می

فاوت اغلب ، تدرواقعزندگی اجتماعی است. ندرت فضیلتی مثبت و ویژگی دیدگاه به

شود و بخشی از همان منطقی است که دیگری را درون گفتمان به معنای نقص تلقی می

کند. هر دو تمایل ایدئولوژیک سواد را از تعهدات محرومیت فرهنگی تعریف می

کنند و آن را تسلیم اخالقی و سیاسی خرد ناب و دموکراسی رادیکال تهی می

سازند. در هر دو مورد، ت سیاسی و پداگوژیک انطباق اجتماعی و سلطه میضروریا

                                                           
1 For a classic advocacy statement of this position, see Research and Policy Committee of 
the Committee for Economic Development, Investing in Our Children: Business and the 
Public Schools (New York: Committee for Economic Development, 1985). A critique of this 
position can be found in Stanley Aronowitz and Henry A.Giroux, Education Under Siege 
(South Hadley, Mass.: Bergin and Garvey, 1985). 
2 chauvinism 
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 1نلی آرنویتزبخش است. استنشینی از تفکر انتقادی و سیاست رهاییسواد نشانگر عقب

دهی به گفتمان کنونی دربارۀ سواد و مشکالتی که هردوی این منافع را در شکل

 یسد:نوکند شناسایی کرده است. او میبازتولید می

.. کند..وقتی امریکا دچار مشکل است، این به مدارسش سرایت می

ا بازار یافته بخواهند که کامالً وفقکارفرمایان سیستمی آموزشی می

کار باشد، سیستمی که برنامۀ آموزشی خود را با نیازهای متغیر آنان 

شود. کند و منجر به ذخیرۀ سرمایۀ آموزشی آنان میتنظیم می

« شناسیمتمدنی که می»ان بر تعهد مقدس مدارس به بازتولید گرایانسان

های غربی، فرهنگ ادبی، و شک و تردید ارزش –اصرار دارند 

کاران مفهوم برتری را های علمی.... در حال حاضر، نومحافظهاخالق

های اولیه، آموزش فنی، اند و آن را چنان مهارتبه خود اختصاص داده

کنند. مدارس در خدمت تجارت س تعریف میو نظم و انضباط در کال

« ریسواد کامپیوت»هستند و هر مفهوم معقولی از سواد را با چیزی به نام 

های سوادآموزی بزرگساالن موجود، مواد کنند. در برنامهجایگزین می

 پایان»کنندۀ رویکرد شوند منعکسهایی که استفاده میو روش

و  –آموزان الهام ببخشد دانشتواند به هستند که نمی« ایدئولوژی

های باالی معموالً منجر به نرخ –های زندگی روزمره همراه با تنش

کند اغلب می« اثبات»شود که یک بار دیگر ترک تحصیل می

سوادان نخواهند آموخت حتی اگر دولت پولش را بر سر آنان بی

ی گرایبریزد.... کمتر افرادی آمادۀ صحبت به زبان سنتی انسان

                                                           
1 Stanley Aronowitz 
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آموزشی یا مبارزه برای این ایده که آموزش عمومی اساس سواد 

، 60های دهۀ انتقادی است، هستند. از زمان فروپاشی جنبش

ا ها، بکه رادیکالاند درحالیکاران شدهخواهان بدل به محافظهترقی

 1اند.چند استثناء، ساکت باقی مانده

شود، ها دیده میکاران و لیبرالتر مبارزه برای محافظهاگر سواد همچون زمینۀ بزرگ

 2پردازان آموزشی رادیکال پذیرفته شده است.ای توسط نظریهطور حاشیهاین صرفاً به

ای رادیکال گنجانده شده است، ای ضروری در پداگوژیجنبه عنوانبه کههنگامی

 های کاربردیکامالً تئوریزه شده، و هرچند نمایانگر بهترین نیات است، برنامه

ر این کننده هستند. سواد دداگوژیک آن اغلب از باال به پایین و از لحاظ نظری گمراهپ

ن های خواندن و نوشتها مهارتمورد اغلب قصد دارد به کودکان طبقۀ کارگر و اقلیت

                                                           
1 Stanley Aronowitz, “Why Should Johnny Read?” The Village Voice Literary Supplement 
(May 1985), p. 13. 
2 For an exception to this issue, see the various articles on the politics of literacy, edited by 
Donald Lazere, in Humanities in Society 4 (Fall 1981). See also Richard Ohmann, English in 
America (Cambridge and Oxford: Oxford University Press, 1976); Richard Ohmann, 
“Literacy, Technology, and Monopoly Cap-ital,” College English 47 (1985), pp. 675–84; 
Valerie Miller, Between Struggle and Hope: The Nicaraguan Literacy Crusade (Boulder: 
Westview Press, 1985); Aronowitz, “Why Should Johnny Read?” and Donald, “Language, 
Literature, and Schooling.” For a review of the conservative, liberal, and radical literature 
on literacy, see Henry A.Giroux, Theory and Resistance in Education (South Hadley, Mass.: 
Bergin and Garvey, 1983); Linda Brodkey, “Tropics of Literacy,” Boston University Journal 
of Education 168 (1986), pp. 47–54; Rita Roth, “Schooling, Literacy Acquisition, and Cultural 
Transmission,” Boston University Journal of Education 166 (1984), pp. 291–308; and Ira 
Shor, Culture Wars (New York: Routledge and Kegan Paul, 1986). For an excellent 
demonstration of the relationship between a radical theory of literacy and classroom 
practice, see Alex McLeod, “Critical Literacy: Taking Control of Our Own Lives,” Language 
Arts 63 (January 1986), pp. 37–50, and Shirley Heath, Way With Words (New York: McGraw 
Hill, 1983). For an excellent review of the literature on literacy and reading instruction, see 
Patrick Shannon, “Reading Instruction and Social Class,” Language Arts 62 (October 1985), 
pp. 604– 11; and for an important critique of the dominant approach to reading and 
literacy based on the use of Basal Readers, see Kenneth Goodman, “Basal Readers: A Call 
for Action,” Language Arts 63 (April 1986), pp. 358–63. 
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سازد. در این را ارائه کند که آنان را درون محیط مدرسه کاربردی و انتقادی می

کمبود یادگیری گره نخورده است. اتهام این است که دیدگاه، سواد اغلب به نظریۀ 

زان آموکنند تا دانشها و اشکال دانش را توزیع نمیطور یکنواخت مهارتمدارس به

مایی از ها بهره ببرند. در اینجا نآموزان طبقۀ کارگر و اقلیتطبقۀ متوسط بیش از دانش

به شکلی از سرمایۀ  سواد در خطر است که غرق در مفهوم عدالت است. سواد بدل

های وابسته به آن از اشتراک توزیعی چنین ارزش شود، و گروهفرهنگی ممتاز می

هایی که اغلب این دیدگاه از سواد را همراهی برند. پداگوژیای بهره میفرهنگی

تأکید  های خواندن و نوشتنکنند بر نیاز کودکان طبقۀ کارگر به یادگیری مهارتمی

موفقیت در مدرسه به آن نیاز دارند. عالوه بر این، فرهنگ و تجارب  کنند که برایمی

شود تا نواقصی که برای توسعۀ پداگوژی نقاط قوت دیده می عنوانبهخود آنان اغلب 

نداشت هایی که درون این پانتقادیِ سواد مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه، پداگوژی

اده از های استفیکردی کاتالوگی از شیوهیابند عموماً چیزی بیش از روتوسعه می

 کنند.فرهنگ طبقۀ کارگر برای توسعۀ اشکال معنادار آموزش ارائه نمی

این رویکرد خاص به سواد رادیکال از لحاظ نظری به دالیل متعدد ناقص است. 

زمینۀ مبارزه و تضاد ناتوان است. دوم،  عنوانبهاول، در نمایش فرهنگ طبقۀ کارگر 

کنند تنها نیاز دارند های فرودست کار میدهد آن آموزگارانی که با گروهنشان می

دارد ای وجود نشان آشنا کنند. اینجا هیچ نشانهآموزانخود را با تاریخ و تجارب دانش

ی آورد شاید نیازی مبرم به بازجویآموزانی را به مدرسه میکه فرهنگی که چنین دانش

تر تردههای گسوم، این رویکرد از تمرکز بر داللتو تحلیل انتقادی داشته باشد. س

انی تواند بفهمد که سواد صرفاً به فقرا یا ناتورابطۀ میان دانش و قدرت ناتوان است. نمی

های فرودست در خواندن و نوشتن مربوط نیست. اساساً به اشکال جهل سیاسی گروه
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 ها و پیامدهایدودیتامتناع از شناخت مح عنوانبهو ایدئولوژیک مرتبط است که 

اده فرایندی نشان د عنوانبهبینی کاربرد دارد. در این شیوه سواد سیاسی یک جهان

ینجا اش در اظالمانه است که ناتوانمندساز است. آنچه بازشناسی قدرهمانشود که می

مهم است، نیاز به بازسازی نمایی رادیکال از سواد است که اهمیت نامیدن و دگرگونی 

ای را دربرگیرد که امکان اشکال جامعه و زندگی آن شرایط ایدئولوژیک و اجتماعی

سازمان یافته باشند را تضعیف ای انتقادی عمومی که بر اساس الزامات دموکراسی

 های اقلیت نیست، همچنینای در ارتباط با فقرا یا گروههمسئلکند. این صرفاً می

ای برای آن اعضایی از طبقۀ متوسط و باال است که از زندگی عمومی به جهان همسئل

ک اند. عالوه بر این، یزده شدهسازی گسترده، بدبینی، و حرص و طمع پسخصوصی

شده از سواد نیاز دارد چیزی بیش از روشنگری دامنه و ماهیت رادیکال بازسازینمای 

بخشی  نوانعبهشده برای سواد ریزیسوادی انجام دهد. توسعۀ گفتمانی برنامهمعنای بی

از پروژۀ سیاسی و عمل پداگوژیک ضروری است، که زبان امید و دگرگونی را برای 

 1کند.کنند فراهم میهتر مبارزه میای بآنان که در اکنون برای آینده

 ای متناظر وبخش همراه با پداگوژیبه نظرم، موضوع توسعۀ نظریۀ سواد رهایی

کننده بعدی جدید و اهمیتی مضاعف در دوران جنگ سرد کنونی یافته دگرگون

است. توسعۀ سیاست فرهنگی سواد و پداگوژی بدل به نقطۀ آغازین مهمی شده است 

و  ای، صنعت فرهنگی،های تودهمدارس، رسانه واسطۀبهن کسانی که کردبرای فعال

اند تا نگارش زندگی خود را اصالح شده یا به حاشیه رانده شدهفرهنگ ویدئو ساکت

بخش نیازمند توسعۀ گفتمانی جایگزین و خوانشی رادیکال از کنند. نظریۀ سواد رهایی

                                                           
1 For a superb theoretical analysis of the relationship between Freire’s work and the 

discourse of hope and transformation, see Peter McLaren, “Postmodernity and the Death 
of Politics: A Brazilian Reprieve,” Educational Theory 36 (1986), pp. 389–401. 
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داری متأخر است امع سرمایهچگونگی کار ایدئولوژی، فرهنگ، و قدرت درون جو

تر افراد را محدود و آشفته تر و رادیکالکه تجارب روزمره و برداشت عام انتقادی

راند. موضوع اینجا بازشناسی این است که دستاوردهای اخالقی کرده و به حاشیه می

 اند باید با دقت فکری و سیاسی جدیدی حفظای که معلمان و دیگران ساختهو سیاسی

گرا در همۀ ای آنان مبارزه شود. برای این اتفاق، آموزگاران و کارگران چپو بر

سطوح جامعه باید باالترین اولویت را به موضوع سواد سیاسی و فرهنگی اختصاص 

تر و دهند. به عبارت دیگر، برای رسیدن به سواد رادیکال، امر پداگوژیک باید سیاسی

یک گر، نیازی مبرم به توسعۀ اعمال پداگوژتر شود. به بیان دیامر سیاسی پداگوژیک

آموزان را همراه یکدیگر حول وجود دارد، در وهلۀ اول، معلمان، والدین، و دانش

آورد. از سوی دیگر، نیازی برای بخش از جامعه گرد میاندازی جدید و رهاییچشم

 صیهای سیاست خارج از مدارس نیز نوع خابازشناسی این وجود دارد که همۀ جنبه

کنند، که در آن دانش همواره وصل به قدرت است، اعمال از پداگوژی را بازنمایی می

 ها است، و همۀاجتماعی همیشه تجسم روابط عینی میان انسان نوعی متنوع و سنت

اندازهایی ضمنی دربارۀ نقش شهروند و هدف جامعه هستند. سواد تعامالت شامل چشم

و  های پداگوژیکردم را از طریق ترکیبی از مهارتتنها متر نهدر این نمای گسترده

ی ای برای آزمون چگونگسازد، بلکه بدل به وسیلههای انتقادی توانمند میتحلیل

هایی ختبرسا عنوانبهشود که تعاریف فرهنگی از جنسیت، نژاد، طبقه، و ذهنیت می

مکانیسم  د تبدیل بهاند. عالوه بر این، سواد در این مورتاریخی و اجتماعی شکل گرفته

شود که از طریق آن شرایط ایدئولوژیک و اعمال پداگوژیک و سیاسی محوری می

شود که الزامات های اجتماعی ایجاد میاجتماعی ضروری برای توسعۀ جنبش

 کند.شناسد و برایش مبارزه میدموکراسی رادیکال را می
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 بخشای از سواد رهاییالگوی فریره

ق است که کار قبلی پائولو فریره دربارۀ سواد و پداگوژی برخالف مالحظات فو

ای یافته است. از نظر تاریخی، پائولو فریره یکی از اهمیت نظری و سیاسی فزاینده

بخش را فراهم آورده که با اتکای بر آن توسعۀ فلسفۀ معدود الگوهای عملی و رهایی

طور شده و بهخوبی شناختهدهد. همانطور که به ای رادیکال رخ میسواد و پداگوژی

مثابۀ یک ای مستند شده است، او در طول بیست سال گذشته با موضوع سواد بهگسترده

ا را هبخش این ایدهبخش درگیر بوده است، و محتوای رهاییپروژۀ سیاسی رهایی

ای عینی و عملی توسعه داده است. کار او نقش مهمی در توسعۀ درون پداگوژی

های تنها در برزیل و امریکای التین، بلکه در افریقا و برنامهدآموزی نههای سوابرنامه

مجرد در اروپا، امریکای شمالی، و استرالیا ایفا کرده است. محور رویکرد فریره به 

ای دیالکتیکی میان انسان نوعی و جهان، و از سوی دیگر زبان سواد از یک سو رابطه

دیدگاه، سواد صرفاً مهارتی فنی برای کسب کننده است. در این و عاملیت دگرگون

ای اساسی ضروری برای کنش فرهنگی برای آزادی است، جنبه عنوانبهنیست، بلکه 

تر از همه، محوری از آنچه مقصودش است عاملی فردی و اجتماعی بودن است. مهم

ای سیاسی است که در آن مردان و زنان از حق و سواد برای فریره ذاتاً پروژه

برای  شان، بلکه همچنینتنها برای خواندن، فهم، و دگرگونی تجاربشان نهولیتمسئ

دا کنند. در این معنا، سواد در ساخت صتر دفاع میشان با جامعۀ گستردهبازسازی رابطه

ی تر از امکان و توانمندسازی شدیداً اساسای گستردهبخشی از پروژه عنوانبهبرای فرد 

ضوع سواد و قدرت با فرایند چگونگی خواندن و نوشتن انتقادی است. عالوه بر این، مو

اختۀ بخشی از یک عمل برس عنوانبهشود؛ بلکه، با واقعیت وجود فرد آغاز و تمام نمی

های نوعی شود. به این معنا که انسانتاریخی درون روابط خاصی از قدرت آغاز می
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ی و فرهنگی خاصی نقطۀ آموزان( درون تشکیالت اجتماع)هم معلمان و هم دانش

وابط شان را درون رتجارب تنها برای تحلیل اینکه چگونه فعاالنهآغازین هستند، نه

سازند، بلکه همچنین تحلیل اینکه چگونه برساخت اجتماعی چنین قدرت می جاری

بخشی از  نوانعبهتجاربی برای آنان فرصتی برای معنابخشی و بیان نیازها و صدایشان 

ای کند. بنابراین، سواد برمندسازی خود و توانمندسازی اجتماعی فراهم میپروژۀ توان

شدن دربارۀ ماهیت برساختۀ تاریخی فرد است. فریره بخشی از فرایند خودانتقادی

جهان « خوانش»ست که به معنای قادربودن به نامیدن تجربۀ یک فرد بخشی از چیزی

ا تر رهایی است که جامعۀ بزرگانها و امکو آغاز به فهم ماهیت سیاسی محدودیت

 1دهند.تشکیل می

از  اند و بعدی اساسیناپذیری درهم تنیدهطور جداییبرای فریره، زبان و قدرت به

کنند. زبان، آنطور که فریره تعریفش عامل انسانی و دگرگونی اجتماعی را ارائه می

بخشی به اعمال کند، نقشی فعال در برساخت تجربه و سازماندهی و مشروعیتمی

« مادۀ واقعی»کند. زبان های مختلف در جامعه ایفا میاجتماعیِ در دسترس گروه

دهد. زبان، از نظر فرهنگ است و هم زمین سلطه و هم میدان امکان را تشکیل می

کردن گرامشی، هم هژمونیک و هم ضدهژمونیک بود، ابزاری هم برای خاموش

کردن در جهانی 2ه روابط اجتماعی ظالمانه.بخشی بصدای مظلومان و هم مشروعیت

کند جهان عامل انسانی را مطیع کند و برای منافع های خاص، زبان تالش میایدئولوژی

ر د که دوشطور همزمان، زبان همچنین زمینی دیده میهای حاکم بجنگد. اما بهگروه

                                                           
1 For a more recent view of Freire’s theory of literacy and politics, see David Dillon, 
“Reading the World and Reading the Word: An Interview with Paulo Freire,” Language Arts 
62 (January 1985), pp. 15–21. 
2 Antonio Gramsci, Selection from Prison Notebooks, eds. and trans. Quinten Hoare and 
Geoffrey Smith (New York: International Publishers, 1971). 
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ها، رویاها، و امیدهای رادیکال از طریق ادغام گفتمان نقد ها، آرمانآن خواست

 .یابدشود و امکان معنا میمی

ۀ فریره های اولیترین معنا، ماهیت سیاسی سواد موضوعی اساسی در نوشتهدر بدیهی

ش آوردن شرایط انتقاد و کنهایی که برای فراهماست. در تجسم ترسیمی او از جنبش

اند آشکار است که چه برای شدهماعی برای مردم جهان سوم طراحیاجت

های پساانقالبی چه برای استفاده در موقعیت های فاشیستی درحال سرنگونیوریدیکتات

که در آن مردم مشغول فرایند بازسازی ملی هستند کاربرد دارد. در هر مورد، سواد 

شده تا صدای استعماری را شود که طراحی رهایی و دگرگونی میبدل به مشخصۀ 

ت برند و تحت ترور و خشونبیرون اندازد و بیشتر صدای جمعی کسانی که رنج می

 اند را توسعه دهد.های مستبد خاموش شدهرژیم

 مثابۀ خوانش کلمه و جهانفریره و ماسدو و سواد به

ه روی تنها بر کار قبلی فریره کدر این کتاب جدید، پائولو فریره و دونالدو ماسدو نه

است های آن برای سیطور چشمگیری داللتکنند، بلکه بهسواد انجام داده تکیه می

عۀ های نظری آن در توسکنند و امکانتر را پیش برده و اصالح میفرهنگی گسترده

شدۀ فریره و دهند. صدای ترکیبنتقادی را گسترش میای اهای پداگوژیبیشتر بنیان

مثابۀ آشکارکنندۀ نقد و تعهد از طریق ماسدو تظاهری ناب از مفهوم سواد انتقادی به

شان در های متفاوتها و درگیریکند. با توجه به سنتفرایند گفتگو را ارائه می

هوم نظریه و عمل را در ، فریره و ماسدو مفمتحدهایاالتامریکای التین، افریقا، و 

 طور رادیکالی سیاسی است. هریک ازدهند که تاریخی، نظری، و بهگفتمانی قرار می

وژی سیاست و پداگ واسطۀبهتنها صدای نظری و سیاسی خود که این نویسندگان نه

کند، بلکه هریک نیز مرجعی برای دیگری فراهم یافته را فاش میاش شکلمربوطه
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عنا و هایی که در طول دهۀ گذشته دربارۀ ماستنطاق کند و بر پرسش کند تا بیشترمی

یه شده تأمل کند. نظرای طرحاهمیت مفهومی رادیکال از سواد بر اساس الگوی فریره

رد ای برای تعریف و کاربماده عنوانبهای که این دو سازه و عمل در این کتاب به شیوه

رادیکال در  مثابۀ شکلی از پراکسیسمچنین بهپیوندند، هاند به یکدیگر میتحلیل شده

گفتگوی بسیار جذاب فریره و ماسدو نشان داده شده است. برای مثال، برای آزمون 

، و برای بازسازی و تحلیل انتقادی برنامۀ سوادآموزی متحدهایاالتموضوع سواد در 

تباط میان ربیسائو که فریره مشاور آن بوده، تالشی جاری برای بازتعریف ادر گینه

سواد، فرهنگ، و آموزش وجود دارد. در این گفتگوها، نظریه بدل به عمل تولید معنا 

 شده. این گفتگوها منجر بهشود و نه صرفاً تکرار و مواضع نظری قبالً گفتهمی

شود و اتصاالتی با توجه به سواد، سیاست، و ای جدید و مهم میبندی نظریهفرمول

 ابد.یتوانمندسازی ظهور می

 دهند چطور به رویکرد فریره نسبتکرده و نشان میفریره و ماسدو همچنین تحلیل

شد،  به سواد در برنامۀ آموزشی و مواد سوادآموزی که در سائوتومه و پرینسیپه استفاده

بیان عینی سیاسی و پداگوژیک داده شده بود. در این گفتگو، فریره قوی و شفاف به 

دهد. این بیسائو منتشرشده پاسخ میبا توجه به کار او در گینه برخی انتقادات که اخیراً

کند تا سابقۀ تاریخی را مستقیماً بر تعدادی از پاسخ مفید است چراکه کمک می

موضوعات مهم قرار دهیم و تعاملی دیالکتیکی میان اصول هنجاری و سیاسی فریره و 

بود را  بیسائو درگیر آنینههایی که در نهضت سوادآموزی گبندی و استراتژیفرمول

ویی شود که درگیر گفتگمثابۀ مردی ظاهر میکند. فریره همچنین اینجا بهفاش می

ی هاها، نقدها، و مبارزات تاریخی متفاوتش است. ماسدو در تالشانتقادی با ایده

طور هوشمندانه و حساسش برای درگیرکردن فریره در بحث از کارهایش، به
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م کننده از فریرۀ انسان نوعی و فریرۀ انقالبی فراهبرای افشائی قانع درخشانی صحنه را

مثابۀ تر از معنای سواد و آموزش بهتنها فهمی گستردهکند. نتیجه آن است که نهمی

ه کند، بلکه همچنین اهمیت داشتن صدایی کشکلی از سیاست فرهنگی به ما ارائه می

د و درگیر گفتمانی از امید و امکان باش با عزت صحبت کند، زبان نقد را مجسم کند،

 دهد.را نشان می

رح ای که این کتاب طبیش از ارائۀ مروری کلی از روش تعلیمی مفروضات اساسی

ایش کنندۀ آن از نمای سازگار با روح انتقادی و دگرگونکند، قصد دارم به شیوهمی

شوم.  یکی، بدان نزدیکطور دیالکتمثابۀ تالشی برای خوانش متن و جهان بهسواد به

خواهم متن فریره و ماسدو را در چارچوبی نظری قرار دهم که در انجام این کار، می

ه این ای داشته باشیم کدهد درک بیشتری از معنا/اتصال دیالکتیکیبه ما اجازه می

صول ا واسطۀبهکتاب نسبت به واقعیت تعلیم و پداگوژی دارد. متن در این مورد 

ازند. زمینه سنتقادی بازنمایی شده است که معنای اساسی این کتاب را میپداگوژیک ا

تر تحصیل و آموزش است، شامل مدارس عمومی همچون آن جهان گسترده

ای که در آن دیگر اشکال یادگیری و مبارزه وجود دارد. در ادامه، های عمومیحوزه

و اجتماعی برای مثابۀ برساختی تاریخی خواهم اهمیت گسترش سواد را بهمی

کلی از سیاست مثابۀ شدرگیرشدن در گفتمان سلطه و برای تعریف پداگوژی انتقادی به

بت به هایی که نگاه فریره و ماسدو نسفرهنگی تحلیل کنم. آنگاه باید برخی از داللت

ای رادیکال از صدا و تجربه دارد را نشان بخش برای توسعۀ پداگوژیسواد رهایی

 دهم.
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شرطی برای توانمندسازی خود و مثابۀ پیشقادی بهسواد انت

 توانمندسازی اجتماعی

شمار انی بیمثابۀ اشکال گفتمترین معنای سیاسی آن، بهترین فهم از سواد بهدر وسیع

است که روابط و تجارب مختلف که میان یادگیرندگان و  های فرهنگیو شایستگی

تر، سواد دهد. در معنایی مشخصسازد و در دسترس قرار میجهان وجود دارد را می

وایتی ر عنوانبهروایت است مرجعی برای نقد است. که برای عاملیت  قدرهمانانتقادی 

ی از اندازبرای عاملیت، سواد مترادف با تالشی برای نجات تاریخ، تجربه، و چشم

شود. این به معنای توسعۀ شرایط نظری و گفتمان متعارف و روابط اجتماعی غالب می

خش قرار دهد تواند خودش را در تاریای است که از طریق آن انسان نوعی میعملی

ی های زندگعاملی در مبارزه برای گسترش امکان عنوانبهو در انجام این کار خود را 

بشر و آزادی عرضه کند. سواد در این شرایط معادل رهایی نیست، به صورتی محدودتر 

شرطی برای درگیری در مبارزه حول روابط معنا و روابط قدرت اما ضروری پیش

گیری ، حضور و فعالیت در مبارزه برای بازپسنیستآزادبودن است. رهابودن به معنای 

، سوادی علل بیکاری گسترده، بوروکراسیصدا، تاریخ، و آینده است. همانطور که بی

، افریقای جنوبی، و متحدهایاالتیا نژادپرستی در حال رشد در شهرهای بزرگ 

 ود هیچ تضمینی برایخخودیتواند بهدهد، سواد هم نمیهرجای دیگر را توضیح نمی

مرجعی برای نقد، سواد  عنوانبه 1آزادی اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی ارائه کند.

آورد برای سازماندهی و فهم ماهیت اجتماعاً برساختۀ شرطی ضروری فراهم میپیش

توانند ذهنیت و تجربه، و برای ارزیابی اینکه چگونه دانش، قدرت، و عمل اجتماعی می

                                                           
1 For an outstanding discussion of literacy and ideology, see Linda Brodkey, Writing on 
Parole: Essays and Studies on Academic Discourse (Philadelphia: Temple University, 
forthcoming). 
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ای دموکراتیک بیش از موافقت گیری ابزاری برای جامعهدمت تصمیممجموعاً در خ

 1های ثروتمندان و قدرتمندان باشد.صرف با خواسته

روایت  بخشی از عنوانبهاگر نظریۀ سوادی رادیکال عاملیت انسانی را دربرگیرد و 

یل گرایانه را پس بزند که نقد را به تحلرهایی نقد کند، باید عمل پداگوژیک تقلیل

 2ند.کها، و دیگر کاالها محدود میها، فیلممحصوالت فرهنگی همچون متون، کتاب

اند که ماهیت ارتباطی های سواد به این شکل از نقد ایدئولوژی گره خوردهنظریه

اعمال  ها، ومثال، تقاطع ذهنیت، ابژه عنوانبهکند، چگونگی تولید معنا را پنهان می

 بعدی محوری از این عنوانبهرت. به این ترتیب، نقد اجتماعی درون روابط خاص قد

تجربه،  ای مکفی درباب اینکه چگونه معنا،دیدگاه نسبت به سواد با هزینۀ توسعۀ نظریه

و قدرت بخشی از نظریۀ عاملیت انسانی هستند وجود دارد. بنابراین، محور نظریۀ 

ود در آن تولید معنا محد رادیکال سواد توسعۀ نمایی از عاملیت انسانی خواهد بود که

مورد،  اند نیست. در اینها در متونی خاص حک شدهبه تحلیل اینکه چگونه ایدئولوژی

نظریۀ رادیکال سواد نیاز به ترکیب مفهومی از نقد ایدئولوژی دارد که شامل نمایی از 

طور هدهد که بعاملیت انسانی است که در آن تولید معنا در گفتگو و تعامل رخ می

 عنوانبههد. دوطرفه رابطۀ دیالکتیکی میان ذهنیت انسان و جهان عینی را تشکیل مید

ت تر، نظریۀ رادیکال سواد نیاز به تولید نمایی از عاملیای صریحبخشی از پروژۀ سیاسی

 زبخشی ا عنوانبهانسانی دارد که از طریق اشکال روایت بازسازی شده است که 

 «ای اجتماعی با هدف افزایش امکان انسانن پروژهپداگوژی توانمندسازی... درو»

 3کند.عمل می

                                                           
1 Aronowitz and Giroux, Education Under Siege. 
2 Gillian Swanson, “Rethinking Representations” Screen 27 (October 1986), pp. 16–28. 
3 Roger Simon, “Empowerment as a Pedagogy of Possibility,” Language Arts (forthcoming). 
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ه های فریره و ماسدو توسعه یافتدر مرکزیت مفهوم سواد انتقادی که در گفتگو

 برساختی عنوانبهسوادی وجود دارد. های بسیار مهمی در مورد سیاست بیبینش

کند، است را نامگذاری میای معین مهم تنها تجاربی که برای جامعهاجتماعی، سواد نه

چیزی  سواد چهکند که از طریق مفهوم بیشود و تعریف میبلکه همچنین متوجه می

سواد در این معنا اغلب پوششی نامیده شود. مفهوم بی« تجربۀ دیگران»تواند می

های سادگی فقرا، گروهکند تا بههای قدرتمند فراهم میایدئولوژیک برای گروه

 عنوانبهدی سوا، نامیدن بیدرنتیجهپوست را خاموش کنند. یا مردم رنگیناقلیت، زنان، 

ست تواند باشد بازنمایانگر برساختی ایدئولوژیک ابخشی از تعریف اینکه سواد چه می

دو از استنطاق فریره و ماس کههنگامیکه توسط منافع سیاسی خاص بیان شده است. 

کند این منافع ایدئولوژیک غالب را کشف کند، همچنین سوادی تالش میمفهوم بی

ط با مثابۀ عملی اجتماعی مرتبسوادی بههای نظری برای فهم ماهیت سیاسی بیبنیان

کند. در ضمن این تحلیل منطق هژمونی فرهنگی و اشکال خاص مقاومت فراهم می

ای اجتماعی در سراسر خطوط طبقاتی همسئلمثابۀ سوادی بهکه بی این مفهوم است

های کاربردی ها برای صالحیتیابد و خود را محدود به شکست اقلیتکاهش می

سوادی در یک سطح داللت بر شکلی جهل کند. بیاصلی در خواندن و نوشتن نمی

یتی، اتی، جنسای ممکن از مقاومت طبقسیاسی و فکری و در سطحی دیگر بر نمونه

تر و فراگیرتر هژمونی بخشی از موضوع بزرگ عنوانبهنژادی، یا فرهنگی دارد. 

سوادی به ناتوانی کارکردی یا امتناع افراد طبقۀ متوسط و باال از خوانش فرهنگی، بی

ای انتقادی و تاریخی اشاره دارد. استنلی آرنویتز شان به شیوۀ ارتباطیجهان و زندگی

مثابۀ شکلی از هژمونی فرهنگی در بحثش از اینکه باسواد سوادی را بهنمایی از بی

 دهد:ایی باید داشته باشد نشان میچه معن« کارکردی»
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توانند این است که آیا آنان می« کارکردی»ۀ اصلی برای باسواد مسئل

ای و تفاسیر ضدرسمی از واقعیت اجتماعی، های فرهنگ رسانهپیام

اس کنند توانند احسمزگشایی کنند یا نه. آیا میاقتصادی، و سیاسی را ر

، مداخله در آنان هستند یا درواقعقادر به ارزیابی انتقادی رخدادها، یا 

 ها برای قراردادن خودشانمثابۀ توانایی افراد و گروهنه. اگر سواد را به

مثابۀ بازیگران اجتماعی که قادر به در تاریخ، و دیدن خودشان به

ندۀ جمعی خود هستند بفهمیم، آنگاه مانع کلیدی برای مناظره بر آی

 ای است که به زندگی عمومیسازی فراگیر و بدبینیسواد خصوصی

 1نفوذ کرده است.

مثابۀ هسوادی بآرنویتز به شکست اغلب آموزگاران رادیکال و انتقادی در فهم بی

تفاده در اینجا اس سوادی آنطور کهکند. بازهم، بیشکلی از هژمونی فرهنگی اشاره می

ای از اعمال اجتماعی است که به نیاز برای توسعۀ نظریۀ شده تجسم زبان و مجموعه

کنند که وظیفۀ کشف اینکه چگونه اشکال خاص مقررات رادیکال سواد تأکید می

کنند برای اجتماعی و اخالقی فرهنگ جهل و حماقت جزمی را تولید می

 ی انتقادی جدی بگیرند.های صداهاکردن همۀ بالقوگیخاموش

 عمل مقاومت، امتناع از باسوادی ممکن عنوانبهمهم است بار دیگر تأکید کنیم که 

های است بیشتر از عمل مقاومت تشکیل شده باشد تا عملی جاهالنه از سوی گروه

گاهانه های ستمدیده شاید آفرودست. به این معنا که اعضای طبقۀ کارگر و دیگر گروه

مای های مجازشده توسط نه از یادگیری کدهای فرهنگی خاص و شایستگییا ناآگاهان

ررسی فرصتی برای ب عنوانبهفرهنگ غالب از سواد امتناع ورزند. چنین مقاومتی باید 

                                                           
1 Stanley Aronowitz, “Why Should Johnny Read?” 
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 عنوانبهه کند، نای دیده شود که حکم به چنین مقاومتی میشرایط سیاسی و فرهنگی

 به عبارت ساده، منافعی که چنین اعمالیعملی فاقد صالحیتِ امتناع سیاسیِ آگاهانه. 

کنند، و باید درون چارچوبی دهند هرگز برای خودشان صحبت نمیرا اطالع می

ر تحصیل متصل تتر تحلیل شوند، چارچوبی که به زمینۀ گستردهایتر و زمینهتفسیری

اسوادی ب شوند. امتناع ازآموزان به عمل امتناع آورده میباشد همراه تفسیر اینکه دانش

های پداگوژیک برای درگیری در گفتگویی انتقادی را در چنین مواردی بنیان

کند که سنت و فرهنگ آنان اغلب مورد هجوم گسترده است هایی را فراهم میگروه

هایی که برای های چنین گروهشود دانش و سنتو توسط فرهنگ غالب تالش می

و  گیرد از مشروعیت بیافتدده قرار میشان مورد استفابینیتعریف خودشان و جهان

 مختل شود.

مۀ ای است که در آن برنابرای معلمان، موضوع محوری که نیاز به بررسی دارد شیوه

کند، اعمال اجتماعی را بیان می 1آموزشیِ اجتماعیِ تحصیل، چنان که فیل کوریگان

 سازد برای کمک به:سواد برمیحول تمایز باسواد/بی

کردن افتراقی و شده برای خاموشاجتماعی تنظیم... برساخت 

بندی حماقت، درون گرداب تمایالت جنسی، نژاد، جنسیت، طبقه

طبقه، زبان، و ملیت.... این مرکزیت کارکرد جهل، اهمیت بیان اینکه 

ارزش، احمق، در یک کالم منفرد و دقیق: اغلب مردم اغلب اوقات بی

ت این هوی« قبول»رکردن آنان به دهد. و مجبوبد هستند را افزایش می

 2است چنانکه گویی این تنها هویت قابل استفادۀ آنان است.

                                                           
1 Phil Corrigan 
2 Philip Corrigan, “State Formation and Classroom Practice,” paper delivered at the Ivor 
Goodson Seminar, University of Western Ontario, 2–3 October 1986. 
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برای کوریگان و دیگران، برساخت اجتماعی معنا درون تحصیل اغلب از طریق یک 

ر یابد که امکان تعلیم انتقادی و یادگیری دگر ساخت میدستور زبان اجتماعی سلطه

، دشوتنها آنچه باید تعلیم داده ن غالب در این مورد نهکند. زبامدارس را محدود می

، ایدئولوژی کند. در این تحلیلتعلیم و ارزیابی آن را ساخته و تنظیم می چگونگیبلکه 

ولید را ت -صدای اقتدار بالمنازع  –شود تا صدای مدرسه با عمل اجتماعی ترکیب می

ها م کند که در آنهای خاصی را تعیین و تنظیکند روشکند که تالش می

آموزان بیاموزند، صحبت کنند، عمل کنند، و خود را عرضه کنند. در این معنا، دانش

کند تعلیم و یادگیری درون مدرسۀ کامالً حق با کوریگان است که استدالل می

یک یچداری نیست. هعمومی صرفاً پیرامون بازتولید منطق و ایدئولوژی مسلط سرمایه

های فرودستی های جاری که توسط گروهاول پیرامون مقاومتاز آنان در درجۀ 

جنگند. هردوی این برپاشده نیست که برای صدا و احساس کرامت در مدارس می

 تر از روابطای بسیار گستردهاعمال اجتماعی وجود دارد، اما آنان بخشی از مجموعه

 و روایات متنوعی ها تجربه و ذهنیت درون صداها، شرایط،اجتماعی هستند که در آن

دهد مدرسه بازنمایانگر چیزی بیش از انطباق یا امتناع شود که نشان میبرساخته می

 است.

ترین معنا، تحصیل پیرامون تنظیم زمان، فضا، متن، تجربه، دانش، و قدرت در کلی

دۀ توانند به نظریات ساسادگی نمیهایی است که بهدر میان منافع متضاد و تاریخ

های تاریخی و ارتباطی خود مدارس باید در زمینه 1و مقاومت دوخته شوند. بازتولید

                                                           
1 For a critical discussion of theories of reproduction and resistance, see Henry A.Giroux, 
Theory and Resistance in Education; also see J.C.Walker, “Romanticising Resistance, 
Romanticising Culture: Problems in Willis’s Theory of Cultural Production,” British Journal 
of Sociology of Education 7:1 (1986), pp. 59–80. 
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تر و ها نمایانگر مواضع متناقض در فرهنگ گستردهنهادها، آن عنوانبهدیده شوند. 

همچنین بازنمایانگر عرصۀ مبارزۀ پیچیده هستند با توجه به اینکه باسوادبودن و 

آموزان اجازه هایی که به معلمان و دانشدهد در شیوهتوانمندبودن چه معنایی می

 متناسب با الزامات و واقعیت دموکراسی رادیکال فکر و عمل کنند. ایگونهبهدهد می

وظیفۀ یک نظریۀ سواد انتقادی این است که درک ما از اینکه چگونه معلمان فعاالنه 

د، بخشنکنند و بدان مشروعیت میها تولید و حفظ میمعنا و تجربه را در کالس

ر از این تگسترش دهد. عالوه بر این، یک نظریۀ سواد انتقادی مستلزم درکی عمیق

 تر دولت و جامعه شرایط تعلیم را تولید، تبادل، دگرگون،است که چگونه شرایط وسیع

ای انتقادی و طوری که معلمان را نسبت به عمل به شیوهکند بهو تحمل می

کند. به همان اندازه نیاز به توسعۀ بازشناسی اینکه میکننده توانا یا ناتوان دگرگون

دانش صرفاً در سر کارشناسان، متخصصان برنامۀ آموزشی، مدیران مدرسه، و معلمان 

پنداشت محوری سواد انتقادی مهم است. تولید دانش، چنانکه  عنوانبهشود تولید نمی

نسبت به  بودنعنای حساسقبالً ذکر شد، کنشی ارتباطی است. برای معلمان، این به م

شرایط واقعی تاریخی، اجتماعی، و فرهنگی است که در اشکال دانش و معنایی که 

 آورند نقش دارند.آموزان به مدرسه میدانش

اگر مفهومی از سواد انتقادی در ارتباط با مفاهیم نظری روایت و عاملیت توسعه 

ل اجتماعی که داستان/روایت ها، و اعمایابد، آنگاه این مهم است که دانش، ارزش

تجسم منافع خاص و روابط قدرت فهم شوند با  عنوانبهدهند تحصیل را تشکیل می

توجه به اینکه چطور فرد باید با نظر به گذشته، حال، و آینده فکر، زندگی، و عمل 

کند. در بهترین حالت، یک نظریۀ سواد انتقادی نیاز به توسعۀ اعمال پداگوژیکی دارد 

ر آنان بر نبرد برای خلق معنای زندگی فرد و فراتر از آن بر نیاز به معلمان و که د
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آموزانی برای کشف صدای خودشان مجدداً تأکید شود تا بتوانند تاریخ خودشان دانش

یخی که شده در برابر تارتاریخی که به آنان گفته»را بازگو کنند و در انجام این کار 

، این معنایی بیش از بازگویی و حالبااین 1«قد کنند.اند را بررسی و نزندگی کرده

دهد ها دارد. به منظور فراتررفتن از یک پداگوژی صدا که نشان میمقایسۀ سادۀ داستان

ی هایی را گرداگرد منفعت و اصولگناه هستند، مهم است چنین داستانها بیهمۀ داستان

در ای سیاسی )بخشی از پروژه عنوانبهسازند و آنان را بررسی کنیم که آنان را می

ضعیف ها و اعمالی تقویت یا تترین معنا( استنطاق کنیم که ممکن است ارزشگسترده

نند. در ککنند که بنیان عدالت اجتماعی، برابری، و جامعۀ دموکراتیک را فراهم می

ای وژهربخشی از پ عنوانبهتر آن سواد انتقادی به معنای عرضۀ فرد معنای رادیکال

اخالقی و سیاسی است که تولید معنا را به امکان برای عاملیت انسانی، جامعۀ 

 2کند.کننده متصل میدموکراتیک، و کنش اجتماعی دگرگون

 سواد و رهاییِ یادآوری

ای شان برای توسعۀ الگویی از سواد انتقادی که رابطۀ دیالکتیکی جاریدر تالش

رای ای نظری به را مجسم کند، فریره و ماسدو زمینهمیان خوانشی انتقادی جهان و کلم

اند که در آن مفهوم سواد همراه خود توجهی انتقادی به گفتمانی جدید ایجاد کرده

یخی برساختی تار عنوانبهآورد که در آن معنا تولید هم شبکۀ روابط را به ارمغان می

ود. شگوژیک تولید میتر از اعمال پداای گستردهبخشی از مجموعه عنوانبهو هم 

ور که دهد، یا آنطها میشدهسواد در این معنا، معنایی بیش از شکستنِ از پیش تعریف

                                                           
1 Fred Inglis, The Management of Ignorance (London: Blackwell 1985), p. 108. 
2 Harold Rosen, “The Importance of Story,” Language Arts 63 (March 1986), pp. 226–37. 
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همچنین به معنای فهم  1«زدن تاریخ بر علیه تراشیدن.مسواک»والتر بنیامین گفته، 

تر رگهای بزجزئیات زندگی روزمره و دستور زبان اجتماعیِ عینیت از طریق کلیت

بخشی از گفتمان روایت و عاملیت، سواد  عنوانبهزمینۀ اجتماعی است. تاریخ و 

کند. بخش را پیشنهاد میمثابۀ شکلی از حافظۀ رهاییانتقادی استفاده از تاریخ به

های معنای بازشناسی ردپای مجازی بالقوگیهمانطور که در اینجا استفاده شد، تاریخ به

برای بازسازی تاریخ  2دهد.د را تشکیل میبکر همچون منابع رنج است که گذشتۀ فر

 هایدر این معنا باید معنا و عمل سواد را در گفتمانی اخالقی قرار داد که آن نمونه

 3گیرد که نیاز به یادآوری و غلبه دارد.مرجع خود می عنوانبهرنج را 

ای سازیبخش از یادآوری، پژوهش تاریخی بیش از آمادهعنصری رهایی عنوانبه

ای از وقایع گذشته است؛ در عوض، بدل صرف برای آینده بوسیلۀ بازیافت مجموعه

بر ظلم  شود. این شاهدی هوشیاربه الگویی برای تشکیل بالقوگی رادیکال حافظه می

ای برای اعمال تردید رصهو دردی که توسط قربانیان تاریخ تحمل شده و متن/ع

تنها منابع رنج که نیاز دارند به یاد آورده شوند تا تکرار سازی نهانتقادی، و برجسته

به عبارت دیگر،  4نشوند، بلکه همچنین سویۀ سوبژکتیو مبارزۀ انسان و امید است.

                                                           
1 Walter Benjamin, Illuminations, ed. Hannah Arendt (New York: Schocken, 1969), 
especially “Thesis on the Philosophy of History,” pp. 253–64. 
2 Ernst Bloch, The Principle of Hope, III (Cambridge: Mass.: MIT, 1985). For a discussion of 
the politics of antiutopianism, hope, and struggle in radical theories of education, see 
Henry A.Giroux, “Solidarity, Struggle, and the Public Sphere, parts 1 & 2,” The Review of 
Education (forthcoming). 

بخش توسعه یافته است. برای های مختلف الهیات رهاییاین موضوع بیش از همه در آثار و سنت 3

 Rebecca S.Chopp, The Praxis ofکنید به: نمایی روشنگر و تحلیلی انتقادی از این دیدگاه، نگاه 

Suffering (Maryknoll, N.Y.: Orbis, 1986) 
4 See Herbert Marcuse, Eros and Civilization (Boston: Beacon, 1955), and Paul Ricoeur, 
Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation, trans. Denis Savage (New Haven: Yale 
University, 1970). 
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اش است ماهیت ای که حامیبخش و اشکال سواد انتقادییادآوری رهایی

زدایی از برانگیزش انتقادی، آوردن شاهد هوشیار برای ابهام»را هم در اش دیالکتیکی

کند و هم در تصاویر گزینشی و زودگذر از امید که به زمان بیان می 1«های گذشتهرنج

 دهد.حال ارائه می

 مثابۀ شکلی از سیاست فرهنگیسواد به

اد اجتماعی، ه ابعپندارد کمثابۀ شکلی از سیاست فرهنگی میپردازی سواد بهنظریه

فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی زندگی روزمره مقوالت اصلی برای فهم تحصیل معاصر 

مثابۀ سیستمی واحد، یکپارچه، و آهنین ای بههستند. درون این زمینه، زندگی مدرسه

ای فرهنگی که عرصه عنوانبهسازی نشده است، بلکه از قوانین و مقررات مفهوم

ها در میان درجات مختلفی از تطابق، رقابت، و ب و ذهنیتشاخصۀ آن تولید تجار

شکلی از سیاست فرهنگی، سواد زندگی  عنوانبهسازی شده است. مقاومت مفهوم

 ها و مبارزات متضاد است، مکانیاش تکثر زبانای را عنوان مکانی که شاخصهمدرسه

که معلمان، کنند، و جایی های فرادست و فرودست برخورد میکه در آن فرهنگ

آموزان، و مدیران مدرسه اغلب نسبت به اینکه چطور تجارب و اعمال مدرسه دانش

در این نوع از تحلیل،  2کند.یابند، بررسی و روشن میتعریف و فهم شوند تمایز می

کند برای فهم منافع و اصول سیاسی و ایدئولوژیک بر کار سواد تمرکزی مهم ارائه می

و مبادالت میان معلم، یادگیرنده، و اشکال معنا و دانشی که در مواجهات پداگوژیک 

 کنند.همراه یکدیگر تولید می

                                                           
1 Martin Jay, “Anamnestic Totalization,” Theory and Society 11 (1982), p. 13. 
2 Peter McLaren, Schooling as a Ritual Performance (New York: Routledge and Kegan Paul, 
1986). 
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 سادگی بهاینجا مفهومی از سواد در خطر قرار دارد که روابط قدرت و دانش نه به

آموزان، کند که دانشای متصل میدهند بلکه به معانی سازندهآنچه معلمان تعلیم می

 بخشی از تولید دانش و برساخت عنوانبهشان، نگی و اجتماعیهای فرهبا همۀ تفاوت

آورند. در این مورد، برای تعریف سواد ها میهای فردی و اجتماعی به کالسهویت

برای  ای نظریمثابۀ خوانش انتقادی جهان و کلمه باید زمینهای آن بهدر معنای فریره

ابل ها درون روابط متقهنیتتر از چگونگی تولید دانش و برساخت ذتحلیلی کامل

 عنوانبهکنند خود را آموزان تالش میها معلمان و دانشطرح کرد که در آن

 1نگارندگان فعال جهان خودشان عرضه کنند.

ز نقد شکلی ا عنوانبهسنتاً، آموزگاران رادیکال بر ماهیت ایدئولوژیک دانش )چه 

ان قرار آموزمحتوای صحیح ایدئولوژیک تا در اختیار دانش عنوانبهایدئولوژی، و چه 

کز این اند. در مرتمرکز اصلی برای کار آموزش انتقادی تأکید کرده عنوانبهگیرد( 

دهد این دانش در سر آموزگار یا دیدگاه نمایی از دانش است که نشان می

تن، ریق فرایند نوشای متقابل که از طپرداز تولید شده و نه در درگیریمعلم/نظریه

ه شود ابراز شدکردن، مباحثه، و مبارزه بر سر آنچه دانش مشروع شمرده میصحبت

بخشی از  عنوانبهطور خالصه، دانش از لحاظ نظری از تولید خودش است. به

دازی پرای تحت نظریهای پداگوژیک انتزاع شده است و همچنین برای شیوهمواجهه

 آموزانشود که در آن به دانشینۀ پداگوژیکی عرضه میقرار دارد که با آن در زم

ای پداگوژیک تواند خارج از مواجههشود. این مفهوم که دانش نمیتعلیم داده می

برساخت شود در این پنداشت اشتباه گم شده است که محتوای حقیقی دانش 

فهوم م ترین موضوع برای پرداختن در تعلیم فرد است. به این ترتیب، ارتباطضروری

                                                           
1 Simon, “Empowerment”, p. 4 
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ارد یا پردازی قرار دبخشی از نظریۀ انتقادی آموزش یا تحت نظریه عنوانبهپداگوژی 

انداز ظهور یافته تقسیم کاری است که در فراموش شده است. آنچه اغلب از این چشم

اً کنند محدود به دانشگاه هستند، آنان که صرفپردازانی که دانش را تولید میآن نظریه

 شوند، و کسانی کهمعلمان مدارس عمومی دیده می عنوانبهکنند میآن را بازتولید 

آموزان را ایفا کنند در همۀ سطوح تحصیل نقش دانشمنفعالنه آن را دریافت می

پداگوژی نظریه و تعلیم خوانده است  1کنند. این امتناع از توسعۀ آنچه دیوید الستدمی

مچنین دانش کند بلکه هرد معنا بازشناسی میتولید مج عنوانبهنه صرفاً دانش را اشتباهاً 

شوند شان مرتبط میآموزان از آنان به زندگی و تجاربای که دانشو اشکال اجتماعی

 کند.کند. الستد این موضوع رو تکرار میرا انکار می

کنند آن را چه در قلم و چه در دانش در مقاصد کسانی که فکر می

است. در فرایند تعامل تولید شده است، دارند، تولید نشده صدا نگه می

میان نویسنده و خواننده در لحظۀ خوانش، و میان معلم و یادگیرنده در 

لحظۀ درگیری کالس. دانشی که ارائه شده همان دانشی نیست که فهم 

های دانش که دارایی های مجموعهشده است. برای اندیشیدن به رشته

اند. این برابری در روابط در دانشگاهیان است و معلمان در اشتباه

کند و اشتباهاً یک سو از مبادله را ممتاز لحظات تعامل را انکار می

 کند. عالوه بررا بر دیگری غالب می« داندمی»کند، و آنچه آن سو می

این، برای تولیدکنندگان فرهنگی انتقادی نگهداری این نما از دانش 

مستند و نخبگانی. صرفاً  ایخواهد، پداگوژیپداگوژیِ خودش را می

کند، کاری که دانند را انکار نمیارزش آنچه یادگیرندگان می

                                                           
1 David Lusted 
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انتقادی،  –ای کند، بلکه شرایط ضروری برای نوع یادگیریمی

ود شکه توسط خود دانش فراخوانده می -درگیرانه، فردی، اجتماعی 

 1کند.را اشتباه بازشناسی می

 مثال نشان داده شده که عنوانبهوسط معلمانی ترین معنا، این موقعیت تدر واضح

کنند صحت ایدئولوژیک موضوعی تعریف می واسطۀبهشان را منحصراً موفقیت تعلیم

درستی از دهند. مثال کالسیک شاید معلم طبقۀ متوسطی باشد که بهکه تعلیم می

 آموزان مذکر در کالسش بهزده شده باشد که توسط دانشای وحشتزدگیجنسیت

ی ها و دیگر مواد آموزششود. معلم با ارائۀ تنوعی از مقاالت، فیلمنمایش گذاشته می

قدردانی  آموزان بادهد. بیش از اینکه دانشآموزان واکنش نشان میفمینیستی به دانش

یج دهند. معلم گبرای روشنگری سیاسی پاسخ دهند، با تمسخر و مقاومت پاسخ می

ده آموزان حتی بیشتر تثبیت شزدگی دانشد جنسیترسنظر میکه بهشده درحالی

رادیکال  آموزان، معلماست. نخست، بیش از توجه به چگونگی تولید معنا توسط دانش

گیرد. اشتباهاً ماهیت خودآشکار صحت سیاسی و ایدئولوژیک موقعیتش را فرض می

آموزان انشکند که امکان اینکه ددر انجام این کار، او گفتمانی مقتدر را فرض می

ه اند را عرضه کرده و بهای خودشان را بگویند، و تجاربی که به کالس آوردهداستان

شمرد. آنگاه، با انکار فرصت بررسی و پرسش از ایدئولوژی پرسش بکشند، مجاز نمی

آموزان را تنها صدای این دانشای پروبلماتیک، معلم نهمثابۀ تجربهزدگی بهجنسیت

دهد چه چیز در چشم آنان مثالی دیگر از اقتدار نهادی که نشان میکند، بلتضعیف می

در ابتدا  ، آنچهدرنتیجهگوید چه فکری کنند. و طبقۀ متوسطی است که به آنان می

 رسد منجر به تضعیف اعتقاداتنظر میمداخلۀ پداگوژیک مشروع معلمی رادیکال به

                                                           
1 David Lusted, “Why Pedagogy?” Screen 27 (September–October 1986), pp. 4–5. 
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گرفتن رابطۀ پیچیده و اساسی میان تعلیم، نادیده واسطۀبهایدئولوژیک خودش 

 واسطۀهبشود. بهترین نیات معلم بدین ترتیب آموز مییادگیری، و فرهنگ دانش

گر است که شود که بخشی از منطقی بسیار سلطهای واژگون میکارگیری پداگوژیبه

است  اینجا مهماش در دنبال به چالش کشیدن و نابودی آن بود. آنچه بازشناسیاو به

ای دیالکتیکی از صدا و این است که نظریۀ رادیکال سواد نیاز دارد حول نظریه

ترین مفهوم به معنای اتصال نظریات تعلیم و توانمندسازی ساخته شود. در کلی

تر ایدئولوژی و ذهنیت است. آنطور که معلمان و یادگیری با نظریات گسترده

ناپذیری به اشکال طور جداییدر این مورد، به خوانند،آموزان جهان را میدانش

راندن حاشیهکردن و بهتواند برای خاموشای پیوسته است که میپداگوژی

ان شبخشی به صدای آنان در تالشی برای توانمندسازیآموزان یا مشروعیتدانش

 1مثابۀ شهروندانی انتقادی و فعال کاربرد داشته باشد.به

یکال که با نمای سواد و صدایی که توسط فریره و ماسدو ای رادتوسعۀ پداگوژی

توسعه داده شده سازگار باشد همچنین شامل بازاندیشی در ماهیت گفتمان برنامۀ 

ای وعهمثابۀ بازنمایانگر مجمآموزشی است. در ابتدا این نیازمند فهم برنامۀ آموزشی به

انش، ز طریق سازمان دشدن داستانی خاص ااز منافع اساسی است که چگونگی گفته

سازد. خود برنامۀ آموزشی روایت ها، و اشکال ارزیابی را میروابط اجتماعی، ارزش

کند، که چندالیه و اغلب متناقض است اما نیز درون روابط یا صدایی را بازنمایی می

، و آموزان سفیدپوست، مذکر، طبقۀ متوسطقدرتی جای گرفته که اغلب به نفع دانش

دهد این ان است. آنچه این برای نظریۀ سواد انتقادی و پداگوژی نشان میزبانگلیسی

                                                           
1 For an important analysis of similar issues, see Kathleen Weiler, Women Teaching for 
Change (South Hadley, Mass.: Bergin and Garvey, 1987). 
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ترین معنا میدان نبرد برای آن اشکال دانش، تاریخ، است که برنامۀ آموزشی در اساسی

 ابژۀ مشروع یادگیری و تحلیل عنوانبهاندازها، زبان، فرهنگ، و اقتدار است که چشم

وزشی نمونۀ دیگری از سیاست فرهنگی است که ، برنامۀ آمدرنهایت 1شوند.چیره می

تنها حاوی منطق مشروعیت و سلطه، بلکه همچنین امکان بر اعمالی داللت دارد که نه

 کننده و توانمندساز پداگوژی هستند.اشکال دگرگون

 مثابۀ روایتی که منافع آن باید کشف و منتقدانهعالوه بر تلقی برنامۀ آموزشی به

عه دهند هایشان توسرادیکال باید شرایط پداگوژیک را در کالس بررسی شود، معلمان

دهد شنیده شوند و مشروعیت یابند. آموزان اجازه میکه به صداهای مختلف دانش

آموز شده اساساً در ارتباط با تجربۀ دانشای که اینجا مطرحنوع پداگوژی انتقادی

نقطۀ شروعش  عنوانبهرا  آموزاناست. این پداگوژی مشکالت و نیازهای خود دانش

ریق ای است که از طدهندۀ تأیید و مشروعیت دانش و تجربهگیرد. این نشاندر نظر می

بخشند. آشکارا، این به معنای جایگزینی شان معنا میآموزان به زندگیآن دانش

گفتمان مقتدر تحمیل و بازگوکردن با صدایی است که قادر است با واژگان خودش 

های صدایی که قادر به شنیدن، بازگوکردن، و به چالش کشیدن زمینهصحبت کند، 

 2بسیار قدرت و دانش است.

تأکید بر این نکته مهم است که پداگوژی انتقادی سواد و صدا باید متوجه ماهیت 

نین ای ایجاد کند که در آن چآموز باشد و بنابراین زمینهمتناقض تجربه و صدای دانش

توجه به نقاط قوت و ضعفش بررسی و تحلیل شود. صدا در این ای بتواند با تجربه

                                                           
1 For a superb history of curriculum as a field of struggle, see Herbert M.Kliebard, The 
Struggle for the American Curriculum 1893–1958 (New York: Routledge and Kegan Paul, 
1986). 
2 Henry A.Giroux, “Radical Pedagogy and the Politics of Student Voice,” Interchange 17 
(1986), pp. 48–69. 
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ه مجری کند کای فراهم میتنها چارچوبی نظری برای بازشناسی منطق فرهنگیمورد نه

ذهنیت و یادگیری است، بلکه همچنین مرجعی برای نقد نوعِ تجلیل عاشقانۀ تجربۀ 

است.  1960اوایل دهۀ کند که شاخصۀ اصلی پداگوژی رادیکال آموز فراهم میدانش

آموز به پروژۀ امکانی است که ۀ موردتوجه اینجا اتصال پداگوژی صدای دانشمسئل

دهد اثر متقابل صداها و تجارب مختلف را تأیید کرده و آموزان اجازه میبه دانش

شناسند که چنین صداهایی باید همیشه برای که همزمان بازمیجشن بگیرند درحالی

کنند مایی میای که بازنشناختی، و اخالقی و سیاسیشناختی، معرفتیمنافع متنوع هست

شکلی از محصول تاریخی، متنی، سیاسی، و جنسی،  عنوانبهمورد بررسی قرار گیرند. 

