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 مقدمه

 بخشرویای آموزش رهایی

 

 

 وگوگویی دربارۀ گفتوای: گفتکتاب مکالمه

یزی خواهد به راستی چه چما « ایکتاب مکالمه»خواهیم بگوییم ابتدا می     ایرا

رهایی»گذاریم که معلمان معموالً دربارۀ آموزش را به بحث می هاییپرسش. بود

گوید و من به را می« بخشرهایی»اند. پائولو کلمۀ کننده پرسیدهو دگرگون« بخش

 کاردهم، پس هر دو لفظ به یک اندازه بهارجاع می« بخشرهایی»پداگوژی به عنوان 

 شوند.گرفته می

مند به تغییر اجتماعی که توسط معلمان عالقه امجمع کرده از مسائلی ایعهمن مجمو

شود، مسائل واقعی که معلمان در بازآفرینی بخش مطرح میهای رهاییو کالس

دهد: های بسیاری را پوشش میها زمینهمدرسه و جامعه با آن مواجه هستند. این پرسش

بخش د را به آموزگاران رهاییبخش چیست؟ چگونه معلمان خویادگیری رهایی

ها، کنند؟ ترسآموزان را آغاز میها دگرگونی دانشسازند؟ چگونه آندگرگون می

چیست؟ معلمان در « گوییوگفت»های دگرگونی چیست؟ تعلیم مخاطرات، و پاداش

بخش بخش چگونه باید صحبت کنند؟ آیا دورۀ آموزشی رهاییهای رهاییکالس

بخش برابر آموزان در برنامۀ رهاییتار دارد؟ آیا معلمان و دانشدقت، اقتدار و ساخ

تر مرتبط بخش به دگرگونی سیاسی در جامعۀ بزرگهستند؟ چگونه آموزش رهایی
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توانید شود؟ چگونه میهای آموزشی دیگر اعمال میاست؟ آیا این فرایند در دوره

بخش از آزمون ن رهاییوگویی تعلیم دهید؟ چگونه معلماروشی گفتبا موضوعات را 

توانیم چیست؟ آیا می« توانمندسازی»کنند؟ منظور ما از و کتاب درسی استفاده می

یک پداگوژی را از جهان سوم تا جهان اول اعمال کنیم؟ چگونه موضوعات نژاد، 

 ؟گیرندی میبخشی جاجنس و طبقه در فرایند رهایی

ها طرح شده است. این پرسشهای ما با معلمان ماین موضوعات بارها در نشست

هایی را که ها را نداریم و همۀ پرسشنقاط اصلی در بحث ما خواهند بود. ما همۀ پاسخ

هایی داریم که به خوبی دهیم و کالسدانیم. زمانی که تعلیم میشوند نمی باید پرسیده

ت کنیم. اما، پائولو زندگی خود را به این موضوعاکنند، اشتباه هم میکار نمی

بخش و های رهاییاختصاص داده و من پانزده سال گذشته را صرف آزمودن شیوه

دانیم به اشتراک ام. مصمم هستیم آنچه را میکننده کردهمطالعۀ پداگوژی دگرگون

وگویی را ادامه دهیم که در بسیاری نقاط دربارۀ نظریه و بگذاریم و اینجا همان گفت

 است.وگویی در جریان عمل پداگوژیِ گفت

دانیم تعلیم تا چه اندازه مهم است. همچنین کنیم، میها کار میاکثر ما که در کالس

ظری باشد. یخی نچیز در کالس نوکِ کوهفعالیتی بسیار کاربردی است، حتی اگر همه

مند هستند تا به نظریه. درحالی که هر عملی حال، معلمان بیشتر به عمل عالقه این با

ومرج کالس عکس، اکثر تحقیقات دربارۀ آموزش در ساعات هرجای دارد و برنظریه

های آموزش با ها و فلسفهعالوه، بسیاری از ایدئولوژی. بهندکننده نیستواقعی کمک

های زیاد، دانشها بیگانه است. معلمان با کالسرسد که از آنزبانی به معلمان می

که  وبرو هستند، پس نیاز به چیزیر یآموزان بسیار زیاد، و کنترل اجرایی بسیار زیاد

های سخت بیش از نیاز آشکار به نظریه است. همچنین، شکست ،در کالس کار کند

کار کنجکاوِ جایگزینهای جدید است. حتی معلمان کهنهمدرسه ندایی برای ایده نظام
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وگو میگیرند، آیا گفتها را در کالس به کار خواهند بدانند چطور آنها هستند. می

ها سخن تواند به زبان موقعیت واقعی آنتواند تغییری در کالس ایجاد کند، آیا می

 بگوید.

های های مشابهی دربارۀ جایگزینهای متفاوت پرسششنوم که معلمان در مکانمی

پرسند. این خوب است که بسیاری از معلمان با موضوعات مشابهی در بخش میرهایی

از طریق این کتاب درگیر گفت ها و ما بتوانیمگر آنای مشابه روبرو هستند. الحظه

شود، و ریشه در وگویی شویم، که با مشکالت و مواد شناخت گسترده آغاز می

 ما کارامد خواهد بود.« ایکتاب مکالمه»واقعیت فشارآور تعلیم دارد، 

 د.روگویی داشته باشیم و او استقبال کچند ماه پیش به پائولو پیشنهاد دادم که گفت

ست. ارزشمند ا ،نوشتن آنصرفاً و نه  ،کنم ایدۀ مکالمۀ یک کتابفکر می     پائولو

اینجاست  سؤالای را برایم جذاب ساخته است. های مختلف این کتاب مکالمهجنبه

وگو را به مکالمه بیاوریم. این به پویایی این گفت بالقوۀکه آیا ما قادریم خوانندگان 

تواند بدون د. جنبۀ جالب دیگر این است که چنین کتابی میوگوی ما بستگی دارگفت

و با کیفیتی خوب، به  توانیم به سبکی روشنفروشی فکورانه باشد. با دقت میفضل

 ها، واقعیات و مشکالت نزدیک شویم.ایده

کند با واقعیت در امیدوارم سبک مناسبی پیدا کنیم. آنچه به ما کمک می     ایرا

اند. تجارب این پرسیدهاز  هایی است که معلمان پیشغازکردن با پرسشارتباط بمانیم آ

ای بدون گوییم مدنظر قرار گرفته است. این مطالعهما و دیگر معلمان در آنچه می

دهیم که کسی هایی را پاسخ نمیچراکه ما پرسش کاربرد روی آموزش نیست.

 نچه درون و بیرون کالسزندگی واقعی را در آنمایش نپرسیده است. شاید بتوانیم 

تر از وجود مسلم زندگی واقعی چیزی ضروریایم، به دست آوریم. هیچآموخته

 گرفتن زندگی روزمره است.نیست. برای من، مقصد اصلی نظریه درآغوش
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ادغام تفکر انتقادی با زندگی روزمره همواره یک چالش است. شاید هیچ سئلۀم

ای انسانی پر از لحظات غیرقابل پیششد، که تجربهتر از آموزش نباکجا این ادغام مهم

نویسم، به دور از مخاطب هستم و ام کتابی آموزشی میبینی است. زمانی که در خانه

شنوم که کتاب من کنم اگر کلماتم معنادار باشد. زمانی که از دیگران میتعجب می

خواستم را که می دانم صداییام، میها صحبت کردهخوانده شده همچنانکه برای آن

 ام.یافته

وگو به ای این است که گفتجنبۀ بسیار مهم دیگر نگارش کتابی مکالمه     پائولو

تر وگو خودتان را با سطحی وسیعخود آفریننده و بازآفرین است. در گفتخودی

اید،  نفره، زمانی که در دفتر کارتان یا کتابخانۀ کوچکی نشستهنسبت به نگارش تک

وگو بسیار مهم است، زمانی که کنید. و از منظر انسانی، نیاز به گفتینی میبازآفر

های سفید، نیاز دارد حداقل از نویسنده در یک کتابخانه تنها است، در مواجهه با ورق

به خوانندگان ممکن کتاب دست یابد حتی اگر هرگز شانسی برای مالقات  نظر روانی

ارد دربارۀ تعامل با خوانندگانِ دور بداند، کسانی که ها نداشته باشد. نویسنده نیاز دآن

شاید زمانی که او دیگر در قید حیات نیست کتاب را خواهند خواند. اینجا در مورد 

ل ابشمار و ناشناسی روبرو هستیم، اما ما یکی در مقطور نمادین با خوانندگان بیما، به

 ندۀ من.تو خوان ییمعناتم و به یی من خوانندۀ تو هسمعنادیگری هستیم، تو و من. به 

ی و ، خوانندۀ کلمات شفاهیگر هستیمخوانندۀ یکد وگوهنگام گفتحالی که  در

افتد این است که یکدیگر را به تفکر و شدۀمان، آنچه اینجا اتفاق مینه کلمات نوشته

 کنم این یک بعد اساسی دیگر از غناداریم. فکر میتجدیدنظر در تفکر پیشین وا می

ای مانند این است. این امکان متقابل برای خوانش یکدیگر پیش از نگارش مبادله در

هایمان را بهتر کند، چراکه در این کنش متقابل در هر لحظه از گفتتواند نوشتهمی

« صبح بخیر، حالت چطوره؟»وگو تنها توانیم خودمان را تغییر دهیم. گفتوگو می
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وگو تعلق دارد، مانند وجود ارتباطات. گفت وگو به طبیعت نوع انساننیست، گفت

کند، عملی که هرگز فردی نیست، حتی اگر بعد فردی عمل شناخت را تکمیل می

 داشته باشد.

ت ؤاالسمن اطمینان دارم در این تجربه، بواسطۀ تالش برای پاسخگویی به برخی 

کنیم آنچه می ایم، ما همچنان سعیها را دریافت کردهکه در زمان و مکان متفاوت آن

کردیم را ها پیش گمان میت سالسؤاالدر لحظۀ تالش برای پاسخگویی به این 

وگو، حتی زمانی که سکوت که در لحظات متفاوت این گفت وقتیبازشناسی کنیم. و 

ها، توانایی کنیم، خوانندگان تقریباً باید حدس بزنند که عالوه بر پاسخگویی به آنمی

وگوی ما برای خوانندگان احتمالی این گفت، گان را داریمبه چالش کشیدن خوانند

مان باشیم، آنکردن خوانندگانزمانی که قادر به پریشان .هد بودتر خواکتاب بااهمیت

کنیم، پس این کتاب بااهمیت خواهد بود. اگر بتوانیم ها را با اندکی تردید روبرو می

 اهد داشت. ما دقیق خواهیم بود.این کار را انجام دهیم، آنگاه این کتاب دقت خو

 بخشدقت و انگیزش در دورۀ آموزشی رهایی

ارانه معنای انگکنم بسیاری از مردم کامالً در اشتباه هستند، سادهفکر می     پائولو

به چالش  بودنکنم اگر تو را برای دقیقبودن میکنند. من احساس دقیقدقت را فهم می

در تاریخ ساخته شده است. ازاین یخ وجود دارد،بکشم. دقت چیزی است که در تار

 رو آنچه امروز دقیق است ممکن است فردا نباشد.

از  ایشمول نیست. شیوهمنظورت این است که دقت چیزی پایدار و جهان     ایرا

 شناخت است که ریشه در زمان و شرایط فاعل آن دارد؟

 ودن است.باست نیاز به دقیق شمولشمول نیست. آنچه جهانبله، دقت جهان   پائولو

تقادی ای انوجویی برای یک پاسخ، شیوهدقت میل به شناخت است، جست     ایرا

برای یادگیری. شاید دقت هم ارتباطی باشد که دیگران را برای مشارکت به چالش 



 پداگوژی برای رهایی    18

دهد. شاید به این دلیل است که وجویی فعال قرار میکشد، یا دیگران را در جستمی

شود. آموزان با شکست مواجه میی در کالس در برانگیختن دانشآموزش رسم

ها پاسخ شوند. آنوجو، در فعالیت دقت، به حساب آورده نمیآموزان در جستدانش

ها داده شده گویند. دانش به مثابۀ مُرداری از اطالعات به آنکردن میرا برای حفظ

و  ساعتبهها ندارد. ساعتعیت آنکه ارتباطی زنده با واق - «بدنِ مردۀ دانش» - است

یادگیری کاری روزمره است که بواسطۀ صدای یکنواخت برنامۀ درسیِ  سالبهسال

 آموزان تحمیل شده است.رسمی به دانش

کنم این موضوعی جذاب است. تو به انگیزش اشاره کردی. فکر می     پائولو

ر ا پیش از آن بفهمم. اینطوهرگز، هرگز نتوانستم فرایند انگیزش را خارج از عمل ی

ای شیوه ای؟ اینشوم! دیدهاست که ابتدا نیاز به برانگیختن دارم و سپس وارد عمل می

بسیار ضددیالکتیکی برای فهم انگیزش است. انگیزش در عمل مشارکت دارد. این به 

کنید برانگیخته میای بسیار عملی است. به مقداری که عمل میخود لحظهخودی

نه پیش از عمل. این ایده در کتاب ما به کار بسته شده است، همانطور که در شوید، 

شود. این کتاب زمانی خوب خواهد بود که در لحظۀ واقعی که خوانندۀ ها میکالس

احتمالی در حال خواندن است، قادر باشد بواسطۀ عمل خواندن احساس برانگیختگی 

وجود، برای آن هم مسئول هستیم. د. بااینخوانکند نه بواسطۀ اینکه دربارۀ انگیزش می

گوی وطور جدی در این کتاب تالش کنیم فراتر از یک گفتبه این معنا که باید به

 صرف برویم.

خواندن باشد.  کنم که انگیزش باید خودش درون عملِ تأکیدخواهم می     ایرا

که صدای  توانیم کشف کنیمها. میآموزان از اهمیت فهم آندرون شناخت دانش

هایشان چگونه خواهد بود. معلمان و مدیران آموزان از درون گوشتحصیل برای دانش

کنند که تحصیل چقدر مهم است یا ها سخنرانی میطور مداوم برای آنو مشاوران به



 19    بخشرویای آموزش رهایی                                                                         

ا هاینکه تحصیل در آیندۀ دور چه چیزی برایشان به ارمغان خواهد آورد. همۀ این تالش

دهندۀ شکست آن در ایجاد انگیزه با مواد درسیِ مطالعهنها نشانبرای ترفیع مدرسه ت

 شده است.

-کنم گرفتن انگیزش از دانشدادن میهایم شروع به درسزمانی که در کالس

ا است، هانگیزش در قلب بحران تعلیم کنونی در دولت سئلۀآموزان ممکن نیست. م

گذشته شده است.  الیانسهای رسمی در طول که منجر به خودنمایی عظیم گزارش

وضع نامساعد کنونی همانطور است که تو گفتی، پائولو. برنامۀ درسی غالب انگیزش 

کند. امتحان، نظم، تنبیه، پاداش و وعدۀ شغل آینده، را خارج از عمل تحصیل تلقی می

حاضر بیگانه از عمل یادگیری در نظر گرفته است.  حال بخش را درهای انگیزهشیوه

جدا از مواد جدی درسی، « های اولیهمهارت»، «سواد»ترتیب، یک تعریف از به همین 

ر، ها را یاد بگیآموزان است. ابتدا مهارتجدا از مسائل مربوط به ارزش انتقادی دانش

توانی به آموزش واقعی دست پیدا کنی! ابتدا به آموزش واقعی دست پیدا و سپس می

ام ! بهترین چیز همیشه آن چیزی است که انجتوانی شغل خوبی پیدا کنیکن و بعد می

 آموزان میلی به همکاری ندارند.دهی. هیچ جای تعجب نیست که دانشنمی

موزان آشود دربارۀ چگونگی برانگیختن دانشاغلب از من خواسته می     پائولو

 گویی.بگویم. چرا بیشتر دربارۀ این موضوع در مورد خودت نمی

آموزان در حاضر در ایاالت متحده، مقاومت دانشرحالبزرگ د یانبحر     ایرا

مقابل برنامۀ درسی رسمی است. مشکل اینجاست که معلمان و مدیران تغییر برنامۀ 

آموزان از کنند. در پاسخ، دانشآموزان بیگانه است را رد میای که از دانشدرسی

یه آموزان را علنشزنند. پداگوژی رسمی داایفای نقش درون برنامۀ درسی سر باز می

س و بستی در مدارانگیزد. این جنگ قدرت در برنامۀ درسی به بنکار فکری برمی

دانش« مایگیمیان»ها منجر شد، که افراد رسمی مختلف به اشتباه به عنوان دانشگاه
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آموزانی نامم؛ بواسطۀ دانشمی« اعتصاب اجرا». من آن را آن را تعریف کردندآموزی 

اری از عدالتی بسیزنند. در بیشرایط اجتماعی کنونی را پس می که تحصیل تحت

های شلوغ، و این واقعیت که جهان تجارت کار سخت را با دستمزد مدارس، اتاق

ای هخوب و منزلت پاداش نخواهد داد، هیچ اثری از برابری نیست. بازار کار پاداش

ها شغل ترینمزد پستهای بزرگ دارد. بیکاری باال است و دستکمی برای موفقیت

طور پیشینی برای کار ارزان انتخاب شدهآموزان بهپایین است. تودۀ عظیمی از دانش

 رساند و توسط اشخاصها نمیای به آنکردن با قوانینی که بهرهاند. پس فهمیدند بازی

 دیگری وضع شده احمقانه است.

-آموزان بیدانشدانیم مشکل انگیزش در مدارس مشکلی جدی است. همۀ ما می

توانند خارج از مدرسه بسیار باانگیزه باشند. فرهنگ تجاری انگیزه در مدرسه می

ها نیز خارج از مدرسه و خانه کاری کرده است. آنها را دستعادات خرید آن

خود از سکس، دوستی، ورزش، مواد  ذهنیکنند تا فرهنگ فضاهای باز را پیدا می

خواهند، شدت میآموزان چیزی را بهد. زمانی که دانشمخدر، موسیقی و... را بسازن

ها خودروی ارزان و بیمۀ دهند. آنزمین و زمان را برای به دست آوردن آن تکان می

چطور  دانندکنند، میوقت در کریسمس پیدا میصرفه و کاری نیمهبهمقرون یخودرو

فیف بگیرند، تخبرای خرید یک سیستم استریو، یک گیتار جدید یا بلیط کنسرت 

ند. کها را درگیر میها هوش آنچطور یک نمرۀ بد در دانشگاه را پاک کنند. این زمینه

آموزان در زندگی روزمره منجرشده موضوعات زندگی این دست عالیق دانش

اهم خوآموزان میهای انتقادی استفاده کنم، جایی که از دانشروزمره را برای پژوهش

ها تنشی بین دو نوع گفتمان ایجاد بنویسند. در خوانشکتاب کوچک خودشان را 

چاپ، که در سطوح مختلف به دورۀ  از شده و متون پیششود، متون خودطراحیمی
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ده توسط شدهد، متون رسمی در مقابل متون غیررسمیِ نوشتهآموزشی پویایی زبانی می

 آموزان.دانش

توانم انگیزش دانش، نمیکنمای آموزشی میپس زمانی که شروع به تعلیم دوره

انگیزش  - کنم نمایۀ انگیزش را پیدا کنمآموزان را برای امتیاز برانگیزم. تالش می

های شناختی آنان. این را تنها بواسطۀ برای چه و در مقابل چه، دانش موجود و مهارت

یابم. توانم بدهند، مینویسند و انجام میگویند، میآموزان میمشاهدۀ دقیق آنچه دانش

آموزان آنچه از نظرشان درست و معتبر اما نخست باید جوی را ایجاد کنم که دانش

است را بگویند، بنویسند یا انجام دهند. برای کمک به اینکه بیشتر بگویند، جلوی 

-آموزش یمتفکرا فضا بدهم. برای تراکم کالمی هگیرم، تا به صدای آنصدایم را می

-آموزش آسان است. با کم صحبتآموزانِ تحتانشکردن بیان کالمی ددیده خفه

آموزان به اندازۀ من فعال هستند تعدادی تمرین و کردن در حد لزوم، جایی که دانش

ها در کالس را کنم. این نقطۀ آغازین آموزش آنوگوی جدی دریافت میگفت

 کند.تبدیل به نقطۀ آغازین آموزش من هم می

ارۀ توانم درباین است که چقدر و با چه سرعتی میترین چیز برای من در آغاز مهم

ایی های تجربی است. من تمرینآموزان اطالعات کسب کنم. این برای من لحظهدانش

آموزند، تجارب آموزان چیزی میکنم که همزمان به من و دانشرا امتحان می

نگه  ام را کوچک و منعطفکردن، و برنامۀ دورهخواندن، نوشتن، فکرکردن و بحث

ا ای که مرشده یا لیست مطالعهدارم. بواسطۀ عدم وجود طرح درسی کامالً معماریمی

ژوهش وگو و پتوانم پرواز کنم. هنگامی که برای گفتاز حفظ نظم مطمئن سازد، می

د، شان چه هستنسطوح شناختی و عاطفی بیاموزم کهها خواهم همراه آننشینیم میهم

ند و اها چیست، چه میزان از مطالعات انتقادی بیگانهآن زبان معتبر و درست از نظر

طور کامالً پیشینی دورۀ آموزشی در ها چگونه است. زمانی که بهشرایط زندگی آن



 پداگوژی برای رهایی    22

آموزان به ذهن معلم، طرح درس، لیست مطالعه یا الزامات دولتی وجود دارد، دانش

ین بینی؟ یادگیری پیش از ایشوند. مردار را اینجا مخارج از فرایند یادگیری رانده می

ه در کند کای را اجرا میدر جای دیگری اتفاق افتاده است. معلم صرفاً برنامۀ درسی

 کند که در جای دیگریجای دیگری ساخته شده است، صرفاً نتایجی را گزارش می

 آموز گزارش را به خاطر بسپارد.رود دانشحاصل شده است. انتظار می

ین ، نخست به این دلیل که اوجود داردوزش با این شیوۀ سنتی فشار زیادی برای آم

ند. دوم، نک« کار»، حتی اگر در کالس «کار کرده است»شیوه آشنا است و پیش از این 

ساختن طرح درس استاندارد به عنوان یک یاغی، رادیکال یا به این دلیل که با منحرف

 گیرید.و اذیتی قرار میشوید، و در معرض هر نوع آزار شناخته می« دیوانه»

آموزان ایجاد انگیزه کنم بدون اینکه همراه من عمل کنند؟ توانم در دانشچگونه می

آموزان، عملی جذاب و همراه با پیشرفت همراه دانشای آموزشی درحالساختن دوره

نگیز اکنم، حیرتای احساس اضطراب میتشویش است. در میان چنین فرایند خالقانه

غلبه  برای دانم این گشودگید اگر همۀ موضوعات با هم پیش بیایند، اما میخواهد بو

ه ترین مشکل تعلیم در مدرسآموزان الزم است؛ چیزی که بزرگبر بیگانگی دانش

، أسفانهمتتواند این نوع از تعلیم را بیاموزد؟ با انجام دادن آن. است. چطور یک معلم می

ند، اکردن را از معلمان گرفتهتجربه جرأتوزشی های دانشگاهی و مدارس آمدپارتمان

های آموزشی دادند، مدلمان به ما آموزش میبودنآموز و در معلمانی که زمان دانش

 بینیم.اندکی را می

 بندی نظریۀ دانشِ انتقادیقالب

یی به گوکنم همۀ چیزهایی که در این لحظات میدانی ایرا، فکر میمی     پائولو

م که درک اشناختی مرتبط است. متقاعد شدهسیار بسیار جدی معرفتیک مسئلۀ ب
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خوانیمش با عدم فهم آنچه دربارۀ آن می« 1چرخۀ نوسئولوژیکال»ناکارا از آنچه 

کنیم، مرتبط است. منظورم از چرخۀ نوسئولوژیکال لحظات متمایز در مسیر صحبت می

ا کرده است، و با دیدن این یادگیری ما است. چرخۀ دانش مراحل مرتبط به هم را جد

یدهد را بهتر ملحظات متمایز آنچه هنگام تالش برای یاددادن یا یادگرفتن رخ می

 فهمیم.

انیم توکنیم، میطورمثال، زمانی که چرخۀ نوسئولوژیکال دانش را مشاهده میبه

ر طوهای که بتشخیص دهیم که تنها دو لحظه در چرخه وجود دارد، نه بیشتر، دو لحظه

دیالکتیکی به هم مرتبط هستند. لحظۀ اول چرخه، یا یکی از لحظات چرخه، تولید 

است، تولید دانش جدید، چیزی جدید. لحظۀ دیگر هنگامی است که دانش تولیدشده 

شود. یک لحظه تولید دانش جدید است و لحظۀ دیگر زمانی است شناخته یا درک می

دهد این است که ما این دو لحظه رخ میشناسی. آنچه عموماً که دانش موجود را می

کنیم. دانش در جایی دور از دانشها را جدا میکنیم؛ آنرا به دو بخش تقسیم می

رده گویند به خاطر سپشود آنچه معلمان میشود، که تنها خواسته میآموزان تولید می

-می یلشود. در نتیجه، عمل کسب دانشِ موجود را به انتقال صرف دانشِ موجود تقل

شوند. آنگاه او برخی دهیم. و معلمان تبدیل به متخصصانی در انتقال دانش می

دهد، کیفیات ضروری که در تولید دانش، به اندازۀ کسب ها را از دست میضرورت

دانش موجود، نیاز است. برخی از این کیفیات برای مثال عمل، واکنش انتقادی، حس 

وژۀ ها برای سهمۀ این ویژگی – تردید هستندکنجکاوی، مطالبۀ پژوهش، ناآرامی و 

 دهد، ضروری است.شناسا، فردی که تعلیم می

                                                           
نوسئولوژی نظریۀ فلسفی دانش است که به تحقیق دربارۀ اساس، طبیعت، اعتبار و  1

 پردازد.های دانش میمحدودیت
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طور شورانگیزی در یادگیری درگیر هستند... گرایی و موشکافی، بهشک     ایرا

گشاید. معلم نیاز به ساخت شاگردی انگیزۀ دانستن زمینۀ جدیدی را به روی شما می

کند به کنجکاو، منتقد و آموزان را دعوت دانشفعال و شکاک در کالس دارد که 

 خالق بودن.

دقیقاً! و مسئلۀ دیگر این است که وقتی تولید دانش را از کسب دانش      پائولو

وند که شسادگی تبدیل به فضایی برای فروش دانشی میموجود جدا کنیم، مدارس به

 داری مطابقت دارد.با ایدئولوژی سرمایه

های رسمی بازار های ارائۀ ایدهنظاماین است که مدارس به مثابۀ منظورت      ایرا

 اند، نه برای ایجاد و توسعۀ تفکر انتقادی؟برپا شده

 یکپارچه تاس نیاز آنچه که است معنا این شونده بهدقیقاً، بله! خدمات ارائه     پائولو

 کنید.می جدا و تخریب را باشد متحد و

آموزان و معلمان را به سوی آفرینش و بازآفرینی د دانشآموزش انتقادی بای     ایرا

حاضر توسط محققان و متفکران و نویسندگان متقابل دانش متحد کند. دانش درحال

لیکن توسط  شود.رسمی، بسیار دورتر از کالس تولید می های برنامۀ درسیِو کمیته

 شود.یهایشان آفرینش و بازآفرینی نمآموزان و معلمان در کالسدانش

یچ ربطی شود، که تعلیم هو این چیز دیگری است که به معلمان گفته می     پائولو

گر معلمی ا ولید دانش ندارد. به همین دلیل، بیشتر شبیه به افسانه است کهبه پژوهش و ت

گر . در نتیجه ااز دست بدهد، اعتبار و منزلت خود را پژوهشی انجام ندادههیچ نوع که 

در زمینۀ دانش موجود دربارۀ زیست یسمینار قق نباشید، حتی اگربه نوعی مح شما

شناسی، شیمی یا فلسفه را به مدت یک ترم رهبری کنید هیچ اهمیتی ندارد. زمانی که 

سه ساعت را با گروهی از دانشجویان صرف بحث دربارۀ طبیعت سیاسی آموزش، یا 

چیزی  یست، پس هیچکنم، اگر گمان کنم این پژوهش نطبیعت آموزشی سیاست می

دانم، کردم میفهمم! البته که هست، من در حال بازشناسی چیزی هستم که فکر مینمی
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 اند. اما اینهمراه دانشجویانی که شروع به کسب دانش دربارۀ این موضوعات کرده

- دربارهدهد که قبالًای را توضیح مینوع از دوگانگی بین تعلیم و پژوهش، دوگانگی

م، دوگانگی بین دو لحظه در چرخۀ دانش، تولید دانش و کسب اش صحبت کرد

 دانش.

ا هدانش است.  برخی دانش سیاسیِ مراتبِبخش دیگری از مشکل سلسله     ایرا

اخته ها به رسمیت شننسبت به برخی دیگر ارزش بیشتری دارند. ارزش برخی دانش

د. برای نگیرخود بشود مگر اینکه در قالب یک رشتۀ تحصیلی شکلی سنتی به نمی

تر است تا علوم انسانی، به همین ترتیب مثال، تکنولوژی برای تجارت و ارتش مهم

شرکت آورند. پژوهشپول بیشتری به دست می حقیقات علمی نسبت به هنرهای آزادت

حالی که مطالعات صلح یا تحقیقات  شوند درهای بزرگ سخاوتمندانه حمایت می

ده درون اند. همچنین به دانش تولیدشه حاشیه رانده شدهفمینیستی یا سوسیالیستی ب

دانشگاه بیش از دانش تولیدشده توسط محققین مستقل خارج از دانشگاه اهمیت داده 

 شود.می

ی آموزان گوش سپرده است، برخام به دانشحتی اگر بگویم پژوهشی که انجام داده

ی روی زبان در زندگی شناس هستی؟ مطالعات مهمپرسند، آیا زبانهمکاران می

. من روی کلمات «3هیث»یا  «2بیزرت»، «1هوگارت»روزمره شده است، مانند کارهای 

دانند، آنچه کنم تا از آنچه میآموزان تحقیق میشدۀ دانششده و نوشتهگفته

ها های آنشان آگاهی پیدا کنم. سخنان و نوشتهخواهند، و چگونگی زندگیمی

ه کنم کشان دارد. کلمات و موضوعاتی را بررسی مییدسترسی ممتازی به آگاه

ها دارد و بدین ترتیب مواد واقعیت را برای مطالعۀ کالس بیشترین اهمیت را برای آن

یا  آموزان ساکت هستنددر اختیار دارم. بدترین چیز بودن در کالسی است که دانش

                                                           
1 Hoggart 
2 Bisseret 
3 Heath 
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و دیگر  نمعلما نویسند که برایکنند و میبا زبانی دفاعی و ساختگی صحبت می

آموزان ساکتی ای را در مقابل دانشها ساعات ناامیدانهاند. ما معلممقامات ابداع کرده

را  شماریهای بیاند. همچنین کالسحرکت به ما خیره شدهکنیم که بیصرف می

انِ کنیم. اگر زبآموزان میدادن به تکرار زبان معلمیِ خود توسط دانشصرف گوش

اکه کنم، چرها را نشنوم و نخوانم، احساس ناامیدی میتماد و معتبر آناعفکریِ قابل

 ها را آغاز کنم.توانم پژوهش روی موضوعات و سطوح پیشرفت آننمی

این نوع تحقیق بنیادین در آکادمی ارزش کمی دارد. مایۀ تاسف است، چراکه 

ه آن وزان بآمهوش و آگاهی بنیادین چیزی است که معلمان برای برانگیختن دانش

این تعلیمِ  ای برای بازسازی دانش در کالس است.نیاز دارند. این اطالعات پایه

ای را طراحی دهد برنامۀ درسیپژوهشی ارزش عملی باالیی دارد. به معلم آموزش می

ین آموزان را از بای بین معلم و دانشکند که ذاتاً محرک است. همچنین فاصلۀ حرفه

 برد.می

آموزش را بررسی محقق، سپس در کالس، معلم کسی است که دانش در وهلۀ اول

بخش است، اما خود تنها مقدمه کند. این یکی از وظایف اساسی کالس رهاییمی

آموزان را تحریک کند تا خودشان، متون دورۀ است چراکه فرایند پژوهش باید دانش

واند تنوع از کالس می کنم اینشان و واقعیت را مطالعه کنند. فکر میآموزشی، زبان

دانش بدون نظارت یا غیررسمی تولید کند. این اتفاق بازاریابی مدرسه برای ایدئولوژی 

های ها و رسانهرسمی را به چالش خواهد کشید. صدای ما مانند متون، طرح درس

کنم صدایم طبیعی اند. تالش میآموزان هجوم آوردهاصلی نخواهد بود که به دانش

 ای، انتقادی باشد تا ناپسند، مشتاقانه باشد تا تشریفاتی. پژوهش انتقادیفهباشد تا حر

تواند ادبیاتی مردمی تولید کند، آموزش یا کالسی موازی در مغایرت با آموزش یا می

های جایگزین استفاده از تواند دانش مخالف و راهچنین تعلیمی می کالس رسمی.

 دانش را تولید کند.
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تر خواهد کنترلمۀ درسی استاندارد پیروی کند آموزش بسیار قابلاگر معلم از برنا

زنند که تنها کلمات معلم به رسمیت آموزان زمانی دست به عمل میبود، و دانش

آموزان قدرت بازآفرینی دانش در کالس را شود. اگر معلمان و دانششناخته می

د. ساختار عه را اثبات کننشان برای بازآفرینی جامتوانند قدرتتمرین کنند، سپس می

-آموزش رسمی همان ساختار اقتدار اجتماعی است. به همین دلیل است که طرح درس

-هایی آموزشی برای محدود نگهها، لیست مطالعه و سخنرانی آموزشی به مثابۀ صورت

-آموزان درون اجماع رسمی مسلط هستند. برنامۀ درسی خطابهداشتن معلمان و دانش

ی است ای تنها یک عمل پداگوژیک ضعیف نیست، بلکه قالب تعلیمیمحور و انفعال

 ت.آموزان کامالً سازگار اسکه با ترفیع اقتدار مسلط در جامعه و ناتوانمندسازی دانش

 یاستِ خوانشبازآفرینی دانش و قدرت: س

دربارۀ سیاست برنامۀ درسی رسمی حق با تو است. و فراتر از همه، اگر      پائولو

ترین دانش خواهد بود. بنظرم قول کند، این مهمکالس از متون پژوهشی نقل معلم در

ای که باید با آن روبرو شویم شناخت چگونگی مقابله با سنت یکی از مشکالت جدی

فهمند که آموزان به سختی معلمی را میحتی دانش قدیمی و قوی انتقال دانش است.

بخشی که اطالعات را به سمت ن معلم رهاییآموزادهد. دانشانتقال دانش را انجام نمی

کنند. البته که ما مخالف نظم فکری نیستیم، این کند، باور نمینمی بها پرتادهان آن

اش نداشته باشد، چگونه کامالً ضروری است. اگر کسی نظمی جدی برای مطالعه

نیاز داریم  .برایش ممکن خواهد بود که تمرین فکری داشته باشد؟ بله، به آن نیاز داریم

است را  شبا جدیت بخوانیم، اما باالتر از همه نیاز داریم آنچه واقعاً هدف خوان

 بیاموزیم.

، وانشا نیست. خهرفتن روی کلمات، و حتی پرواز بر فراز آنتنها راه بنظرم خوانش

 برای کشف روابط بین متن و زمینۀ متن کند. خوانشخوانیم را بازنویسی میآنچه می

همچنین چگونی رابطۀ متن یا زمینه با زمینۀ من، زمینۀ خواننده، است. و آنچه  است، و
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ال پیش خوانیم که صد سافتد این است که بسیاری اوقات نویسندگانی را میاتفاق می

دانیم. و غالباً حتی خیلی کم دربارۀ زمان ها نمیچیز دربارۀ زمان آنو هیچ اندمرده

 دانیم.خودمان می

اش هستم. اما آنچه خواهان جدیت فکری برای آگاهی از متن و زمینهپس، خیلی 

فریند، آبودن است. انتقاد نظم فکری الزم را میبرای من مهم و ضروری است، انتقادی

، کتاب، و متن. نباید تسلیم متن شویم یا در مقابل نش، نگارشپرسیدن از خوا سؤال

متن است، با  امسئله مبارزۀ ب، متن برای درگیرشدن در کشاکشی بامتن مطیع باشیم. 

ل مبرم است. مسئله تنها تحمیل مقادیری از فصو عملی بسیار. این اینکه دوستش دارید

آموزان با متن آموزان نیست، بلکه درخواست مواجهۀ جدی دانشکتاب بر دانش

 است.

ه خود بآموزان بخواهید به عنوان خواننده موضعی انتقادی وجود، اگر از دانش این با

ود دارد کند، این خطر وجشده را بازنویسی میبگیرند، به مثابۀ کسی که متن خوانده

رود. دعوت شان رو به زوال آموزان دعوت شما را نپذیرند، و تولید فکریکه دانش

است باعث  شود ممکنآموزان به بازنویسی متن به جای اینکه به سادگی پذیرفتهدانش

آموزان است دانشاست. ممکن کنند دقت فکری شما کموزان گمان آمشود دانش

ه اید یک متن واحد را منتقدانها خواستهفکر کنند شما دقیق نیستید، چراکه از آن

کتاب در طول یک ترم  300بخوانند و بازنویسی کنند به جای اینکه الزام به خواندن 

 ها تحمیل کنید!را بر آن

رنامۀ ند. بشوموزان برای انتقال دانش استفاده میآاین همان خطر است. دانش     ایرا

ها و امتحانات تسلیم شوند، در مقابل متون، سخنرانی هدخواها میدرسی رسمی از آن

آموزان در مقاومت مقابل شدن در مقابل اقتدار عادت دهد. دانشها را به تسلیمتا آن

ند کالس غیرسنتی را توانهای اقتدار بسیار خوب هستند، اما همچنان میخواسته

االنه دهند، برخی فعنپذیرند. برخی با سردیِ آمیخته به سکوت این کار را انجام می
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نی روند. مشکل ایجاد دگرگوکنند، برخی به سادگی برای نهار بیرون میمقاومت می

دقت به دانشتدریجی برای دوری از عادات قدیمی است. زمانی که اوایل ترم به

های قدیمی تحصیل هستند. فهمم چطور تحت سلطۀ شیوههم، میدآموزان گوش می

را باید به کار  کنندهبفهمم چه نوع از پداگوژیِ دگرگوندهد این به من اجازه می

د، کنآموزان نمایۀ جدیدی از مقاومت و فرصت را عرضه میبگیرم. هر گروه از دانش

ها، نوگو و تمریریق گفتها حین برگزاری دورۀ آموزشی، از طکه با تحقیق روی آن

کنم. تا حدی به عادات یادگیری قدیمی، برای کاهش سطح مقاومت و کشفش می

کنم، آموزان معین میبرای دانش دهم. برخی مطالعات و مقاالت رااضطراب، امتیاز می

 های کافی از اسکلت قدیمی تا همۀ ما احساس کنیم در خانه هستیم!فقط استخوان

انتقال دانش وجود دارد. معلمان غالباً به کالس  ر در دگرگونیِ تعدادی مشکل دیگ

ای در یک خواهند مقاالتی دربارۀ یک کتاب، مقالهآموزان میآیند و از دانشمی

، آیا پرسندآموزان معموالً میای آکادمیک یا اجتماعی بنویسند. دانشژورنال، مسئله

نید کبته، شما باید چیزی که فکر میدهند، الخواهید؟ معلمان پاسخ مینظر من را می

کلی  ورط ها بهنویسند. آنآموزان مقاالتی احمقانه و پرخطا میرا بنویسید. سپس دانش

واداشتن  شان براییابی به خواستها از دستنویسند. بسیاری از معلمبا عمق واقعی نمی

که معلم  ه موادیشوند. یک مشکل این است کآموزان به تفکر انتقادی ناامید میدانش

ا هآموزان نامتجانس است. غالباً به زبان آکادمیک است، زبانی که آنآورده با دانش

ا نامرتبط هشود که به تجارب آنکنند. معموالً دربارۀ موضوعاتی نوشته میاستفاده نمی

است، و حتی همگام با فرهنگ توده، قلمرویی الکترونیکی و پرشتاب، نیست. حتی 

ین دانشکننده است. فاصلۀ سرد بکننده و ساکتط اجتماعی کالس بیگانهبدتر، رواب

ای که بواسطۀ آن کالس دارد. شیوهها را از مواد درسی دور نگه میآموزان و معلم آن

نیاز به آزمودن متن مطبوع و طبیعتِ خودِ متن دارد. باید خواندن را در چارچوب چیزی 

 کنیم. شود بازکشفکه مانع خواندنِ جدی می
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 اسطورۀ یادگیریِ رها از ارزش

گاه کردن دربارۀ کتاب از دیدهمچنین معلمانی هستند که برای صحبت     پائولو

خواهند خصوصیات کتاب، روح متن، را روشن سازند. ها نمیاز آن ،آموزاندانش

زان وآمخواهند متن را شرح دهند. غالباً از دانشآموزان میبلکه در مقابل تنها از دانش

آموزان تنها باید آنچه را ای ثانوی را توصیف کنند، خود جامعه. دانشخواهند ابژهمی

ویند گچراکه معلمان می ،بینند شرح دهند، نه چیزی بیشتردر یک متن یا جامعه می

گویند می روند وها فراتر میدهند. البته آنکار دانشمندان تفسیر نیست، تنها شرح می

نند به شرح آن تواان نیست که به تغییر واقعیت فکر کنند، تنها میحتی کار دانشمند

فکر کنند. در این نوع از فهم ایدئولوژیک از عمل دانستن، این چیزی است که آن را 

 خوانند. علم می« عینیت»یا « طرفیبی»

این اسطورۀ پژوهشِ رها از ارزش در فرهنگ من نیز مشترک است، اما با      ایرا

کند. نیروهای سیاسی در ایاالت رفدارانه از طبیعت دانش همزیستی میپذیرشی ط

هایشان استفاده میها و سیاستهای علمی برای حمایت از خواستهمتحده از پژوهش

های مهندسی، تکنولوژی، تجارت و بسیاری ها، دورهکنند. اما در مدارس و دانشگاه

زش، رها از ایدئولوژی یا سیاست، کلی دانش را رها از ارطور  از علوم اجتماعی به

ه کارانکنند. این موضوعات اگر رها از ارزش ارائه نشوند، با دیدی محافظهارائه می

 هایی باشند کهایبینند تا کارگران و حرفهآموزان آموزش میشوند. دانشارائه می

طرف یب کنند. این برنامۀ درسیِ به دروغمداران رسمی واگذار میسیاست را به سیاست

چیز را بدون قضاوت مشاهده کنند، تا جهان را بواسطۀ دهد همهآموزان یاد میبه دانش

اجماع رسمی ببینند، تا بدون هیچ پرسشی به نظم موجود تن دهند، تا هروقت که جامعۀ 

نه  کند،می تأکیدها ها روی تکنیکهای آموزشی آنمعین پایدار و خوب است. دوره

های درسی هشود که برنامواقعیت. این مانع تحلیل سیاسی نیروهایی میرابطۀ انتقادی با 

ای، با بیرون ماندن از سازند. یک دانشمند، یک حرفهها میخراشچون آسمانرا هم
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ا، ت انتقادی دربارۀ تصمیمات باالدستی یا دربارۀ اثرات کارهسؤاالسیاست، با نپرسیدن 

 کشد.پایش را از این قضیه بیرون می

بر  شدن به واقعیت دستکشو هرچقدر بیشتر برای جلوگیری از آلوده     ئولوپا

 دست کنید، از این دیدگاه شما دانشمند بهتری هستید، نه از نظر من.

آوردن سواد یا دستهای صرف را برای بهبخش تنها تکنیکدر آموزش رهایی

ای هم. شیوهکنیای یا حتی تفکر انتقادی طرح نمیهای حرفهتخصص یا مهارت

وگویی ما را به سمت خصوصیات جامعه، مفهوم هریک از موضوعات آموزش گفت

وگوی انتقادی دربارۀ یک متن یا بخشی از کشاند. از طریق گفتموردمطالعه، می

های مینهزو گونه بودنش، کنیم آن را آشکار کنیم، دالیلش برای اینجامعه، تالش می

م. این برای من عمل کسب دانش است، نه انتقال صرف سیاسی و تاریخی ماده را ببینی

ستر بسط بخش واقعیت را در بدانش یا تکنیکی صرف برای یادگیری الفبا. دورۀ رهایی

 سازد.جدی روشن می کار فکریِ

ساختن واقعیت را دوست دارم. و همچنین موافقم که این ایده برای روشن     ایرا

ر از فرات های زیرکانه نیست، بلکهنیکبخش کتاب راهنمای تکآموزش رهایی

 دیدگاهی انتقادی دربارۀ مدرسه و جامعه، یادگیری برای دگرگونی اجتماعی است.

ی سیاسی هم هست. به همین لمدر کنار عمل کسب دانش، آموزش ع     پائولو

 طرف نیست.دلیل است که پداگوژی بی

در جامعه مرتبط است، که  ها شکل و محتوایی دارند که به قدرتهمۀ آن     ایرا

ای در کالس ها روابط اجتماعیسازد، و همۀ آنیک نوع از جامعه یا نوعی دیگر را می

 کشد؟کند یا به چالش میمی تأییددارند که سلطه را 

ی مثال ایدئولوژی مسلط درون ما زندگ طور کنم. بهبله، اینطور فکر می     پائولو

کند. اگر این سلطه در درون و بیرون کامل کنترل می کند و جامعه را هم از بیرونمی

توانستیم به دگرگونی اجتماعی فکر کنیم. اما دگرگونی ممکن بود، قطعاً هرگز نمی
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است چراکه آگاهی آینۀ واقعیت نیست، بازتابی صرف نیست، بلکه واقعیت را بازتاب 

 ارد.ای دوطرفه با واقعیت دگیرد، رابطهدهد و از آن بازتاب میمی

توانیم کشف کنیم چطور توسط ایدئولوژی غالب به عنوان انسانِ نوعیِ آگاه، می

انیم بیاموزیم توتوانیم از لحظۀ وجودمان فاصله بگیریم. بنابراین، میایم. میشرطی شده

توانیم برای آزادی مبارزه ای سیاسی در جامعه آزاد شویم. میچطور از طریق مبارزه

توانیم توانیم بدانیم آزاد نیستیم! به این دلیل است که میدلیل که می کنیم، دقیقاً به این

 به دگرگونی فکر کنیم.

سازد دوست دارم. با مطالعۀ عدم وارونگیِ آگاهی که آزادی را ممکن می     ایرا

خش بتوانیم بیاموزیم چطور آزاد شویم. این دیالکتیک کالس رهاییمان میآزادی

 مداخلۀمان دربارۀ بواسطۀ تفکر انتقادی هایی است کهناست. کالس یکی از مکا

م بخش شرایطی که در آن هستیهای رهاییکنیم. پس کالسنیروها منتقدانه فکر می

غیرانتقادی در  وریِسازند، به جای غوطهرا برای کمک به غلبۀ بر آن روشن می

کنند، برای می آموزان ارائهوضعیت موجود، مسیری انتقادی در جامعه را به دانش

 اندیشیدن به تغییر آن.

.آموزان استاین دعوت ما برای دانش     پائولو
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1 

خش بتوانند به آموزگاران رهاییچگونه معلمان می

 بدل شوند؟

 

 

 ایکشیدنِ سنت و فرهنگ تودهچالشبازکشفِ خویشتن: به

رسیده آموزان پدانشخواهم با پرسشی آغاز کنم که غالباً توسط معلمان و می     ایرا

توانم خود را شوم؟ چطور میبخش بدل میشود: چگونه به آموزگاری رهاییمی

 دگرگون کنم؟

بخش های رهاییهای کمی برای بودن در کالسآموزان فرصتمعلمان و دانش

های آموزشی اغلب سنتی هستند و مدارس امکان تجربه و آزمایش را دارند. برنامه

 شود. بخشی ازهای مربوط به پرسش اول مشخص میت مدلگیرند. پس مشکالمی

 بخش متفاوت از تعلیمهای همنشین است: چطور آموزش رهاییسؤالاین مسئله شامل 

 شود؟ چطور این تفاوت به تغییر اجتماعی مرتبط است؟سنتی می

ت را در امریکای شمالی و نیز اروپا دریافت سؤاالبله، من هم این دست      پائولو

 ام.ردهک

شاید ایدۀ خوبی باشد که یادگیری و بازآموزی خود را به بحث بگذاریم،      ایرا

 بخش را عملی سازیم.تا ببینیم چطور توانستیم پداگوژی رهایی

 اش صحبت کنم.توانم دربارهابتدا تو شروع کن و بعد من می     پائولو
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دک، از مدرسه خوشم من آموزشی بسیار سنتی داشتم. به عنوان یک کو     ایرا

های قدیمی، فرهنگ باستانی، و ستارهویژه نقشهآمد اما عاشق یادگیری بودم، بهنمی

بودم خودم در خانه به مطالعه بپردازم، و از رفتن به کالس متنفر بودم. شناسی. من مایل

شد در مدرسه بچۀ بدجنسی باشم، و تبدیل به چیزی شدم خستگی و ماللت باعث می

ا خسته ها رخواندنش. بله، بااینکه مدرسه من و دیگر بچهمی« لی برای نظممشک»که 

م که تر از چیزی بودیچیز بسیار کنجکاو بودم. ما بسیار باهوشکرد، دربارۀ همهمی

علیه  شد، و منها رفتار میها و رباتداد باشیم. با ما به مثابۀ احمقمدرسه به ما اجازه می

 این حماقت شوریدم.

ها هم متحمل مشکالت بسیاری بودند، آموزان هم خوشحال نبودند. آندانش دیگر

ایِ آموزان شدم. روزنامۀ مدرسهسالگی تبدیل به رهبر مقاومت دانش 11اما در 

درنگ آن را بست. این درسی ای را راه انداختم، که مدیر مدرسه بیغیررسمی

های درسی میآنچه کتاب زودهنگام برای آزادی مطبوعات بود، بسیار متفاوت از

خواندم، در قالب آنچه که یک می آید دربارۀ آزادی مطبوعاتگفتند. یادم می

انجام داده بود!  1735در سال « جان پیتر زنگر»خانۀ استعماری به نام صاحب چاپ

اال همۀ ما بود، اما حنشده به زندان انداختهتأییدبریتانیای شریر او را برای چاپ مقاالت 

 بودیم! آزاد

از بچه گفتندگرفتم، کسانی که میزمان، توسط معلمان مورد لطف قرار میدرهمان

خواستند به قوانین عمل کنم تا آیندۀ خوبی تر هستم، و از من میهای دیگر باهوش

آمد تا دربارۀ رفتارم با معلمانم صحبت کند، و داشته باشم. مادرم باید به مدرسه می

مادرم یک روز مرخصی گرفت  شوم و صدایم درنیاید.د تا خفهفشار زیادی روی من بو

کرده خشمگین بود، اما معلمم با گفتن اینکه اگر به کالسو از اینکه مدرسه مرا خسته

های خاصی احتیاج دارم، او باید پول بیشتری خرج کند تا مرا در مدارس خصوصی 
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ز من نشینی کرد و ام عقببودن، مادربگذارد، او را برآشفت. شرمسار از طبقۀکارگر

گیر و ساکت شدم. تبدیل به ها اطاعت کنم. برای مدت زیادی گوشهخواست از معلم

ها شدم. جداول قدرت به خوبی تغییر جهت آموزی درخشان و سوگلی معلمدانش

ای موضعم را در جنگ فرهنگی ها عاشقم و دوستانم از من متنفر شدند.دادند، معلم

ودن بای از خوب و ساکتجریان بود عوض کرده بودم. درون پیله که درون مدرسه در

، همراه با جنبش حقوق شهروندی، آغاز شد. شروع به 1960رفتم تا اینکه خیزش دهۀ 

کردن در فرهنگ اعتراضیِ جدید کردم. در پروازِ دوباره و اعتراض همراه پیشروی

 انگیز بودم.دیگران شگفت

-وع به بحث از نوع متفاوتی از آموزش کردند. شیوهشر 60بسیاری از مردم در دهۀ 

-های جدید یادگیری ظهور کرد، مانند جنبش مدرسۀ متناوب، مدارس رایگان، تجربه

های آموزشی خارج از مدرسه، و سمینارهای غیررسمی های تعلیم رادیکال، کالس

-رغوی فادانشجکه دلبستۀ یک جنبش یا جنبشی دیگر بودند. و به عنوان یک معلم

های دانشگاهی را تجربه کردم. باید اعتراف کنم که چیزهای التحصیل برخی دوره

رفتم، داری یاد گو سرمایه زدگی،جنسیتزیادی دربارۀ سیاست، ویتنام، نژادپرستی، 

اما دربارۀ پداگوژی، فرهنگ توده، و آگاهی چیزهای خیلی کمی یاد گرفتم. بعدها، 

گاهی مختص طبقۀ کارگر در نیویورک شدم، ، زمانی که وارد دانش1971در سال 

های دانشگاهم همچنان برای که کالسزوال یافته بود، درحالی 60ی دهۀ هاجنبش

کردن باز بود. شروع به بررسی پداگوژی کردم، در میانۀ جنگی جدید برای دفاع تجربه

زان موآاز پذیرش آزاد، سیاستی جدید در دانشگاه سیتی نیویورک برای پذیرش دانش

ایش ها در دبیرستان. در زمان گشغیرنخبه بدون تبعیضِ معطوف به سوابق ضعیف آن

علیم ای دربارۀ چگونگی تآموزان طبقۀ کارگر، هیچ ایدهتاریخی دانشگاه به روی دانش

 های معمول نداشتم.در قالب شیوه
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آموزان در این شرایط جدید مسئلۀ پداگوژی خود را به من تحمیل کرد. دانش

ها، توده در عالی شدند، برخورد شدید فرهنگدفعه وارد آموزشای یکرمدرسهغی

مانند من در آکادمی  آموزان کارگرگذشته، تنها تعداد اندکی از دانش مقابل نخبه. در

توانست ها نفر در آکادمی بودند. چه نوع از تعلیم میپذیرفته شده بودند. حاال، میلیون

ای شکست آلی برطور ایدهرسید وضعیت بهنظر میازد؟ بهیادگیری انتقادی را ممکن س

ا نیز به ههای بزرگ، امکانات ناچیز، و قدرتساختاریافته بود، کمبود بودجه، کالس

یان آموزان فرودست را برای پاتکاپو افتاده بودند تا گشایش آکادمی به روی دانش

 دادن به عصر دموکراسی فرهنگی ببندند.

ای هکنم به عنوان معلمی سنتی عازم دانشگاهینم، اما اعتراف میاز گفتن این شرمگ

عمومی شدم. دربارۀ نگارش سخنرانی کردم. شروع به تعلیم دستور زبان کردم. عالقه

 مند به کاربرد درست بودم.

ها پیش. تفاوت بزرگ خندد( بله! شروع من هم همینطور بود! سال)می     پائولو

م علم نحو زبان پرتغالی بودم. و عاشق آن کار بودم! البته در این است که در ابتدا معل

 آن زمان، از فهم اهمیت طبقات اجتماعی در زبان ناتوان بودم. اما مانند تو شروع کردم.

زمانی که بچه بودم دستور زبان را دوست داشتم. یک معما بود. ساختارها      ایرا

ستور زبان و نگارش تنها معماهایی را آموختم و با جمالت تجربه کسب کردم. اما د

هایی برای باالرفتن از طبقۀ کارگر ها به عنوان نردبانخالق برای من نبودند، از آن

 باال مطالعۀ روشنفکرانه بود. من کسری از بچهاستفاده کردم. راه من برای تحرک روبه

اه اجتماعی گهای طبقۀ کارگر بودم که تا مقطع دکتری باال رفتم، پس تکیهایمدرسه

های من برای پذیرش در مدرسۀ ها بلیطبزرگی در قوانین کاربرد درست داشتم. آن

 دانستم باید مانند یک نخبه بخوانم و بنویسم تا بتوانم دکتر شوم.پزشکی بودند. می
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م را خواستم دانشآموزان طبقۀ کارگر را شروع کردم، میزمانی که تعلیم به دانش

ه ام را بلوحانه تجارب شخصیبینی؟ سادهل دهم. مشکل را میآموزان انتقابه دانش

ها و از جایگاه دانستم بازکشفِ انتقادیِ دانش همراه آنکردم. نمیها تحمیل میآن

ها به چه معناست. روابط اجتماعی من با قوانین دستور زبان متفاوت از اجتماعی آن

ر در یک دانشگاه عمومیِ ارزان ها به سختی اجازۀ حضوها بود، چراکه آنروابط آن

م. جا حضور داشترا یافته بودند، درحالی که من پس از دو دانشگاه نخبگانی در آن

-های معلم. بنابراین، چگونه میای و سوگلیها هرچیزی بودند جز ستارگان مدرسهآن

ت سگاهی داشته باشند مشابه آنچه من در قوانین داشتم؟ چطور کاربرد درتوانستند تکیه

ها کند؟ توانست خود را همانطور که وارد زندگی من کرد، وارد زندگی آنمی

ها را ها و انتظارات آندهم. زبان آن یها جانفهمیدم چطور آموزش را در تجربۀ آن

 ها تعلیم دهم.دانم چطور باید به آن، که کامالً مینفهمیدم. تا اکنون

قعی در یادگیری انتقادی، که شامل ان واگرها طول کشید تا متوجه مداخلهسال

ساز شوم. ایِ ناتوانها در فرهنگ تودهوری آنشد، همچنین غوطهنادانی و غرورم می

کردم چون من قوانین دستور زبان را از بر ام فکر میتجربگیدلیل بیاما در آغاز به

رای آنچه انجام ب انگیزیها هم باید مانند من باشند. البته پائولو، دالیل شگفتهستم، آن

ستم خواخالق هستم. می« متخصص دستور زبان»کردم یک دادم داشتم، فکر میمی

ندد( خدستور زبان را با چنان شیوۀ جذابی تدریس کنم که همه عاشق آن شوند! )می

 این اشتباه بود!

بله! این تقریباً غیرممکن است. بعضی اوقات باید با دستور زبان بجنگی،      پائولو

کردم. اما سال داشتم مثل تو فکر می 19ا برای نوشتن آزاد باشی. من هم زمانی که ت

 نوشتم. بااینکه الگوهایآورم که آن زمان چقدر زشت میطور مثال، به یاد میحاال به

 کردم.را دنبال می« ادیبانه»زبانی به اصطالح 
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ار که دقیقاً شبیه اشع من هم چنین کاری را انجام دادم. حتی شعر هم نوشتم،     ایرا

بریتانیا بود. این اشعار ناتوان را با رونویسی از اشکال صحیحی  18پیشارمانتیکِ قرن 

اطالع از آزادی در شعر مدرن. تنها آنچه بودم نوشتم، کامالً بیکه در مدرسه آموخته

کردم. معلم نگارش خالقم دیدم را رونویسی میشده میهای چاپهمیشه روی ورق

بود. مطمئن بود که اشعار « 2کالینز»یا « 1گرای»انشگاه مبهوت دقت من در تقلید از در د

م! حتی اشان کردهکاریام و به شیوۀ خودم دستها را رونویسی کردهپیشارمانتیک آن

ه لوحِ ناراحت از کالسی اشتباه. و شروع بکرد، مثل فرد سادهبا تحقیر به من نگاه می

 شدۀ نگارش.از روی اشکال چاپتعلیم این شیوه کردم، 

بسیار جالب بود که نویسندگان خوبی در برزیل بودند که مرا نجات دادند.      پائولو

و « 3خوزه لینز دورگو»ام نجات یافتم. ها در ابتدای دهۀ دوم زندگیبا خواندن آن

و گیلبرت»و « 5ژورژه آمادو»دو تا از این نویسندگان هستند؛ « 4گراسیلیانو راموس»

 نویسند دیگر افرادشناس بزرگی که بسیار خوب میشناس و انسان، جامعه«6فریره

تاثیرگذار بر من بودند. اما این نویسندگان گرفتار این دستور زبان نبودند! آنچه در 

واندم. از خهایشان را خیلی زیاد میای زیبا بود. نوشتههایشان دنبالش بودند لحظهنوشته

شان وجود داشت، مرا به عنوان معلم القیت زیبایی که در زباناین طریق به خاطر خ

و آورم که چطور تعلیم علم نحدستور زبانی جوان بازآفرینی کردند. امروز به یاد می

 سال داشتم. 20را دگرگون ساختم، زمانی که حدود 

مسئلۀ بعدی اینجاست که انکار قوانین ساده نبود. زمانی که جوان بودم دریافتم که 

ند. این وار به کاربرد درست زنده بمانتوانند با سرسپردگی بندهیبایی و خالقیت نمیز

                                                           
1 Gray 
2 Collins 
3 Jose Lins do Rego 
4 Graciliano Ramos 
5 Jorge Amado 
6 Gilberto Freyre 
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فهم به من آموخت که خالقیت به آزادی نیاز دارد. پس به عنوان معلمی جوان 

م دربارۀ اام را به سوی آموزش خالق تغییر دادم. این بنیانی برای دانش بعدیپداگوژی

اگوژی به خالقیت در سیاست مرتبط است. پداگوژی این بود که چطور خالقیت در پد

رای شود، و خالقیت باقتدارگرا یا رژیم سیاسی مانع آزادی موردنیاز برای خالقیت می

 یادگیری نیاز است.

ازاینکه دربارۀ دگرگونیِ خودم صحبت کنم، کنجکاوم از تو دربارۀ اما پیش

 وم.بخش بیشتر بشنرهایی آموزش گذارت از آموزش سنتی به

 بخشسوی آموزش رهاییمسافرت بدون نقشه: سفری به

موزش مند آنظامطور زمانی که به عنوان استادی جوان شروع به کار کردم، به     ایرا

انگیزی وارد مخمصۀ جوشان جایگزین را مطالعه نکرده بودم. با سادگی شگفت

 دانستم را انجامیپذیرش آزاد شدم. سابقاً در این زمین دشوار، آنچه بهترین کار م

 کردم. سناریویی داشتمریزی میساعت برنامهبههای سنتی را ساعتبودم و دورهداده

برای اینکه دوشنبه یا چهارشنبه باید چگونه باشد. برای چگونگی ارائۀ قوانین زبان، 

دم بخش نبود، باید از خوکردم. نتایج الهامکاربرد درست و خطابت سخت مطالعه می

اد. هر های بسیار زینتایج کوچک از تالش-دم چه چیز اشتباهی رخ داده استپرسیمی

مان دیدار هایهفته با گروهی از دیگر معلمین جوان برای به بحث گذاشتن کالس

می کردیم، به یکدیگرکردم. باهم، به عنوان یک هیئت، به یکدیگر کمک میمی

ها. معلمینی که دیم، برای سالدامان بازآموزش میآموختیم، خودمان را برای شغل

توانند از حمایت گروهی مانند آن بهرۀ شان را دگرگون کنند میخواهند عملمی

زیادی ببرند. سمینار پیشرفت اعضاء اولین نیاز معلمان است، مکانی برای درگیری همه 

 در اصالح متقابل.
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 اقل خصومتِکردم خودم را به عنوان یک معلم اصالح کنم، حدزمانی که تالش می

شدم که چرا زده میدانشجوییِ کمی نسبت به من وجود داشت. اغلب حیرت

دانشجویان اینقدر صبور بودند، حتی زمانی که برای مدتی طوالنی لغزش داشتم و 

کر کردم که اکثرش را قبالً شنیده بودند. ففهرستی از دستور زبان و خطابت را ارائه می

صود کنم، مقدانستم چه میداد حتی زمانی که نمیمی ها نشانکنم اشتیاقم به آنمی

ولو کردند! )پائها سخاوتمندانه پریشانی و اغتشاش من را تحمل میخوبی داشتم. آن

ا ها یاد بگیرم. از بودن بها سپاسگزار بودم که اجازه دادند با هزینۀ آنخندد( از آنمی

ها، به عنوان به آنت حال بودم، پس هیچ تحقیری نسبها در یک اتاق خوشآن

ای، اشیهای و حدانشجویان غیرنخبه، و نسبت به خودم، به عنوان استاد دانشگاهی توده

خواستم همانجایی باشم که بودم، در کالسی رایج، درحال داشتم. دقیقاً میروا نمی

 60 های دهۀها بزرگ شده بودم. خیزشتعلیم به دانشجویان کارگری که در میان آن

استار تغییر اجتماعی کرد، انتخاب کردم که در دانشگاهی معمولی باشم. حداقل مرا خو

م. من کناین حس خوب را داشتم که برای دانشجویان دربارۀ سیاست سخنرانی نمی

ن کردم. ایداری، جنگ و امثالهم سخنرانی نمیها دربارۀ سرمایهچپ بودم، اما برای آن

ا اهمیت هید موضوعاتی را مطالعه کنیم که برای آندانستم، و اینکه بامباحث مهم را می

 دارد.

در سیاستِ خرد کالس، رفتارم طوری بود که گویی در حال انجام چیز بسیار مهمی 

وش ها مغشبودیم. این تفاوتی را ساخت. حتی اگر از نظر پداگوژیک دربارۀ روش

درس در داشتم، دربارۀ قدرت و کالس را های سیاسی شدم، برخی روشنگریمی

ر شان دمقابل دانشجویانِ پذیرش آزاد، کسانی که به عنوان اولین نفر از خانواده

رسه های ناتوانمندساز تاکنون از مددانشگاه حضور داشتند، کسانی که به لطف آموزش

مراه ساز محصور شده بودند. هایِ ناتوانمتنفر بودند، کسانی که توسط فرهنگ توده
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شان کردم، برای کشف اینکه چه چیزی مانع بان و واقعیتها شروع به مطالعۀ زآن

 تحصیل انتقادی بود.

رفته بودم، و  60های نخست را تصور کنی. من به دهۀ ام در ماهتوانی پریشانیمی

ور آها عجیب و شرمآمدم! اکنون همۀ اینهنوز برای تعلیم دستور زبان به کالس می

کرم جای دیگری بود، یا به فکر خودم بودم. هر گفتند، فها میاست، اما آنطور که آن

 ای که بود، خوشحالم که پشت سرم بود!کنایه

ش ااحساسِ زمانی را داشتم که نیویورک ورشکسته شده بود و دانشگاه سیتی

م. به ساختیفروریخته بود، درست زمانی که بسیاری از ما مرزهای پذیرش آزاد را می

تندی آمادۀ انفجار و فروریختن است. دانشجویان  رسید هر کالس و دانشکدۀنظر می

رار ها قمعترض دانشگاه را مجبور کردند تا پذیرش آزاد را پنج سال در راس برنامه

 های بهتری دست پیدا کنند. زمانیدهد و به دانشجویان غیرنخبه اجازه دهد به دانشگاه

ن بود، فضایی بدو رسیدم، طبق معمول بحران تجارت را مختل کرده 1971که به سال 

موقتی  طور محدود وانگیز بهای شگفتکردن باز شده بود، لحظهنظارت برای تجربه

رو ما تا حدودی ها خالی شده بود. سنت موضعی دفاعی داشت، ازاینتوسط قدرت

ها موضع تهاجمی به دست ، قدرت1976کردن داشتیم. تا سال آزادی برای تجربه

 کارانه پایان یافت.ترمیمی محافظهآوردند، و دورۀ تجربی با 

تجربه، و از مخصوصاً از دیگر معلمین درحال های آزاد، چیزهای زیادیاما در سال

سلطه اصطالحات زیادی را در های تحت. مردم از گروهیاد گرفتم آموزانزبان دانش

ها نزدیک گیرند. زمانی که قدرتشان، به کار میشان، بسته به شرایطهایصحبت

تفاده اس« رفتنپیش»های مصنوعی برای ها از زبانی دفاعی مملو از ساختهستند، آن

عه تر در جامهای زبانیِ تنازع قدرت بزرگهای گفتمانی صورتکنند. این فرممی

شنیدم و زمانی که با صدایی غیردفاعی صحبت هستند. این اصطالحات متفاوت را می
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ها شان هویداست. آنی به خوبی در کالمکردم طبقۀ اجتماعکردند احساس میمی

اد شان یدادند تا دربارۀ فرهنگ و آگاهیاغلب این را به حد کافی برای من انجام می

کاری از معلم بسیار زیرک هستند، برای گفتن آن چیزی که ها در پنهانبگیرم. آن

دانه با قلکردن معلم با اظهارات تدافعی، و پاسخ مخواهد بشنود، برای گیجمعلم می

ان آموزشود که معلمان به آنچه دانشکلمات خود معلم. این زبان دفاعی مانع این می

 توانند انجام دهند پی ببرند.دانند و میواقعاً می

شان صحبت بینی بود زمانی که دانشجوبان با من یا دیگران دربارۀ واقعیاتقابل پیش

ش حقیقی است که تو در اولین نشستتر شود. این انگیزها قویانگیزش آن کنند،می

ط ها با موضوع و در روابکردی، پائولو. انگیزش در رابطۀ آناش صحبت میمان درباره

تواند جدا از رابطۀ انتقادی با موضوعات ها نمیاجتماعی کالس بود. رشد سواد آن

ردم. کمیشدم چه کاری طلبِ کار ما باشد. به آرامی متوجهها یا محیط برابریجهان آن

-نگریستیم با پژوهش انتقادی اشباع شده بود بهها میموضوعات واقعیت که به آن

طور همزمان منتج به نتیجه کردیم، مطالعۀ که درون و بیرون زندگی روزمره را بهطوری

 العاده.چیزهای معمولی با دقت فوق

م. شدنمی شنیدم که متوجه معنایشمان برخی کلمات و عبارات را میدر مباحثات

گو را وشدند. پس گفتگفتم که دانشجویان متوجه معنایش نمیگاهاً جمالتی را می

شان توضیح دهند یا اظهارات خودم خواستم دربارۀ زبانها میکردم و از آنمتوقف می

را  کردم زبانمکند. تالش میدادم. این به خلق اجماع زبانی کمک میرا توضیح می

ه در دانشگاه ای کمان فائق آیم. من با زبان فکری ویژهه جدایی بینبازسازی کنم و نیز ب

بانکردند. زای صحبت میها با زبان فرهنگ تودهکردم. آنبودم صحبت میآموخته

ود. بندی شده بای بودند که بواسطۀ نژاد، جنس و طبقه طبقههای ما تولیدات جامعه

ان نبود چراکه تحصیالت تکمیلی را یا دروازۀ پیشرفت دانشجوی« آلایده»زبان من 
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درحالی به پایان رسانده بودم که از ارتباط با دانشجویان کارگر ناتوان بودم. بنابراین 

بخشی را ببینی، که ارتباطات دموکراتیک را کشف توانی پروژۀ گفتمان رهاییمی

تفکیک تب، مراکنم به مثابۀ مبادالت کالمیِ مخالف سلسلهکند، چیزی که فکر میمی

کند. زبانی برای اصالح وجود دارد که قدرت بین معلم و دانشجویان را دگرگون می

کند. می شدۀ ما را بازنماییدر جستجوی آن بودم، زبانی که تغییرات در گفتار اجتماعی

 برای کالس بود. زدااجتماعیمشکلی که داشتم یافتن گفتمانی 

 ارگیری زبان استاد به عنوان تنها زبانکنم آنچه اهمیت دارد امتناعم از بکفکر می

ها به حساب آمد، همانطور که زبان آنارزشمند در کالس بود. زبانم به حساب می

 ها تغییر کرد. این دموکراسیِ بیان جویآمد. زبانم تغییر کرد، همانطور که زبان آنمی

، بدون دکرد راحت صحبت کنندوطرفه را به وجود آورد که دانشجویان را تشویق می

ا همسخره یا تنبیه شوند. امیدوارم بتوانم حیرت آن« بودناحمق»ترس از اینکه بخاطر 

ا هندرت استادی آنشان را برای تو بازگو کنم. بهشان و به فرهنگام به کلماتاز عالقه

ها هم هیچوقت اینقدر خودشان را اینقدر جدی گرفته بود، اما واقعیت این است که آن

 رفته بودند.را جدی نگ

های زیادی برای گفتن داشتند. مشکالت خانوادگی، کاری، ها هم حرفآن

تحصیلی، اجتماعی و امثالهم داشتند. این کار من نبود که متقاعدشان کنم بدبختند. 

ها آن خواندنعالوه، بدبختمانند جنگجویی منفی بودن، چقدر احمقانه خواهد بود. به

بین و بدبین، ها خوشبخت و بدبخت، خوشهد بود. آنآور خواای شرمانگاریساده

ها خیلی چیزها باهم بودند. شرایطی را در کالس خلق خشمگین و آرام بودند. آن

این  شان صحبت کنند. کسانی که بهتوانستند از موضوعات زندگیکردم که افراد می

ر آشکاشان بود را ای که بیشتر موردعالقهدعوت پاسخ دادند فضاهای موضوعی

پرسیدم، مسائل انتقادی را مطرح میمی سؤالها شان از آنکردند. دربارۀ اظهارات
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ی به هایبه عنوان روزنه ،کردم به خودم بیاموزم که آن دست سخنانکردم، و تالش می

. زندگی و دهندچه معنایی می ،هایی به سوی دگرگونیای و راهسوی آگاهی توده

اش نبودیم، اما چیزی ها و من متوجهای بودند که آنعیزبان دانشجویان متون اجتما

ها و تصورات به مثابۀ شد الگوها، نقوش، موضوعات، شخصیتکه به من عرضه می

رفته، شاید فهمیدم که فرایند همپس روی هایی برای دستیابی به معانی بود.سرنخ

ی دیدن شرایط تواند روزنه و راهی به سوی دانشجویان باشد، برابخشی میرهایی

ها نتواند سلطۀ آها و تجسم سرنوشتی متفاوت. صورت و صدای معلم میشخصی آن

 های توانمندساز را منعکس سازد. اگر دانشجویان تحقیر، ماللترا تثبیت کند یا فرصت

جار و بخش انزها را افرادی الهامحوصلگی معلم را ببینند و بشنوند، دوباره آنیا بی

ند. اگر اشتیاق معلم به لحظات شخصی زندگی را درک کنند، میپندارخستگی می

 ای ذهنی به یادگیریِ انتقادی پیدا کنند.توانند عالقه

شان در کالس برایم حاصل شد. ابتدا این ادراکات مدتی طوالنی پس از تجربه

 های تو را خواندم و چارچوبیکردم و بعد به آن اندیشیدم. بعدها، پائولو، کتابتجربه

 دادم به دست آوردم.فلسفی برای آنچه انجام می

 آموز: مقاومت و حمایتهای دانشواکنش

دن به شآموزان و راه نزدیکایرا، تا آنجا که شیوۀ سنتی ارتباط با دانش     پائولو

ها چه نوع واکنشی نسبت به این آموزان را به چالش کشیدی، آنابژۀ شناخت دانش

 تغییرات نشان دادند؟

خواستند بدانند چرا کالسی ها وجود داشت. برخی میطیفی از واکنش     اایر

گفتند، تا حاال کجا ها دریغ شده است. به زبان روزمره میها از آنبخش مدترهایی

ای شد که دقیقاً نشدهات صرف نیازهای برآوردهام؟ تمام زندگیبودی همۀ زندگی

ا بودی گویی تا حاال کجیابی، مییاز را میای میرسی که آن ننفهمیدی. وقتی به لحظه
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ک یتوانی به عنوان فردی که هستی آشکار شوی اما هیچام؟ سرانجام، میهمۀ زندگی

اند. این یک واکنش بود که های زندگی اجازۀ بروز چنین احساسی را ندادهاز موقعیت

 متوجه آن شدم.

د، ستند با صدای بلند بپرسنخواآموزان میبعد، خشم و اضطراب هم بود. شاید دانش

ی دهکنی و اجازه نمیکردن پر نمیها را با صحبتخواهی لعنتی؟ چرا ساعتچه می

 نور به تو خیره شوم، باور کنها را در سکوت رونویسی کنم و با چشمانی بیپاسخ

دهم که روی هوا درحال پرواز هستم و درواقع درحال درحالی به کلماتت گوش می

جوانا یا سکس یا فلوریدا یا بازی بزرگ فوتبال یا دربارۀ آبجو یا ماری رویاپردازی

اند، که هاست به تحصیل انفعالی معتاد شدهها مدتآن مهمانی آخر هفته هستم.

ور ها داشته باشم. آنطسازد که گویی حق ندارم مطالبات انتقادی از آناحساسی را می

نگیز است نه آسان. نیاز است که دربارۀ برابخش چالشام، کالس رهاییکه فهمیده

 ظامنها را به بحث بگذاری. طور جدی آنمسائل فکر کنی، بنویسی و بخوانی، به

ها جدی آموزان را متقاعد ساخته است که مدرسه دربارۀ آنمدرسه بسیاری از دانش

یآموزان نماند. بسیاری از دانشبودن در آنجا را رها کردهها جدینیست، پس آن

 توانند بر انزجار از کار فکری در مدرسه غلبه کنند.

دند دیهای کالسی توانمندساز را میآموزان هم بودند که فرصتبعد، برخی دانش

خواندم شان را میها بودند. من مقاالتاما هنوز ناتوان از صحبت دربارۀ آن در بحث

ی که اباید به فاصلههای کالس کنم. توانستم آن نویسندگان را وارد بحثاما نمی

گذاشتم. نوعی دیگر از واکنش نه مشارکت زیاد و نه خواهان آن بودند احترام می

وی گشتند، برای بودن در جها برای یک یا دو ترم دیگر بازمیمقاومت زیاد بود، اما آن

نم این کگفتند، این واقعی بود! فکر میها را جذب کرده بود. شاید به من میکه آن

ا هعناست که دوره به جای مسدودکردن ارتباط ما با یکدیگر و با واقعیت، به آنبدان م
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من را داده است. من شیوۀ معلمی و ذهنیت خودشان و ذهنیت امکان ارتباط با 

 رهایی غیرفعال دها انتظار نداشتم شخصیتای را عرضه نکردم، و از آنغیرصمیمی

 بودن آزاد بودیم.بیعیای سنتی باشند. هردوی ما برای طمتن مدرسه

هنوز هم دیگرانی وجود داشتند که فعاالنه دشمن بودند، به اشکال مختلف من را به 

یبند ها به سنت پاکشیدند تا جلوی نیروی انتقادی کالس را بگیرند. آنچالش می

ها اغلب تعدادشان دیدند. آنهای مقررشان میبودند، و کالس را تهدیدی برای ارزش

قدر زیاد بود که مجبورم کنند برای آن دوره سنتی شوم. اگر متوجه میدر کالس آن

شود، به شیوۀ آموزان طرد میبخشی توسط تعداد زیادی از دانششدم جذبۀ رهایی

کسی که ه بخش را بتوانستم پداگوژی رهاییکردم. نمینشینی میتعلیم انتقالی عقب

ادۀ امیدکننده بود اما انجام شیوۀ ازمدافتکند، تحمیل کنم. این ناقرار بود آن را دریافت

ذیرنده با آموزان پتعلیم انتقالی بسیار ساده است، با اینکه کارایی ندارد. گروه دانش

 ادند.دشان به کالس واکنش متفاوتی نشان میداران و آشنایانآوردن دوستان، دوست

-شخصی های قدرتکرد، فهم محدودیتآنچه در بدترین لحظات به من کمک می

آموزان بود. ام بود. اغلب درست بود که کالس من نوعی تجربه در زندگی دانش

 است، و تردیگر، یک دوره قسمتی سه تا چهار ماهه از برنامۀ درسی بزرگازسوی

ی اتر است. فرهنگ تودهای بزرگتر در جامعهآموزش تنها بخشی از زندگی بزرگ

ین کند. بنابراشان اجتماعی میل آزادی شخصیکردن خود در مقابافراد را برای اداره

ا کنم ربخشی که ارائه میسازد تا دعوت رهاییها میحسی را برای برخی از کالس

نیست. « واقع»ای مجرد جدا از جهان دهیم لحظهرد کنند. آنچه در کالس انجام می

دیت هر کامالً به جهان واقع متصل است، و خودِ جهان واقع است، که قدرت و محدو

 ای که به آنای است. چراکه جهان درون کالس است، هرقدر دگرگونیدورۀ انتقادی

کننده بر خارج از فضای کوچک ما داشته باشد، خارج نیز زنیم تاثیری شرطیدامن می
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کننده بر فضا دارد، متداخل با توانایی ما برای ساخت فرهنگی انتقادی تاثیری شرطی

 لط.ای مسجدا از فرهنگ توده

ند. وقتی با اطور یکنواخت توزیع نشدهباید این را هم بگویم که منابع دگرگونی به

توانم مسلم بدانم که این کالس پیشرفت یا گذار شوم، نمیکالس جدیدی روبرو می

توانم مسلم بدانم که مقاومت کالس قبلی را تکرار خواهد کرد. همانطور که نمی

ن گروه را که ایتکرار خواهد کرد. باید مسافتی ا کالس قبلی در مقابل دگرگونی ر

تواند طی کند کشف کنم. ممکن است به هر طریق در مقابل تغییر مقاومت جدید می

وجهی تهای قابلای را تعلیم دهم که ترم گذشته دگرگونیکند، حتی اگر همان دوره

م تکیه ضاتتوانم به مفرواز کالسی به کالس دیگر خیلی کم می را تولید کرده است.

 کنم.

آموزان همزمان خبر خوب و بدی بود. خبر بد این بود بودن دانشبینیپیش غیرقابل

که باید انتظار هرچیزی را داشت، هیچ پیشرفت یا شرایط کار یکسانی وجود ندارد. 

یا قراردادن فرایند یادگیری در شرایط « مندپداگوژی موقعیت»آموزش من به سوی 

نندۀ کآموزان تعییناز سوی دیگر، به دلیل اینکه آگاهی دانش واقعی هر گروه بود.

شرفتی هایی که هیچ پیتوانستم از سرزنش خودم برای کالسنتیجۀ هر کالس بود، می

ز اعتبار وگو را اکرد، این فرایند گفتکردند دست بردارم. اگر کالسی کار نمینمی

د شرفت، باعث نمیدانش نمی ای فراتر از پداگوژی انتقالانداخت. اگر دورهنمی

تواند در این زمان، خورده هستم. انسانِ نوعی در عمل نمیاحساس کنم یک شکست

 این مکان، و با این ابزار شروع به دگرگونی کند.

کنم این نکتۀ بسیار مهمی برای معلمان است، چراکه اگر برای گذار به فکر می

اعدت وفقیتی پایدار داشته باشی تا متقبخش تالش کنی، شاید نیاز به مآموزش رهایی

 ای.کند تصمیم درست را گرفته
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خندد( بسیار خوب! ایدئولوژی سنتی آنقدر قوی است که ما نیاز به )می     پائولو

های زیادی داریم، باالتر از همه برای معلمان جوان تا احساس کنند حق با موفقیت

 ها است.آن

ه کنی؟ نیاز باول نیاید. بعد از آن چکار می موفقیت ممکن است در سال     ایرا

کسی دارید که به شما اطمینان دهد که موفقیت در سال دوم یا سوم ظاهر خواهد شد، 

جربۀ کننده بسیار بهتر هستید، هنوز هم تو حتی بعد از آن، وقتی که در تعلیم دگرگون

-بشر اجتناب ر تجربۀد« تغییر»شده به این فکر کنم که یکسانی نخواهد بود. این باعث

ذیر پبخش پتانسیلی است که گاهی اوقات دسترسناپذیر است، اما دگرگونی رهایی

د ششود. در زمان ممکن، لزوماً بواسطۀ ابزارهایی که در محیطی دیگر استفاده میمی

دارد شود. تواند استانبخش نمییابد. به همین دلیل است که یادگیری رهاییتحقق نمی

عملی که شرایط را برای دگرگونی خلق -مند، تجربی و خالقانه باشدتباید موقعی

 توانند اینجا موثر باشند.کند، بواسطۀ آزمایش ابزارهایی که میمی

ا حاال کنم. چربخش اینطور فکر میگذارم به آموزش رهایی پس پائولو، من دربارۀ

اعث چیزی بکنی، زمانی که نوجوان بودی چه دربارۀ پیشرفت خودت صحبت نمی

 شد تصمیم بگیری معلم شوی.