آموزان اجازه ای داشته باشد که به دانشآموز باید ریشه در پداگوژیصدای دانش

ک ی بخشی از تحملی دموکراتینوانعبهدهد سخن بگویند و قدردان ماهیت تفاوت می

و شرطی اساسی برای گفتگوی انتقادی و توسعۀ اشکال اتحاد باشند که ریشه در اصول 

گذاری، و تعهد به بهبود کیفیت زندگی بشر دارد. پداگوژی سواد و اعتماد، اشتراک

ی مبتنی سادگصدای انتقادی نیاز دارد حول سیاست تفاوت و جامعه توسعه یابد که به

تق ای باید از شکل خاصی از جامعۀ انسانی مشبر تجلیل کثرت نیست. چنین پداگوژی

شده باشد که در آن کثرت از طریق برساخت روابط اجتماعی کالس درسی ارج نهاده 

هایشان در تالش برای شناسایی و بازخوانی شود که در آن همۀ صداها با تفاوتمی

ه شرایطی که به چنین رنجی تداوم بخشیدلحظات رنج انسان و کوشش برای غلبه بر 

 1شوند.متحد می

بندی اخالقی که با زبان زندگی عمومی، دوماً، یک پداگوژی انتقادی باید مفصل

موزان آبخش، و تعهد فردی و اجتماعی معتقد است را جدی بگیرد. دانشجامعۀ رهایی

                                                           
1 Sharon Welch, Communities of Resistance and Solidarity (New York: Orbis, 1985). 



 63  مقدمه  

 

د که به آنان اجازه نیاز دارند با زبان توانمندسازی و اخالقیات رادیکال آشنا شون

دهد به این فکر کنند که چطور زندگی اجتماعی باید حول یک پروژۀ امکان ساخته می

 وضوح این موقعیت را به شرح زیر بیان کرده است:به 1شود. راجر سایمون

کند باید سؤاالتی طرح کند دربارۀ آموزشی که امکان را تقویت می

تخیل اجتماعی در خدمت توانیم برای بازسازی چگونگی اینکه می

آزادی انسان تالش کنیم. چه مفهومی از شناخت و چه اشکالی از 

ه کنم پروژۀ امکان نیاز بیادگیری این را حمایت خواهد کرد؟ فکر می

فهمِ  عنوانبهاندازی از آزادی انسان آموزشی دارد که ریشه در چشم

که  تای اسضرورت و دگرگونیِ ضرورت داشته باشد. این پداگوژی

ای که استانداردها و اهدافش در ارتباط با اهداف نیاز داریم، پداگوژی

ید در شود. تعلیم و یادگیری بانقد و تقویت تخیل اجتماعی تعیین می

آموزان باشد برای خطرکردن، برای پیوند با هدف آموزش دانش

مبارزه با روابط جاری قدرت، برای بررسی انتقادی اشکال دانش که 

ز هایی اتجربۀ بالفصل آنان قرار دارد، و برای تجسم نسخه خارج از

منظور قادربودن به –است « 3نه هنوز»آن(  2جهان که )در معنای بلوخی

 4هایی که زندگی بر آن استوار است.به دگرگونی زمینه

تلف های مخها یا گفتمانآموزان فرصت بررسی زبانسوماً، معلمان باید برای دانش

ای از متون و مواد برنامۀ آموزشی توسعه بندیرا فراهم کنند همچنانکه که در طبقه

                                                           
1 Roger Simon 
2 Blochian 
3 not-yet 
4 Simon, “Empowerment”, pp. 11–12. 
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یابند. این به دالیل متعددی مهم است. یک پداگوژی انتقادی نخست نیاز به می

های متفاوت دارد. در انجام این کار، معتبرساختن و بررسی محصوالت خوانش

شوند که در وظیفۀ نظری و عملی بررسی مواضع نظری و آموزان تشویق میدانش

یافریند ای را بای باید شرایط کالسیعملی خود درگیر شوند. سپس، چنین پداگوژی

ه های متناقض و چندگانۀ مشاهدۀ جهان ککردن شیوهکه برای شناسایی و پروبلماتیک

 کنند، ضروری است. اینجا نکته اینشان استفاده میبینیآموزان در ساخت جهانشدان

های ایدئولوژیک آموزان عملیاتاست که چطور پس از توسعه و بررسی، دانش

کنند برای به چالش کشیدن یا اتخاذ مواضع خاص که در متون و خاصی اجرا می

تر ارائه شده است. به دنبال این، ههای در دسترس آنان در مدرسه و جامعۀ گستردزمینه

و برای توسعۀ فهمی انتقادی و دیالکتیکی از صدا، برای معلمان ضروری است که 

ط توانند توسهای در متن تنها مواضعی نیستند که میبدانند معانی و ایدئولوژی

آموز از آنجا که خود ذهنیت و هویت فرهنگی دانش 1آموزان اتخاذ شوند.دانش

شود  آموزان پیوند دادهست، مهم است که چگونگی تولید معنا توسط دانشمتناقص ا

های اجتماعی مختلف بیرون از مدارس که فعاالنه تجارب و بندیها و شکلبه گفتمان

 سازند.های متناقض آنان را میذهنیت

بخشی از گفتمان سواد و صدا، آموزگاران انتقادی نیاز به آزمودن  عنوانبهچهارماً، 

ت ویژه مهم اسسازد. این بهای دارند که صدای خودشان را میافع اجتماعی و سیاسیمن

که معلمان منتقدانه درگیر این شوند که چگونه چنین منافع ایدئولوژیکی توانایی آنان 

سازند. یک نظریۀ رادیکال سواد و صدا برای تعلیم و یادگیری همراه دیگران را می

د که همۀ آموزگاران انتقادی یادگیرنده نیز هستند. این باید متوجه ادعای فریره باش

                                                           
1 Swanson, “Rethinking Representations.” 
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تر از آموزان ممکن است بدانند نیست؛ مهمصرفاً موضوع یادگیری دربارۀ آنچه دانش

آن یادگیری چگونگی تجدید شکلی خودشناسی از طریق فهمی از جامعه و فرهنگی 

به خوبی این  1لددهد. دیتر میسگآموزان را تشکیل میاست که فعاالنه زندگی دانش

 کند:را بیان می

گیری است.... دگرگونی اجتماعی دربردارنده و ملزم به خودشکل

ه است و باید از طریق مسئل قدرهمانهویت یادگیرندگان و معلمان 

کنند کشف شود که محتوایی که ای که در آن شرکت میپداگوژی

آموزان دانش-های فریره )معلمگیرند نیز.... بنابراین پداگوگیاد می

توانند به خودشان های فرهنگ( میها در حلقهیا آغازگران فعالیت

شان یاد بگیرند. آموزاناجازۀ یادگیری دهند، و باید از دانش

کنیم اتفاقی و ضمنی نیست. صرفاً ای که از آن صحبت مییادگیری

 آموزان به منظور اینکه وظیفۀ یادگیریۀ نظارت بر عملکرد دانشمسئل

وری تعلیمی بیشتری عرضه شود، نیست. بلکه هدف عمل بتواند با بهره

آموزان است. آموزشی یادگیری و بازآموزی از و همراه دانش

ند: کنآموزان وظیفۀ ضروری یادگیری را به معلمان یادآوری میدانش

به معنای خودشناسی بوسیلۀ دانشِ فرهنگ که یادگیری و تعلیم 

آموزد است. فرد می«( جهان»گوید، دیگری )و آنطور که فریره می

عضویت در فرهنگ را فهم، درک، و تأیید کند. فرد یکی از کسانی 

                                                           
1 Dieter Misgeld 
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ودنِ ب»مثابۀ است به برای او فرهنگ وجود دارد. فرد دربارۀ خودش به

 2آموزد.می« سوژۀ فعال فرایند تاریخی»و « 1تصمیم

داللتی که آموزگاران نیاز دارند تا مداوماً درگیر کلمه و جهان باشند، پنداشتی کمتر 

ها آن هایی دارند که درآشکار است نسبت به اینکه معلمان نیاز به توسعۀ پداگوژی

های متفاوت/مشابه درگیر عوامل فرهنگ عنوانبهآموزان یکدیگر را معلمان و دانش

ه برای معلمان به منظور توسعۀ مسئلره دارد به اهمیت این کنند. این اشامی

نوز که هدهد از صدای خودشان دفاع کنند درحالیهایی که به آنان اجازه میپداگوژی

شان های شخصیآموزان برای تأیید، گفتن، و بازگوی روایتقادر به تشویق دانش

 دهد که اقتدار نهادی ویکردن صدای آنان هستند. این همچنین نشان معملی واسطۀبه

موزان از آای برای منع دانشکند بهانهخودساخته که بنیان گفتمان معلم را فراهم می

رای ترین مفروضات آن نیست. این استداللی نیست بفرصت به پرسش کشیدن اساسی

کردن تضعیف یا حذف اقتدار و بنیان برای صدای معلم به همان اندازه که برای فراهم

پداگوژیک جهت فهم چگونگی و چرایی ساخت چنین اقتداری و اینکه در بنیان 

خدمت چه هدفی است، نیست. همچنین مهم است که معلمان بازشناسند چگونه اغلب 

 3کنند.کنند، حتی زمانی که بر اساس بهترین نیات عمل میآموزان را خاموش میدانش

 عنوانهبواسطگی صدای فرد رای بیتنها ببودن نهدهد که منتقدانه متوجهاین نشان می

بخشی دستگاه ایجادشدۀ قدرت، بلکه همچنین برای ترس، مقاومت، و شک و تردیدی 

 آورند.های فرودست با خود به محیط مدرسه میآموزان از گروهاست که دانش

                                                           
1 being of decision 
2 Dieter Misgeld, “Education and Cultural Invasion: Critical Social Theory, Education as 
Instruction, and the ‘Pedagogy of the Oppressed,’” in Critical Theory and Public Life, ed. 
John Forester (Cambridge, Mass.: MIT, 1985), pp. 106–7. 
3 Michelle Fine, “Silencing in Public Schools,” Language Arts 64 (1987), pp. 157–74. 
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ا گرسازند اغلب توسط آموزگاران چپپنجماً، صداهایی که محیط مدرسه را می

 نشدنی از یک سو میان صدای معلم و مدرسه،بخشی از تضادی برطرف انعنوبهاشتباهاً 

اند. پردازی شدههای فرودست نظریهآموزان گروهو از سوی دیگر میان صداهای دانش

ساز بازتولید در مقابل مقاومت، فهم این گفتمان به دام افتاده درون منطق دوقطبی

برای  کنند؛ این همچنینارس ارائه میناقصی از چگونگی تبادل و دگرگونی معنا در مد

گذارد یا شده از دگرگونی و امکان جای کمی باقی میریزیتوسعۀ گفتمانی برنامه

شان درباب گذارد. این به اعتبار فریره و ماسدو است که در مباحثههیچ جایی باقی نمی

ی نصدا و اهمیت گفتگو خوانشی جایگزین از آنچه در مدارس حول تولید و دگرگو

که گفتمان رسمی مدرسه و صدای فرودست کنند. درحالیمعنا درجریان است ارائه می

آموزان برآمده از نیازهای متفاوتی باشد، فعل و انفعالی مکرر میان این دو وجود دانش

دهندۀ این نشان 1شود.دارد که منجر به فرایندی از تعریف و محدودیت متقابل می

وزان آمهای دانشایدئولوژی غالب مدارس و ایدئولوژی تر میانتعاملی بسیار ظریف

مختلف است. باید به رسمیت شناخته شود که این موضع به مراتب فراتر از الگوی 

در  2پردازان مختلفی همچون پل ویلیسرود که توسط نظریهبازتولیدی تحصیل می

ماهیت  5ده است.توسعه داده ش متحدهایاالتدر  4و هرب جینتیس 3انگلستان و سام بولز

خاص اشکال متغیر تطابق، مقاومت، و استنطاق که کیفیت خاص تعامل پیچیده میان 

ویژه تواند نادیده گرفته شود، بهکند نمیآموزان را تعریف میصداهای معلم و دانش

                                                           
1 This issue is well developed in Michelle Sola and Adrian T.Bennett, “The Struggle for Voice: 
Narrative, Literacy, and Consciousness in an East Harlem School,” Boston University Journal 
of Education 167 (1985), pp. 88–110. 
2 Paul Willis 
3 Sam Bowles 
4 Herb Gintis 
5 Samuel Bowles and Herbert Gintis, Schooling in Capitalist Society (New York: Basic Books, 
1976) and Paul Willis, Learning to Labor (New York: Columbia University, 1981). 
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دقیقاً همین کیفیت است که اشاره به اهمیت تحلیل همیشگی فرهنگ  ازآنجاکه

بخشی از زمینۀ خاص تاریخی، اجتماعی، و پداگوژیک دارد.  عنوانبهای غالب مدرسه

های انداز از صدا و پداگوژی همچنین بنیانی برای توسعۀ اتحادها و پروژهاین چشم

توانند با یکدیگر مبارزه آموزان میکند که حول آن معلمان و دانشممکن فراهم می

تر ن و در جامعۀ بزرگهایشاشان خارج از کالسو گفتگو کنند تا مواضع مربوطه

 شنیده شود.

 گیرینتیجه

باید تکرار کرد که رویکردی به سواد که توسط فریره و ماسدو در این صفحات 

آموزان نیست، بلکه همچنین سادگی دربارۀ توانمندسازی دانشتوسعه داده شده به

عی و اتر بازسازی اجتمبخشی از پروژۀ گسترده عنوانبهدربارۀ توانمندسازی معلمان 

قادی ایم که سواد انتکند. استنلی آرنویتز و من استدالل کردهسیاسی صحبت می

اساس  1شرطی برای درگیری در کار پداگوژیک و کنش اجتماعی رادیکال است.پیش

کران مثابۀ روشنفاین مبارزه نیاز برای بازتعریف ماهیت کار معلمان و نقش آنان به

نفکران اینجا برای تحلیل اعمال خاص بندی روشکننده است. دستهدگرگون

ساختند که در آنان ای مهم است که روابط پداگوژیکی را میایدئولوژیک و مادی

 عنوانهبمعلمان درگیر شناسایی ماهیت ایدئولوژیک منافعی که بودند که معلمان 

م بخشیدند. مفهوکردند و مشروعیت میتر تولید میبخشی از فرهنگ گسترده

های جعی برای نقد آن اشکالی از مدیریت پداگوژیک، طرحروشنفکر مر

رفاً کند که معلمان را صپذیری، و برنامۀ آموزشی موردتأیید معلم فراهم میمسئولیت

 کنند. عالوه بر این، این برای معلمان مبنای نظری و سیاسیتکنسین تعریف می عنوانبه

                                                           
1 Aronowitz and Giroux, Education Under Siege, especially chapter 2, pp. 23–46. 
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مبارزه  و دیگران شوند به منظورکند تا درگیر گفتگویی انتقادی میان خود فراهم می

برای شرایطی که برای تأمل، خوانش، و اشتراک کارشان با دیگران، و تولید مواد 

 برنامۀ آموزشی نیاز دارند.

تنها مورد هجوم راست نو و دولت فدرال نه متحدهایاالتدر حال حاضر معلمان در 

انی و های سازمودیتکنند که مملو است از محدهستند، بلکه تحت شرایطی کار می

شروط ایدئولوژیکی که جای اندکی برای آنان جهت کار جمعی و انتقادی باقی 

گذارد. ساعات تدریس آنان بسیار طوالنی است، عموماً در ساختارهای سلولی می

شان دارند. عالوه بر این، اند، و فرصت کمی برای کار جمعی با همکارانمنزوی شده

ان در کنار احترام به گزینش، سازماندهی، و توزیع مواد کردن دانش خودشاز عملی

که پست  کننداند. گذشته از این، معلمان اغلب تحت شرایطی کار میتعلیمی منع شده

 3و کاترین بولز 2، جین جکسون1و ظالمانه است. این قویاً در مطالعۀ اخیر سارا فریدمن

ه ها دریافتند کشده است. آنروی معلمان مدارس ابتدایی منطقۀ بوستون نشان داده 

انداز عمومی مدرسه قطعاً در تقابل با کارکردهایی است شعارهای اغلب مرتبط با چشم

شان اجرا کنند. برای مثال، مدارس وظیفه دارند شده تا در شغلکه از معلمان خواسته

 د کهشوکودکان را برای بزرگسالی آماده کنند، اما با خود معلمان طوری رفتار می

سی از شود تا حگویی قادر به قضاوت بالغانه نیستند؛ به مدارس مسئولیت داده می

آموزان تشویق کنند، اما معلمان در این مطالعه مداوماً استقالل و اعتماد را در دانش

تند توانسدهد آنان نه میای از نظارت اداری تحت نظر بودند که نشان میدرون شبکه

ی شود تا شهروندانستقل کار کنند؛ از مدارس خواسته میقابل اعتماد باشند و نه م

                                                           
1 Sara Freedman 
2 Jane Jackson 
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ند، ای دموکراتیک باششان در جامعهبیافرینند که قادر به سنجش پیامدهای کنش

شدت کردند که بهای از روابط کار عمل میاین معلمان درون شبکه حالبااین

ودکان ا به کشود تزده بود؛ حتی بدتر، از آنان خواسته میمراتبی و جنسیتسلسله

ود به که محدها، و قضاوت مستقل را بیاموزند درحالیخطرکردن، سنجیدن جایگزین

ید های عادتی، مکانیکی، و فنی یادگیری و ارزیابی تأکاند که بر جنبهتعلیم اعمالی شده

 1کنند.می

تقبل  توانند نقش روشنفکران منتقدی راتأکید بر این نکته مهم است که معلمان نمی

د که به پداگوژی سواد و صدا اختصاص یافته مگر اینکه شرایط ایدئولوژیک و کنن

ها حول تنمادی مناسب برای حمایت آن نقش وجود داشته باشد. چنین نبردی باید نه

ه کار ای شکل بگیرد کچیستی و چگونگی تعلیم، بلکه همچنین حول شرایط مادی

ای نظری و عملی است که معلمان کند. این مالحظهپداگوژیک را توانا و محدود می

بخشی از نظریۀ سواد و صدای انتقادی باید متوجه آن باشند. عظمت  عنوانبهرادیکال 

نیست،  سوی ناامیدیای به همان اندازه که به معنای راندن معلمان بهسیاسی چنین وظیفه

، کمبارزه برای شرایطی که حامی تعلیم مشتر واسطۀبهدهندۀ این است که نشان

ریزی دموکراتیک است، معلمان شروع به هجومی نگارش و پژوهش جمعی، و برنامه

سوی گشودن فضاهای جدید برای گفتمان و کنش خالق و انعکاسی ضروری به

توان بر اهمیت خلق چنین گفتمان انتقادی و شرایطی که آن را خواهند کرد. نمی

رون چنین گفتمان و شرایط حمایت کند بیش از اندازه تأکید کرد. چراکه تنها د

د، بخش بتواند توسعه یابای رهاییای فهم منافع آن ضروری است که پداگوژیعملی

                                                           
1  Sara Freedman, Jane Jackson, and Katherine Boles, “The Other End of the Corridor: The 
Effect of Teaching on Teachers,” Radical Teacher No. 23 (1983), pp. 2–23. 
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ز بخشی ا عنوانبهای که زبان و قدرت را مرتبط سازد، تجارب عمومی را پداگوژی

ند تا به آموزان کمک کفرایند یادگیری و پیچیدگی مبارزات جدی بگیرد و به دانش

هایی دوباره نظم بخشند که توسط رویکردهای شان از طریق دیدگاهندگیتجربۀ خام ز

ط فریره و شده توساند که مبتنی بر الگوی سواد انتقادی ارائهای گشوده شدهیادگیری

 ماسدو هستند.

آموزان ای ساخته شوند که معلمان و دانشالبته، پیش از اینکه مدارس بتوانند به شیوه

ای دارند وزگاران نیاز به فهم بحران ایدئولوژیک و سیاسی کنونیرا توانمند سازند، آم

بخشی از هجوم سیاسی  عنوانبهکه هدف تحصیل عمومی را احاطه کرده است. 

طور ، مدارس بهطورکلیبهموجود نسبت به خدمات عمومی و عدالت اجتماعی 

بدل  د که آنان راشونگراها میکاران و راستای تابع الزامات منافع نومحافظهفزاینده

ای دموکراتیک، مدارس هرگز کند. در جامعهبه مضافات محل کار یا کلیسا می

توانند به فروشگاه یا زمین تمرین بنیادگرایان مسیحی تقلیل یابند. در این دوره که نمی

رسد، مدارس نیاز دارند که بازیابی نظر مینشینی بهدموکراسی اغلب در حال عقب

، معلمان ترطور خاصمثابۀ حوزۀ عمومی دموکراتیک مبارزه شود. بهبهشده و برایشان 

رای اهمیت های اجتماعی بمترقی باید به یکدیگر بپیوندند و همراه اعضای دیگر جنبش

اعی گیری فردی و اجتمبخشی از فرایند ناگزیر شکل عنوانبهو عمل سواد انتقادی 

که جزء الینفک توسعه و حفظ  مبارزه کنند که برای خلق اشکال زندگی عمومی

دهندۀ دستور کار جدید حول تنها نشانست. این نهدموکراسی رادیکال است ضروری

ای هتوسعۀ اصالحات مدارس عمومی، بلکه همچنین دستور کاری برای پیوند گروه

های نظریۀ انتقادی و پراکسیس سیاسی مترقی و واگراست. سواد برای تمام جنبه

رادیکال ضروری است و باید مبنای تزریق دوبارۀ امر پداگوژیک به معنای سیاست را 
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واد اندازی از سفراهم کند. به اعتبار فریره و ماسدو است که در این کتاب آنان چشم

رش بخشی از مبارزه برای گست عنوانبهاهمیت تحصیل کنند که و صدا به ما ارائه می

ای جدید هکند که پرسشدهد و تأیید میهای انسانی درون گفتمانی را نشان میامکان

کند، و اولویت منطقی را پیش کند، اهمیت اتحاد دموکراتیک را فاش میطرح می

 د.برد که داللت بر اهمیت دموکراسی رادیکال و عدالت اجتماعی دارمی

 1دانشگاه میامی

 2آکسفورد، اوهایو
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 1اهمیت عمل خوانش

 

رای ام بسازیدر تالش برای نوشتن دربارۀ اهمیت خوانش، باید چیزی درمورد آماده

اینکه امروز اینجا باشم بگویم، چیزی دربارۀ فرایند نوشتن این کتاب، که شامل فهمی 

انتقادی از عمل خوانش است. خوانش صرفاً شامل رمزگشایی کلمات یا زبان نوشتاری 

صورت تنیده با آن است. زبان و واقعیت بهو درهم نیست؛ بیشتر مؤخر بر دانش جهان

آید ست میدخوانش انتقادی متن به واسطۀبههم پیوسته هستند. فهمی که پویایی به

 داللت بر درک رابطۀ میان متن و زمینه دارد.

وقتی شروع به نوشتن دربارۀ اهمیت عمل خوانش کردم، احساس کردم خودم با 

ای که لحظات اساسی در عمل خوانشم شدم، خاطره شور و شوق مجذوب بازخوانی

 کههنگامیام، از اغلب تجارب دوردست کودکی، نوجوانی، و جوانی حفظ کرده

ای فهمی انتقادی از عمل خوانش در من شکل گرفت. در نگارش این کتاب، فاصله

ام که در آن عمل خوانش در ام قرار دادهعینی میان خودم و لحظات مختلف تجربه

نان رخ داده: نخست، خوانش جهان، جهان کوچکی که در آن حرکت کردم؛ و آ

 جهان.-سپس، خوانش کلمه، نه همیشه، گاهی هم مانند دورۀ تحصیلم کلمه

                                                           
1 An earlier version of this chapter was first published in the Boston University Journal of 
Education, Vol. no. 165 (1983). It was originally translated by Loretta Slover. 
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الش ام اعتماد کنم، تتوانم به حافظهگیری کودکیِ دور تا آنجا که میدر بازپس

کامالً برایم قابل  کردم،برای فهم عمل خوانشم از جهان خاصی که در آن سیر می

م زمانی اکردم، در متنی که از تجارب زیستهتوجه بود. خود را تسلیم این تالش می

نوشتم که هنوز کلمات را نخوانده بودم خود را بازآفرینی کرده و دوباره زندگی می

 کردم.می

، دیدم که در آنجا به دنیا آمده 1ای در رسیف، برزیلآنگاه خودم را در میان خانه

بودم، توسط درختان محاصره شده بودم. برخی درختان برایم مانند افراد بودند، چنین 

ات شان خطرهای کوتاهکردم، در شاخهصمیمیتی میان ما بود. در سایۀ آنان بازی می

ه تر آماده کردکوچکی را تجربه کرده بودم که مرا برای خطرات و ماجراهای بزرگ

، پذیرایی، اتاق زیرشیروانی، بالکن )که مکان هااتاق خواب –بود. خانۀ قدیمی 

ها نخستین جهان من بود. در این همۀ این –های مادرم بود(، حیاط خلوت سرخس

جهان چهار دست و پا راه رفتم، گریستم، برای نخستین بار ایستادم، نخستین گامم را 

مثابۀ عرصۀ راستی، آن جهان ویژه خود را بهبرداشتم، نخستین کلماتم را گفتم. به

کرد. متون، مثابۀ جهان نخستین خوانشم به من عرضه میام و بنابراین بهفعالیت ادراکی

ها مجسم شده بود. ها، و نشانهای از اشیاء، ابژهکلمات، و حروف آن زمینه در مجموعه

شتر کردم، بیها خودم را تجربه کردم، و هرچه بیشتر خودم را تجربه میبا درک این

تفادۀ ها را از طریق اسها، و نشانهیافت. آموختم اشیاء، ابژهام افزایش میراکیظرفیت اد

 تر و والدینم بفهمم.آنان در ارتباط با برادران و خواهران بزرگ

 واسطۀبهها متون، کلمات، و حروف آن زمینه در آواز پرندگان و رقص شاخه

برق؛ در آب باران، ایجاد  کردند؛ در رعد وها را اعالم میبادهای قوی که طوفان
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ها، و نهرها مجسم شده بود. متون، کلمات، و حروف آن ها، جزایر، رودخانهدریاچه

خوبی در صدای باد، ابرهای آسمان، رنگ آسمان، جنبش آن؛ در رنگ شاخ زمینه به

ها ها )رز و یاسمن(؛ در تنۀ درختان؛ در پوست میوهها، عطر گلها، شکل برگو برگ

ها، پرورش میوه، ی مختلف یک میوه در گذر زمان، رابطۀ میان این رنگها)رنگ

اش(. احتماالً در این زمان بود که مقاومت آن در مقابل دستکاری ما، و طعم و مزه

انجام این کار توسط خودم و مشاهدۀ انجام آن توسط دیگران معنای کلمه را  واسطۀبه

 آموختم.

ه های خانواده خود را بگربه –از آن زمینه بودند  حیوانات نیز به همان اندازه بخشی

کردند؛ ستیزگی جولی، سگ پیر مالیدند، از التماس یا خشم میومیو میپاهای ما می

شد. در چنین مواردی، ها بیش از اندازه نزدیک او میپدرم، که وقتی یکی از گربه

رد، گاز کقیب میوخوی جولی کامالً متفاوت از زمانی بود که با بازیگوشی تعخلق

د را های مادربزرگم بودنهایی که مسئول ناپدیدشدن مرغگرفت، و یکی از صاریغمی

 کشت.می

ها، ترها بود، که باوربخشی از زمینۀ جهان بالواسطۀ من نیز جهان زبانی بزرگ

ر متصل تکرد که جهانم را به جهانی گستردههایی را بیان میها، و ارزشها، ترسسلیقه

 توانستم به وجودش شک کنم.ساخت که حتی نمیمی

گیری کودکی دور، برای فهم عمل خوانشم از جهانی که در در تالش برای بازپس

کردم، تجاربی که در زمانی کسب کرده بودم که هنوز کلمات را آن سیر می

خواندم بازآفرینی و دوباره زندگی کردم. و چیزی پدید آمد که به زمینۀ کلی این نمی

اح ام، حضور ارورسید: ترس از ارواح. در طول دوران کودکینظر میأمالت مرتبط بهت

کال تاریکی برای ظهور در اشموضوع ثابت گفتگوها بود. ارواح به تاریکی یا شبه
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ن دادشان؛ خندۀ تمسخرآمیز؛ درخواست عبادت؛ نشانناله از گناهان –شان مختلف

یاز داشتند. احتماال هفت ساله بودم، که ن –شان پنهان شده بود جایی که خمره

ای که در آن متولد شده بودم با چراغ گازی روشن شده بود. شب های محلهخیابان

های زیبا خودشان به چوب جادویی مسئوالن روشن و خاموش کردن هنگام، المپ

های خیابانم را تماشا ام پیکر الغر مسئول المپسپردند. از درب خانهها میالمپ

اش که مخروطی نور روی شانهرفت، درحالیکردم که از المپی به المپ دیگر مییم

تر از نوری که درون خانه داشتیم؛ بیش از بود. این نوری ضعیف بود، حتی ضعیف

 شکستند.ها آن را درهم میها را درهم بکشند سایهاینکه نور سایه

م که در آوریاد میی را بههای شبهی نبود. شبهیچ محیطی بهتر از این برای شوخی

که با ترس احاطه شده بودم منتظر بودم زمان بگذرد و شب به انتها برسد، آن، درحالی

ر آورد. در نودم لذت ببرم، که با خود آواز پرندگان صبحگاهی را میتا از سپیده

های شبم درکم از صداهای متعددی را روشن کرد که در روشنایی صبحگاهی ترس

طرز مرموزی در سکوت عمیق شب برجسته وز گم شده بودند اما بهو شلوغی ر

 خوانش آن واسطۀبه، همانطور هرحالبهشدم، شدند. همانطور که با جهانم آشنا میمی

 کردمش، وحشت من کاهش یافت.بهتر درک و فهم می

مهم است بیافزایم که خوانش جهانم، که همواره برایم بنیانی بوده است، مرا پیش 

ی ساختن کنجکاوگرایی در لباس یک پسربچه نکرد. عملیموعد بدل به عقلاز 

ام آن را تحریف نکرد، و فهم جهانم منجر به تمسخر راز فریبندۀ آن جهان نشد. پسرانه

 در این مورد بیش از اینکه توسط والدینم تشویق شوم، دلسرد شدم.

بۀ غنی از فهم جهان ای خاص در این تجروالدینم مرا با خوانش کلمات در لحظه

ام آشنا کردند. رمزگشایی کلمه طبیعتاً از خوانش جهان خاصم جریان بالواسطه
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 ام خواندن ویافت؛ چیزی نبود که سوار بر آن شود. روی زمین حیاط خلوت خانهمی

نوشتن را آموختم، زیر سایۀ درختان انبه، با کلماتی از جهان خودم تا از جهان 

 سیاهم و چوب، گچم بود.زمین تختهتر والدینم. گسترده

رسیدم، پیش از آن باسواد بودم. اینجا مایلم به  1وقتی به مدرسۀ یونیس واسکانسلو

نم دار کرد. یونیس کار والدییونیس ادای احترام کنم، که اخیراً مرگش عمیقاً مرا غصه

ستلزم را ادامه داد و عمق بخشید. همراه او، خوانش کلمه، عبارت، و جمله هرگز م

جهان -معنای خوانش کلمهانفصال از خوانش جهان نبود. همراه او، خوانش کلمه به

 بود.

ای که در آن متولد شده بودم بازدید کردم. چندی پیش، با احساسات عمیق، از خانه

روی همان زمینی قدم زدم که برای نخستین بار ایستاده، برای نخستین بار راه رفته، 

خواندن را آموخته بودم. این همان جهانی بود که ابتدا خود  شروع به صحبت کرده، و

های را از طریق خوانشم از آن به فهمم عرضه کرد. آنجا دوباره برخی درخت

ام را دیدم. بدون دشواری آنان را شناختم. از نزدیک تنۀ ضخیم آنان را در کودکی

نجیب  ایام. آنگاه، آنچه مایلم آن را نوستالژیهای جوان کودکیتنه –آغوش گرفتم 

یا خوب بخوانم، از زمین، درختان، و خانه جاری شد و بادقت مرا احاطه کرد. محتوای 

خانه را رها کردم، احساس لذت کسی را داشتم که دوباره با معشوقش مواجه شده 

 است.

ام نی تجربۀ کودکی، نوجوانی، و جوانیدر ادامۀ تالش برای بازخوانی لحظات بنیا

 –لحظاتی که در آن فهمی انتقادی از اهمیت عمل خوانش در عمالً شکل گرفت  –

آموز دورۀ متوسطه بودم. آنجا تجاربی کسب کردم مایلم به زمانی بازگردم که دانش

                                                           
1 Eunice Vascancello 
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تا  خواندم، کهام میدر تفسیر انتقادی متونی که در کالس با کمک معلم زبان پرتغالی

یاد دارم. آن لحظات شامل تمرینات صرف نبودند، که هدفشان این بود که از امروز به

واخت طور مکانیکی و یکنمان آگاه شویم، اسکنش کنیم، و بهوجود صفحه در مقابل

جای اینکه واقعاً بخوانیم. آن لحظات خوانش دروس در معنای سنتی اش کنیم، بههجی

مان به ما وقفهتی بودند که در آن متون در جستجوی بیآن نبودند، بلکه بیشتر لحظا

 شدند.عرضه می

همیت شدت اام، بهمعلم زبان پرتغالی در بیست سالگی عنوانبهزمانی پس از آن، 

آموزان سال اول را همراه دانش –ناپذیر اساساً جدایی –عمل خوانش و نگارش 

آموزان دارهایی برای بلعیدن دانشدبیرستان تجربه کردم. هرگز قواعد نحوی را به نمو

تقلیل ندادم، حتی قوانین حاکم بر حروف اضافۀ پس از افعال حاص، شرایط جنسیت 

ای پویا و زنده به کنجکاوی ها به شیوهو تعداد، و اختصارها. در مقابل، همۀ این

ای برای کشف درون مجموعۀ متون، چه مثابۀ ابژهآموزان عرضه شده بود، بهدانش

ه طرح مثابۀ چیزی ایستا کآموزان و چه متون نویسندگان دیگر، و نه بهن خود دانشمتو

کانیکی طور مآموزان مجبور نیستند توضیحات را بهاش را توصیف کردم. دانشکلی

یادگیری  واسطۀهببه خاطر بسپارند، بلکه بیشتر باید اهمیت اساسی آن را بیاموزند. تنها 

طور به خاطرش بسپارند و استوارش کنند. ازبرکردن توانند بدانند چاهمیت می

ی ناب از مثابۀ توضیحمکانیکی یک ابژه به معنای شناخت آن نیست. خوانش متن به

کردن توضیحات، نه خوانش واقعی است یک ابژه )مانند یک قانون نحوی(، و حفظ

 شود که متن بدان اشاره دارد.ای میو نه منجر به دانش ابژه

ماری را شهای بیآموزان کتابکنند دانشاری از معلمانی که اصرار میمعتقدم بسی

ست که گاهاً دربارۀ خوانش داریم. در طول در یک ترم بخوانند ناشی از فهم اشتباهی
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شان با آموزان جوان دربارۀ مبارزاتهایی که دانشگردشم در جهان کم نبود زمان

د تا واقعاً خوانده شونبیشتر بلعیده می کردند،های بسیط با من صحبت میشناسیکتاب

نام آموزش علمی به در معنای از مد افتادۀ آن، به« دروس خوانش»یا مطالعه شوند، 

خوانش  واسطۀبهرو آنان مجبور به ارائۀ شرحی شد، و ازاینآموزان ارائه میدانش

ن یا آن ایها حتی ارجاع به صفحاتی خاص از شناسیها بودند. در برخی کتابخالصه

 .«15-37صفحات »بینم، که باید خوانده شود: فصل از کتابی را می

سازی متونی که برای فهم ارائه اصرار بر مقدار خاصی از خوانش بدون درونی

اری اندازی سحرآمیز از کلمۀ نوشتکردن مکانیکی نشانگر چشماند، بیش از حفظشده

انداز در ای دیگر، همین چشمزاویهاندازی که باید جایگزین شود. از است، چشم

شود که کیفیت بالقوۀ کارش، یا فقدان آن را، با تعداد صفحاتی ای یافت مینویسنده

زهایی ت» -ترین اسنادی که داریم که یکی از مهمسنجد. درحالیکه نوشته است می

 تنها دو و نیم صفحه است. – 2مارکس« 1درباب فوئرباخ

گویم، باید تأکید کنم که انتقادم از ر از آنچه میبرای جلوگیری از سوءتعبی

کنم انداز سحرآمیز از کلمه به این معنا نیست که موضعی غیرمسئوالنه اخذ میچشم

برای خواندن جدی ادبیات  –آموزان معلمان و دانش –نسبت به تعهدی که همۀ ما 

ن دون آای که بکالسیک داریم به منظور ساخت متون خودمان و خلق نظم فکری

 آموزان ماندنی نیست.معلمان و دانش عنوانبهعمل ما 

غالی: معلم زبان پرت عنوانبهام اما برای بازگشت به آن لحظۀ بسیار غنی از تجربه

، لینز 3آورم که برای تحلیل کارهای گیلبرتو فریرهیاد میهایی را بهوضوح زمانبه

                                                           
1 Theses on Feuerbach 
2 Marx 
3 Gilberto Freyre 
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کردم. متونی را از خانه برای ف میصر 3، و خورخه آمادو2، گراسیلیانو راموس1دورگو

های نحوی مستقیماً در ارتباط با ذوق آوردم، بر جنبهآموزان میخواندن همراه دانش

کردم. با آن تحلیل، تفاسیری دربارۀ تفاوت اساسی میان شان اشاره میخوب زبان

 کردم.پرتغالی پرتغال و پرتغالی برزیل ارائه می

مثابۀ عملی سیاسی و دانشی ن به بزرگساالن را بههمواره تعلیم خواندن و نوشت

حروف  کردن مکانیکیایم، و بنابراین عملی خالق. دریافتم که درگیری در حفظدیده

، ناممکن است. «لو-لُ-لی-لِ-بو، ال-بُ-بی-بِ -با»صدادار، همچون تمرین 

روف ح توانم یادگیری خواندن و نوشتن را صرفاً به یادگیری کلمات، هجاها، یانمی

تقلیل دهم، فرایند تعلیمی که در آن معلم با کلمات خودش سرهای ظاهراً خالی 

آموز سوژۀ فرایند یادگیری خواندن و کند. در مقابل، دانشیادگیرندگان را پر می

مثابۀ عمل شناخت و آفرینش است. این واقعیت که او، همچون هر موقعیت نوشتن به

د، بدان معنا نیست که کمک معلم خالقیت و پداگوژیکی، به کمک معلم نیاز دار

آموز برای ساخت زبان نوشتاری خودش و برای خوانش این زبان را مسئولیت دانش

 کند.اثر میبی

گیرند، همچون ای را در دست میمعلم و یادگیرنده ابژه کههنگامیبرای مثال، 

شده را درک سکنند، ابژۀ احساکنم، هردو ابژه را احساس میکاری که اکنون می

ت. فرد شده چیسشده و درکشان بیان کنند که ابژۀ احساسکنند، و قادرند با کالممی

من  ،حالبااینتوانند همچون من قلم را حس کند، درک کند، و بگوید. سواد میبی

م آن را توانتوانم قلم را حس کنم، درک کنم، و بگویم، بلکه همچنین میتنها مینه

                                                           
1 Lins do Rego 
2 Graciliano Ramos 
3 Jorge Amado 



 81  اهمیت عمل خوانش  

 

اد بیانی معنای آفریدن و ایج، بخوانم. یادگیری خواندن و نوشتن بهدرنتیجهبنویسم، و 

ن را برای تواند ایتواند شفاهی گفته شود. معلم نمیست که مینوشتاری برای چیزی

 آموز است.آموز کنار یکدیگر قرار دهد، این وظیفۀ خالقانۀ دانشدانش

های مختلف در فرایندۀ پیچیدۀ تعلیم سوی آنچه بروم که در زماننیاز ندارم بیشتر به

ردم ، مایلم به یک نکته بازگحالبااینام. خواندن و نوشتن به بزرگساالن توسعه داده

ی اهمیتی که برای فهم انتقاد واسطۀبهدهد، که به جای دیگری از این کتاب ارجاع می

تعلیم  –ام ای که خود را وقف آن کردهبرای پروژه درنتیجهعمل خوانش و نگارش، و 

 دارد. -خواندن و نوشتن به بزرگساالن 

خوانش جهان همواره پیش از خوانش کلمه است، و خوانش کلمه مستمراً به 

تر نشان دادم، این حرکت از کلمه به جهان خوانش جهان داللت دارد. چنان که پیش

همیشه حاضر است؛ حتی زمانی که کلمۀ گفتاری از خوانش ما از جهان جریان می

تنها مقدم توانم فراتر رویم و بگوییم که خوانش کلمه نه، به طریقی میحالبااینیابد. 

خوانش جهان نیست، بلکه شکل خاصی از نگارش یا بازنگاری آن و دگرگونی آن با 

استفاده از کار آگاهانه و عملی است. برای من، این حرکت پویا محور فرایند سواد 

 است.

اره اصرار دارم کلمات مورد استفاده در سازماندهی به همین دلیل است که همو

خوانمش مردمی می« جهان کلماتِ»آیند که آن را برنامۀ سوادآموزی که از آنچه می

ها، و رویاهای آنان ها، خواستهها، ترسآموزند، بیانگر زبان واقعی، اضطرابکه می

ی تجربۀ معلم. بررس است. کلمات باید مملو از معنای تجربۀ وجودی مردم باشند، نه

دهد، کلماتی که جهان را باردار جهان کلمه بدین ترتیب کلمات مردم را به ما می

هستند، کلماتی از خوانش مردم از جهان. ما آنگاه کلمات را مندرج در آنچه 
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ه مردم خوانم بکنند، میهای واقعی را بازنمایی می، تصاویری که موقعیت«رمزنگاری»

ای تصویری از گروهی از رای مثال، واژۀ آجر، شاید در بازنماییگردانیم. ببازمی

 سازند.ای میکارگران درج شود که خانه

، پیش از بخشیدن شکلی نوشتاری به کلمه معموالً یادگیرندگان را با حالبااین

یکی کردن مکانکشیم، پس به جای حفظهای رمزشده به چالش میگروهی از موقعیت

های تصویری آنان را اهند کرد. رمزگشایی یا خوانش موقعیتکلمه آن را درک خو

ینکه سوی فهم اهدایت آنان به واسطۀبهرساند، به درکی انتقادی از معنای فرهنگ می

عینی  هایکند. اساساً، تصویر موقعیتچگونه عمل یا کار انسان جهان را دگرگون می

شان از تأمل در تفاسیر پیشینی پیش از اینکه خواندن کلمه رخ دهد، آنان را قادر به

ت آنان تر اسسازد. این خوانش که نسبت به خوانش پیشینی از جهان انتقادیجهان می

 ی بفهمند.عدالتشان را متفاوت از شیوۀ جبری نمایش بیدستیسازد تا تنگرا قادر می

ه، ندر این روش، خوانشی انتقادی از واقعیت، چه در فرایند سوادآموزی رخ دهد یا 

ار منزلۀ ابزسازی و سازماندهی، بهتر از همه در ارتباط با اعمال سیاسی بسیجو مهم

طور خالصه، خوانش خواند. بهمی« ضدهژمونی»چیزی است که آنتونیو گرامشی 

 شود.همواره شامل درک، تفسیر، و بازنویسی نقادانۀ چیزی است که خوانده می

 

 

 

 

 

 



 83  های عامه  سوادآموزی بزرگساالن و کتابخانه

 

 

 

 

2 

 1های عامهسوادآموزی بزرگساالن و کتابخانه

 

های عامه، صحبت از مسائل خوانش صحبت از سوادآموزی بزرگساالن و کتابخانه

و نگارش است: اگر خوانش و نگارش کلمات بر خوانشی دیگر، مقدم بر و همزمان با 

خودشان نیست.  ازو  دراولی، خوانش خودش داللت نکند، خوانش و نگارش کلمات 

درک انتقادی خوانش است، نیازمند درک انتقادی از سواد، که به همان اندازه شامل 

پس از  ،حالباایندرک انتقادی مطالعه است، نیازمند درک انتقادی کتابخانه است. 

شده، صحبت از نمایی انتقادی، که در عمل شکل انتقادی مشابهی از سواد تصدیق

کنم، فهمی کنم بلکه همچنین بر آن تأکید میتنها وجود عملی نقیض را بازشناسی مینه

 لوحی خواندم.ها پیش منتشر شد، آن را سادهای که مدتکه، در مقاله

گردد کنم، اصرار بر نکاتی که به موارد دیگر بازمیوقتی از مشکالت سواد بحث می

کننده خواهد بود. با این وجود، با خطر تکرار خودم، تالش خواهم کرد آنچه خسته

لوحی و کنم، آنطور که مخالف سادهخوانم را روشن عمل و فهم انتقادی از سواد می

که از لوحی و زیرکی، درحالیخواهد بود. ساده« زیرکانه»عمل و فهم اصطالحاً 

                                                           
این فصل از بحثی اقتباس شده که در یازدهمین کنگرۀ برزیلی اقتصاد و مستندات کتابخانه ارائه شد،  1

 شد. در شهر ژائوپسوآ برگزار 1982ژانویۀ سال در  که
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متفاوت  شانگرایانه یکسان است، خود را با احترام به ذهنیت عامالننظر عینیتنقطه

 سازند.می

شود یمکه منجر به نفی ماهیت سیاسی فرایند آموزشی  –طرفی آموزش اسطورۀ بی

ای که در خدمت انسانیت در مفهومی انتزاعی انجام کند به وظیفهو صرفاً معطوفش می

لی لوحانه، عمهای اساسی میان عملی سادهنقطۀ عزیمت ما برای فهم تفاوت –دهیم می

 زیرکانه، و عملی واقعاً انتقادی است. 

که  زشی ناممکن استانکار ماهیت سیاسی فرایند آمو قدرهماننظر انتقادی، از نقطه

ه ، این بدان معنا نیست کحالبااینانکار سرشت آموزشی عمل سیاسی ناممکن است. 

ماهیت سیاسی فرایند آموزشی و سرشت آموزشی عمل سیاسی فهم آن فرایند و این 

کند در خدمت طرف که ادعا میآموزشی بی ازآنجاکهکنند. کشی میعمل را زه

، ناممکن است، پس این عملی سیاسی است که طورکلیبهانسانیت است، انسان نوعی 

از معنای آموزشی تهی است. اما در این معنا، همۀ احزاب سیاسی نیز همواره آموزگار 

کنند هدف سیاسی آنان ها را اعالم یا محکوم می، وقتی گزارهطورهمینهستند، و 

رایند ت اساسی برای فبردن یا باختن ارواح است. اما در این معنا است که یکی از سؤاال

لیه ع درنتیجهشود: به نفع چه کسی و چه چیزی )و آموزشی و عمل سیاسی مطرح می

کنیم؟ و به نفع چه کسی و چه چیزی چه کسی و چه چیزی( آموزش را ترویج می

دهیم؟ هرچه بیشتر از طریق عمل این شفافیت فهم را فعالیت سیاسی را توسعه می

ت: آموزش ناپذیر اسکنیم که ناممکنی جدایی اجتنابمی دست آوریم، بیشتر درکبه

توانیم بفهمیم که حتی اندیشیدن دربارۀ آموزش بدون توجه به سیاست. آنگاه، می

 ۀ قدرت ناممکن است.مسئل
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این آموزش طبقۀ متوسط نبود که طبقۀ متوسط را ایجاد یا تولید کرد، اما طبقۀ 

ساختن آموزشش را داشت. بورژوازی، مند متوسطی که به قدرت رسید قدرت نظام

ردن کسادگی از اشراف انتظار نداشت که شانس عملیگرفتن، بهپیش از قدرت

، از لحاظ تاریخی پیش از اینکه حالبااینها بدهد. خواستند را به آنآموزشی که می

دست گیرد آموزش طبقۀ متوسط شروع به اجراشدن کرد. طبقۀ متوسط کنترل را به

شدن و تعمیم آن تنها زمانی ممکن بود که بورژوازی تبدیل به طبقۀ حاکم سیستمی

 شد.

ۀ قدرت مسئلنظر انتقادی حتی اندیشیدن به آموزش بدون توجه به اما، اگر از نقطه

ن طرف ناممکن است، ایمثابۀ عملی مستقل یا بیناممکن است، اگر فهم آموزش به

ک تکرارکنندۀ ناب ایدئولوژی غالب است. بدان معنا نیست که آموزش سیستماتی

های کالن روابطی پویاست، روابطی که ها و سیستمروابط میان آموزش و زیرسیستم

اند و مکانیکی نیستند. درست است که آموزش ایدئولوژی غالب را بازتولید متناقض

ا ب دهد. حتی در جوامع بسیار مدرن،کند، اما این تنها کاری نیست که انجام میمی

طبقات حاکمی که واقعاً شایسته و آگاه از نقش آموزش هستند، آموزش صرفاً 

نون کند. تناقضاتی که مشخصۀ جامعه هستند اکایدئولوژی طبقۀ حاکم را بازتولید نمی

اند که در آنان آموزش سیستماتیک کار به درون نهادهای پداگوژیکی سرایت کرده

 اند.ئولوژی غالب را تغییر دادهکند و نقش آن یا کار بازتولید ایدمی

ایم فهمیم درک کردهطرفانه را تا جایی که آموزش را میما عدم امکان آموزشی بی

در یک سو، بازتولیدکنندۀ ایدئولوژی غالب، اما در سوی دیگر، مستقل از نیات  –

د(. کنکند )یا آن را افشاء میکسی که قدرت دارد، نفی آن ایدئولوژی را ارائه می

موزش این کار را از طریق رویارویی واقعی، نه شعاری، میان آن و واقعیت انجام آ
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دهد، واقعیتی که توسط آموزندگان و آموزگاران زندگی شده است. از این لحظه، می

ن شود. ایطرفی آموزش دیگر باعث ترس و تهدید ما نمیصحبت از ناممکنی بی

به این معنا نیست که باید  طرف نیست لزوماًواقعیت که آموزگار عامل بی

کننده یا عملی دستکاری واسطۀبهبخش کننده باشد. گزینۀ واقعی رهاییدستکاری

ئوالنه کننده، و به همین ترتیب، غیرمسیابد. دستکاری ناتوانخودانگیخته تحقق نمی

ت ساختن این واقعیمثابۀ آموزگاران باید انجام دهیم شفافاست. آنگاه، آنچه ما به

 که آموزش سیاسی است، و در عمل با آن سازگار شویم. است

هایی است که ۀ سازگاری میان گزینۀ اظهارشده و عمل یکی از خواستهمسئل

مان دانند که این گفتخوبی میکنند. آنان بهبخش در خود ایجاد میآموزگاران رهایی

کند. کند، بلکه عمل است که گفتمان را قضاوت مینیست که عمل را قضاوت می

لی ای دموکراتیک هستند همواره عممتأسفانه، بسیاری از آموزگارانی که مدعی گزینه

شان، ملای ندارند. بنابراین گفتمان آنان، در تضاد با عسازگار با چنین گفتمان پیشرفته

ضاد با آنان، در ت« افروزآتش»شود. به همین ترتیب، کلمات تبدیل به شعار ناب می

آید و از آن گوش بیرون گیرد، از یک گوش میشان قرار مینهعمل اقتدارگرایا

های ستمدیدگان برزیلی، کسانی که از فقدان توجه و احترام که گوش –رود می

سال گذشته توسط افراد خودسر و متکبر در قدرت  480مشخصۀ رفتاری است که در 

 اند.با آنان شده خسته

سواد این است که آموزگاران باید  نکتۀ دیگر، سرشت نمایی انتقادی از آموزش

در جهان، همراه  بودنییک از آنان در جهان تنها نیستند. هر یک متوجه باشند هیچ

کردن یا تجسم این یک آموزگار زندگی عنوانبهجهان و همراه دیگران هستند. 

رویارویی آشکار، به معنای به رسمیت شناختن دیگران، حق بیان افکارشان،  و حق 
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ای کنندگان در دورهردن آنان است، چه سوادآموزان باشند یا شرکتکصحبت

آموزان مدارس ابتدایی یا اعضای یک مجمع عمومی، این مطابق با دانشگاهی، دانش

دادن به آنان است. فرد باید با دقت به آنان گوش دهد، با وظیفۀ آموزگار برای گوش

ار توزی کسی که گویی انتظبا کینه دهد و نهاش را انجام میاین درک که دارد وظیفه

کردن دادن به صحبتدریافت چیزی در ازای کارش را دارد. اما از آنجا که گوش

ایی دادن به آنان در معنخوبی با آنان سخن بگوید. گوشداللت دارد، آموزگار باید به

ی صحبتسادگکه بهتر بحث شد، اساساً، برای صحبت با آنان است، درحالیکه پیش

تواند راهی برای نشنیدن آنان باشد. راهی خوب برای آموزگاران کردن با آنان می

را برای  هایشانشان این است که همواره اندیشهگرایی اقتدارگرایانهجهت تأیید نخبه

دیگران بیان کنند بدون اینکه هرگز خودشان را برای دیگران افشاء و ارائه کنند، 

د که آموزگاران برای نجات دیگران اینجا هستند. این ماننمتکبرانه متقاعد باقی می

بخش باشد. این کسی است که ندرتاً صحبت تواند شیوۀ عمل آموزگاری رهایینمی

کند؛ آموزان منتقل میو به دانش« تجمیع»شنود؛ کسی که دانش را کند و هرگز نمیمی

ی، شیفتگی شفاهها؛ کسی که در نوعی خودچه در مدارس ابتدایی و چه در دانشگاه

شنود؛ کسی که باور دارد برای طبقۀ کارگر گستاخانه تنها پژواک کالم خویش را می

ر کند طبقۀ کارگاست که برای کشف حقوقش تالش کند؛ کسی که فکر می

این نوع  –فرهنگ و ناشایسته است و، بنابراین، نیاز دارد از باال به پایین رهایی یابد بی

طی به آزادی و دموکراسی ندارد. در مقابل، کسی که به این آموزگار واقعاً هیچ رب

کند، آگاهانه یا ناآگاهانه، به حفظ ساختارهای اقتدارگرایانه شیوه عمل و فکر می

 کند.کمک می
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ی لوحی کسانساده« فرض»در ارتباط با این نیازی وجود دارد که آموزگاران برای 

گر لوحی غلبه کنند. ااه آنان، بر این سادهاند تا قادر باشند، همردارند که تحت آموزش

ان توانید به سوی دیگر بروید مگر اینکه از خیابزنید، نمیدر یک سو از خیابان قدم می

وح دهد. فرد باید به سطرد شوید. چنین چیزی با فهمی کمتر دقیق از واقعیت رخ می

 د. تحمیل فهمفهمی که افراد تحت آموزش از واقعیت خودشان دارند احترام بگذار

آزادی  مثابۀ راهی برایحلی اقتدارگرایانه بهشان به معنای پذیرش راهفرد به نام رهایی

اند از سوی معلمان، نیازمند لوحی کسانی که تحت آموزشاست. اما فرض ساده

غلبه بر  یجهدرنتای بسیار ضروری نیز برای فرض توانایی آنان برای انتقاد، و فروتنی

 ن است.مالوحیساده

دیدن دادن و عمل آموزشتنها آموزگاران اقتداگرا همبستگی میان عمل آموزش

لیم را کنند؛ تنها اقتدارگرایان عمل تعبینند را انکار میکسانی که آموزش می واسطۀبه

ه واقعاً باور دهد ککنند که کسی تعلیم میای منفک میاز عمل یادگیری به چنین شیوه

 آموزد.چیز نمیداند هیچکه باور داشته می داند، و کسیدارد می

دانند تعلیم داند به کسانی که نمیکسی که می»گیری گزارۀ در حقیقت، برای بازپس

 داند ضروری است بفهمد کهاش،  برای کسی که میاز سرشت اقتدارگرایانه« دهدمی

 وانعنبهگار، چیز نیست. آموزکس ناآگاه از همهداند و هیچچیز را نمیکس همههیچ

ی به مثابۀ افراداند را بهداند، نخست نیاز دارد کسانی که تحت آموزشفردی که می

های این رسمیت بشناسد که در فرایند بیشتر دانستن هستند. آنان همراه آموزگار سوژه

فرایند هستند و نه صرفاً بیماران سازگار با محیط. دوماً، آموزگار نیاز دارد به رسمیت 

، چیزی شدهشده، و تمامحرکت، استنتاجای از داده، چیزی بید که دانش تکهبشناس
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نیست که توسط کسی که آن را در دست دارد به کسی منتقل شود که هنوز آن را در 

 اختیار ندارد.

ای خالص، برای خدمت به مثابۀ وظیفهطرفی آموزش، که منجر به فهم آن بهبی

شود، منفصل از چیزی است که واقعی، فضیالنه، می آل از انسانگیری نوعی ایدهشکل

لوحانه نسبت به آموزش است. از و خوب است، یکی از معانی اساسی دیدگاهی ساده

شود، ها دوباره متولد مینظر چنین دیدگاهی، جهان در خصوصیت آگاهینقطه

 و دهدکند. از آنجا که آموزش ارواح را شکل میها حرکت مینیکی قلب واسطۀبه

 گاه تغییر اجتماعی است.کند، تکیهقلوب را بازآفرینی می

ها برای آموزش ضروری است که به الگوی انسان نوعیِ ، پیش از همۀ اینحالبااین

ز پیش چیشود. هیچای زیبا و عادالنه میفاضل جسم و روح ببخشد، که منجر به جامعه

 دانند،آل را وظیفۀ خود میایدهای از نسلی کامل از مردم خوب و عادل که خلق جامعه

ید و های مفتواند انجام شود. اما حتی پیش از برآمدن چنین نسلی، برخی تالشنمی

رهبری  تر راتواند این پروژۀ بزرگتواند انجام شود، که همچنین میدوستانه میانسان

 کند.

لوحانه وجود دارد، اما فضا اجازۀ انداز سادهشمار دیگری از چشمهای بیویژگی

د کردم تا تر تأکیهای برجستهدهد. من فقط بر برخی ویژگیها را به من نمیتحلیل آن

ای که به ام را بر سوادآموزی بزرگساالن متمرکز کنم. شخصیت جادوییبتوانم توجه

بخش دیده یا درک ای نجاتیباً همچون کلمهکلمۀ نوشتاری بخشیده شده، تقر

ر، تقریباً و کو« فردی از دست رفته»سواد، به این خاطر که این را ندارد، شود. فرد بیمی

ست، و نجات او در دریافت منفعالنۀ خارج از واقعیت است. آنگاه، نجات او ضروری

ه به آنان اندیشانجهان خیر« بخش بهتر»طلسمی که  –مثابۀ نوعی طلسم است کلمه به
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لکه اش نباشد، بسوادیسوژۀ بی عنوانبهسواد شاید دهد. بنابراین نقش بیارائه می

ن مداخله تواند در آهمچون بیماری باشد که منفعالنه خود را به فرایندی سپرده که نمی

 کند.

نظر انتقادی و دموکراتیک، چنان که در مباحث پیشین روشن شد، کسی که از نقطه

ه کند کسواد، خود را وارد فرایندی خالق میال باسواد شدن است، و نه فرد بیدر ح

 در آن او نیز سوژه است.

صورت از همان آغاز، در عمل انتقادی و دموکراتیک، خوانش جهان و کلمه به

پویایی در ارتباط با یکدیگر است. فرمان خوانش و نگارش با شروع به معنادارشدن 

برای تجربۀ مشترک کسانی که در حال باسوادشدن هستند به کلمات و موضوعات 

رسد، و نه با کلمات و موضوعاتی که تنها به تجربۀ آموزگار متصل هستند. انجام می

ی شده و مکانیکتواند تکرار حفظتر از همه، خوانش آنان از آنچه واقعی است نمیمهم

 ایدام همان اقتداگرایی شیوۀ خوانش ما از واقعیت باشد. اگر این چنین بود، به

 افتادیم که در این کتاب نقد شده است.می

ا زیرک لوح خودش را بنظر عینی، سادهتر در این فصل گفتم که اگر، از نقطهپیش

دهند. در حقیقت، برخی از های خود را تمیز مییکی بداند، آنان بازهم ذهنیت

نند. کعی ستمدیده جلوگیری میهای اجتمالوحان عیناً از رهایی طبقات و گروهساده

یابند که توسط ایدئولوژی حاکم لوح و هم زیرک خودشان را در حالی میهم ساده

 عنوانبهاند، اما تنها زیرک آگاهانه این ایدئولوژی را گرایانه نشان شدهو نخبه

کند. در این معنا، دومی آگاهانه ارتجاعی است، و ایدئولوژی خودش فرض می

گناهی آنان صرفاً تاکتیکی است. بنابراین، تنها تفاوتی که میان من و معلم بی درنتیجه

ی های محورلوح وجود دارد با توجه با اینکه برای فهم یکی از جنبهزیرکانه ساده
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، طرف نیستدانیم آموزش بیکه هردوی ما میفرایند آموزشی این است که، درحالی

 کنم.تنها من این را تصدیق می

لوحِ زیرک یا لوحِ غیرمخرب و شخص سادهفاوت میان شخص سادهتوجه به ت

تواند لوحی شخص کمتر مخرب باشد، بیشتر میتاکتیکی مهم است. هرچه ساده

یادگیری مستقیم از عمل خودش درک کند.  واسطۀبههایش را ناکارآمدی کنش

ی، وضع گرلوحی دست برداشته، و با امتناع از زیرکی و تخریببنابراین او از ساده

گی لوحی غیرتاکتیکی، دلبستکند. اگر قبالً، در مرحلۀ سادهانتقادی جدیدی اخذ می

ر گرایانه بود، اکنون رابطۀ او متکی بآموزگار به چنین چیز نامرغوبی تغزلی و آرمان

 فهمی جدید است.