ایم بودن بعد از اینکه شروع به تعلیم کردم براول از همه باید بگویم معلمپائولو     

تبدیل به واقعیت شد. تنها پس از زمانی که شروع به انجامش کردم برایم تبدیل به 

سب پول، کحرفه شد. زمانی که بسیار جوان بودم شروع به تدریس کردم، البته برای 

ستور ام معلمی باشد. داما زمانی که شروع به این کار کردم تمایل پیدا کردم که حرفه

دادم و عاشق زیبایی زبان شدم. و هرگز آن تمایل به تعلیم را از زبان پرتغالی تعلیم می

دن شتوانم بگویم زمانی که شش یا هفت ساله بودم در سرم فکر معلمدست ندادم. نمی

این ممکن است. اما برای من، در اولین تجربۀ تعلیمم به کسی که کمتر از من  بود. البته
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ساله بودم، تدریس خصوصی،  18دانست، احساس کردم تعلیم خوب است. شاید می

ها د. آنکردنها کار میآموزان دبیرستانی یا افرادی که در فروشگاهتدریس به دانش

 خواستند دستور زبان یاد بگیرند.می

ر شدم که توانایی تدریس دارم و عاشق آن هستم. بیشتر و بیشتۀ تعلیم، متوجهبواسط

بودن کردم. هرچقدر بیشتر عاشق تعلیم و تحصیل آن شروع به رویاپردازی برای معلم

 گرفتم چطور تدریس کنم.شدم یاد میمی

 بخش کردی؟چه زمانی شروع به دگرگونی خودت در مسیری رهایی     ایرا

آورم زمانی که زبان یادآوری آن اکنون بسیار جالب است. به یاد می     پائولو

آموزان دادم، برخی دانشای بسیار پویا در مدارس راهنمایی تعلیم میپرتغالی را با شیوه

ه ها بدهد. آنها حس آزادی بیشتری میها به آنگفتند کالسآمدند و مینزد من می

معنای نوعی  شک بهاین بی «توانم یاد بگیرم!م که میدانپائولو، حاال می»گفتند، من می

خاطر محدودیت خارجی هآموزان برهایی از چیزی بود. در سطحی فردی، برخی دانش

یها مبردند، کسانی که به آنآمد از خودداری رنج میکه از سوی دیگر معلمین می

توانند یاد ه میبت کنم کها ثاتوانستم به آنگفتند توانایی یادگیری ندارند. تا حدی می

ردند. این ککشیدم، احساس آزادی بیشتری میها را به چالش میبگیرند، زمانی که آن

آموزان درک کردم، اما در آن زمان از دیدن سیاستی که پشت نوع از ترقی را در دانش

 آن وضعیت وجود داشت ناتوان بودم.

گفتند نفره می 35یا  30ای هشان در کالسآموزان به من از احساس آزادیدانش

دادم. احساسات بسیار طور خصوصی درس میها بههمچون افرادی که در خانه به آن

 های آموزش سنتی وکردم. تعلیم من ترکیبی از شیوهها دریافت میپویایی از آن

ا دادم اما باالتر از همه بانتقادی بود. قوانین کاربرد درست را در کالس توضیح می

خواندم و زمانی به ها را میکشیدم، آنها را به چالش میمقاالت کوتاه آننوشتن 
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وان های خودشان را به عنکردم، نوشتهعنوان متن برای تمام ساعات کالس استفاده می

حلیل بودند را تاش نوشتهگرفتم، آنچه دربارههای دستور زبان و نحو به کار میمثال

ۀ بر پای دادم، نهها دستور زبان درس میشته بودند به آنکردم. بر پایۀ آنچه قبالً نومی

 کردم.آثار نویسندگان بسیار خوب برزیلی استفاده میکتاب درسی. و همچنین از 

 خواستی دربارۀ چه نوع مسائلی بنویسند؟ها میاز آن     ایرا

م استخوها نمیپرسیدم آخر هفته چکار کردند. از آنها میمثالً از آن     پائولو

انستم. ددربارۀ چیزهای انتزاعی و مفهومی بنویسند. همیشه آن نوع تمرین را اشتباه می

پرسیدم، گاهاً دربارۀ صفحاتی از متنی که خوانده بودیم، گاهاً های واقعی میسؤال

ها تهموضوعات و نوش ان. و ساعات کالس ما به بحث دربارۀشدربارۀ لحظاتی از تجربه

 .ابنوشته بودند، نه تدریس کت انتقادی درباب آنچه گفته و گذشت، اما بحثیمی

از من  وگو داشته باشم. اگرآموزان گفتاز ابتدا متقاعد شده بودم که باید با دانش

عرفتوگو داشتم، باید بگویم نه. هیچ ممند از معنای گفتنظامبپرسی که آیا تصوری 

ها ا آنوگو بحدس زدم گفت ای برای طراحی تدریسم نداشتم. بینش داشتم.شناسی

یشان ها و توضیح مسائل براها به آنباید آغاز کار باشد. این فقط به معنای دادن کالس

ام، بعد از بودم بود. سرانجها دربارۀ آنچه گفتهکشیدن انتقادی آنچالشنبود، بلکه به

ر د ترک تدریس در دبیرستان، شروع به تعلیم کارگران جوان در شهر رسیف، واقع

ها را تقویت کردم. آن دومین ام. آنجا همۀ این ایدهشمال برزیل کردم، شهر مادری

ام بود، میان کارگران و دهقانان رسیف. و اشتباهاتی کردم. سنتی بودم یابیلحظۀ شکل

 اما قادر به فراروی از آن بودم.

ای خصوصی در فضای روستایی، و همچنین در بعدها کارم در رسیف در موسسه

نان ها و زندگی کارگران و دهقاای بین مدرسهدانشگاه بود. تالش زیادی کردم تا رابطه

ردم، کها صحبت میها دربارۀ مشکالت مدرسه و بچهایجاد کنم. هرچقدر بیشتر با آن
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شان را بررسی کنم. همۀ چیزهایی که اکنون شدم که باید انتظاراتبیشتر متقاعد می

ب ای از تجاراند. از مجموعهناگهانی و تصادفی نیامدهکنم تئوریزه کنم تالش می

 اند.آمده

موز آکنم. نخست زمانی بود که دانش تأکیدتوانم روی سه یا چهار دورۀ پیشرفتم می

ترک  1930ام رسیف را برای ازسرگذراندن بحران اقتصادیِ رکود دهۀ بودم، خانواده

خورم. بود. نیاز داشتم بیشتر ب ام تجربۀ گرسنگیای بزرگ در زندگیکردند. لحظه

اش را از دست داده بود، تنها گرسنه نبودم ام موقعیت اقتصادیازآنجایی که خانواده

ای طبقۀ هبلکه دوستان بسیار خوبی از طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر داشتم. دوستی با بچه

شان، اسشان، لبکارگر باعث شد تفاوت طبقات را بیاموزم؛ با دیدن اینکه چطور زبان

 شان بیانگر تمامیت جداییِ طبقات در جامعه است.و همۀ زندگی

 آورمش چیز جدیدی ازام بود. هربار که به یاد میاین دورۀ بسیار خوبی در زندگی

 آموزم. با سقوط به فقر، از تجربیاتم آموختم که طبقۀ اجتماعی به چه معناست.آن می

به تحصیل علم عالقۀ زیادی داشتم اما  دومین لحظۀ مهم برای من در نوجوانی بود.

کردم بخوانم یا داد. در کالس تالش میای را نمیمان چنین اجازهشرایط اقتصادی

بود. بودنم نفهمیدم چون بسیار گرسنه بودم. بخاطر احمقگوش کنم اما چیزی نمی

دوباره  ۀداد آموزش ببینم. تجربام اجازه نمیبخاطر کمبود عالقه نبود. شرایط اجتماعی

رین تبه من دربارۀ طبقۀ اجتماعی و یادگیری آموخت. سپس بخاطر مشکالتم، بزرگ

مان کمک کند، و من شروع به بیشترخوردن فرد خانواده شروع به کار کرد تا به شرایط

کردم. آن زمان، در سال دوم یا سوم دبیرستان در حال تجربۀ مشکالت بودم. زمانی 

 فهمیدم. دقیقاً در آن دوران بودخواندم را بهتر میی که میام بهتر شد، چیزکه تغذیه

که شروع به خواندن دستور زبان کردم، چراکه عاشق مسائل زبان بودم. خودم به مطالعۀ 

سالگی خودم را آمادۀ فهم ساختارگرایی و زبان 19یا  18فلسفۀ زبان پرداختم، در 
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رتغالی کردم، تعلیم دستور زبان پ شناسی کردم. سپس با عشق به زبان و فلسفه شروع به

وگو کنم. ها را درگیر گفتآموزان را بفهمم، و آنبا این بینش که باید انتظارات دانش

شدم عاشق تعلیم هستم. اتفاق بسیار مهم دیگری سالگی متوجه 23تا  19ای بین در نقطه

بود، و سپس  آموزمام موثر بود زمانی بود که الزا را دیدم، که دانشکه در زندگی

 کردم تا واجداش بودم. او را برای امتحانی آماده میازدواج کردیم. من معلم خصوصی

 شرایط مدرسه شود. بخشی از امتحان که مربوط به علم نحو بود.

ای در رسیف دعوت شده بودم در آن دوران، برای کار در موسسۀ صنعتی خصوصی

رگران جوان را ببینم. پیش از آن، در ساخت که کاکه برایم این امکان را فراهم می

های طبقۀ کارگر بودند. حاال به عنوان یک جوان، ام، دوستانی داشتم که بچهکودکی

شناخت کارگران جوان برای من بازشناسی چیزی بود که قبالً شناخته بودم. این شانسی 

ر این د دوباره برای بازشناسی چیزی بود که دربارۀ زندگی کارگری یاد گرفته بودم.

ای دیگر در لحظه های مختلفی کردم.محیط جدید، شروع به آموختن درس

دقیقاً رابطۀ من با کارگران و دهقانانی بود که بعدها مرا به سوی فهمی  ام،دگرگونی

 تر از آموزش برد.رادیکال

یم ها آموختم را به من تعلها قصد نداشتند آنچه از طریق کارکردن همراه آنالبته آن

ا هها فروتن باشم. آنها آموختم که باید در مقابل معرفت آنام با آنند! اما از رابطهده

شان به من آموختند که برایم ضروری بود دانشم از تحصیل فکری را در با سکوت

ها بدون گفتن به من آموختند که هرگز نباید این دو ها قرار دهم. آنکنار معرفت آن

ای بسیار دقیقای با دقت کمتر و مجموعهبدانم، مجموعه مجموعۀ دانش را جدا از هم

اختار تر از من نبود. زمانی که سها بدون گفتن به من آموختند که زبانشان پستتر. آن

ها به زیبایی زبان من بود. البته شان را آزمودم و به آن گوش کردم، نحو زبان آنزبان

ی دربارۀ زبان و طبقۀ اجتماعی چه میگران انتقادتوانستند بگویند تحلیلهرگز نمی
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شان، نه از طریق سخنرانی دربارۀ خودشان، مرا دانند، اما از طریق شواهدشان، اظهارات

ها توجه مرا به شان آشنا کردند. بسیاری اوقات برخی از آنبا زیبایی زبان و معرفت

 کردند.شان به عنوان کارگر جلب میاستثمار مداوم

ط تسلیزهای زیادی به ما یاد دهند، اما شیوۀ تعلیم افراد تحتتوانند چمردم می

شان، با هایمتفاوت از شیوۀ تعلیم افراد مسلط است. کارگران در سکوت با مثال

 رو ما به عنوانکنند. ازاینها مانند معلمان ما عمل نمیدهند. آنشان تعلیم میوضعیت

ی ا باشیم کامالً گشاده باشیم، برای یادگیرهآموز آنها باید برای اینکه دانشمعلمان آن

 طور غیررسمی آموزشی است.ای که خود بهها، در رابطهکردن همراه آنبواسطۀ تجربه

کردن هکردن و مطالعاینگونه چیزهای زیادی یاد گرفتم، غیررسمی، با گوش     ایرا

به عنوان فردی دانستند معلم من هستند. آیا پس از آن آموزانی که نمیهمراه دانش

ما  تواند بازسازی شود، کهشده و میطور اجتماعی ساختهجوان آموختی که واقعیت به

 ایم؟اینگونه که هستیم ساخته شده

ها دریافتم، ای بسیار واقعی از آنبله! البته! آن نوعی از دانش بود که به شیوه     پائولو

 دند. اگر در دانشگاه با رویکردیدانه از دانشگاه بلکه از کارگرانی که تعلیمم می

گیری که واقعیت یک چیز است، یک پژوهش خاص علوم اجتماعی بخوانی، یاد می

ای پیوسته است چیز دیگری بربهم کردن اینکه واقعیتیا یک مدل آماری. اما با حس

عینی، هیچکسی بهتر از یادگیری وجود خواهد داشت. برای آموختن آن حس 

ها چیزی که نیاز داریم مطالعه کنیم را تجربه میعلم نیست. آنعنوان مکارگران به

 کنند.

 دگیرنآموزان یاد میتغییر بواسطۀ تجربه: معلمان با و از دانش

که  ، این است«به واقعیت رفتن»تر از یادگیری از واقعیت مهم است، اما مهم     ایرا

ین عمقی سیاسی به یادگیری تان بپذیرید. اکارگر را به عنوان معلمان آموزانِدانش
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ای مشترک در آموزش مترقی است. معلمان از دانشبخشد، که ایدهمی« تجربی»

طور غیررسمی توسط کارگران تعلیم داده گیرند و استادان دانشگاه بهآموزان یاد می

تعلیم  تر ازشوند. این دستورکار متفاوت از برنامۀ درسی سنتی، و دموکراتیکمی

 ور است.آموزمحدانش

ات در میان کارگران را دنبال کنم تو را از مسیر آموزشی اگر آموزش غیررسمی

 کنم. لحظۀ بعدی در گذارت چه بود؟شناسی دور میشناسی یا معرفتناب در زبان

در دانشگاه و همچنین در حاشیۀ شهر، کارم میان کارگران و دهقانان      پائولو

ها را به عنوان معلمانم پذیرفتم. این دورۀ موزان آنآجوان را ادامه دادم، همچون دانش

ی هاای برای من در رسیف بود، جستجو در سکوت، برخی از جنبهساله 15طوالنی 

 15طور ذهنی سازماندهی کردم. در آن دوره ام را بههایم نوشتهای که در کتاباصلی

ن به مردم وجود و نوشتسال طول کشید تا بگویم: ببین! چیز متفاوتی در تعلیم خواندن 

 ام هستند، زمانی که بسیار فعال در جستجویها شکافی آشکار در زندگیدارد! این سال

 ای بودم که کشفی مبتکرانه نبود بلکه بیشتر چیزی برآمده از تجربۀ مشترکپداگوژی

 بود که با نتایج خوب در آغارش شیوۀ متفاوتی از آموزش را نشان داد.

ای وزارت آموزش دعوت شده بودم تا برنامۀ سوادآموزی ، توسط1963در سال 

برای بزرگساالن تدوین کنم، که آغاز دوران جدیدی بود که در برزیل شناخته شدم. 

اما آن دوران خیلی کوتاه بود، کمتر از یک سال، به دلیل کودتا از برزیل خارج شدم. 

استآموزگار یک سی این بود که یک ام، فهمشدن یا دگرگونیلحظۀ بعدی رادیکال

مدار هم هست، خیلی زود پس از کودتا به شیلی تبعید شدم. تبعید آخرین مرحلۀ 

 آموزش. پیشرفت من در پداگوژی و سیاست بود، برای فهمم از سیاستِ

م با اتبعید بازاندیشی در واقعیت برزیل را برایم ممکن ساخت. در شیلی مواجهه

، مریکای التین، ایاالت متحده، افریقا و کاراییبسیاست و تاریخ دیگر کشورها مانند ا
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دون دانستم شد. بچیزهای بسیاری برایم آشکار کرد که منجر به بازآموزی آنچه می

یادگیری چیزهای جدید و بازآموزی چیزهای قدیمی، در زمان زندگی در تبعید، برای 

ام ذشتهصلۀ گها و کشورها آشنا شود. فافرد غیرممکن است که با بسیاری از فرهنگ

-یام را برانگیخته نگه مهای مختلف اندیشهدر برزیل و زمان حالم در شیلی در زمینه

 داشت.

 ویژه دربارۀ کودتا و آموزش؟هایی گرفتی، بهدر تبعید چه نوع درس     ایرا

-باالترین درسی که گرفتم دربارۀ محدودیت 1964از تفکر در کودتای      پائولو

بود. البته کودتای برزیل، و کودتای بعدی در امریکای التین، مرا های جهانی آموزش 

کاماًل  1964گویم پیش از های آموزش به چالش کشید. نمیبرای دیدن محدودیت

ین باشد. اما دربارۀ ا تواند ابزاری برای تغییردادن جامعهبودم که آموزش میقانع شده

-انگارینوشته بودم، برخی از ساده 1974ای که در سال مسئله روشن نبودم. در مقاله

های جهانی آموزش را به نقد کشیده بودم. اما کودتا بسیار هایم دربارۀ محدودیت

ها را به من آموخت. البته این بدان معنا واضح این مسئله را مطرح کرد، و محدودیت

 طور مداوم کودتا داشته باشیم!نیست که برای یادگیری چیزهای خوب باید به

های آموزش در دگرگونی از محدودیت 1964، این درست است که پس از سال بله

 توانیم قدرت دروجود، از طریق آموزش، ابتدا میتر شدم. بااینسیاسی جامعه آگاه

توسط طبقۀ حاکم غیرشفاف شده است  توانیم روابط قدرتی کهجامعه را بفهمیم. می

را برای تغییر جامعه آماده کنیم یا در  هاییتوانیم برنامهرا شفاف کنیم. همچنین می

 ها مشارکت کنیم.آن

راتر از دادم که واقعاً فهایی را نسبت میباید بگویم پیش از کودتا به آموزش قدرت

ای چپ، هبینانه بود. بجز برخی استثنائات در گروهآن بود، اما آن دوران بسیار خوش

گ تعمیمقدرت حرکت کنیم. امید بزردانستیم که باید به سوی کسب تقریباً مسلم می
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آموزان دادن به دانشای وجود داشت که من جزئی از آن بودم. در این فضا، تعلیمیافته

ای برای مشارکت در طور تاریخیای بود. جوانان بهالعادهسخت نبود. زمان فوق

کار به  آموز برایدانش 600دگرگونی برانگیخته شده بودند. به یاد دارم که زمانی به 

 ها اعالم کردیم وعنوان معلم در طرح سوادآموزی بزرگساالن نیاز داشتیم. در روزنامه

ا هکاندید حضور یافتند! این وحشتناک بود! مجبور بودیم در یک استادیوم با آن 6000

. آن سال زمان بسیج 1963نفر را انتخاب کنیم، در اواخر سال  600مصاحبه کنیم تا 

 ای بود، و آموزش بخشی از آن بود، یکی از عناصر، تا زمان کودتا.هالعادعمومی خارق

در ایاالت متحده و بخشی از اروپا، آموزش یکی از  60در اواخر دهۀ      ایرا

دهندۀ قدرت نشان 60کنم چنانچه دهۀ ساز جامعه بود. تعجب میهای رادیکالبخش

ش در دگرگونی جامعه های آموزکردن جامعه یا محدودیتآموزش برای رادیکال

، اگر شما آموزش را همانطوری 64طور همزمان. از منظر کودتای باشد، یا هر دو به

د، ممکن است کنتعبیر کنید که ارتش کارتان در سوادآموزی بزرگساالن را تعبیر می

را پذیرش برای الیگارشی، نابرابری، و قانون اقتدارگبگویید آموزش تهدیدی غیرقابل

نادیده  توانداند که آموزش نمیو حامیان فرادست آن به این نتیجه رسیدهاست. ارتش 

هد که دای بوده و باید محدود شود. این نشان میگرفته شود. آن بخشی از بسیج توده

 توجه بوده است.نقش آموزش در دگرگونی اجتماعی در آن دوران بسیار قابل

ش باید یم دقیقاً به این دلیل که آموزاین بسیار جالب است. شاید حاال بگو     پائولو

 تواند باشد!اهرمی برای تغییر اجتماعی باشد، نمی

شود آموزش چیزی که باید، باشد؟ منظورت این است که اجازه داده نمی     ایرا

 دهند ساختار سیاسی را دگرگون کند؟نیروهای نخبه در جامعه به آموزش اجازه نمی

ی با زندگی وگویطور مثال اگر آموزش تنها بتواند گفتهخندد( ببله! )می     پائولو

ام محدود باشم، به دلیل محدودیتداشته باشد، و بگوید باید بفهمم چقدر وادار شده
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ر تهای اجتماعی آسانهای سیاسی اجازه ندارم فراتر بروم، پس از آن دیدن محدودیت

-تمحدودی ه فهم ماهیترا تجربه کردم، شروع ب خواهد بود! زمانی که شوک کودتا

شد. پس از کودتا، من واقعاً دوباره متولد شدم، با هایی کردم که بر آموزش اعمال می

توانی این را در نخستین کتابم ای جدید از سیاست، آموزش و دگرگونی. میآگاهی

سیاسی آموزش ارجاع  ( ببینی. آنجا به ماهیت1969) آموزش برای آگاهی انتقادی

ازآن قادر بودم کند. اما پسهایم را آشکار میانگاریبرخی از سادهدهم. این نمی

دربارۀ تاریخ بیاموزم. همۀ این چیزها به من آموخت چقدر به عملی سیاسی در جامعه 

شود فرایندی پایدار برای آزادی باشد، فرایندی که باید شامل نیاز داریم که می

 بخشد.آموزشی باشد که رهایی می

شان آموزان در دگرگونیتواند به معلمان و دانشها چگونه میدرس این     ایرا

 کمک کند؟

برای دگرگونی، پیش از همه نیاز داریم که زمینۀ اجتماعی تعلیم را بفهمیم،      پائولو

مییز های سنتی تبخش را از شیوهو بعد جویا شویم که چطور این زمینه آموزش رهایی

نکتۀ مهمی شروع کنم که پس از کودتا روشن ساختم: دهد. اجازه بده دوباره با می

یده مدرسه توسط نیروهایی آفر نظامدگرگونی نیست.  انقالبیِ نفسه اهرمِآموزش فی

شان دور از کالس بود. اگر آموزش اهرم دگرگونی نیست، شده بود که مرکز قدرت

ید، باید رسمیبخش را بفهمیم؟ زمانی که به این تردید توانیم آموزش رهاییچطور می

 ای متفاوت در تفکرتان داشته باشید.لحظه

آموزان هردو باید بخش اساساً وضعیتی است که معلم و دانشآموزش رهایی

بودن. این برای من اولین سوژۀ شناسا باشند، به رغم متفاوتبیاموزند، هردو باید 

هر دو  آموزانبخش است، بواسطۀ اینکه معلمان و دانشآزمایش آموزش رهایی

 انتقادی عمل کسب دانش هستند. عامالنِ
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ای است که شما به دنبال متقاعدکردن خود نکتۀ دیگر اینجاست که آموزش لحظه

کنید دیگران را به چیزی متقاعد کنید. برای مثال، اگر به چیزی هستید و تالش می

ه شما را قانع کتوانم آموزگاری باشم اعتقاد به لزوم تغییر نژادپرستی نداشته باشم، نمی

ای به جهت مشخصی اشاره دارد، معلم چیست، هر دوره کنم. اهمیتی ندارد سیاستِمی

به سوی اعتقاداتی دربارۀ جامعه و دانش. گزینش مواد، سازماندهی مطالعه، روابط 

ر رو تناقضی که دیابند. ازاینگفتمان، همگی گرداگرد اعتقادات معلم شکل می

، بخشروبرو هستیم، بسیار جالب است. در لحظۀ رهایی بخش با آنآموزش رهایی

ترام ها احآموزان را متقاعد سازیم و از سوی دیگر باید به آنباید تالش کنیم دانش

 ها تحمیل کنیم.ها را به آنبگذاریم، نه اینکه ایده

و تان برای آزادی، وجویتان برای متقاعدساختن شاگردان، دالیلدر خالل جست

های مشکل هکنید که ریش تأکیدطور غیرمستقیم باید ان از دگرگونی جامعه، بهتاطمینان

بسیار فراتر از کالس در جامعه و در جهان است. دقیقاً به همین خاطر، زمینۀ دگرگونی 

مان آموزان و معلتنها کالسِ درس نیست بلکه خارج از آن توسعه یافته است. دانش

 شود، اگرای خارج از کالس میه شامل زمینهای خواهند بود کمتعهد به دگرگونی

 بخش است.فرایند رهایی

افتد زمانی که استادی هستید درگیر درواقع آنچه درون یک سمینار اتفاق می

، کنیدبرای احترام به آزادی بیان می مصداقیبخش، این است که آموزش رهایی

یده است. ها پسندام به آنها و احتری برای دموکراسی، و اینکه زندگی با تفاوتمصداق

تان ییگرارادیکال کنید، مصداقرا بیان می کالس، همۀ این انواع مصادیقدرون زمینۀ 

سیاسی  دانید مبارزۀحال که میکنید. بااینگرایی را بیان نمیفرقه مصداقرا، اما هرگز 

ه برای زبرای تغییر جامعه منحصر به درون مدرسه نیست، بااینکه مدرسه بخشی از مبار

بخش باید به عنوان لحظه یا فرایند یا عملی فهم شود تغییر است. پس آموزش رهایی
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کشیم تا خودشان را برای کسب قدرت سازمان بدهند یا بسیج که مردم را به چالش می

 کنند.

آید رابطۀ بین توانمندسازی داخل و خارج پرسشی که معموالً پیش می     ایرا

تصال کار کالس به دگرگونی جامعه برای گذار معلم به کالس است. موافقم که ا

بخش اصلی بنیادین است، اما کالس و بقیۀ جامعه از نظر فیزیکی های رهاییروش

ها، و انتظارات دگرگونی زمانی به مانند. زبان، روشسطوح عمل جدا از هم باقی می

د. اتصال نواقع شوای که در آن هستیم د که در زمینۀ واقعینکنبهترین شکل عمل می

کار کالس به جامعۀ خارج کلیدی است، اما همان برابرکردن کالس با محیط 

 غیرآکادمیک نیست.

گویم که ای، و ادبیات به خودم میهای تودهبه عنوان یک معلم نگارش، رسانه

فرد را کشف خواهم کرد، با توجه به وضعیتی که امکان گذار در هر کالس منحصربه

کنم وزان در آن هستیم. من هدف تغییر اجتماعی را دارم، اما تالش میآممن و دانش

 توانم درامکان دگرگونی را در هر کالس مجزا برانگیزم. اغلب، همۀ چیزی که می

انگاری به اندکی انگیزش و آگاهی یک دوره انجام دهم لحظۀ گذار از انفعال یا ساده

تظارات ای روی انبه تاثیر فرهنگ تودهای توانم ضربهانتقادی است. گاهی اوقات نمی

وگوی انتقادی آموزان یکدیگر را درگیر گفتآموزان وارد کنم. اگر دانشدانش

های ساناند انها انتخاب کردهبینم چراکه آنکنند، آن را به عنوان عملی توانمندساز می

از متون و  یکنند. اگر برخشان را همراه یکدیگر بررسی میای باشند که واقعیتنوعی

دانم ی میاام را منتقدانه بررسی کنند، این را نشانهمقاالتی که در اختیارشان گذاشته

شان در فرهنگ وریشان در برابر فرهنگ انتقادی درحال کاهش و غوطهکه مقاومت

ا مطالعه ر زدگیجنسیتطور جدی نژادپرستی یا ای درحال تضعیف است. اگر بهتوده

دانم که ممکن است در مدتی طوالنی می ایۀ شروعی برای دگرگونیکنند، این را نقط
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که یک  . در تفکر دربارۀ چیزیان برای تغییر اجتماعی پیش برودهایشسوی انتخاببه

 بینم.کننده را میای از لحظات دگرگونتواند انجام دهد، سلسلهکالس می

 بله! سطوح متفاوتی از دگرگونی وجود دارد.     پائولو

های وگوی کالس و توجه به رفتارمن به دنبال پیشرفت تدریجی در گفت     راای

ل های متقابپژوهش انتقادی هستم. به کنش آموزان در مواجهه باتغییر دانشدرحال

یا انگارانه و جبری درحال تغییرند. آهای سادهکنم، تا ببینم نگرشاجتماعی نگاه می

گذارند؟ های متفاوتی به بحث میدگی را با شناختها دانشگاه، کار یا زندگی خانواآن

ه تواند دگرگونی را بشان هر گروهی میهایی که بواسطهکنم دربارۀ کانالسعی می

طور گسترده فکر کنیم. اگر معلمان در قالب مراحل، سطوح، و نمایش بگذارد، به

کننده فلج دامها در فرایندی طوالنی به تغییر فکر نکنند، ممکن است به این سلسله

چیزی رای تغییر یا ارزش ندارد که ب چیز باید یکباره تغییر کندبیفتند که بگویند یا همه

تالش کنیم. تنها به دنبال تغییرات بزرگ بودن، ممکن است باعث شود معلمان 

 ای که در هر فعالیتی وجود دارد را از دست بدهند.کنندهدگرگون شان با نیرویارتباط

 کنندبخش ایدئولوژی مسلط را فاش میاییهای رهروش

مثال طورمالحظات تو مرا به برخی از انواع دیگر تفکرات رساند. به     پائولو

ا و هبخش باید کامالً آگاه باشد که دگرگونی تنها مسئلۀ روشآموزگار رهایی

غییر ها بود، مشکل فقط تبخش تنها مسئلۀ روشها نیست. اگر آموزش رهاییتکنیک

های مدرن بود. اما مشکل این نیست. شناسیهای سنتی به روششناسیرخی روشب

 ای متفاوت با دانش و با جامعه است.مسئله رابطه

 نظامیرزبخش باید موکداً عرضه کند، نقدی نیست که به نقدی که آموزش رهایی

 ودرآموزش می نظامبخش فراتر از زیرنقد در کالس رهایی آموزش ختم شود. بلکه

ۀ جنبش مدرس»و « جنبش مدرسۀ جدید»شود. بدون شک، و تبدیل به نقد جامعه می
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طورکلی نقد اند، اما بههای زیادی کردهبه فرایند آموزش کمک« مدرن یا مترقی

 یابد.تر گسترش نمیماند، و به جامعۀ بزرگجنبش مدرسۀ جدید در سطح مدرسه می

بخش برانگیختن نقدی است که برای من، مشخصۀ جایگاه حساس آموزش رهایی

تحلیل نهایی، آن است که در کنار نقد مدارس -رودفراتر از دیوارهای مدرسه می

 ای است که این مدارس را شکل داده.داریسرمایه نظامسنتی، آنچه باید نقد کنیم 

ل حال که بوسیلۀ اقتصاد شکآموزش پایۀ اقتصادی در جامعه خلق نکرده است. بااین

ذارد. گتواند تبدیل به نیرویی شود که بر زندگی اقتصادی تاثیر میوزش میگرفته، آم

آموزش را بشناسیم.  نظامبخش، باید زیرهای آموزش رهاییاز منظر محدودیت

باید  ری تشکیل یا ساخته شده؟دامند چطور در تصویر کلی توسعۀ سرمایهنظامآموزش 

 دارس موثر عمل کنیم.مند مدرسه را بفهمیم تا در فضای منظام ماهیت

دهد، در مقابل، این جامعه است دانیم این آموزش نیست که جامعه را شکل میمی

-دهد. اگر این درست باشد، نمیکه آموزش را با توجه به منافع قدرتمندان شکل می

توانیم انتظار داشته باشیم آموزش اهرمی برای دگرگونی کسانی باشد که قدرت دارند 

لوحانه خواهد بود که از طبقۀ حاکمِ در قدرت بخواهیم نوعی د. سادهو در قدرت هستن

از آموزش را عملی کند که برضدش باشد. اگر آموزش بدون نظارت سیاسی برای 

مشکالت کسانی که در قدرت بودند وجود نداشت. اما،  شد، پایانی برپیشرفت رها می

 کنند.میگذارند. بر آن نظارت اقتدارهای مسلط آن را تنها نمی

کردند آموزش را به عنوان هایی را داشتیم که تالش می، انواع نظریه70در دهۀ 

ها را بررسی کرده بسیار خوب آن «1هنری ژیرو»بخشی از بازتولید جامعه بفهمند، که 

 جهانی جامعه روابطی نظامآموزش و  نظاماست. واقعیت این است که روابط بین زیر

ین بدان اریخی هستند. روابط دیالکتیکی و متناقض هستند. ا. روابطی تندمکانیکی نیست

                                                           
1 Henry Giroux 
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ند منظاممعناست که از دیدگاه طبقۀ حاکم، افراد در قدرت، وظیفۀ اصلی آموزش 

 بازتولید ایدئولوژی مسلط است.

 حال وظیفۀ دیگری برای انجام وجود دارد. وظیفۀ تقبیح وطور دیالکتیکی، بااینبه

 ئولوژی مسلط. چه کسی این وظیفۀ دوم تقبیح ایدئولوژیکارکردن علیه بازتولید اید

اش رهایی است. وظیفۀ مسلط و بازتولید آن را دارد؟ آموزگاری که رویای سیاسی

شان شان بازتولید قدرتتواند توسط طبقۀ حاکم طرح شود، کسانی که رویایدوم نمی

شان بازکشف، یدر جامعه است. دگرگونی باید توسط کسانی به انجام برسد که رویا

شان بازکشف جامعه است بازآفرینی یا بازسازی جامعه است. پس کسانی که رویای

باید فضای مدارس را پر کنند، فضای نهادی، به منظور آشکارساختن واقعیتی که 

 مسلط. مسلط پنهان شده است، برنامۀ آموزشی توسط ایدئولوژی

بخش است. وظیفۀ هاییالبته این آشکارسازی یکی از وظایف اصلی آموزش ر

فراد را ساختن واقعیت دارد، تا ابازتولید ایدئولوژی غالب داللتی ضمنی بر غیرشفاف

مفاد  شان، از فهمانتقادی واقعیت« خوانش»یابی به آگاهی انتقادی باز دارد، از از دست

شود ساختن واقعیت به این معناست که منجر میکنند. غیرشفافواقعیاتی که کشف می

ه مردم بگویید الف همان ب است، ب همان ث است، تا بگویید واقعیت کاالیی ثابت ب

ایندی شده و در فرکند که هر لحظه در تاریخ ساختهجای شناخت، توصیفاست تا به

 سازی این است که بیکاری درتواند تغییر کند. مثالی از اسطورۀ مبهمتاریخی می

است که کارها را از کارگران « غیرقانونیمهاجرین »ایاالت متحده به دلیل حضور 

اشتن دگیرند، به جای دیدن بیکاری به عنوان سیاستی سازمانی برای پایین نگهبومی می

سازد. این وظیفۀ ایدئولوژی غالب است. وظیفۀ ما، دستمزدها. این واقعیت را مبهم می

بته این کردن واقعیت است. البخش، در سطح نهادی مدارس، روشنوظیفۀ رهایی

 طرف نیستند.طرف نیست، همانطور که دیگر وظایف بیای بیوظیفه
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طرفانه ساختن واقعیت نیز بیطرفانه نیست. شفاف و روشنمبهم ساختن واقعیت بی

نیم. بخش اشغال کنیست. به منظور انجام آن، باید فضای مدارس را با سیاست رهایی

را انکار کنیم. کسانی که از خالل توانیم چیزی بسیار آشکار حال ما نمیبااین

به  هایی کهکنند! آنسازند، همراه جریان شنا میایدئولوژی غالب واقعیت را مبهم می

 کنند! شناکردن خالفپردازند خالف جریان شنا میرفع ابهام وظیفۀ بازتولید می

کردن خطر است. همچنین به این معناست که جریان به معنای خطرکردن و فرض

شنا  گویم کسانی که خالف جریانه انتظار داشته باشید تنبیه شوید. همیشه میهموار

 اشند!توانند انتظار هدیه را داشته بشوند و نمیکنند اول از همه توسط جریان تنبیه میمی

بخش برای من، حداقل سرانجامی در این لحظه، دگرگونو سرانجامِ آموزش رهایی

د دانانگاری است. او میدور از سادهی آموزشی بهکردن معلمان با استفاده از فضا

خندد( این آموزش اهرمی برای تغییر انقالبی نیست دقیقاً به این دلیل که باید باشد! )می

تناقض در قلب مسئله است. به منظور اینکه آموزش ابزاری برای دگرگونی باشد الزم 

واهد بود قدرتش در خواهد بود که طبقۀ حاکمِ در قدرت خودکشی کند! مجبور خ

ها. هرگز در ساخت و نظارت بر مدارس و دانشگاه همچنینجامعه را از دست بدهد، 

 تاریخ چنین موردی نداشتیم و باور ندارم که در این قرن چنین کاری بکنند.

ونی کنند ساختار کنکنند که گمان میای را اجرا میاقتدارها برنامۀ آموزشی     ایرا

ها نیست. آموزش طور کامل تحت کنترل آنکند. اما مدرسه بهیجامعه را تقویت م

جود وآموزان را بهکند. مقاومت دانشطورموثر ایدئولوژی مسلط را بازتولید نمیبه

های نظمیهای سیاسی تا وندالیسم. معلمین شاهد بیهرچیزی از جنبش-آوردمی

ارج از کنترل نیست. بسیاری در کالس هستند. از سوی دیگر، مدرسه کامالً هم خ

سلطه قرار دارد، جایی که حتمدرسه محیط مجادلۀ سیاسی است که توسط اقتدارها ت

تواند توسط کسانی سازماندهی شود که های مخالف و فرهنگ دموکراتیک میایده
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رد آموزان مانع کارکشخواهند جامعه را دگرگون کنند، و جایی که بیگانگی دانمی

 شود.میپنهان  برنامۀ آموزشی

-بله! این تکملۀ مهمی است. پیش از اینکه این مسئله را ترک کنیم، می     پائولو

ۀ ناامیدی کنم. دربارۀ تجرب تأکیدخواهم همچنان بر نکتۀ مهمی که پیش از این گفتی 

شان قادر به ایجاد انقالبی که انتظارش بینند عمل تعلیمتوسط آموزگاران، زمانی که می

دیک آلیستی نزبخش با سبکی ایدهها به آموزش رهایی. درواقع، آنرا داشتند، نبود

اند. چیزی را از آن انتظار داشتند که قادر به انجامش نیست، دگرگونی جامعه شده

ها ممکن است شروع به انکار هایش، آنبواسطۀ خودش. در کشف نهایی محدودیت

د، ه دام نقدی سلبی بیافتنهای مهم در میدان آموزش، و بهر تالشی کنند، حتی تالش

مثابۀ متفکری دیالکتیکی کردن بهد که به عملنشوگاهاً  به فرد تقریباً بیماری تبدیل می

ها به شناخت چگونکی عملکرد بخش. آنمثابۀ آموزگاری رهاییند اما نه بهدهادامه می

ا هین فهمدهند، اما قادر نیستند اجامعه و چگونگی عملکرد قدرت در جامعه ادامه می

های آموزش را های فرصترا در کالس به کار بگیرند. ما نیاز داریم محدودیت

ها غلبه کنیم، و خود را به فراتر از آموزش گسترش دهیم تا بشناسیم، بر محدودیت

 جلوی این ناامیدی را بگیریم.

بخش به عنوان آموزش دموکراتیک بوده بحث ما تا اینجا دربارۀ آموزش رهایی

کشنده، عمل انتقادیِ کسب دانش، با چالشآموزشی آشکارکننده، آموزشی به است،

خوانش واقعیت، با فهم چگونگی عملکرد جامعه، صرفاً در سطح مدرسه. اما میدان 

وجود دارد که دقیقاً در کنار جنبشبخش دیگری برای ایجاد و توسعۀ آموزش رهایی

ار دزیست، جنبش زنان خانهبش محیطهای اجتماعی است. مثالً جنبش رهایی زنان، جن

های بنیادین در پایان این قرن تبدیل به امر های زندگی، همۀ این جنبشعلیه هزینه
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بخش هایی از آموزش رهاییها جنبهشوند. در کنار این جنبشای میسیاسی بسیار قوی

 شویم.را داریم که گاهاً متوجه آن نمی

 و اجتماعاتها ها: آموزش در جنبشدیگر میدان

ای که های آموزشی هم هست. اقتدارها با شیوهها، فعالیتدر این جنبش     ایرا

ا در هشوند. جنبشهای مخالف میگیری جنبشاند مانع شرایط شکلمدرسه را ساخته

 ها آزادیهای رسمی فاقد خودمختاری هستند، فاصله از کنترل رسمی به آنکالس

 دهد.ر اجتماعی و آموزش انتقادی میکردن تغییبیشتری برای عملی

بخش اغلب در حیرتند که کجا باید کارشان را انجام دهند، در معلمان رهایی

شود اگر کالس میدان نهاد. چه میهای مردمها یا در سازمانها یا در جنبشکالس

بط ها اینجا به مسابقۀ تسلیحاتی مرتاصلی برای دگرگونی اجتماعی نباشد؟ جنبش

مداخله در امریکای مرکزی، آپارتاید، برابری زنان، نژادپرستی و چیزهایی از  هستند،

ند. کنهای اجتماعی بسیاری هستند که از آموزش محلی حمایت میاین دست. گروه

 بخش است؟پس آیا کالس میدانی ثانوی برای آموزش رهایی

من،  تگاهی اوقات هست. باید گمان کنیم در برخی لحظات، مشارک     پائولو

ت. بخش اسمشارکت ما، در سمینارهای دانشگاهی میدانی ثانوی برای آموزش رهایی

ای هتوانیم انکار کنیم که این مهم است. همچنین مسئلۀ انتخاب و فرصتاما نمی

های دهم با جنبشتاریخی است. حتی مسئلۀ ذوق و سلیقه است! شخصاً ترجیح می

کنم، به جای کارکردن در مدارس. اما محبوب اجتماعی در پیرامون شهرها کار 

کند. های رسمی ناراحت نمیترجیحم برای کار در خارج از مدرسه مرا درون کالس

حال، آموزگار دیگری ام. بااینمن هردو را دوست دارم و همیشه هردو را انجام داده

 نکنم میدانم درون مدرسه است. متواند به من بگوید اما پائولو، من احساس میمی

ند این توانند بگویدهم در حاشیه کار کنم، اما دیگران میتوانم بگویم ترجیح میمی
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نند ککنند. احساس میشدن میها نیست، اینکه خارج از مدرسه احساس گممیدان آن

آنجا کار کردن شایستۀ آنان نیست، اما هنگام بحث اقتصادی با دانشجویان احساس 

 ت.داری. این هم مهم اساختن شیوۀ تولید سرمایهسکنند، مثالً روشنشایستگی می

برای من بهترین چیز ممکن کارکردن در هر دو میدان باهم است، در مدرسه و در 

از آن اجتناب کنید  های اجتماعی خارج از کالس. اما چیزی که بایدجنبش

 دادن هردو به دلیل اینکه تالشغیرموثربودن در هر دو میدان است، با ضعیف انجام

 کنید. بسیار زیادی می

ای که خواستۀ معلمان است به ای و کاریکنی تربیت حرفهآیا فکر می     ایرا

ی های اجتماعاحتمال زیاد منجر خواهد شد اول کالس را انتخاب کنند و سپس جنبش

تغییر، نیاز به اصالح دارد؟ آیا ها در جامعۀ درحالرا؟ آیا این با توجه به اهمیت جنبش

های اجتماعی و اجتماعات آموزشیِ مایلی که توجه معلمان را به ارزش جنبش اکنون

خارج از مدرسه جلب کنی؟ تربیت معلمان مانند تربیت رسمی در هر تخصصی است، 

 های مخالف نیست.تخصص شما شامل ایفای نقش در سیاست

-ار میککنم اگر برای بسیاری از معلمانی که تنها درون مدرسه فکر می     پائولو

بال بندی را دنهای مطالعاتی، و مقاالت درجهها، لیستها، برنامهکنند ممکن بود، طرح

رون جنبشتری که دتر عرضه کنند، بسیج عظیمبزرگ کردند تا خود را به پویاییمی

توانند دربارۀ روی دیگر آموزش بیاموزند، چیزی که ها مییابید، آنهای اجتماعی می

ه نشده است. چیزی بسیار مهم خارج از آموزش رسمی وجود دارد، ها نوشتدر کتاب

-اشد. بااینها بتواند برای معلمان تجربۀ گشودن روزنهکنند. این میاینکه افراد خلق می

دهند در مدارس گویند ترجیح میگذارم زمانی که میحال، به معلمان احترام می

 باشند. هم الزم است منتقد سیستمبمانند، اما حتی درون 
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ای همقابل قالب دادن درون آن: خطابه درنقد سیستم در حین تعلیم

 مباحثه

های رسمی میدانی برای خلق فرهنگ انتقادی دارند، آموزگاران در کالس    ایرا 

عیت ها هم واقبرای نقد سیستم از درون. اما معلمان سنتی ممکن است ادعا کنند که آن

دهند. معلمِ شان ترتیب میای را دربارۀ موضوعیها سخنرانکنند. آنرا روشن می

 کنند. ازشنوند رونویسی میآموزان آنچه را میکند و دانشکارشناس صحبت می

س برای تواند روشنگری کند؟ پتر از معلم میدیدگاه سنتی، چه کسی بهتر و شایسته

 خنرانیِ ای که در ذهن داریم، شیوۀ سآشنا است. شیوه« روشنگری»معلم سنتی هم 

( شرح 1970) دیدگانپداگوژی ستمآموزش که در « انباشتی»انتقالی نیست، شیوۀ 

ها است بتوانند پاسخ دهند که انباشت دانش موجود گراندادی نیست. معلمان سنتی می

تی های مطالعاها حق دارند که آن را طرح کنند، دربارۀ آن سخنرانی کنند، لیستآن و

 آموزان ذخیره کنند.، و در ذهن دانشطوالنی از آن تهیه کنند

اما ایرا در کنار نقد آموزش انباشتی این نیز مهم است که بگوییم همۀ      پائولو

ادی هم توانی بسیار انتقانباشتی نیستند. درحال سخنرانی می انواع سخنرانی آموزشِ

بگیریم  آموزان رارفتن دانشخوابمن این است که چطور جلوی بهباشی. مسئله برای 

ی! خواندهند که گویی داری برایشان الالیی میها طوری به تو گوش میچراکه آن

ند ها نیست، چراکه معلمان سنتی چه سخنرانی کنها یا نبودن آنمسئله انباشت سخنرانی

بخش واقعیت را سازند. معلم رهاییو چه بحث را رهبری کنند، واقعیت را مبهم می

ر سخنرانی کند. مسئله محتوا و پویایی سخنرانی است، روشن خواهد ساخت حتی اگ

امعه آموزان را به سوی جطور انتقادی دانشرویکرد نسبت به ابژۀ شناخت است. آیا به

 کند یا نه؟شان را تحریک میکند؟ آیا تفکر انتقادیدهی مجدد میجهت
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ور کردن برانگیزی؟ چطچطور برایت ممکن است که توجه انتقادی را با صحبت

دهی؟ چطور در گفتارت ابزار آشکارسازی پویایی معینی را درون گفتارت بسط می

دهی، تا دیگر غیرشفاف نباشد؟ اگر بتوانی این را در یک ساعت واقعیت را جا می

ات را به عنوان ابژهآموزان گفتار واقعیازآن دانشآموزان انجام دهی! پسبرای دانش

بینی؟ تو گفتارت را به عنوان نوعی از ند. میگیرای برای اندیشیدن درنظر می

ود. آموزان و تو رمزگشایی شرمزنگاریِ شفاهیِ مسئله پنداشتی، تا حاال توسط دانش

 العاده انتقادی است!این فوق

گو وهای زیادی از معلمین دربارۀ قالب سخنرانی در مقابل قالب گفتپرسش    ایرا 

ارۀ سخنرانی به مثابۀ رمزنگاریِ کالمیِ واقعیت ام، پس زمان خوبی است که دربشنیده

شکلآموزان. روشنگریِ مصحبت کنیم، فراتر از انتقال شفاهی دانش از معلم به دانش

تحویل  مسیستجای اینکه کشد بهآموزان را به چالش مینمایی که نقد و تفکر دانش

 رند.میطور کالمی در کالس میای باشد که بهشدهبندیاطالعات بسته

این مهم است! به اظهارنظر ادامه بده، چرا که چیزهای خیلی خوبی گفتی.      پائولو

ای، بهتر از من. بیان تو درباب این مسئله کنم آن را خیلی خوب فهمیدهگمان می

تر از من بود. اینجا نکتۀ مهم این است که گفتار به مثابۀ چالشی برای خوش

 .به مثابۀ کانالی برای انتقال دانش پنداشته نشودآشکارسازی پنداشته شود، و هرگز 

که  ایمهای بسیاری شنیدهایم سخنرانیهمۀ ما که از تحصیل سنتی آمده     ایرا

درت با نچیزی جز انتقال شفاهی دانش نبودند، کانالی کالمی برای انتقال دانش. به

ای مهیج زبان شدیم، با شیوهمان برانگیخته میبازکشف خالقانۀ دانش در مقابل

ن بینیم بازاندیشی کنیم. این برای معلماای که واقعیت را میکرد در شیوهمجبورمان می

شد. ورود به جریان مخالف انتخابی سیاسی نیز است، برای نوعی تمرین پنداشته می

ای که لهدادن مسئدیدن تفاوت بین انتقال دانش تخصصی از طریق سخنرانی و نمایش
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آموزان را به حرکت تحریک کنید. بسیاری کشد، دانشبه چالش میدانش رسمی را 

پرسند، آیا باید سخنرانی را هم متوقف کنم؟ این برای گفتار معلم مهم است معلمان می

 ییدتأای مالیم نباشد که وضعیت موجود را آور از اطالعات یا ارائهکه سرودی خواب

بخش برای دانشنتقادی و الهامای ابخش جذبهکند. در عوض سخنرانی رهاییمی

شده برآمده است. زمانی که معلم ها انجاموگویی که با آنآموزان دارد، که از گفت

گیرد باید از خود بپرسد چقدر کلماتش ریشه در گفتمانی تصمیم به ارائۀ چیزی می

دارد که پیش از آن در کالس به اشتراک گذاشته شده است، به جای اینکه نمایشی 

 آموزان دور است.میک با زبان و موادی باشد که از آگاهی دانشآکاد

ه است. مباحث-های سخنرانیساختن قالبوگویی در وارونهمثالی از سخنرانی گفت

مان انتظار کند که در مقابلهای سنتی، ما را طوری اجتماعی میتحصیل و کنفرانس

طبان آموزان یا مخاانشکند، و سپس دسخنوری را داشته باشیم که ابتدا صحبت می

وگویی نفر به نفر. این پرسند، در گفتهایشان را از سخنرانِ کارشناس میسؤال

مراتبی است که فرایند یادگیری را با سلطۀ کلمات سخنران آغاز میگفتمانی سلسله

-شان حضور دارد غوطهای که در مقابلگانهکند. شنوندگانِ ساکت در کلماتِ اقتدارِ ی

رائۀ ، زمانی که یک کالس یا اگرایانهاین ساختار نخبه زداییاجتماعیند. برای اور شده

کنم که صحبت یا سازم. اعالم میکنم، این فرایند را وارونه میعمومی را رهبری می

 دادن به پرسشخواهم تا با پاسخمند برای ارائه دارم، اما ابتدا از گروه مینظامای ماده

د. نالعه یا موضوع ما مرتبط است، پداگوژی مشارکتی را عملی کنای که به مطیا مسئله

ران سواد آیا بح»کنم فکر کنند، مثال کنم روی پرسشی که اقامه میگروه را دعوت می

-)در کالس روزنامه« اخبار چیست؟»یا « آموزش انتقادی چیست؟»یا « وجود دارد؟

دیگر های کوچک به یکشان را در گروهکنندگان تفکر اولیهنگاری(. سپس شرکت

کنم تا نظرات هر گروه را بشنوند. این روش بعد از آن همه را قانع می کند،گزارش می
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-آموزان یا مخاطبان را به تفکر انتقادی دعوت میمند دانشنظامطور وگویی بهگفت

در پیشبرد نشست، برای ساخت روابط « معلم»یا « کارشناس»کند، برای همکاری با 

مباحثه به -ساختن قالب سخنرانیجای روابط اقتداریِ وابسته. همچنین وارونهبرابر به

 دهم، تحقیقها تعلیم میدهد تا در جریان فرایند روی گروهی که به آنمن اجازه می

-توانم زبان و تحلیلم را متناسب با وضعیت شکل دهم. ارائۀ موقعیترو میکنم. ازاین

ش آن با صدای خودازکنم که گروه پیشای شروع میمندم را پس از مباحثهنظاممند و 

 کند.ها توازن ایجاد میصحبت کرده، این بین فعالیت من و آن

ای واقعی توصیف کنم. در کالس را در دوره زداییاجتماعی توانم این روشمی

 شناسی در جامعه و هنر آغازای دربارۀ فهمم از بومزیست، با سخنرانیادبیات و محیط

 هایی را بنویسند که وقتی به مشکالتآموزان خواستم پرسشم. درعوض از دانشنکرد

نفره دانشهای سهکند. سپس، در گروهشان خطور میکنند به ذهنشان فکر میمحیط

و لیستی مرکب ساختند که سپس  شان را برای یکدیگر خواندندهایآموزان پرسش

 های کالمی را رونویسیده، گزارشکننهر گروه برای کالس خواند. مانند یک ضبط

ی اآموزان ارائه کردند را برایشان خواندم. مباحثهتی که دانشسؤاالکردم و سپس 

موز آدربارۀ موضوعاتی که در لیست برجسته شده بودند داشتیم. سپس از هر دانش

دقیقه در کالس  30 تا 20خواستم که یک موضوع یا مسئلۀ محیطی را انتخاب کنند و 

-های سهشان را برای یکدیگر در گروهآموزان مقاالترۀ آن بنویسد. دوباره دانشدربا

نفره خواندند، یکی را برای خواندن در مقابل همۀ کالس انتخاب کردند، و سپس 

اجازه دادند چیزی که آن شخص نوشته بود را بشنویم. از این فعالیت اولیه دو موضوع 

-فتها. دومی برایم واقعاً شگماشین-آشنا بودمسلط آشکار شد. یکی به اندازۀ کافی 

 آموزان داشت که معتقد بودندای از دانشها! این کالس تودهبچه انگیز بود، فحاشیِ

چین بود بدانم که هم. چگونه ممکنشان استای اساسی در محیطها مسئلهفحاشی بچه
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ه روقت بدهد؟ باورکن هموضوعی این گروه را به سمت پژوهش انتقادی حرکت می

کردم، مسائلی مانند باران اسیدی، تقلیل ازون، آلودگی صنعتی، زیست فکر میمحیط

وه یافتم. اما اینجا این گرای، فقدان بازیافت و... را میهای هستهضایعات سمی، نشت

ز ها اشده توسط آنتعیین کردند، زاییده« زایشی»فحاشی را به عنوان موضوعی 

 شان.تجربیات

ها که از آنها و فحاشی کردیم درحالیکالس شروع به مطالعۀ ماشینپس همراه 

ت را زیسادبیات انتقادیِ محیط هایی دربارۀخواستم منتخب کوچکی از کتابمی

 گذاشتیم.بخوانند، که در کالس هم به بحث می

اغلب سرگردان بودم که چگونه مسئلۀ فحاشی را اداره کنم، و بسیار بیشتر در 

ها، زباله و بازیافت. اما زمانی که توضیحی را برای خودم کشف ماشین صحبت دربارۀ

وگویی دربارۀ تحلیلم از ای گفتکردم و سخنرانیکردم، مباحثه را ترک میمی

نمندشدن ابواسطۀ ناتو« خشونت نمادین»دادم. آن را از منظر فحاشی کودکان ترتیب می

جایی که جنسیت )جنس( همزمان به بحث گذاشتم،  در فرهنگی از خشونت مردساالر

نمایا و ممنوع است، جایی که جنس و کارکردهای بدن باعث کمرویی و اضطراب 

شود، جایی که فقدان قدرت و پرورش مناسب کودکان در مدرسه و محله وجود می

ن و و روی کودکا ارتش بیشترین سرمایه شده رویدارد، جایی که اقتصاد کنترل

ارزشی بی طوالنیِ گذارد، نیازمند هفتۀ کاریِرمایه را میخدمات اجتماعی کمترین س

ای که نیاز است برای تربیت فرزندان صرف شود از کار والدین است، زمان و انرژی

ه ها را عرضتوانم اینجا دقیقاً شرح دهم که چطور این اندیشهکند. نمیرا تخلیه می

که ریشه در  ای عرضه دارم،سخنرانی روشنگری برکردم کردم، اما زمانی که احساس

ام عرضۀ عالقه وگو داشت، گروه را ترک کردم و صحبت کردم.روابط مداوم گفت

دیدگاهی جهانی مبتنی بر اقتصاد برای توضیح موضوع زایشی فحاشی بود، برای 



 پداگوژی برای رهایی    72

آموزان مداوماً به ارائۀ من گوش ای از ابعاد مفهومی و سیاسی آن. دانشرساندن تجربه

تحلیل هاام، آندانستم برایشان سخت بود. مقدم بر ارائهزمانی که می کردند حتیمی

شان از موضوع فحاشی کودکان را عرضه کردند. تلویزیون، رادیو، فرهنگ راک، های

تر، و والدین بد را سرزنش کردند، به عنوان نیروهایی که های بزرگها، بچهفیلم

های تک را برای رسیدن به ین رشتهخواستم اآموزند. میفحاشی را به کودکان می

 بهم گره بزنم. سیستمدیدگاهی انتقادی دربارۀ 

ن دست شاهای انتقادی روی زندگی روزمرهمان، به برخی تفکیکبواسطۀ بررسی

طور ازآن بهخوانی، پائولو. پیشمی« شناختی با واقعیتای معرفترابطه»یافتند، آنچه تو 

خواستم به ها میام، از آنبودند. در سخنرانی ورغیرانتقادی در واقعیت غوطه

ای فحاشی کودکان اهمیت بدهند، های مفهومی ناآشنا به عنوان دالیل ریشهچارچوب

قدرتی، بیگانگی، سیاست اجتماعی که به زندگی خانوادگی و تحصیل آسیب میبی

کان. ودهمکاری که مناسب نیازهای تجاری است نه نیازهای والدین و ک زند، سیاست

شان را تحلیل کنند و تنها به تفسیر نشدۀ پیشینخواستم تجربۀ تحلیلها نمیصرفاً از آن

حث های مسئله را نیز به بحلکردم که راهمن از موضوع فکر کنند، بلکه پیشنهاد می

ای هبود که تفکر فرارو را عملی کردیم. سرانجام آن کالس جزوهزمانی بگذاریم. این 

یست ساعت بی کودکان، زباله، و تاثیر ها، فحاشنوشت. دربارۀ ماشینکوچک بسیاری 

های طور منظم در دوتا از رمانکار در هفته روی زندگی روزمره، سیاستی که به

اد دای پدیدار بود که برای مطالعۀ انتقادی تعیین کرده بودم. این به ما اجازه میآرمانی

 مان کنیم.ه جذب موضوعکه متون آکادمیک را از خالل زندگی روزمر

ای بودم که بتواند واقعیتی فوری را برای دانشام در جستجوی ارائهدر قلب سخنرانی

ساز حول این موضوع در آگاهی آموزان آشکار کند. باید موضوع و تراکم پیچیده

سمی، ر ها بواسطۀ برنامۀ آموزشیسازیگرفتم. این پیچیدهآموزان را در نظر میدانش
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 . با چه زبانی اینجا، در این موضوع، با اینای شکل گرفته استا و فرهنگ تودههرسانه

تواند به چالش کشیده شود؟ با این دانشِ آشنا به آموزان، ایدئولوژی مسلط میدانش

ای که موضوع در جامعه در آن وجود دارد، و ساخت دانش در اذهان موضوع، زمینه

-خود دانشذهنیت مینان ازاینکه موضوع از آموزان گرداگرد این ماده، و اطدانش

ای شفاهی ترتیب دهم تا بازدرک انتقادی زندگی توانم ارائهآموزان برآمده است، می

-زیست، هر دانشهای آخر دورۀ محیطروزمره و قدرت در جامعه را برانگیزد. در هفته

ختیار داشت اش درباب موضوعی در اآموز مقداری از زمان کالس را برای ارائۀ پروژه

ه بود. کنندشان خیرهها از نظر جدیتکه مرتبط با وضعیت محلی آنان بود. این ارائه

 های سیاسیِ محلیشده توسط گروههای سازماندهیهمچنین اطالعاتی دربارۀ کمپین

زیست به دست آوردم، برای اتصال پژوهش انتقادی به تغییر اجتماعی در دربارۀ محیط

 خارج از کالس.

وگویی شبیه یک سخنرانی تخصصی نیست که سنت رسمی را رویکرد گفتاین 

دهد. تالش کردم جریان عادی تفکر را به چالش بکشیم، با ای انتقال میدر هر رشته

آموزان برای آغاز چالش خودشان. اما یکی از مشکالت سخنرانی که دعوت از دانش

ی و ابه عنوان شکل حرفهباید دربارۀ آن صحبت کنیم این است که معلمان آن را 

ای شان برای پداگوژی حرفهها در تربیتکنند. این برای آندرست تعلیم درک می

می بینند، که باعثایِ خوبِ بسیار کمی میهای مباحثهشود. معلمان کالسنمایان می

شان به عنوان راهبر مباحثه خجالت بکشند. های شخصیشود از آزمایش مهارت

همچنین اصوات و آموزش کمی دریافت می شنوند.تقادی کمی میهای انسخنرانی

-ر، دانشدیگنفس بدهد. ازسویشان اعتمادبهها در زمینۀ خالقیت کالمیکنند تا به آن

س کند منفعل باشند، پاند تا زمانی که معلم شروع به سخنرانی میآموزان شرطی شده

نطور ت. حتی بیشتر، هماتظر ماسها دامی است که در اسلوب سخنرانی منغیرفعالی آن
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دهی هت میبخش تغییر جاین گفتی، زمانی که به سوی شکل مباحثۀ رهاییازکه پیش

کشیدن ایدئولوژی موجود سخنرانی چالشگیری دربارۀ بهیا زمانی که تصمیم می

 دارد را فاشه میاکنی، درحال شنا علیه جریان آب هستی، آنچه فرهنگ پنهان نگ

لمان را داشته باشی. این خطر تنبیه، بسیاری از مع« هاتندی»اید انتظار برخی کنی، و بمی

کند. اگر به اکثریت بپیوندید و از دانش رسمی سخنرانی کنید در زمین را مهار می

 تری هستید.امن

ه روی و بیان اندکی رادیکالیسم را داشتحتی اگر معلمان فضای سیاسی برای کج

ا سازمان بینیم، و پداگوژی رکه ما هم طی یک فرایند آموزش میباشند، باید باور کنیم 

ج آموز باید بسیدانش ذهنیترو دگرگونی مسیری خطی خواهد بود. دهیم، ازایننمی

زیست، خودم را در حال مطالعۀ موضوعاتی یافتم که در دورۀ ادبیات و محیطدر شود. 

 ت، پس صدایی که در مباحثه ودستورکارم نبود. این برای مدتی مرا به تردید انداخ

رد. ککردم صدایی جستجوگر بود، که خود را در فرایند خلق میام عرضه میسخنرانی

صدای سرزنده و سازنده برای اسلوب سخنرانی حیاتی است. دام سخنرانی بیشتر از 

آور صدای معلم است. دعوت به دریافت دانش هم وجود دارد، حتی طنین خواب

آموزان رژیم های شکیل و منظم و محدود، بنابراین دانشر بستهدانش رادیکال، د

 کنند.غذایی کلمات رسمی را با رژیم غذایی لفاظی غیررسمی معاوضه می

آموزان در قالب سخنرانی بیشتر است. کردن دانشتمایل معلمِ سخنگو به ساکت

-. دانشدهای درسیِ سخنگو صحبت کننتوانند مانند کتابحتی معلمان رادیکال می

کردن ماهر هستند، و کمتر مطلع هستند، بنابراین بجای اینکه آموزان کمتر در صحبت

کنم کر میشوند. فبپرسند، و خطر را تحقیر کنند، خفه می« اشتباه» سؤالمداخله کنند، 

ت، سلطۀ تحصیل سنتی اسبه این دلیل است که قالب سخنرانی تا حد زیادی تحت

دیگر به اندازۀ کافی ساده است. گاهاً دوست دارم دربارۀ  هایبازگشت به آن و قالب
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های متنوع طور همزمان قالبهای موازی صحبت کنم، جایی که معلم بهپداگوژی

ای دانشهگیرد. اگر سخنرانیِ پویا و نمایانگرِ مشکالت با ارائهکار میکالس را به

میدانی خارج از  آموزان، کار گروهی در کالس، کار فردی، جلسات نگارش، کار

ها همزیستی کند، شکل دوره تهدیدِ گفتار معلم در سخنرانیِ انتقال کالس، و امثال این

 دهد.دانش را کاهش می

 مقابل روشنگری وگو، سلطه درمقابل گفت گفتار معلم در

موافقم. این مثال خوبی از کالست بود. اجازه بده به یکی از نکاتی برگردم      پائولو

بخش در مقابل ادعاهای رهایی« روشنگری»تارت اشاره کردی، دربارۀ که در گف

« وشنگریر»کنم زمانی که دربارۀ هستند. فکر می« روشنگر»ها هم معلمان سنتی که آن

مکن است کنیم. البته افراد مسلط مکنیم به نوعی از یک استعاره استفاده میصحبت می

اقعیت با دانستن فهم وشما از مترادف توانند بگویند، قصدخشمگین باشند چراکه می

ن است؟ من خواهم گفت ای« مبهم»فهم ما از واقعیت  یعنیچیست، « روشنگر»واقعیتِ 

برای من استعارۀ بسیار خوبی است. چراکه برای من، سلطه توسط یک نخبه و استثمار 

ینکه ا مردم توسط یک اقلیت، به گروه حاکمی نیاز دارد که دقیقاً انکار کنند، انکار

ساختن آن از مردمی که ها برای پنهاندهند. آناین اعمال را با کس دیگری انجام می

طه و عرضۀ کردن سلها و تفاسیر باید برای پنهاناند ضروری هستند. اسطورهسلطهتحت

 آن به عنوان چیزی دیگر کشف شده باشند.

دستور  کل خاصی ازکنم. چه زمانی شاینجا به دستور زبان و کاربرد درست فکر می

ندارد و استا« درست»شود؟ چه کسی زبان نخبگان را به عنوان زبان می« درست»زبان 

انگلیسی »جای اند. اما چرا آن را بهها این کار را کردهنامیده است؟ البته که آن

و  گذاریِ درست سیاستِ قدرتنخوانیم. نام« انگلیسیِ مسلطِ طبقۀ باال»، «استاندارد

جای اینکه مبهم سازد. مبارزه علیه آن نوع از مبهمکند، بهجامعه را فاش میزبان در 
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سازی، برای رهایی مردمی که تحت استثمارند، نیازمند روشنیِ واقعیت است. پس فکر 

 کنم استعاره خوب است. اما سرانجام این واقعاً به چه معناست؟می

ید. آانش به سوی آموزش میکنم این استعاره به مثابۀ عمل کسب ددوباره فکر می

طور ای روشنفکرانه تقلیل دهم. نه، اینخواهم فرایند روشنگری را به وظیفهببین، نمی

ده. هرچه شنیست. این واقعاً فرایند شناخت واقعیت است، اینکه واقعیت چطور ساخته

ی د که کار برافهمیهای استثمار و ظلم اقتصادی را بفهمید، بیشتر میبیشتر مکانیسم

لطه را کنید، بیشتر برخی از الزامات مبهم سدستمزد واقعاً چیست، بیشتر روشنگری می

سازید. مسئلۀ بعدی این است که چطور نوعی از خوانش یا فهم انتقادی از شفاف می

 آموزان و طبقۀ مسلط بسط دهیم.دانش حتی در صورت مقاومت جامعه را

ا میهآموزان یا تغییر آنمعلم و دانش، آنچه ما دگرگونی «روشنگری»در انجام این 

سخنانی که  خاطر برخیای روشنفکرانه نیست. فقط بهکنم صرفاً بازیخوانیم، فکر می

رق بسیار، ای است. به طکنیم. این پدیدۀ بسیار پیچیدهشنویم خودمان را تبدیل نمیمی

-تجربی ظاتباید سطوح مختلفی از عمل برای ایجاد دگرگونی وجود داشته باشد، لح

رد، تواند اشکال متفاوتی به خود بگیسازند. آن سطوح تجربی میای که تغییر را می

های وگویی، مانند کارکردن با اتحادیهمانند تعلیم یا بودن در کالس ادبیات گفت

صنفی، یا پیشروی در یک اعتراض. این تجارب بیشتر از شنیدن سخنان یا فکرکردن 

 معلم برد. در برخی لحظات تجارتِتان را پیش میسیاسیدربارۀ دگرگونی، پیشرفت 

آموز، او بیش از زمانی که آموزش به سیاست ربط نداشت، شروع به درک و دانش

شان آموزان و محدودیتکند. چگونگی انجام این کار در لحظات مقاومت دانشمی

 اشد.مدار بدارد که معلم هنرمندی به خوبی یک سیاست توسط اقتدارها، نیاز

است! پس زمانی که یک معلم کشف  این کشف بزرگی است، آموزش امر سیاسی

کند که یک سیاستمدار هم هست، باید بپرسد چه سیاستی را در کالس اجرا میمی
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کنم؟ به طرفداری از چه کسی معلم هستم؟ در کنار پرسیدن اینکه به طرفداری از چه 

علمی دهم. البته مچه کسی آموزش میدهم، همچنین باید بپرسد علیه کسی آموزش می

دهم، باید در پرسد در طرفداری چه کسی و علیه چه کسی آموزش میکه می

یک پروژۀ سیاسی است، « چیزی»طرفداری از چیزی و علیه چیزی آموزش بدهد. این 

سیاسی. پس از آن لحظه، آموزگار باید انتخابش را بکند، « رویای»نمایۀ سیاسی جامعه، 

 روی به سیاست و پداگوژی مخالف.برای فرا

رو او یک پرسش بزرگ کند. ازاینمعلم در طرفداری چیزی و علیه چیزی کار می

ام در عمل یکپارچه باشد؟ آموزگار شاید دیگر دارد، چطور تعلیمم با انتخاب سیاسی

 بخشام و انتخاب من آموزش رهاییبگوید، اکنون واقعیت جامعه را کشف کرده

دانم دگرگونی م تعلیم اهرم تغییر و دگرگونی جامعه نیست، اما میداناست. می

اجتماعی بواسطۀ تعداد زیادی وظایف کوچک و عظیم و بزرگ و متواضع ساخته 

 شود! من یکی از این وظایف را بر عهده دارم. من عاملی فروتن برای وظیفۀ جهانیِمی

فعل  زنم، انتخابم را بهیدگرگونی هستم. بسیار خوب، من کشفش کردم، آن را جار م

کنم. حاال مسئله این است که چطور عملم را در کنار گفتارم قرار دهم. تبدیل می

ار بخشم را جتوانم رویای رهاییچطور در کالس پایدار و یکنواخت باشم. مثالً نمی

 آموزان اقتدارگرا باشم.ام با دانشخاطر دقت، در رابطهبزنم و روز بعد، به

-یا ایده کننده استها انتقال بدهی که یادگیری خستهیا این تجربه را به آن     ایرا

هایی را به بحث بگذاری که کالس را به خواب فرو ببرد و در مقابل معلمی سخنگو 

 منفعل باشند.

یبرال، توانم لیبرال باشم، یا حتی چیزی بیش از لبله. به همین دلیل نیز نمی     پائولو

کنیم. ده میای که اکنون در برزیل استفاوانم خودانگیزگرا باشم، کلمهتلیبرالیست! نمی

آموزان را به حال خودشان رها کنم، چراکه تالش میتوانم دانشبه این معنا که نمی
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توانم به سیاست عدم مداخله بخش باشم. عدم مداخله! من نمیکنم آموزگاری رهایی

، طور رادیکالی دموکراتا باشم. باید بهتوانم اقتدارگرتن دهم. از سوی دیگر، نمی

گر فرایند، فرایندی آموزان، بلکه هدایتگر دانشهدایتگر باشم. نه مسئول و هدایت

-کنندۀ فرایند، معلم رهاییآموزان همراهم هستند. به عنوان هدایتکه در آن دانش

-انجام می آموزاندهد بلکه همراه دانشآموزان انجام نمیبخش چیزی دربرابر دانش

 دهد.

هد. دطور کلی این تغییرات در تاریخ بسیاری از ما معلمان رخ میکنم بهفکر می ،ایرا

این بدان معنا نیست که همه باید تجربۀ مشابهی داشته باشند. اما گاهی این فرایند 

گیریم. هنوز، هرچه بیشتر آموزگار ای است که در آن چیزهای زیادی یاد میطوالنی

واند تکند که میآموزد، کشف میشود، هرچه بیشتر از عمل میزها آگاه میاز این چی

ای که در آن است را به کالس ببرد، به زمینۀ سمینار. آموزش لحظات عمل اجتماعی

 به عمل اجتماعیِ جامعه تعلق دارد.

ه را ب« داریسرمایه»چطور باید عمل اجتماعی را به کالس ببری؟ چطور      ایرا

 شۀ سلطه یافتی؟عنوان ری

عه به داری یاد گرفتم. دیدم جامطور پیوسته دربارۀ سرمایهپیش از همه به     پائولو

یدم ددهنده بود. در یک شهر، میلیونرهایی را میطبقاتی تقسیم شده که برای من تکان

، چیزی ها نفر از مردم گرسنه بودندکه زندگی بسیار خوبی داشتند، درحالی که میلیون

خوردن نداشتند. بازتاب اولیه این بود که بسیاری از مردم خدا را به عنوان خالق برای 

ه او و ها در عشق باین نابرابری پذیرفته بودند، به عنوان آزمایشی برای توانایی آن

وضیحی واقعیت کردم تا ت« مطالعۀ»یکدیگر تحت چنین شرایط سختی. اما من شروع به 

مایهمارکس، سر-طور علمی مطالعه کردمو بعدها بهتاریخی برای این شرایط بیابم 

 داری، اقتصاد.
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ان شآیا معلمان باید اقتصاد و طبقۀ اجتماعی را به عنوان بخشی از دگرگونی     ایرا

 موردتوجه قرار دهند؟

صادی حال، بسیاری از ابعاد این تربیت اقتکنم، بله. باایناینطور فکر می     پائولو

ای دهشهای معلمیِ سیاسیهای معلمی باشد. در برزیل، سازمانادیهباید در دستان اتح

شان باید با دست خودشان نه تنها مسئلۀ حقوق، هایداریم. معلمان از طریق سازمان

شان برای داشتن شرایط بهتر آموزشی را پیگیری کنند. در وهلۀ دوم، معلمان بلکه حق

شان دارند، برای رشدشان. به حقوق یابیشان نیاز به دستیابیبرای امتداد شکل

شان ییابباید کنترل فرایند پایدار شکل شان دگرگونی جامعه است،معلمانی که رویای

ای از سوی تشکیالت نمانند. هرچه های حرفهرا در دست بگیرند، و منتظر آموزش

یآموزد، کشف مشود، هرچه بیشتر از عمل میبیشتر آموزگار از این چیزها آگاه می

 ای که در آن است را به کالس ببرد.تواند لحظات عمل اجتماعیکند که می

مینار هایی از واقعیت را به ستوانید تکهکنید، میزمانی که دگرگونی را انتخاب می

ی را اتوانید مقاالت روزنامهجمهور را ببرید. میهای رئیستوانید سخنرانیببرید. می

 شات بانک مرکزی را ببرید. آن را به کالس ببرید وتوانید تفاسیر گزارببرید. می

هستید،  شناسیتوانید این را انجام دهید حتی اگر معلم زیستامتحانش کنید! شما می

از  مثابۀ شبحی است که بسیاریکه به-کردن محتوای برنامۀ آموزشیبدون قربانی

انید توو نمی . اگر استاد ریاضی یا فیزیک هستید،اندازدمعلمان را به وحشت می

اشد، من تان ربط داشته بمقوالتی را در گزارشات بانک جهانی پیدا کنید که به رشته

ود های بسیاری برای انجام آن وجکنم، چراکه شیوهتان را باور نمیصالحیت و توانایی

اگر بانک  برید.شناسی میدارد. فرض کنید گزارشات بانک جهانی را به کالس زیست

قیمت-دانددادن به کشورهای جهان سوم ضروری میی را برای وامریاضت اقتصاد
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-شناسی میکالس زیست-های اجتماعیتر، و قطع برنامههای باالتر، دستمزدهای پایین

تواند آثار آن را بر رژیم غذایی خانواده محاسبه کند. مردم چند کالری کمتر خواهند 

د؟ آیا این رژیم غذاییِ بدتر رونتری میخورد؟ مردم به سمت چه غذاهای ارزان

 واقعیت« روشنگریِ»ها باید با دهد؟ همۀ اینبیماری کودکان و مرگ را افزایش می

آموزان تا بدانند کسب دانش تنها بلعیدن برای به چالش کشیدن دانش-انجام شود

 ای سیاسی است.دانش نیست و تغذیه هم مسئله

 ضوع اصلیوگو و مودانایی بلعیدن واقعیات نیست: گفت

پیکر لهای مطالعۀ غوهایی با لیستتر از دورهکجا بلعیدن دانش برجستههیچ     ایرا

رای وگویی را بپرسند چطور باید روش گفتآموزان معموالً مینیست. معلمان و دانش

ای هکنند که دورهها اظهار میهای مهارت فنی بکار ببندند. آنموضوع اصلی و دوره

 های موفقیهای آموزشیِ ارتباطات موقعیتهای سوادآموزی، و گروهنگارش، برنامه

تری برای تعلیم اندام کوچکبخش هستند چراکه دانشبرای انجام آموزش رهایی

تری به روش گفتطور طبیعیهای ارتباطات بهکنند دورهوجود دارد. گمان می

 ستاری و علومهای مهندسی، پرهای آموزشی در رشتهدهند. دورهوگویی تن می

تی وگویی باشد وقتواند گفتکند که چطور میزده میاجتماعی آن معلمان را حیرت

 که مواد درسی بسیار زیادی وجود دارد که باید پوشش داده شود.

گو در یک وکاربستن فرایند گفتتاحدودی حق با این پرسش دربارۀ چگونگی به

کنم این مورد اغراقجوداین فکر میکننده است. درکل باواندامِ تحمیلدورۀ دانش

م، بخش داریهای رهاییآمیز است. چراکه همۀ ما شانس بسیار کمی برای دیدن نمونه

تر است تا بازکشف یادگیری در سخنرانی و مباحثۀ سرزنش خود موضوع اصلی آسان

 اندامی بهتوانند دانشهای نگارش، ارتباطات، و ادبیات میوگویی. دوماً، دورهگفت

ای انفعالی هطورسنتی با شیوهها بهها داشته باشند. این دورهکنندگی دیگر رشتهتحمیل
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-کند، بواسطۀ صدای خوابآموزان را بیگانه و ساکت میشوند که دانشتدریس می

-توانم دورهآموزان دور است. من میآور معلم، و بواسطۀ موادی که از عالیق دانش

مارست بر دستور زبان اصلی، علم نحو و علم سجع تعلیم ام را با مهای زبان انگلیسی

توانم های ادبیات را با روخوانی معیارهای رسمی تعلیم دهم. میتوانم دورهدهم. می

تعلیم دهم. انتخاب من  دریافتهای نظامهای درسی دورۀ رسانه را با روخوانی کتاب

ان را آموزعات دانشوگویی است که مسائل اجتماعی و موضوهای گفتتجربۀ قالب

های آموزشی دانم که این انتخاب توسط معلمان دیگر در گروهکند. میجذب می

دیگر مانند ریاضی و مطالعات اجتماعی نیز صورت گرفته است. هنوز، بیشترین کار 

بخش اینجا در ایاالت متحده در مقولۀ سواد انجام گرفته روی پداگوژی رهاییصورت

 تو در برزیل. شده است، مانند مثال

وجود دارد. « فرسودگی»آموزان، خستگی و در خوراندن سنتی دانش به دانش

های بسیار زیادی دارند، کسانی که موضوع مشابهی آموزان و دورهمعلمانی که دانش

-های پست تدریس میاند، کسانی که در مدارس و دانشگاهها تعلیم دادهبرای سال

اد به شوند، اغلب فاقد اشتیاق برای اعتقمی ی از آزمونکسانی که تسلیم رژیمکنند، یا 

 دهند هستند.آنچه انجام می

« یروشنگر»در آموزش مرا به بحثت از « فرسودگی»کردن دربارۀ جریان صحبت

گرداند. مایلم به روشنگری به مثابۀ پاداش معلم فکر کنم. اکنون آموزش رهاییبازمی

ز اهای دیگر عرضه کند. گری از رویکردیاب دیهای سختتواند پاداشبخش می

ان را در بستری جهانی ببینند، روحی آرمانی خواهد تا کارشآموزان میمعلمان و دانش

خواهند دهد که در جاهای دیگر مفقود است. آنچه بسیاری از معلمان میبه آن می

یرم؟ گبدانند این است که چقدر کار اضافه الزم است، چه چیزهای جدیدی باید یاد ب

وانند ترو ناگوار هستند که نمیهای انتقال دانش دقیقاً ازاینهای سنتی و رویکردروش
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ند ککنند که مجبورمان میآموزی عظیمی را تولید میها مقاومت دانشکار کنند! آن

کند، بلکه یتنها کار موگویی نهبا سختی و کندی در کالس حرکت کنیم. شیوۀ گفت

ای هیابی به موفقیت است که به آن پاداشخالقیت و دستحاوی پتانسیلی برای 

 روشنگریِ متقابل. دهد،غیرمعمولی می

بسیار  بخش، برای آموزگاران رهایی«روشنگری»بله. در صحبت دربارۀ      پائولو

ران نیستند. باید از اینکه فکرکنیم ما تنها روشنگ« روشنگر»مهم است که بدانند تنها 

 بخش بر روشنگری واقعیت داللت دارد، امابنظرم آموزش رهایی هستیم اجتناب کنیم.

زان آموروشنگران در این فرایند عامالنی همراه یکدیگر هستند، آموزگاران و دانش

ند، اآموزان در این فرایند بودهها پیش از دانشهمراه یکدیگر. البته آموزگاران سال

است،  ه یکدیگر نیستند. او متفاوتآموزان شبیپس به دالیل بسیاری آموزگار و دانش

 ابزارهای تحلیلی بیشتری برای ادارۀ فرایند روشنگریِ واقعیت دارد.

 آموزان، مبارزه علیهدرگیربودن در فرایند پایدار روشنگریِ واقعیت همراه دانش

ی اگری مرتبط است. این مخاطرهایهام و ابهام واقعیت است، که به اجتناب از کلبی

ی اکنیم! اغلب نتیجهرو داریم، هرچه بیشتر کار مینوان آموزگاران پیشکه به عاست 

توانیم امیدمان را از دست بدهیم. در این لحظات هیچ بینیم. بسیاری اوقات مینمی

روکراتیزه شویم، خالقیت را از دست وحلی نیست و ممکن است از نظر ذهنی براه

روکراتیزاسیون ذهن است، نوعی وبدهیم، بهانه بیاوریم، مکانیکی شویم. این ب

 تقدیرگرایی.