شد )که خودش را با اگر دگرگونی اجتماعی روزی در شکلی ساده درک می

یت کنندۀ واقعدگرگون درواقعدهد، گویی که آگاهی ی شکل میتغییری در آگاه

ن ذهنیت شود که در آمثابۀ فرایندی تاریخی درک میبوده است(، اکنون دگرگونی به

صورتی دیالکتیکی متحد هستند. دیگر راهی برای ایجاد عینیت یا ذهنیت و عینیت به

 مطلق وجود ندارد.

ای اقتداگرایانه، بر محور فهمی جادویی یوهاگر سوادآموزی بزرگساالن زمانی به ش

شد، و سواد عطاء میشده و تحقق یافته بود که توسط آموزگار به بی ای تلقیاز کلمه

شد بیش از اینکه واقعیت را فاش آموزان ارائه میاگر متونی که زمانی عموماً به دانش

قانه و مثابۀ عملی خالبهمثابۀ عمل شناخت، ساخت، اکنون سواد بهکند آن را پنهان می

سیاسی، تالشی برای خوانش جهان و کلمه است. اکنون دیگر داشتن متن بدون زمینه 

 ممکن نیست.
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در سوی دیگر، تا حدی که این آموزگار انتقادی در غلبه بر نمایی جادویی و 

د. کناقتدارگرایانه از سواد پیش رود، او لزوماً شروع به توجه به تفوق حافظۀ شفاهی می

ای در حال انجام نیست، عالوه بر این، جایی که هیچ فرایند دگرگونی زیربنایی

ن است تر از جهاشود خوانش کلمه نیست، بلکه خوانشی دقیقای که مطرح میهمسئل

شدند تا ندرت برانگیخته میها قبالً بهکه همیشه مقدم بر خوانش کلمه است. اگر توده

ن نگارش از همان ابتدای سوادآموزی اساسی است، متون خودشان را بنویسند، اکنو

دست آمده است(، اتفاقی که در دورۀ پساسوادآموزی )زمانی که سواد به کهطوریبه

تواند رخ دهد آغاز کتابخانۀ عامه کوچک است، شامل صفحاتی که توسط کسانی می

 اند. شده که خودشان باسواد شدهنوشته

رد اصطالحاً زیرکی یا هوشیاری، در نهضت جدید  و« گناهیبی»با توجه به انکار 

های اقتدارگرایانه گذاریشود، مهم است که همۀ عالمتکه با ستمدیدگان آغاز می

ها را آغاز کنیم، نه دیگر صرفًا پاک شده باشند. در حقیقت، باید باور به توده

ردن همراه کدادن به آنان و صحبتکردن برای آنان یا دربارۀ آنان، بلکه گوشصحبت

لوحِ زیرک، یا انتقادی، ارتباط لوح، سادهآنان. معتقدم همۀ آموزگاران، چه ساده

 تنها بهفرهنگ عمومی، و نه طورکلیبههای آموزشی و کتابخانۀ عامه به برنامه

ای برجسته در درک و زمینهآموزند. آموزگاران پسسوادآموزی بزرگساالن را می

 د.کردن کتابخانه دارنعملی

خواهم اصطالحاً آموزگار لوحانه و غیرزیرکانه، میبا کنار گذاشتن مواضع ساده

لوح را به بحث بگذارم. از این دیدگاه، از آنجا که فرایند سوادآموزی زیرکانه ساده

رایانه، ای اقتدارگکردن کلمه و ایدئولوژی مسلط، ، به شیوهبزرگساالن بر محور عطاء

باسوادشدن هستند، تا حدی که آنان کمک کرده و این بر کسانی است که در حال 
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ود. در تر خواهند ب«کارآمد»های عامه بسیار تهاجم فرهنگی را تشدید کنند کتابخانه

تدریج در طول مرحلۀ نخست رشد توانایی خوانش عمل سوادآموزی، متونی که به

ردم دارد. این شود ربط کمی به جهان واقعی یا نمایش واقعی مآموزان ارائه میدانش

 .سازندکنند که نیست، و عینیت را مبهم میمتون طوری واقعیت را تلقین می

باً طبیعی کفایتی مردم تقریگرایانه، و ارتجاعی، بینظر اقتدارگرایانه، نخبهاز نقطه

است. مردم نیاز دارند که از آنان دفاع شود چراکه ناتوان از اندیشیدن، انتزاع، شناخت، 

رچسب های آنان دائماً بهستند؛ و ایده« تراز ارزشی پست»ستند؛ آنان تا ابد و آفرینش ه

خورد. دانش عامه وجود ندارد. تظاهرات معتبر فرهنگ مردم وجود عجیب و غریب می

ندارد. خاطرۀ مبارزات آنان، یا مبارزاتی که مرتبط به راهی متفاوت است باید فراموش 

دهد که فعاالنه در بازسازی به آنان اجازه نمی مردم« المثلیفرهنگی ضرببی»شود؛ 

کنند از شان مشارکت کنند. کسانی که اینگونه فکر و عمل میدائمی جامعه

ای که از نظر آنان هرچه مردم کمتر کنند، دموکراسیای عجیب دفاع میدموکراسی

 تر خواهد بود.«کامل»تر و «خالص»در آن مشارکت کنند 

ن ها است. خوانش متاتیک کتابخانۀ عامه برخالف همۀ اینموضع انتقادی و دموکر

های سوادآموزی و پساسوادآموزی مهم است که در تالش قدرهماندر زمینه 

اً مرکز فرهنگی و یادگیری، و نه صرف عنوانبهبزرگساالن مهم است. کتابخانۀ عامه، 

ح از خوانش یها، عاملی اساسی برای بهبود و تشدید شکلی صحمخزنی ساکت از کتاب

ها در جهت فهمی درست از متن در ارتباط با زمینه است. خوانش در زمینه به تالش

آنچه کلمۀ نوشتاری هست، زبان، داللت دارد. آنگاه، رابطۀ آن با واقعیت کسی که 

نویسد، فهمی از رابطۀ میان خوانش جهان خواند و میکند و کسی که میصحبت می

ین نیازی برای داشتن کتابخانۀ عامه مبتنی بر این ایدۀ و خوانش کلمه است. بنابرا
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 انگیزد، که درواقعیت در زمینه وجود دارد، که سمینارهای حقیقی خوانش را برمی

ترین قکنند عمیها خوانندگان به دنبال بینشی انتقادی در متن هستند، تالش میآن

ند که شامل کنتی را عرضه میای زیباشناخمعنای آن را بیاموزند، و به خوانندگان تجربه

 منابع غنی زبان عامه است.

ای روستایی، که توسط کتابداران، مستندسازان، یک پروژۀ بسیار عالی در منطقه

های ای از تاریخ منطقه از طریق مصاحبهآموزگاران، و مورخان توسعه یافته، بررسی

شاهدان معاصر، بر عنوان تر منطقه، بهشده است، که در آنان ساکنان قدیمیضبط

کنند. خیلی زود مقدار زیادی داستان شان تمرکز میلحظات اساسی تاریخ مشترک

 دهد. )چنین کارهایی راشود، که بخشی زنده از تاریخ منطقه را تشکیل میجمع می

محبوب،  های معروف ویافته دیدم.( روایاتی از شخصیتبیسائو تحققو گینه 1در تانزانیا

اش(، خرافات، اعتقادات، گیاهان دارویی، روستا )با اهمیت اجتماعی« شخص دیوانۀ»

هایی با دکتر، مرد داروساز و زن قابله، و اشعار مردم خواهد بود. همچنین مصاحبه

 ساران،کنند، مجسمهسازانی که با گل یا چوب کار میهنرمندان منطقه: عروسک

را  های عجیبیا بیماری های شکستهسازندگان تور، شفادهندگان عمومی که قلب

 کنند.درمان می

 -نحو، معناشناسی، عروض  –هایی با استفاده از زبان با این ثروت از مواد، جزوه

شده خودشان ها و نوارهای ضبطتواند منتشر شود. این جزوهشوندگان میمصاحبه

ی هاای بسیار ارزشمند برای دورهتوانند در کتابخانه استفاده شوند و مادهمی

 های دیگر در آن منطقه باشند.سوادآموزی و پساسوادآموزی، و همچنین فعالیت

                                                           
1 Tanzania 
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تا حدی که چنین تحقیقاتی بتوانند در مناطق مختلف منطقه انجام شوند، مواد 

تواند مبادله شود. ممکن است در منطقۀ روستایی خاص، شده میشده و ضبطنوشته

های عامه شاید ترجیح دهند وهبرای ایجاد سطح باالتری از ارتباط شفاهی، گر

جای اینکه آنان را بخوانند. هیچ مشکلی در این شان را بشنوند بههای دوستانداستان

 زمینه وجود ندارد.

ن شک به رسمیت شناختای مانند این، بیشمار پروژههای مثبت بییکی از جنبه

شناسد، آنان را بکند بودن در تحقیقی است که تالش میبنیادین حق مردم برای سوژه

دهند. در مورد دوم، متخصصان نه ابژۀ تحقیقی که متخصصان روی آنان انجام می

ردم م برایکنند؛ وقتی متخصصان زیادی وجود دارند، آنان دربارۀ آنان صحبت می

کنند. متخصصان تنها تا جایی گوش آنان صحبت نمی همراهکنند اما صحبت می

 پرسند پاسخ دهند.دهند که مردم به سؤاالتی که میمی

ای خارج از محدودۀ این بحث شناسیروشن است که این نوع تحقیق نیازمند روش

ای که داللت بر به رسمیت شناختن این دارد که مردم باید سوژۀ شناسیاست، روش

 بارۀ خودشان است.دانشی باشند که در

برانگیختن  های عامه برایۀ اساسی هر بحثی از شبکۀ کتابخانهمسئلوضوح سیاست به

های آموزشی یا فرهنگ عامه )در زمینۀ سوادآموزی بزرگساالن، آموزش برنامه

های هایی که به خواستهبهداشت، تحقیق، تئاتر، آموزش فنی، و مذهب( است، برنامه

 اند.تالش فرهنگ عامه برانگیخته شده واسطۀبهدهند عامه پاسخ می

تواند درون هایی که میهای آن، فعالیتیک کتابخانۀ عامه، ترکیب داستان

همۀ  –دیوارهایش توسعه یابد و سپس به بیرون آن پرتو افکند چگونه و چطور است 

ایی هها، پیشبینی بودجه، پرسنل کمکی، و چیزها، فرایندها، روشها شامل تکنیکاین
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تر از هرچیز، این مسائل مستلزم سیاست فرهنگی است. ، مهمحالباایناز این دست. 

لوحی رو اینجا هم، درجاتی از همان سادهای وجود ندارد، ازاینطرفیهیچ بی

ین های انتقادی، همچنغیرزیرکانه، همان معصومیت صرفاً تاکتیکی، و همان بینش

گراییِ ارتجاعی مردم سازی نخبههمان کمینههمان فهم جادویی از کلمۀ نوشتاری، 

وجود دارد. اما همان روح انتقادی و دموکراتیک نیز وجود دارد که در هر کشوری 

 که سنتی قوی از مقاصد مستبدانه دارد نیاز است.

شده از آموزش ای بازسازیدر فصول بعد، این مسائل آموزشی را با ارائۀ نظریه

 کنیم.خاص با جزئیات بیشتری بحث میطور ، و سواد بهطورکلیبه
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دهندۀ دو بعد از سواد است. در یک سو، بخش نشانمفهوم سواد رهایی     ماسدو

وند. شان باسواد شواسطه آموزان باید دربارۀ تاریخ، تجارب، و فرهنگ محیط بالدانش

ب باشند تا های حوزۀ غالدر سوی دیگر، آنان همچنین باید متوجه رمزها و فرهنگ

لب تنش زیادی میان این دو بعد سواد وجود شان فراتر روند. اغزیستبتوانند از محیط

طور مؤثری با این تنش مواجه شود تواند بهبخش میدارد. چگونه سواد رهایی

 آن را خاموش هم نکند؟ کهطوریبه

ود که شای تولید میکنم آگاهی از طریق عمل اجتماعینخست، فکر می     فریره

ارد. که درک من از جهان، رویایم از ای نیز دکنیم. اما بعد فردیدر آن مشارکت می

ام هستند؛ همۀ ها بخشی از عمل فردیهمۀ این –جهان، و قضاوتم از جهان است 

ها برای شروع به فهم خودم نیاز دارم. سخنان مربوط به حضور من در جهان. به همۀ این

رورش طور اجتماعی پاما این برای بیان عملم کافی نیست. در تحلیل نهایی، آگاهی به

ت توانم ذهنیتم را از عینیکنم ذهنیتم مهم است. اما نمییابد. در این معنا، فکر میمی

 اش جدا کنم.اجتماعی

پرسی چگونه با بعد فردی آگاهی اجتماعی مواجه شویم، سؤاالت وقتی از من می

بر رابطۀ خاصی از تنش داللت دارد. معتقدم که آموزشی انتقادی، آموزشی در امتداد 
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خواند، باید به این تنش توجه کند و طی که هنری ژیرو پداگوژی رادیکال میخطو

ا دهد. فرد باید بیاموزد بباید بفهمد چطور این تنش میان فرد و عمل اجتماعی رخ می

دهی نظریۀ آموزش فرد نه باید اجتماعی، ابژکتیو، این رابطه مواجه شود. در شکل

ار کند و نه تنها بر توسعۀ آن تأکید کند. در عینی، و مادی بودن آگاهی فردی را انک

 فهم نقش عینیت فرد باید توسعۀ بعد فردی را نیز برانگیزد.

ۀ اساسی چگونگی برخورد با آگاهی فردی به آن شکلی است که مسئل     ماسدو

اهی این آگاهی شاید در تقابل با آگ کهوقتیبخش بر آن تأکید شده، در سوادی رهایی

 باشد.اجتماعی جمعی 

یدگی ای به پیچکردن و معتبربودن را در جامعههای متنوع زندگیاگر راه     فریره

ی برای فردگرای انکارغیرقابلمطالعه کنی، برای مثال، ذوقی  متحدهایاالتجامعۀ 

دهد بیان خاص آن فرد از آگاهی یابی. اما ذوقی که هر فرد به فردگرایی نشان میمی

 اجتماعی است.

 : چطور فردکنماشارهم به آن هخواای است که میاین بخشی از نکته     ماسدو

تواند آگاهی انتقادی را بدون نگاه به مفهوم واقعیت آگاهی اجتماعی توسعه دهد؟ می

ای که میان آگاهی فردی و آگاهی جمعی وجود دارد یعنی، جلوگیری از تشنج دائمی

 ممکن است؟

 ۀ بعد اجتماعی را لمس کنیم، پداگوژی زمانی انتقادیاگر رفتار فردگرایان     فریره

و کرده آموزان گفتگشود که آموزگاری چون هنری ژیرو یا استنلی آرنویتز با دانشمی

است و به لحاظ روشی آنان را برای کشف این به چالش کشیده است که وضعیتی 

انتقادی  د. این راانتقادی ضرورتاً داللت بر بازشناسی رابطۀ میان عینیت و ذهنیت دار
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اند؛ خوانم چراکه در موارد من افرادی که هنوز خودشان را مشروط درک نکردهمی

 کنند.شان صحبت میدر مقابل، شورمندانه از آزادی

به  شوند، شروعآموزان وقتی توسط آموزگاری انتقادی به چالش کشیده میدانش

هایی ه رسمیت شناختن محدودیتکنند که دقیقاً در بشان میتر آزادیفهم بعد عمیق

شتر و بیشتر شدن بیتوان بر آنان غلبه کرد. آنگاه در فرایند انتقادینهفته است که می

شان در عمل کنند که انکار قدرت بنیادین آگاهیبرای خودشان کشف می

کنند کنند ناممکن است. در سوی دیگر، درک میای که در آن مشارکت میاجتماعی

ستند، شان نیشان، حتی زمانی که آنان سازندگان واقعیت اجتماعیگاهیکه از طریق آ

توانند از واقعیت در حال تشکیل فراتر روند و آن را به پرسش بکشند. این تفاوت می

شود که فرد بیشتر و بیشتر انتقادی شود؛ یعنی، یعنی رفتاری منجر به این می

ه آگاهی از جهان را تشکیل آموزان تا حدی که درک کنند چه چیز و چگوندانش

 گیرند.دهد، وضعیتی انتقادی به خود میمی

ر از آن تآیا اخذ این وضعیت انتقادی پایانی بر تنشی است که پیش     ماسدو

 صحبت کردیم؟

ر تواند بای مشخص مینه همیشه. تنش ادامه دارد. اما برای من، پداگوژی     فریره

ها که نقش پداگوژی انتقادی فرونشاندن این تنشوجود این تنش تأکید کند. درحالی

سوی بازشناسی آموزان بهنیست. نقش محوری پداگوژی انتقادی هدایت دانش

ای ها است. تالش برهای مختلف و قادرساختن آنان به مواجهۀ موثر به این تنشتنش

ها ن تنشیشود. نفی تنش به وهم غلبه بر اها منجر به نفی نقش ذهنیت میانکار این تنش

 اند.ها واقعاً فقط پنهان شدهکه آنرسد درحالیمی
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ها وجود داشته باشیم. حتی کسانی که منفعالنه توانیم خارج از تعامل تنشنمی

ها وجود ها فرار کنند. اغلب جریان انکار تنشتوانند از برخی تنشکنند نمیزندگی می

عتقدم که یکی از وظایف پداگوژی ، مدرواقعها باید فهم شوند. دارد، اما این تنش

 ها و بهترین روش مقابله با آنان است.کردن ماهیت تنشرادیکال روشن

یک برنامۀ سوادآموزی انتقادی در روابط متقابل میان گفتمان سازنده،      ماسدو

 تواند ایفا کند؟متن، و گفتمان شفاهی چه نقشی می

واد )و اینجا مجبور خواهم بود خود را ام یا فهم سانجام کار سوادآموزی     فریره

تکرار کنم چراکه راه بهتری برای پاسخ به سؤالت ندارم( با جداسازی خوانش کلمه 

از خوانش جهان ناممکن است. خوانش کلمه و یادگیری چگونگی نوشتن کلمه 

فردی بتواند بعداً آن را بخواند مؤخر بر چگونگی نگارش جهان، به معنای  کهطوریبه

 تن تجربۀ به چالش کشیدن جهان و لمس آن است.داش

طور خاص آگاهی از جهان را در فرایند سوادآموزی توسعه چطور به     ماسدو

 دهی؟می

یابد؛ بخشی از خود نیست. آگاهی از جهان در ارتباط با جهان شکل می     فریره

یت رگونی واقعسازد. دگیا جهان می« تو»جهان مرا قادر به تشکیل خود در ارتباط با 

کند خوانم( دقیقاً نقطۀ آغازینی را بازنمایی میواقعیت می« نگارش»عینی )آنچه آن را 

انی کند. این زمکه در آن حیوانی که بدل به انسان شده شروع به نگارش تاریخ می

هایشان به شکلی متفاوت شود که این حیوانات شروع به استفاده از دستآغاز می

خود را « شدهلمس»داد، آگاهی از جهان که این دگرگونی رخ می کنند. همانطورمی

 شده، که آگاهیِ شده و دگرگونداد. این دقیقاً آگاهی این جهان است، لمسشکل می

 دهد.خود را پرورش می



 101  بازاندیشی سواد: یک گفتگو  

 

 ساختند، بسیار بیش از اینکهبرای مدتی طوالنی این موجودات، که خودشان را می

شتند. پیش از اینکه دربارۀ آن صحبت کنند مستقیماً نوجهان را صحبت کنند آن را می

دادند. هرچند، مدتی بعد این موجودات شروع قرار می تحت تأثیرآن را لمس کرده و 

شده کردند. و شروع به صحبت دربارۀ این دگرگونی به صحبت دربارۀ جهان دگرگون

 بت تصویریکردند. پس از دورۀ زمانیِ طوالنیِ دیگری، این موجودات شروع به ث

ه گویم که پیش از اینکصحبت دربارۀ دگرگونی کردند. به همین دلیل، همواره می

یادگیرندگان برای یادگیری چگونگی خواندن و نوشتن تالش کنند نیاز دارند جهان 

را بخوانند و بنویسند. آنان نیاز دارند جهان را درک کنند که شامل صحبت دربارۀ 

 جهان هم هست.

دآموزی مهم است، حتی اگر در فرهنگی مانند فرهنگ بعد شفاهی سوا

شان کامالً نوشتاری است، و همچون مثالً افریقا رخ دهد، که حافظه متحدهایاالت

شفاهی نیست. با توجه به این لحظات متفاوت، که در طول هزاران سال رخ داده، و 

یِ ندهای آموزشهمچنین با توجه به تجربۀ مدرن، جداسازی فرایند سوادآموزی از فرای

آل کلی بادوام نیست. جداسازی سواد از فرایند تولیدی جامعه ممکن نیست. ایده

های مختلف، از جمله محل رویکردی همزمان است که در آن سوادآموزی در محیط

ف های مختلتواند در محیطیابد. اما حتی زمانی که سوادآموزی نمیکار، تکامل می

شدن میان آنچه در فرایند اقتصادی جهان و آنچه ز قائلکنم تمایصورت گیرد، فکر می

 دهد ناممکن است.در فرایند گفتمان رخ می

نظر به سؤالت مبنی بر اینکه آیا گفتمان اقتصادی عملی تولیدی مرتبط با اعمال 

به  آموزان را تحریکسوادآموزی است، باید بگویم که پداگوژی انتقادی باید دانش

روع ماهیتش باید انتقادی باشد، یادگیرندگان ش واسطۀبهاین تأمل  ازآنجاکهتأمل کند. 
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کنند. در تحلیل نهایی، این های مختلف فراوان میبه درک رابطۀ میان گفتمان

ها وابسته هستند. گفتمان تولیدی و گفتمان درباره یا همراه گفتمان تولیدی گفتمان

فرهنگی که آموزش در آن صورت ۀ فهم مسئلهمواره در برخی سطوح تقاطع دارند. 

 تواند وجود و تأثیر تولید اقتصادی را نفی کند.گیرد نمیمی

در صحبت دربارۀ تولید فرهنگی، مایلم از تو دربارۀ رابطۀ میان آموزش،      ماسدو

، باید تعاریف متنوع از فرهنگ را هرحالبهاز جمله سوادآموزی، و فرهنگ بپرسم. 

آنچه نیست که بازنمایانگر عناصر غالب طبقۀ نخبه « رهنگف»شرح دهیم. منظورم از 

که سیستمی مستقل نیست، بل« فرهنگ»اسم خاص است.  عنوانبه« فرهنگ»است، این 

بودن، قیقشود. برای دهای اجتماعی شناخته میبندی و تنشسیستمی است که با طبقه

 سه قضیه است:از فرهنگ را مدنظر دارم، که شامل این  1تعریف ریچارد جانسون

ویژه فرایندهای فرهنگی رابطۀ ارتباط بسیار نزدیکی با روابط اجتماعی، به .1

روابط و آرایش طبقاتی، تقسیمات جنسیتی، ساختارهای نژادی روابط 

 مثابۀ شکلی از وابستگی دارند.اجتماعی، و فشارهای سنی به

و  فردهای شود و به تولید عدم تقارن در تواناییفرهنگ شامل قدرت می .2

 کند.های اجتماعی در تعریف و تحقق نیازهایشان کمک میگروه

فرهنگ نه مستقل است و نه میدانی از خارج تعیین شده، بلکه محلی برای  .3

  2ها و مبارزات اجتماعی است.تفاوت

با توجه به طیف وسیع عواملی که در تولید و بازتولید فرهنگی اثر متقابل دارند، 

تواند برای اتصال به همۀ این عواملِ دیگر بخش میهاییچگونه یک سوادآموزی ر

                                                           
1 Richard Johnson 
2 Richard Johnson, “What Is Cultural Studies Anyway?” Angistica 26, nos. 1, 2 (1983). 
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ش توانی همچنین دربارۀ آموزمرتبط با فرهنگ از موانع طبقۀ اجتماعی فراتر رود؟ می

 عوامل فرهنگ صحبت کنی؟ عنوانبهطور خاص و سوادآموزی به طورکلیبه

توانید کار تجلیات فرهنگی هستند. نمی طورکلیبهسوادآموزی و آموزش      فریره

خود خودیسوادآموزی را خارج از جهان فرهنگ انجام دهید، چراکه آموزش به

ای خاص بعدی از فرهنگ است. آموزش عمل شناخت )شناخت اینجا تنها به ابژه

داند. آموزش باید فرهنگی را ای است که میشود( توسط سوژۀ واقعیمحدود نمی

دهد، همچون زمانی که فردی از شرح می ابژۀ درکی دقیق عنوانبهبگیرد که آن را 

کند. و هر بار که آموزش خود را به آموزش برای به پرسش کشیدن خود استفاده می

ت یابد. بدیهی استر فرهنگ میکشد، در پاسخ خود را در مجموعۀ بزرگپرسش می

هرچه بیشتر خود را دربارۀ هدفش در فرهنگ و جامعه استنطاق کند، بیشتر کشف 

 طبقات اجتماعی منقطع شده است. واسطۀبهست که فرهنگ کلیتی کندمی

تواند الگوهای رفتاری خاص که مشخصۀ برای مثال، در جامعۀ برزیل کسی نمی

رفتار طبقات اجتماعی مختلف است را انکار کند. برای مثال، سلیقه، که فرهنگی هم 

 مرزهای طبقۀ اجتماعی مشروط شده است. واسطۀبههست، شدیداً 

قصد ندارم فقط بر طبقات اجتماعی در تولید و بازتولید فرهنگی تمرکز      ماسدو

 کنم نیاز به بررسی دیگر تأثیرات فرهنگی بر آموزش داریم.کنم. فکر می

ارد کند بر عوامل دیگری تأثیر بگذیک پداگوژی تالش می کههنگامی     فریره

ورید تی توضیح داده شوند، همچنان مجبای طبقانظریه واسطۀبهتوانند مستقیماً که نمی

 از تحلیلی طبقاتی گذر کنید.

با توجه به این فهم، همچنان باید اذعان کنیم که طبقات اجتماعی وجود دارند و 

حضور آنان متناقض است. به این معنا که وجود طبقات اجتماعی تضاد منافع را 
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ین، تجلیاتی دهد و، بنابرال میهای فرهنگی بودن را برانگیخته و شکانگیزد. شیوهبرمی

 کند.متناقض از فرهنگ تولید می

ای دربارۀ منافع، سالیق، و سبک زندگی های غالب هر جامعه، بخشطورکلیبه

های وهدانند. بنابراین گرکنند که آن را تجلیات عینی ملیت میخاص خود صحبت می

ود د از سالیق و سبک ختواننفرودست، که سالیق و سبک زندگی خود را دارند، نمی

تجلیات ملی صحبت کنند. آنان فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی برای انجام این  عنوانبه

 عنوانهبهای گروه خود را توانند ویژگیکار هستند. تنها کسانی که قدرت دارند می

بازنمایانگر فرهنگ ملی تعمیم داده و حکم کنند. با این حکم، گروه حاکم لزوماً همۀ 

 هایی که ازسازد، ویژگیارزش میهای فرودست را بیهای متعلق به گروهویژگی

 اند.الگوهای مقرر منحرف شده

ویژه زمانی جالب است که عدم تقارن تولیدشده توسط نهادهای اجتماعی، این امر به

زدایی از پارامترهای های سوادآموزی انتقادی در ابهاماهمیت نقشی که برنامهو 

واع فهمید. سواد انتقادی باید اعتبار انکنند را میشده بر مردم ایفا میمصنوعی تحمیل

 ها را توضیح دهد.بینیمختلف موسیقی، شعر، زبان، و جهان

، و توصیف جهان را دارد، سازیاز این منظر طبقۀ حاکم، که قدرت تعریف، نمایه

های فرودست منحرف و بدلی از کند که عادات گفتاری گروهشروع به بیان این می

شناسان اجتماعی سهمی عظیم در گفتمان حاکم است. در این معنا است که زبان

دهند این است که، از نظر علمی، زدایی از این مفاهیم دارند. آنچه آنان نشان میابهام

 ایمند هستند و تمایز حقارت/برتری پدیدهمند، و قاعدها معتبر، نظامههمۀ زبان

ای خاص یابد که به ثباتی معین در منطقهاجتماعی است. یک زبان تا جایی توسعه می
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هایی که به آن زبان سخن برسد و تا حدی که برای درک و بیان جهان توسط گروه

 گویند استفاده شود.می

بان را بدون تحلیل طبقاتی بفهمد و تحلیل کند. اگرچه تواند یک زپس کسی نمی

ممکن است مجبور باشیم برای فهم خواص جهانی خاص یک زبان از مرزهای طبقاتی 

فراتر رویم، اما نه باید تحقیق و بررسی زبان را به درکی مکانیکی تقلیل دهیم، و نه 

سبت به دیدی جهانی ن صرفاً به تحلیل طبقاتی. اما مجبورم دومی را برای دستیابی به

به )در به زبانی مشا درنهایتکنم همۀ ما کل سیستم مورد بررسی انجام دهیم. فکر می

 نیم.کهای مختلف بیان میکنیم و خودمان را به شیوهمعنای انتزاعی( صحبت می

زیل های مختلف پرسیدی. اگر مورد براین به سؤالی مرتبط است که دربارۀ گفتمان

انواع  شود وی، نوع زبانی را داری که توسط طبقۀ حاکم صحبت میرا در نظر بگیر

خشی ها بشود. اینهای مشابه صحبت میدیگر که توسط کارگران، دهقانان، و گروه

ابۀ انتزاع نیست، مثخوانیم. اینجا زبان بهاز مفهومی انتزاعی هستند که پرتغالیِ برزیلی می

شود. آنگاه، های مختلف صحبت میگروه مثابۀ سیستمی عینی است که توسطبلکه به

های نحوی ها شامل دستور زبان و بازنماییهای مختلف مهم است. آندرک این زبان

یروهای های متفاوت در نسبت با نو مفهومی متفاوتی هستند که توسط مردم در موقعیت

 شوند.تولید مشروط و روشن می

است؛ اما خودش نیز دانش است. زبان نیز فرهنگ است. زبان نیروی واسطۀ دانش 

این  ای انتقادیگذرد. پداگوژیها نیز از گذرگاه طبقات اجتماعی میمعتقدم همۀ این

ۀ دائمی مثابۀ  ابژدرک فرهنگی پویا و متناقض و ماهیت پویا و متناقض آموزش را به

ر ای کلی دلوحیکند که بر عهدۀ یادگیرندگان است. سادهای اقامه میکنجکاوی

شناخته  های حاکمیابیم. چنانکه گویی همه قبالً توسط گروهها میورد فهم این پدیدهم
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اند. چنانکه گویی همۀ آنچه در سطح فرهنگ رخ داده هیچ ربطی به دیگر و حکم شده

کمتر  تر وها، از جمله گفتمان تولید، ندارد. یک پداگوژی هرچه تحقیقیگفتمان

تر خواهد بود. هرچه یک تر و رادیکالانتقادی باشد، بسیار« یقینیات»مطمئن از 

 تر خواهد شد.تر باشد، انتقادی«سروصداپر »پداگوژی 

هایی است که ریشه در موضوعاتی دارند که ای که گرفتار عدم قطعیتپداگوژی

ای است که نیاز به تحقیق و بررسی دارد. بحث کردیم، بنا بر ماهیتش، پداگوژی

 بسیار بیشتر پداگوژی پرسش است تا پداگوژی پاسخ.بنابراین این پداگوژی 

ان را صحبت کنیم، که یادگیرندگ« زبان امکان»مثابۀ بیا دربارۀ سواد به    ماسدو 

د با آنان سازد که بایها میشان درون بسیاری از گفتمانقادر به بازشناسی و فهم اصوات

مشروعیت گفتمان یک فرد  تواندبخش میچگونه سوادی رهایی سروکار داشته باشند.

ها باشد؟ به این ای پرتنش با دیگر گفتمانرا تضمین کند، گفتمانی که شاید در رابطه

بخش برای تجلیل از گفتمان فردی فراخوانده شود، ناگزیر معنا، اگر سواد رهایی

هایی را مقایسه کنید که همه هدفی مشابه در ذهن دارند. آیا ممکن خواهید بود گفتمان

بخش فضای کافی داشته باشیم برای قادرساختن ت درون تالش سوادآموزی رهاییاس

 ها، به منظور توسعۀهایشان و همزمان فرارفتن از آنیادگیرندگان به اخذ گفتمان

مان های دیگر؟ گفتمان امریکای سیاه، گفتصالحیت و سهولتش در مواجهه با گفتمان

بخش چه نقشی ند سوادآموزی رهاییهای اخالقی در فرایزنان، و گفتمان گروه

 تواند ایفا کند؟می

ه رود، کاین سؤال از درکی مکانیکی و سخت از عمل خوانش فراتر می     فریره

است که سپس فرد بتواند آن را بخواند و بنویسد. این  ایگونهبهعمل یادگیری کلمه 

رود. یتن فراتر مسؤال شامل رویایی است که از انتظار یادگیری صرف خواندن و نوش



 107  بازاندیشی سواد: یک گفتگو  

 

های سؤالت بر درکی عمیق از عمل خوانش داللت دارد. برای احترام به گفتمان

کردن فهم کثرت )که مستلزم نقد و خالقیت در عمل گفتن کلمه و مختلف و عملی

 ای سیاسی و اجتماعی نیاز است.خوانش آن است( دگرگونی

ای که در آن گفتن ت، جامعهای متفاوت انداخسؤالت مرا به یاد رویایم از جامعه

شدن به بخشی کلمه نه صرفاً عادت که حقی بنیادین است، گفتن کلمی حقی برای بدل

ای که فرد فرض خواندن کلمهاز عزم دگرگونی جهان است. در این دیدگاه پیش

گوید بازکشف جامعۀ امروز است. از سوی دیگر، بازکشف جامعه نیازمند می

اهی سیاسی که تنها رویای تغییر رادیکال بورژوازی و بازکشف قدرت است. دیدگ

 تصرف قدرت را در سر دارد کافی نیست.

موضوع نقش ذهنیت در دگرگونی تاریخ است. دگرگونی تاریخی، که بخشی از 

تر از گرفتن قدرت است. ما نباید صرفاً مایل به انتقال قدرت سؤالت است، برایم مهم

. الزم است بفهمیم که تصرف قدرت باید آن را از یک گروه به گروه دیگر باشیم

دگرگون کند. این بازآفرینی و بازکشف قدرت لزوماً از طریق بازکشف عمل مولد 

 افتد که گفتمان مردم درگیرد. و بازکشف عمل مولد تا حدی اتفاق میصورت می

 قالب آرزوها، تصمیمات، و رویاهایشان به مشروعیت شناخته شود، نه صرفاً کلمات

 پوچ.

کننده کنده شروع به فرض مشارکتی فعال و تعیینعملی دگرگون عنوانبهگفتمان 

کند نسبت به اینکه چه چیزی و برای چه کسی تولید شود. بازکشف قدرت که از می

د که تواند بدون تقویت صداهایی اتفاق افتگیرد نمیطریق بازکشف تولید صورت می

بارت دیگر، نه صرفاً اقلیتی از متخصصان، نه کنند. به عدر عمل مولد مشارکت می
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 بینند، بلکه مردم باید دربارۀ اینتنها منابع گروه حاکم را می درنهایتکسانی که 

 تصمیم بگیرند که چه چیزی بر اساس نیازهای واقعی باید تولید شود.

بازکشف تولید، که بدون آن هیچ بازکشف قدرتی وجود نخواهد داشت، بازکشف 

اند؟ چرا باید از انگیزد. چرا اکثریت مردم امروزه خاموشزبان را برمیفرهنگ و 

فتمان شوند، چرا تنها گپوشی کنند؟ وقتی برای خواندن فراخوانده میشان چشممباحث

 شده وهای سوادآموزی عموماً گفتمانی از پیش تعیینخوانند؟ برنامهحاکم را می

که صداهای خود آنان را خفه الیدهند درحمشخص را در دسترس مردم قرار می

م کنکنند، صداهایی که باید در بازکشف جامعۀ جدیدی که رویاپردازی میمی

رد مستلزم گیتقویت شوند. بازکشف قدرت که از طریق بازکشف تولید صورت می

 -کتی ای مشاربه شیوه -هایی است که برای ترکیب بازکشف فرهنگ درون محیط

اند که در حال حاضر توسط گفتمان حاکم خفه ق شدههایی خلهمۀ آن گفتمان

 اند.شده

ًا ای واقعهای متفاوت تکثر صداها را در بازسازی جامعهمشروعیت این گفتمان

کند. آنگاه، در این جامعۀ رویایی درک از عمل خوانش و دموکراتیک تصدیق می

. با این تعریف، کندمیکند. فهم کنونی از سواد نیز تغییر عمل نگارش ضرورتاً تغییر می

توجه واقعی برای یادگیرندگانی خواهد بود که هنوز با گفتن کلمه برای خواندن آن 

های بسیاری است که اند. این توجه شامل فهم و تجلیل از مشارکتآشنا نشده

 دهند.در جامعه انجام می طورکلیبهغیرخوانندگان 

، ای که برای مثالزده شدهبهتدونالدو، به من گفتی که اغلب از یادگیری این 

 و فرهنگشانگیری برخی مردم افریقایی که مبارزات درخشانی برای بازپس

ه رو کاند، بعدها توسط رهبر جدیدشان ازاینانداختن استعمارگران کردهبیرون
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د شجاعانه اند. هر مردمی که بتواننارزش دانسته شدهتوانستند بخوانند و بنویسند کمنمی

لماتی توانند کلمات را بخوانند، کسادگی نیز میی استعمارگری را بشکنند بهزنجیرها

که به آنان تعلق دارند. رهبر جدید از فهم این ناتوان بود که در مبارزه برای رهایی 

را  خشانتاریآن آموختند  واسطۀبهمردم درگیر فرایند سوادآموزی معتبری بودند که 

ای شان برای رهایی نوشتند. این شیوهر طول مبارزهبخوانند، و اینکه آنان همچنین د

بنیادین برای نگارش تاریخ بدون نگارش کلمات است. هولناک است که اگرچه آنان 

شان، موفق بودند، در این های سوادآموزی، در خوانش و نگارش جهاندر اکثر جنبه

نبۀ ج تر تحقیر شوند که شامل خوانش و نگارش کلمات است. سؤالتجنبۀ آسان

« مکانزبان ا» عنوانبهدارد آنچه کند، مرا وامیسیاسی عمیق سوادآموزی را برجسته می

 دهی را بر اساس توجه به امکانات موجود ببینم.به آن ارجاع می

شود حقوق صداهای متعدد است. اگر امریکای نکتۀ دیگری که از سؤالت مطرح می

نیم. این اصطالح بومی فکر کمثال در نظر بگیریم، بیا دربارۀ مردم به عنوانبهالتین را 

مردم پیش از ورود سفیدپوستان آنجا بودند. به این ترتیب، مردم سفیدپوست درگیر 

تمدنی مقرر بودند که صدا یا صداهای خود را داشت. این مردمان حق صداهایی را 

خاموش شده بود. هر پروژۀ  هاپرتغالی-هجوم اسپانیایی واسطۀبهداشتند که 

های سوادآموزی برای این مردمان ضرورتاً باید از طریق خوانش کلمه در زبان

تواند خواستار این باشد که خوانش کلمه شان صورت گیرد. این سوادآموزی نمیبومی

 در زبان استعمارگر انجام شود.

م سوادآموزی رای انجااگر انقالبی ممکن در این جوامع را پیشبینی کنیم، باید فضا ب

و  1آورم که با فرناندو کاردنالیاد میای را بهخوبی مکالمهامکان را توسعه دهیم. به

                                                           
1 Fernando Cardenal 
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در نیکاراگوئه داشتم که در آن هردوی آنان احساساتی شبیه به آنچه  1ارنستو کاردنال

 2ماسکیتو پوستانطور گسترده دربارۀ سرخایم را بیان کردند. آنان بهاینجا بحث کرده

ای، فرهنگ کردند در هر برنامۀ سوادآموزیصحبت کردند. هردوی آنان احساس می

کردند زبان ماسکیتو ن، حس میماسکیتو باید کامالً محترم شمرده شود. همچنی

ثرت ای که کتواند عنصری اساسی در فرایند سوادآموزی باشد. برنامۀ سوادآموزیمی

 صدا و گفتمان را نفی کند اقتدارگرایانه و ضددموکراتیک است.

ها در مدارس شکل هایی بدهی که ذهنیتتوانی شرحی بر روشمی     ماسدو

آموزان ها، و نیازهای دانشها، شخصیتئولوژیهایی که مدارس ایدگیرد؟ روشمی

 دهند.قرار داده و شکل می تحت تأثیررا 

ون آفرینند. ذهنیت درنخست، باید بگویم که مدارس واقعاً ذهنیت نمی     فریره

توانند توسعۀ ذهنیت را سرکوب کنند و این کار را کند. مدارس میمدارس عمل می

ای انتقادی نباید است. پداگوژی طورهمینت هم کنند، چنانکه در مورد خالقیمی

کند(. آموزان را سرکوب کند )این در طول تاریخ آموزش صدق میخالقیت دانش

ه آموزان، بلکتنها در سطح فردی دانشخالقیت نیاز دارد که برانگیخته شود، نه

ۀ زکردن این انگیجای خفهای اجتماعی. بههمچنین در سطح فردیت آنان در زمینه

کنجکاوانه، آموزگاران باید خطرکردن را برانگیزند که بدون آن هیچ خالقیتی وجود 

د شک ها، آموزگاران بایجای تقویت تکرار کامالً مکانیکی عبارات و لیستندارد. به

 آموزان برانگیزند.و تردید را در دانش

                                                           
1 Ernesto Cardenal 
2 Mosquito 



 111  بازاندیشی سواد: یک گفتگو  

 

ید یقین با آموزان تحمیل کنند. آنانمدارس هرگز نباید یقینیات مطلق را بر دانش

نبودن را برانگیزند، روشی که برای پداگوژی انتقادی حیاتی است. هرگز مطمئن

آموزگاران باید امکانات بیانی و امکانات ذهنیت را نیز تحریک کنند. آنان باید 

آموزان را به چالش بکشند تا دربارۀ جهان سخن بگویند. آموزگاران هرگز نباید دانش

کنند، اما نباید یادگیری را به درکی تکنولوژیک از جهان  اهمیت تکنولوژی را انکار

 تقلیل دهند.

انگاری یا نفی توانیم دو موضع را اینجا تصور کنیم که اشتباه هستند. نخست سادهمی

ساختن همۀ فرایندهای تکنولوژیک به فرایندی مرتبط واسطۀبهاهمیت تکنولوژی 

انسان و بیان ضرورت خطر را غیرانسانی است. در حقیقت، تکنولوژی خالقیت 

 کند. در سوی دیگر، کسی نباید به دام انکار اومانیسم بیافتد.بازنمایی می

یدیم که فهمبود، هرگز نمی چنیناینجهان از یقینیات ساخته نشده است. حتی اگر 

چیزی واقعاً یقینی است یا نه. جهان از تنش میان یقین و تردید ساخته شده است. 

 ای مانندای که به دنبالش هستم در جامعهوع پداگوژی انتقادیدستیابی به ن

اده در العای که در طول تاریخ به پیشرفتی فوقآسان نیست، جامعه متحدهایاالت

ای از عهالعاده مجموتکنولوژی و تولید سرمایه دست یافته است. این پیشرفت فوق

ژی و علم. آموزگاران باید ها را متولد کرده است، از جمله اسطورۀ تکنولواسطوره

فرض کنند که موضعی علمی، علمی نیست؛ موضعی تکنولوژیک، تکنولوژیک 

 نیست.

عۀ تواند اساساً تأثیر ذهنیت را از نظر توسچگونه این پداگوژی انتقادی می     ماسدو

آموزان برانگیزد؟ در جوامعی که از نظر خالقیت، کنجکاوی، و نیازهای دانش

ای که اشاره فته هستند جلوگیری از سقوط قربانی به دام اسطورهتکنولوژیک پیشر
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های ای که ممکن است نقش ممکن ذهنیتکرده بسیار دشوارتر است، اسطوره

 آموزان را سست کند.دانش

رون انگیزند، که فردیتی دبله، اما این جوامع همزمان نقش فردیت را برمی    فریره 

کند. وب فردگرایانه نیز در پایان ذهنیت را نفی میاست. چارچ« فردگرایانه»چارچوبی 

نظر تواند بهطور دیالکتیکی آن را بفهمیم. میای نادر است و نیاز داریم که بهاین پدیده

برسد موضعی که عمیقاً فردگرایانه است منجر به تحریک و احترام نقش عامل انسانی 

ه کند. چرا موضع فردگرایاننکار میشود. در حقیقت، این همۀ ابعاد عامل انسانی را امی

کند؟ چراکه تنها ذهنیت واقعی آن علیه نقش واقعی عامل انسانی کار می درنهایت

 شود. ذهنیتی است که با رابطۀ متناقض با عینیت مواجه می

و موضع فردگرایانه مدافع چه چیزی است؟ این موضع فردی را از اجتماعی جدا 

تواند انجام شود چراکه این کار ممکن نیست. با این ، این نمیطورکلیبهکند. می

وجود، ایدئولوژی فردگرایانه به نفی منافع اجتماعی یا قراردادن منافع اجتماعی درون 

 شود.منافع فردی ختم می

شود. در این معنا، موضع درک فردی تعیین می واسطۀبهدرک اجتماعی همواره 

 کند. عامل انسانی تنها زمانیسانی عمل میفردگرایانه علیه درک نقش واقعی عامل ان

شود که ذهنیت در رابطۀ دیالکتیکی، متناقض، و پویایش با یابد و شکوفا میمعنا می

 عینیتی درک شود که از آن مشتق شده است.

این امر منجر به مشکلی بزرگ برای پداگوژی انتقادی در جوامع پیشرفتۀ 

 تواند بیازماید کاری استانتقادی میشود. یک روش که آموزگار تکنولوژیک می

کشیدن  تالشی برای به چالش عنوانبهکنیم، استفاده از مباحثه اکنون میکه تو و من هم

در  کهطوریبهبتوانیم رابطۀ میان ذهنیت و عینیت را بفهمیم،  کهطوریبهیکدیگر 
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مچنین ه و بزرگ علم و تکنولوژی را بفهمیم، و انکارغیرقابلتحلیل نهایی نقش 

بتوانیم خطرکردنی که در ذات زندگی انسانی قرار دارد را بفهمیم. این  کهطوریبه

زدایی تواند برای ابهامهایی است که آموزگار انتقادی مینوع از گفتمان یکی از روش

از کل شبکۀ اساطیر استفاده کند: برای مثال، این اسطوره که کسی نباید وقت را تلف 

فرد تنها به منظور پول درآوردن باید از کند. معنای وقت تلف کردن چیست؟ آیا 

ا پول تواند وقتش را باتالف وقت جلوگیری کند؟ یا به این معناست که کسی نمی

درآوردن تلف کند؟ چه چیزی منجر به اتالف زمان و چه چیزی منجر به ایجاد زمان 

 ق، کار آموزگار در دیدگاهی انتقادی و رادیکال افشای ابعاد عمیدرنهایتشود؟ می

 اند.ها پنهان شدهواقعیت است که در این اسطوره

ر آموزان در نظکنی که باید توسط دانشاغلب به نقش سوژه اشاره می     ماسدو

خواند می «عامل انسانی»گرفته شود. دغدغۀ تو ما را به سمت تلقی ژیرو نسبت به آنچه 

ه جه به رابطۀ پیچیدگر با تودهد. دربارۀ نقش عامل انسانی در جامعۀ سلطهسوق می

 کنی؟طور عام چه فکری میطور خاص و آموزش بههای سوادآموزی بهمیان نهضت

این یکی از موضوعات محوری پداگوژی رادیکال است. این موضوعی     فریره

ای هاست که تاریخ اندیشه را مشایعت کرده و مواضع مختلف را در مقابل پاسخ

رن ۀ عمیق دیگری برای پایان قمسئلمن این موضوع  کند. برایبندی میشده طبقهداده

 است.

کند. وقتی به ساخت تاریخ اشاره سؤاالتت بیانی از مارکس را به ذهن متبادر می

یابد. سازد که میای میگوید که انسان تاریخ را بر اساس شرایط عینیکند و میمی

سلطه تست که طبقۀ تحبرای مثال، بدیهی است این برخواسته از این رویای مشروع نی
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یان عینی تر، از رابطۀ مباید خود را رها کند. برخواسته از شرایط عینی، یا به بیان دقیق

 و ممکن است.

برد. از این موضع عینی و ای معین به ارث میهر نسلی شرایط عینی را در جامعه

اضر سل ح، نحالبااینیابد. تاریخی است که یک نسل ادامۀ تدام تاریخ را ممکن می

باید روی دگرگونی شرایط عینی کنونی کار کند، چراکه بدون چنین تالشی ساخت 

آینده ممکن نیست. اگر شرایط کنونی تنها اساسی هستند، اکنون آینده را درون خود 

 دهد.جای نمی

به همین دلیل است که اکنون همیشه زمان امکان است )همانطور که ژیرو با فصاحت 

کنم ژیرو زمانی این را کامالً گفته است(. فکر می است آموزشسیاش بر در مقدمه

کند ساخت تاریخ، خارج از اکنون ناممکن است. یعنی ساخت فهمد که اثبات میمی

ای های خاص آمده است، خطوط پایتاریخ باید در نظر داشته باشد که اکنون  از گذشته

د اکنون، گویوقتی ژیرو می کند.این اکنون است که حدود ساخت تاریخ را تعیین می

اکنونِ امکان است، جبرگرایی نیست، او عامل انسانی را در مسیری کلیدی قرار 

 ارانکغیرقابلدهد، چراکه در رابطۀ میان ذهنیتِ اکنون و عینیتِ اکنون، نقش می

 ذهنیت وجود دارد.

وژۀ س اگر ذهنیت همواره نتیجۀ دگرگونی تاریخی بود، عینیت باید از قضا بدل به

گوید این اکنون، اکنونِ امکان است، شد. تا حدی که ژیرو میدگرگونی ذهنیت می

کند، و این در هر پداگوژی انتقادی و رادیکالی ۀ نقش عامل انسانی را مطرح میمسئلاو 

 مهم است.

های حوزۀ عمومی برای در ادامۀ بحث ژیرو دربارۀ گسترس فرصت     ماسدو

مانند  توان انتظار داشت فضاهاییکنی میتا چه حد فکر میترویج اصول دموکراتیک، 
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های اجتماعی نقش همسو با اهداف پداگوژی های کارگری، کلیسا، و جنبشاتحادیه

 انتقادی ایفا کنند؟

دهد، کسی که تأمالت و آموزگاری که خودش را توسعه نمی     فریره

اش است. در برزیل با مانهگیرد، خارج از تأثیر زهای ژیرو را در نظر نمیضرورت

ام. استفاده از واژگانی که ظاهراً تا حدودی متفاوت هستند، بر دیدگاه ژیرو تأکید کرده

ام که آموزش رادیکال و انتقادی باید بر چیزی تمرکز کند که برای مثال، اصرار کرده

دهد. های کارگری مختلف رخ میهای اجتماعی و اتحادیهامروزه درون جنبش

ومتی هایی از این دست که مقاهای صلح، و دیگر جنبشهای فمینیستی، جنبشجنبش

ما  ها بهکند. آنای از مقاومت تولید میشان پداگوژیکنند که در اعمالرا بیان می

دهند که ناممکن است اندیشیدن به آموزش مؤکداً به محیط مدرسه تقلیل نشان می

 س را انکار کند، بلکه باید به رسمیت بشناسیمتواند همواره امکان مداریابد. فرد نمی

وبیش هایی وجود دارد که در آن محیط مدرسه کمکه در طول تاریخ زمان

 کند.هایی فراهم میفرصت

باید بگویم در طول بیست سال حکومت نظامی در برزیل اوقاتی بود که اگر کسی 

د که مدارس به روی کرد عواقب شدیدی داشت. اوقاتی بوایدئولوژی غالب را رد می

که اکثر  1970هر شکلی از پداگوژی انتقادی کامالً بسته بودند. در طول دهۀ 

نظامی را  هایکشورهای امریکای التین )مثالً اروگوئه، شیلی، آرژانتین( دیکتاتوری

 2بازتولید که از کار پیر بوردیو 1تجربه کردند مصادف بود با ظهور نظریات پاریسی

                                                           
1 Parisian 
2 Pierre Bourdieu 
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تصحیح  سویاین نظریات تعدادی از آموزگاران امریکای التینی را بهمشتق شده بود. 

 امکانات استفاده از محیط مدرسه برای ترویج آموزش مقاومت سوق داد.

برای مثال،  –در چهار سال گذشته، با تغییرات اجتماعی و سیاسی در امریکای التین 

 –ه هایی در نیکاراگوئکردن دوبارۀ برزیل یا مبارزه برای رتالش برای دموکراتیزه

اعتماد خاصی به استفادۀ دوباره از فضای نهادی برای آزمودن توسعۀ پداگوژی انتقادی 

 وجود داشته است.

ای که استفاده از مدارس بر ضد کنم که حتی امروز، در دورههر چند، فکر می

های معارفۀ ایدئولوژی حاکم ممکن است، الزم است به رسمیت بشناسیم که محیط

مومی برای تولید پداگوژیک مقاومت سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است. در این ع

دنبال دگرگونی هستند های مقاومت، آموزگارانی که امروزه بهانداز از حوزهچشم

های عمومی خارج از مدارس را انتخاب هایی دارند. برخی شاید کار در محیطانتخاب

 شان در مدارس کار کنند.های تخصصیکنند. دیگران شاید ترجیح دهند در زمینه

آل ایجاد و درک رابطۀ میان این دو کنم. ایدهیک از دو رویکرد را رد نمیمن هیچ

که در مدارس  ترتر، و سیستماتیکتر، ساختاریافتهرویکرد خواهد بود: آموزش سنتی

ون درتر( تر )اگرچه خالقدهد در مقابل رویکرد پویاتر، آزادتر، و متناقضرخ می

 طور گسترده در کتابی توسعه دادم که همراهای که بههای اجتماعی است. نکتهجنبش

 هاینوشتم این است که درک آموزگاران از آنچه امروزه در این جنبش 1آنتونیو فاندز

دهد برای پداگوژی انتقادی بسیار حیاتی های کنش عمومی رخ میاجتماعی و حوزه

های عمومی شکست ر یادگیری از عامالن این جنبشهای سیاسی که داست. سازمان

 خورند در دستیابی به طنین تاریخی و سیاسی نیز ناموفق خواهند بود.می

                                                           
1 António Faundes 
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های عمومی در بهبود اصول دموکراتیک کامالً با نظر ژیرو نسبت به نقش جنبش

مباحثه  امالنمثابۀ عها مبتنی بر دیدن آنان بهموافقم. تجلیل انتقادی ژیرو از این جنبش

های ضدهژمونیک تولید های عمومی است که جنبش، درون این حوزهدرواقعاست. 

اند. برای من، مشکل اساسی آموزگاران و افراد سیاسی که رویای تغییر دارند در شده

چگونگی درک مبارزه نهفته است، در این معنا که تولید هژمونی جدید از تظاهرات 

 آید.ن میها بیروو تجارب درون این جنبش

های عمومی و شدن به جهان واقعی این حوزهوظیفۀ آموزگار انتقادی نزدیک

عامالن اجتماعی، برای مشارکت است. مشارکت عمدۀ یک آموزگار درک عناصر 

ند ای ذاتی ایجاد کها است. آموزگار انتقادی باید نظریهنظری درون اعمال این جنبش

مردم بتوانند نظریات مربوط عمل خودشان را  هکطوریبهتا در این اعمال شکوفا شود 

های اجتماعی همراه با نظریات اخذ کنند. آنگاه، نقش آموزگار ورود به سطح جنبش

ای است که پیشینی برای توضیح عمل در حال وقوع نیست، بلکه کشف عناصر نظری

 ریشه در عمل دارند.
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 1گویند: سوادآموزی در عملشان سخن میکلماتمردم با 

 

I 

ه ام کیابم که به ورق کاغذی خالی خیره شدهیک بار دیگر خودم را در حالی می

های سوادآموزی بزرگساالن فرایندهایم دربارۀ کنم روی آن اندیشهاکنون تالش می

ام به هیچ وجه از شور و شوقی را بنویسم. اینکه این موضوع را بارها بررسی کرده

ای کند. کسی که ایدهکاهد که هنگام آغاز پرداختن به آن مرا در خود غرق مینمی

وانم ترسد. میحیاتی همچون سوادآموزی بزرگساالن در سر دارد هرگز به پایان نمی

دربارۀ چگونگی باسوادشدن بزرگساالن اندیشه و بازاندیشی کنم و همچنان 

موضوعات جدیدی برای تأمل به ذهنم خطور کند، حتی اگر همیشه چیزهای جدیدی 

نم، مفاهیمی کبرای گفتن نداشته باشم. بر مفاهیم انتزاعی و ناب سوادآموزی تأمل نمی

اند. در عوض، به سوادآموزی در قالب کند جدا شدهکه از عملی که آنان را آگاه می

 اندیشم که درگیر آن هستم.عملی می

های من در این فصل درباب سوادآموزی بزرگساالن در زمینۀ جمهوری اندیشه

السا، همسرم، و من برای مشارکت  1976سائوتومه و پرینسیپه است، جایی که از سال 

                                                           
1 For a detailed analysis of both these Notebooks, especially the first, which is not discussed 
in this text, see Paulo Freire, “Quatro Cartas aos Animadores de Círculos de Cultura de Sāo 
Tomé e Príncipe,” in Carlos Brandāo, ed. A Questāo Politica da Educacao Popular (Sāo 
Paulo: Editora Brasiliense, 1980). 
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ایم. اما پیش از بحث دربارۀ برخی مسائل محوری در آموزش بزرگساالن تالش کرده

خواهم برخی از در مورد سوادآموزی بزرگساالن در سائوتومه و پرینسیپه، می

مشاور دولت این کشور را بیان کنم. هم السا و هم من  عنوانبهمشاهداتم در نقشم 

 رمتعهد نیست که به هر درخواستیطرف و غیکنیم که مشاور شخصی بیاحساس می

دهد. در مقابل، معتقدیم که نقش مشاور سیاسی ای فنی پاسخ میبا سردی به شیوه

ر ما، نظای باشد، عمل او نیز سیاسی است. از نقطهاست، و فارغ از اینکه در چه زمینه

ه کند وجود داشتضروری است که توافقی میان مشاور و عاملی که برایش کار می

 د.باش

ای ای در نهضت سوادآموزیبرای مثال، برایم ناممکن است که کمترین همکاری

شود که منافع مردمش را بازنمایی و عملی داشته باشم که توسط دولتی حمایت می

 ام بدلکند از اینکه اجازه دهم همکاریکند. احترامم به حقوق مردم مرا منع مینمی

ه دولت کنم کنیاز، همواره اطمینان حاصل میپیش عنوانبهیا تحمیل شود. « تهاجم»به 

به  های سیاسیهای مشترکی داریم. در این زمینۀ مشترک، وقتی گزینهو من زمینه

ری شود، عملم در همکاشوند و، البته، اختالف نظر مجاز شمرده میرسمیت شناخته می

ای تکنیکی ا به شیوهطرفی رطور ناممکنی قاعدۀ بیبا مردم ملی است، نه با عاملی که به

 برد.به کار می

توانم مشاور دولتی باشم که تحت پوشش اولویت خوانش و نگارش هرگز نمی

ها برای یادگیرندگان، به من برای جداکردن خوانش متن از خوانش زمینه نیاز تکنیک

کند(. دولتی که برایش خوانش جهان عینی و سادگی به من پیشنهاد میدارد )یا به

 دهد.مکانیکی تقلیل می آن حق طبیعی مردم نیست، خوانش را سطحی کامالًافشای 
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دقیقاً در این رابطۀ پویا میان خوانش کلمه و خوانش واقعیت است که السا و من 

این رابطه  ،درواقعای مشترک با دولت سائوتومه و پرینسیپه یافتیم. خود را در زمینه

 کند.صل عمل میمثابۀ تمرکز محوری تأمالتم در این فبه

ها در سائوتومه و پرینسیپه درگیر عمل سوادآموزی بزرگساالن، همچنین همۀ تالش

که توسط  1گیرد. دفترهای فرهنگ عامهپساسوادآموزی، حول این رابطه شکل می

ون مت عنوانبهیادگیرندگان، چه در مراحل اولیۀ سوادآموزی یا در پساسوادآموزی، 

 کننده نبودند.های دستکاریه به گفتمانشد، آغشتپایه استفاده می

ای از دفترها داده شده ای بود که به مجموعهعنوان عمومی «دفترهای فرهنگ عامه»

ای بر مثال، دفتر نخست از دو بخش تشکیل شده است. بخش دوم مقدمه عنوانبهبود. 

رینی ای برای دفتر نخست کتاب تمکنندهتقویت عنوانبهمرحلۀ پساسوادآموزی است. 