م شده است را در میان دیگران تقسیجهان پایان یافته و ما تنها آنچه شناخته     ایرا

 کنیم؟ چیز بیشتری برای آفرینش نیست؟می

طور کلی معلمانی که به عنوان مبلغ به خود میبله! و جالب است که به     پائولو

یل دیگر، یابند! به همین دلیل و بسیاری دالروکرات پایان میوه بشدن باندیشند با تبدیل
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بخش مبلغ نیستند، متخصص نیستند، معلم صرف ام که آموزگاران رهاییمتقاعد شده

-ی کلمه ستیزهها باید در معنای سیاسجو شوند! آنها باید بیشتر و بیشتر ستیزهنیستند. آن

 جو فعالی انتقادی است.زهبودن. ستی« فعال»جو شوند. چیزی بیش از 

ه دیگر، عمل شخصی خود را ب جو، فعال انتقادی، در تعلیم یا هرجایستیزه     ایرا

د یافته بپذیریم، خودمان را ماننگذارد، بدون اینکه خودمان را به عنوان پایانمی آزمون

 کنیم؟جامعه بازکشف می

 جویی است.بله، بله، دقیقاً! این ستیزه     پائولو

دهیم. فرایند روشنگری آموزان دوباره بسط میما خودمان را همراه دانش     یراا

کند. اگر او فقط روشنگری را به کالس ببرد، بهآموزگار را برای ادامۀ آن نو می

 جویی به معنای بازآفرینی مداوم است.تواند فرسوده شود. ستیزهسادگی می

هایی توانم بگویم این به تنشود. نه، نمیمیدادن امیدتان این مانع ازدست     پائولو

یک یا روکراتوشود. این بخشی از فرایندی است که مانع برفتن امید میمانع ازدست

جوبودن هشده برای ستیزای تحریفتوانیم شیوهشود. البته میشدن فرد میمکانیکی

ای جوییهزکنم، دربارۀ ستیجویی صحبت میداشته باشیم. زمانی که دربارۀ ستیزه

ازاین خیلی خوب شرح دادی، نوعی تالش مداوم برای رشد، کنم که پیشصحبت می

دانی ما یخندد(. مبرای خلق، حتی بدون خوابیدن! چراکه مجبور نیستید بخوابید )می

ا هوقوع است آگاه باشیم، برای غلبه بر محدودیتطور پیوسته از آنچه درحالباید به

 مبارزه کنیم.

ه های جدید را مطالعمجالت تخصصی و کتابمعلمان ممکن است بگویند      ایرا

ها به دهند. آنروز هستند، همیشه خود را بازبسط میکنند، و در رشتۀ خود بهمی

ویی جهای جدید را بشنوند. اما مفهوم ستیزهروند تا ایدهها و سمینارها میکنفرانس
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د و ای نیست. بلکه دگرگونی خوحرفهبخش تنها رشدی متفاوت است. فرایند رهایی

 پیوندند.هم میای که یادگیری و تغییر جامعه بهجامعه است، لحظه

زان دیگر آموآموزان نیست. دانشپس معلم دیگر نقطۀ پایانی پیشرفت برای دانش

 کنند به معلمی برسند که تمام کرده و به ساحلقایق کوچکی نیستند که تالش می

 هاست.م یکی از قایقرسیده است. معلم ه

ن مالک ها مسئولیت بزرگی دارد! نه به عنوابله! البته معلم در قبال این قایق     پائولو

 شود.ها، منجر به دگرگونی میبینی؟ ارائۀ قوی در قایقها. میقایق
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 خترس و مخاطره: نتایج رویاپردازی در بطن تاری

نم باید کآموزان و معلمان را به بحث گذاشتیم اما فکر میدگرگونی دانش     ایرا

شان دارند را نیز بررسی کنیم. صحبتهای خاصی که معلمان دربارۀ دگرگونیترس

ا نگرانند هام. آنهایشان شنیدهطور مستقیم و غیرمستقیم دربارۀ ترسهای معلمان را به

اگوژی انتقال دانش، آموزش را از زیر سلطه خارج کند، جای پدشان بهکه اگر عمل

کنند،  بیانرا کنند که اگر ایدئولوژی مخالف اخراج شوند. دربارۀ خطری صحبت می

ا ههای مخالف با نهادشان شوند. آنکند، اگر درگیر سیاستشان را تهدید میحرفه

-ترسند. معلمان میآموزان میشان در مقابل دانشهمچنین از زشتیِ بازآموزی حرفه

شان برای بودن کنند، پس نیاز به بازآفرینی خودشان در شغلخواهند احساس متخصص

پیشبینی وگویی خالق و غیرقابلهای گفتشود. کالسبسیاری تهدید محسوب می

ن است سازد که ممکاند، بعضی معلمان را از این نگران میشدههستند، در فرایند ساخته

 شان را از دست بدهند.کنند و کنترل یا احترامدر کالس اشتباه 

ش بختوانند مجذوب پداگوژی رهاییترسند هم میمعلمانی که از دگرگونی می

آموزان را خسته ها و دانشدهد، آنها را شکست میشوند. برنامۀ درسی منظم اغلب آن

میشان های آشنای رشتۀ آکادمیکدرس جاری یا محدودیتکند. بواسطۀ طرحمی
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خواهند به عنوان آموزگاران نفس عمیقی بکشند ها میتوانند احساس خفگی کنند. آن

 جای اینکه در پستوی دانش رسمی هوا را قورت دهند!به

کارانه در های محافظهکند، و کاهشآموز مقاومت میشود، دانشمعلم فرسوده می

د. هنوز در آموزش هستنکند که چرا زده میبودجۀ مدرسه بسیاری از معلمان را شگفت

مدرسه هرگز جایی برای پولدارشدن یا مشهورشدن نبوده است. حقوق و منزلت این 

حرفه درطول پنجاه سال گذشته در ایاالت متحده سقوط کرده است. هرچند امکاناتی 

مانند تعطیالت طوالنی و روحیۀ کار برای پیشرفت بشر را دارد. بسیاری از معلمان 

توانند در این حرفه، حتی به عنوان یک خدمات خوبی که می تاثیر کارهایتحت

شان آموزانآیند، و به دنبال این هستند که دانشعمومی، انجام دهند به این حرفه می

لذت یادگیری را تجربه کنند. اما حاال بیش از همیشه، معلمان پاداش کمتر و سختی 

شان ازخودگذشتگیو دانش  شان بهکنند. اکنون تقدیس عشقبیشتری را دریافت می

یابند. این لحظۀ بحران در حرفۀ تعلیم است که برخی تر میبرای رشد بشر را سخت

 گشاید.بخش میمعلمان را به روی رویاهای رهایی

شوند اما بسیاری ها به روی احساس و جذبۀ آرمانیِ دگرگونی گشوده میآن

شوند که آموزش باید رها میها جذب این عقیده کنند. آنهمچنان احساس ترس می

ها از اند. آنشوند چراکه مخاطرات سیاست مخالف را فهمیدهها دور میشود. آن

د. دههدهنترسند، مانند افرادی که قایق را تکان میشدن به عنوان رادیکال میبرجسته

ها درمقابل اقتدارها کاری بودند که در آنهای محافظهتنها سال 80و  70های 

ید توانبه این معنا بود که دیگر نمی 60ای از دهۀ های تودهدگی شد. سقوط جنبشایستا

شما اکنون  کشند. چالشرا به چالش می سیستمای بپیوندید که های گستردهبه جمعیت

ه با خیال جای اینکپذیرتر. اگر بهسازد، و البته آسیبتر میشما را از نظر فردی نمایان

رسمی( باشید، در موضع مخالف  شده )برنامۀ آموزشیدرون اجماع ایجادراحت 
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ه میای کحقوق، یا نگرفتن دوره اخراج، یا نگرفتن ترفیع و کاهش هستید، خطر

 کند. حتی در برخیخواهید تدریس کنید، و مسائلی از این دست شما را تهدید می

 کار افراطی بدل شوید.های محافظهگروه ی برایموارد ممکن است به هدف

کنم، ترس مانند رطوبتی در هوای اتاق معلق است. انی که با معلمان صحبت میزم

دربارۀ  ازاینکه بخواهند راحتکنند بیشکنم بیشتر افراد این ترس را حس میگمان می

آور است که آنچه در مسیر قرار دارد تنها آن صحبت کنند. پذیرش عمومی این شرم

ی هم انیست، بلکه مخاطرات سیاسی و حرفه آموزانکردن همراه دانشسختی و تجربه

به  ازاینکند. پائولو، چیز دیگری هم هست که پیشهست که مخالف را همراهی می

آموزان. در ایاالت بخش توسط دانشپذیرش پداگوژی رهاییعدم آن اشاره کردم، 

آموزان به کارانه از سوی نیکسون و ریگان میل دانشمتحده ترمیمی محافظه

ی، گرایدن را کاهش داده است. اقتدارهای بازخیزگر چیزهایی ازقبیل شغلخطرکر

های ماللت، اخالق نفع شخصی، و رژیمحانات جدید و الزامات برنامۀ آموزشیامت

ۀ یافتن رآموزان دربااند. دانشآموزان تحمیل کردهانگیز بازگشت به اصول را به دانش

ا هخواهند بدانند هر دوره چقدر به آن. میتاب هستندو بی شغل نگران هستند. دلواپس

ها با بیکاری و سقوط کند. آنو اعتبار برای بازار کار کمک می در کسب مهارت

ها را با های پست آنکه مدارس و دانشگاهطح دستمزدها روبرو هستند، درحالیس

وبرکمحور و سدهند! چنین محیط تجارتبیشتر تحت تعقیب قرار میامتحانات هرچه

 تجربی مقاومت کنند. آموزان در مقابل پداگوژیِشود دانشگری باعث می

ترس که هنگام برگزاری کالس باالی سر معلم است را بررسی کنیم. باید این ابر

ود. شترس از تنبیه شاید تنها آغاز انواع دیگر ترس باشد که مانع دگرگونی معلم می

ه ییا مردم اینطور برای ترس از تنبها نامعقول هستند؟ معقول هستند؟ آاین ترس

شدن به مخالفی موثر یا حتی پیش از تالش برای اند که پیش از تبدیلشدهاجتماعی
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رس معلم تواند با توگویی می؟ چطور پداگوژی گفتکنندمخالفت خود را سانسور می

 آموزان مرتبط باشد؟پذیرش یا مقاومت دانشاز عدم

اید کامالً کنیم، بکنم وقتی دربارۀ ترس صحبت مییازهمه، فکر مپیش     پائولو

انتزاع نیست.  یک« ترس»کنیم. شفاف باشیم که دربارۀ چیزی بسیار واقعی صحبت می

نیم. نکتۀ ککنم باید بدانیم که دربارۀ چیزی بسیار معمول صحبت میدوماً، فکر می

یابی برای دست دیگری که همین حاال به آن پی بردم این است، زمانی که در تالش

منجر به  کنیمها فکر میهستیم مسئله اینجاست که وقتی به ترس در این موقعیت

شود. این نیازمند مان میاندیشیدن دربارۀ نیاز به شفافیتِ بسیار زیاد در رابطه با انتخاب

هستند که  ایپیوسته است که به نوبۀ خود تجربیات واقعیهمها یا اعمال بنوعی از رویه

رویاهایم،  هایم وبطه با انتخابکنند. تاحدی که بیشتر و بیشتر در راس را تحریک میتر

ودن را بکه اساساً سیاسی و الحاقاً پداگوژیک هستند شفاف شوم، دالیلم برای ترسان

به عمل  ام.بینی عواقب چنین تعلیمی کردهفهمم، چراکه شروع به پیشهم بهتر می

 کشد لزوماًآموزان را به چالش مینتقدانه آگاهی دانشدرآوردن نوعی از آموزش که م

 کنند.کند که ما را تحریف میها کار میعلیه برخی اسطوره

ه آیند. با بکننده از ایدئولوژی مسلط در جامعه بیرون میهای تحریفآن اسطوره

کشیم. وقتی خودمان را در ها، قدرت مسلط را هم به چالش میهچالش کشیدن اسطور

یگر ددادن شغل، از دانشگاهی به دانشگاه کنیم، مانند ازدستسی واقعی حس میتر

م کبدون دریافت پاسخ مثبت، یا ترس از اینکه کم رفتن برای ارائۀ برنامۀ آموزشی

م بینیم، مجبوریاز دست بدهیم، وقتی همۀ این چیزها را می ماناعتبارمان را در حرفه

ایی برای همان بیافزاییم. باید محدودیتویای سیاسیهایی را به روشنیِ اصیل رروشنی

 مان ایجاد کنیم.ترس
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-کنیم که داشتن ترس معمول است. داشتن ترس ابراز زندهازهمه، تصدیق میاول

 مرام هایتوانم اجازه دهم که ترسهایم را پنهان کنم. اما نمیبودن است. من نباید ترس

ام صریح باشم، سپس یکی از یای سیاسیحرکت کند. اگر دربارۀ روناموجه و بی

نبودن در مسیر تحقق آن رویاست. ترس حرکتشرایط برای ادامۀ داشتن آن رویا بی

نم آموزنده ککننده باشد. در این لحظه، در تفسیر این مسئله تالش میتواند متوقفمی

هایی تیحال، باید محدودام. بااینباشم. اکنون حق داشتن ترس را به رسمیت شناخته

 کردن به معنای پذیرش آن است. را ایجاد کنم تا ترسم را اصالح کنم. اصالح

 کردن آن؟جای انکاربه     ایرا

بله. البته نیازی ندارم دربارۀ ترسم سخنرانی عمومی کنم. اما، نیاز به عقالنی     پائولو

احساس  آن نهم و سازی ترسم هم ندارم و نباید انکارش کنم، برای اینکه نام دیگری بر

کنید، شروع به انکار تان میسازی ترسای که شروع به عقالنیترسم. لحظهکنم نمی

 کنید.تان میرویای

خواهی از ای که میآید، دربارۀ جامعهترس از رویایی که در سر داری می     ایرا

 های دیگر بسازی یا خراب کنی.خالل تعلیم یا سیاست

قیقاً به این دلیل در شما وجود دارد که رویا دارید. اگر رویایبله! ترس د     پائولو

تان از تان حفظ وضعیت موجود باشد، پس از چه چیزی باید بترسید؟ شاید ترس

گر بینی؟ دیکنند. مینیروهایی باشد که در جامعه علیه وضعیت موجود مبارزه می

درت ت کنونی قمجبور نیستی ترست را انکار کنی، چراکه در محافظت از وضعی

هایی تان دگرگونی است، از واکنش قدرتنخبگان را پشت خود داری. اگر رویای

 ترسید که اکنون در قدرت هستند. می
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کنید. بنظرم دو نکته باید تان را انکار میتان را عقالنی کنید، سپس رویایاگر ترس

رس آید و انکار تتان میدربارۀ این موضوع کامالً واضح باشد: ترس از رویای سیاسی

 تان است.انکار رویای

طور واقعی در معرض تجربیاتی قرار ساخت رویای دگرگونی شما را به     ایرا

 دست نیاورید، آنگاه از ورودآمیز هستند، اما اگر آن تجربیات را بهدهد که مخاطرهمی

هم فکر  گراییکنید. اما پائولو، بیا دربارۀ قهرمانتان به واقعیت جلوگیری میرویای

 بودن است، کسی که رویایکنیم، حتی خودنماییِ قهرمانانه، که اغلب همراه رادیکال

گرایی، فداکردن خود، وجود دارد که ای در قهرماندگرگونی انقالبی را دارد. جذبه

بسیاری از مردمی که خواهان تغییر رادیکال هستند آن را دارند. ممکن است احساس 

دهند که هیچ ترسی ندارند. این نیاز به انکار انانه عمل کنند و نشانبورند قهرمکنند مج

ند. کها تحمیل میدهند را بر آنکنند و تحریف کاری که انجام میآنچه احساس می

رس از این . تکندها را به فردی نابسنده بدل میکنند داشتن ترس آنممکن است فکر

لف برای های مختد که در حال آزمایش راهمنظر نشانۀ نابسندگی است، تا نشانۀ این باش

 تان هستید، تا آن را به واقعیت در جامعه تبدیل کنید.تحقق رویای سیاسی

-نیگویی ترس نشانۀ این است که کار دگرگوتحلیل تو کامالً متفاوت است. تو می

، کنیدهی. این بدان معناست که مخالفتی انتقادی میات را به درستی انجام می

ای برای تغییر اجتماعی. رویایت در حال ورود ردن وضعیت کنونی در ستیزهدرگیرک

 ر.ناپذیبه واقعیت است، با ستیزه در تاریخ، و تحریک واکنش و خطر اجتناب

 هاها و ترستواند به ما بیاموزد: محدودیتترس چه می

رویایساختن تان را به عنوان نتیجۀ تالش برای عملیهرچه بیشتر ترسپائولو     

بینی؟ تان را عملی سازید! میگیرید چطور رویایتان به رسمیت بشناسید، بیشتر یاد می

ام. شان نداشتههایهای بزرگ این قرن دربارۀ ترسای با انقالبیایرا من هرگز مصاحبه
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توانم این ام. نمیهایش نپرسیدهدربارۀ ترس« 1فیدل کاسترو»طورمثال هیچوقت از به

چه»با  طورمثالالعادۀ دیگر، بپرسم. یا به، یک انقالبی فوق«2برالامیلکار ک»را از  سؤال

شان ها به رویاهایها احساس ترس کردند، تاحدی که همۀ آناما همۀ آن«. 3گوارا

 ایمان زیادی داشتند.

کنم بسیار مهم است. این فهم از ترس چیزی اما نکتۀ دیگری وجود دارد که فکر می

شود به این شناخت برسم که انسان نوعی هستم. خرد کند اما باعث مینیست که من را 

 هایی برای زمانی جلب کرد کهدادن محدودیتاین شناخت توجهم را به منظور ترتیب

گوید آن یا این کار را انجام بدهم یا ندهم. واضح است؟ باید ترس به من می

 هایی برای ترسم ایجاد کنم.محدودیت

ی را فهم ابخشی، و سپس امتیازاتی که بخشیدهمتیازاتی به آن میابتدا ا     ایرا

ترسم، اما به ترسم اجازه توانم این را انجام دهم چراکه میگویی نمیکنی، میمی

 نخواهم داد مرا از انجام آن بازدارد.

این چیزی است که تالش دارم بگویم. آنچه به عنوان یک نتیجه رخ      پائولو

سازی ترس، منتقدانه آن را فهم جای عقالنیکه در برخی لحظات به دهد این استمی

کند به شما اجازه تان را محدود میکنی. سپس، به رسمیت شناختن ترس که عملمی

دهد به موضعی بسیار انتقادی برسید. جایی که با توجه به روابط دیالکتیکی بین می

 منظورم چیست؟ کنید به عمل کردن.ها و استراتژی شروع میتاکتیک

-هها، شیوها تنها میانجیتان است، تاکتیکاگر تصور کنید استراتژی به معنای رویای

کردن استراتژی هستند. این رابطه ها، ابزارهای تحقق رویا، برای مادیها، راهها، روش

مین ها اجازۀ نقض استراتژی را ندارند. به هتواند به دو قسمت تقسیم شود. تاکتیکنمی

                                                           
1 Fidel Castro 
2 Amílcar Cabral 
3 Che Guevara 
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یز های اقتدارگرا داشته باشید. چتوانید تاکتیکتان نمیکردن رویاهایل برای مادیدلی

ایی را ها را وارد یک توافق کنید، بیشتر فضدیگر: هرچه بیشتر استراتژی و تاکتیک

 کند.تان را محدود میشناسید که اعمالمی

نوع  نیست طور تاریخی ممکنشوید که امروز بهدر برخی لحظات، مثالً متوجه می

شوید. این زمانی است که سادگی سرکوب میخاصی از عمل را انجام دهید چراکه به

دانید که در آن لحظه غیرممکن تان اهلی شده است. میوبیش بواسطۀ نظمتان کمترس

دا کنید تا فرروید! و صبر میمتر را پیاده می 800است یک کیلومتر را پیاده بروید. پس 

شود رفت. البته یکی از مسائل متر دیگر را هم می 200، درحالی که بیشتر راه بروید

ید! یابها نمیجدی این است که چطور جایگاه محدودیت را بفهمیم. این را در کتاب

کردن به آن ها را ایجاد کنید؟ با عملهمراه چه کسی آموختید که چطور محدودیت

 آموزید!دن میشآموزید. با تنبیهکردن میآموزید. با تجربهمی

تشود. معلمان محدودیکاربسته میهای آموزشی بهایدۀ مشابهی در سیاست     ایرا

آموزند. هر عملی برای دگرگونی بخش را با انجام آن میهای انجام آموزش رهایی

ای هسیاسی نیز همینطور است. درکنار تالش برای تغییر، نحوۀ انجامش و محدودیت

های واقعی آموزیم، محدودیتها را میزمانی که محدودیتآموزیم. آن عمل را می

های اجتماعی، دربارۀ اینکه در شرایط کنونی چه میزان مان یا دیگر عرصهدر کالس

یابیم. سپس بازخورد تواند انجام شود به حدی از دانش واقعی دست میاز کار می

مان سازد حرکتاند بیتوهای وحشی ترس که میمان ما را از فانتزیهایواقعی تالش

 ها باتواند وقتی در شناخت محدودیتهایی که میدارد، و فانتزیدر امان نگه می

کنیم باید ترسمان را انکار کنیم و قهرمانانه عمل شویم و احساس میشکست مواجه می

مان را خوب مطالعه کنیم، تصور سوی ستیزۀ افراطی براند. اگر واقعیتکنیم، ما را به

نیم، کخاطر مخالفت شجاعانه را برجسته نمیمان بهکنیم، تنبیه آیندهب نمیسرکو
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ها مان درون آن محدودیتمان را امتحان و مداخالتدرعوض شرایط واقعی سیاست

کنیم. این بدان معناست که معلمان باید نگرشی بسیار تجربی را در را طراحی می

ی های دگرگونی در همۀ سیاستهای تجربهایشان پیش بگیرند. اما نگرشکالس

مشترک است. ممکن است بگویید سیاست داخل و خارج کالس نیازمند پژوهش 

تان های مداخالتکنید تا نتایج و محدودیتتان را بررسی میمداوم است. میدان عمل

اید. د یا رفتهها برویتوانید فراتر از محدودیتکنید چقدر میرا ببینید. سپس کشف می

توانند به معنای پتانسیل دگرگونی دانشها در کالس میثال این محدودیتطورمبه

رای آموزان بها نقض گشادگی دانشآموزان باشند. یک راه فراتررفتن از محدودیت

بخشی است که توسط معلم عرضه شده است. شما موضوعات پذیرش انتخاب رهایی

وجود هنابرابری طبقاتی را بای، و ، جنگ هستهزدگیجنسیتمثل نژادپرسی، « درستی»

ایتان هکنید، کسانی که صحبتآموزان دریافت نمیآورید، و هیچ پاسخی از دانشمی

موز بروید، آمند باشند. اگر فراتر از میل و توانایی دانششنوند که عالقهرا تا جایی می

ها. آن بینید، مقاومتشان کار کنید، نتایج را مییا اگر خارج از زبان یا موضوعات

 تغییر ندارد. های واقعیِمند ریشه در پتانسیلنظامطور رویکرد شما به

های واقعی در مدرسه یا دانشگاه سازماندهی راهی دیگر برای نقض محدودیت

ال بار است. این در ساما در عمل فاجعه« درست»جویانه است که در انتزاع عملی ستیزه

شناس نژادپرست شروع به سخنرانی ک نسلدر دانشگاهم رخ داد، زمانی که ی 1973

خواست رخداد را مختل کند. کرد. گروه کوچک ما از دانشجویان و معلمان فعال می

من این بحث را مطرح کردم که اکثریت دانشجویان چنین عملی را حمایت نخواهند 

جای رود بهیم بیشتر پیشجویی کرد، و حاکمیت لیبرال دانشکده پس از این ستیزه

ور طکار دانشکده را در خندق نگه داریم. بهنکه ما را متحد سازد تا اکثریت محافظهای

 جویانانگیزی در متقاعدساختن دیگران شکست خوردم و گروه ستیزهشگفت
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رال بود و حاکمیت لیب گرایانسخنرانی را مختل کرد. عواقب بعدی شکافی بین چپ

 گرایانعالوه، بخاطراینکه چپهکه منجر به اخراج برخی معلمان رادیکال شد. ب

جای اینکه مسئلۀ دانشکده بشود نژادپرسی در مدرسه و ، بهندسخنرانی را تعطیل کرد

این یک قدم به جلو و سه قدم به عقب بود، به لطف تشخیصی «. آزادی بیان»جامعه، شد 

توانیم داد که میهایی که بعداً برگشت نشانها. محدودیتغلط از محدودیت

انیم، و پایان برسپرست را درگیر بحثی عمومی کنیم، مشاجره را به نفع خود بهنژاد

 نژادپرسی را افزایش دهیم. دربارۀ ماهیت آگاهی

اگر معلم تالش کند از خالل کنند. اقتدارهایی هستند که معلمان را کنترل می

ت، ای که آغازکرده بسیار کوچک اسفشار بیاورد که برای پروژه ایسیاسی گشایش

-فشار واکنش رسمی را احساس خواهد کرد، اشکالی از واکنش یا سرکوب، که نشانه

اند، در این موقعیت، با ها در این لحظه پا پیش گذاشتهای است از اینکه محدودیت

 توانستم ببینم کهای که باال ذکر کردم، میها. در واقعهاستفاده از این نوع روش

-هایی که جایگاه چپ را در معرض تهدید قرار میحاکمیت برای این رخداد با شیوه

ای نشینیکند. سرکوب ما را مجبور ساخت تا عقبمی دهد، اقدام به بسیج نیروها

تاکتیکی داشته باشیم و شیوۀ جدیدی برای کار کشف کنیم. اگر اخراج شدید، به 

ن دشعنوان عاملی در آن مکان پاک شدید و باید جای دیگری شروع کنید. اخراج

کند. در بسیاری موارد تری میمدار محتاطشان سیاستمعموالً افراد را در جایگاه بعدی

-شان را بدهند. نمونههایی که باید خرج خوانوادهکند، مخصوصاً آنمعلم را ساکت می

ایم که در تمام سطوح آموزشی در ایاالت متحده های زیادی از معلمان رادیکال داشته

ان کردن بسیاری از معلمدادن شغل برای ساکتدید صرف به ازدستاند. تهاخراج شده

-کنند، آن را سامان میرسمی صحبت می از برنامۀ آموزشی کافی است. معلمانی که

 هایی از آن هستند.شوند نمونهدهند یا از آن منحرف می
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 هآوردم زمانی که به تازگی تحصیالت تکمیلی را تمام کردیاد میپائولو همچنین به

افول  60های دهۀ بودم، به عنوان یک استاد کارم را شروع کردم، زمانی که جنبش

بود و دانشگاهم مورد حمالت سیاسی علیه پذیرش آزاد قرار  1972کرده بود. سال 

می و آداب نخبگانیِ قدی ها خواستار بازگشت به برنامۀ آموزشیگراگرفته بود. سنت

و بخش خصوصی خواستار مهارکردن جنبش رفتاری سابق بودند. اقتدارهای حقوقی

ها مبارزه برای پذیرش آزاد در آموزش عالی بودند، یکی از آن 60ای دهۀ های توده

های آموزش و دیگر خواستند سیاستِ برابری را وارونه کنند و هزینهها میبود. آن

ترتیب موج حمالت به خدمات اجتماعی را برای مردم کارگر کاهش دهند. بدین

در نیویورک آغاز شد، سال اولم به  1972ذیرش آزاد و شهریۀ رایگان در بهار سال پ

 عنوان استاد دانشگاه.

آورم که در تاالر کنفرانس دانشگاهی بزرگ برای نشستی اضطراری خاطر میبه

ر بود. تبودیم، و در کنار یک استاد دیگر نشسته بودم، دوستی که ده سال از من بزرگ

تم ها چه کنیم، دسداغ دانشکده دربارۀ اینکه با تهدید کاهش بودجههای درطول بحث

رعت سرا برای صحبت باال بردم. به محض اینکه دستم باال رفت، دوست استادم به

دستم را گرفت و پایین آورد. با تعجب به او نگاه کردم و نگرانیِ واقعی، حتی معرفتی 

ی، خواهی شغلت را حفظ کناگر می»گرایانه را در صورتش دیدم. به من گفت، کلبی

ی که ای داشت. اما درسالعادهطبعیِ نیویورکی فوقاو یک لیبرال بود و شوخ« خفه شو!

شدن بود. برای او احساس تاسف در آن لحظۀ بحران با من به اشتراک گذاشت خفه

 ترسد.کردن میکردم. احساس تاسف کردم که او از صحبت

رم به پولش نیاز داشتم و کا-تم شغلم را حفظ کنمخواساحساس ترس هم کردم. می

ه حال کرا دوست داشتم. دوسال طول کشیده بود تا آن شغل را پیدا کنم، بااین

ام در دانشگاه ویسکانسن بودم. هیچ استاد ارشدی آنجا دانشجوی برترِ گروه آموزشی
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یدم یکی ناز من حمایت نکرد چراکه سیاستم از شبکۀ پسران پیر تخطی کرده بود. ش

ا را از هام گذاشته بود تا دیگر دانشگاهنام و هجوآمیز در پوشۀ شغلیای بیها نامهاز آن

ی که ااستخدامم منصرف کند. بنابراین، پس از نه سال در دانشگاه و مدرک دکتری

توانی تصور کنی که چطور همۀ کشور را دنبال کار گشتم. در جیبم داشتم، حاال می

رس بار دیگر احساس تهای مخالفت در ایاالت متحده است. یکز هزینهاین تنها یکی ا

کردم چراکه همۀ اعضای کمیتۀ دکترایم به دالیل سیاسی اخراج شده بودند. تز می

دکترایم را اندکی پیش از انقضای قرارداد استاد ارشدم تمام کردم. هنوز در تاالر 

عادتم بود که دستم را باال بگیرم، نشسته بودم، این  1972کنفرانس دانشگاهم در سال 

م، اآموزشی زبان انگلیسی های اضطراری صحبت کنم. آن سال در گروهو در نشست

کاران مواجه شده بودم، و در کالس خودم پنج بار در طول با اخراج توسط محافظه

لم ام کرد، اما موفق شدم شغپنج ماه شاهدش بودم. دوران سختی بود که تقریباً زخمی

ا حفظ کنم و سیاستم را پیش ببرم، با احساس ترس. هر سال پژوهشی در شرایط ر

 سیاسی جدید برایم بود.

 سیاست، پژوهش هم هست.-حق با توست     پائولو

خطر در بایگانی محصور نشده است. اما پژوهشِ چندان نجیبی نیست، بدون    ایرا 

عمل سیاسی را.  این آزمون ها را بفهمم،توانم ترس از انجام این سنخ پژوهشمی

« یرویای»کنی. خود را برای کنی خود را فاش میای که شروع به مخالفت میلحظه

شده افشاء میشان ساختهکه توسط اقتدارها و حامیان« رویایی»خواهی و علیه که می

 کنی.
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 رغم ترسکردن بهعمل

ید که شناستاحدی می های تشکیالتی رامسئله این است. اما محدودیت     پائولو

 کردن هرگزکنید. به همین دلیل است که بدون عملتان کار یا عمل میدر موقعیت

 هایی که برایتان وجود دارد را بشناسید.توانید محدودیتنمی

هایی که برای عمل وجود خاطر محدودیتبه 1972دوست استادم در سال      ایرا

زآن اکرد و پیشکه باید از آن نگهداری می ای داشتداشت متوقف شده بود. خانواده

 یک شغل را از دست داده بود.

طورمثال، در تان است. بهشدن بواسطۀ ترسکردن بدون فلجمسئله عمل     پائولو

مورد معلمان، این خیلی خوب است که در فضاهای مختلف خطر کنیم، نه فقط در 

نش ک های واقعیِیکی از بخشکنم، چراکه صحبت می« مخاطرات»مدرسه. اکنون از 

یزی چکنید. و اگر خطر نکنید، هیچتان فرمان ندهید، دیگر خطر نمیاست. اگر به ترس

 کنید. بدون خطرکردن، برای من امکان زیستن وجود ندارد.خلق نمی

چراکه  ترسیمکنیم. میبیا فرض کنیم در دانشکدۀ آموزش یک دانشگاه کار می

دی انجام دهیم. آنچه هولناک است این است که آنچه را تالشیم تا چیز جدیدرحال

 طور جدیتوانیم انجام دهیم چیزی نیست که بتواند بهها میدر برخی دانشکده

تشکیالت را به مخاطره اندازد. اما تشکیالت اینقدر نگران حفظ خود است که اجازۀ 

ی با پس از رویارویدهد، حتی چیزی ساده. هرچیزی که بتواند به آن نه! بگوید را نمی

اختن سترسیم. اما همانطور که قبالً گفتم، درحال شفافحساسیت تشکیالت می

نم کخواهیم انجام دهیم. فکر میدانیم چه کاری را میوبیش میمان هستیم. کمانتخاب

یکی از اولین چیزهایی که باید انجام شود آغاز شناخت فضایی است که در آن هستیم. 

های آموزشی مختلف دانشکده، رئیس دانشکده و ناخت گروهاین به معنای ش

رویکردش، فهمش از جهان، جایگاه ایدئولوژیکش و انتخابش است. نیاز داریم 
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های آموزشی مختلف بشناسیم. این نوعی از پژوهش است. من آن معلمان را در گروه

 نامم.نهاد می« نقشۀ ایدئولوژیک»را تهیۀ 

توانیم چه کسی می یفهمیم در لحظات خاص رو، میبا انجام این، دیر یا زود

کردن بهترین راه خودکشی است. مواجهۀ عاشقانه با شیر حساب کنیم. تنها عمل

د توانید حساب کنید و با چه کسی بایغیرممکن است! باید بدانید روی چه کسی می

دیگران و  اتوانید شروع کنید به بودن بوبیش آن را بدانید، میبجنگید. تاحدی که کم

 دهد.تنها نباشید. احساس تنهانبودن ترس را کاهش می

نم. کبودن آموزش پافشاری میاجازه بده اکنون بگویم، چرا مداوماً روی سیاسی

ام بود که به عنوان یک آموزگار دربارۀ سیاست و آموزش صحبت زمانی در زندگی

 ی بود که شروع به صحبتترین لحظۀ من بود. زمان دیگرلوحانهکردم. این سادهنمی

لوحانه بود، زمانی که های سیاسی آموزش کردم. آن لحظه کمتر سادهدربارۀ جنبه

حال، همچنان فکر ( را نوشتم. در لحظۀ دوم، بااین1970) دیدگانپداگوژی ستم

ینم بهای سیاسی دارد. اما حاال مینیست بلکه تنها جنبه کردم آموزش امر سیاسیمی

ودن ببینم که آموزش دارای کیفیت سیاستسیاست است. امروز می که آموزش خودِ

دهد. آموزش سیاست است و سیاست استعداد است، که فرایند یادگیری را شکل می

بخش این حس است، برای معلمان رهایی موزشی دارد. ازآنجاکه آموزش امر سیاسیآ

 آفریند که هنگام تعلیم کمی احساس ترس کنند.را می

ش ترس بودنِ آموزی که از این بابت متقاعد شدم، و قانع شدم که سیاستسپس زمان

من سوژۀ  دهد تلقی نکردم.برد، ترسم را مانند شبحی که به من دستور میرا از بین نمی

ترسم هستم. این فرمانروایی بر ترس زمان زیادی طول کشید تا اتفاق بیافتد. وقتی که 

سربرآورد، بسیاری از مردم در برزیل ترجیح  شایعات یک کودتا 1964در اوایل سال 

شان، ترجیح دادند بگویند هایترس« کنترل»ها را باور نکنند. به جای دادند آنمی
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کردم کودتا ممکن کودتا غیرممکن است. احساسات من متفاوت بود. احساس می

خاطر به اکردم که ممکن است اتفاق نیفتد. پیش از کودتاست، بااینکه به این فکر تکیه

ا، ی داشتم. پس از کودتسیستمبینی مردم در آن زمان ترس کمتری از حرکت خوش

کردن ترس برای همه یکسان طورکلی فزونی یافت. کنترلهای همه و من بهترس

م اطورمثال تجربهتان بستگی دارد. بهنیست. به شدت عمل بستگی دارد. به نتایج عمل

 یدتأکگویم خندد( هربار که این را می. نه؟ )میدر زندان برای من بسیار خوب بود

 کنم که خودآزار نیستم! اما چیزهای زیادی در زندان یاد گرفتم.می

هفتاد و پنج روز را در زندان سپری کردم.  1964چند ماه پس از کودتا در سال 

 های زندان، انواع روابط انسانی باتجربیات مختلفی آنجا داشتم، دربارۀ انواع سلول

افرادی که در زندان بودند و افرادی که ما را به زندان انداخته بودند، چیزهای خیلی 

 ام در تبعید هم چیزهای زیادی به من آموخت.زیاد. تجربه

این دست تنبیهات برای معلمان هنوز در ایاالت متحده بسیار زیاد است. به     ایرا

با سیاست مدرسه، یا سازماندهی  خاطر تعلیم رادیکال، مخالفتتان را بهسادگی شغل

دهید، اما بسیار بعید است که به زندان بیافتید، مگر اینکه آموزان از دست میدانش

ها شدن تقریباً غیرممکن است. در این لحظه، آنبرخی قوانین را زیر پا بگذارید. تبعید

 ه نیستند.واجبودن با آن مخاطر مخالفتنبیهاتی هستند که معلمان در ایاالت متحده به

کمیتۀ دکترای من در دانشگاه مدیسون در دوران ویتنام اخراج شدند چراکه علیه 

جویانه در مقابل نژادپرستی، کرده بودند، و همچنین ستیزه جنگ صحبت

ا شغل و هو آموزش اقتدارگرا ایستاده بودند. اما به زندان نیفتادند. آن زدگیجنسیت

تل شان مخای داشتند و زندگی خانوادگیست حرفهشان را از دست دادند، شکحقوق

ها مجبور به نوعی تبعید داخلی شدند چراکه باید شهر را ترک شد. شاید بگویی آن
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. شدندداشتند و دور میشان را برمیدادند، خانوادههایشان را پس میکردند، خانهمی

 ارۀ ترس؟ی، دربتوانی چیز بیشتری دربارۀ تجربیاتت در زندان یا تبعید بگویمی

ای ام دستگیر شدم لحظات سخت متعددی برازاینکه در کودتا در خانهپس     پائولو

 کنترل ترسم داشتم.

یک روز بعدازظهر، با پنج یا شش تن از همکارانم در سلول بودم، روشنفکران، 

داده  ها به مابانتازگی توسط زندانهار بهاای. نهای حرفهها، دکترها، لیبرالحقوقدان

از  انداختیم. بعضیازاینکه از آن غذای ناگوار بخوریم آن را دور میشده بود، اما بیش

پائولو »زدند. یک پلیس مرد وارد سلول شد و گفت، ما ساکت بودند، بعضی حرف می

سپس گفت، «. حاضر!»آموز در مدرسه جواب دادم مانند یک دانش« فریره کیست؟

تم که حس اطاعت خوبی دارند، وسایلت را بردار و با من عاشق زندانیانی مانند تو هس»

 «فهمی.وقتی رسیدی آنجا می»اما او فقط پاسخ داد، « کجا؟»پرسیدم، « بیا.

مرا در یک ماشین جیپ قرار داد و زمانی که جیپ در حال حرکت بود، احساس 

وشتم نروم؟ سرحاال به کجا می»پرسیدم، کردم ترس مرا فراگرفته است. از خودم می

الع توانم به الزا اطتوانم از آن بازگردم؟ چطور میروم که میچیست؟ آیا به جایی می

ش امکان چیزی است که باید دربارهبرای یک زندانی، نقل« ام؟دهم که منتقل شده

دقیقه به راهش ادامه داد درحالی که ترس از چیزی  40 تا 30نگران باشد. جیپ 

ترل شدم اگر ترسم را کنه بود. در برخی لحظات متوجه میور شدناشناخته به من حمله

 نکنم، مرا نابود خواهد کرد.

یاسی ای میان تجربۀ فردی و لحظۀ سبرای اینکه بتوانم تاحدی کنترلش کنم، رابطه

مقایسۀ وضعیتم با مشکالت کشور تا حدی  تری که در آن بودم ایجاد کردم.بزرگ

ام به اتیشدم که وضعیت طبقکنم. همچنین متوجهشد بتوانم ترسم را کنترل باعث می

عنوان آموزگار ممکن است از من محافظت کند، حداقل در آن لحظه در کودتا. آن 
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ترین لحظات گالویزشدنم با ترسم بود، بااینکه ترس را پیشدقیقه در جیپ قوی 40

 ازآن احساس کرده بودم، زمانی که برای اولین بار دستگیر شدم.

باالخره جیپ توقف کرد، پلیس مرا به یک ستوان پادگان ارتش تحویل زمانی که 

نخستم از چیزی ناشناخته در جیپ، ترس جدیدی  داد. حاال پس از کنارآمدن با ترس

کردم. در پادگان مرا در یک صندوق قرار دادند، نوعی داشتم که باید بر آن غلبه می

ای. یک بود، بدون هیچ روزنهمتر سانتی 90در  60صندوق کوچک که شاید ابعادش 

روز و یک شب را در آن صندوق سپری کردم. زمانی که برای اولین بار پادگان را 

شناسایی کردم و فهمیدم کجا هستم، ترسم از چیزی ناشناخته کاهش یافت، اما سپس 

ترس دومی داشتم، آیا از نظر بیولوژیک در این جعبه دوام خواهم آورد، و چقدر مرا 

ه خواهند داشت. مطمئن نبودم بتوانم با همچین فضایی کنار بیایم. بدنم باید در آن نگ

دار کرد، صندوقی که دیوارهایش موجماندن در یک صندوق را کشف میراه زنده

 ها تکیه دهم.توانستم بدون درد به آنرو نمیبودند ازاین

کردم تا از یابله مپس از پذیرش اینکه در چنین صندوقی بودم، باید با اندازۀ فضا مق

اثرات مخربش جلوگیری کنم، چگونگی نشستن و ایستادن و زانوزدن و چیزهایی از 

ها بودم، گروهبانی به سمت این دست. درحالی که عمیقاً درحال فکرکردن به این

دانست تنها بودیم شروع به صحبت با من کرد. از طریق صندوق آمد و زمانی که می

دانم شما که هستید و همچنین میاستاد، می»به من گفت،  بای آهنی روی درشبکه

ینید. مدت طوالنی نایستید و نشاید. بهدانم که بودن در چنین فضایی را تجربه نکرده

باید در صندوق راه بروید. هر یک ساعت من یا نگهبان دیگری که اینجا بود را صدا 

رای بیرون رفتن، نداشتید، فقط بکنید و بگویید باید به دستشویی بروید، حتی اگر نیاز 

این نصیحت کمک زیادی به من کرد تا با ترسم در صندوق کنار « زود برنگردید.