 وجود دارد.« عمل برای یادگیری»به نام 

دفتر فرهنگ عامۀ دوم، که همراه آن چگونگی آغاز مرحلۀ پساسوادآموزی آغاز 

ر انگارانه نوشته شده است. این دفتشود، به زبانی قابل فهم اما غیرسادهیا آموخته می

با لحظۀ تاریخی کنونی کشور مورد بحث قرار  موضوعات مختلف را در ارتباط

 دهد.می

کنند کنجکاوی انتقادی یادگیرندگان را هدایت کنند و این متون تالش می

ای مکانیکی بازدارند. )در بخش دوم این فصل خوانندگان از رویارویی با متن به شیوه

برانگیز الشکه چشوند(. زبان این متون به شعار تقلیل نیافته؛ بلبرخی مثال مطرح می

است. متن طراحی شده تا به هدف نهضت سوادآموزی، یعنی مشارکت مؤثر مردم 

 ها در بازسازی کشورشان دست یابد.سوژه عنوانبه

                                                           
1 The Popular Culture Notebooks 
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طرف باشند. در حقیقت، در مقابل دستکاری توانند بیبر این اساس، این متون نمی

نیز  رار دارد که آنانمشارکت انتقادی و دموکراتیک یادگیرندگان در عمل شناخت ق

طور خالصه، مشارکت انتقادی و خالق های آن هستند. در مقابل دستکاری، بهسوژه

شان قرار دارد، همچون مورد سائوتومه و پرینسیپه، مردم در فرایند بازکشف جامعه

 ها امتداد داشته آزاد کرده است.کشوری که اخیراً خود را از یوغ استعماری که قرن

ها و سطوح مختلف ترین بخشهانه در بازسازی جامعه در متنوعمشارکت آگا

دهد. این لزوماً نیازمند درکی انتقادی از گذار انقالبی کشور است. زندگی ملی رخ می

 در خودش درواقعشود که ای تولید میعمل مشارکتی واسطۀبهاین درک انتقادی 

زایا، سوادآموزی و همچنین کند. در این معنا، از طریق کلمات و موضوعات تأمل می

ی های عینی واقعیت ملتواند در ارائۀ بازتابی انتقادی از زمینهپساسوادآموزی، نمی

ها شکست بخورد، فرایندی که نیازمند تأمل بر لحظۀ کنونی بازسازی، همراه با چالش

 هایی است که باید بر آنان غلبه کرد.و دشواری

موزی بزرگساالن ضروری است که در ، برای سوادآموزی و پساسوادآدرواقع

خدمت بازسازی کشور و کمک به مردم باشد تا با گرفتن بیشتر و بیشتر تاریخ در 

ن دادن به تاریخی که در آرا شکل دهند. برای شکل تاریخشانتوانند شان، میدستان

 عرضه شوند، نه اینکه صرفاً در آن بازنمایی شوند. برای مثال، فقرا آن مردمی هستند

ه بود که مقرر شد»پذیرند: ای میخوانند را بدون کمترین نگرانیکه منفعالنه آنچه می

این عمل مردمی است که در « بخیر بگوییم.بعدازظهر شب 2شنبه در ساعت روز سه

 اند.اند اما عرضه نشدهتاریخ بازنمایی شده
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 رایند دائمیهای فتر دشواریرا بسازند، شفاف تاریخشانتر هرچه مردم آگاهانه

های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی هایی که در حوزهفهمند، دشواریشان را میرهایی

 باید با آن مواجه شوند.

ی های گذشته برای دستیاببه حدی که بازسازی ملی ادامۀ مبارزۀ مسلحانه و تالش

رند. یشان و خودشان را بر عهده گبه استقالل است، مردم باید وظیفۀ بازسازی جامعه

ج تدریتر و وظیفۀ بازسازی خودشان، مردم بهگیری این وظیفۀ عظیمبدون عهده

تر چالش کنند. بنابراین این وظیفۀ عظیمرا متوقف می تاریخشانمشارکت در ساخت 

تاریخی دورۀ سنتی کنونی را برای مردم سائوتومه و پرینسیپه و همچنین برای رهبر 

واند بیگانه ترتیب، سوادآموزی و پساسوادآموزی نمیدهد. به این تانقالبی تشکیل می

یاسی و طور سسازی بهاز بسیج عمومی در قالب مشارکتی واقعی باقی بماند. بسیج

سازی پداگوژیکی ابزار اصلی پاسخ به این چالش تاریخی است. و همچنین بسیج

الت شککننده که بر مکند؛ شعارهای اهلیای واقعی را شکوفا میاطالعات توسعه

 توانند جایگزین آن شوند.کنند نمیناچیز تمرکز می

سواد بزرگساالن بیانی از بازسازی ملی در حال پیشرفت است. این عملی سیاسی و 

و « برای خواندن»شناختی است که در فرایند یادگیری خواندن و نوشتن کلمات و 

همان  داومی عمیق ازاند. پساسوادآموزی تواقعیت متعهد به انجامش شده« برای نوشتن»

عمل شناختی است که توسط سوادآموزی آغاز شده است. در سوی دیگر، 

دهند که بازسازی را تحریک سوادآموزی و پساسوادآموزی اعمالی را تشکیل می

 کنند.می

تکامل « بو-بُ-بی-بِ-با»یک نهضت سوادآموزی حول هجابندی  کههنگامی

جای هایش به بحث بگذارد، و بها همۀ دشواریجای اینکه واقعیت ملی را بیابد بهمی
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های انشان را مطرح کند، گفتمۀ مشارکت سیاسی مردم در بازکشف جامعهمسئلاینکه 

های سوادآموزی در سراسر جهان رخ آفریند. )و این در بسیاری از نهضتدروغین می

واهد کرد. ایی خبازنم تاریخشانداده است.( این صرفاً مردم سائوتومه و پرینسیپه را در 

است.  برداری از واقعیتست پردهدر مقابل، آنچه در سائوتومه و پرینسیپه در حال وقوع

د؛ کنای که دولت بدان متعهد است خودش حقیقت را آشکار میرویکرد آموزشی

 کند.این رویکرد حقیقت را به نفع طبقۀ حاکم پنهان نمی

 ار است:موضوعات اصلی این نهضت سوادآموزی از این قر

 هایش؛درک فرایند کار و عمل تولیدی با پیچیدگی 

 های سازماندهی و توسعۀ تولید؛روش 

 یل کننده تقلهای فنی )که به تخصصی محدود و بیگانهنیاز به آموزش

 یابد(؛نمی

 تنها در فرایند رهایی، بلکه همچنین در درک فرهنگ و نقش آن، نه

 بازسازی ملی؛

 لوحانۀ سهم ع از آن به معنای رد سادهمسائل هویت فرهنگی که دفا

 های دیگر نیست.فرهنگ

ای است که اکثریت کلمات در آموزش سواد به آنان ها موضوعات اساسیهمۀ این

 دهند.ارجاع می

ای بر مرحلۀ اولیۀ سوادآموزی به مقدمه عنوانبهدر صورت امکان، این موضوعات 

ری در متون دفترهای فرهنگ عامۀ تطور پروبلماتیکشوند. و بهبحث گذاشته می

 اند.پساسوادآموزی معرفی شده
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ر کنم؛ به سائوتومه فکتدریج صفحات خالی این فصل را پر میهمانطور که به

های فرهنگی در مناطق روستایی و شهری کنم خودم را در حال بازدید از حلقهمی

سوادآموزی کنندگان نهضت کنم، که همیشه همراه دوستانم، هماهنگتصور می

، هاگرفت. در طول این بازدیدها، همراه با برخی شکستبزرگساالن صورت می

ردیم، کنندگان را کشف کهای اعمال سیاسی و پداگوژیک شرکتترین جنبهمثبت

بار شان در خواندن متون و درک واقعیت است. یکها و تواناییکه توسعۀ فکری گروه

ها اهیگیری به نام مونته ماریو دیدن کردیم. آنای فرهنگی در جامعۀ کوچک ماز حلقه

اری رمزنگ عنوانبهکلمۀ زایا داشتند، نام یک ماهی، و  عنوانبه)زیبا( را  bonitoواژۀ 

های های معمولی، قایقاش، خانهطرحی گویا از شهری کوچک با پوشش گیاهی

اختیار داشتند. در دست داشت را در  bonitoماهیگیری در دریا، و ماهیگیری که یک 

 کردند.یادگیرندگان در سکوت به این رمزنگاری نگاه می

باره، چهار نفر از آنان ایستادند چنان که قبالً توافق کرده بودند؛ و به طرف به یک

 دیواری رفتند که رمزنگاری روی آن نصب شده بود.

آنان از نزدیک به رمزنگاری خیره شده بودند. آنگاه کنار پنجره رفتند و بیرون را 

د و دوباره به انزده شدهکردند گویی که شگفتنگاه کردند. آنان به یکدیگر نگاه می

است و  نچنیایناین مونته ماریو است. مونته ماریو »رمزنگاری نگاه کردند، و گفتند: 

 «دانستیم.ما این را نمی

ان دست شای از جهانکنندگان توانستند به فاصلهاز طریق رمزنگاری این شرکت

رون شان بییابند و شروع به بازشناسی آن کردند. این همچون زمانی بود که از جهان

آمدند تا آن را بهتر بشناسند. در حلقۀ فرهنگی بعدی آنان تجربۀ متفاوتی داشتند. می
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گر، اهدههای مشمثابۀ سوژهماریو را شکستند و، بهآنان صمیمیت سخت خود با مونته 

 خود را در مقابل جهان کوچک وجودشان قرار دادند.

م(، دهای که گاهی با عنوان نظری به آن ارجاع میهای فرهنگی )زمینهدر این حلقه

نگرش سوژۀ کنجکاو و انتقادی نقطۀ عزیمت اساسی برای فرایند سوادآموزی است. 

 کردن این فعالیت انتقادی در تحلیل عمل اجتماعید دگرگونی و عملیواقعیت در فراین

تر به عمل سازد تا در مرحلۀ پساسوادآموزی عمیقبرای یادگیرندگان ممکن می

خاذ کنند. این شان اتتر نسبت به روش زندگیشناخت نفود کنند و نگرشی کنجکاوانه

ه تجربۀ خود و همچنین شود که هموارفردی شناخته می واسطۀبهنگرش انتقادی 

 کشد.استدالل پشت این تجربه را به پرسش می

شود درکی عمیق از واقعیت تحت در مرحلۀ سوادآموزی، آنچه برایش تالش می

 تحلیل نیست، بلکه توسعۀ نگرشی کنجکاوانه برای تهییج توانایی انتقادی یادگیرندگان

اند. آنچه چالش کشیده شده های شناخت است که توسط ابژۀ شناخت بهسوژه عنوانبه

ای کند و ابژهای است که جستجو میمهم است تجربۀ سیستماتیک این رابطۀ میان سوژه

کنندگان صرف مثابۀ بیماران عمل و دریافتکه باید شناخته شود. وقتی یادگیرندگان به

شوند، این رابطه وجود ندارد. در این مورد، کلمات آموزگار در نظر گرفته می

 گویند.گیرندگان کلمات خودشان را نمییاد

شور ویژه در کای مطبوع نیست. بهچیز در توسعۀ چنین پروژهبدیهی است که همه

تازگی به استقالل دست یافته است. مردم و رهبرش با مشکالت زیادی کوچکی که به

صلی االمللی کاکائو که کاالی اند، برای مثال، نوسانات قیمت بازار بینمواجهه داشته

اش فقدان ها استعمارگری آسان نیست، که مشخصهآن است. غلبه بر میراث منفی قرن

 دیده برای انجام وظایف موردنیاز در بازسازی ملی است.پرسنل آموزش
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دیده و منابع مادی طبیعتاً بازتاب کافی در سوادآموزی فقدان پرسنل آموزش

ریزی بلکه در اجرای برنامۀ هتنها در برنامبزرگساالن داشته است که موانع نه

سوادآموزی نیز وجود دارد. پس به همین دلیل بود که وزیر سابق آموزش، ماریا 

گرایانه باشد و در طول چهار سال اجرا ای ساده بود که واقع، به دنبال برنامه1آموریم

اند تهدم آموخکه مرسوادی در سائوتومه و پرینسیپه درحالیشود، با امید از بین بردن بی

 کلمات خودشان را بگویند. 

II 

بارها در بخش نخست این فصل گفتم که موادی که برای مراحل سوادآموزی و 

مایش برانگیز باشند نه از موضعی باال. برای نیابند باید چالشپساسوادآموزی توسعه می

ین اب تمرهایی از کتاینکه چگونه این کار در سائوتومه و پرینسیپه انجام شده، بخش

، از مرحلۀ سوادآموزی، و برخی متون از دفتر فرهنگ عامۀ دوم، «عمل برای یادگیری»

 2اند.از مرحلۀ پساسوادآموزی، گزینش شده

از دو رمزنگاری )عکس( تشکیل شده است: « عمل برای یادگیری»مرحلۀ نخست 

نا؛ ش ها سائوتومه، با گروهی از جوانان در حالاول، عکسی از یکی از زیباترین خلیج

ای روستایی، با گروهی از جوانان در حال کار. در کنار تصویر دومی، عکسی از منطقه

در .« آموزدبا شناکردن است که فرد شناکردن را می»جوانان در حال شنا نوشته شده: 

با کارکردن است که فرد کارکردن را »کنار تصویر جوانان در حال کار نوشته شده: 

ردن را ککردن است که بهتر عملبا عمل»صفحه نوشته شده: و در پایین « آموزد.می

 «آموزیم.می

                                                           
1 Maria Amorim 
2 See the excellent article by D.Merril Swert, “Proverbs, Parables and Metaphors—
Applying Freire’s Concept of Codification to Africa,” in Convergence 14, no. 1 (1981). 
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حال  شود که سوادآموزان درنخستین صفحه از کتاب تمرین )که زمانی استفاده می

حاضر قادر به خواندن جمالت کوتاه باشند( به آموزگار و کسانی که تحت آموزشند 

نند. اینجا این ایدۀ اساسی کند بر اهمیت عمل در کسب دانش تأمل کپیشنهاد می

حت تتقویت شده است که فرد تا حدی دانش دارد که با مشارکت در عمل اجتماعی 

 گیرد.قرار می تأثیر

 کند. در این صفحه آمده است:صفحۀ دوم کتاب کار بر اهمیت عمل تأکید می

 

 آموزد،کردن است که فرد شناکردن را میاگر با عمل

 آموزد،فرد کارکردن را میکردن است که اگر با عمل

 آموزد،کردن است که فرد خواندن و نوشتن را میو همچنین اگر با عمل

 پس بیایید برای یادگیری عمل کنیم

 کردن را یاد بگیریم.و بهتر عمل

 

 بیایید بخوانیم:

 مردم

 بهداشت

 زمینیسیب

 رادیو

 بیایید بنویسیم:

ای که در ادامۀ این قطعه قرار دارد برای استفادۀ سوادآموزان است. فضای خالی

ای که این کتاب کار پنداشته اسن، آموزگار باید برای استفاده از محاسن شیوه
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توانند با کلمات پیشنهادشده خواهند و آنچه میسوادآموزان را برای نوشتن آنچه می

 به چالش بکشند.

 گردد:ۀ عمل بازمیمسئلتر، فرد به طوالنی، در متنی 7در صفحۀ 

 

 دانند.آنتونتو، ماریا، پدرو، و فاطیما خواندن و نوشتن را می

 ها با تمرین خوانش، خواندن را آموختند.آن

 آنان با تمرین نگارش، نوشتن را آموختند.

 آموزد.کردن است که فرد میو با عمل

 بیایید بنویسیم:

 

کند مثابۀ دعوتی برای سوادآموزان عمل میر پایان بهیک بار دیگر، فضای خالی د

که برای بیان خودشان در نگارش خطر کنند. در سراسر کتاب کار، از آغاز تا پایان، 

تمرین خوانش و نگارش به چالش  واسطۀبهسوادآموزان مداوماً برای نوشتن و خواندن 

ی پس در فرهنگاند. اگر بدون تمرین نگارش نوشتن ناممکن است، کشیده شده

همچون سائوتومه که فرهنگ شفاهی حاکم است، یک برنامۀ سوادآموزی که به 

گذارد، نیاز دارد که هم بیان شفاهی سوادآموزان فرهنگ آنچنان که هست احترام می

تحریک کند و هم آنان را برای  –گویی، در تحلیل واقعیات ها، در قصهدر بحث –را 

حد ناپذیر فرایندی واشروع نوشتن به چالش بکشد. خواندن و نوشتن مراحل جدایی

 کنند.هستند که فهم و تسلط به زبان را بازنمایی می
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های تر اما کمتر گسترده ارائه شده است که به جنبهمتنی پیچیده 11در صفحۀ 

 پردازد. پیش از متن برخی کلماتی ملی میزندگی استعماری و مرحلۀ کنونی بازساز

 شود:های اصلی بازسازی ملی هستند. صفحه اینگونه آغاز میاند که شامل زمینهآمده

 

 بیایید بخوانیم:

 مدرسه

 مزرعه

 زمین

 کاشتن

 محصول

های قابل پیش از استقالل، اکثر مردم ما مدرسه نداشتند. مزارع، با زمین

تعلق داشت. محصول کار ما نیز متعلق به آنان بود. از شان، به استعمارگران کشت

داریم  مانچیز متفاوت است. ما مدارس بیشتری برای کودکانزمان استقالل، همه

 اند.و مردم شروع به تحصیل کرده

 بیایید بنویسیم:

 

کنندگان همچنان با توجه به ماهیت شفاهی فرهنگ در آن دولت، به هماهنگ

تنها در رابطه با این متن بلکه همۀ متون، ابتدا بلند و آرام نهپیشنهاد شده است که، 

بخوانند، که باید توسط سوادآموزان در سکوت دنبال شود. در مرحلۀ بعد، 

یادگیرندگان باید ابتدا برای زمانی خاص در سکوت بخوانند، پس از آن یک به یک 
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آن  ن، بحث دربارۀشروع به بلند خواندن کنند. اگرچه ممکن است پس از خواندن مت

 ناپذیر باشد.اجتناب

در تالش برای ادامۀ به چالش کشیدن سوادآموزان برای خواندن و نوشتن انتقادی، 

حۀ کند، تمرین زیر در صفهمزمان که فرد برای تحریک بیان شفاهی آنان تالش می

 به آنان پیشنهاد شده است: 12

 

 همواره برای آموختن عمل کنید

 و

 کردن بیاموزید.ملبه منظور بهتر ع

 بیایید بخوانیم:

 بیل

 کاشت

 منبع

 دانش

یم و به کنها را برای کاشت آماده میکار تولیدی منبع دانش است. با بیل زمین

 کنیم.ساخت کشوری جدید کمک می

 کودکان باید با کارکردن بیاموزند.

 مدارس ما باید مدارس کار باشند.

 د بنویسید.تالش کنید دربارۀ متنی که اکنون خواندی

 آموزد.کردن است که فرد میکنید بنویسید. با عملصرفاً همانطور که صحبت می

 



 سواد    132

 

 بیند که چطور چالش سوادآموزان برایاگر کسی کتاب تمرین را مطالعه کنید می

رشد  درک انتقادی، صفحه به صفحه، همراه با دعوت آنان تجربۀ نگارش تدریجاً

یگانه ای معین از فرهنگ بیگانه یا تقریباً بکند. هر چند، اگر کلمۀ نوشتاری در لحظهمی

ه در ای کهای زیربنایییا همزمان با دگرگونیاست، معرفی زبان نوشتاری پیش از 

م زبان ، در آن زمان تعلیحالبااینزمان خواستار آن هستند، وظیفۀ چندان آسانی نیست. 

 انداختن نیست. نوشتاری قابل به تعویق

پس از برخی تمرینات که افعال بودن و داشتن را در زمان حال اخباری، بدون هیچ 

ها و صرف مالحظات نظری مربوط به حاالت و زمانتوضیحی از چیستی فعل و 

های رسد، و چالشی دیگر برای تواناییمی 17کند، فرد به صفحۀ شخصی معرفی می

 انتقادی سوادآموزان:

 

 دانیم. و همۀ ما نسبت به چیزی در جهل هستیم.همۀ ما چیزی می

 به همین دلیل، ما همواره در حال یادگیری هستیم.

 فکر کنیم، و بحث کنیم. بیایید بخوانیم،

با تولید بیشتر، روی زمینی که متعلق به ماست، ثروتی برای شادی مردم 

 آفرینیم.می

سازیم که در آن ای را میجامعه 1همراه با جنبش رهایی سائوتومه و پرینسیپه

کند. نیاز داریم در مقابل کسانی که تالش هرکس برای رفاه همه مشارکت می

 م.ثمار اکثریت توسط اقلیت حاکم را بازگردانند، مراقب باشیکنند سیستم استمی

 حاال سعی کنید دربارۀ آنچه خواندید و مورد بحث قرار دادید بنویسید.

                                                           
1 Liberation Movement of Sāo Tomé and Príncipe (MLSTP) 
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ای از استفادۀ فاعل شخصی و متونی وجود دارند که نمونه 21و  20در صفحات 

 خوانید:می 20ای به قواعد دستوری هستند. در صفحۀ ضمایر مفعولی بدون هیچ اشاره

 

 بیایید بخوانیم.

من نگران کشورمان هستم. کارلوس کتابی به ماریا و کتابی دیگر به من داد. دو 

 روز بعد، کارلوس به مزرعه آمد تا با من صحبت کند. 

 دهم بیانداز.من دوستت هستم، به تو عالقه دارم. نگاهی به این کتابی که به تو می

 ود.شاو صبح زود برای کار بیدار می

 کند.گاهی با خودش، از خودش، برای خودش صحبت می

کند. آنان همزمان با اینکه برای ساخت آینده کار او نیز با خودش صحبت می

 اندیشند.کنند، دربارۀ آیندۀ مردم میمی

 کنم.شان صحبت میها دربارۀ مطالعاتبینیم، با آنهر بار که آنان را می

 ن.من، مرا، به من، برای من، با م

 تو، تو را، به تو، از تو، برای تو، با تو.

 او، او را، خودش، به خودش، از خودش، برای خودش، با خودش.

 جمالتی بنویسید با:

 مرا، تو، با من، به تو، به من.

 

 خوانید:می 21در صفحۀ 
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 بیایید بخوانیم.

ال ح های بسیاری استقالل یافتیم. با وحدت، نظم، و کار درما به قیمت فداکاری

نان که زنیم و با آمان هستند را پس میمان هستیم. آنان که علیهتحکیم استقالل

 شویم.دهند یکی میشان با ما را نشان میوحدت

دی کردید قدرت استثمارتان ابشما استعمارگران، در اشتباه بودید که فکر می

دل به ب های ضعیف و استثمارشدهبود. برایتان ممکن نبود باور کنید که توده

 شوند.شما می نیرویی در مبارزه علیه قدرت

همراهتان تقریباً هرآنچه که متعلق به ما بود را بردید، اما نتوانستید ارادۀ مصمم ما 

 برای آزادبودن را با خود ببرید.

ها اند. آنماریا، جولیتا، خورخه، و کارلوس برای افزایش تولید مبارزه کرده

 آورند.یروزی را میهمواره همراه خود یقین پ

 

 ما، ما را، با ما.

 شما، شما را، با شما.

 ها.ها را، ایشان، به ایشان، از ایشان، برای ایشان، با ایشان، به آنها، آنآن

 

 جمالتی بنویسید با:

 ما را، به آنان، با ما.

 

هایی که های محبوب آمده است که، در فرهنگیکی از داستان 22در صفحۀ 

شان هنوز هم عمدتاً شفاهی است، از نسلی به نسل دیگر رسیده و نقش حافظه
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ها از ی دارند. بخشی از بعد نظری آموزش در این فرهنگانکارغیرقابلپداگوژیک 

ای فاده از استعاره یکی از غناهها استها تحقق یافته است، که در آنطریق این داستان

 زبان عامه است.

یدئولوژی تنها اها بیگانه باشد، که نهتواند نسبت به این داستانآموزش عمومی نمی

. های مردم در آن ترکیب شده استبینیهای جهانکند، بلکه جنبهغالب را منعکس می

 ئولوژی نیستند. پساندازها از جهان بازتولیدی خالص از آن ایددر حقیقت این چشم

، که در آن فرد آنچه قبالً از طریق بیان شفاهی 22از خواندن داستان در صفحۀ 

چالشی برای سوادآموزان  23شناسد، در صفحۀ دانست را در قالب نوشتاری بازمیمی

 طرح شده:

 

توانی کاری بیش از آنچه قبالً انجام دادی انجام دهی. اکنون رفیق، اکنون می

های کوتاه بنویسی. اما پیش از نگارش، ابتدا دربارۀ عمل آن داستانتوانی می

بیاندیش. دربارۀ کار کنار رفقای دیگر بیاندیش. دربارۀ این بیاندیش که چطور 

کنند. دربارۀ کارند و چگونه درو میکنند، چگونه میروی زمین کار می

 نند.کها استفاده میابزارهایی بیاندیش که در مزارع یا کارخانه

کنی، گیری، دربارۀ ساعاتی بیاندیش که روی دریا صرف میرفیق، اگر ماهی می

های های کشاورزی. دربارۀ داستانها، دور از ساحل، دور از زمینروی آب

توانی نویسی، خواهی دید که میماهیگیران بیاندیش. وقتی نخستین داستان را می

 دومی، سومی، و باقی را بنویسی.

 آموزد.دن است که فرد میکربا تمرین

 بیایید تمرین کنیم.
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 بیایید نخستین داستان را بنویسید.

 

 رنهایتدهای محبوبی بنویسند که در صفحۀ بعد پیشنهاد شده سوادآموزان داستان

 های ادبی را پر کنند. به متن نگاه کنید:همۀ گلچین

 

مان ردمه توسط مهایی کهای بسیار بنویسید، روزی با داستانرفقا، اگر داستان

زۀ مردم هایی که از گذشتۀ ما، از مبارکنیم. داستانشده کتابی عظیم خلق میگفته

ها، هایی که از سنتگویند. داستانمان در مقابل استعمارگر میما، و از مقاومت

هایی که از مبارزۀ امروز، گویند. داستانهای ما میها، موسیقی، و مهمانیرقص

 هایی که قطعاتی از تاریخ ما هستند...گویند. داستانمیاز بازسازی ملی 

 

 رسد:، کتاب تمرین با متن زیر به پایان میدرنهایت

 

فتر اید. و همچنین به پایان نخستین درفقا، شما به پایان این کتاب تمرین رسیده

 اید.فرهنگ عامه رسیده

را  مانالقۀ مردمرفقا، با تمرین خوانش و نگارش همزمان با اینکه مسائل موردع

دادید، خواندن و نوشتن آموختید. خواندن و نوشتن را با مورد بحث قرار می

 ختید.نیامو« تو-تُ-تی-تِ-تا»و با تکرار سادۀ « بو-بُ-بی-بِ-با»کردن حفظ

که خواندن و نوشتن را آموختید، دربارۀ بازسازی ملی، تولید، رفقا، درحالی

ان در بازسازی ملی بحث کردید. دربارۀ مسالمت، وحدت، نظم، و کار مردم

 جنبش رهایی سائوتومه و پرینسیپه و نقشش در پیشاهنگی مردم صحبت کردید.
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اکنون، دوباره باهم، در حال نهادن گامی به جلو در جستجوی شناخت بیشتر 

یم. بیایید آموزهستیم، بدون اینکه هرگز فراموش کنیم که با تمرین است که می

شناسیم ن شناختیم را بهتر بشناسیم و چیزهای دیگری که هنوز نمیآنچه پیش از ای

دانیم. همۀ ما نسبت به چیزی نادانیم. به همین دلیل، را بشناسیم. همۀ ما چیزی می

 هستیم. همیشه در حال یادگیری

 یابد که ادامه دارد.ای تداوم میجستجو برای شناخت بیشتر در مبارزه

 پیروزی ازآن ماست.

 یاییداکنون ب

 دفتر فرهنگ عامۀ دوم

 مانمردم

 مانسرزمین

 متونی برای خوانش و بحث

 ای بر دستور زبان()مقدمه

 را ببینیم

 

ر، تر رونوشت متون این دفتر همراه تفسیپیش از شروع تحلیل، یا به عبارت دقیق

اب هایی که در رابطه با کتکردن برنامهرسد نشان دهیم که چگونه عملنظر مهم میبه

کمکی  عنوانبهکه قبلی تمرین و دفتر فرهنگ عامۀ دوم را داشتیم را تغییر داد. درحالی

کرد، که دفتر نخست در مرحلۀ سوادآموزی را تقویت می به سوادآموز تصور شده بود

کتاب پایۀ مرحلۀ نخست پساسوادآموزی پنداشته شده بود. به موقع  عنوانبهدفتر دوم 

ه دفتر کفهمیده شده بود که این نقش آخر باید به کتاب کار واگذار شود، درحالی
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فترها شد، همراه با دیگر دتر از پساسوادآموزی استفاده خواهد دوم در سطحی پیشرفته

دفتر دوم با این متن آغاز  1که در پایین صفحۀ چهار به آنان ارجاع داده شده است.

 شود:می

 

 مقدمه

همراه دفتر فرهنگ عامۀ نخست و کتاب کار خواندن را عمل خوانش آموختید. 

نوشتن را در عمل نگارش آموختید. خواندن و نوشتن را همزمان با این تمرین 

 کردید.مان بحث مید که دربارۀ مسائل موردعالقۀ مردمکردی

ت. اس« با« = »ا»و « ب»مان صرفاً تعلیم دهیم که دهد که به مردمبرای ما، معنا نمی

آموزیم، مهم است که صحیح اندیشیدن را نیز وقتی خواندن و نوشتن را می

م. باید اندیشیمان در کار بیبیاموزیم. برای صحیح اندیشیدن باید دربارۀ اعمال

 مان بیاندیشیم.دربارۀ زندگی روزمره

آموزیم، مهم است برای فهم بهتر استثمار استعماری، وقتی خواندن و نوشتن را می

ای عادالنه، بدون استثمارگر و مان برای خلق جامعهمان، مبارزهمعنای استقالل

 استثمارشده، جامعۀ کارگران تالش کنیم.

ها کلمات به منظور تکرار آن« هایلقمه»کردن حفظ یادگیری خواندن و نوشتن

 نیست.

کنید  دانستید را تقویتبا دفتر فرهنگ عامۀ دوم قادر خواهید بود آنچه از پیش می

تان را افزایش دهید، که در مبارزه برای بازسازی ملی ضروری است. به و دانش

 همین دلیل، باید سخت تالش کنید و با نظم کار کنید.

                                                           
1 On how to work with this Notebook, again see Freire, “Quatro Cartas.” 
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تر دانید، در واژگانی که در پایان دفیابید را نمیای که در متن مینای کلمهاگر مع

ق ای که به دنبالش هستید آنجا نبود، از یک رفیقرار دارد جستجو کنید. اگر کلمه

 کنندۀ فرهنگی صحبت کنید، که او نیز رفیق شماست.بپرسید یا با هماهنگ

 

مساز برانگیز هستند، نه هلماتی چالشاند کها معرفی شدهکلماتی که واژگان با آن

 و مطابق:

 

 یابید که در متون متفاوتهای کلمات را میدر این واژگان برخی کلمات و گروه

شان برای درک تواند در تالشاین دفتر وجود دارند. این کمکی است که می

های درس»متون در خدمت شما باشد، که برای مطالعه نوشته شده نه همچون 

اید کند. بتان را حل نمیتنهایی مشکالتبرای خواندن. واژگان به صرفاً «خوانش

 برای فهم واژگان تالش کنید.

 

شود عمل اتفاقی نیست که نخستین موضوعی که در دفتر فرهنگ عامۀ دوم طرح می

فراگیری است. این موضوع در دو بخش عرضه شده است، چنانکه در مورد اکثر 

ها در سه بخش مورد بحث قرار هرچند برخی از آناست،  طورهمینموضوعات 

رسد که این دفتر را با برانگیختن بحثی درباب عمل نظر ضروری میاند. بهگرفته

 تواند از شرح داستانی ساده آموخته شود.فراگیری آغاز کنیم، که معنایش می
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 عمل فراگیری: بخش اول

زمین  هایترین بخشدر پایینتمام شب باران باریده بود. استخرهای عظیم آب 

ها، زمین آنقدر خیس شده بود که تبدیل به گل ایجاد شده بود. در برخی مکان

خورد. گاهی به جای اینکه سر و الی شده بود. گاهی پای فرد رویش سر می

 رفتن دشوار بود. پدرو و آنتونیو با کامیونکرد. راهبخورد، تا مچ در گل گیر می

های کاکائو به جایی بودند که در آن خشک پر از دانه در حال حمل سبدهای

ه ای از گل نگاه کردند کشدند. توقف کردند. از کامیون پیاده شدند. به چالهمی

هایشان از دو متر گل گذشتند. ضخامت گل را مشکلی برای آنان بود. با چکمه

 حس کردند. دربارۀ آن اندیشیدند. دربارۀ چگونگی حل مشکل بحث کردند.

های خشک درختان، حداقل ثبات را برای عبور ها و شاخهآنگاه، به کمک سنگ

 های کامیون در گل ایجاد کردند تا بدون گیرکردن در آن بتواند رد شود.چرخ

دند را بفهمند، کرپدرو و آنتونیو فراگرفتند. سعی کردند مشکلی که باید حل می

 گیرد.ست که فرامیبالفاصله، پاسخی یافتند. فرد تنها در مدرسه نی

کردند فراگرفتند. فراگیری اتخاذ نگرشی که کار میپدرو و آنتونیو درحالی

 جدی و کنجکاوانه در مواجهه با مشکل است.

 

 عمل فراگیری: بخش دوم

این نگرش جدی و کنجکاوانه در جستجوی فهم چیزها و واقعیات مشخصۀ عمل 

د پدرو و آنتونیو، در زمان فراگیری است. مهم نیست که فراگیری، همچون مور

و مکان کارمان انجام شود. مهم نیست که فراگیری، همچون آنچه در حلقۀ 

فرهنگی انجام دادیم، در زمان و مکان دیگری انجام شود. فراگیری همواره 
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نیازمند نگرشی جدی و کنجکاوانه در جستجوی فهم چیزها و واقعیاتی است که 

 کنیم.مشاهده می

شود متنی است که باید فراگرفته شود. متنی که فراگرفته می متنی که خوانده

شود متنی است ک باید تفسیر شود. اگر متنی را بدون توجه و کنجکاوی می

م توانیاش خوانش را متوقف کنیم نمیبخوانیم و در ابتدا به خاطر دشواری

تفسیرش کنیم. اگر پدرو و آنتونیو به خاطر چالۀ گل حمل بار را متوقف 

 شد؟های کاکائوی آن مزرعه چه میکردند، سرنوشت دانهیم

اگر متنی دشوار است، بر فهم آن پافشاری کنید. همچون کاری که آنتونیو و 

 پدرو در رابطه با مشکل چالۀ گل کردند، با آن کار کنید.

فراگیری نیازمند نظم است. فراگیری آسان نیست، چراکه آفرینش و بازآفرینش 

 ای انقالبی است!گویند. فراگیری وظیفهنچه دیگران میاست نه تکرار آ

 

ن رسد؛ برای مثال، مبارزه با اینظر میاشتغال این متن به عمل فراگیری آشکار به

تواند اعتقاد ایدئولوژیک، نه همواره صریح و روشن، که فرد تنها در مدرسه می

. خارج نظر گرفته شود نظر، مدرسه شاید مکان پیدایش دانش درفراگیرد. از این نقطه

تر از آکادمی هیچ دانشی وجود ندارد، یا بر این اعتقادند دانشی که وجود دارد پایین

است و هیچ ربطی به دانش دقیق فکری ندارد. اگرچه، در حقیقت این دانش 

، در هر تالش آموزشی عمومی در جهت ایجاد «دانش برآمده از تجربه»تحقیرشده، 

رۀ که این اسطوره درباردم باید نقطۀ عزیمت باشد. درحالیتر توسط مدانشی دقیق

دهد، قرار می تحت تأثیربیانی از ایدئولوژی حاکم شدیداً مردم را  عنوانبهآکادمی 
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کمی « شِخوان»گاهی منجر به برانگیختن تحقیر خودشان با توجه به احساس اینکه 

 1شود.دارند می

اده یت عینی )فعالیتی که هرچقدر هم سدرواقعآنگاه، ضرورتاً باید بر فعالیت عملی 

مثابۀ تولیدکنندۀ دانش تأکید شود. عمل ( به2باشد، هرگز فاقد بعد فکریِ فنی نیست

 هایش از آن عملفراگیری اجتماعی همچون شخصیت فردی مستقل از آگاهی سوژه

از  نی، عمل فراگیری، عمل کنجکاوانۀ سوژه در مواجهه با جهان، بیادرواقعکند. می

امل ها عنوع انسان نوعی اجتماعی و تاریخی است، آن ازآنجاکهشکلی از وجود است. 

 دانند.دانند که میدانند، بلکه میتنها میکننده هستند، نهو دگرگون

همچنین الزم است به این نکته اشاره شود که این کنجکاوی دربارۀ ابژه یا واقعیت 

ی از ابژه )که نباید صرفاً با توجه به ظاهرش که نیازمند فهمتحت مشاهده، درحالی

توصیف شود( است، ما را سوی جستجو برای دلیل وجود ابژه یا واقعیت هدایت 

 کند.می

ر دفتر یابد، که در سراساشتغال دیگری که فرد در این متن دربارۀ عمل فراگیری می

ند است. شناختمی شود، اشاره به حق مردم برای شناخت بهتر آنچه از پیشنیز عرضه می

طور جزئی هتر از واقعیاتی که باین برای تسهیل عمل آنان )برای دستیابی به فهمی دقیق

توانند بدانند چه چیز را هنوز می کهطوریبهاند( است، آموخته و توصیف شده

                                                           
ی که تواند برطرف شود، تا حداین تحقیر نسبت به خود با احساسی از اطمینان و اعتماد به نفس می 1

هایی بسیج کنند که برایشان اساسی است، خود را برای تر، خود را حول ادعاهای عمومی بزرگبخش

 شوند.کنند و خواستار شناخت بیشتر میکردن آنان سازماندهی کنند. آنگاه شروع به شناخت میعینی
ای، هرچقدر که مکانیکی و پست باشد، همواره حداقلی از کیفیت فنی، یا حداقلی در هر کار فیزیکی» 2

 Antonio Gramsci, Cuadernos de la Cárcel: Los intelectuales« دارد.از فعالیت فکری خالق وجود 

y las organizació de la cultura (México D.F.: Juan Pablos Editor, 1975), p. 14. 
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های مردم برای انجام، اندیشه، شناخت، دانند. در این فرایند، فرد روی توانایی تودهنمی

تر از خصوص با ارائه یا انتقال تفاسیری دقیقکند. فردی که بهفرینش حساب میو آ

بط اند، مرتشدن نهایی، سفت، و آماده شدهواقعیات، چنان که این واقعیات برای هضم

 مند به برانگیختن و به چالش کشیدن آنان است.نیست. فردی که عالقه

 کند:همانطور که آنتونیو گرامشی اظهار می

برای  شود که تالشیمتقاعدشده تنها زمانی یک حقیقت آشکار می فرد

تسخیرش صورت گرفته باشد. که این درون خودش و برای خودش 

شود. به همین ترتیب، در هر وجود ندارد، بلکه از فتح روح ناشی می

از  ود که فرد فراگیر پیشفرد ضرورتاً حالت تشویشی بازتولید ش

تر رسیده است. این بازنمایی بسیار آموزشیبه آن  [به حقیقتدستیابی ]

ها، خطاها، و مهارت از شرح شماتیک چنین دانشی برای مستمع تالش

یابد. ای است که از طریق آن انسان به شناخت واقعی دست میتدریجی

 1ود.شتعلیمی که به این روش توسعه یافته، بدل به عمل رهایی می

 نگ عامه مطرح شده، این است:ای که در دومین دفتر فرهموضوع بعدی

 

 بازسازی ملی: بخش اول

د. ای جدید هستنمان درگیر خلق جامعهبازسازی ملی تالشی است که در آن مردم

جامعۀ کارگران. اما، توجه کنید، اگر گفتیم که باید جامعۀ جدیدی خلق کنیم از 

                                                           
1 Antonio Gramsci, quoted by Angelo Broccoli, in Antonio Gramsci y la Educatión como 
Hegemonía (Mexico: Editorial Nueva Imagen S.A., 1979), p. 47. 
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ای است رزهاافتد. به همین دلیل، بازسازی ملی مبآن روست که تصادفاً اتفاق نمی

 که ادامه دارد.

ها، برای کار بیشتر در خدمات عمومی، و برای تولید بیشتر در مزارع و کارخانه

کس در سائوتومه و پرینسیپه حق ندارد برای مبارزه جهت بازسازی ملی؛ هیچ

دست روی دست بگذارد و از دیگران انتظار داشته باشد کارها را برایش انجام 

ها و بدون کار در خدمات عمومی، جامعۀ ر مزارع و کارخانهدهند. بدون تولید د

 جدیدی نخواهیم آفرید.

 

 بازسازی ملی: بخش دوم

ر در ها، و کار بیشتدر متن قبلی، دیدیم که تولید بیشتر در مزارع و کارخانه

خدمات عمومی مبارزه برای بازسازی ملی است. همچنین دیدیم که، برای ما، 

ای جدید، بدون استثمارگر و استثمارشده خلق جامعه بازسازی ملی به معنای

 هاست:است. جامعۀ کارگران. به همین دلیل، بازسازی ملی از ما خواستار این

 وحدت

 انضباط

 کار

 هوشیاری

 ای جدید.وحدت همه، داشتن هدفی یکسان: آفرینش جامعه 

  دون بانضباط در عمل، کار، مطالعه، و زندگی روزمره. انضباط آگاهانه، که

شود. انضباط وحدت است، که بدون آن کار چیز انجام و خلق نمیآن هیچ

 رود.از دست می
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 ها. کار در خدمات عمومی. کار در کار روی مزارع. کار در کارخانه

 مدارس.

  هوشیاری، هوشیاری زیاد، در برابر دشمنان داخلی و خارجی، که هر کاری

 .ای جدید خواهند کردخلق جامعه مان برایبتوانند برای جلوگیری از مبارزه

 

اش مسائل بازسازی ملی را طرح کرده بود و با کلمات این متن با همۀ سادگی

وحدت، انضباط، کار، و هوشیاری بازی کرده بود. بدیهی است که موضوع بازسازی 

ای وضعیت کنونی تحمیل شده است. بازی واسطۀبهملی یا بازکشف جامعۀ سائوتومه 

که با کلمات وحدت، انضباط، کار، و هوشیاری، که در بسیاری از شعارها دیده 

نان )که ترین معنای آشود، انجام شده بود برای ارائۀ آنان در متنی پویا بود که عمیقمی

 کرد.یمها قرار داشت( را حفظ یا بازیابی در معرض خطر شخصیت غیرانتقادی کلیشه

واضح است قصد من در بخش دوم این فصل از گزینش متونی از دومین دفتر 

فرهنگ عامه همساز با نکاتی است که در بخش اول اشاره کردم. اینجا یکی دیگر از 

 این متون وجود دارد:

 

 کار و دگرگونی جهان: بخش اول

ملی الیت عپدرو و آنتونیو یک درخت را بریدند. انجام آن را تمرین کردند. فع

د خواهندانستند که میبریدند میانسان نوعی اهدافی دارد. وقتی درخت را می

یدن بریدند بلکه پس از برتنها درخت را میکردند. با ابزارها، نهچه کنند. کار می

آن را تراشیدند. تنۀ بزرگ را به قطعات کوچک تقسیم کردند که در آفتاب 

ن، پدرو و آنتونیو قطعات تنه را اره کردند خشک شده بودند. بالفاصله پس از آ
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ی ها قایقی ساختند. پیش از ساخت قایق، حتهایی ساختند. با تختهها تختهو با آن

خواستند بسازند را در سرشان تصور پیش از بریدن درخت، شکل قایقی که می

دانستند. پدرو و آنتونیو کار کرده بودند. پیش از آن دلیل ساخت قایق را می

کردند. درخت را با کارشان دگرگون کردند و با آن قایقی ساختند. با یم

کنند، و با دگرگونیِ کارکردن است که مردان و زنان جهان را دگرگون می

 کنند.جهان، خودشان را نیز دگرگون می

 

 کار و دگرگونی جهان: بخش دوم

های تنۀ درختی ساختند ها را با تکهها ساختند. تختهپدرو و آنتونیو قایق را با تخته

که بریده بودند. وقتی درخت بزرگ به قطعاتی تقسیم شده بود، دیگر درخت 

نبود. وقتی قطعات تنۀ درخت تبدیل به تخته شد، دیگر قطعات تنۀ درخت نبودند. 

به قایق  ها ساختند، دیگر تخته نبودند. تبدیلوقتی پدرو و آنتونیو قایق را با تخته

 شدند.

ه جهان طبیعت است. قایقی که توسط پدرو و آنتونیو ساخته شده، درخت متعلق ب

متعلق به جهان فرهنگ است، چراکه این جهانی است که انواع انسان با کار خالق 

 اند.خود ساخته

 قایق جزئی از فرهنگ است.

 روش استفاده از قایق جزئی از فرهنگ است.

 رقص جزئی از فرهنگ است.
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 سوم کار و دگرگونی جهان: بخش

آزاد  کند. تنها کارکند همیشه مردان و زنان را تکریم نمیکاری که دگرگون می

است  کند، کاریبخشد. تنها کاری که ما را تکریم میاست که به ما شجاعت می

ای عادالنه، بدون استثمارگر و استثمارشده، آن در آفرینش جامعه واسطۀبهکه 

 مشارکت کنیم.

ردیم، کما آزاد نبود. برای منافع استعمارگران کار می در روزهای استعماری، کار

رفتند گهای ما و نیروی کار ما را میکردند. آنان زمینکسانی که ما را استثمار می

شدند، ما فقیرتر شدند. هرچه آنان ثروتمندتر میو با هزینۀ ما ثروتمند می

م. امروز، ما ه بودیشدیم. آنان اقلیت استثمارگر بودند. ما اکثریت استثمارشدمی

دالنه کار ای عاکنیم. برای خلق جامعهمستقل هستیم. دیگر برای اقلیت کار نمی

 1کنیم. هنوز کارهای زیادی برای انجام داریم.می

 

کامل از افعال انجام شده  ای ساده اما نسبتاً ای بر دستور زبان، مطالعهبا توجه به مقدمه

 کند.شده را پشتیبانی می بود، که متونی که تا اینجا ارائه

                                                           
کردم ای که برگزار میهای تحصیالت تکمیلیخوانش و بحث پیرامون این متن در یکی از دوره 1

کنندگان را برانگیخت. کریستیانو آمارال جورجی گفت: ها و مشاهدات جالبی از سوی شرکتتحلیل

زی که برای هدف آموزشی ضروری است را از دست بدهد: اینکه اندازش از چیفرد هرگز نباید چشم»

 توسط گروه کارگرانی که درگیر فرایند درواقعنقطۀ آغازین بحث ممکن است همانطور عمل کند که 

هستند درک و تفسیر شده است. به این ترتیب، ایدۀ دگرگونی بشر، در دگرگونی طبیعت از طریق کار، 

بیند درک شده است. درک کارگر شهری، مطابق آنچه از عملش میوضوح توسط کارگر روستایی به

ای ویژه از بخش سوم، لزوماً یکسان نیست. در این مورد، بحث باید در شرایط جدیدی شامل مجموعهبه

 های دیگر عرضه شود.از میانجی
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 مبارزه برای رهایی: بخش اول

جنبش رهایی سائوتومه و پرینسیپه مبارزه برای رهایی مردم ما را هدایت کرده 

 است.

مبارزه برای رهایی مردم گینه و  1وردحزب افریقایی برای استقالل گینه و کیپ

 ورد را هدایت کرده است.کیپ

، حزب کارگران، مبارزه برای رهایی مردم 2جنبش مردمی برای رهایی آنگوال

 آنگوال را هدایت کرده است.

مبارزه برای رهایی مردم موزامبیک را هدایت کرده  3جبهۀ رهایی موزامبیک

 است.

ورد، آنگوال، و استقالل همۀ ما، مردم سائوتومه و پرینسیپه، گینه، کیپ

ای ناشی از مبارزه ای از سوی استعمارگران نبود. استقالل ماموزامبیک، هدیه

ال دنبمردم ستمدیده، به عنوانبهای که در آن همۀ ما سخت و دشوار بود. مبارزه

ای متحد شدند که در رهایی، شرکت کردیم. هریک از این مردمان در مبارزه

 شان استعمارگران را سرنگون کرد.آن قادر به مبارزه بودند، و مجموع مبارزات

ای بود که عانه برای پیروزی مردم پرتغالی علیه دیکتاتوریمبارزۀ ما در افریقا قاط

 آوریل در پرتغال تحقق نیافته بود. 25بر آنان مسلط بود. بدون مبارزۀ ما، 

شی کاما مبارزۀ ما علیه هیچ نژاد یا مردم پرتغالی نبود. ما علیه سیستم بهره

 م.رزه کردیاستعمارگران، علیه امپریالیسم، و علیه همۀ اشکال استثمار مبا

 ای عادالنه.بازسازی ملی ادامۀ این مبارزه است، برای خلق جامعه

                                                           
1 PAIGC 
2 MPLA 
3 FRELIMO 
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ای مهم که مداوماً در بحث دربارۀ مبارزه برای رهایی و بازسازی ملی منعکس نکته

نیز هستند. حضور سیاسی و صدای  تاریخشانهای شود این است که مردم سوژهمی

آنان در فرایند بازسازی چیزهایی هستند که در بخش اول این فصل به آنان اشاره 

 کردم.

 

 مبارزه برای رهایی: بخش دوم

اگر استقالل ما صرفاً به معنای جایگزینی استعمارگران توسط اقلیت ملی ممتاز 

م بود. اگر این چنین بود، مردفایده خواهد باشد، مبارزۀ ما علیه استعمارگری بی

ما همچنان توسط طبقات حاکم کشورهای امپریالیست بوسیلۀ اقلیت ملی مورد 

گرفتند. به همین دلیل، بازسازی ملی برای ما به معنای خلق استثمار قرار می

 ای جدیدی است، جامعۀ کارگران، بدون استثمارگر و استثمارشده.جامعه

 م انجام دهیم را به فردا نیاندازیم.توانیبیایید آنچه امروز می

 مبارزه ادامه دارد!

 

و همچنان  –ها تجلیاتی بودند ای جدید، مردی جدید، زنی جدید، همۀ اینجامعه

رسد، رسید، و همچنان مینظر میاند. بهکه در زبان گذار انقالبی ثبت شده –هستند 

ون آن مرد و زن جدید همچ  -توجه به این واقعیت مهم است که نسل جامعۀ جدید 

ستور شود؛ با دشوند. جامعۀ جدید از طریق تولد آزاد میاز عملی مکانیکی ناشی نمی –

 شود.یا به صورت خودکار ظاهر نمی

 د.رسنظر میتر از چیزی است که بهو تولد، که یک فرایند است، همواره سخت
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 جامعۀ جدید

 ای است که در آنجامعه جامعۀ جدید بدون استثمارگر و استثمارشده چیست؟

ای  نیروی کار دیگران را هیچ مرد و زنی، هیچ گروهی از مردم، و هیچ طبقه

ای است که در آن هیچ امتیازی برای کسانی وجود ندارد کند. جامعهاستثمار نمی

شان در مزارع دهند که با دستانکنند و صرفاً به کسانی دستور میکه با قلم کار می

 کنند. همۀ کارگران در خدمت رفاه همه هستند.کار میها و کارخانه

شود. اما برای مردم ضروری است که از امروز شبه خلق نمیای یکچنین جامعه

هایی از این شکل از جامعه کنند، همانطور که پدرو و آنتونیو شروع به داشتن ایده

 ند.تخواستند بسازند را پیش از بریدن درخت در سر داششکل قایقی که می

آوری چطور پدرو و آنتونیو قایق را ساختند؟ یک درخت را بریدند. یاد میبه

تند و با هایی ساخقطعه کردند. با قطعات تختهدرخت را تراشیدند. تنۀ آن را قطعه

ها قایق ساختند. اما حتی پیش از اینکه درخت را ببرند، پدرو و آنتونیو شکل تخته

ند قایق خواهدانستند چرا میدر سر داشتند و می خواستند بسازند راقایقی که می

 بسازند. پدرو  و آنتونیو کار کردند؛ طبیعت را دگرگون کردند.

ای ای جدید، ما نیز نیاز داریم کار کنیم، نیاز داریم جامعۀ کهنهبرای ساخت جامعه

 تر از خلقشک، ساخت یک قایق آسانکه هنوز داریم را دگرگون کنیم. بی

جدید است. اما اگر پدرو و آنتونیو قایق را ساختند، مردم سائوتومه و ای جامعه

د ای جدید خلق خواهنپرینسیپه نیز با وحدت، انضباط، کار، و هوشیاری جامعه

 کرد.
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در متن بعدی دوباره اظهارشده که هیچ جهلی وجود ندارد که مطلق باشد، و اینکه 

ند را شناسر بشناسند و آنچه هنوز نمیشناختند را بهتمردم حق دارند آنچه قبالً می

 بشناسند.

 

 چیز راچیز جاهل نیست. هیچکس همههیچکس نسبت به همه

 داند.نمی

داند. همۀ ما چیز را نمیچیز جاهل نیست. هیچکس همههیچکس نسبت به همه

 دانیم. همۀ ما نسبت به چیزی جاهل هستیم.چیزی می

کاکائو بچیند. او از کودکی با عمل  خوبیداند چطور بهبرای مثال، پدرو می

آموخته است که چطور کاکائو بچیند بدون اینکه درخت را اذیت کند. او تنها 

چطور  داندنیاز دارد نگاه کند تا بداند دانه آمادۀ برداشت است یا نه. اما پدرو نمی

روزنامه چاپ کند. آنتونیو خیلی زود از طریق عمل آموخت که برای چاپ یک 

داند چطور باید کاکائو برداشت کند. ه چطور باید کار کند، اما نمیروزنام

برداشت کاکائو و چاپ روزنامه اعمالی هستند که به یک اندازه برای بازسازی 

 اند.ملی ضروری

دانشی که پدرو از عمل برداشت کاکائو کسب کرده کافی نیست. پدرو نیاز دارد 

اپ است. دانشی که آنتونیو از عمل چ ورطهمینبیشتر بداند. دربارۀ آنتونیو نیز 

روزنامه کسب کرده کافی نیست. آنتونیو نیاز دارد بیشتر بداند. آنتونیو حق دارد 

 تواند بیشتر بداند. مطالعه برای خدمت به مردم تنها یکبیشتر بداند. آنتونیو می

 ای انقالبی است. بیایید مطالعه کنیم!حق نیست بلکه وظیفه
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 کار فکری –کار دستی 

راکه کنند چکنند. آنان کار میکنند، یعنی عمل و اندیشه میمردان و زنان کار می

کنند کار می کنند.کشد به انسان خدمت میبسیار بیشتر از اسبی که گاوآهن را می

 ریزی، و یافتن اهدافی برای کار هستند. در کار،بینی، برنامهچراکه قادر به پیش

ای اش برکند. او از دستانش و تواناییبدنش استفاده میانسان نوعی از تمام 

 کند. بدن انسانی بدنی آگاه است. به همین دلیل، اشتباه استاندیشیدن استفاده می

که کار اصطالحاً دستی را از کار اصطالحاً فکری جدا کنیم. کارگران کارخانه 

های یتان در فعالو مزرعه نیز متفکر هستند. تنها در جوامعی که استفاده از دست

شود برداشت کاکائو و چاپ روزنامه کارهای پست در نظر عملی تمسخر می

 شوند.گرفته می

کنیم. ای که در حال خلق آن هستیم، فعالیت دستی را از فکری جدا نمیدر جامعه

به همین دلیل، مدارس ما مدارس کار خواهند بود. کودکان ما از همان ابتدا، با 

زند. روزی خواهد رسید که در سائوتومه و پرینسیپه، هیچکس آموکارکردن می

راکه چ –برای مطالعه کار نخواهد کرد، و هیچکس برای کار مطالعه نخواهد کرد 

 همه در هنگام کار مطالعه خواهند کرد.

 

 آموزدعمل به ما می

ی یارتوانیم انکار کنیم که بسآموزد. نمیتوانیم انکار کنیم که عمل به ما مینمی

تی توانیم انکار کنیم که وقشناسیم. برای مثال، نمیعمل می واسطۀبهاز چیزها را 

م باران دانیبینیم ابرها به رنگ خاصی هستند، میکنیم و میبه آسمان نگاه می

 دانیم که بارانی مالیم خواهد بود یا طوفان.خواهد آمد یا نه. حتی می



 153  گویند: سوادآموزی در عمل  شان سخن میمردم با کلمات

 

ه ما را احاطه کرده بفهمیم. بنابراین، از زمانی که جوان بودیم آموختیم جهانی ک

که  وبیش، جهانیحتی پیش از یادگیری خواندن و نوشتن کلمات و جمالت، کم

ی کنیم کافکردیم. اما دانشی که از عمل کسب میمی« خوانش»ما را احاطه کرده 

 سازیم.به ما عرضه کردید دفتر دیگری ب« توانیم با مسائلی که شما، رفقانیست. می

 ای انقالبی است!مطالعه که وظیفه برای

 

 فرایند تولیدی: بخش اول

ود، شها ساخته میها، میزها، و قایقها درها، پنجرههایی که با آنچوب برای تخته

شود. فوالد برای ساخت ها یافت میاش، در درختان جنگلدر حالت طبیعی

ی انسان نوع شود.اش، زیر زمین یافت میچکش، بیل، و داس، در حالت طبیعی

سازد. مواد کند، از آنان مواد خام میاز طریق کار، مواد طبیعی را دگرگون می

 شوند.های کار نامیده میطبیعی ابژه

 زمینی که برای کشت برنج آماده شده ابژۀ کار است.

 شوند تا از آنان تخته تهیه شود ابژۀ کار هستند.درختانی که بریده می

ار شوند ابژۀ کهای تبدیل میها، درها، و پنجرهصندلیهایی که به میزها، تخته

 هستند.

 

 فرایند تولیدی: بخش دوم

برای تبدیل مواد طبیعی به مواد خام و تولید چیزی با مواد خام، نیاز به ابزار داریم. 

آالت، ابزارآالت، و ترابری داریم. این چیزها که برای کمک به نیاز به ماشین

 شوند.ریم ابزار کار خوانده میها نیاز داتولید بدان
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 .شوند تا ابزار تولید را شکل دهندمواد طبیعی، مواد خام، و ابزار کار ترکیب می

 ها ابزار تولید در یک مزرعه هستند:این

 زمین برای کشت 

 مواد طبیعی 

 مواد خام 

 .ادوات، ابزارآالت، ترابری 

 

 فرایند تولیدی: بخش سوم

هن به ها یا آدر حالت طبیعی، دیدیم که اگر کار انسانی نبود، درخت به تخته

 سطۀوابهکار انسانی انجام شده،  واسطۀبهها شد. همۀ اینورق فلزی تبدیل نمی

 نیروی کار.

دهند که نیروهای مولد جامعه ابزارهای تولید و کارگران چیزی را تشکیل می

 شوند.خوانده می

رکیب ابزارهای تولید و نیروی کار است. به منظور فهم یک محصول ناشی از ت

جامعه مهم است بدانیم که فرایند تولیدی آن به چه روشی سازمان یافته است. 

د. الزم شونالزم است بدانیم که چطور ابزارهای تولید و نیروی کار ترکیب می

یم: که اسکنند را بشنای که در تولید نقش ایفا میاست ماهیت روابط اجتماعی

 روابط استثمار است یا روابط برابری و همکاری میان همه.

آمیز در دوران استعمار، روابط اجتماعی تولید استثماری بود. بنابراین، خشونت

بود. استعمارگران ابزارهای تولید و نیروی کار را در دست داشتند. آنان صاحبان 
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آالت، ترابری، و نیروی کار ماشینمطلق زمین، مواد طبیعی، مواد خام، ابزارها، 

 کرد.چیز از قدرت و کنترل آنان فرار نمیبودند. هیچ

م، کنیای جدید صحبت میوقتی امروزه دربارۀ بازسازی ملی برای خلق جامعه

ای که در آن روابط کنیم، جامعهای واقعاً متفاوت صحبت میدربارۀ جامعه

 ت.برابری و همکاری میان همه اس اجتماعی تولید دیگر استثماری نیست، بلکه

 

 ذارد.گمتن زیر دوباره ماهیت غیرمکانیکی دگرگونی اجتماعی را به بحث می

 

 کنش دگرگونی

ای ای فرهنگی در حال کار است. اتاق به شیوهما در این اتاق هستیم. اینجا حلقه

اق تهمه مکان خاصی را در ا –سیاه ها، میزها، تختهخاص سازمان یافته. صندلی

ها روی دیوار است. سازماندهی ها و طرحاند. پوسترهایی از شخصیتاشغال کرده

ای متفاوت برایمان دشوار نخواهد بود. اگر احساس نیاز به چنین اتاق به شیوه

سیاه هها، میز، و تختکاری کنیم، در زمانی کوتاه، همراه یکدیگر، جایگاه صندلی

ی مجدد اتاق، با توجه به نیازهای جدید دهیم. سازماندهرا کامالً تغییر می

شده، نیازمند کمی تالش فیزیکی و کار گروهی از سوی ماست. به این شناخته

روش، با توجه به اهداف دیگر، سازمان قدیمی اتاق را دگرگون کرده و سازمان 

 آفرینیم.جدیدی می

ای جدید، سازماندهی مجدد جامعۀ قدیمی، دگرگونی آن برای خلق جامعه

، یا شودشبه آفریده نمیاینقدر آسان نیست. به همین دلیل، جامعۀ جدید یک
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در  هایی عمیقدهد که دگرگونیشود. تنها زمانی رخ میطور اتفاقی ظاهر نمیبه

 جامعۀ قدیمی وجود داشته باشد.

 

ترین ۀ فرهنگ و هویت فرهنگی مرتبط است، مهممسئلدو متن زیر در ارتباط با 

 ای که هنوز تا حدودی استعماری است.ژه در جامعهویموضوعات، به

 

 مردم و فرهنگ

ز ورودشان گفتند پیش اگفتند که تنها آنان فرهنگ داشتند. میاستعمارگران می

به افریقا ما تاریخی نداشتیم. تاریخ ما با آمدن آنان شروع شد. این اظهارات 

ردند. کبر ما اعمال می ها الزامات چپاولی بود که استعمارگراننادرست است. این

تا استثمار اقتصادی ما را تا جای ممکن امتداد دهند، آنان نیاز به تالش برای 

 نابودی هویت فرهنگی ما، انکار فرهنگ ما، و تاریخ ما داشتند.

ند، کنکنند، چراکه جهان را دگرگون میهمۀ مردم فرهنگ دارند، چراکه کار می

 ند.شوبا دگرگونی آن، خود دگرگون می

 رقص مردم جزئی از فرهنگ است.

دهند، جزئی هایشان را پرورش میموسیقی مردم، همچون روشی که مردم زمین

 کردن، ورفتن، خندیدن، صحبتاز فرهنگ است. فرهنگ همچنین شیوۀ راه

 خواندن مردم هنگام کار است.

ظروف غذا، طرز تهیۀ آنان، همچون سلیقۀ غذایی ما جزئی از فرهنگ است. 

رهنگ کنند. ففرهنگ از ابزارهایی ساخته شده که مردم برای تولید استفاده می

کنند. فرهنگ چگونگی فهمند و بیان میشان را میروشی است که مردم جهان
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گ صدای طبلی است شان است. فرهنشان با جهانفهم مردم از خودشان در رابطه

شود. فرهنگ صدای طبل است. فرهنگ پیچ و تاب که در شب نواخته می

 هاست.های مردم با صدای طبلبدن

 

 دفاع از فرهنگ ما

های جنبش ما و دولت ما دفاع از فرهنگ ماست. به همین مشغولییکی از دل

اری، پس از انحالل فرهنگ استعم»گفته:  1دلیل، رئیس جمهور پینتو دا کوستا

هایمان فرهنگ جدیدی را در کشورمان بیافرینیم. این فرهنگ باید بر اساس سنت

ه هایمان بهرهای مثبت سنتجدیدی که در کشورمان خلق خواهیم کرد از جنبه

های منفی را طرد خواهد کرد. طبیعتاً، فرهنگ جدید نباید خواهد بود و همۀ جنبه

 اشد. این فرهنگ به روی فرهنگهای خارجی بسته ببر تأثیرات مثبت فرهنگ

مان را حفظ همۀ مردمان دیگر گشوده خواهد بود، اما همیشه شخصیت ملی

 «خواهد کرد.

 

به همین دلیل، نیاز به تولید داریم، نیاز به آفرینش و بازآفرینش داریم. ما نیاز به 

انیم در توفراگیری بدون دلسردشدن داریم. نیاز به توسعۀ علم و تکنولوژی داریم. نمی

 بینیم متوقف شویم.نخستین مانعی که می

 مشغلۀ شکلی انتقادی از اندیشیدن دوباره در دو متن زیر آشکار شده است.

 

 

                                                           
1 Pinto da Costa 
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 درست اندیشیدن: بخش اول

هدف اصلی ما در نوشتن متون این دفتر به چالش کشیدن شما رفقا برای درست 

اندیشیدن است. منظور ما از به چالش کشیدن شما برای درست اندیشیدن چیست؟ 

ه نیز سئلمتنها به معنای ندای مبارزه، بلکه طرح ست که نهبه چالش کشیدن فعلی

 ت.اس 1هست، که به معنای پرسش، تهییج، و برانگیختن

ه مردم ب« ب+ا=با»مند به تعلیم درست همانطور که در رابطه با سوادآموزی عالقه

مند به این نیستیم که در پساسوادآموزی، جمالت و متونی برای نبودیم، عالقه

خواندن به مردم بدهیم بدون اینکه آنان را بفهمند. بازسازی ملی از همۀ ما 

بازسازی ملی، نیازمند کنش و  خواهد، در هر سطحی ازمشارکت آگاهانه می

مل ای بدون عاندیشه، عمل و نظریه هستیم. هیچ عملی بدون نظریه و هیچ نظریه

 وجود ندارد.

شده و درست اندیشیدن به معنای تالش برای کشف و فهم آنچه در چیزها پنهان

ه مثال، کشف اینک عنوانبهکنیم است. در حقیقت آنچه مشاهده و تحلیل می

نیست که پدروی کوچک را غمگین ساخته، بلکه بیشتر به این « نبودضعیف»

 دلیل است که او کرم دارد.

را  های پزشکی شادیبنابراین، نه از طریق سحر و جادو، بلکه از طریق راهنمایی

 آوریم.برای او به ارمغان می

                                                           
 بودند.افعالی که در ابتدای دفتر مطالعه شده  1
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 اکنون، برگردیم به متون پیشین دفترتان. در خانه، وقتی زمان آزاد دارید، یکی و

سپس دیگری را بخوانید. دربارۀ هر خط و هر گزاره سخت فکر کنید، و تالش 

 اید را بهتر بفهمید.کنید آنچه خوانده

 

 درست اندیشیدن: بخش دوم

ل تر ساختن دانشی که عمدرست اندیشیدن، کشف دلیل وجود واقعیات، و عمیق

انقالبی  ایهست که مردم در جامعبخشد امتیاز اقلیت نیست، بلکه حقیبه ما می

حق  کند به اینگیری سیاسی جنبش ما، تالش میدارند. دولت ما، همسو با جهت

گیری مجدد روش تولید و تحریک مان رسیدگی کند. عالوه بر جهتمردم

 تولید، دولت ما دربارۀ آموزش سیستماتیک مردم نیز نگران است.

نید. روی کوشش ک اکنون تالش کنید تمرینی انجام دهید، برای درست اندیشیدن

ان و آیا آموزش کودک»بینید: ه را چطور میمسئلای کاغذ بنویسید که این تکه

از  تواند مشابه آموزشی باشد که پیشبزرگساالن، پس از استقالل کشورمان، می

 «استقالل داشتیم؟

 تواند مشابه باشد، بگویید چرا.کنید میاگر فکر می

 بگویید چرا.تواند، کنید نمیاگر فکر می

اگر برای شما، آموزش کنونی باید متفاوت از آموزش باشد که پیش از استقالل 

 های این تفاوت اشاره کنید.داشتیم، به برخی جنبه

 

های بیشتر از دفتر، اجازه دهید یک یا دو نکته را در زمینۀ مطالعۀ پیش از ارائۀ گزیده

 ریم.در نظر بگی طورکلیبهطور خاص، و زبان زبان به
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وری فراتر اصطالح دستهای بهبندیدر دفتر، معرفی دستور زبان از تحلیلی بر دسته

د. در شوای رسمی یا مکانیکی انجام نمی، معرفی هرگز به شیوهحالبااینرود. نمی

 مقابل، همواره پویاست.

های پساسوادآموزی این است که قادر به کنندگان در حلقهیکی از نیازهای شرکت

های حلباشند. یکی از راه انقالبخواندن اسناد جنبش، اسناد رسمی دولت، و روزنامۀ 

ما معرفی استفاده از ضمیر موصولی )که( بوده است. این ضمیر در جمالت بسیار 

د، هرچند گاهی آزاردهنده است. هرچه این شومتداول در گفتمان عامه استفاده می

قیقت، تر است. در حجمالت فاصلۀ فاعل و فعل را بیشتر کنند، فهم گفتمان سخت

ند های عامه را مجهز ککنند. در این نگاه، کسی باید گروههای عامه صحبت نمیگروه

ست که ادهندۀ ساختار اندیشۀ دیگری تا از این شکل از زبان استفاده کنند، که نشان

 متعلق به آنان نیست.

 شود:دفتر گفته می 51در صفحۀ 

 

خواهیم یکی دیگر را بیاموزیم، ضمیری در میان انواع دیگر ضمایر، اکنون می

 ها با آن آشنا شویم.خواهیم از طریق مثالبسیار مهم. اما می

 کتابی که خریدم خوب است.

 را داشتیم. کتاب، کلمۀ کهببینید: پیش از کلمۀ 

 دانید، اسمی مذکر، مفرد، و عام است.، همانطور که میابکت
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)از این پس  2کهشود( را با نشان داده می 1)از این پس با که 1کهاگر اکنون کلمۀ 

شود( جایگزین کنید، خواهید دید که معنایش همان است. نشان داده می 2با که

خریدم خوب  2کهکتابی »یا « خریدم خوب است 1کهکتابی »فرقی ندارد بگویید 

 «است.

 مثالی دیگر:

 دیدم زیباست. 1ای کهمزرعه

 را داریم. مزرعه، کلمۀ 1کهدر این مثال، پیش از کلمۀ 

دانید، اسمی عام، مؤنث، و مفرد است. اکنون اگر کلمۀ مزرعه، همانطور که می

جایگزین کنید، خواهید دید که معنایش  2که، که پس از مزرعه آمده، را با 1که

 2کهای مزرعه»یا « دیدم زیباست 1کهای مزرعه». فرقی ندارد بگویید همان است

 «دیدم زیباست.

بتواند جایگزین شکل مذکر، مؤنث، جمع مذکر،  1کهتوجه کنید: هربار که کلمۀ 

 ضمیر است. 1کهشود، کلمۀ  2کهیا جمع مؤنث 

 های دیگر:نمونه

 خوانم خوب است.می 1متنی که

 م.نوشتی را فهمید 1صفحاتی که

 کند این است.بیشتر تولید می 1ای کهمزرعه

 

 

                                                           
1 that 
2 which 
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 دفتر آمده است: 53در صفحۀ 

 

شود(، ضمیر بسیار نشان داده می 3)از این پس با که 1که بیایید استفاده از کلمۀ 

 مهم دیگری را بیاموزیم.

 

 پدرش از آنگوال رسید این است. 3کودکی که .1

تولید کاکائواش در سال جاری بسیار باال بوده  3آیم کهای میاز مرزعه .2

 است.

کنندگانش بیشتر کار کنند نامۀ تبریکی از شرکت 3ای کهحلقۀ فرهنگی .3

 کنند.جمهور دریافت میرئیس

تر صفحات سخت 3کنیم کهطور جدی روی خوانش این کتاب کار میما به .4

 توجه عمیقی دریافت کنند.

 

 است. 2کهبرابر با  3کهدر مثال اول، 

 دهد:معنای جمله را تغییر نمی 2کهبا  3کهبینید چطور جایگزینی می

 پدرش از آنگوال رسیده این است. 3کودکی که

، مزرعه)مؤنث( است، به دلیل اسم مؤنث  2که)مؤنث( برابر با  3کهدر مثال دوم، 

 که مقدم بر آن است:

 تولید... 3آیم کهای میاز مزرعه

 :حلقۀ فرهنگیاست، به دلیل  2که)جمع مذکر( برابر با  3کهدر مثال سوم، 

                                                           
1 whose 
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 کنندگانش بیشتر کار کنند.شرکت 3ای کهحلقۀ فرهنگی

 :کتاباست، به دلیل  2که)جمع مؤنث( برابر با  3کهدر مثال چهارم، 

 صفحات... 3کنیم کهطور جدی روی خوانش این کتاب کار میما به

 

 دهند.را تشکیل می 1کهت وصفی با ضمیر ها که جمالای از مثالاکنون، مجموعه

 اینجا دو گروه از کلمات با معنای کامل داریم:

 این کتاب را امروز خریدم. این کتاب خوب است.

 گروه نخست کلمات:

 این کتاب را امروز خریدم.

 گروه دوم کلمات:

 این کتاب خوب است.

زی توانیم چیهای کلمات به روشی متفاوت، میاکنون، با سازماندهی این گروه

کنیم، که استفاده می 1کهمشابه آنچه قبالً گفتیم بگوییم. به این منظور، از ضمیر 

 تازگی آموختیم:به

 امروز خریدم خوب است. 1کتابی که

 

 مثالی دیگر:

 .این افراد فعاالنه در کار داوطلبانه مشارکت کردند

 تازگی خوش و خرم از مزرعه بازگشته بودند.آنان به

 دوباره، دو گروه از کلمات داریم.

 گروه اول:
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 این افراد فعاالنه در کار داوطلبانه مشارکت کردند.

 گروه دوم:

 تازگی خوش و خرم از مزرعه بازگشته بودند.آنان به

)از این پس  1کهمیر توانیم چیز مشابهی را با ضاجازه دهید اکنون ببینیم چطور می

 شود( بگوییم:نشان داده می 4با که

م تازگی خوشم و خرفعاالنه در کار داوطلبانه مشارکت کردند، به 4این افراد، که

 از مزرعه بازگشته بودند.

 

 یک مثال دیگر:

 رفقا در برابر کزاز از خودشان دفاع کردند. رفقا در برابر آن واکسینه شده بودند.

 کلمات:گروه نخست 

 رفقا در برابر کزاز از خودشان دفاع کردند.

 گروه دوم کلمات:

 رفقا در برابر آن واکسینه شده بودند.

 :4کهاکنون با ضمیر 

در برابر کزاز از خودشان دفاع کردند، در برابر آن واکسینه شده  4رفقایی که

 بودند.

 

دند، قبالً ارائه شهایی که بیایید اکنون آخرین متون را ببینیم، که همراه با آن

 دهند:اندازی کلی از دفتر به ما میچشم

                                                           
1 who 
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 ارزیابی عمل

کردن بدون ارزیابی عمل ناممکن است. ارزیابی عمل تحلیل چیزی است عمل

 شده با اهدافی که تالش کردیم با عملدهد، مقایسۀ نتایج کسبکه فرد انجام می

ها را آشکار دقتیبیها، اشتباهات، و ها برسیم. ارزیابی عمل قضاوتبه آن

ایش وری ما را افزکند، و بهرهکند، بهتر میکند. ارزیابی عمل را تصحیح میمی

 بخشی از آن متوقف نخواهد شد. عنوانبهدهد. کار ارزیابی عمل هرگز می

کنید، شما، رفقا، عملی در این حلقۀ فرهنگی دارید. با تسهیلگر فرهنگی کار می

کند. شما در حلقۀ نید که اهداف خاصی را دنبال میکای را دنبال میبرنامه

اید، فرهنگی هستید و درگیر عمل خوانش بهتر و بهتر، تفسیر آنچه خوانده و نوشته

دانید برقراری ارتباط، بهبود دانشی که قبالً داشتید و یادگیری چیزی که هنوز نمی

ناسند. تر و بهتر بشمان را بیشهستید. بازسازی ملی نیاز دارد که مردم ما واقعیت

مان آماده کنند. حلی برای مشکالتمردم ما نیاز دارند خودشان را برای ارائۀ راه

های فرهنگ عامه بخشی از وزارت آموزش است که کمیسیون هماهنگی حلقه

های ریزی، و اجرای بخشی از سیاستسازی، برنامهمسئول سازماندهی، آماده

های فرهنگی توسعه ، با بزرگساالن، در حلقهها راآموزشی ماست. این همۀ این

ها تواند ارزیابی عملی که در این حلقهدهد. پس، کمیسیون هماهنگی نمیمی

اجرا شده را متوقف کند. اما شما، رفقا، باید عمل خودتان را نیز ارزیابی کنید. 

تی اید را بررسی کنید و تالش کنید بر مشکالهایی که کردهباید مداوماً پیشرفت

د، با رفیق تان را تحلیل کنیها روبرو هستید غلبه کنید. اگر شما رفقا، عملکه با آن

تسهیلگر و کمیسیون هماهنگی در جستجوی ابزارهای کار بهتر مشارکت خواهید 

 کرد.
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 عمل نیاز به ارزیابی دارد

 همچون ماهی که نیاز به آب

 و کشاورزی که نیاز به باران دارد.

 

 ریزی عملبرنامه

پیش از این دیدیم که هیچ عملی بدون ارزیابی وجود ندارد. اما عمل نیاز به 

ای روشن از اهدافی ریزی عمل به معنای داشتن ایدهریزی نیز دارد. برنامهبرنامه

ها دست یابیم. به معنای داشتن شناخت از شرایطی خواهیم به آناست که می

ا و وسایلی که در دسترس ماست. خواهیم در آن عمل کنیم، از ابزارهاست که می

ریزی عمل همچنین به این معناست که بدانیم روی چه کسی برای انجام آن برنامه

لحظات  ها واالجلبینی ضربریزی به معنای پیشتوانیم حساب کنیم. برنامهمی

مدت، توانیم برای کوتاهمتفاوت کنش است که باید مداوماً ارزیابی شود. می

آموزد که، ریزی کنیم. گاهی ارزیابی به ما میلندمدت برنامهمدت، و بمیان

ها هرچند اهدافی که داریم درست بودند، اما ابزارهایی که انتخاب کردیم بهترین

یی هااالجلکنیم که، ضربنبودند. از طریق عمل ارزیابی، گاهی نیز درک می

 که تعیین کرده بودیم مطابق امکانات واقعی ما نبود.

 ریزی شده و بهتر انجام شود.های کشورمان نیاز دارد برنامهلیتهمۀ فعا

رسید آمادۀ برداشت آن نبودیم، چه بالیی سر اقتصادمان اگر وقتی کاکائو می

شد و این برای همه فاجعه بود. مهم است که های کاکائو نابود میآمد؟ دانهمی

ملی  ها برای بازسازیرنامهشان و نیاز به مشارکت در بمردم ما نیاز به ارزیابی عمل

 را درک کنند.
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 مرد جدید و زن جدید

شوند. مرد و زن جدید در عمل طور تصادفی ظاهر نمیمرد و زن جدید به

 شوند.بازسازی انقالبی جامعه متولد می

است.  های مرد و زن جدیداجازه دهید دربارۀ برخی کیفیات بیاندیشیم که ویژگی

با هدف مردم و دفاع از منافع آنان است. انجام یکی از این کیفیات همسویی 

جدید  ای از مرد و زنافتد، نشانهمان، بدون توجه به اتفاقی که برایمان میوظیفه

 آموزیم بر فردگرایی وجویی سیاسی، که در آن میاست. معنای درست ستیزه

از  های دیگر از مرد و زن جدید است. دفاع متعصبانخودپرستی غلبه کنیم، نشانه

ایم نیز شاخصۀ مرد و زن جدید ای که برایش مبارزه کردهمان و آزادیاستقالل

شان مان، بلکه با همۀ مردمانی که برای رهاییتنها با مردماست. حس همبستگی، نه

کنند، ویژگی دیگری از مرد و زن جدید است. نینداختن کاری که مبارزه می

 –نجام بهتر آنچه باید انجام دهید در هر روز توان انجام داد به فردا، و اامروز می

های ها کیفیات شایستۀ مرد و زن جدید هستند. مشارکت آگاهانه در تالشاین

 بازسازی ملی وظیفۀ مرد و زن جدید است.

ای انقالبی(، درست اندیشیدن، توسعۀ کنجکاوی در مواجهه با مطالعه )وظیفه

ه و پذیرش نقد سازنده، مبارزه با واقعیت، آفرینش و بازآفرینش، نقد عادالن

 های مرد و زن جدید است.ها ویژگیهمۀ این –های ضدمردمی فعالیت

با مشارکت بیشتر و بیشتر در مبارزه برای بازسازی ملی، به مرد و زن جدید اجازه 

 مان متولد شود.دهیم درونمی
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 مرد جدید، زن جدید، و آموزش

تواند زن جدید این یقین است که کسی نمی های مرد وترین ویژگییکی از مهم

. شود اگر تجدید نشودزودی جدید قدیمی میروی را بگیرد، که بهجلوی پیش

آموزش کودکان، جوانان، و بزرگساالن اهمیت زیادی در آموزش مرد و زن 

مان جدید دارد. باید آموزشی جدید باشد، که در تالشیم تا با توجه به امکانات

. آموزشی کامالً متفاوت از آموزش روزهای استعماری. آموزشی اش کنیمعملی

انگیزد، نه رقابت را. آموزشی که به کمک از طریق کار، که همکاری را برمی

نهد، نه به فردگرایی؛ که روح انتقادی و خالقیت را توسعه متقابل ارزش می

 است، میان دهد، نه انفعال را. آموزشی که بر اساس اتحاد میان عمل و نظریهمی

کار دستی و کار فکری، و به همین دلیل به کسانی که سوادآموز هستند انگیزه 

 بخشد تا درست بیاندیشند.می

اید های اشتباه، یا فقدان انضباط نباشد. بباید آموزشی باشد که طرفدار دروغ، ایده

آموزشی سیاسی باشد، همچون هر آموزش دیگری، اما آموزشی که تالش 

 رواقعدطرفی که بی –طرف نیست طرف باشد. با اعالم اینکه بیکند بینمی

کند که سیاستش، سیاست منافع آموزش جدید تأکید می –ناممکن است 

 مان است.مردم
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 هم.توانم این فصل را خاتمه درساند، من نیز میبا متن زیر، که دفتر را به پایان می

 

 رفیق،

رسیدی. امیدواریم از تجاربی که به شما ارائه به پایان دومین دفتر فرهنگ عامه 

تان شد لذت برده باشید. امیدواریم از تجربۀ بهبود دانشی که قبالً از طریق عمل

داشتید، حتی پیش از آغاز خواندن و نوشتن؛ و از تجربۀ تحکیم و تعمیق دانشی 

تان کسب کردید لذت برده باشید. امیدواریم از که در مرحلۀ نخست مطالعه

ا تر پیرامون موضوعات متعدد و متنوع، که بیافتهای سازمانتجربۀ بحث به شیوه

تر از همه، امیدواریم درک شد لذت برده باشید. اما مهمخوانش متون آغاز می

یفۀ تواند وظیفۀ سادۀ ارائۀ اطالعات باشد. وظکرده باشید که وظیفۀ انقالبی ما نمی

زش درستی آگاه باشیم بلکه همچنین آموها بهتنکند که نهانقالبی ما اقتضاء می

دیدن را بر عهده نگیرد، واقعاً آموزش های عمل آموزشببینیم. اگر فرد مسئولیت

بینند، بلکه از طریق کنش، و در بیند. مردم ما از طریق انفعال آموزش نمینمی

ما ش بینند. بنابراین دغدغۀ ما به چالش کشیدنوحدت دائمی با اندیشه آموزش می

خصۀ ای است که مشگیریرفقا برای اندیشیدن و تحلیل واقعیت است. این جهت

همۀ دفترهای فرهنگ عامه است که شما رفقا، در حال شناخت آن هستید، و در 

 آینده خواهید شناخت.
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 بیسائومروری بر سوادآموزی در گینه

 

 ئو شدی؟بیساۀ سوادآموزی در گینهمسئلمند به، و بعدها، درگیر چرا عالقه     ماسدو

ام به نهضت مندیاجازه بده با گفتن این شروع کنم که حتی پیش از عالقه     فریره

هایی عالقۀ بسیاری به مبارزۀ مردم افریقا برای ر طورکلیبهبیسائو، سوادآموزی در گینه

داشتم. با کنجکاوی زیاد و حتی شادی بیشتر، از نزدیک مبارزه برای رهایی را در 

کردم، و ل میبیسائو دنباائوتومه و پرینسیپه، و گینهورد، سموزامبیک، آنگوال، کیپ

وح وضها در این مبارزات بهگرفتم. تفاوتماهیت متمایز این مبارزات را در نظر می

های تاریخی و جغرافیایی متفاوت مشروط شده بود. حتی پیش از زمینه واسطۀبه

سی و عاطفی به آن اپیوستگی سی –ای به آنجا داشتم بیسائو پیوستگیاستقالل گینه

 کشور و مردم قهرمانش.

ام به نهضت دقیقاً همین پیوندهای فرهنگی، سیاسی، و عاطفی با افریقا بود که عالقه

یل، تا شرقی برزانسانی از شمال عنوانبهبیسائو را برانگیخت. سوادآموزی در گینه

ه متأسفانه هایی کویژه به کشورحدودی از لحاظ فرهنگی به افریقا گره خورده بودم، به

 همچون برزیل، توسط پرتغال استعمار شده بودند.

، اولین سفرم را به افریقا ترتیب دادم، به تانزانیا و زامبیا. پس 1971یا  1970در سال 

ام از ورودم به زامبیا، وقتی در فرودگاه منتظر پروازی داخلی بودم تا مرا به مقصد نهایی
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 کردم، مرا صدا زدند و از من خواستندآموزشی کار میبرساند، جایی که باید با تیمی 

را مالقات  که به پیشخوان اطالعات گزارش دهم. آنجا زوجی از امریکای شمالی

کردند، گروهی شامل کردم که جنبش مردمی برای رهایی آنگوال را نمایندگی می

 تنها در آنگوال بلکه در سراسر افریقا.، شخصیت سیاسی مهم نه1الرا

ای با پیشنهادی از سوی رهبران جنبش مردمی برای رهایی امریکای شمالیزوج 

مایندگان توانم نشستی با برخی نآنگوال آمدند، گفتند که اگر پروازم را تغییر دهم می

م. در مند به صحبت با من هستند. بالفاصله پذیرفتجنبش داشته باشم که بسیار عالقه

کردند، که آنان را شان کار میی آزادی مردمانتظار مالقات با گروهی بودم که برا

کردم. به خانۀ آن زوج رفتیم، جایی که الرا همراه تحسین کرده و از نزدیک دنبال می

 با پنج مبارز دیگر از جنبش منتظر بودند.

ا کارت کشورم را بشناسی که م قدرهمانرفیق پائولو فریره، اگر تو »الرا با گفتن: 

ازظهر از من استقبال کرد. تمام بعد« نگوال را خیلی خوب بشناسی!شناسیم، باید آرا می

را دربارۀ مبارزۀ جاری )در آن زمان مبارزه برای رهایی آنگوال برخی موانع را تجربه 

تر، نقش کار سوادآموزی در مبارزه برای رهایی صحبت کردیم. کرد( و، مهممی

 بیسائو بحث کردیم.نههمچنین دربارۀ مشکالت سوادآموزی در موزامبیک و گی

ای های قویکردم، حمایت، جایی که کار می2)در ضمن، شورای جهانی کلیساها

بخش افریقایی، حتی پیش از مشارکت من، کرده بود. های رهاییاز بسیاری از جنبش

ود. ها را آغاز کرده بمن کسی نبودم که همکاری شورای جهانی کلیساها با این جنبش

 تالش برای تقویت روابط از پیش موجود بود.(کاری که کردم 
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های سیاسی و نظامی آن دوره، ماهیت فرایند آموزشی الرا و من عالوه بر نگرانی

اند، را تحلیل ویژه در مناطقی که آزاد شدهدهد، بهجدیدی که در طول مبارزه رخ می

ب، بعد از شمثابۀ پراکسیسی پداگوژیک به بحث گذاشتیم. کردیم. عمل مبارزه را به

کی بخش و تجربۀ پداگوژیهای مستندی دربارۀ مبارزۀ رهاییشام، اعضای جنبش فیلم

ش بخدهد را به من نشان دادند. این برخورد با رهبران رهاییکه در طول مبارزه رخ می

هشان کار بیسائو همراام و تیم آموزگارانی بود که در گینهافریقایی پیش از درگیری

خی جهات، این دیدار مرا برای آنچه بعدها بدل به سهم آموزشی ما در کردم. در برمی

 بیسائو و آنگوال شد آماده کرد.گینه

پس از زامبیا، به تانزانیا رفتم. شاهد چیزهای زیادی بودم که در آنجا همچون زامبیا 

به یک تانزانیایی نزدیک شدم که عمیقاً در ارتباط  1وجود داشت. در دانشگاه تانزانیا

با جبهۀ رهایی موزامبیک بود. از من پرسید که آیا دعوتی برای دیدار با نمایندگان 

پذیرم یا نه. پذیرفتم. در میان آن نمایندگان بیوۀ را می 2جبهۀ رهایی در دارالسالم

، رهبر ترورشدۀ جبهۀ رهایی، نیز بود. وزیر کنونی آموزش موزامبیک نیز 3موندلیم

ی در زامبیا، مکالماتی دربارۀ آموزش، نقش آن، و آنجا بود. همچون مالقات قبل

 فرایندهای در طول مبارزه برای رهایی داشتیم.

جمهور تانزانیا ای دیدن کنم که رئیسسپس دعوت شدم تا از اردوگاه آموزشی

برای مبارزان جبهۀ رهایی تدارک دیده بود. آموزش فشرده معلمان سوادآموزی را 

، رفتند تا همزمان با جنگ برای رهاییها به موزامبیک میکرد، کسانی که بعدآماده می

های سوادآموزی کار کنند. نکتۀ برجستۀ مهم این آموزش تأکید بر در نهضت
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جدانکردن مبارزات برای آزادی و سوادآموزی بود. در اردوگاه آموزشی با رهبران 

بخش ارزۀ رهاییها که متعهد به مبآموزشی مالقات کردم، از جمله بسیاری از اروپایی

 شده بودند و برای کمک آنجا بودند.

دیدم آنچه برای جوانان اروپایی و افریقایی مهم بود خوشحال بودم از اینکه می

قدرت ایدئولوژیکی بود که از مبارزه برای بازگرداندن عزت نفس و کرامت خبر 

گرامی  برایمرحم و شرور استعماری ربوده شده بود. های بیداد، که توسط دستگاهمی

های مردم موزامبیک بودند، کسانی که برای بود که این جوانان اروپایی در کنار توده

های ها و روشکردند. در طول آن مالقات دربارۀ تکنیکآزادی مبارزه می

 کردند.ای بحث کردیم که استفاده میسوادآموزی

 1خوزه ماریا نونز پریرا، وقتی در ژنو بودم، نامۀ بلندی از 1975سپس، در ژانویۀ 

 عنوانبهکه آن زمان  2دریافت کردم، استادی برزیلی از دانشگاه کاتولیک ریودوژانیرو

ریودوژانیرو خدمت  3تسهیلگر مطالعات افریقایی و آسیایی در دانشگاه کاندیدو مندز

 رزیلی،تسهیلگر مطالعات افریقایی و ب عنوانبهکرد. پروفسور پریرا نوشته بود که می

بیسائو بازگشته است، جایی که نشستی طوالنی با وزیر آموزش، ماریو اخیراً از گینه

، بنیانگذار 6، برادر آمیلکار کابرال5بیسائو، لوئیس کابرالجمهور گینه، و رئیس4کابرال

ا تأکید اش، پریرورد، داشته است. در نامهحزب افریقایی برای استقالل گینه و کیپ

مهور و وزیر آموزش از او خواسته بودند از من بپرسد که آیا جکرده بود که رئیس

ائو را بیسکردن تیمی از آموزگاران در نهضت سوادآموزی گینهدعوتی برای هماهنگ
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پذیرم. این نهضت بر سوادآموزی بزرگساالن متمرکز بود، اما شامل دیگر می

یو کابرال تماس مند بودم، باید با مارشد. اگر عالقههای آموزشی نیز میحوزه

 گرفتم.می

سۀ ام با دیگر اعضای مؤسای در خانهپس از اینکه نامۀ پریرا را دریافت کردم، جلسه

سائو بیبرای بحث دربارۀ نامه و امکان ایجاد برنامۀ مشترک با گینه 1کنش فرهنگی

نشان  بیسائوترتیب دادم. همۀ اعضای مؤسسه عالقۀ زیادی در کمک به برنامۀ گینه

د. روز بعد دعوت را با شورای جهانی کلیساها نیز به بحث گذاشتم. نیتم این بود دادن

طرحی تعبیه کنم که در آن شورای جهانی کلیساها و مؤسسۀ کنش فرهنگی همراه 

 ریزی کنند وهای مشارکت را مطالعه و برنامهیکدیگر کار کنند، بهترین روش

سه ا شناسایی کنند. هم شورا و هم مؤسبیسائو رسوادی در گینهکنی بیهای ریشهچالش

ی ای به ماریو کابرال نوشتم. در چند خط ابتدایپیشنهادم را پذیرفتند، و آن ژانویه نامه

ام. ردهبیسائو بوده است دریافت کای از کسی که در گینهآن نامه ذکر شده بود که نامه

ی ن، برزیل دستگاه سیاسچرا نام پروفسور پریرا را در این نامه ذکر نکردم؟ در آن زما

بسیار سرکوبگری داشت. تبعیدم خودم به من آموخته بود که دربارۀ ذکر اسامی محتاط 

شان باشم چراکه تحت دیکتاتوری برزیل، ممکن است موقعیت مردم یا حتی زندگی

 را به خطر بیاندازم.

دربارۀ  ورجمهفردی که از برزیل برایم نامه نوشت با شما و رئیس»در ادامه، نوشتم: 

امکان سازماندهی تیمی از آموزگاران صحبت کرده بود که در آن من در برنامۀ 

ر بیسائو آغاز شده است. او دسوادآموزی بزرگساالن همکاری کنم که قبالً در گینه
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ای به شما ادامه پیشنهاد کرد که برای شروع گفتگویی دربارۀ چگونگی آغاز کار نامه

 «بنویسم.

ام ای که به ماریو کابرال نوشتم، به نامهدو ماه و نیم پس از نامه، 1975در آوریل 

 شد:پاسخ داد. آن آوریل نامۀ دومی را به او نوشتم، که اینطور آغاز می

ات را دریافت کردم که در آن عالقۀ دولت تازگی نامهرفیق عزیز ماریو کابرال: به»

ریافت مان از دالزم به ابراز رضایتکنم به همکاری با ما را اعالم کرده بودی. فکر نمی

تنها از سوی اعضای مؤسسۀ کنش فرهنگی بلکه همچنین این تأییدیه باشد، رضایت نه

 «از سوی شورای جهانی کلیساها.

در این نامۀ دوم برخی راهبردها را مطرح کردم، شامل امکان اعزام فردی به ژنو 

م که ماریو یسائو. پیشنهاد کردیببرای آغاز بحث درباب وضعیت کلی آموزشی در گینه

های زیادی دانم که او احتماالً برای قبول دعوت ما مشغلهکابرال به ژنو بیاید. اکنون می

 داشت.

یسائو را بهای آموزشی خودتان در گینهآیا تو و تیم آموزگارانت فعالیت     ماسدو

 کردید؟حمایت می

انه علیه خودم بینبرخی انتقادات کوتهتوانم به در پاسخ به این پرسش، می     فریره

ام و ه کردهبیسائو ارائهای زیادی به گینههزینهاند که من کمک. برخی گفتهکنماشاره

مند به همکاری بیسائو واقعاً عالقهام. به عبارت دیگر، گینهبیسائو خریدهراهم را در گینه

کند. این دست انتقادات  توانست پول را ردما در نهضت سوادآموزی نبود، اما نمی

رنجاند، خواستیم به بازسازی سیستم آموزشی کمک کنیم را میتنها ما که واقعاً مینه

گران بیسائو برای شکست استعمارهای گینهبلکه آن رفقایی که قهرمانانه در جنگل

شان در رنجاند. بعید است آنان دوازده سال صرفاً برای فروش منافعجنگیدند را نیز می
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نیم. اما توانستیم ارائه کازای پیشنهاد حمایت مالی کوچکی جنگیده باشند که ما می

 اجازه بده این نوع انتقادات را کنار بگذارم و تالش کنم به سؤالت پاسخ دهم.

های همانطور که قبالً گفتم، شورای جهانی کلیساها نقش مهمی در جنبش

 هایی هرگز کمک به آن جنبشکرد. شورای جهانبخش در افریقا ایفا میرهایی

شان. بخش را متوقف نکرد، حتی در شرایط دشوار در طول مبارزاترهایی

داد در طول بازسازی هایی که شورای جهانی در طول مبارزات ارائه میمشارکت

یافت. برای مثال، های استعماری نیز ادامه میجوامع جدید پس از استقالل از قدرت

دالر به نهضت سوادآموزی در نیکاراگوئه کمک کرد  500000اینکه شورای جهانی 

قطعاً اتفاق بدی نبود. من عضو تیمی از آموزگاران بودم که در این نهضت در 

 نیکاراگوئه شرکت داشتند.

د. بیسائو محدود نکرده بوهایش را به نیکاراگوئه و گینهاما شورای جهانی کمک

وال، موزامبیک، و دیگر کشورها ارائه این شورا همچنین مقادیر زیادی کمک در آنگ

ه کردم فرصت کمک بکرد. پس وقتی بخشی از شورای جهانی که من در آن کار می

 های فنی ارائه کند، همچنین تعهدی مالیبیسائو را داشت، و متعهد شد که کمکگینه

 بیسائورا پذیرفت که همراه آن بود. با اینکه آن بخش پول کمی داشت، وقتی در گینه

کرد که در ژنو بودم. همین روش دربارۀ سفرهای بودم حقوقم را همانطور پرداخت می

شد. اما بخشی از شورای جهانی که ورد نیز اعمال میمن به آنگوال، سائوتومه، و کیپ

ها ای مرتبط بود، ابزارهای مالی برای حمایت از پروژههای آموزشی و توسعهبه برنامه

سائو بیص در جهان سوم را داشت. و این بخش به پروژۀ گینههای آموزشی خاو برنامه

مند بود، و مؤسسۀ کنش فرهنگی طرحی برای درخواست پشتیبانی مالی به این عالقه

 بخش ارائه کرد.
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ورای جهانی های سرفم توسط شبیسائو رفتم، هزینهوقتی برای نخستین بار به گینه

ه بودند توسط بخش مربوطه تأمین مالی شدپرداخت شده بود. بقیۀ تیمی که همراه من 

بیسائو ای به ماریو کابرال در گینهبودند. پس از اینکه نامۀ پریرا را دریافت کردم، نامه

نوشتم تا بگویم که دعوتش برای هماهنگی تیمی از آموزگاران برای کار در 

وق، حق های سفر،پذیرم، اما دولت مجبور نیست هزینهسوادآموزی بزرگساالن را می

شود را بپردازد. با توجه به شرایط اقتصادی های دیگری که گروه متحمل میو هزینه

ود. با دانستیم که این ناممکن خواهد ببیسائو که اخیراً استقالل یافته بود، میگینه

توانستیم خواستیم تا جایی که میپذیرش ارائۀ کمک فنی به نهضت سوادآموزی، می

یم به کشوری که از لحاظ اقتصادی فروریخته بود بار مالی خواستتالش کنیم، نمی

بیسائو تحمیل کنیم. پس ترتیبی داده شده بود تا تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی که به گینه

 های دیگر تأمین مالی شود.رود توسط سازمانمی

اش به یهای سفر اکتشافمؤسسۀ کنش فرهنگی کمک کوچکی برای تأمین هزینه

فت کرد. وقتی بازگشتیم، زیاد دربارۀ کاری که آنجا انجام دادیم بیسائو دریاگینه

ز کارمان در شناسانه اروایتی روش بیسائوهایی به گینهنامهصحبت کردم. مقدمۀ کتاب 

توانی ببینی، اهداف برنامۀ سوادآموزی در طول این سفر است. همانطور که می

ها توسعه یافته بود. ایزیادی توسط گینه بیسائو توسعه یافته بود، نه در ژنو، و تا حدگینه

انیم های مالی بیشتری فراهم کردیم تا بتواین برنامه توسعه داده شد، کمک کههنگامی

بیسائو ادامه دهیم. )در ضمن، به جلوگیری از ایجاد مزاحمت مالی برای دولت گینه

. دولت دمهای مالی را وقتی به نیکاراگوئه رفتم نیز دریافت کرهمین قسم کمک

به  ای نپرداخت. همین ترتیبات برای سفرهایم به آنگوال ونیکاراگوئه برای سفرم هزینه

 سائوتومه و پرینسیپه نیز داده شد.(
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ای که تو، همراه دیگر اعضای مؤسسۀ اشاره کردی که پروژۀ سوادآموزی     ماسدو

 در های فنی در آن شرکت داشتی کامالًارائۀ کمک واسطۀبهکنش فرهنگی، 

 ، تو برای تالش جهت اجرایحالبااینبیسائو توسعه داده شده بود و نه در ژنو. گینه

، ای، طرحی که عوامل مهم سیاسیگرایانه و پوپولیستی بود نقد شدهطرحی که آرمان

رفته بیسائو را شکل داده بودند نادیده گاقتصادی، فرهنگی، و زبانی که واقعیت گینه

امعۀ تان واقعیت جاز مؤسسۀ کنش فرهنگی پیش از اجرای طرحبود. آیا تو و تیمت 

 طور کامل مورد بحث و ارزیابی قرار دادید؟بیسائو را بهگینه

نظرم این نقد از نظر علمی متناقض است. چطور تیم مؤسسۀ کنش به     فریره

هیم؟ ائو توسعه دبیستوانستیم پروژۀ سوادآموزی پوپولیستی را در گینهفرهنگی و من می

خوانده شده چیست؟ تحلیلگران سیاسی « پوپولیستی»ای که معنای روش سیاسی

 های مردم است که در سطوح مختلفگویند روشی پوپولیستی نیازمند ظهور تودهمی

کنند. شان میشروع به خواستن جایگاهی متفاوت در تاریخ اجتماعی و سیاسی جامعه

ر ناگهانی شروع به کشف امکان انحراف طواین همچون زمانی است که ستمدیدگان به

مس ها شروع به دیدن امکان لاند؛ آنکنند که خود را در آن یافتهآسا میاز وضعیتی تن

توانند بگویند قبالً، در طور نمادین، افراد میکنند. بهخطرات متفاوت می

رات تنها طشان، خطرات این مزیت را داشتند که راکد و ایستا بودند. قبالً، خوریغوطه

 عنوانهبشد. به طریقی، نقش فرودست ستمدیدگان شامل بقا در برابر استثمار می

برای  بارد؛ بنابراین ما کار یا چیزیای از مشکالت اقلیمی )برای مثال، باران نمینتیجه

مثابۀ استثماری که توسط طبقۀ حاکم اعمال خوردن نداریم( درک شده بود، نه به

تن خطر گف –کنند مردم ستمدیده، آنان شروع به خطرکردن می شد. در طول ظهورمی

کلمه؛ خطرات اجتماعی، تاریخی، و سیاسی که در اعتراض وجود دارد. این ظهور 
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هیچ دلیل روشنی ندارد؛ شاید به خاطر تغییر در نیروهای مولد جامعه است، شاید به 

 خاطر وضعیتی که توسط اعضای محلی طبقۀ حاکم تشدید شده است.

خطر دستگیرشدن در خیابان، و به  –این مردم با لمس خطرات متفاوت و جدید 

شدن. این کنند. اما ضدخطری نیز وجود دارد: امکان شنیدهظهور می -زندان رفتن 

شود. انگیزد که پوپولیسم خوانده میابزارهای روشی سیاسی برمی واسطۀبهواکنشی را 

اسخ است تا پولیستی در سیاست بیشتر یک پتوانیم بگوییم روش پوبدین ترتیب، می

یزد. این انگانگیزه. این روش پوپولیستی نیست که خیزش مردم ستمدیده را برمی

ماندن در  هایشان برایخیزش مردم است که سیاستمداران را مجبور به تغییر تاکتیک

 کند.قدرت می

 کهنگامیهلیسم. افتد؟ این روش جدید نامی گرفته است: پوپوآنگاه چه اتفاقی می

شوند و طبقات حاکم نیاز به دفاع از خودشان دارند )برای ستمدیدگان بیدار می

ی که اکنند(، رهبریشان را حفظ میکه قدرتواکنش دفاعی به خیزش مردم درحالی

های در کند که در رابطۀ میان تودهپوپولیست خوانده شده بود ابهامی را انتخاب می

بودن، اکم آشکار شده است. از یک سو، برای ادامۀ پوپولیستحال ظهور و طبقات ح

هایی رهبری نیاز به حمایت مردم در خیابان دارد. از سوی دیگر، نیاز دارید محدودیت

گسستی در روش بورژوازی  کهطوریبهدر رابطه با کنش این مردم ایجاد کند 

اند تا از دهها طراحی شورزی و کلیت جامعه رخ ندهد. این محدودیتسیاست

دگرگونی جامعه جلوگیری کنند، تا ستمدیدگان تبدیل به انقالبیون نشوند. بنابراین، 

کنند تا طبقات فرودست از طبقۀ خود فراتر نروند و به طبقات حاکم موانعی ایجاد می

 آگاهی طبقاتی دست نیابند.
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آن  طۀواسبهگرانۀ مردم، که ماهیت این ابهام چیست؟ با محدودکردن حضور مطالبه

تواند کنند، رهبر پوپولیست نمیها اعتراض میآیند و در پارکها میمردم به خیابان

ها برای رساندن ها و پارکمانع مردم جهت یادگیری چگونگی استفاده از خیابان

را  هایش به مطالبات مردمتواند پاسخشان شود. رهبر پوپولیست میصدای مطالبات

دم را از حضور در خیابان منع کند، رهبر دیگر پوپولیست نیست محدود کند. اما اگر مر

خص شود. تا جایی که پاسخش به مطالبات مشو تبدیل به رژیمی آشکارا سرکوبگر می

تداوم  شده(، بهمردم را محدود کند )برای مثال، با اجازۀ تظاهرات فقط در مناطق تعیین

به فرایند کشف خواهد شد که به دهد، که به ناچار منجر تظاهرات عمومی اجازه می

آموزد چطور مطالباتش را ایجاد کند. مردم با کامیابی به موجب آن ستمدیده می

م شوند. بدین ترتیب، خود پوپولیسشان راضی میدهند و از مطالباتکارشان پایان می

 کند.با تحریک دموکراسی تضادها را دستکاری می

نوسان میان دستکاری و تجربۀ  واسطۀبهای وجود دارد که رهبر سیاسی نقطه

ای وجود دارد که رهبری در کند. همچنین نقطهدموکراتیک خود را در آن حفظ می

تواند بیشتر به مردم تکیه بزند. یکی از ابعاد این ابهام آن است که رهبر یک گام آن می

دیده های ستمکه یک پایش روی تودهدارد، درحالیبه چپ و یک گام به راست برمی

رداشتن باست، و پای دیگر روی بورژوازی. وقتی این رهبری با هر دو پا شروع به گام

تواند در دورۀ پیشاانقالب کند، دو احتمال وجود دارد. اول، جامعه میها میروی توده

قرار گیرد، رهبر به اصطالح پوپولیست، پوپولیسم را محکوم کرده و به روند انقالبی 

کند و رژیمی صلب و نظامی را روی کار جناح راست کودتا می شود. دوم،وارد می

 آورد.می
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بیسائو توانید در دخالت ما در گینهنظر علمی، کدام ویژگی پوپولیستی میاز نقطه

موزش بیسائو برای اصالح آهای پوپولیستی در طرح ما در گینهبیابید؟ کدام جنبه

خاص وجود دارد؟ ما با رهبری سیاسی طور ، و سوادآموزی بزرگساالن بهطورکلیبه

ود، بدون ها مبارزه کرده بها با استعمارگران پرتغالی در جنگلدر ارتباط بودیم که سال

 هیچ اثری از پوپولیسم.

رای مثال، در بیسائو نوشتم چیست؟ بهایی که به آموزگاران گینهابعاد پوپولیستی نامه

جدی دربارۀ معنای آموزش انقالبی و های بسیار های سوم و چهارم که جنبهنامه

ۀ استقالل ئلمسسوسیالیستی را بررسی کردم، یا جایی که رابطۀ میان آموزش و تولید و 

جاست؟ های پوپولیستی این اسناد منتشرشده کطبقۀ کارگر را به بحث گذاشتم، ویژگی

ا ب تصور من این است که برخی مردم احتماالً کارهای آموزگاران معروف برزیلی که

م داشتن سهم در کشور واسطۀبهاند. آیا کنند خواندهپوپولیست خواندم مرا نقد می

 خوانده شوم؟ چنیناینتحت رژیمی پوپولیستی باید 

ای در زندگی سیاسی را آغاز برای مثال، امروزه در برزیل مرحلۀ جدید تاریخی

ید ین دولت جدای هستم که در توسعۀ اایم. اگرچه من متعلق به حزب سیاسیکرده

یک برزیلی صمیمانه امیدوارم که این حرکات  عنوانبهنقش نداشته است، 

فع طبقۀ های ضروری به ندموکراتیک ادامه داشته باشد و سیستم دستخوش دگرگونی

یاری ست. بسکارگر شود. اما هیچکس ادعا نخواهد کرد دولت برزیل رژیمی انقالبی

اری کردند اکنون با دولت برزیل همکولیست نقد میپوپ عنوانبهاز آموزگارانی که مرا 

کنند. برای مثال، جالب است بدانیم که در طول ده یا بیست سال دانشجویانی که می

رچه آنان گیرند اگکنند این آموزگاران را پوپولیست در نظر میروی تزهایشان کار می

 .کنند که بسیار از دولتی انقالبی دور استبا دولتی همکاری می
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پوپولیست است که سهم خاصی در رژیمی دارد که پوپولیست محسوب  کسی لزوماً

هایی که من در ام این ادعا است که طرحآنچه من عجیب یافته حالبااینشود. می

اند. پوپولیستی بوده امبیسائو پیشنهاد کردههمکاری با تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی به گینه

م با آموزگاران در آنگوال را پوپولیستی بدانید. مسخره است که بحث قدرهماناین 

ام رزیلیکردن تجربۀ بکنند من هیچ کاری بیش از نشاءافرادی هستند که حتی ادعا می

 بیسائو انجام ندادم. این کامالً نادرست است.در گینه

سائو متهم بیهای قومی مختلف در گینهتفاوتی نسبت به گروهمن همچنین به بی

ن هم مسخره است. چرا باید ایدۀ یادگیری بیشتر را رد کنم؟ با تحلیل و مطالعۀ ام. ایشده

 بیسائو، در موقعیتی بهتر برای درک نیازهای آموزشیتنوع فرهنگی و زبانی در گینه

بیسائو انجام دهم قدم فرانهادن از توانستم در گینهبیسائو بودم. آنچه نمیگینه

را  توانستم پیشنهاداتمیک خارجی، نمی عنوانبههای سیاسی آن دوره بود. محدودیت

بیسائو و بر نیازهایی که توسط رهبران سیاسی درک شده بود تحمیل بر واقعیت گینه

ر روم، توانستم از آن فراتۀ زبانی یکی از مرزهایی بود که نمیمسئلکنم. برای مثال، 

ادآموزی در زبان هایم دربارۀ انجام نهضت سوطور کامل و مؤکد نگرانیاگرچه به

غالی ، رهبری اتخاذ زبان پرتحالباایناستعمارگران را با آموزگاران به بحث گذاشتم. 

 ابزار اصلی نهضت سوادآموزی را از لحاظ سیاسی مفید دانست. عنوانبه

تی تحلیل توانسکنندگان آمیلکار کابرال، نمییکی از تحسین عنوانبه     ماسدو

 بیسائو را نادیده بگیری. خود کابرالو زبانی گینه دقیق او از شخصیت فرهنگی

های بزرگی دربارۀ مشکالت احتمالی در طول دورۀ پسااستقالل با روند اتحاد نگرانی

 های قومی بسیار متنوع داشت.ملی، با توجه به گروه
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رده بود. اش را به عمل درآودقیقاً. آمیلکار کابرال متفکری بود که اندیشه     فریره

 کنم.های جدید کسب میکری بود که بارها و بارها از خواندن او دیدگاهمتف

یکی از رویاهای من، که برآورده نشد، انجام تجزیه و تحلیلی دقیق از کار آمیلکار 

برال: خواستم بنویسم: آمیلکار کاکابرال بود. حتی عنوانی برای کتابی دارم که می

و « یپداگوگ انقالب»مایزی روشن میان خواستم تپداگوگ انقالب. در این کتاب می

های های انقالبی داریم؛ اما پداگوگقائل شوم. ما پداگوگ« پداگوگ انقالب»

 انقالب زیادی نداریم. آمیلکار یکی از آنان بود.

بیسائو ، برای تحقق این رویا باید برای حداقل شش تا هشت ماه در گینهحالبااین

ام رفتم. من توانایی مالی و زمان انجهای افریقایی میماندم و همچنین به دیگر کشورمی

ای که این هالعادای را نداشتم. با توجه به مشکالت مالی فوقچنین وظیفۀ بلندپروازانه

اش پس از استقالل با آن مواجه بود، از دولت کشور جدید در بازسازی جامعه

نداشتم که  همچنین تمایلیام پولی پرداخت کند. بیسائو نخواستم که برای پروژهگینه

 ام را تأمین مالی کند.از شورای جهانی کلیساها بخواهم پروژه

برخی کارهای اولیه را انجام دادم، همچون انجام مصاحبه با رهبران سیاسی مهمی 

که از نزدیک با کابرال کار کرده بودند. برای مثال، با رهبری حزب افریقایی در 

بیسائو مصاحبه کردم. در یک مصاحبه با مدیر سیاسی آن زمان گفتم که پروژه گینه

نچه طرف و آزاد برای گفتن هرآه خود را بیتواند توسط روشنفکری انجام شود کنمی

گیرد. ایدۀ من این نبود که برای پژوهش و بعدها نوشتن کتابی به خواهد در نظر میمی

یا « کادمیکاستقالل آ»بیسائو بروم که در آن بگویم تحت سرفصل به اصطالح گینه

ین به اخواهم بگویم. من روشنفکری مبارز بودم. چه چیزهایی می« عینیت علمی»
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الب مثابۀ پداگوگ انقای جدی و دقیق دربارۀ کابرال بهخواستم مطالعهترتیب، می

 انجام دهم.

دانستم حزبی که توسط کابرال تأسیس شده بود، و شجاعانه برای اما ابتدا باید می

دید. شرایطی وجود داشت که اخراج استعمارگران جنگیده بود، طرحم را چطور می

اید رفت، پیش از اینکه کار را منتشر کنم بنم. اگر پروژه پیش میخواستم ایجاد کمی

کردم تا بررسی شود. کتاب را بدون تأیید حزب نسخۀ خطی را برای حزب ارسال می

 کردم.منتشر نمی

 داد که چرا چنینشاید رهبری حزب با پرسیدن این سؤال به شرایط من جواب می

مثال، اگر  نیستم. برای« مطیع»نفکری گفتم که روشروشنفکر مطیعی هستم. من می

گفت برخی چیزهای اظهارشده به نفع اصالحات سیاسی حزب افریقایی به من می

 ایستادم. اما همچنین از دالیلینیست، احتماالً برای دفاع از موضعم در مقابل حزب می

هایم اهداف آنان را شد حزب نتیجه بگیرد گزارهکردم که منجر میاستقبال می

 کرد.عیف میتض

امتیازها  فرستادم. همۀ حقنویس نهایی را برای انتشار میتنها پس از این فرایند پیش

شد که آنقدر عدالت انسانی و اجتماعی را پیش برد که ای اعطا میبه نهضت سیاسی

 منجر به ایجاد حزب در وهلۀ اول و انقالب پس از آن شد.

دم. حدود ده مصاحبه انجام دادم، نخستین متأسفانه، قادر به تکمیل این مطالعه نبو

 های جوانان مبارز که درمصاحبه با وزیر آموزش، ماریو کابرال بود. همچنین با گروه

طول مبارزه برای رهایی سازماندهی شده بودند مصاحبه کردم. اما به خاطر مشکالت 

مصاحبه  300زمان و دیگر عوامل، تصمیم گرفتم پروژه را ادامه ندهم. به انجام حدود 

 کردن نوارها، و گزینش و ویرایشها، پیادهکردم. تنها کار انجام این مصاحبهفکر می
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سازی و ویرایش را در اروپا انجام دهم، اما توانستیم پیادهبرد. میها زمان میمتون سال

 شد.بیسائو، انجام میها باید در افریقا، عمدتاً گینهمصاحبه

 دهد چقدر با احترام به اصولشده نشان میروژۀ متوقفصحبت با تو دربارۀ این پ

رام گذاشتم. بیسائو احتام. به استقالل فرهنگی و سیاسی مردم گینهانقالب رفتار کرده

یک  عنوانبهکفایت هستم این را ها بیگویند من در بسیاری زمینهوقتی مردم می

گران موفق کفایتی دینقد بی واسطۀبه، هرگز تالش نکردم حالبااینپذیرم. واقعیت می

زلت توانست به من دید و مننقدکردن برخی افراد، این انتقاد می واسطۀبهشوم. یعنی 

 فکری ببخشد.

دهم. دغدغۀ اصلی من کار صادقانه و جدی برای ، من اهمیتی به منزلت نمیدرواقع

ردم. اگر ار را کبیسائو این کای بهتر و عادالنه است، همانطور که در گینهتوسعۀ جامعه

را بخوانند تعهدم به دگرگونی آموزشی در آن  بیسائوهایی به گینهنامهمردم کتاب 

 کشور را خواهند دید.

مالحظۀ زیر را داشتم. در « صحبت کردم»ام در کتابی که همراه دوست شیلیایی

کردم که یادگیرندگان، بدون من از این موضع دفاع می 1950برزیل در طول دهۀ 

های وژهشدن به سبدل واسطۀبهکردن شان، باید به خودشان اجازۀ تجربهه به سطحتوج

پرسم، چطور عمل شناخت را بدهند، عملی که آموزش داللت بر آن دارد. اکنون می

بیسائو انجام دهم؟ عالوه بر این، در زمینۀ توانستم کاری خالف این را در گینهمی

ازکشف های بها شوند، سوژهندگان بدل به سوژهانقالبی باید اصرار کنم که یادگیر

 شان.جامعه

اش با پوپولیسم این آموزگار فقیر برزیلی کجاست، آموزگاری که در طول جلسه

کرد که مردم باید تاریخ کشورشان را پیش برند و به ای اصرار میآموزگاران گینه
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دگان برای یادگیرن اید که یک پوپولیست دربارۀ حقوقعهده گیرند؟ آیا هرگز شنیده

 صحبت کند؟ از فرناندو کاردنال و تاریخشانها و در دست گرفتن شدن به سوژهبدل

ارنستو کاردنال بپرسید که آیا پیشنهاداتم برای نیکاراگوئه ماهیتی پوپولیستی داشت. 

اند. ههایم مواجه شدکند که منتقدانم چقدر سطحی با نوشتهاین انتقادات آشکار می

های پداگوژیکی شده که من ئولوژیک آنان مانع فهم یا خواست فهم طرحنشان اید

 ام.پیش برده

شوی ای مواجه میچطور با فرایند رهایی از طریق سوادآموزی در جامعه     ماسدو

ه سئلمهای متعدد دارد؟ این اش مشکالتی است که ریشه در حضور گفتمانکه مشخصه

های بسیاری بیسائو، دارای زبانه جامعه، مانند گینهشود کتر مینهایت پیچیدهزمانی بی

 باشد که در حال رقابت با یکدیگر هستند.