 بیایم.
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وانم تداستان من در طول کودتا اتفاق افتاد. اما از نظر کنارآمدن با ترس، همچنین می

ین اپوست در برزیل دربارۀ العاده از سوی یک کارگر سیاهدرمورد اظهاراتی فوق

مسئله صحبت کنم که چند سال پیش رخ داد، زمانی که در حال بازدید از یک اجتماع 

ای با حضور حدود مسیحی، اجتماع مردمی کاتولیکی، بودم. آنجا نشست عمومی

تازگی پس از تبعیدم در سال بود، زمانی که به 1980نفر در جریان بود. در سال  1000

و بود. های اصلی سائوپائولاجتماع در یکی از محلهبه برزیل بازگشته بودم. این  1964

نشست مخصوصاً برای ما بود که پس از شانزده سال جدایی، که از برزیل دور بودم، 

 وگویی با هم داشته باشیم.گفت

چهره، قوی و قدبلند شروع به صحبت کرد. او گفت، در یک لحظه، این مرد خوش

ین مرد در اینجا یاد گرفتم چطور بخوانم و های پیشنهادی اچندین سال پیش، با طرح»

ه اما وقتی که شروع ب»کرد. او سپس گفت، و با دستش به من اشاره می« بنویسم،

خواندن و نوشتن کلمات کردم، همزمان با فهم بهتر اینکه جامعۀ برزیل چگونه عمل 

انستند وتکرده است، قویاً برانگیخته شدم تا این کار را با دیگر کارگرانی که نمی

بخوانند هم انجام دهم. و سپس تبدیل به معلم سوادآموزی شدم. شروع به تعلیم افراد 

ردم کها بکنم که دیگر معلمان با من کردند. شروعدیگر کردم، تا همان کاری را با آن

کردن همراه دیگران دربارۀ مشکالت برزیل، کودتا در برزیل و خشونت علیه به بحث

یس آمد و مرا دستگیر کرد. مرا به دفتر رئیس بردند، مرکز پلیس، کارگران. یک روز پل

 «تا مرا به زندان بیاندازند.

م و زندانی شدم تا با رئیس صحبت کندفتر پلیس برده میبه زمانی که »سپس گفت، 

کر میها فکردن به هفت کودکم کردم. و هرچقدر بیشتر به آنشوم، شروع به فکر

 زمانی که ماشین پلیس در مرکز توقف کرد، مرا پیاده کردندترسیدم. کردم، بیشتر می

و به دفتر فرمانده بردند. به من خیره شد و گفت، ببین، من اطالعاتی دربارۀ تو دارم. 
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-ر ایدهتاثیگویند تو مرد خوبی هستی. رفتارت خوب است. اما تحتآن اطالعات می

ه ریره است، و حاال با توجه بای، که نامش پائولو فهای یک برزیلیِ بد قرار گرفته

ین دهی. تو را به اینجا آوردم تا به تو بگویم، اهای این برزیلیِ بد به مردم تعلیم میایده

دهم برگردی، اما لطفاً تعلیم مردم اولین بارت است، اولین هشدار، پس به تو اجازه می

 «های این برزیلیِ بد را متوقف کن.با ایده

ا من ای که رئیس بدر لحظه»وروبر نگاهی کرد و گفت، پوست به دکارگر سیاه

کرد این وسوسه را داشتم که احساس خوشحالی کنم چراکه آزاد شده صحبت می

بودم. و تقریباً استفاده از پائولو فریره را تکذیب کردم. و به خانه آمدم درحالی که از 

رزندانم را در آغوش کردم، من آزادم! من آزادم! فام خوشحال بودم، گریه میآزادی

کشیدم و همسرم را بوسیدم و سه روز را بدون برگزاری هیچ کالسی سپری کردم. در 

روز چهارم به خودم گفتم، نه! این غیرممکن است، باید تعلیم را ادامه دهم. همزمان به 

دامه توانم تعلیم را اها نمیخاطر بچهخواهم چه کنم؟ بهام میخودم گفتم، با هفت بچه

ها را شروع کردم. هفتۀ بعد دوباره به مرکز پلیس م. سرانجام دوباره کالسده

فراخوانده شدم، توسط همان مرد. او گفت، تو پیشنهادم را قبول نکردی، پس حاال 

 «دانم چه زمانی به تو اجازه خواهم داد بروی.مانی. نمیاینجا می

را! همیشه باید به او به  توانم سخنان این مرد را فراموش کنم، اظهارات اومن نمی

 عنوان یکی از بهترین آموزگارانم بیاندیشم، یکی از بهترین معلمانم.

رش هایش و همسو سپس او گفت که در زندان، دوباره شروع به فکرکردن به بچه

کرد. سرانجام برخی افراد مداخله کرده بودند و او آزاد شده بود. زمانی که بیرون آمد، 

 پافشاری کرد.دوباره روی تعلیم 

م، توانیم مسئلۀ ترس را در ارتباط با رویا ببینیاین داستان زیباست چراکه در آن می

 چطور آموخت که ترس را بدون انکار آن کنترل کند.
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او گفت وقتی دوباره شروع به تعلیم کرد برای بار سوم به مرکز پلیس فراخوانده 

که در آن  ایتو نیمی از مردم محلهاند که ببین، به من گفته»شد. رئیس به او گفت، 

شناسند. چرا اینجا را ترک شناسی. و نیمی از مردم تو را میکنی را میزندگی می

محلۀ  شوی و درکنی؟ چرا از اینجا دور نمیکنی؟ چرا پائولو فریره را فراموش نمینمی

-کنی که کسی را نشناسی، چرا زندگی جدیدی را شروع نمیدیگری زندگی نمی

 «ی؟کن

نیمی  اه، آقای رئیس، بله من»پاسخی که به او به رئیس پلیس داده بود این بود که، 

ام را ترک کنم که باید نیمۀ توانم درحالی محلهشناسم. چطور میام را میاز مردم محله

 «دیگر را هم بشناسم؟

کارگر داستانش را متوقف کرد و به من خیره شد درحالی که سکوتی عظیم این 

بزرگ را فراگرفته بود. مطمئنم او سکوتی که توجه مردم را به آنجا جلب نشست 

 «ا افتاد؟هام، چه اتفاقی برای آنو دربارۀ هفت بچه»کرد شنیده بود. سرانجام گفت، می

خاطرآوردن ببین، من از به ای پاسخ داد!العادهش را به چنین شیوۀ فوقسؤالاو 

اطر خای در ترسم بود که دریافتم دقیقاً بهظهلح»ام! او گفت، سخنانش خیس عرق شده

 بینی؟می« توانم ساکت بمانم!فرزندانم نمی

ا هها برای آینده بود. ترس او بدان معنا بود که امید آنرویای او امید آن     ایرا

 ها به زندگی آمده بود.زنده است، آیندۀ آن

و آیندۀ او. بدون امیدش هیچ  بله! رویای او کامالً واقعی بود، امید او     پائولو

ای برای فرزندانش وجود نداشت. سپس با علم به آن بر ترسش غلبه کرد. ترس آینده

راه آن کردن همنتوانست فلجش کند. ایرا این چیزی است که توضیح آن یا زندگی

ان العاده، این کارگر برزیلی، این داستساده نیست. پس از دیدن شیرینی این مرد فوق
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اس وبیش احسزمانی که نشست را ترک کردم آن شب در سائوپائولو، کم ترسش،

 کردم. آن مرد ابعادی از شجاعت را به من افزوده بود.تغییر می

داند برای کرد بکارگر برزیلی به اجتماعی پیوسته بود که به او کمک می     ایرا

لمان از آنچه معهای شدیدی روبرو شده بود، بیش جنگیده است، اما با سرکوبچه می

شان را از دست بدهند شوند، کسانی که ممکن است شغلدر جهان اول با آن روبرو می

 افتند.بخش به زندان نمیاما برای انجام آموزش رهایی

-یکردن برای رویای دگرگونی فکر مزمانی که به پیوستن به یک موقعیت و عمل

-ردی، بهاش صحبت کازاین دربارهگردم که پیشبازمی« نمایۀ ایدئولوژیکی»کنم، به 

-نمی 60دانم این را در دهۀ کردن خودم برای مخالفت. میعنوان راهی برای آماده

زش خوبی سازمان نیافته بودند. حاال ارتجربه بودند و بهها بیفهمیدم، زمانی که خیزش

ن نواعفهمم، همچنین بهپژوهش و آمادگی را برای رسیدن به شرحی مخالف بهتر می

راهی برای کاهش ترس بواسطۀ کاهش اشتباهات و مخاطرات غیرضروری. اگر نمایۀ 

ای از اینکه هرکس از نظر سیاسی چه موضعی دارد، دست آورید، نقشهنهادی دقیقی به

ا هتان را بشناسید، ببینید کدام زمینتوانید متحدانی بیابید، در ادامه دشمنانسپس می

بینی تنها شانس پیشکنند. این آمادگی نهعرضه می های سیاسی راتاحدودی گشایش

کند به پیونددادن شما به فضا. دهد بلکه شروع میغلط محل مخالفت را کاهش می

شدم که باید بیاموزم پیش از آمدن من به عنوان استادی جوان، تاریخ همچنین متوجه

ار کنید اگر اعتببیتوانید خود را سادگی میسیاست در دانشگاهم چگونه بوده است. به

لوحانه برخیزید و چیزی را پیشنهاد دهید که پیش از آمدن شما با آن مبارزه شده ساده

 است.

ه کنند. توانستند برای او مداخلپوست داستان تو دوستانی داشت که میکارگر سیاه

سادگی به توانستکرد پس پلیس نمیاو در پیوستگی با دیگران در اجتماعش کار می
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جو بتوانند تبدیل به ا منزوی کند. او قهرمانی عاشق نبود. اگر معلمان ستیزهاو ر

ادگی ستوانند بهدر پیوند با مدرسه یا دانشگاه شوند، اقتدارها نمی« شهروندان نهادی»

عنوان بیگانگان توصیف کنند. بنظرم انجام نمایۀ نهادی کن کنند یا ما را بهما را ریشه

اعتبار »کند کند. روش سیاسی دیگری که کمک میبه این پیوستگی کمک می

ت تا خطر نهاد اسکنم این به معنای قبول برخی وظایف بینام دارد. فکر می« انحراف

عنوان بخشی مشروع از صحنه شناخته شوید. چیزهای زیادی است که مدارس و به

ی برای ریزمهدهند، از خرید کتاب برای کتابخانه تا برناهای رسمی انجام میدانشگاه

آموزی و تجدیدنظر در چگونگی تزئین ساختمان تا داوری مسابقۀ مقاالت دانش

های آن مانند آموزش اقتدارگرا هستند. اما به این معنا نظامنمرات. در کل، جامعه و زیر

ت. شده یا نزدیک به مخالفت دموکراتیک اسست که هر قطعه توسط اقتدار تسخیرنی

کند، مانند قراردادن قطعات کمتر مضر مدرسه وار کمک میهایی در دییافتن شکاف

یا دانشگاه برای ایفای نقش در اعتبار انحراف. اگر در انواع وظایف کوچک ایفای 

 دواندن در زندگی نهاد. وقتی با انجام اینکنید به ریشهآرامی شروع مینقش کنید، به

ست دحساب اعتباری بهشوید مانند این است که یک کارها به رسمیت شناخته می

 دهد.آورید که به شما اجازۀ فضای بیشتری برای انحراف میمی

ناپذیر است، پس تاحدودی مخاطره و ترس مواجهه با پداگوژی و سیاست اجتناب

وجود خواهد داشت. شما موظف به انجام مداخالتی هستید که به وضعیت کنونی 

را  توانیم تسلیحاتیاما همچنین می دقت بجنگیم،زند. این مهم است که بهصدمه می

روی، بیاندوزید، برای برای مبارزه ذخیره کنیم. اگر اعتبارات انحراف، حق کج

خش، بآورید، برای تجارب رهاییدست میانتقادات رادیکال مشروعیت بیشتری به

های مخالفت. شما یک خارجیِ مطلق و یک داخلیِ مطلق نیستید. شما یک برای برنامه

ر زندگی نهاد دارید و یک پا خارج از آن. کسب این نوع از اعتبار بواسطۀ انجام پا د
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توانید کند. میتان برای مخالفت را تقویت میبرخی وظایف نهادی مشروع شانس

ام بخشد چراکه کاری برای زندگی نهاد انجتان در نهاد امتداد میبگویید این به زندگی

کند. بعدازهمه، تر میا را برای اقتدارها سختسادگی اخراج شماید. این بهداده

 مخالفت برای این نیست که سریع اخراج شوید!

 خندد(.بله )می     پائولو

-یتدریج مشدن نیست، اما برای مخالفت طوالنی، بههدف مخالفت اخراج     ایرا

گوش آب دهید، آنقدر تان پژوهش کنید و در قلمروتان سروهایتوانید روی تالش

پوست در داستان تو. اگر تان برآیید، مانند کارگر سیاههایهسته که از عهدۀ ترسآ

توانید بیشتر پیش بروید. هیچ راهی برای تان امتداد ببخشید، میبتوانید به مخالفت

جلوگیری از خطر، ترس، یا صدمه به وضعیت کنونی نیست، اما شاید بتوانید واکنش 

ها، با چیزی مانند اعتبارات داشتن آنرج از تعادل نگهاقتدارها را محدود کنید، با خا

یسا در اش با کلخاطر رابطهپوست در داستانت بهکنم کارگر سیاهانحراف. گمان می

برزیل، که آنجا و همچنین اینجا در ایاالت متحده نهادی مشروع و قدرتمند است، 

ه ان آشنایانش نداشت بلکعنواعتبار انحراف داشته است. او تنها نیمی از محله را به

ا کرد که او رتر میاش بود، که این را برای پلیس سختدرون یکی از ارکان جامعه

ان خاطر ارتباطات او راه فرار کمتری داشت. همچنبیرون بکشد و حذفش کند. پلیس به

ز کرد، تا ابخش، باید روی ترس و عقایدش کار میعنوان یک آموزگار رهاییاو به

 محیطش استفاده کند. هایفرصت

 آموزانترس از مقاومت دانش

خواهم اینجا از ترس متفاوتی صحبت کنم که معلمان در ایاالت پائولو می     ایرا

 آموزان پداگوژیترسند که دانشها از این میکنند. آنمتحده دربارۀ آن صحبت می

بخش دگرگون های رهاییبخش را رد کنند. معلمانی که خودشان را به شیوهرهایی
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کنند. شان مقاومت میآموزان در مقابل دعوتکنند که دانشکنند اغلب شکوه میمی

 آموزان اغلب انتظارات سنتی دارند.دانش

آموزان به اکنون در ایاالت متحده مشکالت مربوط به نظم وجود دارد. دانش

هند. دنشان میها و الزامات نو هستند واکنش اقتدارهای بازخیزگری که پر از آزمون

بحران اقتصادی نیز تولیدکنندۀ اضطراب و پریشانی است. بازار کار ضعیف است، 

عاً میآموزان سریافزایش است. پس دانشهزینۀ زندگی باالست، هزینۀ دانشگاه روبه

های الزامی ها با خشم از دورهخواهند بدانند ارزش بازاری یک دوره چیست. آن

های اصلی تجارت، ها از حرفهساختن آند که با منحرفکننهنرهای آزاد صحبت می

های تند جدیدی که کند، برنامهمی« تلف»شان را پرستاری، مهندسی، یا کامپیوتر زمان

 رانند.می 70سوی رکود دهۀ انسانی را بهعلوم

توانند با این آموزش شغل شان نگران هستند. چطور میآموزان دربارۀ آیندهدانش

 آموزان در ابعادگری دانشبخش با کلبیست آورند؟ آموزگاران رهاییدخوبی به

ند یابای میبسیار وسیع روبرواند. معلمان اغلب خودشان را درحال ارائۀ رویای جامعه

جویی ها است. حاال ستیزهآموزان آنهای نوری دور از جهان دانشکه به اندازۀ سال

وصاً دربارۀ آپارتاید در افریقای جنوبی آموزان زنده شده است، مخصبرخی از دانش

و مسابقۀ تسلیحاتی و جنگ در امریکای مرکزی، اما مشکل نخستین یک دهه حرفه

بخش است. دربارۀ این مسئله چه صحبتی خواهی های رهاییجای فرصتگرایی به

 کرد؟

، ت. اوالًای اسبسیار واقعی آموزان مسئلۀاین ترس از ردشدن توسط دانش    پائولو 

آموزان دربارۀ شغل و پول نیست که جامعه را به این روز انداخته است. این تفکر دانش

شدن به مسیری خاص برای ایجاد این درمقابل، این جامعه است که در حال تبدیل

وجود  وستهپیآموزان است. برخی شرایط تاریخی و بسیار بهمشیفتگی در میان دانش
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 کنمآفریند. دوماً، فکر مین دربارۀ پداگوژی را میآموزادارد که انتظارات دانش

ست، برای رسمی نی موزش سنتی مشکلی برای برنامۀ آموزشیانتظار یک شغل پس از آ

آوردن ستدکنند هم مشکلی نیست. بهمعلمانی که از رویکرد انتقال دانش استفاده می

صیل سازگار ۀ عادی تحسادگی با شیوای است که بهگرایانهیک شغل انتظار بسیار واقع

وزان به آمهای سنتی اتفاق معمولی است که شیفتگی دانشاست. این برای کالس

ها موافق وضعیت کنونی هستند، شامل بازار کاری کسب یک شغل را پاسخ دهند. آن

کنم هم آموزگار سنتی و هم آموزان باید وارد آن شوند. سوماً، فکر میکه دانش

دموکراتیک، از منظر من، باید پاسخگوی انتظارات دانشبخش یا آموزگار رهایی

 تر باشم.بینآموزان باشند. اجازه بده واقع

بخش، رویاهایی دارم که شاید کامالً متفاوت از چراکه من، آموزگار رهایی

م انجاای غیرمسئوالنه بهآموزان باشد، حق ندارم وظایفم را به شیوهرویاهای دانش

ها تعلیم بدهم که این دوره هیچ سودی نها برای این خواسته به آنتوانم تبرسانم. نمی

 دست بیاورند. این روشن است؟کند که شغلی بهها کمک میندارد اما به آن

 این نکتۀ مهمی است. دوباره توضیحش بده.     ایرا

 آموزان برایبخش هردو حق ندارند اهداف دانشآموزگار سنتی و رهایی     پائولو

نی آموزش های فتوانند جنبهشغلی انکار کنند. همچنان که نمیرا فنی و اعتبار پرورش 

گرایانه برای تخصص فنی وجود دارد که آموزش از را انکار کنند. نیازی واقع

موزان آبخش باید دربارۀ آن صحبت کند. همچنین نیاز دانشدیدگاهی سنتی یا رهایی

از  گرایانهای واقعلف خواستهبه پرورش فنی برای کسب صالحیت مشاغل مخت

 آموزگاران است.

بخش دربارۀ این مسئله دارد چیست؟ حال، تنها تفاوتی که آموزگار رهاییبااین

شان برای پرورش آموزگار سنتی و آموزگار دموکراتیک هردو باید در توانایی
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ین را اگآموزان که برای مشاغل نیاز است، الیق باشند. اما سنتهایی در دانشمهارت

دهد که مرتبط با حفظ تشکیالت است. یک ای انجام میعمل را با ایدئولوژی

زان آموکند در پرورش کارامد باشد، در ساختن دانشبخش تالش میآموزگار رهایی

ای را فاش کند که بسیاری از طور علمی و فنی، اما تالش خواهد کرد ایدئولوژیبه

 ه است. آموزان را احاطه کردانتظارات دانش

کند که انعقاد ایدئولوژی ای را عرضه میهای فنیآموزگار سنتی پرورش     ایرا

پرورش، سیاست انجام چنین کاری  .کندآموزان را تقویت میمسلط بر آگاهی دانش

ند، کها یا کارکردن را پیچیده نمیبخش مشاغل، حرفهکند. معلم رهاییرا فاش نمی

 کند؟ها مطرح میتعلیم آن اما مسائل انتقادی را هنگام

 ای در کار نیست.سازیبله! هیچ پیچیده     پائولو

شوند باید مورد انتقاد قرار های شغلی در همان زمانی که آموخته میمهارت     ایرا

آموزانی را نیاز دارد که وارد بازار کار درندهبگیرند چراکه شرایط کنونی جامعه دانش

 ای شوند. 

-ه، این الزم است! چطور ممکن است پیش از دگرگونی جامعه دانشبل     پائولو

 حکیضآموزان دانشی که برای بقاء به آن نیاز دارند را انکار کنند؟ بنظرم این انتظار م

 خندد(.است )می

-بخش درکنار لزوم پرورش دانشپس وظیفۀ ما به عنوان آموزگار رهایی     ایرا

های بسیاری است که به این تقادی دربارۀ آموزشت انسؤاالآموزان برای شغل، ایجاد 

ند تواآموزان باید کسب درآمد کنند، و هیچکس نمیدهیم. دانشها میمنظور به آن

ها را تحقیر کند. همزمان مسئلۀ پداگوژیک این این نیاز را انکار کند یا این انتظار آن

ربارۀ مشاغل و است که چطور باید در پرورش مداخله کرد تا آگاهی انتقادی د

 همچنین پرورش ایجاد کرد.
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را در  برم. اما این جنبهنمی سؤالکنم یا زیر نیاز به پرورش را انکار نمی     پائولو

کنم. هنوز آنچه غیرممکن است ، در کالس، تحلیل میسیستمانتقادم از کل 

این ؟ بینیخندد( میام! )میبودن است چراکه من یک انقالبیکفایتآموزگاری بی

ید تر درگیر جستجویی برای دگرگونی باشیک تناقض خواهد بود. هرچه بیشتر جدی

موزان را به چالش آتر باشید، باید بیشتر به دنبال دانش باشید، بیشتر باید دانشباید دقیق

-ای شوند که هنوز در آن زندگی میبکشید تا ازنظر علمی و فنی آمادۀ جامعۀ واقعی

نند، کن از دوره تنها برای یافتن شغل و شادبودن استفاده میآموزاکنند. اگر دانش

 ای به چالشها را دقیقاً در همان لحظهخندد( باید آنها را بکشید! )میتوانید آننمی

 کنید تا آماده شوند.شان میبکشید که کمک

د ابینند؟ همزمان هم بر موآموزان این را به مثابۀ یک اغتشاش نمیآیا دانش     ایرا

 کشید.ها را به نقد میگذارید و هم آندرسی صحه می

ناقض به ها باید بفهمند تنه، این اغتشاش نیست. این یک تناقض است. آن     پائولو

تواند همزمان در مسیرهای مختلفی حرکت کند، که این معناست که کنش انسان می

که دانشجویان  تواند هم حاوی خودش باشد و هم نقیضش. مثالً همزمانچیزی می

هایی رسشبخش باید پشوند، معلم رهاییمعماری یا پرستاری به شایستگی پرورانده می

های فقیرنشین، اینکه نیازهای را ایجاد کند دربارۀ چگونگی زندگی مردم در محله

ها چیست. این کافی نیست که دانشجویان را آماده کنی تا فقط پزشکی و مسکن آن

مان بسازند و ثروتمندان را درمان کنند. همانطور که کافی نیست برای ثروتمندان ساخت

ۀ مهای مسکن و پزشکی باید در برناتنها برای فقرا احساس تاسف کنند. سیاست

 ادغام شود. آموزشی

ای و فنی مانند پرستاری، حسابداری، های تخصصی، حرفهاکنون، برنامههم     ایرا

ور طآموزد که بهای را میهای شغلیابی، مهارتکامپیوتر، مهندسی، تجارت، و بازاری
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 تقادی برنامۀکند. سویۀ انپیشبینی میغیرانتقادی دانشجویان را روانۀ بازار کار غیرقابل

های آزاد، در برنامۀ دانشگاه جای دارد. های هنرتقریباً تنها در برخی دوره آموزشی

ا، نه هلمان ادبیات، در برخی دورهشناسان، مورخان، معشناسان، فیلسوفان، انسانجامعه

خواهند انتقادی بیاندیشند. تنها بخش کوچکی از این ها، از دانشجویان میهمۀ آن

بازتاب درواقع به بررسی انتقادی کار، حرفه، یا سلطه در بازار کار اختصاص دارد. در 

های ورهها را به د(، برخی فصل1980) تعلیم انتقادی و زندگی روزمرهنام کتابم به

به عنوان یک موضوع بررسی شده است. « کار»ام که نگارشی اختصاص داده

ه به هایی کتفکیکی رادیکال وجود دارد میان برنامه حاضر در برنامۀ آموزشیدرحال

ترین یهایی که به انتقاددهند و برنامهترین شکل افراد را برای مشاغل پرورش میواقعی

ا از تصادفی نیست، سیاسی است. این کارگران آینده راندیشند. این تفکیک شکل می

طور کامل تفکر انتقادی را از پرورش جدا دارد. این بهفرار از ایدئولوژی مسلط باز می

 یستمسکارگران برای به چالش کشیدن سازی برای شغل توانایی کند. این نوع آمادهمی

 دهد.را کاهش می

ای کار های آموزشیه اغلب در گروهبخش این است کمشکل آموزگاران رهایی

د، ندهند، که کمترین گرایش به حرفه را دارکنند که کمترین آموزش شغلی را میمی

های نگارش، رسانه، و ادبیات را مانند من که در گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره

ایم هدهم، همراه متخصصان زبان انگلیسی کمی که در دانشگاهم داریم. دورهتعلیم می

پر شده است از متخصصان تجارت، تکنولوژی، پرستاری، و کامپیوتر، که بواسطۀ 

شان مملو از تشویش شغلی هستند. از ابتدا دانشجویانی که وارد کالسهای اولیهبرنامه

-دانند آموزشی که آنجا عرضه میشوند میانسانی میهای علومهای من یا دیگر دوره

ای خواهد های الزم برای بازار کار حاشیهو آموزش شانشود نسبت به اهداف شغلی

بود. مایلم خاصیتی برای ضرورت ایجاد کنم، پس دریافتم که دورۀ نگارش توانایی 
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حال که یک برنامۀ شغلی نیست. شاید به ایجاد اندکی آگاهی انتقادی را دارد، بااین

ای شغلی معین هاین خاطر که خواندن، نگارش، و فکرکردن به عنوان اساس مهارت

اند، که برای همۀ مشاغل الزم هستند، بااینکه خود نگارش انتخاب شغلیِ محدودی شده

تواند سواد انتقادی را در کنار جهان شغل است. معلم نگارش می جویانبرای اکثر دانش

توانند موضوعات اجتماعی را به های نگارش میخاطر که دورهاینجای دهد، دقیقاً به

عات اصلی برای پیشرفت سوادی تحلیل کنند. فنون نگارش به موضوعات عنوان موضو

نتقادی ت اروی مطالعا هایی بیافریند، پس کالس نگارش بهواقعی نیاز دارد تا ترکیب

 ترین موضوع آموزش، یعنی پرورش شغلی، باز است.غیرانتقادی روی

زبان  دهم. به دو معلم بگذار با مثالت از دورۀ نگارش یا معلم نگارش ادامه     پائولو

ی را نمیاانگلیسی فکر کن. یکی متقاعدی ارتجاعی است که هیچ تغییر اجتماعی

کند هرچیزی که وجود دارد خوب است و باید همانطور بماند. او خواهد. او فکر می

شان شرمگین باشند. معلم خورند باید برای شکستکند کسانی که شکست میفکر می

-داند که همکارش در اشتباه است. از منظر منافع تودۀ مردم، او میدیگر در مقابل می

ارش داند که معلم نگبخش نیز میداند که ارتجاعی در اشتباه است، اما اموزگار رهایی

شان حفظ گاهزند، که بزرگترین تکیهسنتی از منظر طبقۀ حاکم حرف کامالً درستی می

 وضعیت کنونی است.

ویکردی متفاوت در زبان، تعلیم، و یادگیری دارد. او بخش رپس آموزگار رهایی

ای ایدئولوژیک است. زبان به طبقات اجتماعی ربط داند که زبان مسئلهخوبی میبه

بخش همچنین شود. اما معلم رهاییدارد، هویت و قدرت هر طبقه در زبانش بیان می

ت. گرایانه اسخبهداند که امروزه استاندارهایی که بر زبان حاکم است بسیار نمی

ر معلم ی دارند. اگدهایی که بر جامعه حاکمند نیز بواسطۀ زبانِ قضاوت استاندارقدرت

عیارِ نخبگان م خوبی بداند که زبانِبخش بخواهد به شایستگی تعلیم دهد، باید بهرهایی
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است که دارای ارزش است. دستیابی به این معیار زبانی برای مردم معمولی از طبقاتی 

ش بخش بدون سرزنتر دشوار است، چیزی که معلم رهاییزمینۀ اقتصادی پایین با

اسی های سیپذیرد. با فهم جنبهشان با کاربرد درست میخاطر مشکالتآموزان بهدانش

ر خاطآموزان بهبخش از سرزنش دانشو نخبگانی کاربرد استاندارد، معلم رهایی

کند. با دانستن همۀ این چیزها، معلم می ها با اشکال حاکم اجتنابتصادم زبان آن

دارد کند که باید به تسلط خوبی بر انگلیسی استانآموزانی کار میبخش با دانشرهایی

 و کاربرد درست دست یابند.

گویی انگلیسی استاندارد یک مهارت شغلی و اجتماعی است که دانشمی    ایرا 

بخش مجبور به تعلیم کاربرد درست آموزان باید دارای آن باشند؟ آموزگار رهایی

 است؟

بخش باید این را بداند، یا مشکالت زبانی را به این شیوه بله، معلم رهایی     پائولو

شود مفهومی عمیقاً ایدئولوژیک است، اما تعلیم خوانده می« استاندارد»ببیند. آنچه 

 کاربرد درست در کنار انتقاد از پیامدهای سیاسی آن ضروری است.

بخش حق این است که با دانستن همۀ این چیزها، آیا آموزگار رهایی سؤالال حا

تم من یک انقالبی هس»ندادن کاربرد استاندارد را دارد؟ آیا او حق دارد بگوید تعلیم

نه. از نگاه من، او باید این امکان را برای « دهم؟پس انگلیسی استاندارد را تعلیم نمی

زرگ مند شوند اما اینجا تفاوتی بز انگلیسی استاندارد بهرهآموزان ایجاد کند که ادانش

هور گرا قوانین انگلیسی مشکه یک سنتمیان او و معلم ارتجاعی دیگر است. درحالی

ای که در این قوانین مندرج دهد، تسلط ایدئولوژی نخبگانیخندد( را تعلیم می)می

خش کاربرد استاندارد را برای بدهد. معلم رهاییآموزان افزایش میاست را بر دانش

که که تمام عناصر ایدئولوژیک این وظیفۀ نامیمون دهد، درحالیها تعلیم میبقاء به آن

ربارۀ توانند دکنم معلمان اینطور میبینی؟ فکر میگذارد. میها به بحث میرا با آن
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رد شان از کاربرد استانداآموزان و همچنین ترسپذیرش دانششان از عدمترس

 بیاندیشند.

طالعه ای مهای فنی را به دلیل واقعیات سیاسیما کاربرد استاندارد و مهارت     ایرا

آموزان و معلمان با آن روبرو هستند، این واقعیت که جامعه هنوز کنیم که دانشمی

گرا نیست که استاندارهای نخبگانی بر آن تسلط نداشته باشند. آنچه برای تساوی

رد آموزان بر کارببخشی هستند که تسلط دانشهای رهاییاریم شیوهمداخله نیاز د

کنند ها را تشویق میکه آندهند، درحالیرا افزایش می های شغلیدرست و مهارت

ند. نابرابر بازار کار را به نقد بکش یژۀ خودشان احترام بگذارند و ماهیتکه به زبان و

لیم کارگری آغاز به تع نی که در دانشگاهِای است که از زمااین وظیفۀ توامِ پیچیده

ور طهای زبانی و نقد سلطه بهکردم توجهم را به خودش جلب کرد، برای بسط مهارت

 همزمان.

ن گرفتم، زمانی که با معلماای است که در برزیل میبله. این موضعی     پائولو

یل را افتتاح برزکردم. یک یا دو سال پیش، کنگرۀ معلمان زبان پرتغالی در صحبت می

ام، دقیقاً دربارۀ این صحبت کردم که شکل استاندارد یا کاربرد کردم. در سخنرانی

ای دموکراتیک جذب شود. این مشکل بسیار تواند در پداگوژیدرست چگونه می

دارد میان  ای وجودبزرگی برای معلمان در برزیل است چراکه تفاوت طبقاتی گسترده

ها نند. آنکای که کارگران صحبت میکنم و پرتغالیمی ای که من صحبتپرتغالی

ان نیز شها کامالً متفاوت است. ساختار اندیشهدو جهان زبانی متفاوت هستند. نحو آن

متفاوت است. مثالً مسئلۀ مطابقت فاعل و فعل از یک طبقه تا طبقۀ دیگر در برزیل 

 کامالً متفاوت است.

ند آموزان معمولی ثابت کنرزیل، اول باید به دانشای ببنظرم معلمان در مناطق توده

گذارند. دوم، باید اثبات کنند که زبان مردم به همان زیبایی که به زبان مردم احترام می
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شان ایمان پیدا کنند، از زبانها کمک کنند تا به زبانزبان ما است. سوم، باید به آن

ن کشف کنند. چهارم، معلمانی که شاشان شرمگین نباشند، بلکه زیبایی را در کلمات

کنند باید نشان دهند که شکل معمولی زبان هم دستور در میان مردم معمولی کار می

ها نامحسوس است. شیوۀ عادی گفتارشان نیز زبانی دارد که در آن لحظه برای آن

ود. شها وجود دارد چراکه به آن زبان صحبت میقوانین و ساختارهایی دارد. زبان آن

شود، پس ساختاری دارد. اگر ساختار دارد، پس قوانین دستوری هم ر صحبت میاگ

وجود دارد،  ای ناشناختهدارد. پشت این گفتار معمولی، دستور زبانی نانوشته و زیبایی

-کند. برای سازماندهی چنین دانشی و شفافکه البته طبقۀ حاکم به آن توجهی نمی

ه گانی و بنابراین خود طبقۀ نخبگان، باید بساختن آن برای مردم، سلطۀ اشکال نخب

 چالش کشیده شوند.

ای وهرغم زیبابودن، این شیآموزان بگویند، ببین، بهدرنهایت معلمان باید به دانش

از خاطر مسائل سیاسی قدرت، نیکنی مشمول مسئلۀ قدرت هم هست. بهکه صحبت می

رای نظور بقاءات در مبارزه بمداری بدانی چگونه بر زبان مسلط تسلط پیدا کنی، به

 دگرگونی جامعه.

د، اما پائولو اگر تو کاربرد درست را تعلیم دهی، ممکن است شاید کسی از من بپرس

آموزان طبقۀ فقیر یا کارگر ایدئولوژی حاکم را از طریق کاربرد نخبگانی دانش

ان یا مدرسه بدریافت کنند. بله! این یک خطر است. اما ایدئولوژی مسلط تنها از طریق ز

های دیگر بازتولید در جامعه وجود دارد، و زبان تنها یک شود. راهبازتولید نمی

یم آموزان طبقۀ کارگر انکار کنتوانیم برای دانشمکانیسم است. برای من، آنچه نمی

این است که فهم برخی از قواعد دستور زبان مشترک با طبقۀ حاکم است. فهم اشکال 

کند. شاهدی که باید در زمانی نمی ها سختدر مبارزه را برای آن نخبگانی تنها بقاء

ا نیاز هآموزان ارائه شود این است که آندهیم به دانشکه شکل استاندارد را تعلیم می
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ه خاطر بقاء، بلکه فراتر از همه برای مبارزۀ بهتر علیه دارند به آن مسلط شوند نه فقط ب

 طبقۀ حاکم.

« بقاء»حال باید واژۀ بخش است. بااینسیاسی برای معلم رهایی این معرفتی     ایرا

ا آموزان رکارانه است که معلمان و دانشمفهومی محافظه« بقاء»را نقد کنم، چراکه 

ایجاد ترسی با « بقاء»دهد. واژۀ در موضع دفاعی قرار می 60گرایی دهۀ پس از تساوی

ت متحده مسموم کرده است. ترس ازآنچه نیاز است فضای آموزشی را در ایاالبیش

سوی ا بهر اران کمک کرده است تا برنامۀ آموزشیکآموزان برای بقاء به محافظهدانش

 آموزان، معلمان و والدینگرایی و بازگشت به اصول سوق دهند. ترساندن دانشحرفه

 رۀ اخیر برای خردکردن برنامۀ آموزشیِکاران در دودربارۀ بقاء، به محافظه

ای باقی مانده بود. از زاویه 60ای کمک کرده است که از دهۀ راتیک و تجربیدموک

وسط ای غیرضروری تازحد دربارۀ بقاء پدرگراییدیگر، باید بگویم صحبت بیش

ا هآموزان در کنارآمدن با بازار کار درنده بسیار زیرک هستند. آنمعلمان است. دانش

ۀ گستاخی نقشی به موثری برگ، اراده، و دانند که ارتباطات، پرخاشگری، اقبالمی

ها، و آموزش انتقادی، و آموزان به مدارک، مهارتکنند. دانشبازی می شانمدرک

ها از تصویری هشداردهنده از واقعیت سودی نظارت بزرگساالن نیاز دارند، اما آن

ه بگرایی و بازگشت به اصول که مانند کلیدهای ورود برند، جایی که حرفهنمی

اری دانشکشوند. ترس از بقاء تنها محافظهقلمرویی ترسناک هستند به اشتباه ارائه می

ند تا به کآموزان و معلمان را تشویق میکند، بواسطۀ اینکه دانشآموزان را تقویت می

که یادگیری انتقادی و سیاست تنها حل فکر کنند، درحالیای شغلی به عنوان راهبرنامه

ای گرایی همیشه برنامۀ آموزشیشوند. آموزش کاری و شغلیپرتی مباعث حواس
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-شوند. برنامهآموزان انتخاب میاند که توسط نیروهای تجاری برای تودۀ دانشبوده

در  ای به استخدامهای مدرسههای کارمحور سابقۀ تاریخی ضعیفی در اتصال پرورش

 آینده دارند.

. در فرهنگ من بسیار تقدیس شده است ها را به این دلیل گفتم که موضوع بقاءاین

های نیویورک کنم که استادان بزرگ بقاء سوسکهمیشه به خودم یادآوری می

نند که کها هر نسل را به گونۀ جدیدی بازتولید میهستند! جایی خوانده بودم که آن

شان مرگبار هایی مقاومت کنند که برای پدربزرگ و مادربزرگکشدر مقابل حشره

شان صحبت توانند با غرور و افتخار از قدرت بقاء فرزندانها میست. سوسکبوده ا

ها به احتمال زیاد بهترین بازماندگان یک جنگ هستهکنند. جایی خواندم که سوسک

های مردم دربارۀ زمانی بود که توده 60چندان دور، دهۀ ای خواهند بود. در گذشتۀ نه

ی سوسک در خدمت نیاز اقتدارها برا ی«بقا» «.بقاء»فکر کردند، نه فقط  «پیشرفت»

و محدودساختن مطالبۀ قدرت، برابری، و  60ای دهۀ های تودهمهارکردن جنبش

 کامیابی است.

ایی که هکند، ترسهای سیاسی نوسان میزمانی که آونگ سیاسی به سوی جنبش

دهای بخش دارند همراه با تغییر جزروممعلمان دربارۀ عدم پذیرش آموزش رهایی

اری ککنم، همراه این دوران محافظهها، فکر میتاریخ تغییر خواهند کرد. این ترس

های دوران، هستند. حق با تو است پائولو، دربارۀ نیاز به ایجاد امتیازاتی برای محدودیت

های نیاز به الحاق یادگیری انتقادی به کاربرد درست و موضوعات شغلی. اما دوران

کنند ساخته و نساخته در تاریخ هستند. به ها را ایجاد میمحدودیت کار که اینمحافظه

جویی عمومی، مقاومت کاری و بازگشت ستیزهکردن محافظهمحض فروکش

ه زوال یابد. آیا معلمان سپس بکننده باید آموزی در مقابل یادگیری دگرگوندانش

کنند؟آموزان سقوط میتمایالت تجربی دانش پس
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بخش وجود و دقت در آموزش رهایی آیا ساختار

 دارد؟

 

 

ن بخش اقتدار سنتی را دگرگوهای رهاییساختار علیه ساختار: کالس

 کنندمی

ها و مخاطرات دگرگونی صحبت کردیم. حاال باید ازاین دربارۀ ترسپیش     ایرا

 بخش صحبت کنیم.دربارۀ ساختار، دقت، و اقتدار در پداگوژی رهایی

-د. میپرسنوگویی میکننده و گفتساختار در کالسی دگرگون معلمان دربارۀ

ی اند و الزاماتخواهند بدانند چه نوع دقتی آنجا وجود دارد. درنتیجۀ آموزشی که دیده

ای بسیار هنجارمند را مشخص ها برنامهکه دربارۀ شغل وجود دارد، معلمان پیش از آن

ای هارد اغلب در مراکز اقتدار، گروهتر، طرح درس استانداند. در درجات پایینکرده

های دولتی تدوین شده است. معلمان دانشگاهی لیست برنامۀ آموزشی رسمی و کمیته

های شان است. این برنامهبرند که شکل سنتی موضوعای را به ارث میمطالعۀ رسمی

 دآموزان استقالل اندکی برای بازسازی دانش موجواستانداردشده به معلمان و دانش

 دهد.می

دنبال برنامۀ آموزشی استانداردی هستند که جایگاه اقتدارهای دولت و مدرسه به

معلم را تثبیت کند. تنها تصور کنید، به شخص معلم خارج از فرایند تولید دانش 
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چه تعداد  گویدبخشند. این برنامۀ آموزشی مکانیکی اغلب به معلمان میمشروعیت می

آموز چند کلمه باید در یک مقاله انده شود، یک دانشصفحه باید در طول هفته خو

تولید کند، چه تعداد آزمون در چه فواصلی باید گرفته شود، در طول ترم چندبار باید 

هایی از تاریخ باید پوشش داده شود، و چیزهایی از این به آزمایشگاه رفت و چه سال

ند، کای تدریس عرضه میای برای خود را به عنوان مدلی حرفهدست. چنین پداگوژی

گیری و آزموده ای که به سادگی اندازهشده، همراه با یادگیریمدلی کامالً معماری

شود. مدیریت ضدانقالبی در آموزش راحتی توسط ناظران نظارت میشود، که بهمی

گیرد که برای مدیران و حسابداران ساخته شده است. کار میای را بهبرنامۀ آموزشی

کند و فکر های مدرسه را جذب خود میی مدرسه بخش بزرگی از پولروکراسوب

ان در آموزخوبی کار کنند که معلمان و دانشتوانند بهکند مدارس تنها زمانی میمی

 جریان آن نباشند.