ابتدا باید با رابطۀ میان سوادآموزی و رهایی سروکار داشته باشیم. مفهوم      فریره

اش فراتر شناختیمثابۀ چیزی فهم شود که از محتوای ریشهسوادآموزی اینجا باید به

تواند به تجاربی تقلیل داده شود که تنها کمی خالقانه هستند، آموزی نمیرود. سوادمی

 کنند.ر میای کامالً مکانیکی رفتامثابۀ دامنههای حروف و کلمات بهتجاربی که با بنیان

در پاسخ به سؤالت تالش خواهم کرد از این درک صلب از سوادآموزی فراتر روم 

عمل  واسطۀهبابطۀ یادگیرندگان با جهان کنم، که مثابۀ رو شروع به فهم سوادآموزی به

دهد که در آن کنندۀ این جهان در فضای اجتماعی بسیار کلی رخ میدگرگون

ط به این ای که مربوگفتمان شفاهی واسطۀبهکنند، و همچنین یادگیرندگان سفر می

 اییکننده است. این فهم از سوادآموزی مرا به مفهومی از سوادآموزعمل دگرگون

 رساند که لزوماً سیاسی است.جامع می
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دۀ کننتحریک عنوانبهحتی در این معنای جهانی، خود سوادآموزی هرگز نباید 

ای از رهایی اجتماعی طبقات فرودست فهم شود. سوادآموزی منجر به مجموعه

کند که نیاز دارند برای دگرگونی شود و در آنان شرکت میهای محرک میمکانیسم

کند. اش اکثریت مردم را تباه میای فعال شوند که واقعیت ناعادالنهجامعهضروری 

ا ر تاریخشاندهد که طبقات ستمدیده سواد در این معنای جهانی در جوامعی رخ می

 ترین مورد این نوع از سوادآموزی در نیکاراگوئه است.گیرند. تازهدر دست می

از فرایند رهایی است. سوادآموزی جالب توجه است که ماهیت این فرایند متفاوت 

در دست گرفتند شروع شد.  تاریخشاندر مورد نیکاراگوئه به محض اینکه مردم 

هایتان مقدم بر گرفتن الفباست. هرکسی که تاریخ را در گرفتن تاریخ در دست

تر سانتواند الفبا را نیز بگیرد. فرایند سوادآموزی بسیار آسادگی میگیرد بهدستانش می

تان جامعه« سیبازنوی»تان است، چراکه که این مستلزم فرایند گرفتن تاریخ در دستان از

 شان را بازنویسی کردند.است. در نیکاراگوئه مردم پیش از خواندش کلمات جامعه

تر، عالوه بر این، جالب است بدانیم که در تاریخ فرهنگی انسان نوعی، یا دقیق

د، ابتدا ای که نتیجۀ این دگرگونی پیشینی بوان نوعیحیوانی که بدل به انسان شد و انس

جهان را تغییر داد و بسیار بعدتر قادر به صحبت دربارۀ جهانی شد که دگرگون ساخته 

ای گذشت تا او بتواند دربارۀ سخنی که از این دگرگونی تولید بود. زمان بسیار طوالنی

در  هازآنجاکدیده و فهم شود.  شده بود بنویسد. سوادآموزی باید در این معنای جهانی

جوامعی که دستخوش فرایندی انقالبی هستند بازنویسی جامعه مقدم بر خوانش کلمه 

 تر است.های سوادآموزی در این جوامع بسیار آساناست، انجام نهضت

وزی تر از خود فرایند سوادآمتر، و تاریخیتر، سیاسیاما همۀ این بحث بسیار کلی

ند ابعاد خاص کد زبانی را فراموش کند. در مورد نیکاراگوئه، تنها توااست. فرد نمی
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ساز از نظر کد زبانی )که پیامدهای الزامی ایدئولوژیک، اجتماعی، و زمینۀ مشکل

در  پوستان ماسکیتو بود. برای بقیه، مشکل بزرگسیاسی خود را داشت( وضعیت سرخ

. این اش صحبت کردیه دربارههای متعددی بود کرابطه با زبان اسپانیایی گفتمان

ها ها میان طبقات اجتماعی مختلف هستند و تنها، به نظر من، مرتبط به تفاوتگفتمان

 توانند فهم شوند.های طبقاتی میدر پرتو تحلیل

اند مواجه ها با آنهای سوادآموزی با توجه به تعدد گفتمانمشکل بزرگی که نهضت

مراتبی طبقات است. در اصل، این بازنویسی نظم سلسلهمرتبط با فرایند بازنویسی جامعه 

 کند. اجازهساختارهای مادی جامعه را دگرگون می درنتیجهشکند و اجتماعی را می

دگرگونی  محرک عنوانبهای تأکید کنم: هرگز نباید سوادآموزی را بده دوباره بر نکته

 مفهومی جهانی تنها بخشی از مکانیسم عنوانبهاجتماعی در نظر بگیریم. سوادآموزی 

کننده است. حتی در برزیل امروز، تفاوتی کیفی میان جنگ سیاسی محرک دگرگون

و تجربۀ سوادآموزی وجود دارد. به خاطر دارم که در کنفرانس جهانی که توسط 

کننده شامل کشورهای شرکت –برگزار شد  2در پرسپولیس 1975در سال  1یونسکو

امریکا، کوبا، کرۀ شمالی، ویتنام، پرو، برزیل، و  متحدهایاالتشوروی،  اتحاد جماهیر

های یکی از موضوعات اصلی ارزیابی نهضت –بسیاری کشورهای اروپایی 

که توسط یونسکو منتشر شد، در « 3بیانیۀ پرسپولیس»سوادآموزی در سراسر جهان بود. 

 سوادآموزی که توسط هایمیان دیگر چیزها اظهار کرد، که موفقیت نسبی نهضت

ود که های انقالبی جوامعی بشان با دگرگونییونسکو ارزیابی شدند بر اساس ارتباط

 افتاد.های سوادآموزی در آنان اتفاق مینهضت

                                                           
1 UNESCO 
2 Persepolis 
3 The Letter of Persepolis 
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ای است که خوانش جهان و واقعیت در بازکشف العادهدهندۀ نقش فوقاین نشان

، دهد که برای مثالن نشان میکند. این همچنیکلی آموزش و جامعۀ انقالبی ایفا می

شان، هرچند باید های زیاد به دلیل موضع ارتجاعیحتی در جوامع دارای محدودیت

واند تآمیز کمتری داشت، اما نهضت سوادآموزی هنوز هم میانتظار نتایج موفقیت

موفق شود و به دیگر عوامل کلیدی که محرک دگرگونی این جامعه هستند کمک 

 ۀ زبانی ناممکن و نارواست.مسئلگرفتن نادیده ،حالبااینکند. 

ا آنان مواجه بیسائو باکنون، بیا دربارۀ مشکالت بزرگی صحبت کنیم که در گینه

 بودیم.

ه در ای آغاز کنی کهای زبانیتوانی با پرداختن به چالشفکر کنم می     ماسدو

 بیسائو با آن مواجه بودی.گینه

وزی شرط اساسی را داشت که موفقیت نهضت سوادآم بیسائو نخستینگینه     فریره

زیبا برای  ای طوالنی وبیسائو مبارزهساخت: دگرگونی انقالبی جامعه. گینهرا ممکن می

ن العاده همچودردسر پداگوگی فوقرهایی را تکمیل کرده بود، تحت رهبری بی

رهبری  پداگوژیکهای اغلب به جنبه بیسائوهایی به گینهنامهآمیلکار کابرال. )در 

تنها برای ارزیابی کرد، نهکابرال، سمینارهایی که در طول مبارزه برگزار می

 کنم.(های نظامی، بلکه برای مبارزۀ فرهنگی نیز اشاره میموفقیت

ه مبارزۀ ، از جملهای سیاسی، اجتماعی، و تاریخیبیسائو زمینهطور خالصه، گینهبه

اش، شرط بیسائو با توجه تنوع زبانیداشت. اما گینهمردمش برای رهاکردن خودشان، 

بیسائو حدود سی زبان و گویش متفاوت داشت که توسط دوم را نداشت. گینه

مثابۀ داشت، که به 1شد. عالوه بر این، زبان کرئولهای قومی مختلف صحبت میگروه

                                                           
1 Creole 
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تومه مزیتی وورد، و سائبیسائو، کیپکرد. کرئول به گینهالمللی عمل میزبانی بین

 بخشید.العاده مثالً نسبت به آنگوال و موزابیک میفوق

تدریج کند، بههای افریقایی و پرتغالی را ترکیب میکرئول، آفرینشی زبانی که زبان

بیسائو توسعه یافته بود. کرئول برای زبان پرتغالی آنطور است که پرتغالی، در گینه

غنا و دوام  التین هستند: فرزند. کرئول به زیبایی و اسپانیایی، فرانسوی، و ایتالیایی برای

ست شود. برای مثال، نیازی نیزبان پرتغالی است. هیچ بیان یا زبانی آماده متولد نمی

، که مستقیماً از 1ای همچون استرسپرتغالی، آلمانی، و اسپانیایی از استفاده از کلمه

سترس در ممکن دیگری برای اانگلیسی اقتباس شده است، شرمگین باشند. هیچ کلمۀ 

شناسم. توسعۀ نیروهای مولد علم و تکنولوژی ربط زیادی به توسعۀ زبان پرتغالی نمی

 زبانی دارد. باید صدها کلمه از این دست را بپذیریم.

 اند و به انگلیسیشدهبینیم که در برزیل ساختهای را میمحصوالت برزیلی

 کند. ازالمللی میندی عادی ارتباطات را بینباین جمله«. 2ساخت برزیل»گویند، می

استفادۀ چنین عباراتی شرمنده نیستم. بنابراین، آیا سخنگویان به زبان کرئول باید از 

اقتباس  شانعباراتی که از زبان پرتغالی برای اشاره به توسعۀ تکنولوژیک جامعه

 اند، شرمنده باشند؟کرده

ین ای را مقرر کنید. و ایری چنین توسعهناپذتوانید با دستور و حکم زیستنمی

وبیش، به کمیسیون آموزش گفتم. در مخاطرۀ سوءتفاهم از سوی چیزی است که، کم

هایم را روی سر لوئیس کابرال گذاشتم و گفتم، جمهور، دستگارد امنیتی رئیس

کنید فهمم چرا وقتی برای مدتی طوالنی پرتغالی صحبت میجمهور، میآقای رئیس»

                                                           
1 estress (stress) 
2 Made in Brazil 
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گیرید. واقعیت این است که ساختار ذهنی شما پرتغالی نیست، حتی اگر رد میسرد

خیلی خوب پرتغالی صحبت کنید. ساختار اندیشۀ شما، که با روش صحبت و بیان شما 

 «سروکار دارد، پرتغالی نیست.

بود که آن زمان در هر شماره یکی از متون  1نوپینتچا ای به نامای گینهروزنامه

ال ایفا های کابرنقش مهمی در انتشار ایده نوپینتچاکرد. رال را چاپ میآمیلکار کاب

انی از دقیقاً همان سخنر نوپینتچاکرد. در تصادفی عجیب، روز بعد از سخنرانی من می

ین گفت که زیباترآمیلکار کابرال را چاپ کرد که با آن مخالف بودم. او در آن می

اند زبان پرتغالی است. )گزارۀ کابرال ها گذاشتهایها برای گینهای که پرتغالیهدیه

اسی ، بعدها فهمیدم که دالیل سیدرواقعباید در زمینۀ مبارزه برای رهایی تفسیر شود. 

نیروی  وانعنبهکرد از زبان پرتغالی برای گزارۀ کابرال وجود داشت. کابرال تالش می

قومی در حال رقابت  های زبانی وکردن اختالف میان گروهبخش برای آراموحدت

دم خواندم: پیامی مستقیم به خو عنوانبهبیسائو استفاده کند.( متن کابرال را در گینه

رفیقم پائولو فریره، تو را بسیار دوست داریم، به تجارت زبان در کشورمان تن نده. »

 «ود.ای زیبا از سوی استعمارگران بخود آمیلکار کابرال گفت که زبان پرتغالی هدیه

ا وجود ارسال این پیام، همراه با اعضای مؤسسۀ کنش فرهنگی به مبارزه درباب ب

نقش زبان پرتغالی در نهضت سوادآموزی ادامه دادم. یکی از همکاران مؤسسه، 

توانستیم دو  درنهایتجنگید. ۀ زبان میمسئل، به شدت بر سر 2مارکوس آرودا

ی تأمین مؤسسۀ کنش فرهنگشناس را )یک بلژیکی و یک افریقایی، که توسط زبان

یاوریم. هر بیسائو به آنجا بمالی شده بودند( برای بحث و بررسی معضل زبانی در گینه
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های کرئول بود؛ فرد بودند. فرد بلژیکی متخصص زبان 1دو از مؤسسۀ زبان داکار

زیلی شناس برهای افریقایی بود. در همان زمان با یک زبانافریقایی متخصص زبان

های کرئول بود. )او روی داد و متخصص زبانتم که در لیون درس میتماس گرف

بیسائو ینهکرد.( او هرگز به گبیسائو کار میفرهنگ لغت و دستور زبان کرئول در گینه

ث کرده بیسائو بحنیامده بود، اما مدتی طوالنی دربارۀ مسائل مربوط به زبان در گینه

 بودیم.

قایی که از بیسائو با حضور پنج کشور افریسمیناری در گینهبه ماریو کابرال پیشنهاد 

های استعمار پرتغال رها شده بودند را دادیم. هدف این سمینار بحث در مورد سیاست

ی خواستیم بحثی کلریزی زبان و آموزش سواد در کشورهای مربوطه بود. میبرنامه

 یابید.میدربارۀ سیاست فرهنگ ببینیم، که درون آن سیاست زبان را 

د زبانی تواندر این سمینار بود که کامالً متقاعد شدم که زبان پرتغالی هرگز نمی

ای به ماریو کابرال نوشتم )ضمیمه را بادوام در نهضت سوادآموزی باشد. سپس نامه

ببینید( که در آن عدم امکان ادامۀ کار سوادآموزی به زبان پرتغالی را تصریح کردم. 

یلۀ تنها وس عنوانبهن عواقب اصرار بر استفاده از زبان پرتغالی در این نامه همچنی

آموزش را تحلیل کردم. برای مثال، یکی از عواقب این است که وقتی زبان پرتغالی 

 گیرد. خوبی برعهدههای ملی را نیز بهکند، باید نقش زبانزبان رسمی عمل می عنوانبه

ه نیروی شدن باهی رسمی برای تبدیلچرا؟ به حدی که انتظار دارید یک زبان جایگ

را  خواهید نقش زبان ملیفهمی از این زبان میطور قابلواسط آموزش جوانان بیابد، به

برعهده گیرد. برای مثال، اگر برزیل تحت فرایندی انقالبی باشد، غیر قابل تصور است 

ند، یا در اتخاذ کتنها زبان آموزش  عنوانبهکه انتظار داشته باشید زبان اسپانیایی را 
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مثالی دیگر که شاید بهتر در خدمت منافع بورژوازی برزیلی باشد، استفاده از زبان 

 تنها زبان آموزش و تجارت است. عنوانبهانگلیسی 

ام به ماریو کابرال گفتم که استفادۀ انحصاری از زبان پرتغالی در آموزش در نامه

 عنوانهبش این است که زبان پرتغالی اای عجیب خواهد شد که مشخصهمنجر به تجربه

ه ای است کیک روبنا باعث تشدید اختالفات طبقاتی خواهد شد، و این در جامعه

 .کندشکستن طبقات اجتماعی خود را بازآفرینی می واسطۀبهشد تصور می

جوانان  نیروی واسط در آموزش عنوانبهبیسائو ادامۀ استفاده از زبان پرتغالی در گینه

آموزان بر اساس دانش گفتاری و نوشتاری آنان در زبان پرتغالی و ادامۀ گزینش دانش

کند که تنها کودکان نخبگان قادر به پیشرفت آموزشی خواهند بود، بنابراین تضمین می

ی لبیسائو دوباره خودشان را در حاشود. مردم گینهطبقۀ حاکم و نخبه بازتولید می

های باالی اقتصادی و سیاسی تحریم خواهند یافت که از سیستم آموزشی و رده

زبان  عنوانهباند. به این دالیل پیشنهادی برای جایگزینی استفاده از زبان پرتغالی شده

 آموزش ارائه کردم.

به ماریو  1977ای که در سال نامه بیسائوهایی به گینهنامهچرا در کتاب      ماسدو

غالی ها دربارۀ نقش زبان پرتای که در آن این نگرانیال نوشتی را نگنجاندی، نامهکابر

 در نهضت سوادآموزی را مطرح کردی بودی؟

دانستم ها قرار ندادم. میاین نامه را بنا به دالیل سیاسی در میان دیگر نامه     فریره

شکل نبود، تنها یک م ۀ زبان پرتغالی در آموزشمسئلورد، بیسائو، همچون کیپدر گینه

گرفت. با سطح باالی ایدئولوژی در رابطه با بلکه آشکارا نیز مورد بحث قرار نمی

ش کردند تا ها تالموضوع زبان آشنا بودم. با توجه به اینکه استعمارگران پرتغالی قرن
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تر است، های آنان زشت است و زبان پرتغالی متمدنبیسائو را قانع کنند زبانمردم گینه

 فهم این آسان بود.

شان را تحمیل کنند. این کار را با دستور ها تالش کردند تا زباناستعمارگران قرن

ه آنان تر بودند، کهای ملی ماهیتاً پستانجام دادند، این تصور را ایجاد کردند که زبان

ه ای مختلط و خراب نشان دادای بودند. کرئول نیز همچون لهجههای قبیلهتنها گویش

توانست زبانی طبیعی در نظر گرفته شود. این وصف توسط نمی درنتیجهشد، و یم

ران را توانند دیگاستعمارگران ایجاد شده بود )تنها کسانی که در قدرت هستند می

بیسائو تحمیل شده بود؛ و هرگز رد نشده بود، حتی در توصیف کنند( و به مردم گینه

ها رهبیسائو هنوز تحت تأثیر این اسطون گینهطول جنگ برای رهایی. بسیاری از رهبرا

 بودند که از لحاظ زبانی جذب و استعمار شده بودند.

های ن زبانبودیکی از مبارزات بزرگ من در این مستعمرات سابق پرتغال تأیید زنده

ملی بود. بحثی رادیویی را به یاد دارم که در سائوتومه داشتم، که در آن وزیر آموزش 

باشد. به خاطر دارم  1که زبان آموزش در سائوتومه باید پرتغالیِ کاموئساعالم کرد 

ی کاموئس را تواند پرتغالکه در پاسخ به او گفتم حتی در لیسبون نیز امروز کسی نمی

کنند تعلیم دهد، چه برسد در سائوتومه که اکثریت مردم حتی به پرتغالی صحبت نمی

 فهمند. یا آن را نمی

 ریزی زبانتالف میان این مستعمرات سابق در خصوص برنامهتا حدودی، به اخ

گذاشتم چراکه امپریالیست نیستم. اما هرگز این فرصت را از دست ندادم احترام می
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ام دربارۀ نقش زبان پرتغالی در آموزش را های واقعیکه به آنان اجازه دهم نگرانی

 بدانند.

م، تشر نکردم چراکه، همانطور که گفتای که به ماریو کابرال نوشته بودم را مننامه

د دارم تر زمان مناسبی نیست. به یاهای سیاسی بزرگاحساس کردم با توجه به نگرانی

داشتم،  اشجمهور لوئیس کابرال پیش از سرنگونیای که با رئیسدر آخرین مکالمه

بان را ز ۀمسئلتوانم اختالفات میان خودمان در رابطه با رفیق پائولو، می»او گفت: 

را  های ملیهای منفی بسیاری از رهبران در مورد زبانمن گفتم که واکنش« بفهمم.

ید ، الزم است به دنیا بگویدرواقعفهمم، اما الزم است این شجاعت را داشته باشید. می

ام تان کنید که حتی استعمارگران پرتغالی نتوانستند انجخواهید کاری را با مردمکه نمی

از های ملی و تحمیل زبان پرتغالی کنید. نیکنی زبانباید اقدام به ریشهدهند. یعنی ن

دارید موضعی بگیرید و اندیشۀ تعلیم الفبای پرتغالی را رها کنید تا بتوانید صحبت 

 کنید.

توانم طور عمومی بگویم. امروز میتوانستم این چیزها را در آن زمان در بهنمی

 بگویم.

رفتی بیسائو نگۀ زبان در گینهمسئلوضعی عمومی دربارۀ آیا از اینکه م     ماسدو

 متأسف هستی؟

نه، چراکه اغلب دالیلی وجود دارد که نیاز است شخصیتی سیاسی از نظر      فریره

فکری سکوت کند، حتی اگر این سکوت گاهی اشتباه تفسیر شود. این سکوت را 

ن زمان صحبت دربارۀ ایبرعهده گرفتم و امروز آن را شکستم چراکه معتقدم اکنون 

وادآموزی به بیسائو نهضتی سمسائل است. با یا بدون پائولو فریره ناممکن بود در گینه

زبانی انجام شود که بخشی از عمل اجتماعی مردم نبود. روش من آنطور که ادعا شده 
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ورد یا سائوتومه نیز شکست نخورد. در سائوتومه و است، شکست نخورد. در کیپ

ورد نسبت به ریخ از دوزبانی وجود دارد. و اگرچه دوزبانی در کیپورد تاکیپ

سائوتومه کمتر رایج بود، همچنان یادگیری پرتغالی با یا بدون کمک من تا حدی 

 ممکن بود.

ه باید با در نظر گرفتن این تحلیل شود که آیا از نظر زبانی انجام نهضت مسئلاین 

از این کشورها ممکن بود. روش من در این یک سوادآموزی به زبان پرتغالی در هیچ

تحلیل فرعی است. اگر چنین کاری ممکن نیست، روش من یا هر روش دیگری مطمئنًا 

شکست خواهد خورد. نامه به ماریو کابرال )که در ضمیمه آمده است( دوام زبان 

 کند، و همچنین عواقب سیاسی و فرهنگی اینکه استعماری زبانیپرتغالی را تحلیل می

 در این کشور تازه رهاشده ادامه یابد.

 ها در رابطه با کار تو دارند این استیکی از مشکالتی که برخی ارزیاب     ماسدو

عمالت، ها و اهای سیاسی، فرهنگی، و ایدئولوژیک نظریهگرفتن جنبهکه با نادیده

ان بر نتواند ناشی از تأکید بیش از حد آپرسند. این میهای تکنوکراتیک میسؤال

 که آنان در ارزیابی نگرشی انتقادی از سویفراگیری مکانیکی خواندن باشد درحالی

آموزی های سوادیادگیرندگان ناتوانند، منظور حدی است که یادگیرندگان در نهضت

شوند. برای مثال، تا چه اندازه های مدنی و سیاسی خود آگاه میاز مسئولیت

کنند؟ ه اقتدار در وجود روزمرۀ خود کسب مییادگیرندگان نگرشی تحلیلی نسبت ب

ر گیری نتایجی استفاده کند که بنا بهای کمی برای اندازهفرد نباید از ابزارها و روش

تر دربارۀ این مشکل ارزیابی طور خاصتوانی بهشان کیفی هستند. آیا میماهیت

 اظهارنظر کنی؟
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شود ما، سؤالی که پرسیده میابتدا، در هر ارزیابی از مشارکت و سهم      فریره

طور مکانیکی نباید این باشد که آیا بیست، سی، صد، هزار، یا تعداد بیشتری از افراد به

عتی را ای باید وساند که در زبان پرتغالی هجی کنند. در مقابل، چنین ارزیابیآموخته

آموزد ی میمثال، فرد عنوانبهایم. مان آموختهدر نظر بگیرد که در فرایند مشارکت

بازسازی جامعه چه از طریق انقالب یا از طرق دیگر چقدر دشوار است؛ فردی که 

عملی مکانیکی بازسازی یا بازکشف کند. بازکشف  واسطۀبهای را تواند جامعهنمی

دهد. بنابراین پرسش از یک جامعه عملی سیاسی است که در تاریخ رخ می

 مهم است. همچنین مهم است بپرسیم که آیابیسائو های بازکشف جامعۀ گینهدشواری

 بیسائو داشته است.مشارکت ما هیچ اهمیتی برای آموزگاران سیاسی گینه

ها و انتقادات نوشتم به برخی از این پرسش 1باز هم، در کتابی که همراه فاندس

دم بیسائو برگرام، گفتم که مایلم روزی به گینهبیسائو اشاره کردهدربارۀ کارم در گینه

و همان گشودگی، رفاقت، و ابعاد سیاسی قبل را ببینم. مایلم بازگردم و با ماریو کابرال 

صحبت کنم، کسی که با آغوشی باز از من استقبال کرد. مایلم با همۀ آن رفقایی که 

هایمان در همراهشان کار کردم صحبت کنم. از آنان بپرسم آیا برخی از نگرانی

آیا این  پرسم کهاند. همچنین از آنان مین را لمس کردهماجلسات و گفتگوهای پیشین

اند، و داشتهبیسائبندی مجدد فرایند آموزشی در گینهها هیچ تأثیری در فرمولنگرانی

 چراکه معقتدم این بخشی مهم از ارزیابی من است.

کنم که به اصطالح شکست کارمان در در صحبت از ارزیابی، دوباره اصرار می

فاده از زبان وضوح عدم امکان استنبود. این شکست به« روش فریره»و به دلیل بیسائگینه
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ای تنها وسیلۀ آموزش در نهضت سوادآموزی را نشان داد. این نکته عنوانبهپرتغالی 

 اساسی است.

ا در ها رهایی سنجیده شود که یکی از آناهمیت مشارکت ما باید در برابر نمونه

ر ای که در حال انجام ارزیابی از کااستفاده کردم. تیمی گینه ام به ماریو کابرالنامه

نندگان کای جمعی بودند که خودشان ساخته بودند. یکی از شرکتتولیدی در مزرعه

تیم که دانسقبالً نمی»اش )که برای من به پرتغالی ترجمه شد( گفت: به زبان مادری

توانیم دانیم، میدانیم که میامروز می ازآنجاکهدانیم. دانیم که میدانیم. اکنون میمی

 «حتی بیشتر بدانیم.

سیاسی  شود و نیاز به حالتیچنین کشف و تصدیقی است که بالفاصله سیاسی می

ای تر بازکشف کشورش دارد. این تصدیق به نظریهاز سوی این مرد در فرایند کلی

الی است. در زبان پرتغ ناپذیری امالییانتقادی از دانش مرتبط است، که ناشی از زیست

نون، داند، اما اکدانست که میدر میان چیزهای دیگر، این مرد کشف کرد که قبالً نمی

تواند بسیار بیشتر بداند. از خودم پرسیدم در به این دلیل، او کشف کرد که می

ای که شروع به یافتن خودش در برابر استعمارگران کرده چه ای کلی از جامعهارزیابی

 تواند ارزش بیشتری داشته باشد.میچیز 

وزن آگاهی تواند همنمی ای سریع و مکانیکی از زبان پرتغالی قطعاًرمزنگاری

هایمان دربارۀ یادگیری پرتغالی به دست آمد. تسلط ای باشد که در طول بحثسیاسی

ن در جها شناسانۀ حضور این مردالفبای پرتغالی قابل مقایسه با درک سیاسی و معرفت

ند. بدون کتواند بداند چرا خودش را دگرگون میمثابۀ انسانی نوعی نیست که میبه

توانم اهمیت نفی نیاز احتمالی به تسلط زبان پرتغالی، یا حتی بهتر، زبان خودش، نمی

 مرتبۀ دومیِ دانشی که این مرد کسب کرده را نادیده بگیرم.
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اً ۀ پداگوژیکی وجود ندارد که ماهیتبه این دلیل درست است که هیچ تجرب این دقیقاً 

سیاسی نباشد. اظهارات این مرد چه از دیدگاه پداگوژیک ارزیابی شوند و چه از 

دیدگاه سیاسی اهمیت فراوانی دارند. فراموشی یا حذف این جنبۀ انتقادی از ارزیابی 

شود؛ رمزگشایی صرف هجاها می« بو-بُ-بی-بِ-با»های منجر به برتری محدودیت

است. وظیفۀ معنکنند بیشان ایفا میی کسانی که نقش بزرگی در بازکشف جامعهبرا

ه تواند از طریق زبانی انجام شود کنمی تاریخشانبرانگیز تصاحب فرهنگ و چالش

 کن کند.کند ابزارهای ارتباطات آنان را ریشهکند و تالش میواقعیت آنان را انکار می

ورد، که سوادآموزی به زبان پرتغالی در کیپ کنی انجام نهضتفکر می     ماسدو

 در آن تا حدودی دوزبانی پرتغالی و کرئول وجود دارد ممکن است؟

نظر سیاسی بهتر از چنین کاری انجام نشود، به دالیل بسیاری که از نقطه     فریره

م به پرتغالی بیسائو، که تعلینظر زبانی، برخالف گینهپیش از این بحث کردیم. از نقطه

خصوص در مناطق تر خواهد بود، بهورد آنجام این کار آسانممکن نیست، در کیپ

قرارگیری در معرض زبان پرتغالی و توسعۀ که حضور استعمارگران موجب شهری، 

کنم، ر می، فکحالبااینداری شده و مردم را ملزم ساخته کمی پرتغالی بیاموزند. سرمایه

 زبان ملی انتخاب شود. عنوانبهورد نیز زبان کرئول باید که در کیپ

بان زای که از طریق استفاده از های استعمارینباید خطر بازتولید ارزش     ماسدو

شوند را نادیده بگیریم. معتقدم ناممکن است مردم را پرتغالی تلقین شده، و هنوز می

زدایی کرده، بازافریقایی کنیم. حتی اگر از نظر از طریق ابزاری که از آنان افریقایی

دهد(، در شرایط سیاسی، هر تصمیمی برای ادامۀ زبانی معنا دهد )و عمیقاً معتقدم نمی

طور جدی ورد بهزبان رسمی و تنها وسیلۀ آموزش در کیپ عنوانبهغالی استفاده از پرت

 کند.شده توسط آمیلکار کابرال را تضعیف میمجموعۀ اهداف سیاسی طرح
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آل توقف سوادآموزی به پرتغالی، و تالش برای پس وضعیت ایده      فریره

وشتاری صورت نویژه استانداردسازی بخشیدن به توسعۀ کرئول خواهد بود، بهسرعت

. بدیهی زبان آموزش عنوانبهتدریج شروع به جایگزینی کرئول با پرتغالی آن، و به

رای ای را تصور کن که بباره انجام شود. تنها سرمایهتواند یکها نمیاست که همۀ این

تون ورد مجبور خواهد بود همۀ مشبۀ کل سیستم آموزشی نیاز است. کیپتغییر یک

ی برنامۀ آموزشی نیاز است را به کرئول ترجمه کند. همۀ متون دربارۀ اش که برااصلی

حتی آموزش معلمان به زبان جغرافیا، خوانش، ریاضی، و علوم باید ترجمه شود. 

به  آرامی شروعتوان بهکرئول دستاورد کوچکی نخواهد بود. اما همچون تانزانیا، می

بیشتری  کرد که در آن کرئول نقشجایگزینی پرتغالی از طریق الگوی دوزبانی سنتی 

ف طور قابل توجهی ضعیکه پرتغالی در طول زمان بهکند، درحالیدر آموزش ایفا می

 شود.طور مؤثری در ده سال نخست تحصیل استفاده میشود. برای مثال، کرئول بهمی

 صیل کنیدهای اولیۀ تحتوانید کرئول را جایگزین پرتغالی در سالبه این ترتیب، می

شود. های برنامۀ آموزشی مرسوم میای در همۀ زمینهطور فزایندهتدریج کرئول بهو به

کرد. مطمئن  1این کاری است که تانزانیا هنگام جایگزینی زبان انگلیسی با سواحیلی

صورم این شود، اما تنیستم آیا سواحیلی امروز در سطح دانشگاه در تانزانیا استفاده می

 شود.یی و متوسطه عمدتاً به زبان سواحیلی انجام میاست که آموزش ابتدا

کنم آموزش به کرئول نیاز است، حتی از دیدگاه آن در هر صورت، فکر می

بیسائو و نیروهای تولیدی که شاید به پرتغالی نیاز داشته باشند. و البته، مردم گینه

لم دهند. اما مس زبان خارجی ادامه عنوانبهتوانند به یادگیری پرتغالی ورد میکیپ

دانستن اینکه پرتغالی زبان ملی و تنها وسیله برای آموزش است کامالً پوچ است. در 
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تر ورد است، این تا حدودی آسانسائوتومه، که درجۀ دوزبانی بسیار باالتر از کیپ

غالی تر پرترسد مردم سادهنظر میخواهد بود. حتی در مناطق روستایی سائوتومه به

 توان به اندازۀ کوچک جزیره نسبت داد.د. این را میکننصحبت می

کند که منجر به شماری را پنهان میموضوع آموزش زبان مشکالت بی     ماسدو

از  بیسائو تحت پوششورد و گینههای سوادآموزی نواستعماری در کیپایجاد نهضت

حتی اگر سوادآموزی به پرتغالی کامالً بادوام بود، باید این  سوادی شد.بین بردن بی

پرسش جدی را مطرح کنیم که تا چه اندازه موفق بوده است، ادامۀ استفاده از پرتغالی 

های فرودست خوار وردینهضت سوادآموزی را همچون سرمایۀ فرهنگی کیپ

وادآموزی ای برای سهوسیل عنوانبهپذیری و دوام پرتغالی کند. بحث بر سر زیستمی

تمی معتبر و وردی سیسۀ فنی استوار است که آیا کرئول کیپمسئلورد بر این در کیپ

تر باشد. نهایت سیاسیشود باید بیکنم سؤالی که مطرح میمند است. فکر میقاعده

ادعای  طۀواسبهباید مقاومت در مقابل سوادآموزی به کرئول را به پرسش بکشیم که 

جیه هایی برای توچنین بهانهشد. الخطی یکنواخت در کرئول حمایت میفقدان رسم

شود. باید تنها وسیلۀ آموزش استفاده می عنوانبهسیاست کنونی استفاده از پرتغالی 

متداول  کنند بر این استداللهایی که به پرتغالی صحبت میوردیبپرسیم چرا کیپ

و به باال را برای تحرک ر درنتیجهی دارد و المللکنند که پرتغالی وضعیتی بینتکیه می

کند. این کنند تضمین میای که به این زبان صحبت میکردههای تحصیلوردیکیپ

 موضع، اتفاقاً حاکی از بر برتری مفروض پرتغالی است.

های که پرتغالی شاید دسترسی به موقعیتانگیز این است که درحالیواقعیت غم

 ورد به ارمغانباالی جامعۀ کیپادی را برای مقامات ردهخاص قدرت سیاسی و اقتص

زند، کسانی که موفق به یادگیری پرتغالی به اندازۀ پس میآورد، اکثریت مردم را 
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کافی برای دستیابی سطوح الزم سواد جهت پیشرفت اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی 

 تنها وسیلۀ آموزش، ادامۀ عنوانبه، ادامۀ استفاده از زبان استعمارگر درواقعاند. نشده

ند. کهای دستکاری است که از حفظ سلطۀ فرهنگی حمایت میارائۀ استراتژی

ی وردی پنهان است مقاومتهای فنی دربارۀ آموزش زبان کیپبنابراین، آنچه در بحث

ها در وردیسازی است، یا شاید امتناع زیرکانه از جذب کیپدر مقابل بازافریقایی

ۀ زبان ئلمسخواهیم عوامل سیاسی و ایدئولوژیک اساسی اگر می« ی.خودکشی طبقات»

تغییر جهت  ترهایمان را از سطحی فنی به سطحی سیاسیرا کامالً بفهمیم، باید پرسش

ورد را توانی پیامدهای سیاسی و ایدئولوژیک تعلیم صرفاً پرتغالی در کیپدهیم. می

 ارزیابی کنی؟

ورد ست که ریشه در ایدئولوژی دارد. وقتی در کیپسیاسیای همسئلاین      فریره

ای بسیار عالی کرد که در آن گفت، سخنرانی 1جمهور آریستیدس پریرابودم، رئیس

مان بیرون انداختیم و اکنون نیاز داریم که از استعمارگران پرتغالی را از سرزمین»

تر از تذهنیت بسیار سخ دستیابی به استعمارزدایی« مان استعمارزدایی کنیم.ذهنیت

د اما از لحاظ اناخراج فیزیکی استعمارگر است. گاهی استعمارگران بیرون انداخته شده

جذب  اندمانند، چراکه در اذهان مردمی که آنان را پشت سر گذشتهفرهنگی باقی می

 اند.شده

کند، و در برخی موارد، جنبش این حضور وحشتناک فرایند انقالب را ایستا می

ور ماند. هرچه بیشتر این حضریا باقی نمیکند. زبان بیسوی رهایی را متوقف میبه

استعمارگرانه ارواح مجذوب مردم استعمارشده را ثابت نگه دارد، بیشتر زبان خودشان 
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ری گی، زبان بخشی از فرهنگ است که با رد آن، بازپسدرواقعرا رد خواهند کرد. 

 شود.فرهنگ بدل به توهمی انقالبی می

دهد. بودن از نظر ذهنی و فرهنگی ادامه میمستمعرۀ سابق به طرق بسیار به مستعمره

رسانی که مالزم ساختار های پیامبه مردم استعمارشده شفاهی یا از طریق سیستم

استعماری است گفته شده که ابزارهای فرهنگی تأثیرگذار برای بیان خودشان ندارند. 

فرزند نامشروع زبان استعماری است. این وصف از زبان  آنان گویشی زشت دارند، که

تدریج مردم را متقاعد ساخته که زبان آنان که توسط استعمارگران تحمیل شده به

 نظامی خراب و پست است که ناالیق وضعیت آموزشی درست است. درواقع

کردن شان وحشیانه است. از صحبتکنند که شیوۀ صحبتباور می درنهایتمردم 

ویژه در حضور استعمارگرانی که مداوماً زیبایی شوند، بهزبان خودشان شرمنده میبه 

کنند. رفتارها و سالیق استعمارگران، شامل زبان، و برتری زبان خودشان را اعالم می

ل ها ظلم و ستم تحمیالگوهایی هستند که توسط ساختاری استعماری در طول قرن

 ند.کها را درونی کرده و احساس شرم میاسطوره اند. باالخره مستعمرۀ سابق اینشده

 انکار شدیداًوردی به من گفتی که آورم که دربارۀ یک کیپیاد میای را بهقصه

ها مداوماً به زبان کرئول کند، اما در مهمانیکرده که به زبان کرئول صحبت میمی

 خوبی به کرئولشد که اگر به این با این واقعیت مواجه می کههنگامیخواند. می

ه زبان داشته که فقط چگونه خواندن بخواند باید بتواند صحبت نیز بکند، اظهار میمی

کردن. شاید او از آن آگاه نبوده، اما او کامالً جذب داند، نه صحبتکرئول را می

سیستم ارزش فرهنگی استعمارگران شده بود. او متقاعد شده بود که به زبان خودش 

 کرد. این فرایند، او خود را از صحبت به زبان خودش منع میاقعدروصحبت نکند. 
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هایش زمزمه گاهی ناخودآگاه است. این روح استعمارگران است که در گوش

 «زبانت خوب نیست... وحشیانه است.»کند، می

در تحلیلت از مسائل زبان در کشورهای سابقاً مستعمره کامالً حق با توست. همواره 

ام که هورد، سائوتومه، آنگوال، و موزامبیک گفتبیسائو، کیپمردم گینهدر مکالماتم با 

مسمی است. وقتی روشنفکران این کشورها از این بی« افریقای پرتغالی»اصطالح 

ی، گویم که هیچ افریقای پرتغالی، فرانسوکنند، همواره به آنان میعبارت استفاده می

کردن جود دارد که زبان پرتغالی با خفهیا انگلیسی وجود ندارد. تنها یک افریقا و

های بومی بر آن تحمیل شده است. اگر از این منظر دیده شود، مفهوم افریقای زبان

 کند.ۀ زبانی واقعی را پنهان میمسئلپرتغالی 

ها وردیتوانیم با خیال راحت بگوییم که در موارد استثنائی کیپکنم میفکر می

زبان دوم. عنوانبهباید پرتغالی بخوانند، اما تنها 
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 متحدهایاالتسوادیِ سواد در بی

 

و  اولین عنوانبه، کشوری که به خود متحدهایاالتجالب است که در      ماسدو

میلیون نفر یا  60بالد، بیش از می« جهان اول»اصطالح ترین کشور درون بهپیشرفته

نام  سوادند. با توجه به کتاب جاناتان کوزول بهسوادند یا از نظر کارکردی بیکامالً بی

کشور سازمان ملل  128در میان  49در ردۀ  متحدهایاالت(، 1985) سوادامریکای بی

اند دمیزان سواد است. چطور کشوری که خود را الگوی دموکراسی میمتحد از نظر 

سوادی ای را تحمل کند که منجر به چنین سطح باالیی از بیتواند سیستم آموزشیمی

 شود؟می

تواند شدن باشد. چطور این میها باید شوکهنخستین واکنش به این داده     فریره

ممکن باشد؟ اما این همچنان واکنشی در سطح عاطفی خواهند بود. اجازه دهید کمی 

دربارۀ این پدیده بیاندیشیم. پرسش اول شاید این باشد که آیا این بخش عظیم از 

اند؟ در امریکای التین تعدادی از رفتهسواد هستند، هرگز به مدرسه جمعیت که بی

سواد هستند چراکه از لحاظ اجتماعی از رفتن به مدرسه منع شده مردم را دارید که بی

اگر این  اند.سواد را دارید که به مدرسه رفتهبودند. و جمعیت زیاد دیگری از افراد بی

ز این اشاره پیش ااند، شوکی که سواد از جمعیت هرگز به مدرسه نرفتهبخش بزرگ بی

بر  متحدهایاالتتضاد عظیمی که با توجه به سطح باالی مدرنیزاسیون  واسطۀبهکردم 



 سواد    208

 

شود. عالوه بر این، باید در نظر داشته باشیم که آیا آن داللت دارد، تشدید می

اند مانده سواد باقیاند که بیآنقدر از مدرسه دور بودهاند و آیا سوادان به مدرسه رفتهبی

اند یا توسط اند(، و آیا مدرسه را ترک کرده، نبودهدرواقعاند، اما )ظاهراً دور بوده

 اند.مدرسه ترک شده

اند و تهبه مدرسه رف متحدهایاالتسوادان در مجبورم فکر کنم این جمعیت عظیم بی

اند؟ به این دلیل که چگونه خواندن اند. چگونه اخراج شدهسپس از مدرسه اخراج شده

ی اند؟ معتقدم مدرسه به چنین شیوۀ آشکاراند بیرون انداخته شدهنوشتن را نیاموختهو 

 کند.عمل نمی

رساند که یک بار دیگر ماهیتاً سیاسی و ایدئولوژیک است. ای میاین ما را به نقطه

ۀ قدرت را فراموش نکنیم، که همواره به آموزش مرتبط است. مسئلو اجازه دهید 

های مدرسه هستند را تحریک کند تا به باید کسانی که در سیستمهای ما زنیگمانه

تصوری پوچ، غیردقیق، و صرفاً ایدئولوژیک واکنش نشان دهند.  عنوانبهتصور زیر 

 نویسند و از مدرسه اخراجخوانند و نمیتصور این است: این تعداد زیاد از مردم که نمی

رس آنان نشانگر پیروزی کالس داند نمایانگر شکست کالس درس نیست؛ اخراج شده

، این برداشت غلط از مسئولیت برنامۀ آموزشی پنهان مدارس را منعکس درواقعاست. 

کند. )هنری ژیرو متون درخشانی دربارۀ این موضوع نوشته است، و مصرانه از می

 خواهم به کارش رجوع کنند.(خوانندگان می

ستم شدۀ سیریزیل محتوای برنامهتنها شامترین معنا نهبرنامۀ آموزشی در وسیع

بندی، انضباط، و وظایف روز به روز است که از مدرسه، بلکه همچنین شامل زمان

رود. پس، در این برنامۀ آموزشی کیفیتی وجود آموزان در مدارس انتظار میدانش

کند. تدریج تمرد را از سوی کودکان و نوجوانان تحریک میبهدارد که پنهان است و 
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آموزان ها مربوط به عناصر تهاجمی در برنامۀ آموزشی است که علیه دانشفت آنمخال

 کند.شان عمل میو منافع

کنند ممکن است استدالل کنند آموزان را سرکوب میمقامات مدرسه که این دانش

 آموزان در حال، دانشدرواقعدهند. آموزان پاسخ میکه تنها به پرخاشگری این دانش

امۀ آموزشی و دیگر شرایط مادی در مدارس هستند که تاریخ، فرهنگ، واکنش به برن

آموزان عمل های مدرسه ضد منافع این دانشکند. ارزششان را نفی میتجربۀ روزمره

شان از مدرسه است. گویی که سیستم ایجادشده تا کند و مایل به تسریع اخراجمی

سواد آن را ترک بور کرده و بیآموزان از مدرسه عاطمینان حاصل شود که این دانش

 کنند.می

نیت است که هنوز قادر به درک این نوع تفکر نماد بسیاری از آموزگاران خوش

قرار  حت تأثیرتهای داخلی ایدئولوژی غالب نیستند که فضای مدرسه را بسیار مکانیسم

گریز بتکنند یا مکدهد. به دلیل تمرد این کودکان و جوانان که مدرسه را ترک میمی

شی شده توسط برنامۀ آموزهای فکری از پیش تعیینهستند و از شرکت در فعالیت

از درک کلمه )البته نه کلمات خودشان،  درنهایتآموزان کنند، این دانشامتناع می

کنند. بنابراین از عمل خوانش دور باقی بلکه کلمات برنامۀ آموزشی( نیز امتناع می

 مانند.می

فعالیت فکری از منظر غالب بدان ارجاع دادی را روشن  عنوانبهآنچه بیا      ماسدو

تولید و  آموزانهای فکری که توسط این دانشمانع دیگر فعالیت کهطوریبهکنیم، 

یر درگ توانندآموزان میشود. باید تأکید کنیم که این دانشتقویت شده نمی

هایی ها فعالیتکنند، اما ایناین کار را می درواقعهای فکری مکرر شوند، و فعالیت



 سواد    210

 

خودشان  هایاند. به این معنا که آنان فعالیتهستند که از دیدگاه خودشان تولید شده

 کنند.را تعریف می

فهم این مسائل خارج از تحلیل روابط قدرت دشوار است. برای مثال، تنها      فریره

 د چه چیز درست یا نادرست است. تنهاتوانند تعریف کننکسانی که قدرت دارند می

ی است. منزلۀ روشنفکرتوانند تصمیم بگیرند چه چیز بهکسانی که قدرت دارند می

ر در نظر خواهند روشنفکشود، کسانی که میوقتی پارامترهای روشنفکری تعیین می

گرفته شوند باید به الزاماتی که توسط طبقۀ نخبه دیکته شده دست یابند. برای 

فکربودن فرد باید دقیقاً همان کاری را انجام دهد که قدرتمندان برای روشنفکری روشن

 اند.تعریف کرده

نظر  فعالیت غیرعقالنی در عنوانبهفعالیت فکری کسانی که قدرت ندارند همواره 

بلکه  بعدی از پداگوژی، عنوانبهتنها کنم بر این موضوع نهشود. فکر میگرفته می

جامعۀ  ای چونسیاست نیز باید تأکید شود. انجام این کار در جامعه بعدی از عنوانبه

ود، دشوار شطور ایدئولوژیکی نفی می، که ماهیت سیاسی پداگوژی بهمتحدهایاالت

است. برای ارائۀ نمایشی صوری از اینکه آموزش در خدمت همه است، الزم است 

ه نفع کردن به به عملماهیت سیاسی پداگوژی نفی شود، تا اطمینان حاصل شود ک

 دهد.طبقۀ حاکم ادامه می

شود ای آموزش برای خدمت بهتر به بشریت منجر به این میشمولی افسانهاین جهان

هاست آموزان برای ترک آن سرزنش کنند. این تصمیم خود آنکه بسیاری خود دانش

 که بخواهند در مدرسه بمانند و موفق شوند.

ش شود، پذیرذیرفتی، پذیرش آموزش دشوار میوقتی بعد سیاسی آموزش را پ

کنند باید شود: که کسانی که ترک تحصیل میگیری طبقۀ مسلط دشوار مینتیجه
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سرزنش شوند. هرچه بیشتر بعد سیاسی آموزش را انکار کنی، پتانسیل اخالقی بیشتری 

ز اکنی. این تا حدودی متناقض است. افراد بسیاری برای سرزنش قربانیان پیدا می

آیند چراکه مقاومت و امتناع آنان از خواندن سواد بیرون میکنند و بیمدرسه عبور می

کلمات مسلط بازنمایانگر خوداثباتی است. از منظری دیگر، این خوداثباتی فرایندی از 

سوادآموزی در معنای عادی و جهانی اصطالح است. به این معنا که امتناع از خواندن 

آموز است که او م انتخاب شده فهم و درکی از سوی دانشای که توسط معلکلمه

 بیند را نپذیرد.گیرد آنچه ناقض جهانش میتصمیم می

آموزان در امتداد خطوط طبقاتی آنچه دارید جدایی میان معلم و دانشدر پایان، 

ای همچون جامعۀ دانیم انجام تحلیل طبقاتی در جامعۀ پیچیدهاست. اگرچه می

 د.توانیم انکار کنیم که تقسیم طبقاتی وجود داربسیار دشوار است، نمی متحدهایاالت

تماعی ۀ طبقۀ اجمسئلبه ارتباط  متحدهایاالت، آموزگاران در طورکلیبه     ماسدو

، اغلب مطالعات دربارۀ تعداد غیر قابل قبول درواقعدهند. به آموزش اهمیتی نمی

شوند. و ه مواجه میمسئلسوادان در سیستم مدرسه از دیدگاهی تکنوکراتیک با بی

های پیشنهادی نیز گرایشات تکنوکراتیک دارند. با اینکه شاید برخی حلراه

ای ممکن میان نرخ باالی ترک تحصیل و زمینۀ اجتماعی و آموزگاران همبستگی

ماند. آموزان را وصف کنند، این همبستگی در سطح توصیف میصادی پایین دانشاقت

ور طو کارشناسان سوادآموزی به طورکلیبه متحدهایاالتاوقات، آموزگاران اغلب 

د ماهیت تواننهایشان که میخاص در ایجاد پیوندهای سیاسی و ایدئولوژیک در تحلیل

خورند. برای مثال، کنند، شکست می بازتولیدی مدارس در این جامعه را روشن

با در آغوش کشیدن  1کار مانند وزیر آموزش ویلیام بنتآموزگاران محافظه

                                                           
1 William Bennett 
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محور، رویکرد بازگشت به اصول را های آموزشی صالحیتکورکورانۀ برنامه

 آموزانمحور شاید به نفع دانشخوانند. اگرچه سختی رویکرد صالحیتفرامی

ه به اکثریت سوادی کال باشد، شک دارم که بتواند مشکل بیسفیدپوست و از طبقات با

سرایت کرده است را درمان کند. نوشداروهایی  متحدهایاالتهای فرودست در گروه

، حقوق پایۀ بهتر برای معلمانهمچون اختصاص ساعات بیشتر به خوانش و ریاضی و 

انگی کنند جاودمی آموز را انکاربه آن عناصر ایدئولوژیکی که تجارب زندگی دانش

آموزان با امتناع از خواندن آنچه برنامۀ آموزشی تصمیم ، دانشدرنتیجهبخشند. می

 دهند.گرفته که بخوانند واکنش نشان می

هیچ تضمینی وجود ندارد که امتداد چنین رویکردی، که اساساً فاقد انصاف و 

ن همچون آموزاهای فرودست است، مقاومت دانشحساسیت برای فرهنگ گروه

طراحان  کههنگامیرا کاهش خواهد داد. « شدهانتخاب»شان از خواندن کلمات امتناع

پوشی های طبقۀ اجتماعی چشمبرنامۀ آموزشی از متغیرهای مهمی همچون تفاوت

کنند، های فرهنگی فرودست به برنامۀ آموزشی را منع میکنند، وقتی پیوستن ارزشمی

، زنندآموزان سر بازمیبخشی به زبان دانشوعیتاز پذیرش و مشر کههنگامیو 

ای آموزشی اشاره ناپذیری، عدم حساسیت، و سختی برنامهها به انعطافاقدامات آن

 اند.دارد که به نفع کسانی طراحی شده که آن را نوشته

معلمان  ای اکثریتطور پدرساالرانههای افزایش حقوق به معلمان، که بهبا دادن نشانه

توان ای ناطور فزایندهیابند که بهکند، کسانی که خود را در موضعی میام میرا آر

نان زدایی بیشتر از آاند که هدفش مهارتگرا مواجهاست چراکه با سیستمی تقلیل

ی پوشچشم ایاند از شرایط مادیها مایلهای مرتبط با آناست. این رویکردها و طرح

همانا  فرسایی مبارزه کنند کهگذران وظیفۀ طاقتشان برای که معلمان در تالش کنند
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آموزان تعلیم موادی است که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک در تقابل با واقعیت دانش

 فرودست است.

ای ها در بررسی کمبود زمانی که معلمان برای اجرای وظیفهاین رویکردها و طرح

اش، باید شامل تفکر و تأمل باشد، ناتوانند. عالوه بر این، بعد تدارند که، بنا بر ماهی

اش شود که هدف اصلیفکری تعلیم هرگز توسط سیستمی ارج نهاده نمی

اند تا زدایی بیشتر معلمان و تقلیل آنان به عوامل فنی صرف است که تعیین شدهمهارت

پس سؤالم این است که، آیا ها را بپیمایند. ای پر پیچ و خم از رویهبدون تأمل دخمه

دید شان شکاف عدالتی را تشکنی که این آموزگاران آگاهند که پیشنهاداتفکر می

 است؟« اقلیت»آموزان کردن تعداد زیادی از دانشکند که در حال قربانیمی

 را روشن کنیم.« اقلیت»بیا ابتدا اصطالح     فریره 

کنم. همچنین آگاهم استفاده می متحدهایاالتاین اصطالح را در زمینۀ      ماسدو

 که ماهیتش متناقض است.

ه چقدر از لحاظ ایدئولوژیک آغشت« اقلیت»بینی که اصطالح دقیقاً. می     فریره

مردمی  تا به اکثریت کنیاستفاده می متحدهایاالترا در زمینۀ « اقلیت»است؟ وقتی 

دهی. وقتی زش معنایی آن را تغییر میاشاره کنی که بخشی از طبقۀ حاکم نیستند، ار

ریتی که کنی، اکثصحبت می« اکثریت»کنی در حقیقت دربارۀ اشاره می« اقلیت»به 

 یابند.خودشان را خارج از حوزۀ تسلط سیاسی و اقتصادی می

 ادسوامریکای بیسوادی که او در میلیون بی 60اگر حق با کوزول باشد،      ماسدو

های میلیون نباید به دیگر گروه 60شوند. این قۀ اقلیت تلقی نمیبدان اشاره کرده طب

آموزند اما همچنان بخشی از قابل توجهی اضافه شوند که چگونه خواندن را می

 های سیاسی و اقتصادی غالب نیستند.حوزه
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در « قلیتا»، همچون بسیاری کلمات دیگر، تغییر معنایی اصطالح درواقع     فریره

های بسیاری است که بخشی از مکانیسم حفظ تسلط کردن اسطورهپنهانخدمت 

 فرهنگی هستند.

که چطور کنم تحلیل اینمان حرکت کنیم. فکر میۀ دوممسئلبیا به سمت      ماسدو

ای دارد. نیاز العادهاند اهمیت فوقهای فرودست در کالس درس تولید شدهفرهنگ

های حاکم برنامۀ آموزشی فرودست و ارزش هایداریم روابط خصمانۀ میان فرهنگ

کردن به لهجۀ استانداردی که را درک کنیم. برای مثال، مقاومت در برابر صحبت

برنامۀ آموزشی خواهان آن است. برنامۀ آموزشی غالب در وهلۀ اول برای این طراحی 

مت دکه اغلب در خشده است که نابرابری طبقات اجتماعی را بازتولید کند، درحالی

توانند منافع یک اقلیت نخبگانی است. چطور آموزگاران مترقی امریکای شمالی می

زان آموگذاری کنند که در عمل مقاومت دانشروی عناصر فرهنگی متضادی سرمایه

 ای راتوانند نهضت سوادآموزیفرودست تولید شده است، و چطور آموزگاران می

شان را درک کنند تا بعدها سازد که جهانآموزان را قادر اندازی کنند تا دانشراه

 انعنوبهآموزان بتوانند آن را بخوانند؟ به عبارتی، آیا ممکن است از تمرد دانش

آن بتوانند از ماهیت مکانیکی سوادی که توسط  واسطۀبهسکویی استفاده شود که 

 ای که مستلزمبرنامۀ آموزشی به آنان تحمیل شده فراتر روند، برنامۀ آموزشی

های کلماتی است که بیشتر آنان را رمزنگاری و رمزگشایی مکانیکی حروف و واج

 سازد؟بیگانه می

نۀ تنها در زمیسؤالت کامالً اساسی است. از لحاظ نظری، پاسخ به آن نه     فریره

های و تنش تدر زمینۀ برزیل، و همچنین دیگر مناطقی که تقسیما ، بلکهمتحدهایاالت

آن وجود دارد ارزشمند است. تفاوت عمده در چگونگی طراحی  طبقاتی روشنی در
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هایی نهفته است که پاسخگوی نیازهای متفاوت هر زمینه باشند. برایم و اجرای برنامه

تر است که به سؤالت در زمینۀ برزیل پاسخ دهم. در هر حال، از لحاظ نظری آسان

ا توسعۀ برنامۀ سوادآموزی رساند که آیسؤالت ضرورتاً ما را به این موضوع مهم می

از ای که نسبت به وظیفۀ اساسی موردنیانتقادی درون فضای نهادی ممکن است، برنامه

قدرت غالب مدارس متضاد و خنثی است. به عبارتی، نیاز به بحث دربارۀ بازتولید 

وضوح و بسیار توسط هنری ژیرو و ایدئولوژی حاکم داریم، موضوعی مهم که به

 ران امریکای شمالی مورد بحث قرار گرفته است.دیگران آموزگا

های بازتولید تمایل دارند به دام نوعی اغراق مکانیکی بیافتند که در آن این نظریه

کنند که سیستم آموزشی ایدئولوژی غالب را واقعیت حقیقی و عینی را تفسیر می

از  لکند. درون سیستم آموزشی وظیفۀ دیگری وجود دارد که مستقبازتولید می

کم، از منظر طبقۀ حا های طبقۀ حاکم باید توسط آموزگاران آگاه عملی شود.خواسته

رایند ای که متضاد فاش است. اما وظیفۀ آموزشیوظیفۀ آموزشی بازتولید ایدئولوژی

انتخاب  موجود برای وضعتواند توسط کسی انجام شود که بازتولیدگرانه است نمی

ری ذاتی حفظ نابراب درواقعشده است. این وظیفه باید توسط آموزگاری انجام شود که 

 پذیرد.موجود را نمی در وضع

ه کند چراکهای حاکمی که بر مدرسه تحمیل شده را رد میآموزگار مترقی ارزش

 ،طبیعتاً خواهد وضع موجود را دگرگون کند.او رویایی متفاوت دارد، چراکه می

دگرگونی وضع موجود بسیار دشوارتر از حفظ آن است. سؤالی که مطرح کردی دقیقًا 

به این نظریه مربوط است. همانطور که گفتم، فضای آموزشی ایدئولوژی غالب را 

م های حاک، ممکن است که درون نهادهای آموزشی ارزشحالبااینکند. بازتولید می

 شده را رد کرد.تحمیل
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اری از بردلوژی غالب ضرورتاً بر واقعیتی مبهم داللت دارد. پردهبازتولید ایدئو

شود که در آن آموزگاران مترقی و از واقعیت به فضایی برای تغییر ممکن منجر می

نظر سیاسی روشن باید به کار گرفته شوند. معتقدم که این فضا برای تغییر، هرچقدر 

ر از تجامعه بسیار پیچیده ، کهمتحدهایاالتکوچک، همیشه در دسترس است. در 

برزیل است، وظیفۀ تأکید بر واقعیت دشوارتر است. در این فرایندآموزگاران باید 

 طرفی پداگوژیک است.حالتی سیاسی اتخاذ کنند که نافی اسطورۀ بی

باشند  طرفتوانند خودشان را به اینکه متخصصان آموزشی بیاین آموزگاران نمی

گی توانند آموزگارانی باشند که تنها با ابعاد فنی دوزباننان نمیتقلیل دهند. برای مثال، آ

مرتبط هستند، بدون درکی کامل از پیامدهای سیاسی و ایدئولوژیک دوزبانگی و 

. آموزگاران باید بدل به افرادی آگاه شوند که با متحدهایاالتگرایی در چندفرهنگ

 کنند.یشان زندگی متوجه به رویاهایشان درون فضای آموزشی

به منظور موفقیت در توانند خودشان با موفقیت کار کنند، آموزگاران نمی

آموزان فرودست در فرایند سازی عناصر فرهنگی که توسط دانشیکپارچه

آموزگاران  ، ایندرنهایتشان تولید شده، باید با همکاری یکدیگر کار کنند. آموزشی

ن ها فضای محدود برای تغییر ممکآن اسطۀوبههایی را ابداع و خلق کنند که باید روش

ها نیاز دارند از جهان فرهنگی که در دسترس آنان است را به حداکثر برسانند. آن

آموزان نقطۀ عزیمت استفاده کنند، برای قادرساختن دانش عنوانبهشان آموزاندانش

 ستند.هکسانی که دارای هویت فرهنگی خاص و مهمی  عنوانبهبه بازشناسی خودشان 

آموزان نیازمند احترام و مشروعیت استفادۀ موفق از جهان فرهنگی دانش

آموزان است، یعنی کدهای زبانی آنان که متفاوت است اما هرگز های دانشگفتمان

ام آموزان احترتر نیست. آموزگاران همچنین باید به رویاها و انتظارات دانشپست
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پوست های سیاهال، در مورد امریکاییها را درک کنند. برای مثبگذارند و آن

آموزگاران باید به انگلیسی سیاه احترام بگذارند. رمزنگاری و رمزگشایی انگلیسی سیاه 

های با همان سهولت انگلیسی استاندارد ممکن است. تفاوت این است که امریکایی

یابند. میتر نهایت آسانپوست رمزنگاری و رمزگشایی لهجۀ تألیفی خودشان را بیسیاه

 ابزاری آموزشی مانع نیاز به کسب مهارت در عنوانبهاگرچه مشروعیت انگلیسی سیاه 

 شود.کد زبانی گروه مسلط نمی

 هایی را بفهمند که ازروشفراتر از موضوع کد زبانی، آموزگاران باید      ماسدو

خی در برکنند. های مختلف را رمزنگاری میبینیهای مختلف جهانها لهجهطریق آن

موارد، ارزش معنایی واژگان خاص متعلق به انگلیسی سیاه اساساً متفاوت از خوانشی 

است که لهجۀ استاندارد و غالب نشأت گرفته است. نخستین موضوع مهم این است 

ند، بلکه کشان را منعکس میتنها واقعیتپوست نههای سیاهکه کد زبانی امریکایی

 ها در لحظۀ تاریخی معینی است. اصطالحاتی که مرتبطکنندۀ تجربۀ زیستۀ آنمنعکس

با فرهنگ مواد مخدر، ازخودبیگانگی روزمره، و مبارزه برای بقا در شرایط 

های یدهند که امریکایها هستند گفتمانی را شکل میغیراستاندارد و غیرانسانی زاغه

 پوست هیچ مشکلی در استفاده از آن ندارند.سیاه

 توانندپوست میآموزان سیاهرحم است که دانشم و گاهی بیاز این واقعیت خا

شان در داخل و خارج برداری از ابهامی کنند که مشخصۀ وجود روزمرهشروع به پرده

زدایی از واقعیت شان ابزاری قدرتمند برای ابهاماز مدارس است. بنابراین، زبان

ست. از پیش آماده شده ا ای است که توسط برنامۀ آموزشی غالب برایشانشدهتحریف

 عنوانهبهمانطور که در فصل پایانی این کتاب بحث خواهیم کرد، زبان هرگز نباید 

ابزار صرف ارتباطات فهم شود. زبان همراه ایدئولوژی قرار دارد، و به همین دلیل در 
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هر پداگوژی رادیکالی باید پیشنهادات مشخصی جهت ارائۀ فضا برای رهایی 

 ده شود.آموزان دادانش

آموزان است که شما و با استفاده از همۀ ابعاد زبان، سلیقه، و... دانش     فریره

شده وارد شوید که منافع فوری افراد در ریزیتوانید به محتوای برنامهآموزان میدانش

د که گوییقدرت را مدنظر دارد. برای مثال، از موضعی وابسته و مظلومانه به آنان نمی

چراکه این نوع از الزامات برنامۀ رنظری در مادۀ مطالعۀ علمی را ندارند حق هیچ اظها

آموزان فرودست نیز به آموزان طبقۀ حاکم است. دانشآموزشی تنها به نفع دانش

، حالبااینشده از طریق مطالعۀ برنامۀ آموزشی غالب نیز نیاز دارند. های کسبمهارت

ن درکی کامل از واقعیت تحمیل شود، درکی کردها هرگز نباید با قربانیاین مهارت

آموزان را قادر به توسعۀ خویشتنی مثبت پیش از گالویزشدن با نوع دانشی که دانش

 سازد.که خارج از جهان بالواسطۀ آنان است، می

د شروع تواننشان داشته باشند است که میتنها پس از اینکه درکی استوار از جهان

. برای کسب دانش منتخب موجود در برنامۀ آموزشی ها کنندبه کسب دیگر دانش

ت آموزان فرودسغالب باید هدفی در فرایند توانمندسازی خود و گروه توسط دانش

 شان برای تغییرطور مؤثر در مبارزهتوانند از دانش حاکم بهها میبه دست آید. آن

اید هرگز . اما نبای که آنان را به بردگی گرفته استفاده کنندشرایط مادی و تاریخی

اجازه دهند دانشی که به نفع طبقۀ حاکم است آنان را رام کند یا، در برخی موارد، 

حت تسلط باید تدریجاً تآنان را تبدیل به ستمگران کوچک کند. برنامۀ آموزشی غالب 

شان برای برابری و عدالت در مبارزه کهطوریبهآموزان وابسته قرار گیرد دانش

 ان کمک کند.اجتماعی به آن
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شناسانه نیست. این است که در مورد این دیدگاه سیاسی است و صرفاً معرفت

ند پوست، آنان نیاز به تسلط به انگلیسی کامالً استاندارد دارند تا بتوانهای سیاهامریکایی

شان در جامعه مبارزه کنند. اما این بدان معنا طور مؤثر برای حفظ و مشارکت کاملبه

ی انگلیسی استاندارد زیباتر یا برتر از انگلیسی سیاه است. تصور برتری زباننیست که 

 طور تصنعی تحمیل شده است.به

وبگر سالحی علیه نیروهای سرک عنوانبهتواند پس انگلیسی استاندارد می     ماسدو

راهی برای حفظ نظم اجتماعی کنونی استفاده  عنوانبهدیده شود که از این لهجۀ مسلط 

تواند کنند. همچنین باید اشاره کنیم که تسلط انتقادی به لهجۀ استاندارد هرگز نمیمی

بدون توسعۀ صدا به دست آید، صدایی که درون گویشی اجتماعی موجود است که 

 دهد.واقعیت را شکل می

ای دقیقاً. منظورم از ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک ضروری در هر پداگوژی    فریره 

خالق  ها مستقیماً به ظرفیتۀ روشمسئلکند همین است. بودن مینتقادیکه پیشنهاد ا

و مبتکر آموزگاران سیاسی مرتبط است. خالقیت مشخصاً نیازمند خطرکردن است. 

تواند از طریق درکی کامل ای که تاکنون مورد بحث قرار دادیم میوظایف آموزشی

بودن و تمایل به خالق از ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک آموزگاران، و از طریق

یار دهد. در جوامع بسهایی انجام شود که به این خالقیت اجازۀ شکوفایی میخطرکردن

ام که مردم همراه خود یک تجربۀ تاریخی ، متوجه شدهمتحدهایاالتمدرن همچون 

کنند که زمینۀ کلی وجود انسان را همواره دارانه را حمل میطوالنی سرمایه

ی که مثال، ترس از نگرفتن ترفیع، ترس عنوانبه –کند رس حفظ میگرفته از تنشأت

د ترفیع رفتار باشند تا بتواننکند تا برای سالیان متمادی خوشآموزگاران را مشروط می

رای شان بها پس از آن، اگر ترفیع نگیرند، از ترس شانس دومدریافت کنند. سال
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شوند شان رد شود، با این تالش سرگرم میمانند. اگر ترفیعگرفتن ترفیع اهلی باقی می

که بفهمند چه سوءرفتار ممکنی منجر به رد ترفیع شده است. اگر ترفیع به آنان اعطاء 

اند شود، البته که هیچ دلیلی برای تغییر رفتاری که برای آن هدیۀ ترفیع دریافت کرده

 وجود ندارد.

خطرکردن یا مبتکربودن، و فهم این ترس از  کنمموافقم، اما فکر می     ماسدو

کند، مهم است. در برخی موارد، اغلب ای که آن را تولید میهای اجتماعیمکانیسم

نند کآموزگاران اصول آموزشی و اخالقی را قربانی کمک به حفظ وضع موجود می

ماعی توانند پاداش ترفیع یا پیشرفت اجتمی کهطوریبهاند، که غیرخالق شناخته شده

فت کنند. این سازش به فقدان شفافیت سیاسی مرتبط است، که در شخصی دریا

شود تا در پراکسیسی آموزشی درازمدت مانع از هر امکانی برای این آموزگاران می

ۀ شفافیت لمسئتوانی دربارۀ این شود. آیا میبخشی میدرگیر شوند که منجر به آگاهی

 ، بحث کنی؟متحدهایاالتسیاسی در میان آموزگاران جوامع بسیار مدرن، همچون 

اشاره کردی،  به آن« شفافیت سیاسی» عنوانبهپیش از توضیح دربارۀ آنچه     فریره 

 وانعنبهاجازه بده ابتدا این مفهوم را تعریف کنیم. تالش خواهم کرد آنچه گاهی 

دهم را توضیح دهم، چیزی که در بدان ارجاع می« شفافیت سیاسی پیش از کنش»

 روند تکامل پراکسیس سیاسی ضروری است.

استفاده  «پیش از کنش»است که در عبارت  پیشنگرانی نخست ما مرتبط با قید 

به کنشی خاص اشاره دارد، اجازه بده بگوییم کنش الف، تا  پیششده است. این 

به هر شکلی  پیشاین  ارزه و دگرگونی فهم شود.ای سیاسی در فرایند مبوظیفه عنوانبه

واقعیت اشاره ندارد. فهم آن ما را ملزم « خوانش»از عمل برای دستیابی به شفافیت در 
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 مان در جهان امتداد بخشیم. فهم حساسیت جهانکند که به تجربۀ انتقادی و رادیکالمی

 م.ایبر آن تأمل کرده شده یا عملی کهدهد، عملی که زیستهخارج از عمل ما رخ نمی

تواند در تکرار صرفاً ام نمیخوانده« شفافیت سیاسی»در تحلیل نهایی، آنچه 

یا قرائت  دهمتحایاالتمکانیکی یافت شود، برای مثال، انتقادات رسمی از امپریالیسم 

)که کمتر مکانیکی نیست( عبارات مارکس. این نوع از وضع فکری به تصور من از 

 شفافیت سیاسی مرتبط نیست.

آن  تر در پراکسیس سیاسی است، و درشفافیت سیاسی لزوماً برای درگیری عمیق

فهم شده  1وخوبی توسط فری بتپراکسیس مورد تأکید قرار گرفته است. این مفهوم به

در کتابی که اخیراً همراه یکدیگر در برزیل به پایان رساندیم. با توجه به بتو، است، 

وبیش شفافیت سیاسی دارد( کسی است که از درک شده )فردی که کمفرد سیاسی

مثابۀ مثابۀ فرایند بیولوژیکی محض فراتر رفته و به درکی از زندگی بهزندگی به

 سیده است.ای، تاریخی، و جمعی رفرایندی زندگینامه

 «طنابی از اطالعات»کند که بتو سازی میدر این لحظه، این فرد چیزی را مفهوم

خواند. روی طناب ممکن است جریانی از اطالعات را داشته باشیم و هنوز قادر به می

تواند ه میشده کسی است کپیوند یک تکه از آن به تکۀ دیگر نباشیم. فرد سیاسی

ده در جریان را مرتب کند. این فرد باید قادر باشد از قطعات مختلف و اغلب پراکن

را متصل کند، یا  3و ریگان 2طریق جریان اطالعات غربال کند و، برای مثال، پینوشه

در  4را آنطور که برای کنتراها« مبارزان آزادی»محتوای ایدئولوژیک اصطالح 

                                                           
1 Frei Betto 
2 Pinochet 
3 Reagan 
4 Contras 
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بفهمد. این  ه شده راشان برای تخریب فرایند انقالبی در نیکاراگوئه به کار بردتالش

لیه ع نظامی عملبرای بیند، آنطور که می« تروریسم»ایدئولوژی را در مفهوم فرد 

 های مرگ هزاران زن، کودک،رحم به کار گرفته شده که با جوخهای بیدیکتاتوری

ست طور موجزی سیامثال، نوام چامسکی به عنوانبه کشد.گناه را میو غیرنظامی بی

، با اشاره به تناقضات در 1جزر و مد چرخشکتاب مریکای التین را در امریکایی در ا

 کند.، تحلیل میمتحدهایاالتمداخلۀ 

شفافیت سیاسی تا حدی ممکن است که بر حقایق روزمره تأمل کنیم، و تا حدی 

کردن آنان یا اطالع از آنان( فراتر رویم تا بتوانیم به مان )ظرفیت حسکه از احساسات

تر از واقعیات دست یابیم. حتی پیش از این، هنوز در سطح فهمی دقیقتدریج به 

ترشدن از لحاظ سیاسی کنیم. این در فرایند توانیم شروع شفافحساسیت، می

 دهد )در باال توضیح داده شد(.ای، تاریخی، و جمعی بتو رخ میزندگینامه

کنیم، نفکر کار میآموزان روشها وقتی با گروهی از دانشبرای من، یکی از امکان

برای مثال، این است که آنان را برای فهم واقعیت اجتماعی و تاریخی به چالش بکشیم، 

 نه واقعیتی معین، بلکه واقعیتی که جاری است. واقعیت در این معنا فرایند شدن است.

ناخت های شسوژه عنوانبهبفهمند آموزان را به چالش بکشیم تا ما نیاز داریم دانش

ل های قابشوند( رابطۀ ما با ابژههایی که تولید میابژه)گاهی دانش موجود، گاهی 

ها تقلیل یابد. نیاز داریم به سطحی از درک پیچیدگی تواند به خود ابژهشناخت نمی

ها برسیم. به عبارتی، نیاز داریم آنان را به چالش بکشیم تا کلیت روابط میان ابژه

 کنند.مواجه شویم که با آن کار می« طناب اطالعات»با  منتقدانه

                                                           
1 Turning the Tide 
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چه در سطح دانشگاه کار کنیم و چه در سوادآموزی بزرگساالن، چه درگیر 

از  تر از واقعیات، یکیحساسیت ناب واقعیات باشیم و چه در تعقیب درکی دقیق

ه ت کاین اس« طناب»مختلف اطالعات روی « قطعات»ها در تلقی انتقادی از دشواری

سازد. اگر به دلیل همین همواره موانعی وجود دارد که شفافیت سیاسی را مبهم می

آن  واسطۀهبتوانستیم سهولتی را توضیح دهیم که موانع ایدئولوژیک نبود، چطور می

 1جمهور ریگان دربارۀ اینکه کشوری ضعیف و فقیر همچون گرانادااظهارات رئیس

 شود را پذیرفتیم؟محسوب می متحدهتایاالپیکر تهدیدی برای قدرت غول

شفافیت سیاسی همواره به درکی پویا میان حساسیتی کمتر منسجم نسبت به جهان و 

تر از جهان داللت دارد. از طریق عمل سیاسی حساسیت کمتر منسجم از فهمی منسجم

ز تر امنسجم تر به درکیکند و اشتغاالت فکری دقیقنسبت به جهان شروع به بهبود می

تر را یکی از لحظات بنیادین هر شود. این گذار به حساسیتی منسجمجهان منجر می

 کند از توصیف صرف واقعیت فراتر رود.دانم که تالش میپراکسیس آموزشی می

یا هر جای  همتحدایاالتسوادی در کنی بیپیش از اینکه بتوانیم عمل سیاسی ریشه

دیگر را بفهمیم نیاز به شفافیت سیاسی داریم. آموزگارانی که شفافیت سیاسی ندارند 

آموزان کمک کنند تا کلمه را بخوانند، اما از توانند به دانشدر بهترین حالت می

ا آموزان رای که دانشکمک به آنان برای خواندن جهان ناتوانند. نهضت سوادآموزی

 سازد نیاز به شفافیت سیاسی دارد.ان میقادر به خواندن جه

اند نظریۀ سوادت را تالش کرده متحدهایاالتبسیاری از آموزگاران در      ماسدو

« چگونگی»کنند که تو هیچ اطالعاتی دربارۀ عملی کنند. آنان اغلب شکوه می

ای کویژه افریقا و امریهای نظری و تجاربت در دیگر مناطق جهان، بهکردن ایدهعملی

                                                           
1 Grenada 
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توانی دانی؟ اگر نه، میدهی. نخست، آیا این انتقادات را وارد میالتین، نمی

نند کمیل که شاید هنوز هم احساس ترس میهای بسیاری از آموزگاران خوشنگرانی

 را به کتابچۀ راهنمایی برای فرهنگ آموزشی هدایت کنی؟

زگاران اینکه آمو این سؤال دو بخش دارد. نخست به سکوت من در گفتن     فریره

ردد که طرح گدر نظریاتی بازمی گیریجهتگردد. دومی به فقدان چه باید بکنند برمی

 ام.کرده

عمال شود؟ تجارب و ابیا بخش اول را در نظر بگیریم. چه چیز در هر عملی تولید می

توانند صادر شوند و نه وارد. ناممکن است به درخواست کسی برای واردات نه می

های دیگر جامۀ عمل بپوشانید. چطور فرهنگی از تاریخ و زمان تاریخی از زمینه اعمال

تواند از فرهنگی دیگر بیاموزد؟ با توجه به اینکه صادرات و واردات اعمال متفاوت می

 تواند از تجربۀ جامعۀ دیگر بیاموزد؟ای میو تجارب ناممکن است، چطور جامعه

فرد  تواند عمل و تجربۀعینی چطور کسی میتوضیح بده که در شرایط      ماسدو

 دیگری را بازسازی کند؟

باید رویکردی انتقادی نسبت به عمل و تجربه داشته باشید تا بازسازی      فریره

 شود.

 منظورت از رویکرد انتقادی چیست؟     ماسدو

اعمال و تجارب دیگران برای فهم اعتبار عوامل به  منتقدانه شدننزدیک     فریره

اجتماعی، سیاسی، تاریخی، فرهنگی، و اقتصادی مرتبط با عمل و تجربه برای بازسازی 

آن است. به عبارت دیگر، بازکشف درک تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و 

 ها تا بازسازی شود.اقتصادی از عمل و طرح
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چطور  رود. برای مثال،خوبی به کار میها بهاین فرایند انتقادی برای خوانش کتاب

تواند لنین را برای زمینۀ امریکای التین به کار برد بدون اینکه تالش کند کسی می

درکی انتقادی، سیاسی، و تاریخی از دورانی داشته باشد که لنین در آن نوشته؟ 

انی خاص ای خاص در زمسادگی متنی نوشتاری از لنین را با توجه به روسیهتوانم بهنمی

ای جدید از متنش، لنین به ضرورت داشتن درکی انتقادی سخهدریافت کنم. در مقدمۀ ن

نوشته توجه کرده است. در مورد خودمان نیز فهم ای که در آن متن را میاز لحظه

ای لحظۀ تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی ضروری است، شرایط عینی

سادگی هتوانم بآنگاه، نمیکه در وهلۀ اول منجر به این شده که لنین متن را بیافریند. 

از متن لنین استفاده کنم و به معنای واقعی کلمه آن را بدون بازنویسی و بازسازی برای 

 زمینۀ برزیلی به کار برم.

 شود؟این بازنویسی شامل چه چیز می     ماسدو

وانم تتا جایی که پارامترهای مبارزه در روسیۀ زمان لنین را بفهمم، می     فریره

توانم ببینم چطور اصول دادن است. میم که چه چیز در برزیل امروز در حال رخبفهم

توانند بازکشف شوند. دیگر اصول شاید باید برای زمینۀ ما کلی خاص و معتبر می

ای کنم ناممکن است هیچ متنی را بدون درکی انتقادی از زمینهتعدیل شوند. فکر می

 دهد بخوانیم.که متن بدان ارجاع می

وقتی کنم. یا به سؤالت بازگردیم که چرا از دادن به اصطالح دستورالعمل امتناع میب

گویم موافق خواند، لزوماً با همۀ آنچه میآموزگاری از امریکای شمالی کارم را می

هایم تهکند از نوشچیز با من موافق باشد(، اما احساس میتواند دربارۀ همهنیست )او نمی

از اینکه صرفاً مرا دنبال کند، او باید شروع به تالش برای درک  متأثر شده است، بیش

 کردم. این آموزگار باید کامالً شرایطای کند که در آن کار میانتقادی شرایطی زمینه
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ه اوج ب پداگوژی ستمدیدگانای که مثالً در اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و تاریخی

 خود رسیده بود را بفهمد.

آموزگاران باید همۀ این شرایط را در زمینۀ خودشان نیز بررسی کنند. وقتی کسی 

ربارۀ را تولید کرده و همچنین د پداگوژی ستمدیدگانکند که ای فکر میدربارۀ زمینه

کند.  پداگوژی ستمدیدگانتواند شروع به بازآفرینی کند، میزمینۀ خودش فکر می

مند که فهیکال وفادار باشند، اصرارم بر این را میاگر آموزگاران به این بازسازی راد

ه در هایی کهای شناخت را بر عهده گیرند؛ به معنای سوژهیادگیرندگان نقش سوژه

شناسند. این بنیاد اتخاذ موضعی کنار آموزگار، که او نیز سوژۀ شناخت است، می

 شناختی، فلسفی، پداگوژیک، و سیاسی است.معرفت

ین گیری در اندن کارم به منظور شناسایی مواضعم و تصمیماین چیزی برای خوا

اما فرد نباید همان کاری را انجام دهد که من در  مورد است که آیا معتبر هستند یا نه.

 عملم انجام دادم.

ناخت های شدر اصل، آموزگاران باید سخت کار کنند تا یادگیرندگان نقش سوژه

ان و ها زندگی کنند. آموزگارمثابۀ سوژهه را بهرا بر عهده گیرند و بتوانند این تجرب

یادگیرندگان مجبور نیستند دقیقاً همان کاری را انجام دهند که من به منظور تجربۀ 

های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، و بودن انجام دادم. چراکه تفاوتسوژه

طۀ میان یف رابسیاسی که مشخصۀ دو یا چند زمینه است شروع به ایفای نقش در تعر

ای خاص هستند. های جامعهآموزگار و یادگیرنده خواهد کرد، که به اصطالح ارزش

 کنم.به همین دلیل است که از نوشتن دستورالعمل امتناع می

توانم بگویم آموزگاران امریکای شمالی باید چه کنند. حتی اگر بخواهم، نمی

ی شمالی در آن باید کار کنند را ای که آموزگاران امریکاها و شرایط مادیزمینه
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تر، دانم چطور بگویم که آنان باید چه کنند. بیشه این نیست که نمیمسئلشناسم. نمی

های خودم شکل های من در زمینهدانم دقیقاً چه باید بگویم چراکه دیدگاهنمی

 . فکرکمک کنم متحدهایاالتتوانم به آموزگاران کنم که میاند. انکار نمیگرفته

ختلف های مکردم و در مباحثات عینی با گروهدیدن می متحدهایاالتکنم وقتی از می

 ام. در این مباحثات نشانکردم، این کار را انجام دادههایشان مشارکت میدربارۀ پروژه

وانم متنی تام، شاید قادر به تسهیل کار آنان باشم. اما نمیدادم که، با توجه به تجربه

 شمول باشد.های جهاناز پیشنهادات و توصیهبنویسم که پر 

ر تحت کنند که چقدکنند آشکار میوقتی برخی آموزگاران در این نقطه مرا نقد می

ی که هایجنگند، و چقدر در فهم روشتأثیر ایدئولوژی غالب هستند که علیه آن می

 کنند ناتوانند.خودشان آن را بازتولید می

پیشنهاد کردم که این موضوع را  متحدهایاالتزان آموبار به گروهی از دانشیک

در  1984ارشد خود مورد توجه قرار دهند: چند متن در سال برای تز کارشناسی

مثال، دربارۀ چگونگی یافتن دوست،  عنوانبهوجود داشت که،  متحدهایاالت

 لها باشد؛ متونی که در وهلۀ اول دستورالعمپیداکردن شغل خوب، یا توسعۀ مهارت

اند. ای که آنان را تولید کرده توضیح داده شدهباشد؟ این متون در قالب زمینۀ کلی

یشتر به کنند، که در اصل بآموزگاران بسیاری هستند که از این نوع متون استقبال می

کند. من حاضر به نوشتن چنین متونی نیستم، چراکه عقاید زدایی کمک میمهارت

 کند.کردن ذهن را تغذیه میاهلیی است که ام مخالف این ایدئولوژسیاسی

، یا هر جای دیگر، گفتن این است که: متحدهایاالتام در برای من، وظیفۀ اصلی

ام الف، ب، پ است. این موضع سیاسی مستلزم آن است که ثبات ببین، موضع سیاسی
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ت. اسمیان گفتمان و عملم را حفظ کنم. این شامل محدودکردن فاصلۀ میان این دو 

 خوانمش.می« انسجام»محدودکردن فاصلۀ میان گفتمان و عمل چیزی است که 

کنم، و پس از تأملی به لحاظ نظری عملم ای دربارۀ عملم صحبت میدر هر زمینه

کنم. از اینجا به بعد، باید دیگر آموزگاران، از جمله کسانی که در کشور را بیان می

ان ابژۀ تأمالت خودش عنوانبهو تأمالت من را  خودم هستند، را به چالش بکشم تا عمل

شان را تحلیل کنند تا بتوانند شروع به بازکشف آنان در عمل کنند. برگزینند و زمینه

یک آموزگار است؛ نه اینکه متکبرانه تظاهر کنم که آموزگار  عنوانبهاین نقشم 

 هستم. متحدهایاالتآموزگاران در 

دربارۀ آن صحبت کردی یک مشکل است. اگرچه این عدم انسجام که      ماسدو

برخی آموزگاران امریکای شمالی به لحاظ نظری با تو موافق هستند، در عمل همچنان 

تواند شکست در ایجاد هماهنگی این مییابند. خود را مشروط به ایدئولوژی غالب می

فظ منظری ح میان نظریه و عمل باشد که منجر به تصادمی مستقیم با انسجام الزم برای

ولید تواند عناصر بازتاین می شود.مختصر از پروژۀ سیاسی و پداگوژیکِ در دست می

در تضاد  اتناآگاهانۀ ایدئولوژی غالب توسط آنان باشد، که با اصول بنیادین نظریه

 است.

دهد؛ در برزیل نیز رخ رخ نمی متحدهایاالتدقیقاً. البته، این تنها در      فریره

ای که در برزیل میان گفتمان انقالبی آموزگاران و عمل آنان وجود اصلهدهد. فمی

دارد بسیار زیاد است. یافتن روشنفکرانی که مقتدرانه دربارۀ حق طبقات فرودست 

کردن صرف گویند معمول است. عمل صحبتبرای رهاکردن خودشان سخن می

وی این گرایی از سخبهمثابۀ ابژۀ تأمالت روشنفکران، بوی ندربارۀ طبقۀ کارگر به

ز گرایی وجود دارد، که آن نیروشنفکران است. تنها یک راه برای غلبه بر این نخبه
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اقتدارگرایانه است و بر تناقض در گفتمان انقالبی روشنفکران داللت دارد. این 

آنان  همراهطبقۀ کارگر را متوقف کنند و  دربارۀکردن روشنفکران باید صحبت

طور ، بهکنندآموزگاران خودشان را به طبقات کارگر عرضه میصحبت کنند. وقتی 

 کنند.خودکار شروع به بازآموزی می

همچنین آنان شروع به فهم و احترام به تولید فرهنگی طبقۀ کارگر      ماسدو

 .های عینی فرهنگجنبه عنوانبهکنند؛ برای مثال، اشکال مختلف مقاومت آنان می

 دقیقاً.     فریره

فهم تولید فرهنگی مثال،  عنوانبههمچنین مهم است تأکید کنیم،      ماسدو

. بخش ضروری استهای فرودست در هر تالشی برای توسعۀ نوعی سواد رهاییگروه

ادیکال ای ردر غیر این صورت توسعۀ ساختارهای پداگوژیک تحت پوشش پداگوژی

وژیک طبقۀ حاکم را های ایدئولآموزان به حوزهخواهد بود که اهداف جذب دانش

های فرودست عنصر مقاومت و پنهان کرده است. قدردانی منتقدانه از فرهنگ گروه

د در سازآموزان را قادر میسکویی است که دانش عنوانبهچگونگی استفاده از آن 

 تاریخ و تجربۀ زیستۀ خودشان باسواد شوند.

های خود فصاحت در نوشتهای مهم اشاره کردی که هنری ژیرو با به نکته     فریره

ۀ مقاومت. یکی از وظایف یادگیری آموزگارانی که خود را مسئلشرح داده است: 

نتقادی گیرند باید درک اتری است( در نظر میواژۀ مناسبت« انقالبی»مترقی )به نظرم، 

سطوح مختلف مقاومت از سوی طبقات فرودست باشد، یعنی سطوح مقاومت آنان با 

 رگیری میان آنان و طبقات حاکم.توجه به سطوح د

 ،درواقعشود؛ و شان میفهم این اشکال مقاومت منجر به درک بهتر شما از زبان

های شان درک کنید. زبان روشتوانید مقاومت آنان را بدون فهم جوهر زباننمی
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سازد. به عبارت دیگر، زبان منظری اجمالی از چگونگی مقاومت مردم را آشکار می

 دهد.به شما می بقای مردم

ی مثابۀ راهی براطبقات ستمدیده به« هوشیاری»فهم مقاومت منجر به قدردانی از 

شود. این هوشیاری تا حدی که بخشی از شبکۀ دفاع از خودشان علیه حاکم می

اجتماعی طبقۀ ستمدیده است، اجتماعی است. این هوشیاری از طریق استفادۀ زبان، 

شود. بدن ستمدیده شان آشکار میر فیزیولوژیو حتی دآثار هنری، موسیقی، 

دهد تا از خودش در مقابل شرایط خشنی که تحت انقیادش سازی را توسعه میایمن

به  ها امریکای التینی و افریقاییدرآمده دفاع کند. اگر این چنین نبود، چطور میلیون

ک هفته ن بیش از یدهند. تحت شرایط مشابه، تو و مبقا در شرایطی غیرانسانی ادامه می

های ما هرگز مجبور نبوده سیستم ایمنی را برای مبارزه با آن نوع آوریم. بدندوام نمی

 واقعیت خشن توسعه داد.

باز هم، فهم واقعیت ستمدیده، همانطور که در اشکال مختلف تولید فرهنگی 

شود یممنجر به درکی بهتر از بیان فرهنگی  –زبان، هنر، موسیقی  –منعکس شده است 

 کنند. این عبارات فرهنگی نیزکه از طریق آن مردم تمردشان علیه حاکم را بیان می

 کند.سطح مبارزۀ ممکن علیه ستم را بازنمایی می

ای در اغلب شهرهای العادههای فوقهای دیواری و گرافیتیبرای مثال، نقاشی

ن هستند. کار ساکن آانگیزتر، طبقۀ بیوجود دارد که طبقۀ کارگر و، غم متحدهایاالت

کرد ها تجلیات فرهنگی و سیاسی هستند. همراه هنرمندی از این اشکال استفاده میاین

ارها پوستی گفت که روی دیواز شیکاگو دیدن کردم و او به من دربارۀ هنرمندان سیاه

 رنتیجهدکشند. هرچند بسیار هنری و یده میتصاویری از تجربۀ روزمرۀ طبقات ستمد

 زیبا هستند، در عین حال عملی سیاسی نیز هستند.
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این آثار هنری روشی هوشمندانه هستند که طبقۀ تحت سلطه برای محکومیت سلطۀ 

ری کردن آنان از طریق بیان هنکنند. محکومناعادالنه و اغلب سرکوبگر استفاده می

ه کنند. این زمینۀ ستم است کبا بیان هنری پنهان می شان رااست و گاهی محکومیت

شود. حق با ژیرو است: هر باعث نیاز طبقات ستمدیده به هوشیاری و مقاومت می

پداگوژی رادیکالی ابتدا باید کامالً پویایی مقاومت از سوی یادگیرندگان را بفهمد. 

اگوژی ی مردم: پدهاجشنبرای مثال، سال گذشته کتابی جالب در برزیل منتشر شد: 

های مختلف مردم، را . نویسنده تجلیات فرهنگی مختلف، لحظات جشن1مقاومت

ا نیز بیان شان رمثابۀ تجلیاتی فرهنگی که از طریق آن مقاومتکند، اما بهتحلیل می

 کنند.می

فهم فرهنگی از این منظر برای آموزگار رادیکال اساسی است. تفاوت بنیادین میان 

تجاعی و آموزگاری رادیکال به ظهورات مقاومت مرتبط است. آموزگاری ار

مند به شناخت سطوح مقاومت و اشکالی است که به خود آموزگار ارتجاعی عالقه

هایی که گیرد تا بتواند مقاومت را خفه کند. آموزگار رادیکال باید اشکال و روشمی

کردن ، بلکه برای روشنکردن دالیل مقاومتکنند را، نه برای پنهانمردم مقاومت می

 ماهیت این مقاومت در سطح نظری بشناسد.

آموزگار رادیکال نباید منحصراً در سطح نظریه بماند. او باید از مقاومت      ماسدو

و  شانفرهنگآموزان را قادر به باسوادشدن در ابزاری استفاده کند که دانش عنوانبه

 سازد.کدهای طبقات حاکم می

میان آموزگار ارتجاعی و رادیکال این است که ارتجاعی  تفاوت     فریره

د خواهخواهد دربارۀ مقاومت بداند تا آن را پنهان یا سرکوب کند، و رادیکال میمی

                                                           
1 The Feasts of the People: Pedagogy of Resistance 



 سواد    232

 

دربارۀ مقاومت بداند تا گفتمان مقاومت را بهتر بفهمد، و ساختارهای پداگوژیکی 

 اهند کرد.آموزان را قادر به رهاساختن خودشان خوکه دانشفراهم کند 

گیری در توانی اکنون به بخش دوم سؤالم، دربارۀ فقدان جهتمی     ماسدو

 هایت بپردازی.طرح

که  جهت را حفظ کنیتوانی حالتی بیآموزگار، تنها زمانی می عنوانبه     فریره

برای گفتمانی فریبکارانه تالش کنی؛ گفتمانی که از دیدگاه طبقۀ حاکم است. تنها در 

بت کند. گیری صحتواند دربارۀ فقدان جهتاین گفتمان فریبکارانه یک آموزگار می

گیری وجود ای بدون جهتکنم به این دلیل که هیچ آموزش واقعیچرا؟ فکر می

آورند، مستلزم شان تعالی را به ارمغان میندارد. تا حدی که همۀ اعمال آموزشی همراه

جهت باشد. هیچ عمل تواند بیهدفی برای رسیدن هستند. بنابراین عمل نمی

کند که ماهیت عمل ای وجود ندارد که به هدفی اشاره نکند؛ این ثابت میآموزشی

 است. دارآموزشی جهت

دار شناسی و فلسفه طرح کنیم. ماهیت جهتای دربارۀ معرفتهمسئلاکنون بیایید 

شود که باید توسط آموزگاران و عمل آموزشی است که منجر به هدفی خاص می

دار آموزش یک یادگیرندگان زندگی شود. به عبارت دیگر، از منظر ماهیت جهت

تار کند؟ نخست، اگر این آموزش تواند رفاش چطور میآموزگار در عمل آموزشی

شویند دفاع کند، او در عمل از موضع رسوای کسانی که دست از این موضوعات می

گذارم آموزان احترام میاز آنجا که به دانش»گوید: می درنتیجهدست خود را شسته و 

دار نیستم، و از آنجا که آنان افرادی هستند که مستحق احترامند، آنان باید و جهت

دار آموزش را که از ذهنیت این آموزگار ماهیت جهت« هت خودشان را تعیین کنند.ج

سادگی وظیفۀ پداگوژیک، سیاسی، و کند. او بهاو مستقل است انکار نمی
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و کند. ادار انکار میگیری نقش فاعل آن عمل جهتشناختی خودش در عهدهمعرفت

امتناع  کند درست استمی از متقاعدکردن یادگیرندگانش نسبت به چیزی که فکر

 در حال کمک به ساختار قدرت است. درنهایتکند. پس، این آموزگار می

دار آموزش وجود دارد؟ های عملی دیگری در ارتباط با ماهیت جهتچه روش

روش دیگر مبارزه با وضعیتی خواهد بود که اکنون توضیح دادم، که مبارزه با 

ریزی آموزش یادگیرندگان کمک کند تا در برنامهبندوباری است. آموزگار باید به بی

درگیر شوند، به آنان کمک کند تا ظرفیتی انتقادی برای در نظر گرفتن و مشارکت در 

 جهت و رویاهای آموزش خلق کنند.

گوید هیچ آموزشی وجود ندارد حق با آموزگار اقتدارگرا است، اگرچه وقتی می

وشن نیست. من با این آموزگار مخالفت جهت باشد همواره از لحاظ نظری رکه بی

ی هایگویم او تا حدی که اهداف و رویاهای خودش را تبدیل به جهتکنم؛ اما مینمی

دهد، اقتدارگرا است. آموزانش میاش به دانشکند که در عمل آموزشی

جهاتی  هایفاعل عمل آموزشی، یادگیرندگان را به ابژه عنوانبهاقتدارگراست چراکه 

 تحمیل کرده است.کند که می تبدیل

 گویم، دموکراتیکچه موضع یا روشی مشخصاً دموکراتیک یا، آنطور که من می

اش متضمن رادیکال یا انقالبی است؟ دیدگاه دموکراتیک رادیکال در خودانگیختگی

تر از همه، اقتدارگرایی متضمن قطب مخالف قطب مخالف اقتدارگرایی نیست. مهم

خواهم خواهم اقتدارگرا باشم نمیبرای مثال، همانطور که نمی خودانگیختگی نیست.

بندوبار باشم سوی اینکه آموزگاری بیبندوبار نیز باشم. پس با اقتدارگرا نبودن، بهبی

 روم.نمی
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ایم همانطور که رادیکالیتۀ پداگوژیک افتاده یک بار دیگر به چارچوب نظری

ری گیگیری جهته درست برای عهدهبینیم که راتوسط ژیرو طرح شده است. می

آموزش امتناع از تقلیل یادگیرندگان به اقلیتی است که توسط آموزگار هدایت 

ه به یادگیرندگان نهفته مسئلگیری آموزش در ارائۀ این شوند. در مقابل، جهتمی

داری و ۀ جهتمسئلشناسانه، و پداگوژیک است. ای که سیاسی، معرفتهمسئلاست، 

زش یک بار دیگر بر موضوع ذهنیت، نقش آموزش در بازسازی جهان، ماهیت آمو

 کند.تمرکز می

 آموزتواند تنها این باشد که دانشآموز چیست؟ نمیهای آموزگار و دانشنقش

کورکورانه آموزگار را دنبال کند. نقش آموزگاری که از لحاظ پداگوژیک و انتقادی 

بندوبار ست، که ویژگی آموزگاران بیبودن اتفاوترادیکال است جلوگیری از بی

است. رادیکال باید حضوری فعال در عمل آموزشی داشته باشد. اما آموزگار هرگز 

آموزان را به نباید به حضور فعال و کنجکاوانۀ خود اجازه دهد تا حضور دانش

زان آموتواند سایۀ دانشهای حضور آموزگار بدل کند. همچنان که آموزگار نمیسایه

آموزان را تحریک کند تا حضوری آگاهانه و انتقادی در د. آموزگار باید دانشباش

 فرایند پداگوژیک و تاریخی داشته باشند.
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عه مثابۀ شکلی از سیاست فرهنگی توساندازی از سواد را بهچشم در فصول پیشین

ای موعهمج عنوانبهدادیم. در تحلیل ما، سواد بدل به برساختی معنادار شد تا حدی که 

 کند. دراز اعمال مشاهده شد که برای توانمندسازی یا ناتوانمندسازی مردم عمل می

الت شد که آیا در خدمت بازتولید تشکیتر، سواد با توجه به این تحلیل معنای وسیع

ای از اعمال فرهنگی در خدمت ترویج مجموعه عنوانبهاجتماعی موجود است یا 

ائه شده از سواد ارای بازسازیبخش است. تنها نظریهتغییرات دموکراتیک و رهایی

های سوادآموزی در کشورهایی های عینی و تاریخی از نهضتنکردیم، بلکه تحلیل

ین، بیسائو نیز ارائه کردیم. عالوه بر اورد، سائوتومه و پرینسیپه، و گینهیپچون ک

های بخش است، زبانای رهاییاستدالل کردیم که اگر سواد بخشی مهم از پداگوژی

طور های سوادآموزی استفاده شوند. در مواردی که بهبومی این کشورها باید در برنامه

ی افریقایی یا های بومر از پرتغالی نسبت به زبانجزئی تحلیل کردیم، استفادۀ بیشت

صل، گرا شده است. در این فکرئول منجر به بازتولید ذهنیتی نواستعمارگر و نخبه

های سوادآموزی را با جزئیات بیشتر در پرتو نظریات تولید و بازتولید فرهنگی برنامه

 عنوانهبهای بومی بانتر برای استفاده از زطور قویبررسی خواهیم کرد. همچنین به
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ای استدالل خواهیم کرد که ادعا توسعۀ هر نهضت سوادآموزیشرطی برای پیش

 گیری انتقادی فرهنگ و تاریخ فرد در خدمت است.ابزاری برای پس عنوانبهکند می

ای میان آموزگاران یافته است. متأسفانه، در دهۀ گذشته، موضوع سواد اهمیت تازه

و  های قدیمی در مورد معناه تمایل به بازیافت فرضیات و ارزشبحثی که پدید آمد

سودمندی سواد دارد. این تصور که سواد موضوع یادگیری زبان استاندارد است هنوز 

دهد و منطقش را در تأکید های سوادآموزی را شکل میاکثر قریب به اتفاق برنامه

 .سازدهای فنی خواندن و نوشتن آشکار میمجدد بر مهارت

 عنوانهبسادگی تواند بهخواهیم در این فصل تکرار کنیم که سوادآموزی نمیمی

شان دستیابی به زبان استاندارد غالب است. این هایی دیده شود که هدفتوسعۀ مهارت

هنگی طور سیستماتیک تجارب فرکند که بهدیدگاه مفهومی از ایدئولوژی را حفظ می

ا کند تهایش هستند را بیشتر نفی میهای سیاستهای زبانی فرودست که ابژهگروه

رهنگی ای از تولید فمعنادار سازد. برای اینکه مفهوم سواد معنادار شود باید درون نظریه

ای دیده شود که مردم با آن معنا را ناپذیر از شیوهبخشی جدایی عنوانبهجای گیرد و 

لحظات  های دیده شود کرسانه نوانعبهکنند. سواد باید تولید، دگرگون، و بازتولید می

گی کند که فرهنای را تشکیل داده و تصدیق میتاریخی و وجودی تجربۀ زیسته

است، و باید  ایکند. از این رو، پدیدۀ سیاسی برجستهشده تولید میفرودست یا زیسته

 یای از روابط قدرت و فهمی از بازتولید و تولید اجتماعی و فرهنگدرون زمینۀ نظریه

تر به نفع دهیم که بیشای ارجاع میبه تجارب جمعی« بازتولید فرهنگی»تحلیل شود. با 

هایش های ستمدیده که ابژۀ سیاستکنند، تا به نفع گروههای غالب عمل میگروه

نیم که کرا برای ارجاع به گروه خاصی از مردم استفاده می« تولید فرهنگی»هستند. 

جارب زیستۀ کنند که از تگری، و تأیید میا تولید، واسطهعناصر ایدئولوژیک متقابلی ر
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شود. در این مورد، چنین تجربیاتی آید و در آن تصدیق مجدد میروزمرۀ آنان پدید می

 ریشه در منافع فردی و جمعی خودمختار دارند.

مدارس  هایاین وضعیت نظری زمینۀ بررسی ما در این مورد است که چگونه سیستم

اند ادهای را توسعه دهای آموزشیتعمرات سابق پرتغال در افریقا سیاستعمومی در مس

ده سوادی بود که از پرتغال استعمارگر به ارث رسیکه هدفشان از بین برد نرخ باالی بی

د، که انها برای از بین بردن میراث آموزشی استعماری طراحی شدهاین سیاست بود.

این مردم بوده است. آموزش در این مستعمرات  زدایی کاملانگارۀ اصلی آن افریقایی

ازی ملی توانست هیچ کمکی به بازسمایه، و بر اساس لفاظی بود. نمیآمیز، میانتبعیض

، و هایش، محتوایشکند چراکه به این منظور تشکیل نشده بود. تحصیل در روش

لی یاهدافش ضددموکراتیک بود. جدا از واقعیت کشور بود و به همین دلیل، تحص

 علیه اکثریت بود. درنتیجهبرای اقلیت و 

هایی سیاسی مکان عنوانبه، مدارس 1975پیش از استقالل این کشورها در سال 

های طبقاتی، جنسیتی، و نژادی تولید و بازتولید ها نابرابریکردند که در آنعمل می

 ها با باورهاییشد. در اصل، ساختار آموزشی استعماری در خدمت تلقین اسطورهمی

بود که تجارب زیسته، تاریخ، فرهنگ، و زبان آنان را نفی و تحقیر  1به بومیان افریقایی

ها شد که در آن افریقاییهای تصفیه دیده میمدارس همچون چشمه د.کرمی

، و زبان نامشروع خود، که با توجه به «وحشی»دار، فرهنگ توانستند از جهل ریشهمی

                                                           
توسط  د کهای هستنای است که متعلق به کشورهای افریقاییمنظور ما از افریقایی بومیان افریقایی 1

جویی در اصطالحات، این اصطالح را انتخاب کردیم، اما اند. به دلیل صرفهپرتغال استعمار شده

 خواستیم اشاره کنیم که از تنوع زبانی و فرهنگی بسیار که در افریقا وجود دارد آگاهیم.می
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ه حتی بدون قواعد دستوری )ک»برخی محققان پرتغالی، شکلی فاسد از زبان پرتغالی 

 است، نجات یابند. 1«توانند اعمال شوند(.نمی

توانست کمک کند اما در کودکان و جوانان این نمایه را بازتولید این سیستم نمی

ای کرد که خودِ ایدئولوژی استعماری برای آنان خلق شده است، یعنی ایدئولوژیمی

 تر و فاقد هر توانایی است.که برای موجودات پست

ود؛ ن بزدایی بومیااز یک سو، تحصیل در این مستعمرات در خدمت هدف فرهنگ

. کردشده میاز سوی دیگر، آنان را جذب یک الگوی استعماری از پیش تعریف

کردند که مثابۀ بخشی از دستگاه ایدئولوژیک دولتی عمل میبه»مدارس در این قالب 

اند، که برای حفظ بازتولید ایدئولوژیک و اجتماعی سرمایه و نهادهاییش طراحی شده

این نیروی کار  2«شت سرمایه و بازتولید نیروی کار دارد.شان ریشه در پویایی انبامنافع

دیده در مستعمرات سابق پرتغال عمدتاً از کارگزاران سطح پایین تشکیل شده آموزش

های اسطهو عنوانبهارتقاء و حفظ وضع موجود بود. وقتی شان بودند که وظیفۀ اصلی

دی جدید و د، نقش آنان بعشدناستعمار بیشتر تصرفات پرتغال در افریقا استفاده می

گرفت. بنابراین، مدارس استعماری موفق بودند تا حدی که طبقۀ مهم می

ای از کارگزارانی آفریده بودند که این اعتقاد را درونی کرده بودند بورژوازیخرده

از دهقانان  یجهدرنتاند و شده« روح سفیدپوست»با « سیاه»یا « سفید»که تبدیل به فردی 

فرهنگ  عنوانبهکردند که برتر بودند، دهقانانی که هنوز آنچه را عملی میافریقایی 

 شد.بربریت نمایش داده می

                                                           
1 J.Caetano, Boletim da Sociedade de Geografia (Lisbon, n.d.), p. 349. 
2 H.A.Giroux, Theory and Resistance: A Pedagogy for Opposition (South Hadley, Mass.: 
J.F.Bergin Pub., 1983), p. 87 
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ویژه در طبقۀ بورژوازی سرایت ترین سطوح آگاهی، بهاین فرایند جذب به عمیق

شدن، ما را به یاد حکایتی از یک « سفید»مثال، با توجه به  عنوانبهکرده بود. 

وردی اش بود که به یک کیپاندازد که آنقدر درگیر سیاهیوردی سیاه میکیپ

شده پولی پرداخت کرد تا برایش حکمی صادر کند که ادعا سفیدپوست شناخته

بدین »نویسد ای کاغذ میکند او سفیدپوست است. مرد به شوخی برای او روی تکهمی

 «ام.وسیله سفیدپوست اعالم شده

ای جدید در این کشورها، مدارس چیزی را پس از استقالل و در بازسازی جامعه

سازی اییبازافریق»و آمیلکار کابرال « استعمارزدایی از ذهنیت»که آریستیدس پریرا 

وظیفۀ اصلی خود بر عهده گرفتند. روشن است که پریرا و  عنوانبه خواند،می« ذهنیت

 ای آگاه بودند که در آن ذهنیت جدیدخوبی از نیاز به خلق سیستم مدرسهکابرال به

اد اجازه ای که به افریافت؛ سیستم مدرسهپاک از همۀ بقایای استعمار باید شکل می

 ای که در آنم مدرسهشان را تصاحب کنند؛ سیستدهد تاریخ، فرهنگ، و زبانمی

های جغرافیا، تاریخ، و زبان پرتغالی و تغییر همۀ متونی که به شدت با اصالح برنامه

ایدئولوژی استعمارگر اشباع شده بودند، ضروری بود. اولویتی مطلق بود که 

آموزان باید جغرافیای خودشان را بخوانند نه جغرافیای پرتغال را. ضروری بود دانش

شان در مقابل مهاجم و مبارزه برای خ خودشان، تاریخ مقاومت مردمکه آنان تاری

ه تاریخ ن –شان را بخوانند، که حق ساختن تاریخ خودشان را به آنان بازگرداند رهایی

 های دادگاه را.پادشاهان پرتغال و توطئه

ای رادیکال در مدارس با پذیرشی گرم از سوی این پیشنهاد برای جادادن پداگوژی

خواهیم استدالل کنیم که بدگمانی بسیاری از ها روبرو شده است. میکشور

آموزگاران افریقایی عمیقاً ریشه در موضوع زبان )افریقایی در مقابل پرتغالی( دارد و 



 سواد    240

 

نی کمنجر به خلق نهضت سوادآموزی نواستعماری تحت شعار ظاهراً رادیکال ریشه

های تصاحب دوبارۀ فرهنگ های جدید شده است. دشواریسوادی در جمهوریبی

افریقایی با این واقعیت فزونی یافته است که ابزار این مبارزه زبان استعمارگر بوده است. 

همانطور که در این فصل استدالل خواهیم کرد، نهضت سوادآموزی کنونی در این 

گر بر مند است. دیکشورها عمدتاً به خلق باسوادان کارکردی به زبان پرتغالی عالقه

های فرودست نیست، برنامه به دام رویکردهای ساس سرمایۀ فرهنگی افریقاییا

کی مند به کسب مکانیو ابزاری به سواد افتاده است که عمدتاً عالقه گرایانهاثبات

 1های زبان پرتغالی است.مهارت

بخش در افریقا و جای های برنامۀ سوادآموزی رهاییاز سیاست نمااز بحثپیش 

طور اهیم رویکردهای مختلف به سواد را به بحث بگذاریم. نخست، بهخومیدیگر، 

انه نشأت گرایدهیم که از مکتبی اثباتمختصر آن رویکردهایی را مورد بحث قرار می

اند و به فرایند بازتولید فرهنگی مرتبط هستند. سپس، استدالل خواهیم کرد که گرفته

 ضداستعماری سازگار است، رویکردی تنها رویکرد به سواد که با ساخت جامعۀ جدید

کال است. ای رادیاست که ریشه در پویایی تولید فرهنگی دارد و مسبوق به پداگوژی

ه ای است که مردم ستمدیدای که موردنیاز است، برنامهبه عبارتی برنامۀ سوادآموزی

ینی رشان را بازآفدهد تاریخ، فرهنگ، و زبانکند و به آنان اجازه میرا تصدیق می

شده که خودشان را شود که افراد جذبای که همزمان منجر به این میکنند؛ برنامه

 شوند. «خودکشی طبقاتی»اند مرتکب اسیر ایدئولوژی استعماری درک کرده عنوانبه

 

                                                           
1 P.Bourdieu and J.C.Passeron, Reproduction in Education, Society, and Culture (Beverly 
Hills, Calif.: Sage, 1977). 
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 رویکردها به سواد

گرایانه تقریباً بدون استثنا، رویکردهای سنتی به سواد عمیقاً  در روش تحقیق اثبات

شناختی شده که در آن دقت علمی ، این منجر به موضعی معرفتدرواقعریشه دارند. 

ات نظریه و دانش نسبت به الزام»که شوند، درحالیشناختی ستوده میو تصفیۀ روش

های ای جزئی در اولویتتند، و تاریخ به پاورقیوری و مهارت فنی فرودست هسبهره

 شناختی، این رویکرد مسائل روشطورکلیبه 1«تحقیق علمی تجربی تقلیل یافته است.

روابط متقابل میان  درنتیجهکند و های ایدئولوژیک آنان انتزاع میرا از زمینه

ه نحوی، گیرد. بسیاسی جامعه و عمل خوانش را نادیده میساختارهای اجتماعی

محرومیت ابعاد اجتماعی و سیاسی از عمل خوانش به ایدئولوژی بازتولید فرهنگی 

دهد. نشان می« هاابژه»مثابۀ ای که خوانندگان را بهدهد، ایدئولوژیفرصت برآمدن می

با کلمات معلم پر اند، و در انتظار اینکه خالی بوده های آگاه آنان حقیقتاً گویی بدن

ش های مختلف خوانها سنتحلیل این مهم است که چگونه ایدئولوژیشوند. اگرچه ت

ردها ترین رویکمان را به تحلیلی مختصر از مهمدهند، در این فصل بحثرا شکل می

 دهیم.به سواد محدود کرده و آنان را به بازتولید فرهنگی یا تولید فرهنگی پیوند می

 رویکرد آکادمیک به خوانش

، منطق است. نخست گانهمیک به خوانش اختصاص یافته دوهدفی که در سنت آکاد

طور هکه ب –گیرد دیده نشأت میاز تعاریف کالسیک از انسان آموزش»این رویکرد 

ها، ماهر در بیان گفتاری و نوشتاری، فعاالنه درگیر اشتغاالت کامل ریشه در کالسیک

این رویکرد به خوانش در وهلۀ اول در خدمت منافع طبقات نخبه است.  2«فکری دارد.

                                                           
1 Giroux, Theory and Resistance. 
2 S.Walmsley, “On the Purpose and Content of Secondary Reading Programs,” Curriculum 
Inquiry 11 (1981), p. 78. 
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شدۀ دانش دیده شده و در این مورد، خوانش همچون فراگیری اشکال از پیش تعیین

حول مطالعۀ التین و یونانی و تسلط بر آثار بزرگ کالسیک سازمان یافته است. دوم، 

فاق ر داشته باشیم اکثریت قریب به اتگرایانه خواهد بود که انتظااز آنجا که غیرواقع

های مثابۀ کسب مهارتجامعه به چنین استانداردهای باالیی دست یابند، خوانش به

های رمزگشایی، توسعۀ واژگان، و چنین چیزهایی بازتعریف شده بود. خوانش، مهارت

بخشی به رویکردی دوگانه نسبت به خوانش بود: این منطق دوم در خدمت مشروعیت

سطح برای طبقۀ حاکم و سطحی دیگر برای اکثریت محروم. با توجه به ژیرو  یک

آموزان طبقۀ کارگر آماده این مفهوم دوم در درجۀ اول برای دانش(: »نظریه و مقاومت)

دگی و تر از نظر پیچیپست درنتیجهشان کمتر سازگار، و شده که سرمایۀ فرهنگی

 «م در نظر گرفته شده است.های طبقۀ حاکارزش، نسبت به دانش و ارزش

. در یک کننده استاین رویکرد آکادمیک دوگانه به خوانش ذاتاً در ماهیتش بیگانه

گیرد. در سوی آموزان را نادیده میسو، تجربۀ زندگی، تاریخ، و عمل زبان دانش

وسایلی »ابۀ مثدیگر، بر تسلط و فهم ادبیات کالسیک و استفاده از مواد سوادآموزی به

 1«های شناسایی کلمهتمرین درک )ادبی و تفسیری(، توسعۀ واژگان، و مهارت برای

کند. بنابراین، سواد در این معنا محروم از ابعاد بیش از اندازه تأکید می

کند. ها و معانی حاکم عمل می، برای بازتولید ارزشدرواقعاش است؛ اجتماعیسیاسی

نگ، و زبان طبقۀ کارگر کمک به هیچ طریق معناداری به تصاحب تاریخ، فره

 کند.نمی

 

 

                                                           
1 Ibid., p. 80. 
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 رویکرد سودگرایانه به خوانش

هدف اصلی رویکرد سودگرایانه تولید خوانندگانی است که به الزامات بنیادین 

اش، چنین رویکردی بر خوانش جامعۀ معاصر دست یابند. به رغم خواست مترقی

دی نظم تحلیل انتقا کهکند درحالیهای خوانش تأکید مییادگیری مکانیکی مهارت

ند. ککند که در وهلۀ اول نیاز برای خوانش را ایجاد میاجتماعی و سیاسی را فدا می

 انجامیده، که در درجۀ اول برای دستیابی به« باسوادان کارکردی»این موضع به توسعۀ 

 تر ما مهیا شده است. چنین دیدگاهی حقیقتاً الزامات جامعۀ تکنولوژیک پیچیده

درون جهان سوم، از  حتیورهای صنعتی پیشرفتۀ غرب نیست؛ مشخصۀ کش

ای برای بهبود اقتصادی، دسترسی به شغل، و وسیله عنوانبهسوادآموزی سودگرایانه 

 روشنی توسط یونسکو اظهاروری دفاع شده است. همانطور که بهافزایش سطح بهره

های اقتصادی در پیوند با اولویت های سوادآموزی باید ترجیحاًبرنامه»شده است، 

دهند،  باید انتقال ای را نیزتنها خواندن و نوشتن، بلکه دانش فنی و حرفهباشند. نه

 1«تر بزرگساالن در زندگی اقتصادی شوند.منجر به مشارکت گسترده درنتیجه

این مفهوم از سواد هدف اصلی هواداران بازگشت به اصول خوانش است. این 

 عنوانهبشده و منظم شرکت داشته که بندیهای خوانش بستههمچنین در توسعۀ برنامه

های درخواست آموزان در خوانش فرمده است که دانشهایی ارائه شراه حل دشواری

یزهایی از ها، و چهای فروش، اتیکتهای مالیات، ادبیات تبلیغات، کاتالوگشغل، فرم

ۀ تأمین مثاب، رویکرد سودگرایانه سواد را بهطورکلیبهکنند. این دست تجربه می

 کند:ژیرو اشاره می بیند. همانطور کهای صنعتی میخواستۀ اساسی خوانش از جامعه

                                                           
1 UNESCO, An Asian Model of Educational Development (Paris: UNESCO, 1966), p. 97. 
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سواد در این دیدگاه آماده شده است تا بزرگساالن را تبدیل به کارگران 

ای معین کند. علی رغم درون جامعهتر و شهروندانی تولیدکننده

خواستش برای تحرک اقتصادی، سواد کارکردی مفهوم سواد و 

دهد؛ پداگوژی را به چیزی مناسب با الزاامات عملی سرمایه تقلیل می

، مفاهیم تفکر انتقادی، فرهنگ و قدرت تحت الزامات فرایند درنتیجه

 1شوند.کار و نیاز به انباشت سرمایه محو می

 رویکرد توسعۀ شناختی به خوانش

های که رویکردهای آکادمیک و سودگرایانه به خوانش بر تسلط بر مهارتدرحالی

ۀ شناختی بینند، الگوی توسعمی« هاابژه»مثابۀ کنند و خوانندگان را بهخوانش تأکید می

 کند که به موجب آن خوانندگان در تعاملی دیالکتیک میانبر ساخت معنا تأکید می

های شوند. اگرچه در این رویکرد کسب مهارتخودشان و جهان عینی درگیر می

شود، ویژگی برجسته این است که چطور ای مهم تلقی میوظیفه عنوانبهسوادآموزی 

سازند. درک متن به موضعی کم ه معنا را میمسئلمردم از طریق فرایندهای حل 

توانند ی تنزل یافته است که میتر به نفع توسعۀ ساختارهای شناختی جدیداهمیت

سوی وظایف بسیار پیچیده آموزان را قادر سازند از وظایف خوانشی ساده بهدانش

متأثر است و  2حرکت کنند. این فرایند خوانش به شدت از کارهای اولیۀ جان دیویی

شکل یافته است. تحت الگوی توسعۀ  3ایدر قالب توسعۀ ساختارهای شناختی پیاژه

                                                           
1 Giroux, Theory and Resistance. 
2 John Dewey 
3 Piagetian 
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ابت، ای از مراحل توسعۀ ثاز طریق مجموعه»مثابۀ فرایندی فکری، خوانش به شناختی،

 دیده شده است. 1«شمولفارغ از ارزش، و جهان

اب های آکادمیک و سودگرایانه اجتنالگوی توسعۀ شناختی از نقد دیدگاه درنتیجه

، ضشود. در عوکند و ناتوان از در نظر گرفتن محتوای چیزی است که خوانده میمی

ا دهد موضوعاتی که در متن بآموزان اجازه میکند که به دانشبر فرایندی تأکید می

، حالااینباند را تحلیل و نقد کند. این رویکرد، ای از پیچیدگی طرح شدهسطح فزاینده

 –آموزان از آنجا که سرمایۀ دانشمند است. ندرت به مسائل بازتولید فرهنگی عالقهبه

رکت ندرت قادر به شنادیده گرفته شده، آنان به –تجربۀ زندگی، تاریخ، و زبان آنان 

در تأملی انتقادی هستند که معطوف باشد به تجربۀ عملی خودشان و اهدافی که آنان 

های جایگزینی گمان درنتیجهها و انگیزد، در پایان، برای سازماندهی یافتهرا برمی

 فهم دقیق فزاینده از اهمیت آنان. صرف دربارۀ واقعیات همراه

 رویکرد رمانتیک به خوانش

گرایانه مانند الگوی توسعۀ شناختی، رویکرد رمانتیک بر اساس دیدگاه کنش متقابل

مثابۀ چیزی ، رویکرد رمانتیک معنا را بهحالبااینبا تمرکز اصلی بر ساخت معنا است؛ 

نده از ش متقابل میان خواننده و نویسکن واسطۀبهکه توسط خوانندگان تولید شده و نه 

ند و کبر عاطفه تأکید میدهد. سبک رمانتیک تا حد زیادی طریق متن نشان می

تسکین »بیند. یک نویسنده بخش میای لذتمثابۀ تحقق خود و تجربهخوانش را به

های تازه از شخصیت و زندگی که در کار )ادبیات( نهفته است؛ لذت صمیمی دیدگاه

                                                           
1 Walmsley, “Purpose and Content,” p. 82. 
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 ای جاری شوند... تعمیق و گسترشهایی که ممکن است از چنین تجربهق تنشو تحق

 ستاید.را می 1«حساسیت نسبت به کیفیات محسوس و تأثیر احساسی زندگی روزمره

در اصل، رویکرد رمانتیک به خوانش نقطۀ مقابلی برای حاالت اقتدارگرایانۀ 

، این حالباایندهد. نشان می« هاهابژ»مثابۀ کند که خوانندگان را بهپداگوژی عرضه می

های رویکرد به ظاهر لیبرال به سواد در پروبلماتیک ساختن تضاد طبقاتی، نابرابری

خورد. به عالوه، الگوی رمانتیک سرمایۀ فرهنگی جنسیتی، یا نژادی شکست می

کند همۀ مردم دسترسی گیرد و فرض میهای فرودست را کامالً نادیده میگروه

به خوانش دارد، یا اینکه خوانش بخشی از سرمایۀ فرهنگی همۀ مردم است. یکسانی 

ری های ساختاۀ سرمایۀ فرهنگی یا نابرابریمسئلاین شکست در خطاب قرار دادن 

مختلف بدان معناست که الگوی رمانتیک تمایل دارد سرمایۀ فرهنگی طبقۀ حاکم را 

لوحانه است. این مغرورانه و ساده بازتولید کند، که خوانش از نزدیک بدان گره خورده

شمار مواجه که با معایب بیآموزی از طبقۀ کارگر، است که انتظار داشته باشیم دانش

تر و قربانی شده است، لذت و خودتصدیقی را از طریق خواندن تنها بیابد. اما مهم

 شکست سنت رمانتیک در پیوند خوانش به روابط نامتقارن قدرت درون جامعۀ غالب

ازند ستنها رویکردهای خاص را تعریف کرده و مشروع میاست، روابط قدرتی که نه

 سازند.حذف آنان از چنین فرایندی ناتوانمند می واسطۀبههای خاصی را نیز بلکه گروه

ایم که همۀ این رویکردها به سواد در ارائۀ الگویی نظری تا کنون استدالل کرده

برای توانمندسازی عامالن تاریخی با منطق خودمختاری فردی و جمعی شکست 

شان دربارۀ سواد های اساسیکه این رویکردها شاید در فرضاند. درحالیخورده

                                                           
1  L.Rosenblatt, “The Enriching Values of Reading,” in Reading in an Age of Mass 
Communication, ed. William S.Gray (New York: Appleton-Century Crofts, 1949), pp. 37–38. 
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یروی ن عنوانبهها نقش زبان مۀ آنمتفاوت باشند، همۀ یک ویژگی مشترک را دارند: ه

بان ای که زگیرند. یعنی آنان شیوههای انسانی را نادیده میاصلی در ساخت ذهنیت

یید یا کنند را تأها و تجربیات زندگی مردمی که از آن استفاده میممکن است تاریخ

 دآموزیهای سواگیرند. این در تحلیل ما از نقش زبان در برنامهرد کند، نادیده می

 شود.تر میروشن

 نقش زبان در سواد

 پرتغال نزدیک سابق ها در مستعمرات افریقاییدر این بخش عمدتاً به نهضت

شان را هایم و سپس توسعخواهیم شد که مستقیم یا غیرمستقیم در آن مشارکت داشته

م یکنیم. اگرچه اغلب به این تجارب سوادآموزی ارجاع خواهها دنبال میدر طول سال

توانند کنیم می، معتقدیم مسائلی که دربارۀ نقش زبان در سواد طرح میحالبااینداد، 

 به هر زمینۀ زبانی که روابط نامتقارن قدرت در آن وجود دارد تعمیم یابند.