-یهای جمعی، البوجود دارد. منافع تجاری بواسطۀ رسانه« زنجیرۀ عظیمِ بودن»اینجا 

دوحزبی بر جامعه مسلط هستند و انتخابات مقامات  ظامنهای همکاری، و ها، کمپین

مًا آموزشی اس سیستممحور یک کنند. سپس مقامات تجارتدولتی را کنترل می

به برنامۀ آموزشی این « عمومی»کنند. این تحصیل سازند و اداره میرا می« عمومی»

خصوصی  های تشکیالت اقتصادیِدهد که هر نسل جدیدی را با ارزشاختیار را می

اجتماعی کند. بنابراین آموزش عاملی پیچیده و غیرمستقیم است که به منافع رایج در 

آوردن هواداران نخبگان از دستبخشد. برای بهبخش عمومی شخصیتی حقوقی می

کنند یای را تحمیل می، مدیران دولتی و محلی برنامۀ آموزشی مکانیکینظامچنین زیر

دهند را کنترل کنند. این موزان در هر کالسی انجام میآتا هرآنچه معلمان و دانش

ترین پداگوژی برای حفظ اقتدار نخبگان مراتب روش انتقال دانش را مناسبسلسله

یابد. پس روش انتقالی یک حادثۀ سهوی نیست. مسئله آگاهی بخشیدن به اقتدارها می
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برنامۀ  راحتیعۀ ما بهمراتب در جامنیست. نابرابری و سلسله« تعلیم موثرتر»دربارۀ 

کند که با کنترل از باال سازگار است. آن زنجیرۀ اقتدار به ای را تولید میآموزشی

را  های سراسر کشورشود که مدارس و دانشگاهپداگوژی انتقالی و منفعلی ختم می

آورد. همچنین این زنجیره منجر به اخراج معلمان، مقاومت تحت سلطۀ خود درمی

 شود.بخش از پایین میو فوران مداوم اصالحات رهایی آموزان،دانش

معلمان در پایین این زنجیرۀ عظیم قدرت نخبگان قرار دارند، یک حلقه باالتر از 

بخش تعمق های رهاییآموزان. اگر از معلمان بخواهیم در دگرگونی به روشدانش

وجود  از کارسوی شیوۀ جدیدی زده خواهند شد اگر ساختاری بهکنند، اغلب شگفت

داشته باشد که بتواند با طرح درس استاندارد رقابت کند. در تالش برای روشنگری 

ه مند و شایستنظامشوند اگر زده میآموزان، شگفتواقعیت و توانمندسازی دانش

ظم نومرج است، تالشی بدون جهت است؟ بیبخش نوعی هرجباشند. آیا روش رهایی

گویی وهای گفتدربارۀ دقت و ساختاری که در کالس گیر است؟ نیاز داریمو آسان

 بینیم صحبت کنیم.می

کنم این پرسشی بسیار بسیار خوب است. همچین از من دربارۀ فکر می     پائولو

شده است، نه مشخصاً در ایاالت متحده، اما در اروپا، برزیل و دیگر  سؤالآن 

بسیار  هایرا مطرح کردی جنبهای که تو مسئله کشورهای امریکای التین. به شیوه

 ها اشاره شود.جالبی وجود دارد که باید به آن

خندد(، اکنون دقیق نباشم! )میبرای مثال، من احساس دارم، اما ممکن است هم

آموزان جوان ، زمانی که برخی معلمان و دانش«من احساس دارم»گویم چراکه می

کنند، می أکیدتت در برنامۀ آموزشی سنتی پرسند، به اشتباه بر دقتی شبیه این میسؤاال

کنند، می دتأکیها، بر ابعاد اقتدارگرای این روش سنتی دقت در انتخاب محتوای برنامه

ن دانند، برای من ایمی« دقت»این شیوۀ مکانیکی تفکر و انجام برنامۀ آموزشی را 
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ی و اقتدارگرا کنیست. برنامۀ آموزشی استاندارد و انتقالی شیوۀ تفکری مکانی« دقت»

ای است که بیش از هرچیز بر فقدان عظیم اعتماد به خالقیت دربارۀ سازماندهی برنامه

آموزان و توانایی معلمان داللت دارد! چراکه وقتی مراکز خاص قدرت آنچه دانش

ها تمرین خالقیت بین سازند، روش اقتدارگرای آنباید در کالس انجام شود را می

کنندۀ فعالیتکند. مرکز فراتر از همه فرمانده و ادارهزان را رد میآمومعلمان و دانش

 آموزان، از راه دور، است.های آموزگاران و دانش

مان آموزان یا معلام. زمانی که دانشبگذار به عقب بازگردیم، ایرا، به آغاز اندیشه

تفاوت مپرسند، احساس من اندیشیدن به چیزی ی که تو مطرح کردی را میسؤالجوان 

آموزش »یا « وگوییآموزش گفت»آموزان یا معلمان جوان است، چیزی که دانش

ستند دانکردند که نمیازاین از دستوراتی اطاعت میها پیشنامند. آنمی« بخشرهایی

ان شها یاد نگرفته بودند چطور خوانششود مسئول ساختن خود باشند. آنچگونه می

ا هخوانند، را سازماندهی کنند. چراکه آنقادی آنچه میها، فهم انتاز واقعیت و کتاب

نند کطور غیرارادی فکر میشان وابسته به اقتدار هستند، بهبرای ساخت پیشرفت

ا میهوگویی دقیق نیست، دقیقاً به این دلیل که از آنبخش یا گفتآموزش رهایی

 .بود یا نه دانم که توضیحاتم شفافخواهد در ساختن خود مشارکت کنند. نمی

سازند و خودشان را بخش را میآموزان و معلمانی که آموزش رهاییدانش     ایرا

شان احساس بیگانگی بودن برای مطالعاتکنند ممکن است با مسئولبازسازی می

وگویی خالی از دقت است. یادگیری کنند روش گفتکنند، چراکه گمان می

شود. پداگوژیِ انتقالیِ نخبگانی همهز میشان آغامشارکتی از پیشینۀ عدم مشارکت

خواهد آن را گام به گام دنبال کنیم، از چیز را پیش رویمان گذاشته و فقط از ما می

کند که برای دگرگونی نیاز ای ممانعت مییادگیری دموکراتیک و عادات فکری

رل از باال نتمثابۀ پادزهر کومرج از پایین بهاست. در این لحظۀ گذار، فهم اشتباه هرج
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پرسند، ممکن است بخش میآسان است. آن دسته از ما که دربارۀ ساختار رهایی

که برای  ایتوانند بواسطۀ انرژیتالشی که مشارکت بدان نیاز دارد را درک کنند و می

های آموزش سنتی، کنند، برای غلبه بر محدودیتواقعیت صرف می« روشنگری»

د، وانند به شکل استقرایی دقتِ دگرگونی را بشناسنتاحساس خستگی کنند. مردم می

ها زمان ببرد برای مسیری مکانیکی و آسان ای برای آنکه ممکن است مدت طوالنی

بخش. به ما اجازه داده شده است که فقط یک تعریف از دقت به سوی آموزش رهایی

زد، و ما را ساطور مکانیکی آموزش را میگرا، که بهررا بدانیم، تعریف سنتی و اقتدا

 کند.از مسئولیت بازآفرینی خودمان در جامعه منع می

-ه از مسئولشده دقیق باشیم دقیقاً به معنای فاصلپائولو     بله، بله! به میزانی که گفته

-دن میبوگویی، ببین، اما حاال، تو را دعوت به مسئولای که میبودن است. در لحظه

ینی؟ این بسیار بات دقیق نیست. میکنند فرضیهفکر میها در مقابل کنم!، بالفاصله آن

جالب است. گفته بودم که احساس دارم، اما حاال، دربارۀ آن تقریباً کامالً مطمئنم! 

؟ من مطمئنم، ایرا، ما توانیم انجام دهیمخندد( و در چنین وضعیتی چه کاری می)می

مالً دقیق است. کنیم کاپیشنهاد می با عشق، با شور، مبارزه کنیم تا نشان دهیم آنچه باید

برای انجام چنین کاری باید نشان دهیم که دقت مترادف اقتدارگرایی نیست، که 

کند، به آزادی نیست. دقت همراه آزادی زندگی می« گیریسخت»به معنای « دقت»

بودن ممکن است. برای من بودن بدون خالقتوانم بفهمم چطور دقیقنیاز دارد. نمی

وانم تسخت است که بدون داشتن آزادی خالق باشم. بدون آزاد بودن، تنها می بسیار

 شده را تکرار کنم.آنچه به من گفته

کنم آنچه با شکیبایی باید بفهمیم این است که پرسش از دقت در آموزش فکر می

شود تا ما را در معنای بد کلمه برافروخته کند. این پرسش بخش پرسیده نمیرهایی

آموزان یا معلمان جوان است، اما اگر قادر نباشیم برآمده از حس کنجکاوی دانش واقعاً
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گیر، و دقیق است و به وگویی بسیار جدی، سختنشان دهیم که روش گفت

، نه شآن را بواسطۀ انجام دقت داللت دارد، اگر قادر نباشیم می برایجستجویی دائ

 یم.اشنهادمان شکست خوردهکنم در پی، فکر میصحبت کردن از آن، نشان دهیم

قیق وگویی دبخش یا گفتبله، باید در عمل نشان دهیم که آموزش رهایی     ایرا

ای اقعیهای و، پنج فصل کتاب را دربارۀ دورهتعلیم انتقادیکند. در کتابم کار می

های ها در کالسگیری ایدهام، برای شکلها آزمودهام که این روش را در آننوشته

خودم  کنم، بهآموزان در یک کنفرانس صحبت میزمانی که با معلمان یا دانش ی.واقع

ای جها یادگیری انتقادی و مشارکتی را انجام دهم، بهکنم که همراه آنیادآوری می

عریف خواهم چیزی بیشتر بگویم دربارۀ تها صحبت کنم. اما اینجا، میاینکه فقط با آن

 آموزانکه از سوی برنامۀ آموزشی رسمی به دانش واحدی که اکنون از دقت داریم،

 رسد.و معلمان می

د، شونپذیر میای مکانیکی از آموزش جامعهآموزان به سوی شیوهمعلمان و دانش

-ای. این برنامۀ مکانیکی دانششود با دقت حرفهآن مترادف می سال به سال، و شکل

ه از یک درصد وقت کالس ب سازد، با تخصیص کمترآموزان را ساکت و بیگانه می

بحث آزاد و انتقادی، و کمتر از سه درصد ساعات کالس هرگونه صدای هیجانی را 

ای دادن به شیوهتجربۀ کمی در آموزش«. 1دگودل»د، با توجه به مطالعۀ اخیر دهنشان می

غیر از شیوۀ معلمِ سخنور وجود دارد. چراکه اقتدارهای مرکزی طرح درس استانداردی 

کنند و هر رشته زبان مناسب خود و موضوعات قلمروی آکادمیک خودش کم میرا ح

واند تگیرد، گزارۀ رسمی این است که یادگیری در هر دوره یا کالسی میرا به کار می

میم میکردن، اقتدارها تصگرفتن و سنجشگیری شود. با امتحانبه شکل کمی اندازه

، ی خرج شده یا نه، مقرون به صرفه است یا نهشده به خوبگذاریگیرند آیا پول سرمایه

                                                           
1 John Goodlad 
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دانند که آیا ساعات کالس به خوبی ها میاند. پس آنها بکار بردههمانطور که آن

آورد. انتقال میزان مشخصی ای پولش را در میاستفاده شده یا نه، آیا آموزگار حرفه

برابر با دقت آموزان در دورۀ زمانی مشخص از اطالعات به تعداد مشخصی از دانش

، پول مدرسه خوب خرج شده است، و دستمزد تعلیم به خوبی کسب شده است. است

 سنتی را ببینی.« دقت»توانی دوباره فرهنگ تجاریِ پشت می

تاکنون اشکال سنتی، معماری قدیمی دانشِ انتقالی، و عادات اقتدارگرای گفتمان 

د مرکز کنم، پائولو، مسئله تنها نقایم. بنابراین فکر میمعلمی در کالس را درونی کرده

کنند توسط آن مورد آموزان احساس میاقتدار نیست که بسیاری از معلمان و دانش

ه چطور وگو است تا بدانیم کاند، بلکه سپس تعریف دقتِ خالقِ گفتستم واقع شده

د ینفس در این روش جدید کارمان را شروع کنیم. برای انجام این کار، بابا اعتمادبه

ز وجود کنند درون ما نیقبول کنیم که اقتدارهای دوری که برنامۀ آموزشی را تعیین می

 دارند و باید از اندیشۀ ما طرد شوند.

کننده شک طوالنی از آخرین یکی دیگر از موانع اعتماد ما به آموزش دگرگون

ار گیر و بدون ساختهای آساناغلب کالس 60دورۀ عظیم آزمایش است. تجارب دهۀ 

یق جای تعمجدید ایجاد کرد. این تصویر از جواز به« بخشرهایی»را به عنوان آموزش 

کاران اجازه داد ادعا کنند که خالقیت، آزمایش، و گرایان و محافظهآزادی به نخبه

ی ما را ازمینۀ تاریخیشکستن سنت، به معنای غیاب جدیت و دقت است. چنین پیش

آسان ایبخش پداگوژیکنیم که چطور آموزش رهاییکند دربارۀ این بحث ملزم می

 نشده نیست.گیر و هدایت

نیم ککه اینجا صحبت میکنم که زمانیهایی فکر میهمچنان دربارۀ محدودیت

توانیم نوع خاصی از برنامۀ آموزشی را در کالس برای ما وجود دارد. مانند این که نمی

آموزان و معلمان مناسب باشد. این هیچ شخص دیگری بسط دهیم، که برای آن دانش
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شکند. اگر درست فهمیده باشم، فرهنگ ای که در ذهن داریم را میخالقیت پداگوژی

سازند و بخش در شرایط واقعی افرادی واقع شده است که جامعۀ خود را میرهایی

تواند توسط شخص دیگری ها نمیکنند، پس برنامۀ آموزشی روزانۀ آنبازسازی می

وانیم تها تحمیل شود. از سوی دیگر، میها تحویل شود یا بر آنه دور ساخته، به آناز را

ها پیشنهاد میمان نسبت به آنچه آنمان، و بازتابمان، تعلیمدربارۀ فرایند یادگیری

کنند، گزارش دهیم. پس، پائولو، چرا بیشتر دربارۀ دقتِ خالق در آموزش گفت

 کنی؟وگویی صحبت نمی

 شده:ق: دموکراتی  و هدایتدقتِ خال

مایلم چیزی دربارۀ آن به تو بگویم. پانزده روز پیش، آخر هفتۀ جالبی در      پائولو

پروفسور که در سطح باالیی از جدیت  25دانشگاه شهر مکزیکو داشتم. سه روز کار با 

زدیم، و در برخی لحظات و صالحیت بودند. روزانه چهار ساعت باهم حرف می

ما  گذاشتیم. پروفسوری مکزیکی که مانندوگو را به بحث میدقت و گفتاز  پرسش

ها دیدگاهی مشابه داشتند( چیز بسیار جالبی گفت. او گفت کرد )اکثر آنفکر می

ی اوگویی که متکی بر جدیت و صالحیت نباشد بسیار بدتر از تجربهتجربۀ گفت

م. دهد. کامالً با او موافق هستمیاست که در آن معلم صرفاً دانش را انتقال « انباشتی»

ای که فاقد صالحیت و جدیت است وگوییآموزان، معلم گفتاز دیدگاه دانش

 ورد.آکه مطلع و جدی است به بار می« ایانباشتی»عواقب بدتری را نسبت به آموزگار 

 چه عواقبی؟     ایرا

مسئولیتیِ ، بیی استمسئولیتاه! برای مثال، اولین و بدترینش تصدیق بی     پائولو

 فکری.

 زننده و آشفته است؟آن یادگیری ضربه     ایرا

 افتد...بله، آن شناخت، چیزی است که اتفاق می    پائولو 
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 طور غیرمنتظره...به     ایرا

و اینطور نیست! شناخت نیاز به نظم دارد! شناخت چیزی است که به      پائولو

-بودن شما را خسته میرد، که با وجود خوشحالچیزهای زیادی از سوی شما نیاز دا

ای در فتهکنم، آخر هافتد. شناخت، تکرار میکند. این چیزی نیست که تنها اتفاق می

 یک ساحل گرمسیر نیست!

گویی ومسئولیت، زمانی که دربارۀ عملش وقتی که آموزگاری گفتآموزگاری بی

ه کند. و پیامد دومی که بر میکند، علیه نوعی از آموزش انقالبی کابود صحبت می

ی میوگویمسئولیت است، خودشان نامش را گفتبدی این یکی است، رفتار بی

 را باشند.گرکند که خودشان نیز باید اقتداگذارند، آموزگاران اقتدارگرا را متقاعد می

دی مقصنشده تمثالی از بیهدایت« بخشرهایی»های کنی کالسفکر می     ایرا

دهد ادعا کنند یک قدرت تکه که به اقتدارها اجازه میدهند، آموزشی تکهارائه می

ند یا به کنظمی اقتدارگرایی را توجیه میمسئولیتی و بیمرکزی قوی نیاز است؟ بی

 کند؟مشروعیت بخشیدن به آن کمک می

 کنم، ایرا، سپسکند. فکر میها را توجیه میهای سنتی آناین روش     پائولو

یم ابخش اعتقاد دارند، نه به این دلیل که ما گفتهکه مثل ما به آموزش رهاییکسانی 

. ما باید با قوت خواستار آن باشند مان، واقعاًخوب است، بلکه بخاطر انتخاب سیاسی

ا ههایی که ما در آنآموزان این احساس را بدهیم که گذراندن دورهتوانیم به دانشنمی

ا عمل هچراکه اگر این کار را انجام دهیم، علیه این ایده م ساده است.یکنمشارکت می

هاست! سنت. اقتدارگرایی در سراسر جهان. ایم. چراکه بسیاری چیزها علیه آنکرده

انی العاده اقتدارگرا! کسگرا هم اقتدارگرا هستند، فوقحتی بسیاری از همکاران چپ

 وگویی را بپذیرند.توانند روش گفتکه نمی
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اند که فرمانی از سوی خدا طور مذهبی متقاعد شدهموضع چپ به بسیاری در

رای آموزان، باند، باوجود اینکه به خدا اعتقاد ندارند! برای نجات دانشدریافت کرده

شان این است که شان دارند و وظیفهکنند حقیقت را در دستاننجات مردم. گمان می

-د، بهکننبحث نمی« حقیقت»در مورد همۀ جهان را به مثابۀ مسافر انقالب طی کنند، 

 دهند.سادگی آن را در بطن قرار می

 نظیر تزریق معرفت انقالبی!    ایرا 

 بله، تزریق! باید بگوییم این نگرشی واکنشی است، نه انقالبی.     پائولو

بیا بیشتر دربارۀ نگرش انقالبی صحبت کنیم، چطور به نفع دقت خالق کار      ایرا

آموزان را رد خواهیم شیوۀ اقتدارگرای انتقال دانش به دانشکن میکند. فرضمی

یم، گرا باشیم جلوگیری کنخواهیم از اینکه مانند صلیبیون چپکنیم. همچنین می

د میآموزان از معلمِ انتقالی تقلیبه ذهن دانش« حقیقت انقالبی»کسانی که با تزریق 

ل بازکشف دانشی است که در ای خالق داریم که به دنباکنند. ما پداگوژی

آموزان واقع شده، به مثابۀ عملی که روشنگر قدرت موضوعات، نیازها، و زبان دانش

توانیم دقت این فرایند را با جزئیاتی آشناتر توصیف کنیم؟ در جامعه است. چطور می

کنم. در آموزش رسمی طیف وسیعی از تولیدات دانی دربارۀ چه چیزی صحبت میمی

کننده وجود دارد، مانند امتحان نهایی، مقالۀ ترم، امتحان تستی، گمراهملموس و 

امتحانات مهارتی ورودی و امتحانات صالحیت خروج و...، پستویی پر از ابزارهای 

 فرهنگی.

پایان دوره  طور مکانیکی درریزی کنید و بهاگر نتوانید یک دورۀ پیشرفته را برنامه

ه دهیم؟ چطور ببخش را نشان میور دقت دورۀ رهایینتایج را به آزمون بگذارید، چط

دهیم که مان نشان میمان، و حتی به دشمنانمند، به منتقدانخودمان، به معلمان عالقه

 دقت در اینجا وجود دارد؟
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ها مان بسیار سخت است چراکه آنبله، اما ببین، نشان دادنش به دشمنان     پائولو

ا هی دقت برای آناناند. برای مثال، یکی از معگیر کردهشان از دقت کامالً درون فهم

 این است که هرگز تالش نکنید واقعیت را تفسیر کنید.

بله، همانطور که قبالً بحث کردیم، مخصوصاً میان برخی دانشمندان علوم      ایرا

 طبیعی و اجتماعی.

انشمند ه یک دبه عنوان یک معلم، اگر با فروتنی علناً اظهار نکنید ک     پائولو

اری با ها کآموزان بدهید مبنی بر اینکه آنهستید، باید شواهد و مصادیقی به دانش

 تفسیر واقعیت یا، حتی بدتر، تغییر واقعیت ندارند. با توجه به شیوۀ سنتی تعلیم، واقعیت

 برای تفسیر یا تغییر نیست بلکه برای توصیف و مشاهده است.

 گرایان و دانشمندان، کسانی که مدعیبرای سنتو این بسیار مضحک است، چراکه 

ارد که گری داللت دکنند، مفهوم مشاهده بر مشاهدهدقت هستند اما تفسیر را انکار می

ای در مقابل صورتش بگذارد، دستکشی بر دستانش قرار دهد تا لمس نکند، باید شیشه

 تا با واقعیت ارتباط برقرار نکند، تا... .

 ه شرایط واقعی زندگی آلوده کن.خودت را ب     ایرا

 بله، نه اینکه واقعیت را آلوده کنی و توسط واقعیت آلوده شوی.     پائولو

شود  ای که باید شناختهای بین سوژۀ شناخت و ابژهها هیچ مبادلۀ انتقادیآن     ایرا

مانند نند، کسازی را به مثابۀ توضیح کلی نادرست طرح میکنند. پیچیدهرا پیشنهاد نمی

تواند هرچقدر است، که هرکس می« گذاری آزادسرمایه»داری انحصاری که سرمایه

که بخواهد پیش برود اگر به اندازۀ کافی سخت کار کند، و اگر شکست بخورید 

های جمعی سانسورشده و انحصاری از جای رسانهبخاطر اشتباه خودتان است، ما به

های محدودی از جامعه مان صرفاً بخشیسما در تدر بریم.آزادی مطبوعات لذت می
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 نگریم، ما از ارتباط با واقعیتشده میکنیم یا از نظرگاهی تحریفرا توصیف می

 شویم.بازداشته می

شان، انتظاری دروغین برای گویند در دقت ضعیفها میواقعیت، آن     پائولو

دنتان ن بود به بومشاهدۀ شماست نه کنش شما، چراکه تنها در صورتی برایتان ممک

لیل که شویم به این دادامه دهید که فقط مشاهده کنید. ما تبدیل به چیزی بیشتر می

رای دهیم. این بدرحال یادگیری و شناخت هستیم، چراکه بیش از مشاهده، تغییر می

ترین معانی. وگویی است، یکی از مهممن یکی از معانی دقت خالق در آموزش گفت

 تان را تغییر ندهید، دقیق نیستید.اگر ابژۀ مطالعه

گرایان مدافعان وضعیت کنونی هستند، در مقابل تغییرات دموکراتیک از سنت

ها نشان دهم که من دقیق هستم. اما، آنچه باید مند نیستم به آنپایین، پس چندان عالقه

 اًبودن دارم، دقیقآموزان نشان دهم این است که من راه دیگری برای دقیقبه دانش

ر کنید واقعیت را تفسیدهید؛ تالش میراهی که در آن چیزی بیش از مشاهده انجام می

کنم  ام نزدیک شوم، بیشتر قادرم درککنید. پس هرچه بیشتر منتقدانه به ابژۀ مشاهده

م اام هنوز نیست بلکه در حال شدن است. پس بیشتر و بیشتر در مشاهدهکه ابژۀ مشاهده

ا دیگرانی طور دیالکتیکی بکه ابژه درون خودش نیست بلکه به کنمشروع به توجه می

ر از ام فراتدهند مرتبط است. هرچه بیشتر مشاهدهکه یک تمامیت را تشکیل می

شوم که در آن شروع ای میرود و وارد مرحلهتوصیف صرف یا نظرم دربارۀ ابژه می

 تر هستم.دهند، دقیقکنم به شناخت مفاهیمی که ابژه را توضیح میمی

یقشناسم که واقعیتِ حتمیِ دقدر روش برخوردم با واقعیت این را نیز به رسمیت می

همه، این تنها نگرشی شخصی نیست. ازانجام شده است، در تاریخ. پیشبودن در زمان 

شناسم، همراه دیگران، در این فعالیتی اجتماعی نیز هست. چیزی را در واقعیت می

 ارتباط با دیگران.
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 توانید از طریقکنم در قالب برنامۀ آموزشی، این مطالعات دقیق را میمی فکر

ه وگویی است. البتخواندن انجام دهید. خواندن جدی بخشی از دقت در کالس گفت

ای هآموزان مجبورند بخوانند. شما نیاز دارید بخوانید، نیاز به خواندن کالسیکدانش

نند، برای مثال، مستقل از اینکه دقت آموزان باید مارکس بخواتان. دانشرشته

مارکسیستی را رد کنند یا بپذیرند. آنچه برای من غیرممکن است انکار وجود مارکس 

گرایان، ساختارگرایان، و کارکردگرایان. پس نوعی است، همچنین انکار وجود اثبات

شوند، ده ها نباید خوانکنم، جایی که برخی کالسیکاز نژادپرستی علمی را قبول نمی

 شوند.بخشی از ادبیات بنیادین در نظر گرفته نمی

ته را های هر رشآموزان نیاز دارند کالسیککنی دانشپس، پائولو، فکر می     ایرا

 های پرستش؟بخوانند، اما نه به مثابۀ ابژه

مطالعۀ واقعی، خواندن جدی و انتقادی. برای مثال، چند سال پیش یک      پائولو

ود هایی که او برداشته باسی ارشد به من گفت استاد یکی از دورهدانشجوی کارشن

ها داده بود! و دانشجو به من گفت، کتاب به آن 300ای با شناسیبرای یک ترم کتاب

دانم در کنار خواندن چه کار کنم. هیچ زمانی ندارم. دارم به ام. نمیدیوانه شده»

ن توانم بفهمم چطور همچیببین، نمی« خورم.مشکلی جدی با همسر و فرزندانم بر می

کتاب را به  300دانم استادی که کنم، نمیچیزی ممکن است! همچنین اعتراف می

ها ها را خوانده است. و اگر واقعاً آنها معرفی کرده برای مطالعه آیا خودش همۀ آنآن

زامی ال ها را فهمیده باشد. برای من،را خوانده است، مطمئن نیستم که همۀ این کتاب

اش هکنم: زمانی که این استاد و لیست مطالع تأکیداست که این نکته را به دانشجویان 

ینم. بکنم، بدان معنا نیست که در موضع مخالف نیازی به مطالعۀ کتاب نمیرا نقد می

کنم کامالً ضروری است برای پس موضع ما بسیار دشوار است چراکه فکر می

 به مطالعۀ جدی برخی کتب داریم.دانشجویان روشن کنیم نیاز 
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ل ای را که اکنون در برزیدانم چنین پدیدهکنیم )و نمیزمانی که به این فکر می

داریم شما در ایاالت متحده نیز دارید یا نه( مسئلۀ دیگر این است که نسل جدید 

ارد وها خواستار آن هستند را بدانند ها بدون اینکه نوعی از خواندن که دانشگاهبرزیلی

چراکه  «ها خواستار آن هستندنوع خواندنی که دانشگاه»شوند. من گفتم ها میدانشگاه

ود. شها مطالبه میدانند. اما نه نوعی که در دانشگاهها واقعاً انواع دیگر خواندن را میآن

آن هستند.  ها خواستارای بنویسند که دانشگاهدانند چطور به شیوهها نمیالبته اکثر آن

ۀ این ربطی به من ندارد چراکه وظیف»گویند، ین یک مشکل است. برخی اساتید میا

است، هها قادر به فهم هگل نیستند، این مشکل آنمن اینجا تدریس هگل است. اگر آن

 «نه من.

بینم. اول، به این دلیل که اعتقاد ندارم دانشجویان در ها نمیمن مسئله را مانند آن

آیند، بدون دانستن اینکه در قبال نوع خاصی از خواندن و می ها به سوی مندانشگاه

ها برای دانستن آن مسئول هستند اما دالیلی وجود دارد که نوشتن مسئول هستند. آن

هد. داین هنوز درون سطوح مسئولیتی جوانان نیست، که این وضعیت را توضیح می

وانم به تکشورم هستم، نمی اگر آموزگاری باشم که به دنبال تغییر اجتماعیِ ممکن در

توانم نه. اگر ب« دهم!آن هیچ ربطی به من ندارد! و به شما صفر می»دانشجویان بگویم، 

ها کمک کنم، شاید بتوانند نیاز به دگرگونی جامعۀ برزیلی را بهتر بفهمند. برخی به آن

ن با بیرودهند، شان را بواسطۀ نابودی دانشجویان نشان میگرا، دقتاساتید، حتی چپ

ام است، همراه شان از برنامه. دقت من تا حد زیادی متاثر از انتخاب سیاسیانداختن

 قدم باشم.کنم ثابتاینکه تالش می

شود با تعلیم چگونگی خواندن به دانشجویان ام منجر میپس دقتم و موضع سیاسی

مزمان با توانم این کار را انجام دهم؟ من آن را هها کمک کنم. چطور میبه آن

جای اینکه به دانشجویان بگویم باید فصل دهم! اینطور که بهخواندن هگل انجام می
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ها در تمام طول اول این کتاب هگل یا گرامشی را بخوانید، یک فصل را همراه آن

ها بگویم دارم چگونهخوانم، بدون اینکه به آنها میخوانم. همراه آنمدت سمینار می

دهم. آنچه به معنای خواندن انتقادی است، آنچه نیاز است تعلیم می هاخواندن را به آن

ی ابرای خواندن با خود انجام دهید، این است که رفتن به صفحۀ بعد بدون فهم صفحه

نامه ه واژهفهمید باید بکه در آن هستید غیرممکن است، اینکه اگر برخی کلمات را نمی

امۀ نبه شما کمک نکرد، باید به یک واژهنامۀ معمولی مراجعه کنید. اگر یک واژه

شناختی مراجعه کنید! خواندن یک کتاب نوعی از شناختی، یا لغتفلسفی، جامعه

 دهم.پژوهش دائمی است. من آن را همراه دانشجویان انجام می

دو سال پیش به گروهی از دانشجویان کارشناسی ارشد پیشنهاد دادم شش صفحه 

اظهارات یک دهقان برزیلی را بخوانند. این رونوشت از  شده حاویاز رونوشتی چاپ

شناس ضبط شده بود، یکی از دوستان عزیزم، روی نواری بود که توسط یک انسان

ای که با یک دهقان داشت را ضبط کرده بود، این رونوشت مکالمه تبدیل که مکالمه

هایی هترین متنببه مقدمۀ کتابی شد که او نوشته بود. شش صفحه توسط دهقان یکی از 

ام، پس از شانزده سال تبعید. یافته 1980است که پس از بازگشتم به برزیل در سال 

 کند، همانطور که اکنون در حال انجام است.دهقان آموزش در برزیل را نقد می

ا در مان آن ربه دانشجویان پیشنهاد کردم این متن را بخوانند، و در نشست بعدی

خست باید آن را در خانه بخوانند. هفتۀ بعد، رونوشتم را گرفتم و کالس بخوانیم، اما ن

از ساعت نه شروع کردیم به خواندن. ما سه ساعت همراه یک وقت قهوه داشتیم، اما 

خواستند خواندن را متوقف کنند! ای وجود نداشت، چراکه دانشجویان نمیوقت قهوه

یِ انتقادی، خواندن را شروع به منظور نمایش خواندن جدی، اظهاراتم برای روشنگر

اکنون »کردم، اما زمانی که به اولین نقطه رسیدم، توقف کردم و به دانشجویان گفتم، 

ف ام توقدادن برای من غیرممکن است اگر به منطور اندیشیدن به آنچه خواندهادامه
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غاز آ ام را بهتر بفهمم، پس اجازه بدهید برگردم بهخواهم آنچه اینجا خواندهنکنم. می

 کم شروع به خواندن کردم. وقتی دوباره توقفبه کلمۀ نخست بازگشتم و کم« جمله.

 ام، و تالش خواهم کرد به شما بگویمکنم بهتر فهمیدهحاال فکر می»کردم، گفتم، 

سپس شروع کردم به « کنم.آنچه در پس سخنان دهقان است را چطور تفسیر می

ار و به همین ترتیب دو یا سه تکۀ دیگر از گفت کردن دربارۀ آنچه خوانده بودم،صحبت

از  یکی« چه کسی مایل است ادامه دهد؟»را خواندم. زمانی که توقف کردم، گفتم، 

 ها شروع به خواندن کرد.آن

برای خواندن آن شش صفحه چهار جلسه و هر جلسه به مدت سه ساعت این کار 

یم، در روز آخر، یکی از را انجام دادیم. دوازده ساعت. زمانی که تمامش کرد

خند التحصیل آموزش، با لبشناسی در دانشکدۀ مدیسن، فارغدانشجویان، استاد جامعه

خواهم چیزی به تو بگویم. زمانی که یک ماه پیش پائولو، می»نزد من آمد و گفت، 

خواندن این متن را پیشنهاد کردی، آن را خریدم و عصر یکشنبه، روز قبل از جلسۀ 

دانم خواهم بدوازده دقیقه خواندمش، و با لبخند به خودم گفتم: فقط مینخست، در 

فردا پائولو با این متن چه خواهد کرد. چراکه سه ساعت در سمینار وقت داریم و او با 

این متنی که در دوازده دقیقه تمامش کردم چه خواهد کرد! پس از صرف دوازده 

از  ای که گرفتم این بود که پیشهای، نتیجساعت برای خواندن این متن شش صفحه

 بینی؟می« دانستم چطور باید بخوانم.این نمی

نظر من دربارۀ این چیست؟ )شاید اکنون دقیق نباشم چراکه صرفاً با نظرم شروع می

کنم!( تز من این است که صرف دوازده ساعت برای خواندن آن شش صفحه برای 

ش اشناس به من نشان داد چطور دفترچهعهمن نسبت به گروه دانشجویان بهتر بود. جام

هایی بود که در حال مباحثه نوشته بود. احساسم این است که پس از آن پر از یادداشت

واندن تر باشد. برای فهم اینکه ختمرین، خواندن در تنهایی باید برای دانشجویان آسان
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گر بتوانید گاهی اکنم هرازبه چه معناست. برای پیش رفتن به اتکای خودشان. فکر می

س ها را به چالش بکشید، و پیک فصل را همراه دانشجویان به همین شیوه بخوانید، آن

ن ها را به تنهایی بخوانند و با شما به بحث بگذارند، ایاز آن پیشنهاد کنید دیگر فصل

سیار ای بشناسیکتاب است، که بر ایمانی خاص به معرفت 300بهتر از تحمیل خواندن 

غامض استوار است، اینکه اگر بر چیزی پافشاری کنید باالخره آن را به دست  بسیار

همچین چیزی نیست، نتیجۀ نهایی یک عمل به دست آوردن « شناخت»آورید. اما می

 کنید نیست. این یک مسئله است نه یک امر مسلم.آنچه بر آن پافشاری می

 است؟بینی، ایرا، چقدر سرزمین و قلمروی ما دشوار اما می

خواهیم که جدی باشد و از سوی می« روشنگر»ای بله. از یک سو، دوره     ایرا

سط دهد که ای فرهنگی بدیگر این دوره باید خوی جدیت فکری را در پهنه

دارد. حتی بدتر، دانشجویان به مدل اشتباهی از بودن باز میدانشجویان را از منتقد

کردن. ما باید دقت انتقادی را در کی و حفظاند، مدل مطالعۀ مکانیمعتاد شده« دقت»

. این کنندخواهد مسیر خودشان را فرض ای بسط دهیم که از دانشجویان میپداگوژی

بخش به دنبال جذب موضوعات و مواد از شود. کالس رهاییمی منجر به هدایت خود

ش الکند. همچنین تزمینۀ اجتماعی است که توجه انتقادی را به واقعیت معطوف می

وند، مانند شطور سنتی جدی گرفته نمیکنیم برای متونی ارزش قائل شویم که بهمی

نقد سیاسی آموزش برزیل توسط یک دهقان، کسی که کلماتش در کنار 

ند. اشود که توسط استادان دانشگاه نوشته شدههای آموزش خوانده میکالسیک

یرد، گاه دانشجویان یاد میکنم حکایت تو نشان داد که استاد همرهمچنین فکر می

نتیجه کسب شناخت نخواهد بود، بلکه کشف دانش در طول کالس و همراه 

-ای در مطالعه است. عادت مطالعه به خودیدانشجویان خواهد بود. این لحظۀ پیچیده

کند. مادۀ مطالعه دگرگون شده است. رابطۀ بین استاد و خود حین مطالعه پیشرفت می
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ای انتقادی از سمینار به جامعه ایجاد شده است. شده است. رابطهدانشجو بازآفرینی 

د. این انای یگانه در مطالعۀ مشتاقانۀ گفتار دهقان همگرا شدههمۀ این نیروها در لحظه

کند، تمرینی دقیق، اما نتیجۀ نهایی چنین لحظۀ قلمرو را پر از ساختار و هدف می

ردن کشود که یک استاد ممکن است حفظای پیشبینی تواند به شیوهای نمیآموزشی

ناخت سطۀ شکتاب را آزمون کند. آزمون نهایی چگونگی تغییر دانشجویان بوا 300

 ان در جامعه است. این دقت خالق دوبارۀشا مطالعه و مشارکتماده، تغییر در رابطۀ ب

 بخش است.آموزش رهایی

 انندگان انتقادی متون،مداقۀ شما در متنی کوتاه دانشجویان را دعوت کرده تا خو

دیل ای برای تبطور همزمان باشند. این شبیه شیوههای غیرسنتی بهواقعیت و سوژه

دادن آموزش به پژوهشی اجتماعی در طول ساعات کالس است. آموزش قورت

 ها نیست، اینجا، اما تحول روابط بین دانشجویان، معلم، مدرسه و جامعه است.کتاب

اه دورانی طالئی نگ عنوانجود دارد که همیشه به عقب بهای وسنت نخبگانی قوی

ا که دانشجویان باید بخوانند و مقاالتی که باید بنویسند ر یهایکند تا تعداد کتابمی

کتاب بود!  300افزایش دهد. در روح عظیم گذشته، لیست مطالعۀ مفتخر همۀ آن 

ها اسخ آنر حال زوالند و پکنند استانداردها دپرستند فکر میکسانی که گذشته را می

آموزان و معلمان، برای استفاده از خواندن اقتدارگرایی است، برای تسلط برای دانش

ر در کار در حال حاضمثابۀ تنبیه و ابزارهای نظم. این ایدئولوژی محافظهو نوشتن به

 تشود. درکی که در حال رشد اسهای مترقیِ متعددی نقد میایاالت متحده از دیدگاه

شده و اقتدارگرا خود مانعی بزرگ برای یادگیری این است که برنامۀ آموزشی اشباع

 است.

از  های کمتر نیست تا دانشجویان وقت داشته باشند مقدار بیشترینکته تعیین کتاب

خوانند را به حافظه بسپارند. یادگیری المپیک حافظه نیست! فعالیت بنیادین آنچه می



 137    بخش وجود دارد؟و دقت در آموزش رهایی آیا ساختار

لمات جلوگیری از پرواز بر فراز ک قادی نسبت به جامعه است. ایدۀانت ایدۀ ایجاد بازتاب

در تالشی قهرمانانه برای رسیدن به پایان لیست مطالعه است، همچنین جلوگیری از 

 ای چراکه از شناخت اینکه یادگیری چطور به واقعیتپرواز بر فراز جامعه با چنین شیوه

ن طرح درس چیزی شبیه کشف کردکند. حقیقتاً کوتاهمرتبط است اجتناب می

 ای با هدف انتقادی نیست.پداگوژی

برای  کنندها همیشه عجله میشنوم این است که آنچیزی که به کرات از معلمان می

ها آن«. ها و بنیادهادستیابی به پایه»، و «پوشش طرح درس»، «پوشش مواد درسی»

تابها برای استفاده از کد. آنشونبواسطۀ این مسابقه تا پایان ترم مورد ظلم واقع می

های خاص یا پوشش موضوعات اجباری خاص در نظمی تجویزی تحت فشار هستند. 