های سوادآموزی در مستعمرات افریقایی سابق پرتغال دچار بحث مداوم بر سر برنامه

اند. های بومی شدهان پرتغالی رسمی باشد یا زباناینکه آیا زبان آموزش باید زب

رح شده ندرت مطکند که بهتر را پنهان می، چنین بحثی مسائل ماهیتی جدیحالبااین

ان پیش ۀ زبمسئلهربار که به طریقی »است. این در راستای بحث گرامشی است که: 

هور است، ای از مشکالت دیگر در حال ظآید، حاکی از این است که مجموعهمی

ط مطمئن بیشتر و رواب« صمیمیت»گیری و گسترش طبقۀ حاکم، ضرورت ایجاد شکل

های مردم، که به معنای سازماندهی مجدد هژمونی های حاکم و تودهمیان گروه

 ها بر سرکند که اساس بحثبحث گرامشی موضوعی را روشن می 1.«فرهنگی است

                                                           
1 Antonio Gramsci, cited in J.Donald, Language, Literacy and Schooling (London: Open 
University Press, in press). 
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ایم، این کتاب به بحث گذاشته ای است که درآموزیهای سوادزبان در نهضت

هایی که در آنان هنوز هیچ توافقی وجود ندارد که آیا زبان بومی واقعاً برای بحث

اینکه زبان آموزش باشد مناسبت است. این آموزگاران مکرراً عدم یکنواختی 

شان در کنند تا سیاست کنونیهای افریقایی را استفاده میالخطی برای زبانرسم

ه سئلمتنها وسیلۀ آموزش خوانش توجیه کنند. آنان این  عنوانبهز زبان پرتغالی استفاده ا

، حالینبااالخطی بر اساس کدام گویش باید باشد. کنند که چنین رسمرا مطرح می

تحرک  تیجهدرنالمللی دارد و ترین استدالل این است که زبان پرتغال وضعیت بینرایج

 کند.یاند را تضمین مکه به پرتغالی تحصیل کردههایی رو به باال برای افریقایی

های انگیز این است که وقتی آموزش به زبان پرتغالی دسترسی به موقعیتواقعیت غم

ثریت ، اککندقدرت سیاسی و اقتصادی را برای ردۀ باالی جامعۀ افریقایی فراهم می

زۀ کافی برای لی به انداکند، کسانی که موفق به یادگیری زبان پرتغاها را غربال میتوده

ائۀ برنامۀ با ار اند.کسب سواد الزم جهت پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی نشده

، رواقعدسوادآموزی به زبان استعمارگران با هدف تصاحب دوبارۀ فرهنگ افریقایی، 

 اند که از حفظ تسلطهای دستکاری جدیدی را توسعه دادهاین آموزگاران استراتژی

کند. آنچه در بحث زبان در این کشورها پنهان است رتغال حمایت میفرهنگی پ

سازی، یا شاید امتناعی ظریف از سوی مقاومتی در برابر بازافریقایی احتماالً

 است.« خودکشی طبقاتی»شده برای ارتکاب های جذبافریقایی

 های سوادآموزی بسیار گسترده هستند وپیامدهای پداگوژیک و سیاسی این برنامه

های خوانش اغلب در تضاد با اند. برنامهدر عین حال تا حد زیادی نادیده گرفته شده

شان آموزان وقتی به زبان مادریاصلی اساسی از خوانش هستند، یعنی اینکه دانش

طۀ تر و با درکی بهتر بخوانند. بازشناسی بالواسگیرند سریعبینند، یاد میآموزش می
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کلمات و تجارب آشنا توسعۀ خودپندارۀ مثبت در کودکانی که تا حدودی دربارۀ 

دهد. به همین دلیل، و برای ناامن هستند را افزایش می فرهنگشانوضعیت زبان و 

ای جدید در این مستعمرات سابق بدون بقایای سازگاری با طرح ساخت جامعه

ای استعمارگری، یک برنامۀ سوادآموزی باید بر اساس این منطق باشد که چنین برنامه

عزیمتش زبان  های فرودست داشته باشد و نقطۀباید ریشه در سرمایۀ فرهنگی افریقایی

 بومی باشد.

زانی آمودانشآموزگاران باید ساختارهای پداگوژیک رادیکال را توسعه دهند که 

ه این کند. بدیهی است کپایۀ سواد آماده می عنوانبهشان واقعیت با فرصت استفاده از

آورند. در غیر این صورت انکار حقوق شود که آنان به کالس درس میشامل زبانی می

بخش دارد. شکست در بنیان آموزان است که ریشه در قلب مفهوم سواد رهاییدانش

عناست که نیروهای مخالف نهادن برنامۀ سوادآموزی بر اساس زبان بومی بدان م

های آموزگاران و رهبران سیاسی برای رسیدن به استعمارزدایی ذهن توانند تالشمی

از  زبان ناگزیر یکی»را خنثی کنند. آموزگاران و رهبران سیاسی باید بدانند که 

ای است که خودش را از استعمارگری رها کرده و از های اصلی جامعهدغدغه

 ورزد، و در جستجوی بازآفرینی خودش است.تعمارگری امتناع میشدن به نواسکشیده

در مبارزه برای بازآفرینی یک جامعه، فتح دوبارۀ جهان مردم توسط خودشان بدل به 

این از اهمیت برابر برخوردار است که اتصال زبان  1«شود.عاملی اساسی می

ویت باشد. از طریق زبان اصلی آموزش در سوادآموزی در اول عنوانبهآموزان دانش

 را بازسازی کنند. فرهنگشانزبان خودشان است که قادر خواهند بود تاریخ و 

                                                           
1 J.Kenneth, “The Sociology of Pierre Bourdieu,” Educational Review 25 (1973). 
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ان توانند صدایشآموزان تنها ابزاری است که توسط آن میدر این معنا، زبان دانش

نیازی برای توسعۀ معنایی مثبت از عزت نفس. همانطور که ژیرو را توسعه دهند، پیش

ابزار گفتمانی برای این است که شنیده »آموزان شته، صدای دانشبه زیبایی اظهار دا

تألیف جهان فرد، که  1«شان تعریف کنند.مؤلفان فعال جهان عنوانبهشوند و خود را 

بازگویی » عنوانبهبر زبان فرد نیز داللت دارد، به معنای چیزی است که میخائیل باختین 

 کند.تعریف می« یک داستان در قالب کلمات فرد

بخش اساسی است، هدف هرگز نباید اگرچه مفهوم صدا در توسعۀ سواد رهایی

آموزان به زبان بومی خودشان باشد. این ساخت زبانی ناگزیر محدودساختن دانش

« توانمندسازی»شود. آموزگاران باید معنای کامل منجر به گتوی زبانی می

اید محدود به چیزی باشد که آموزان را بفهمند. یعنی توانمندسازی هرگز نبدانش

کند. عالوه بر تعریف می 2«داشتن یک نفرفرایند قدردانی و دوست» عنوانبهآرنویتز 

سازد آموزان را قادر میاین فرایند، توانمندسازی باید همچنین ابزاری باشد که دانش

یف رهایی از فرهنگ غالب کند که مبنایی برای تعبه بررسی و انتخاب مناسب آن جنبه»

 دهد، نه اینکه صرفاً در خدمتتر به آنان ارائه میو دگرگونی نظم اجتماعی گسترده

این بدان معناست که آموزگاران باید ارزش تسلط به زبان غالب استاندارد  3«باشد.

تر را بفهمند. از طریق تصاحب کامل زبان استاندارد غالب است که جامعۀ گسترده

های بانی توانمندشده برای شرکت در گفتگو با بخشآموزان خود را از نظر زدانش

یابند. آنچه مایلیم تکرار کنیم این است که نباید هرگز تر میجامعۀ گستردهمختلف 

                                                           
1 H.A.Giroux and Peter McLaren, “Teacher Education and the Politics of Engagement,” 
Harvard Educational Review (August 1986). p. 235. 
2 Cited in Giroux, H.A., and Peter McLaren, “Teacher Education.” 
3 Giroux and McLaren, “Teacher Education.” 
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شدۀ زبان استاندارد خفه مشروعیت تحریف واسطۀبهآموزان اجازه داد صدای دانش

ز ابزار است که اآموزان هرگز نباید قربانی شود، چراکه این تنها شود. صدای دانش

 توانند معنای تجربۀ خودشان در جهان را بسازند.طریق آن می

ر هستند، آیا تزبان آموزش نامناسب عنوانبههای افریقایی بحث بر سر اینکه آیا زبان

ه اشاره دارد که آیا زبان پرتغالی مسئلهای محدودشده یا شفاف هستند، به این زبان

رسش های زبانی بر اساس این پبندیتر، این دستهزبان برتر است. در معنایی مهم درواقع

ا وجود مدار هستند. بهای معتبر و قانونهای افریقایی سیستمفنی است که آیا زبان

ت ست این اسها، واقعیتی که هنوز باقیتحلیل همزمان و درزمان بسیاری از این زبان

خواهیم استدالل کنیم آور و فرودست هستند. میکه آنان همچنان در موضعی ننگ

ای فهم شود که آنان را تولید کرده آموزان باید درون چارچوب نظریکه زبان دانش

شود که یافت نمی ها به این واسطهارزش نهایی این زبان است. به عبارت دیگر، معنا و

دانیم. ل حاضر میمدار هستند. این را در حاتعیین کنیم چقدر سیستماتیک و قانون

ی، کند، و روابط اجتماعمعنای واقعی آنان باید از طریق فرضیاتی که آنان را اداره می

ۀ سئلم، طورکلیبهکنند، فهم شوند. سیاسی، و ایدئولوژیکی که به آن اشاره می

بودن و معتبربودن اغلب نقش واقعی زبان در حفظ ارزش و منافع طبقۀ سیستماتیک

ودن بدل به بودن و معتبربۀ سیستماتیکمسئلکند. به عبارت دیگر، یحاکم را پنهان م

های دربارۀ نظم اجتماعی، سیاسی، و ایدئولوژیک که شود که پرسشپوششی می

 سازد.های فرودست درون آن وجود دارند را مبهم میزبان

خواهد در مستعمرات افریقایی سابق بخش میاگر یک برنامۀ سوادآموزی رهایی

« هاوژهس»ای که در آن خوانندگان بدل به ل و جای دیگر توسعه داده شود، برنامهپرتغا
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نطور آن را ای اران باید کیفیت تولیدی زبان را بفهمند. دونالد، آموزگ«هاابژه»شوند نه 

 کند:بیان می

کنندۀ سدانم تا منعکمن زبان را بیشتر تولیدکنندۀ واقعیت اجتماعی می

 وانعنبهپرسش کشیدن این فرض است که ما،  آن. این به معنای به

ها سادگی از زبان برای سازماندهی و بیان ایدهگفتن، بههای سخنسوژه

عمال ترین اکنیم. بر عکس، زبان یکی از مهممان استفاده میو تجارب

نیم. کسوژه تجربه می عنوانبهاجتماعی است که از طریق آن خودمان را 

سانۀ مثابۀ یک رکه وقتی فراتر از ایدۀ زبان بهام اینجا آن است نکته

طرف در طور برابر و بیمثابۀ ابزاری که بهرویم، بهارتباطی صرف می

کنیم  توانیم شروعدسترس همۀ طرفین مبادالت فرهنگی است، آنگاه می

زۀ مکانی برای مبار عنوانبهعمل داللت و هم  عنوانبهبه بررسی زبان هم 

لف های اجتماعی مختی که روابط متضاد میان گروهفرهنگی و مکانیسم

 1کند.تولید می

خواهیم به روابط متضاد میان سخنگویان افریقایی و پرتغالی بپردازیم. اکنون می

ظور طور کامل بررسی نشده است. به منهای افریقایی هرگز بهماهیت بالقوۀ متضاد زبان

زبان  و ستمدیدهۀ متضاد، از تمایز دونالد میان زبان مسئلتر دربارۀ این بحث روشن

ۀ مسئلرح ط« منفی»بندی دونالد، راه کنیم. استفاده از دستهاستفاده می شدهسرکوب

 انعنوبهآموزان یعنی، دیدن زبان دانش –است ستم زبان برای نمایش آن در قالب 

ه جع برای بحث و ارزیابی بنقطۀ مر عنوانبههای زبان غالب، که معموالً ویژگی« فاقد»

آموزان از دیدگاه ستم ها دربارۀ زبان دانشترین پرسشرود. تا کنون رایجکار می

                                                           
1 Donald, Language, Literacy and Schooling. 
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آموزان این است که در زبان دیدگاه جایگزین نسبت به زبان دانش اند.طرح شده

ان مثابۀ زباستاندارد غالب سرکوب شده است. در این دیدگاه، زبان فرودست، به

 تواند تسلط زبانی ممتاز زبان استاندارد را به چالشاگر صحبت شود، میشده، سرکوب

 های فرودستو ماهیت متضاد زبان« مثبت»بکشد. آموزگاران در بازشناسی وعدۀ 

در همین ابعاد است که آموزگاران باید از استاندارد غالب و  اند. دقیقاً شکست خورده

بهام کنند. آموزگاران باید برنامۀ مفروضات قدیمی دربارۀ برتری ذاتی آن رفع ا

ته ای رادیکال شکل گفبخشی را توسعه دهند که توسط پداگوژیسوادآموزی رهایی

آموزان متوقف خواهد شد تا تجربۀ فرودستی برای زبان دانش کهطوریبه

 مثابۀ سالح مقاومت در مقابلسخنگویانش ارائه شود و، عالوه بر این، ممکن است به

 ستاندارد استفاده شود.سلطۀ زبان ا

گفتیم، مسائل زبانی که در این فصل و سراسر این کتاب طرح  همانطور که قبالً 

اند محدود به کشورهای در حال توسعۀ افریقا و امریکای التین نیستند. روابط شده

یز شوند در جوامع صنعتی پیشرفته ننامتقارن قدرت که در ارجاع به زبان استفاده می

ر به رهبری در این کشو متحدهایاالتزبان انگلیسی مثال، جنبش  عنوانبهمسلط هستند. 

هراسی دارد که کورکورانه اشاره به فرهنگ بیگانه 1سناتور سابق کالیفرنیا هایاکاوا

کند و شواهد تجربی در حمایت از را نفی می متحدهایاالتگرای جامعۀ ماهیت کثرت

این آموزگاران، از جمله  2کند.اند را تحریف میآموزش دوزبانی که کامالً مستند شده

های متعدد وزیر فعلی آموزش، ویلیام بنت، قادر به فهم این نیستند که از طریق گفتمان

                                                           
1 Hayakawa 
2 J.Cummings, “Functional Language Proficiency in Context,” in Significant Instructional 
Features in Bilingual Education, ed. W.Tikunoff (San Francisco, Calif.: Far West Laboratory, 
1984). 
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ون بد کنند.شان را تولید میهای اجتماعی روزمرهآموزان معنای زمینهاست که دانش

ار تر بسیفهم معنای واقعیت اجتماعی بالفصل آنان، درک روابط آنان با جامعۀ گسترده

 دشوار است.

 پایۀ انتقادشان از آموزش متحدهایاالتروی هم رفته، طرفداران زبان انگلیسی در 

 محصول الگویی خاص از ساختار»گذارند، که دوزبانی را بر نتایج ارزیابی کمی می

وی کند که الگای فراهم میاجتماعی هستند که مفاهیم نظری را برای کاربرد جامعه

حقایق  عنوانبهیعنی، اگر نتایج  1«وع با آن تعبیه کرده است.ارزیابی را برای شر

اند، خود این حقایق شده توسط چارچوب ایدئولوژیک خاصی ارائه شدهتعیین

دهیم که به آموزگاران هشدار می 2توانند ما را فراتر از آن چارچوب ببرند.نمی

وجود  تند و با اینهایی فراهم کنند که صحیح هستوانند پاسخالگوهای ارزیابی می

ن رسد که شیوۀ صحبت زباای که به این نتیجه میخالی از حقیقت هستند. مطالعه

ن غالب تر از جریا، پایینمتحدهایاالتآموزان اقلیت زبانی در انگلیسی توسط دانش

ای به ما آموزان است، اما چنین پاسخی چیزهای کمی دربارۀ شرایط مادیدانش

گرد علیه نژادپرستی، پی –و نژادی  –آموزان اقلیت زبانی ن دانشای در آن گوید کهمی

 کنند.مبارزه می تاریخشانآموزشی، و نفی سیستماتیک 

اطمینان خواهد داد که مدارس محلی در تعلیم زبان »اظهارنظر بنت که تنها انگلیسی 

از نان آ کهطوریبهزبان موفق خواهند شد آموزان غیر انگلیسیانگلیسی با دانش

 اشاره به پداگوژی محرومیت« های جامعۀ امریکا لذت خواهند برددسترسی به فرصت

                                                           
1 Roger Fowler et al., Language and Control (London: Routledge & Kegan Paul, 1979), p. 
192. 
2 Greg Myers, “Reality, Concensus, and Reform in the Rhetoric of Composition Teaching,” 
College English 48, no. 2 (February 1986). 
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خواهیم دو بیند. در این نقطه، میمثابۀ خود آموزش میدارد که یادگیری انگلیسی را به

( اگر زبان انگلیسی مؤثرترین زبان آموزشی است، 1پرسش بنیادین را طرح کنیم: 

( اگر 2 1سواد هستند؟میلیون امریکایی بی 60ه بیش از توانیم توضیح دهیم کچطور می

ای بهتر آنطور که بنت قول داده را برای تواند آیندهآموزش به انگلیسی تنها می

ش از های سیاه، که اجدادشان بیهای زبانی تضمین کند، چرا اکثریت امریکاییاقلیت

 ابند؟ییافته به گتوها میاند، هنوز خود را تنزلسال انگلیسی صحبت کرده 200

شی های فنی که آیا زبان انگلیسی زبان آموزدر این پرسش ما بر این باوریم که پاسخ

که زبان  کندتری است نهفته نیست. این موضع به فرضی اشاره میتر و بادوامدقیق

بر  مطرح کنیم که پاسخ متکی است خواهیمزبانی برتر است. ما می درواقعانگلیسی 

ا تولید و سی ردی، و جنهای زبانی، نژافهمی کامل از عناصر ایدئولوژیکی که تبعیض

 کنند.حفظ می

از  2لوکاس 1985طور موجزی در تحلیل سال برخی از این عناصر ایدئولوژیک به

 اند. برای مثال، او سفری بهلغو تبعیض نژادی در مدارس عمومی بوستون بحث شده

کند، جایی که گروهی از والدین سیاه مستقیماً این را نقل می 3دبیرستان چارلزتون

رسه شان بردباری است. اگرچه مدیر مدقعیت تلخ را تجربه کردند که تقدیر فرزندانوا

« های نژادی تحمل نخواهد شد،خشونت، ارعاب، یا تهمت»به آنان اطمینان داد که 

خوش آمدید »توانستند از القاب نژادی روی دیوارها جلوگیری کنند: ها نمیآن

وقتی این والدین سوار اتوبوس « ید بروند.زولوها با»، «قدرت سفید»، «هاکاکاسیاه

ها، یاهگفتند: بروید خانه کاکاسشدند و نژادپرستان میبا تمسخر روبرو می»شدند، می

                                                           
1 Kozol, p. 4. 
2 Lukas 
3 Charlestown High School 
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این عدم مدارای نژادی منجر به این شد که یکی از والدین واکنش « به افریقا بروید!

دکان او در چنان فرستم؟ ... کوخدای من، فرزندانم را به چه جهنمی می»نشان دهد، 

اگرچه ادغام اجباری مدارس در بوستون  1«آموزند؟ای چه چیزی غیر از تنفر میمدرسه

های نژادی در مدارس عمومی بوستون را تشدید کرد، کسی نباید از نژادپرستی تنش

وجه به پوشی کند. با تعمیقی که به تمام سطوح ساختار مدرسه نفوذ کرده است چشم

 لوکاس:

در کمیتۀ مدرسۀ بوستون او زیر لب  2پاالدینو« پریکسی»انتخاب الویرا  حتی پس از

که او نیز در ، ]3کریگان« بیگا»و جان شنید. می« بچه سیاه»و « حیوانات جنگلی»دربارۀ 

شاید )»د کربندوباری خودش افتخار میبه طعنۀ بی [کمیتۀ مدرسه انتخاب شده بود

ان پوستویژه به سیاه، که به«(یک خراش باشم، اما حداقل خراشی سازگار هستم

پوست شبکۀ معطوف بود، خبرنگار سیاه 4های آزاد و لم تاکرو رسانه«( هاوحشی)»

 «خوردن روی درختانیک نسل پس از تاب»خبری ای.بی.سی که کریگان او را 

وصف کرد، اظهارنظری که با باالگرفتن دستانش، و خاراندن زیر بغلش به تصویر 

 5کشید.

صورت  های نژادیآمیز که علیه اقلیتانداز از نژادپرستی خشونتدر برابر این چشم

توان دالیل نرخ باالی ترک های زبانی، میگرفت، و همچنین در برابر اقلیتمی

درصد( را فهمید. شاید نژادپرستی و  50)حدود تحصیل در مدارس عمومی بوستون 

دیگر عناصر ایدئولوژیک بخشی از واقعیت مدرسه هستند که درصد باالیی از 

                                                           
1 J.Anthony Lukas, Common Ground (New York: Alfred A. Knopf, 1985), p. 282. 
2 Elvira “Prixie” Paladino 
3 John “Bigga” Kerrigan 
4 Lem Tucker 
5 Ibid., p. 138. 
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کند، که بعدها توسط سیستم ترک تحصیل آموزان را مجبور به ترک مدرسه میدانش

 نمایه شوند.« انگیزهآموزان ضعیف و بیدانش»کرده یا 

 بخشسواد رهایی

سجامی خاص با طرح انقالبی برای بازسازی جوامع جدید و در حفظ ان

ای جدید بر پایۀ تر، آموزگاران و رهبران سیاسی نیاز دارند مدرسهدموکراتیک

پراکسیس آموزشی جدیدی خلق کنند که مفاهیم مختلف آموزش را همسو با طرح 

ام شناسایی لین گدادن این اتفاق، اوبه منظور رخکند. مثابۀ یک کلیت بیان میجامعه به

اهداف آموزش غالب موروثی است. سپس، تحلیل این الزم است که چگونه 

 بخشی به معانی وهای استفاده شده توسط مدارس حاکم در راستای مشروعیتروش

ان آموزهای حاکم، و همزمان نفی تاریخ، فرهنگ، و اعمال زبانی اکثریت دانشارزش

ای مانطور که استدالل شد، باید از پداگوژیکنند. مدرسۀ جدید، هفرودست عمل می

هایی چون همبستگی، مسئولیت ای که به ارزشرادیکال نیز آگاه باشد، پداگوژی

اجتماعی، خالقیت، انضباط در خدمت خیر مشترک، هوشیاری، و روح انتقادی عینیت 

های های مهم برنامۀ آموزشی جدید توسعۀ برنامهبخشد. یکی از ویژگیمی

بخش دارند، جایی که ای رهاییای است که ریشه در ایدئولوژیوزیسوادآم

صرف. برنامۀ سوادآموزی جدید « هایابژه»شوند تا می« هاسوژه»خوانندگان بدل به 

نیاز دارد از رویکردهای سنتی فاصله بگیرد، رویکردهایی که بر کسب مکانیکی 

اش های ایدئولویک و تاریخیکه خوانش را از زمینهکنند درحالیها تأکید میمهارت

کنند. در تالش برای رسیدن به این هدف، این برنامه عمداً باید اصول جدا می

شده در رویکردها به سواد که پیش از مورد بحث قرار دادیم کارانۀ جاسازیمحافظه

های سوادآموزی جدید گاهاً ندانسته یک ویژگی را رد کند. متأسفانه، بسیاری از برنامه
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ان و گرفتن رابطۀ مهم میان زبکنند، با نادیدهرک از آن رویکردها را بازتولید میمشت

سرمایۀ فرهنگی افرادی که برنامۀ سوادآموزی برای کمک به آنان تدارک دیده شده 

د با اش در تضاای است که مفروصات اساسیبود. نتیجه توسعۀ نهضت سوادآموزی

 ه.ای است که آن را آغاز کردروح انقالبی

 بخشهای سوادآموزی جدید باید تا حد زیادی بر اساس مفهوم سواد رهاییبرنامه

آن  طۀواسبهشود که ای دیده میمثابۀ یکی از وسایل عمدهبه»باشند، که در آن سواد 

 1«د.شان هستنتاریخی جامعهمردم ستمدیده قادر به مشارکت در دگرگونی اجتماعی

های تنها به یادگیری مکانیکی مهارتهای سوادآموزی باید نهدر این منظر، برنامه

خوانش بلکه، عالوه بر این، به درکی انتقادی از اهداف کلی بازسازی ملی گره 

ای که یخیتاربخورند. بنابراین، توسعۀ درک انتقادی خواننده از متن، و زمینۀ اجتماعی

 شوند. عمل یادگیریه عاملی مهم در تصور ما از سواد میدهد، تبدیل ببه آن ارجاع می

خواندن و نوشتن، در این مثال، عملی خالقانه است که شامل درکی انتقادی از واقعیت 

یل پراکسیس نتیجۀ تحل عنوانبهشود. شناخت دانش پیشین، که توسط یادگیرندگان می

گشاید. دانش آنان میاش کسب شده، امکان دانش جدیدی را بر در زمینۀ اجتماعی

تباه از از تفاسیر اش درنتیجهدهد که دلیل بودن در پشت حقایق است، جدید نشان می

زبان و -کند. بنابراین، دیگر هیچ انفکاکی میان اندیشهزدایی میاین واقعیات اسطوره

واقعیت عینی وجود ندارد. خوانش یک متن اکنون نیازمند خوانشی درون زمینۀ 

 دهد.ست که بدان ارجاع میای ااجتماعی

در این معنا، سواد مبتنی بر تأملی انتقادی بر سرمایۀ فرهنگی ستمدیدگان است. بدل 

آن ستمدیدگان مجهز به ابزارهای ضروری برای  واسطۀبهشود که ای میبه وسیله

                                                           
1 Walmsley, “Purpose and Content,” p. 84. 
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ای شوند. بنابراین، راهی است برشان میتصاحب دوبارۀ تاریخ، فرهنگ، و اعمال زبانی

آن تجارب تاریخی و وجودی است که در »برای اصالح  کردن ستمدیدگانفعال

 اند، تا معتبر شده و منتقدانه درکارزش شدهفرهنگ غالب بی واسطۀبهزندگی روزمره 

 1«شوند.

اند، در اصل، توسط بسیاری از آموزگاران بخش بودهنظریاتی که اساس سواد رهایی

در امریکای التین و مستعمرات سابق پرتغالی در ویژه های زیادی از جهان، بهدر بخش

ه طبقۀ ، ما باید در عمل استدالل کنیم کحالباایناند. افریقا، از صمیم قلب پذیرفته شده

ویژه معلمانی که توسط مدارس استعماری آموزش متوسط جذب شده است، به

موزگاران ند. این آاطور کامل قادر به ایفای نقش پداگوژیک رادیکال نبودهاند، بهدیده

کند هایی ناتوانند که طبقۀ حاکم از زبان غالب استفاده میگاهاً در تحلیل و فهم روش

 مردم فرودست را در جای مخصوص خودشان درنتیجهتا تقسیم طبقاتی را حفظ کند، 

بی ورد افتادیم که، از نظر فکری هدف انقالیاد دوستی در کیپنگه دارد. برای مثال، به

« راسی»رفته بود، اما قادر به درک خودش نبود چراکه هنوز از نظر احساسی را پذی

ایدئولوژی استعماری بود. اما وقتی از او پرسیدم اغلب در اداره از چه زبانی استفاده 

دستانم در داشتن فروالبته، پرتغالی. این تنها راه برای نگه»کند، سریعاً پاسخ داد، می

 «ذارند.گوردی صحبت کنم، آنان به من احترام نمیپجایگاه خودشان است. اگر کی

« اسیر» هاوردیورد گویای حدی بود که کیپاین دیدگاه نسبت به زبان در کیپ

کرد. جای تعجب نیست، ارزش میایدئولوژی غالب بودند، که زبان خودشان را بی

ان در شمیبسیاری از آموزگاران و رهبران مترقی در بازشناسی و فهم اهمیت زبان بو

وادآموزی های سبخش ناتوانند. همانطور که قبالً ذکر کردیم، برنامهتوسعۀ سواد رهایی

                                                           
1 Giroux, Theory and Resistance, p. 226. 
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رای بشوند، به زبان استعمارگر. در مستعمرات سابق پرتغال به پرتغالی اجرا می

است، جایی که زبان آموزش  طورهمینهم  متحدهایاالتکشورهای صنعتی چون 

ت. تر اسمنزلتهای اقلیت و کمکردن زبانیمت قربانیهمواره زبان استاندارد به ق

ن ای برای سوادآموزی تنها تضمیوسیله عنوانبهاستفادۀ مداوم از زبان استاندارد غالب 

 خواهد کرد که رهبران آینده پسران و دختران طبقۀ حاکم خواهند بود.

آموزان ان دانشتنها در بازشناسی نوید مثبت زبدر اصل، آموزگاران مترقی گاهاً نه

های جام برنامهان واسطۀبهبخش را طور سیستماتیک اصول سواد رهاییناتوانند، بلکه به

ه کنند. نتیجه این است کسوادآموزی به زبان استاندارد طبقۀ مسلط تضعیف می

آموزان فرودست را قادر های خوانش در زبان استاندارد غالب دانشیادگیری مهارت

برای بیداری و رهایی خودشان از نگاه رازواره و »به کسب ابزارهای انتقادی 

سازد. آموزگاران باید نقش نمی 1«شانو جهان شده نسبت به خودشانتحریف

ای که زبان غالب در این فرایند رازوارگی و اعوجاج ایفا کرده را بفهمند. جانبههمه

همچنین باید بدانند که ماهیت متضاد زبان فرودست و پتانسیلش، برای رازوارگی 

ای موزیمۀ سوادآ، آنان باید برنادرنهایتشوند. برتری زبان غالب به چالش کشیده می

رودست آموزان فبر اساس نظریۀ تولید فرهنگی توسعه دهند. به عبارت دیگر، دانش

 ای جدید شوند.باید بدل به بازیگران فرایند بازسازی جامعه

بخش و انتقادی باشد که به زبان مردم انجام تواند رهاییسوادآموزی تنها تا حدی می

و شروع به « نامندشان را میجهان»آموزان ششود. از طریق زبان بومی است که دان

ایجاد رابطۀ دیالکتیکی با طبقۀ حاکم در فرایند دگرگونی ساختارهای اجتماعی و 

ابراین، بنخود زندانی کرده است. « فرهنگ سکوت»کنند که آنان را در ای میسیاسی

                                                           
1 Ibid. p. 226. 
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ماعی و جتیک فرد تا حدی باسواد است که قادر به استفاده از زبان برای بازسازی ا

های سوادآموزی امکانات برای استفاده از زبان غالب تنها در برنامه 1سیاسی باشد.

آموزان فرودست در برخوردهای دیالکتیکی با طبقۀ حاکم را تضعیف درگیری دانش

ضع حفظ و واسطۀبهشود ای که در زبان استاندارد غالب انجام میکند. سوادآموزیمی

گرایانۀ آموزش سازد. این از حفظ الگوی نخبهمند میموجود طبقۀ حاکم را توان

 کند. این مدل نخبگانی از آموزش بیشتر روشنفکرنما و تکنوکراتحمایت می

ان غالب شده به زبطور خالصه، سوادآموزی انجامآفریند تا متفکر و تکنسین. بهمی

عامل برای تکننده است، چراکه ابزارهای اساسی آموزان فرودست بیگانهبرای دانش

 کند. بدون ترویج زبانای، و اجتماعی را از آنان دریغ میبازتابی، انتقادی، اندیشه

خودشان  آموزان فرودستشان، و با ربودن فرصت تفکر بازتابی و انتقادی، دانشبومی

یابند. بدون تصاحب دوبارۀ سرمایۀ می تاریخشانرا ناتوان از بازآفرینی فرهنگ و 

شده سازی جامعۀ جدید که توسط آموزگاران و رهبران مترقی پیشبینیشان، بازفرهنگی

 تواند بدل به واقعیت شود.به سختی می

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Walmsley, “Purpose and Content,” p. 84. 
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 ضمیمه

 نامه به ماریو کابرال

 

 1977جوالی  15

 ژنو

 

 رفیق عزیز ماریو کابرال،

مان را در نامۀ اولی که به تو نوشتم آغاز کردیم )گفتگویی که ای گفتگویاز لحظه

ای تر شد، بلکه به دیگر رفقا نیز گسترش یافت(، نگرانیطور مستمر عمیقتنها بهنه

 سانکارشنا» عنوانبهورد مان با گینه و کیپدائمی همراه ما بود: آیا در همکاری

دمان را توانیم خوشویم یا جنگجویان فرهنگی؟ همچون رفقا، میدیده می« المللیبین

ای که بیشتر و بیشتر درگیر تالش مشترک بازسازی ملی کنیم؟ برای ما نوع همکاری

ود انجام ش« مشاوران فنی»تعصب همچون ای بیبه صورت فردی و گروهی به شیوه

د. ایابتدای حضورمان در اینجا متوجه آن شدهناممکن است. این چیزی است که از 

 خواستید و انتظار داشتید چیزی بود که به دنبال انجام و بودن آن بودیم.آنچه از ما می

ربط و افراد بی عنوانبهتوانستیم اگر این شرایط همکاری در حال انجام نبود، ما می

آنچه همواره ما را به پیش  نماه شویم. در هر لحظه از کار مشترکگستاخ در نظر گرفت

 جویی ما بوده و هست.ستیزه یۀراند روحمی
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ن ای که، هرچند توسط منویسم. نامهبا همین روحیۀ است که نامۀ دیگری به شما می

نوشته و امضاء شده است، خالصۀ موضع کل تیم و به منزلۀ نوعی گزارش است، 

داری که در آن سعی کردیم به هرچند ناکامل، در مورد آخرین دیدار ما در ژنو، دی

سائو متصل بیهایی دست یابیم که از نزدیک ما را به گینهتعادلی انتقادی از فعالیت

 کرد.می

تمرینی آموزشی، شاید بهتر باشد برخی نکات را که کمیسیون آموزش و  عنوانبه

 هایمان، دیدیم یادآوری کنیم:ما با یکدیگر نکات بنیادین، از ابتدای فعالیت

سوادآموزی بزرگساالن، مانند هر آموزشی، عملی سیاسی است. به همین  .1

 تواند به یادگیری کامالً مکانیکی خوانش و نگارش تقلیل یابد.دلیل نمی

یادگیری خوانش و نگارش متون، همسو با موضع سیاسی حزب افریقایی  .2

ه ای دارد ک)که با آن موافقیم( داللت بر فهمی انتقادی از زمینۀ اجتماعی

واقعیت از طریق تحلیل « خوانش»دهند: این خواستار متون به آن ارجاع می

که عمل  اند،توسط کسانی است که در حال سوادآموزیعمل اجتماعی 

ا رشان بعدی اساسی است. بنابراین ناممکن است سواد و آموزش تولیدی

 از تولید و، ضرورتاً، گسترش سالمت جدا کنیم. طورکلیبه

معرفی کلمۀ نوشتاری در مناطقی که حافظۀ اجتماعی منحصراً یا عمدتاً  .3

 ساختنهای زیربنایی قادر به ضروریشفاهی است متضمن دگرگونی

است. بنابراین، آنجا نیازی برای ایجاد مناطق دارای  نوشتاریارتباطات 

ا هاولویت برای سوادآموزی وجود دارد، آن مناطقی که از دگرگونی یا آن

 برند.می رنج
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ه ها از اینکه انجام چزمین ارجاع برای تحلیل عنوانبهبا در نظر گرفتن این موارد 

ها آموختیم، کاری در این سال ممکن بود، و همچنین تجارب کمی که همۀ ما از آن

د ۀ اصلی که باید مورد تأمل و بحث قرار گیرمسئلآشکار شده است که نقطۀ مرکزی و 

 زبان است.

م. مان به بحث گذاشتیهایمان و جلسات کاریۀ زبان را در نامهمسئلتعدد، در موارد م

اگر اشتباه نکنم، در قلب کمیسیون ملی دربارۀ زبان بحث کردیم، در جلسۀ 

اش. اغلب همراه اعضای کمیسیون اش، و یک بار دیگر در آخرین نشستافتتاحیه

که گشت بازمیی مطالعاتی هایکی از نشسته روبرو بودیم، به مسئلا این هماهنگی ب

همراه رفقایی از دیگر  1هژوئن گذشته پیش از ریاست شما برگزار شد و ماریو د آندراد

ای بود که در آن های کمیسیون آموزش در آن شرکت داشت. این جلسهبخش

مارکوس آرودا ]یکی از اعضای مؤسسۀ کنش فرهنگی در آن زمان[ برخی پیشنهادات 

ای آخرین مکالمه توانم، همچنان میدرنهایتوتاه ارائه کرد. و مربوطه را در متنی ک

 جمهور داشتیم را نقل کنم، که تمرکزش بر زبان بود.رئیسکه با 

ه باشیم، درستی تحلیل کردهای دولت را بهکمی بیش از یک سال پیش، اگر سیاست

ول را که کرئمعتقد بود که سوادآموزی به زبان پرتغالی ممکن خواهد بود، درحالی

شناخت. دلیل رادیکال برای سوادآموزی به زبان بیگانه فقدان زبان ملی می عنوانبه

ت دولت معتقد بود که تا وقتی به این نظم دس مستمر نظم نوشتاری برای کرئول بود.

سواد رهاکردن مردم وجود ندارد. نتایجی که با برنامۀ یافته نشود، هیچ دلیلی برای بی

سوادآموزی به زبان پرتغالی، در قلب شاخۀ نظامی حزب افریقایی، موردتوجه قرار 

 کرد.گرفته بود این فرضیه را تقویت می

                                                           
1 Mario de Andrade 
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ان داده این است که یادگیری زبان پرتغالی در مواردی با این وجود، آنچه عمل نش

که پرتغالی نسبت به عمل اجتماعی سوادآموزان کامالً بیگانه نیست، اگرچه با 

کند. در مورد شاخۀ نظامی حزب افریقایی، مانند وضوح کار میمشکالتی، به

 یت دربود. اما وضع طورهمینهای مراکز شهری، دقیقاً هایی خاص از فعالیتبخش

مراکز روستایی کشور اینطور نیست، جایی که اکثریت ستمدیدۀ جمعیت کشور وجود 

دارد، و زبان پرتغالی در عمل اجتماعی آنان وجود ندارد. در حقیقت، زبان پرتغالی 

ه ما اعتراف جمهور، همانطور که برئیس بیسائو نیست. اتفاقی نیست کهینهزبان مردم گ

 شود.طوالنی به زبان پرتغالی صحبت کند خسته می کرد، وقتی باید برای مدتی

آنچه در مناطق روستایی مشاهده شده، علی رغم سطح باالی عالقه و انگیزۀ 

مثابۀ زبان سوادآموزان و تسهیلگران فرهنگی، این است که یادگیری زبانی بیگانه به

عماری، مردم ر استها فشازبانی تقریباً ناشناخته، در طول قرن عنوانبهملی ناممکن است. 

ن حاکم از زبا« تأثیر»اند، در مقابل برای حفظ هویت فرهنگی خود با آن مبارزه کرده

شیوۀ رفتار استعمارگران در سازمان نیروهای  واسطۀبهاند، حتی زمانی که مقاومت کرده

مدتی  شان، برایهای بومیشدند. استفاده از زبانواقع می« کمک»تولیدی کشور مورد 

نی، یکی از تنها ابزارهای مقاومت در دسترس مردم بود. پس، عجیب نیست که طوال

غلبه  طور متزلزلی بر ابزار استفاده از زبان پرتغالیتسهیلگران فرهنگی در این مناطق به

رسد این است که تحت چنین شرایطی، یادگیری نظر میاند. آنچه عجیب بهکرده

 واقعی زبان پرتغالی وجود داشته باشد.

رود تالش سوادآموزی در آن بهترین ای باشد که انتظار میبرای مثال، اگر منطقه

خواهد بود که با ادغام بیشتر و  1مرکز ماکسیم گورکیکو، نتایج را داشته باشد، این 

                                                           
1 Co, The Maximo Gorki Center 
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کردن روی اساتید و کارآموزان مؤثر بیشتر خود را در زندگی جوامع اطراف، و حساب

مایت شدن به هستۀ ح، همۀ شرایط الزم برای تبدیلبا سطح باالیی از آگاهی سیاسی

 های سوادآموزی را دارد.از تالش

آنچه از طریق تجربه مشاهده شده و ژوئن گذشته با ارزیابی آگوستا و ، حالبااین

ز آموزی هستند، پس امارکوس آرودا تأیید شد این است که کسانی که در حال سواد

قدم  دارند. از یک تا پنجحول کلمات زایا برمی« کنندههایی خستهگام»ها کار، تنها ماه

و  گردنداند. آنان به سومی بازمیوش کرده؛ در قدم پنجم، سومی را فرامدارندبرمی

اند. از سوی دیگر، در تالش شوند که اولی و دومی را نیز فراموش کردهمتوجه می

تغالی ندرت این کار را به پرشان، بهبرای خلق کلمات با ترکیبات هجایی در دسترس

 دهند.انجام می

ان منطبق شکه نگارششده توسط برخی از آنان خود من فرصت دیدن کلمات نوشته

یز شان کامالً متفاوت بود، چراکه آنان به چام، اما معانیبا کلمات پرتغالی بود را داشته

کردند. چرا؟ چون زبان پرتغالی هیچ ربطی به عمل اجتماعی آنان دیگری فکر می

ای وجود ندارد که زبان پرتغالی ضروری باشد. شان، هیچ لحظهندارد. در تجربۀ روزمره

در مکالمه با خانواده، برخورد با همسایگان، کار تولیدی، خرید از فروشگاه،  نه

جمهور ضروری است، و نه در خاطرات های رئیسهای سنتی، و شنیدن صحبتمهمانی

دوماً، چرا زبان پرتغالی که زبان استعمارگران پرتغالی است، و در سراسر طول گذشته. 

 اند، باید عزیز و گرامی باشد.اع کردهدورۀ استعمار در مقابل آن از خود دف

توان استدالل کرد که این مشکل در یادگیری به علت عدم وجود مواد پشتیبان می

ترین رسد، در وسیعفقدان این مواد برای ما صرفاً ثانویه به نظر میاست. با این وجود، 

تی با که، حخواهم بگویم این است تواند دلیل اصلی باشد. آنچه میمعنای ممکن، می
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استفاده از مواد پشتیبان خوب، آنطور که در دفتر آموزش عامه داریم، نتایج تنها کمی 

ادر که مادۀ پشتیبان در آن است، قبهتر خواهد بود. واقعیت این است که دفتر، درحالی

به غلبه بر دلیل اصلی و اساسی مشکل نیست: فقدان زبان پرتغالی در عمل اجتماعی 

های مردم بخشی از عمل اجتماعی توده –پرتغالی  –ای ن خارجیمردم. هیچ زبا

ای تولید، شان، مبارزه بربیسائو نیست. این در هیچ سطحی از عمل روزمرهستمدیدۀ گینه

تضاد منافع، و فعالیت خالقانۀ مردم تحمیل نشده است. یادگیری زبانی خارجی زمانی 

کند، که حداقل در جتماعی تحمیل میهای اضرورت بر مردم یا گروه عنوانبهخود را 

 یکی از این سطوح، این یادگیری مهم باشد.

فایده و ای بیپس، در مورد ما، اصرار بر تعلیم پرتغالی، به معنای تحمیل وظیفه

ها دربارۀ زبان را ، کامالً ضروری است که این اندیشهدرواقعناممکن بر مردم است. 

ای جدید گسترش دهیم که در و خلق جامعهکمی بیشتر به چارچوب بازسازی ملی 

ای که اصلیهای آن استثمار یکی توسط دیگری حذف شده است )متناسب با آرمان

ورد پیشتاز م عنوانبهبخش حزب افریقایی بوده است(. حزب افریقایی همواره الهام

 ها پیش رفته است.سوی جعل این آرمانورد بهاعتماد مردم گینه و کیپ

به زبان  شدنترتیب حق تبدیلدانید، اما بدین غالی را صرفاً زبان رسمی میاگرچه پرت

توجهی از ملی را برایش قائلید )چراکه از طریق استفادۀ آن است که بدل به بخش قابل

ازی آن سمدت آن علیه عینیشود(، ابقاء طوالنیتشکل فکری کودکان و جوانان می

 ها عمل خواهد کرد.آرمان

های فعالیت تمامخواهیم بگوییم حزب و دولت باید اجازه بدهید تأکید کنیم که نمی

د. این نآموزشی سیستماتیک کشور که بر مبنای کرئول نوشتاری نیست را متوقف کن

وییم که ، شاید با یقین بگدرواقعمعناست. که غیر قابل تصور است، پوچ و بی قدرهمان
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را بدل به زمان ملی معتبر در شرایط عینی خواهد  ضرورت چنین انضباطی زبان کرئول

اش واقعی هجایگارفته شود که زبان پرتغالی رفتهکرد، که به نوبۀ خود موجب آن می

 در سیستم آموزشی کشور را بیابد.

طۀ بخش ای که واسدر مقابل، تا جایی که پرتغالی به صورت زبان سیستم آموزشی

ابل رغم تالش غیر قزان است باقی بماند، علیآمویابی فکری دانشبزرگی از شکل

 یابیانکار که در حال حاضر در جریان است، دموکراتیزاسیون واقعی این شکل

دشوارتر خواهد بود. زبان پرتغالی تقسیمی اجتماعی در کشور ایجاد خواهد کرد، که 

ند. کمقابل اکثریت ستمدیدۀ مردم خلق میاقلیت شهری کوچک و ممتازی را در 

جایگاه  واسطۀهب با دسترسی به زبان پرتغالی تر خواهد بودای آن اقلیت آسانشک بریب

ان خوبی بیاز اکثریت در کسب نوعی خاص از دانش در نگارش بهاجتماعی باال، 

شفاهی بهره ببرد. این دسترسی به پرتغالی یکی از الزامات موردنیاز برای پیشرفت اقلیت 

واهد بینی شود، برآورده ختواند پیشمشخصی عواقب که میدر مطالعات را، با تعداد نا

 کرد.

بر  متکی کهوقتیتر از همه تواند به این چالش پاسخ دهد، مهمچگونه کسی می

مزیتی است که همواره وجود ندارد، و آن حضور زبان متحد ملی همچون کرئول 

اشد؟ واقعیت ب تواند اتخاذ شود که مناسب دادۀ عینی ایناست؟ چه سیاست عملی می

بدون تظاهر به پاسخگویی به این سؤاالت بسیار پیچیده، سؤاالتی که شامل سیاست 

ودمان عنوان رفقا، خمان بههمکاری فروتنانه واسطۀبهفرهنگی و آموزشی کشور است، 

 کنیم:را صرفاً به برخی پیشنهادات محدود می

در نظر دارید را عینی  نخست، معتقدیم ضروری است آنچه شما و ماریو د آندراده

شناسانی چیزی که در باال بدان اشاره کردم: نظم نوشتاری کرئول، با کمک زبانکنید، 
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جو هستند. در طول مدتی که این کار روی نظم کرئول انجام که به همان اندازه ستیزه

شود، در زمین کنش فرهنگی، برنامۀ سوادآموزی را به پرتغالی محدود خواهیم می

 کرد:

محیط بیسائو، جایی که جمعیت به زبان کرئول کامالً مسلط هستند، با  در .1

تر از همه، این است که سوادآموزی به زبان پرتغالی نیز آشنا هستند. مهم

شود، که در آن خوانش و نگارش این زبان پرتغالی در جبهۀ کار انجام می

لی متواند برای کسانی که در حال یادگیری و تالش برای بازسازی می

 هستند مهم باشد.

ادی اقتصهای توسعۀ اجتماعیدر مناطق روستایی خاص، وقتی و اگر برنامه .2

وانش نوبۀ خود نیازمند خهای فنی از کارگران باشند، که بهخواستار توانایی

طور روان صحبت و نگارش پرتغالی است. در این مورد، اگر کرئول به

چنان ممکن است بازکشف شود، همشود، آنطور که در بیسائو مینمی

 شناسی برای استفاده در تعلیم زبان پرتغالی اعمال شود.روش

، ضروری است دالیلی که ما را مجبور به سوادآموزی حالباایندر همۀ این موارد، 

 به زبان پرتغالی کرده را با سوادآموزان به بحث بگذاریم.

موزی بزرگساالن توان درک کرد که کنش محدود در بخش سوادآبنابراین، می

کاری  شوند چهچگونه خواهد بود. و در رابطه با جمعیتی که در مناطق باال یافت نمی

های مردم و مواد، در تالش جدی با توجه به محدودیتکم، دهیم؟ کمانجام می

رگیر کنیم. به عبارت دیگر، آنان را دبخشی یا کنش فرهنگی آنان را مشغول میانگیزه

 کنیم، بدون خوانش و نگارش کلمات.واقعیت می« نگارش»، و «نشبازخوا»، «خوانش»
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پداگوژیک شامل سوادآموزی است، -که کنش فرهنگی کنشی سیاسیدرحالی

همیشه مجبور به دور زدن حول سوادآموزی نیست. بسیاری اوقات ممکن است، و 

ه ب شان کار کنیم. الزمواقعیت« خوانش»بیشتر از ممکن، ضروری است با جوامع در 

های های سبزی جمعی، تعاونی تولید، و تالشهای عمل، مانند باغارتباط پروژه

 ، بدون درخواست از مردم برای خواندن کلمات(.حالبااینآموزش بهداشت است )

توانیم اثبات کنیم که اگر همۀ یادگیری خوانش و نگارش کلمات لزوماً از این می

از انداندازی سیاسی همچون چشمچشم مستلزم خوانش و نگارش واقعیت باشد، در

های عمل روی واقعیت است(، همۀ حزب افریقایی و ما )که دخالت مردم در پروژه

های عمل روی واقعیت در ابتدا داللت بر یادگیری خوانش و نگارش کلمات برنامه

 ندارد.

 رگیرشاید د کهطوریبهها و سازماندهی آنان سازی تودهبرای دستیابی به بسیج

شان شوند، کنش فرهنگی باید با شناختی دقیق کنندۀ محیطهای عمل دگرگونپروژه

از شرایط این محتوا آغاز شود؛ به همین ترتیب باید دانشی صادقانه از نیازهایی باشد 

ادگی ستر بودن همیشه بهکه توسط مردم احساس شده، چراکه نیاز مردم برای عمیق

 وضوح مشخص نیست.قابل درک و به

 سازیواقعیت، بر محور فهم انتقادی از عمل اجتماعی، اجازۀ این شفاف« خوانش»

کنندگان سنگالی در یکی از دهد. اتفاقی نبود که یکی از شرکترا به مردم می

های کنش فرهنگی )چه تسهیل فرهنگی یا آموزش عمومی، واقعاً اهمیت ندارد برنامه

حاال،  .دانیمدانستیم که میقبالً، نمی»چه خوانده شود(  بسیار عالی تصدیق کرد: 

 «توانیم بیشتر بدانیم.یم و میدانمیدانیم که می
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ادی از رسد که این رفیق، که فهمی انتقنظر میبا توجه به این تصدیق، بدون شک به

میزی که آدست آورده بود، به سلطۀ مخاطرهاش کجاست بهاینکه دانش چیست و منبع

، رواقعدشد اشاره نداشت. ن یا آن کلمۀ زایا به پرتغالی اعمال میطور دردناکی بر ایبه

، های جمعیاو به ابعاد واقعیت اشاره داشت که او و دیگران در کار تولیدی، در باغ

 کشف کرده بودند.

در مورد خاص سنگال ایجاد شده پاسخ عینی به که  سائلیدر حال حاضر، یکی از م

سطح  تنها بیانگر سطح کنجکاوی او بلکهکه نه آخرین بخش گفتمان آن رفیق است،

سخ شده در قالب کنش و تأمل پاکنجکاوی دیگران نیز هست. یعنی چطور بازگردانی

« یشتر بدانیم.توانیم بدانیم که میاکنون می»گوید: دهیم، به آنچه که بسیار شفاف میمی

ش در دان« انجه»دهندۀ آنچه تحمیل شده تعریف چیزی است که ممکن است تشکیل

ف چیزی باشد: به عبارت دیگر، برای تعری« توانیم بیشتر بدانیمدانیم که میاکنون می»

 توان بیشتر دربارۀ آن دانست.که می

را ببیند که در  از سوی دیگر، کسی ممکن است سطح غیر قابل انکار انتزاع نظری

ین تصدیق او از ااست. گفتمان بیان شده است، مستقل از اینکه مؤلف آن باسواد نبوده 

معی وقتی در تولید ماهیتی ج« دانند.دانستند که میقبال آنان نمی»کند که عزیمت می

که »کند درستی استنتاج میدانستند، او بهدرگیر بودند، با توجه به کشف آنچه می

 د.ممکن است این ابژۀ شناخت را تعریف نکن اگرچه« توانند بیشتر بدانند،اکنون می

های کنش فرهنگی همچون مورد سنگال ک جالب توجه خواهد بود اگر تالششبی

توانست در سوادآموزی نیز موفق باشد. میها( در حال حاضر یکی از مثال عنوانبه)تنها 

بیسائو تصدیق مستقل از این، سنگال امروزه بیشتر و بیشتر خود را در سطح ملی در گینه

های فرهنگی قادر کنندگان حلقهشود که شرکتکند. و به این دلیل تصدیق نمیمی
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اند جمالتی کوتاه به زبان پرتغالی بنویسند و بخوانند. بیشتر به این دلیل است که شده

اند: ای خاص در یادگیری ناممکن آن زبان، آنچه ممکن بود را کشف کردهدر لحظه

وانی ویسی و بازخکار جمعی. و از طریق این شکل از کار بود، که در آن شروع به بازن

شان کردند، که کلیت جامعه را لمس و بیدار کردند. با همۀ موارد، آنان قادر واقعیت

 خواهند بود سنگال را تبدیل به مثالی واقعی کنند.

تری، نسبت به حضور فعال جمعیت درگیر تر و روانصحیح هیچ متنی، هیچ خوانش

گی های فرهنهای حلقهاول فعالیتتوانست در خاتمۀ مرحلۀ در کار بازسازی ملی نمی

جمعی ارائه شود.  هایسنگال )که در آن رفیق ماریو کابرال شرکت داشت( و باغ

شور تواند در یک کست که میسنگال در حال حاضر مثالی عینی از بسیاری چیزهایی

با استفاده از کنش فرهنگی بدون سوادآموزی انجام شود؛ این منبعی بسیار غنی از 

 های دورنمای جدید است.و امکان یادگیری

، همانطور دشون شرایط بسیار مطلوبی یافت میرسد که، کو، که در آبه نظرمان می

جبهۀ دوم کنش فرهنگی تالش کند، سالمت  عنوانبهتواند که شناخته شده است، می

ن نقطۀ عزیمت استفاده کند. به همی عنوانبهرا با کشاورزی یکپارچه کند، از سالمت 

لیل، تالش خواهیم کرد کتابچۀ راهنمایی دربارۀ آموزش سالمت تهیه کنیم، به د

دربارۀ ی های ابتدایو حاوی بسیاری از برداشت اندکارگردانی کسانی که تحریک شده

تواند این هستند که چگونه یک جامعه از طریق کار جمعی و دگرگونی محیطش، می

 کند.سالمتش را بهتر کند و از بیماری جلوگیری 

پروژه برای این کتابچه، که اینجا در امتداد این خطوط کلی شرح و بسط یک پیش

مان پذیرفته شود، جایی که اگر پروژهیافته است، در ماه سپتامبر به بیسائو آورده می
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کتبر، شود. در ماه اشود، توسط متخصصان ملی بررسی شده و بالفاصله تکثیر می

 و برنامه آغاز خواهد شد. شودآموزش تسهیلگران انجام می

زش کردن آموبرای دریافت مناسب و ارزیابی مداوم، توسعۀ تجربه در خدمت کامل

تسهیلگران خواهد بود، برای آزمایش و بهبود کتابچه و به چالش کشیدن خالقیت 

یت های جدید زبان که واقعهرکس، با توجه به خلق مواد پشتیبان جدید، همچون شکل

 شود.، ارتباطات مؤثرتر انجام میکندرا منعکس می

نظر سیاسی در مراحل آغازین اگر با فضایی روبرو بودیم که جمعیت آن از نقطه

تۀ دانیم که کمی، همۀ ما میحالبااینداشتیم. شدند، روش شروع دیگری مییافت می

ی کو، و کنش ابا جمعیت کلبۀ قبیله انگر کنش مرکز ماکسیم گورکیحزب بازنمای

 آنان است. متقابل

در این روش، از یک سو، حرکت سنگال را داریم، که در حال توسعۀ محتویات 

شدۀ جدید کنش فرهنگی است، با همکاری رو به رشد کمیسیون ریزیبرنامه

کشاورزی، که به کمیسیون سالمت پیوسته است. از سوی دیگر، پروژۀ کو و دو 

رای تحقق کنند بتعریف میز پویا منابع تجربه و مراک عنوانبهکمیسیون خودشان را 

 های مناطق دیگر، چنان که پیش از این گفتیم.دورنماها و کار در برنامه

 ها مالحظاتی هستند که یک ماه پیش، دوست و رفیق ماریو کابرال، اینطورکلیبه

 از اینکه میگل، روسیسکا، و کالدیوس به آنجا بروند، برایت ارسال کردیم.

 از سوی السا و من و کل تیم، برای رفیق بئاتریس و شما.با آغوشی دوستانه 

 

 پائولو فریره
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