امتحانات اجباری در پایان وجود دارد و دورۀ بعدی در برنامۀ آموزشی از دورۀ قبلی 

انتظار دارد مواد درسی خاصی را پوشش داده باشد. معلمانی که از این روش منحرف 

های شان نتایج خوبی در آزمونآموزانربارۀ این نگران هستند که دانششوند دمی

. تواند کاهش پیدا کندها میهای بعدی نگیرند. شهرت و اعتبار آناستاندارد یا دوره

کمی از مادۀ درسی  توانند اخراج شوند. مثالت از مورد تدقیق قرار دادن مقدارمی

 اندازد.بر دوش معلم می برنامۀ آموزشی رسمی را غیرسنتی سنگینیِ

 نکردبخشیدن و تغییردادن: فهم درمقابل حفظدقت یعنی عمق

نی کهای دهقان که در کالست مطالعه کردید صحبت میوقتی دربارۀ گفته     ایرا

خواهم توجهم را بر جنبۀ دیگری که معلمان آید. میپرسش دیگری برایم پیش می

ن به دفترچۀ دانشجویی اشاره کردی که دربارۀ متپرسند متمرکز کنم. تو دربارۀ آن می

ی اکوتاه دهقان بیست صفحه نوشته بود. این یک محصول واقعی از فرایند است. نتیجه

دربارۀ  خواهندتواند تاثیر برنامه بر دانشجو را نشان دهد. معلمان میملموس است که می

هی خواهی نشان دمی بخش. چه چیز دیگریهای رهایینتایج بدانند، تولیدات کالس
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ولد، تواند نشان دهد که فرایند مکه نمایانگر تولیدات نهایی است؟ چه چیز دیگری می

 سازنده، و دقیق بوده است؟ معلمان به دنبال تصدیقی برای فرایند هستند.

بله، بله، این مهم است. در تجربۀ خودم در برزیل در پایان ترم مقاالتی      پائولو

اند از اند که مرا مجاب کردهسطحی از نقادی و خالقیت بوده ام که درداشته

اند را به من بدهند. برخی از این شان بخواهم یک نسخه از آنچه نوشتهنویسندگان

ایم دارم، همراه نام ای که در سائوپائولو ایجاد کردهمقاالت را در مرکز آموزشی

 ها در این مقاالتانند. گاهی آنها را بخوتوانند آننویسندگان، دیگر دانشجویان می

 نویسند.شان میهای انتقادی بسیار جالبی بر تجارب شخصیتحلیل

خواهم اضافه کنم که اگر مجبور باشید بازدهی یک دوره را بواسطۀ اندازهاما، می

کامالً  بخشگیری کنید، از نگاه این نوع روش رهاییمتری دانش اندازهگیری سانتی

ش کگیری دانش توسط خطبرای من، آنچه غیرممکن است اندازه اید!شکست خورده

دد( تکرار خنایم! )میمتر دانش تولید کردهاست، مثالً ما امروز در کالس بیست سانتی

کتاب را  200کنم، پرسش این است که آیا دانشجویان در این ترم، حتی اگر می

تب مهم و بنیادین، از سطح اند، برخی کاند، اما برخی کتب خوب را خواندهنخوانده

اند. هاند و فهم انتقادی بیشتری به دست آوردنظرات شخصی دربارۀ واقعیات فراتر رفته

است. این به معنای فائق آمدن به نظردهی بواسطۀ فهم مفاد « دقتِ دقیق»این برای من 

 واقعیات است.

واهند دانشجویان خها میبسیاری از معلمان با تو موافق خواهند بود. آن     ایرا

تر از واقعیات سطحی و نظرات شخصی بروند. اندازۀ طرح درس رسمی این عمیق

شود نیز همراه با جدیت کند، اما محتوای آنچه خوانده میها را خراب میهدف آن

ای با زبانی مصنوعی و ها و مقاالت حرفهکند، چراکه کتابدانشجویان مداخله می

اند که دانشجویان را از فهم کشاکش قدرت در هر دوره، واژگانی سیاسی نوشته شده
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دارد. این خبر خوبی برای معلمان خواهد بود اگر طرح هر رشته، و هر موضوع باز می

درس الزامی کوچکی داشته باشند اما مجبور باشند متون و موادی را بیابند که بتواند 

 بازتاب پویای دانشجویان را برانگیزد.

بدهند مانند کاری که تو در آن کالس « اجازۀ رفتن»علمان باید چیز دیگر، شاید م

ها. این خودش انجام دادی، با یادگیری مواد درسی در مقابل دانشجویان و همراه آن

دهد. معلم یادگیری خالق ای خالق دارد، که دانش دقیقاً همانجا رخ میاشاره به لحظه

 سازد.یرا بواسطۀ یادگیری خالقانه در فرایند معتبر م

شدن در یک طرح درس یا کتاب درسی چه حسی توانم به تو بگویم غرقمن می

دانی؟ با دانشجویان دبیرستان دهم را میدارد. کاری که در متروی نیویورک انجام می

-ا میهخوانند. از آنکنند یا میکنم که کتاب درسی حمل مییا دانشگاه صحبت می

الند. نها میها دربارۀ اندازه یا حتی وزن کتابنپرسم نظرشان دربارۀ متن چیست. آ

کنند. تجارت کتاب درسی در ها شکایت میدانشجویان دانشگاه از قیمت کتاب

ایاالت متحده صنعتی میلیارد دالری است. هر کتاب دو پوند معرفت و سی دالر دانش 

شدۀ ی تحریفهااست! اما تعداد کمی از دانشجویان دربارۀ لذت یادگیری از این نسخه

های درسی قبالً یک اینچ بود، کردند. پهنای کتابتاریخ، علم و جامعه صحبت می

ها تابکند و سرانجام کسرعت رشد میسپس دو اینچ شد، و حاال بیشتر. بدنۀ دانش به

پیکری خواهند بود که روی برانکاردی در متروی نیویورک حمل میهای غولبدن

آموز برای حمل کتاب به مدرسه نیاز خواهد بود، دو دانش خندد( وشوند! )پائولو می

د و کننها در دبیرستان خواندن متن را شروع میهر کدام برای یک طرف کتاب. آن

 کنند.در بازنشستگی تمامش می

اگر کاهشی رادیکال در انتقال اطالعات در کالس یا کتاب را پیشنهاد کنیم، به نفع 

شده به عنوان متون پروبلماتیک دربارۀ اد درسی طرحمدت موبررسی دقیق و طوالنی
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آموزشی  انگیز برنامۀتوانیم امیدوار باشیم فراتر از نتایج ماللتزندگی اجتماعی، می

ای سرریز از اشباع خواهم یک نتیجه را بیرون بکشم، نتیجهعادی برویم. اما می

طرح درس رسمی به  های آموزشی دردانشجویان با اطالعات راکد. همۀ این فعالیت

دهند، به موضوعاتی ها را توسعه نمیکنند، میل انتقادی آنها صحبت نمیزبان آن

در  ها داشته باشد. دانشجویانطور نزدیک ریشه در زندگی آنمرتبط نیستند که به

مسائل  کنند. موضوعات وها یا اساتید صحبت نمیهای من به زبان انگلیسی کتابدوره

شدن، دربارۀ سکس، زندگی خانوادگی، پول، کار، غذا، ورزش، بزرگها روزمرۀ آن

ا از ه، موادمخدر، امنیت در خیابان، ماشین و چیزهایی از این قبیل است. آنموسیقی

رود یادگیری در آن جریان داشته دانند که مدرسه، مکانی که واقعاً انتظار میقبل می

گوید برای زدن دارد. آنچه مدرسه می ها حرف کمیترین مسائل آنباشد، دربارۀ مهم

طی توانی تصور کنی تحت چنین شرایکنند نیست! میها صحبت میبه زبانی که آن

 شوند. وزان ساده است که تبدیل به ضدروشنفکریآمچقدر برای دانش

ای که آموزان دربارۀ هر مادۀ درسیاینجا در ایاالت متحده جریان اصلی دانش

ارتباط شان بیپندارند که به عالیقشود اینطور میورده میتوسط معلم به کالس آ

-پرسند آیا قادرند با آن کنار بیایند، و انتظار ندارند آنقدر تحتاست. از خودشان می

تاثیر آن قرار بگیرند تا کلمه به کلمۀ آن را هضم کنند. پیشنهاد کمتر خواندن به 

-د. اکنون، هر کاری که دانشخود برای تغییر این ادراک کافی نخواهد بوخودی

 ترآموزان بخواهند انجام دهند از خوردن یک همبرگر تا راندن یک اسکیت جذاب

شود و نحوۀ ارائۀ این مقدار کم از آموزش است. مقدار کمتری که انتخاب می

آموز این است که معلمی کم احساس دانشسازی هستند. دستتصمیمات سرنوشت

 ها دارد.نتظار کمتری از آنکند، اکه کمتر تعیین می
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ارم وقتی به یاد دفهمم. و این بسیار جالب است. گویی را میبله، آنچه می     پائولو

م ای که تالش کردیکردم، در پایان سمینار، در ارزیابیتدریس می در دانشگاه ژنو

قیقاً دهمراه یکدیگر انجام دهیم، یکی از دانشجویان انتقاد بسیار جالبی از من کرد که 

 با آنچه اکنون گفتی مرتبط است.

ای برای ها، به عنوان ابژهشناسی در عمل و همراه آنبا مبادرت ورزیدن به روش

پائولو، امروز بعد از »مان از سمینار، دانشجو به من گفت، بازتاب در ارزیابی مشترک

ما بنظرم این امان در این ترم چیزی دارم که باید به تو بگویم که یک نقد است. تجربه

، و «خوب بسیار»من گفتم، « یک نقد الزامی است و امیدوارم بتوانم به تو کمک کنم.

ببین پائولو، تو فقط یک اشتباه مرتکب شدی اما این اشتباهی »او به گفتن ادامه داد، 

مادۀ کردی ما آجدی در کار با ماست. زمانی که در ابتدای ترم به اینجا آمدی فکر می

دهی خودمان همراه تو هستیم، اما حق نداشتی اینطور فکر کنی. ولیت شکلپذیرش مسئ

 «تو چیزی را فرض کردی که نیازموده بودی.

و تو چکار کردی؟ به عنوان یک معلم مرتکب خودکشی شدی. »او به من گفت، 

خندد( ما مجبور کردی! )ایرا میبه جای آن، تو باید خودت را برای قتل ما آماده می

بود تو را به عنوان یک استاد صرف در سمینار بکشیم تا به عنوان دانشجویی خواهیم 

که استاد نیز هست دوباره متولد شوی. به جای آن، تو در حضور ما مرتکب خودکشی 

خندد( من لبخند زدم و )پائولو می« بودن را در ما ایجاد کرد.شدی و این حس یتیم

 «حق ارتکاب این اشتباه را نداشتم. بله، من کامالً با تو موافقم. من»گفتم، 

ها، گویی. در برخی موقعیتکنم این دقیقاً همان چیزی است که اکنون میو فکر می

مسئولیتی شود، اگر تواند منجر به بیبخش میهدف دموکراتیک آموزش رهایی

 ئولباید مسها درک کنند. معلم آموزان آن را به عنوان کمتر انتظار داشتن از آندانش

فضایی  های مختلفباشد، مانند استاد رهبری کند و مانند دانشجو یاد بگیرد، به شیوه



 پداگوژی برای رهایی    142

ند، بندوبار ایجاد نککنم، هرگز فضایی بیگشوده ایجاد کند. اما هرگز، تکرار می

ای وهآموزان به شیهرگز، اما فضایی دموکراتیک چرا. سپس، با انجام این کار، دانش

چه گیرند چطور مشارکت کنند. اما آنکنند. واقعاً یاد میمختلف شروع به یادگیری می

غیرممکن است تعلیم مشارکت بدون مشارکت است! غیرممکن است فقط دربارۀ 

انیم شناکردن تواش کنیم. ما در این اتاق نمیمشارکت صحبت کنیم بدون اینکه تجربه

ا با موکراسی ررا یاد بگیریم. باید درون آب برویم. دموکراسی هم همینطور است. د

 .گیری، اما با محدودیتایجاد دموکراسی یاد می

 بخشآزادی و محدودیت در کالس رهایی

بخش است. برنامۀ این نقطۀ عزیمت مهمی بین آموزش سنتی و رهایی     ایرا

آموزان را زند، بدون اینکه دانشآموزشی رسمی مداوماً دربارۀ دموکراسی حرف می

درسی است دربارۀ این که  اد بگذارد. داستانت دربارۀ ژنوآزبرای عملی ساختن آن 

آموزان واقع شود. چطور نیاز است عمل دموکراسی در محدودیت پیشرفت دانش

 گری و آزادی باید از نو برای هر کالسی واقع شوند.هدایت

یدن کشبخش، معلم به دنبال عقبفهمم، در کالسی رهاییآنطور که من این را می

نشگر. هرچه داعنوان کارگردان یادگیری است، به عنوان نیروی هدایتتدریجی به 

-شویق میشان را تآموزان ابتکار انتقادی بیشتری را تمرین کنند، معلم خودسازماندهی

ای هشان در تنظیم دستور کار برنامۀ آموزشی. ناممکن است از اقتدارکند، مشارکت

از قدرت در هر نهادی، از جمله مدرسه، گیری سنتی انتظار داشته باشیم برای کناره

ریف است، بخش هدفی ظریزی کنند. هدف خودسازماندهی کالس رهاییبرنامه

توانید خیلی زود قدرت را مجبور کنید برود، تو نشان داد. می همانطور که سمینار ژنو

ست، اتوانید خیلی دیر این کار انجام دهید. انجام این براورد پرمخاطره همانطور که می

دار، دانشمند، ممثابۀ یک سیاستتر از بسیاری لحظات دیگر که یک معلم بهپرمخاطره
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 ها و تمرینات برای فهم زمان وو هنرمند درگیر آن است، سنتزسازی از بسیاری نشانه

 چگونگی انتقال اقتدار به دانشجویان.

ی نامتغیر ااو در فاصلهدر مقابل، معلم سنتی از ابتدا تا انتها در حال حمله است. اقتدار 

این اقتدار باید ثابت بماند چراکه مطابق برنامۀ  آموزان پابرجا شده است.از دانش

را تواند روی برنامه اجشده همۀ دروس با ایمان به ابتکار معلم میریزیآموزشی برنامه

لم عگذارد. مآموزان پا میان میشود. اقتدار ثابت معلم در کنار ظهور منتقدانۀ دانش

 اند.آموزان غیرفعال شدهبودن توانمند شده است، درحالی که دانشبرای فعال

اما ببین، ایرا، مسئله برای من اقتدار کمتر و کمتر معلمان نیست. موضوع      پائولو

. او هرگز کنداین است که معلم دموکراتیک هرگز اقتدار را به اقتدارگرایی بدل نمی

داشتن اقتدار را متوقف کند. بدون اقتدار بسیار دشوار است تواند اقتدار بودن یا نمی

آموزان شکل بگیرد. آزادی برای آزاد شدن نیاز به اقتدار دارد. )میکه آزادی دانش

وجود مسئله برای اقتدار این است خندد( این یک تناقض است اما درست است. بااین

این آزادی را انکار کند و این  دیگران است، و اگر اقتدار که بداند بنیادش در آزادیِ

ت بلکه کنم دیگر اقتدار نیسرابطه را قطع کند، این رابطۀ بنیادین با آزادی، فکر می

قتدار روبرو آزادی دیالکتیک با ا ی شده است. به همین ترتیب اگرتبدیل به اقتدارگرای

 د تا آزادکند، این تمایل برای آزادی وجود دارنشود چراکه اقتدار خود را انکار می

ربارۀ توانیم دبودن را به منظور تبدیل شدن به مجوز متوقف کند. در هر دو مورد، نمی

م دربارۀ توانیتوانیم دربارۀ نظم صحبت کنیم، نمیدموکراسی صحبت کنیم، نمی

آفرینش صحبت کنیم، بازآفرینی دموکراتیک جامعه، نه. ما از پایین مجوز و از باال 

 تحریم داریم.

تان، دبسام که آموزگار، فارغ از اینکه در سطح پیشدلیل، متقاعد شده به همین

ا تظاهر ای که باید داشته باشد ردبستان یا دانشگاه کار کند، مجبور است اقتدار الزامی
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کند، بدون فراتر رفتن از آن، به منظور تخریب آن، برای اقتدارگرا شدن. و این کار 

ی بسیار ارای اقتدارگرا بودن داریم، نه؟ مانند شیوههای مختلفی بآسانی نیست. ما روش

نید کسازد. چیزی الف است و شما تالش میای دروغین میغلط و ریاکارانه که جاذبه

ا های شیرین، دروغین، و حتی احساساتی اقتدارگرتوانید به شیوهبگویید ب است. می

ی طور پیشینز، و بهزدن در مسیری سرسبآموزان هنگام قدمزدن دانشباشید، گول

ا هخواهید آندانید. اما نمیآموزان بدانند را میاید تا دانشنکاتی که انتخاب کرده

 برنامه و نقشۀ شما را بدانند.

در ایجاد این تمایز بین اقتدار و اقتدارگرایی حق با تو است. برای شروع و      ایرا

ذاری گتدار نیاز دارم. برای اشتراککنم و به اقهایم از اقتدار استفاده میهدایت کالس

آموزان اجازه دهم به عنوان گردانندگان برنامۀ آموزشی عمل کنند آن و اینکه به دانش

آموزان به من اعتقاد داشته باشند به عنوان اقتداری که دورهگشوده هستم. هرچه دانش

ار خوبی مقدتواند نظم را حفظ کند، کسی که کند، کسی که میای مولد را هدایت می

داند چطور دانش بیشتری کسب کند، بیشتر به مداخالت من اعتماد دانش دارد و می

بخش باید درون محدودیت دموکراسی از خواهند کرد. موافقم که آموزگاران رهایی

دادن چگونگی انجام آن در عمل کار سختی است. هر اقتدار استفاده کنند. نشان

هر موقعیت نیازمند معلمان منحصربفردی است که  آموزان،کالس، هر گروه از دانش

رابری برای توانید بدانید این ببرابری بین اقتدار و آزادی را تنظیم کنند. درحالی که نمی

کردن اقتدار همراه آزادی تجربه کسب هر کالس دقیقاً باید چگونه باشد، در عملی

 ند یا نه.کروش شما کار می توانید از رفتار کالس بفهمید کهسادگی میکنید، و بهمی

بخش است. خواهم به آن اشاره کنم پویایی معلم در فرایندی رهاییآنچه می

 دهم. جای دیگری دربارۀ تنوعگیرم و تغییر میرفتن کالس یاد میهمزمان با پیش

صحبت  ام. وقتی از اینتواند به خود بگیرد نوشتهبخش میای که کالس رهاییقالبی
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-یشده است، م« ثابت»آموزان ای پایدار از دانشقتدار سنتی در فاصلهکنم که امی

تواند نقشش در کالس را با توجه به بخش میخواهم نشان دهم که آموزگار رهایی

ت که در هایی اسنیازهای مطالعه تنظیم کند. تمایل به اقتدارِ پویا بودن یکی از جنبه

انی کند، یک بحث را رهبری کند، بینم. معلم ممکن است سخنردگرگونی معلم می

ها خارج از های مطالعاتی کوچک را درون کالس سازماندهی کند، بر پژوهشگروه

هایی که در کالس از دست محیط آموزش نظارت کند، فیلم نشان دهد، برای دیدگاه

های مطالعه برای یافتن مواد مطالعه دار به گروهروند تاوان دهد، یا مانند یک کتابمی

آموزان اختصاص دهد، و... . مک کند، یا ساعات طوالنی کالس را به ارائۀ دانشک

بودن در شکل اقتداری که معلم به تمایل حرکت همراه کالس شامل تمایل منعطف

 آموزان دربارۀ گشایش دوره است.ای برای دانشگیرد. این انعطاف نشانهکار می

کامل باید همیشه وجود داشته باشد، اما با تتو مرا به این فکر واداشتی که اقتدار معلم 

های عمل ها به عنوان سوژهکند، با ظهور آنآموزان و مطالعه تکامل پیدا میدانش

 شود.شناخت. اگر فرایند کار کند معلم نیز بازآفرینی می

 آموزهای معلم و دانشبا هم، اما نه برابر: تفاوت

 بودن است. این توانایی، فهم توسعۀ عملقای برای خالبله، این توانایی     پائولو

حرکت نیست. شیوۀ کار شما در این ترم لزوماً شبیه ترم بودن است. این چیزی بیمعلم

 آینده نخواهد بود.

 وگوییآموزان و معلمان دربارۀ مسئلۀ اقتدار در کالس گفتدانم آیا دانشنمی

سیار وزان برابر است یا نه. این مسئله بآماند، اینکه آیا معلم با دانشچیزی از تو پرسیده

اگر معلم  کنیدآموزان بودن برای اینکه فکر میجالب است. تجربۀ تحت رهبری دانش

ا کنید. همه با هم، همۀ مها را انکار میوگویی هستید قطعاً تفاوت بین شما و آنگفت

وگویی ترابطۀ گف ها روراست باشیم. نه.برابر هستیم! اما این ممکن نیست. باید با آن
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موزان آبودن از دانشقدرت خلق چنین برابری ناممکنی را ندارد. آموزگار به متفاوت

ها، اگر ای مهم است، تفاوت بین آندهد، اما، و اکنون این برای من مسئلهادامه می

بخشی باشد، این است که او اش رهاییمعلم دموکراتیک باشد، اگر رویای سیاسی

شود. « گرانهستیزه»آموزان زه دهد تفاوت الزامی بین معلم و دانشتواند اجانمی

آموزان متفاوت هستم! اما اگر دهند! من از دانشها به وجودشان ادامه میتفاوت

ها آن باشد. اگر« گرانهستیزه»توانیم اجازه دهم این تفاوت دموکراتیک هستم نمی

 ام.را شدهشوند، به این دلیل است که من اقتدارگ جوستیزه

 ای.برای تغییر گشوده نبوده     ایرا

ام، مقاوم در برابر دموکراسی. و این بسیار جالب بله، سخت و صلب شده     پائولو

ها آنقدر توسط استادان آزمایند. آنای خاص شما را میآموزان در لحظهاست. دانش

اوت در این کالس متفگویید ما آیید و میاند که وقتی شما میاقتدارگرا شرطی شده

پرسیدن و نقد کردن داریم، نه تنها حق بلکه این  سؤالهستیم، ما حق فکر کردن و 

آموزان )و این زیباست!( اولین آزمون را وظیفه را داریم، ممکن است یکی از دانش

تواند شما را با انجام کاری تحریک کند که توسط استادی اقتدارگرا باید بگیرد! او می

ت. اگر اید واقعی بوده اسدهد تا بفهمد آیا آنچه گفتهد. او این کار را انجام میتنبیه شو

ت. اید. گفتار شما هیچ ارزشی نداشته اسآموز را تنبیه کنید، واقعاً صادق نبودهآن دانش

ینی بآموز نگویید، بازهم گفتار شما ارزشی نداشته است. میچیزی به دانشاما اگر هیچ

 چقدر دشوار است؟

 آموزان در جنگ قدرت کالس بسیار باهوش هستند.بله، دانش     ایرا

آموزان نیاز دارند بدانند که در برخی لحظات، آزادی باید تنبیه دانش     پائولو

تدار رود. و تنبیه باید توسط اقشود، زمانی که از مرزهای اقتدار دموکراتیک فراتر می

مان در زمانی که نیاز هرگز در تنبیه فرزندانانجام شود. برای مثال، همسرم الزا و من 
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ن ها از ایایم. نیاز نبوده است. آنها را کتک نزدهایم. هرگز آنبوده شکست نخورده

ایم. ردهها صحبت کایم، با جدیت با آننخورده هستند. اما تنبیه کردهنظر کامالً دست

 ایم.ها ارائه کردهبه آنمان را گفتن« نه»ایم مگر اینکه دالیل نگفته« نه»هرگز 

ام. دو سال پیش در برزیل در یک ام داشتههای دیگری مانند این در زندگیموقعیت

اش صحبت کردم را دورۀ آموزشی، یک زن چیزی مانند همین آزمونی که باال درباره

انجام داد، اظهاراتم دربارۀ آزادی را آزمون کرد، در روز نخست. مطمئنم از من انتظار 

تم آن توانست او را از اتاق بیرون بیاندازم، تا نشان دهم واقعاً گشوده نبودم. نمیداش

توانستم فقط لبخند بزنم. هنگامی که صحبتش را کار را انجام دهم، اما همچنین نمی

دار یک طور جدی با اقتای به من وارد کرد، بهمتوقف کرد، نقد استقرایی باورنکردنی

ا او را از سمینار بیرون ننداختم، و در پایان ترم نمرۀ خوبی معلم با او صحبت کردم ام

کنم او همچین چیزی را گرفت. او زنی الیق بود. ما دوست نشدیم چراکه فکر می

 خواست.نمی

بخش است برای استفاده از دموکراسی، آزادی و اگر انتخاب شما انتخابی رهایی

ید دعوت توان. شما نمیواهید داشتنوع موقعیتی است که خ این، اقتدار همراه یکدیگر

موز آبه اقتدارگرایی را قبول کنید که ایدئولوژی مسلط از طریق آزمون یک دانش

ای که به آن ایمان داریم شما را به چالش دهد، کسی که با آزادی واقعیانجام می

 خندد(کشد! )میمی

ند کخش را دعوت میبآمیز است که معلم رهاییآوری طعنهآموز پیامدانش     ایرا

 تا به شرایط صلب بازگردد.

آموزان مواجه هنگامی که با آزمون دموکراسی یا اقتدارم در کالس توسط دانش

کردن معلم یاد آموزان برای ادارههایی که دانشکنم همۀ شیوهشوم، تالش میمی

انشل داند را به یاد آورم. در جنگ فرهنگی روزانۀ برنامۀ آموزشی رسمی، عمگرفته
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-دارد. گاهی چالش از سوی تعدادی از دانشآموزان معلم و نهاد را در عجز نگه می

دم کنم به خودهد، یکی پس از دیگری یا در یک زمان. تالش میآموزان برایم رخ می

گونه ینآموز باشد و بدای رفتار کنم که معکوس انتظارات دانشیادآوری کنم به شیوه

داخله داشته باشد. هنوز، همۀ استدالل و نبوغ و مقاصدم همیشه در رفتار روزمرۀ آنان م

م به توانآموزان بخواهم دوره را ترک کنند. نمیکافی نیست، و معموالً باید از دانش

آموزان دیگر را خراب کنند، ها اجازه دهم کارم یا امکان یادگیری همراه دانشآن

رج از ها کاری نسپارند تا خان به آنگویم اگر تغییر نکنند یا دیگراها میپس به آن

نند کآموزان اغلب کمک میکالس انجام دهند باید دوره را ترک کنند. دیگر دانش

تا اقتدارم را با اخراج چنین شخص مخربی از کالس اثبات کنم. این کار را انجام 

را های انسانی دهم چراکه باید انجام شود. معتقدم سیستم اقتصادی ما برخی آسیبمی

-ییتواند ترمیم شود، شامل ابتکار آموزش رهاما نمی آفریند که با ابتکارات کنونیمی

کنم مهم است بگویم که بسیاری معلمان در مدارس عمومی و برخی بخش. فکر می

ه گری، بیگانگی، و مقاومت مواجه هستند، کهای ایاالت متحده اغلب با ستیزهدانشگاه

تواند آن را واژگون کند. مشکل نیاز به چیزی ای در حال حاضر نمیهیچ پداگوژی

 بیش از یک فلسفۀ تعلیم یا شیوۀ کالس دارد.

 هایآموزان در کالسگری دانشام که مدیریت ستیزهدر تجربۀ من، متوجه شده

آید آموزان به سوی معلم میهایی که از دانشتر است. تعداد آزمونبزرگ سخت

آموزان را برای تر مذاکره دربارۀ بیگانگی دانشهای کوچکسمتعدد است. کال

ین دلیل تنها به ا« انباشتی»آموزش انتقالی یا کنند. تر میبخش راحتآموزگار رهایی

دهید. ماهیت فرایند آموزان انجام میبهتر نیست که آن را تنها همراه نیمی از دانش

رد. همه اهمیت داازامۀ آموزشی پیشماعی و محتوای برناولین مشکل است؛ روابط اجت

آموزانی که هنوز هم اندازۀ کالس نیز موضوع مهمی است، چراکه معلمان و دانش
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ازاندازه شلوغ است کمتر در فرایندی کنند در اتاقی که بیشازاندازه کار میبیش

 تجربی صبور خواهند بود.

یانه مطرح گراتیزههای غیرسکنم، پائولو، موضوعی که دربارۀ تفاوتپس فکر می

 ها برابر نیست، حتی زمانیآموزان است و با آنکردی مهم است. معلم متفاوت از دانش

کنیم. این راه دیگری برای توصیف که روابط دموکراتیک را در کالس عملی می

سبت به وگویی نبخش باید بازی کند. معلم گفتای است که معلم رهایینقش رهبری

یشتر دچار تر، و بتر، در بررسی انتقادی باتجربهفکری پیشرفته آموزان از نظردانش

موزان اذعان آها بین معلم و دانشرویای سیاسیِ تغییر اجتماعی است. باید به این تفاوت

سازد. شخصی که در بخشی را ممکن میها پروژۀ رهاییواقع، همین تفاوتکنیم. در

لیه کند که عد در شرایطی کار میدهمدرسه یا دانشگاه برای دگرگونی تعلیم می

علم سازد. یک مآزادی تنظیم شده است، جایی که برنامۀ آموزشی واقعیت را مبهم می

 کند که به همین شکل واقعیتای کار میدر سازمانی اجتماعی در میان فرهنگی توده

 اخواهد سلطه را به چالش بکشد، باید رویایی سیاسی رکند. اگر معلم میرا مبهم می

نها بواسطۀ تاست. معلم متفاوت است نه ببرد که این رویا تنها یک امکان هاییبه مکان

د که به کنای را رهبری میفضیلت آموزشش بلکه به این دلیل که معلم دگرگونی

 خود در کالس اتفاق نخواهد افتاد.خودی
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 در تعلیم چیست؟« وگوییروش گفت»

 

 

 دکنوگو ارتباطات را دگرگون میبخشی: گفترهاییگفتمان 

-ت. بهمدار استو گفتی بودی پائولو که معلم یک هنرمند و یک سیاست     ایرا

وضیح شناسی آن است. تتر از زیباییوگویی شفافهرحال، سیاست پداگوژی گفت

فرهنگی  یتر است، به مثابۀ کنشاین روش به مثابۀ روشی برای آزادی و علیه سلطه ساده

شود، جایی که داخل و خارج از کالسی که وضعیت کنونی به چالش کشیده می

شوند. اکنون نیاز ای روشن میهای برنامۀ آموزشی رسمی و فرهنگ تودهاسطوره

ه در انجام کند کوگویی چگونه کار میداریم این را به بحث بگذاریم که معلم گفت

 ها یک هنرمند است.این افشاگری

ی ، و از طریق این ایده رو«وگوگفت»کنیم، بتدا قلب فرایند را بررسی نمیچرا ا

می «وگوییآموزش گفت»کنیم. معلمان اغلب دربارۀ شناسی روش کار میزیبایی

 دانند. معلمان با استفاده از بیانی سقراطیوگو میها چیزهایی دربارۀ گفتپرسند. آن

که  اند، جاییآموز بودههایی دانشدوره مطالعاتی در پیرو یک سخنرانی یا تکلیفِ

پرسد تا آموزان میشده از دانشهایی دربارۀ مواد درسی پوشش دادهسؤالآموزگار 

 های مباحثۀ غیرسنتی در کالساین، بسیاری معلمان از حلقهبرها را بیازماید. عالوهآن
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ای مکالمه در آموزان راکنند. بعضی دیگر هم دانشبرای شکستن رسمیت استفاده می

 وگو است.کنند گفتو فکر می کنند، درگیر می

تادان کنند. در دانشگاه، اسبا وجود این در بیشتر مواقع معلمان سخنرانیِ آموزشی می

های تاقکنند، کسانی که در اطور سنتی برای تعداد زیادی از دانشجویان سخنرانی میبه

ردازی خوابند، یا رویاپکنند، یا میمی برداریاند یا با سرعت یادداشتبزرگ نشسته

س یک کنند. سپدهند، یا با هم صحبت میکنند، یا تکالیف دورۀ دیگر را انجام میمی

گیرد کالسی بیانی را برگزار میدانشجوی کارشناسی ارشد که حقوق کمی هم می

 شکند دربارۀ اینکه استاد چه گفت یا کتاب دربارۀ چه چیزی بوده است. این آموز

است، حداقل رابطۀ شخصی بین اساتید و دانشجویان. رابطه با استاد « مقرون به صرفه»

برای دانشجویان کارشناسی ارشد، یا دانشجویان خاص مقطع کارشناسی، یا کالس

های های پولی است، جایی که پول در کالسهای افتخاری، یا دانشجویان دانشگاه

تر، مدارس پولدار و در مراتب پایین د. شوگذاری میکوچک برای نخبگان سرمایه

کنند، شان پیشنهاد میآموزانتر را به دانشهای کوچکمدارس خصوصی نیز کالس

 آموزان مورد توجه شخصی بیشتری قرار بگیرند.تا دانش

دیل به ای کوچک تبوگو را ببینی. حق مباحثهتوانی اینجا مشکل برای گفتمی

تر باشد، امکانش بیشتر است که آموز هرچه نخبهششود. دانامتیاز یک کالس می

ای های با استاد یا معلم داشته باشد. برای بقیه، کالسای شخصیرابطۀ مباحثه

ای ترکیب شده که توسط های بیانیدانشگاهی بزرگی وجود دارد که با بخش

 دای که کمبوهای بزرگ در مدارس عمومیشود، یا کالسدانشجویان جوان ارائه می

های شد تا کالسبودجه دارند. اگر منابع عمومی از ارتش به آموزش منتقل می

معلمان  کرد. سپستر میوگو در مدرسه را سادهتر را تامین کند، داشتن گفتکوچک

های کوچک و ارتباطات دموکراتیک مان در گروهتجربگیآموزان باید با بیو دانش
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حوری میا معلم« گوییتک»ش ما بیش از همه با شدند. در رویکرد انتقال دانمواجه می

آموزان اغلب بواسطۀ صدای های مباحثه، صدای دانشآشنا هستیم. حتی در گروه

 ود.شهای انتقادی نسبت به طرح درس میشود که مانع چالشتحمیلی معلم محدود می

احاطه  را هایی هستند که ماهای کوچک و برتری تعلیم انتقالی واقعیتامتیاز کالس

وگویی مدلی متفاوت از یادگیری و دانش را ارائه میای گفتاند. چطور شیوهکرده

 کند؟وگویی ارتباطات را دگرگون میدهد؟ چطور تعلیم گفت

ان یک بخش را به عنورهایی وگویازهمه نباید گفتکنم پیشفکر می     پائولو

را به دست  د تا نتایجیتواند به ما کمک کنتکنیک بفهمیم، تکنیکی محض که می

ه از وگو را به عنوان نوعی تاکتیک بفهمیم کتوانیم، نباید، گفتآوریم. همچنین نمی

ه تکنیکی وگو را تبدیل بآموزان دوست شویم. این گفتکنیم تا با دانشآن استفاده می

 کند تا روشنگری.کاری میبرای دست

که در ماهیت تاریخی انسان  وگو باید به عنوان چیزی فهم شوددر مقابل، گفت

شدن به انسان نوعی است. بخشی از ترقی تاریخی ما در تبدیلنوعی نقش دارد. این 

وگو نوعی وضع ضروری است به حدی که انسان بیشتر و بیشتر تبدیل رو، گفتازاین

 ای است که انسان با بازتابوگو لحظهشود. گفتوجود ارتباطاتیِ انتقادی میبه 

شود. تا حدی که همانطور که آن را ساخته و بازسازی کرده، روبرو میواقعیتش، 

مان باشیم با وجودی ارتباطاتی هستیم که هر چه بیشتر قادر به دگرگونی واقعیت

انستن دانیم، چیزی که فراتر از دکنیم، قادریم بدانیم که میدیگران ارتباط برقرار می

ی ها حتشناسند. آنن درختان را میصرف است. در روشی خاص، برای مثال، پرندگا

یرند، اما گها نوعی زبان شفاهی و نمادین را به کار میکنند. آنبا هم ارتباط برقرار می

ی دانند. حداقل از نظر علمدانند که میها نمیکنند. و آناز زبان نوشتاری استفاده نمی
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-می یا نه. از سوی دیگر، مادانند دانند که میها میتا کنون، مطمئن نیستیم که آیا آن

وگو، دانیم. از طریق گفتدانیم که نمیدانیم، و ما به عنوان انسان نوعی میدانیم که می

ه توانیم منتقدانه اقدام باندیشیم، سپس میدانیم میدانیم و نمیباهم دربارۀ آنچه می

 دگرگونی واقعیت کنیم.

ا ارتباط کنیم، میتی که دگرگون میدر ارتباط میان خودمان، در فرایند شناخت واقع

دانیم که از نظر اجتماعی فرایند برقراری ارتباط، شناخت، و کنیم و حتی میبرقرار می

تغییر بعدی فردی دارد. اما جنبۀ فردی برای توضیح فرایند کافی نیست. شناخت علی

ناخت، شوگو در این لحظۀ ارتباطات، رغم اینکه بعد فردی دارد، اجتماعی است. گفت

-ی که میاوگو رابطۀ بین سوژۀ شناختی، سوژهو دگرگونی اجتماعی چیست؟ گفت

 کند.کند بداند را درزگیری میداند، و تالش می

ردمی م اجتماعیِ کردن روابطِای دیگر، باید اضافه کنم که صحبتاز زاویه     ایرا

تباط تنها رو، برقراری ارنکند. ازاییا رد می تأییدکه در چنین ارتباطی درگیر هستند را 

رابطۀ بین مردم در  وبرگشت صرف کلمات و حرکات نیست.شفاهی نیست، تنها رفت

ای که در آن هستند را تصدیق ای که به آن مرتبط هستند، و جامعهحال ارتباط، ابژه

ه بخش ارتباطی دموکراتیک است کوگوی رهاییکشد. گفتکند یا به چالش میمی

کنندگان برای بازسازی کند درحالی که آزادی مشارکتروشن میسلطه را رد و 

می ای مسلط، و شکل رستوده سنتی فرهنگِ کند. گفتمانِشان را تصدیق میفرهنگ

 کند.می تأییدو موروثی دانش را 

ی اوگو چالشی برای سلطۀ موجود است. همچین با چنین شیوهبله، گفت     پائولو

ای هکه باید شناخته شود در تصرف انحصاری یکی از سوژهای وگو، ابژهدر فهم گفت

ی که اوگو، نیست. در مورد آموزش، دانش ابژهشناخت، یکی از افراد دخیل در گفت

باید شناخته شود در مالکیت انحصاری معلم نیست، کسی که با حالتی بخشنده دانش 
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آموزان، به دانش جای این هدیۀ صمیمی از اطالعاتدهد. بهآموزان میرا به دانش

ژۀ شود. به عبارت دیگر، ابای که باید شناخته شود واسطۀ دو سوژۀ شناختی میابژه

ها دور این میز یکدیگر را دهد. آنمورد شناخت میزی بین دو سوژۀ شناخت قرار می

 کنند.کنند و از طریق آن تحقیقی متقابل میمالقات می

ات خاب این ابژه برای مطالعه، پیش از مالقالبته، آموزگار تجربۀ فکری خاصی در انت

آموزان در کالس، و در تصویر یا ارائۀ آن برای مباحثه، داشته است. رابطۀ پیشینی دانش

ها و ابعاد را در آموزگار با ابژۀ مورد شناخت به این معنا نیست که معلم همۀ تالش

 شناخت ابژه تمام کرده است.

تر ها را بهکند که در آغاز دوره آنمطالعه انتخاب می هایی را برایمعلم ابژه     ایرا

آموزان ها همراه دانشها را از طریق مطالعۀ آنشناسد اما معلم ابژهآموزان میاز دانش

 گیرد؟دوباره یاد می

 توانم در زبانی مفهومیگویی را میمسئله دقیقاً همین است! آنچه می     پائولو

 «شناخت»خود را از طریق « شناخت»ال، آموزگار اینگونه گسترش دهم، برای مث

کند. بدین ترتیب، توانایی آموزگار برای شناخت ابژه هربار از آموزان تعمیر میدانش

آموزان برای شناخت، برای توسعۀ فهم انتقادی از طریق توانایی شخصی دانش

 شود.خودشان، بازسازی می

-ن ارتباط، این رابطۀ معرفتوگو در این شیوۀ شناخت چیست؟ دقیقاً همیگفت

ها را نشود، آشناسانه. ابژۀ مورد شناخت در یک مکان به دو سوژۀ شناختی متصل می

ا هم در آموز ببندی معلم و دانشوگو آبدارد با هم دربارۀ ابژه بیاندیشند. گفتوا می

ش، انجای انتقال آماریِ دعمل مشترک شناخت و بازشناسی ابژۀ مطالعه است. سپس به

 ای پویا به ابژه است.وگو طالب نزدیکیبه مثابۀ دارایی ثابت معلم، گفت
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تواند بگوید من نسبت به مواد آموزشی شناخت دارم، اما در فرایندی معلم می     ایرا

ها را کنم آنآموزان مطالعه میوگویی، هنگامی که دوباره مواد را همراه دانشگفت

 آموزم.بازمی

ه وگویی است. اما ایرای عزیز، اجازه بده دوباراین نکتۀ آموزش گفتبله!      پائولو

به این نکته اشاره کنیم. چرا برخی آموزگاران این دیدگاه دربارۀ عمل شناخت را 

کنند؟ چیزی نامانوس که از جهان سوم آمده است؟ چطور اینگونه نامانوس فرض می

ناسانه است، نه شوگویی موضعی معرفتفکرکردن ممکن است؟ آموزش گفت

 ای نامانوس یا عملی غیرعادی از بخشی عجیب از جهان!مداخله

پذیرم، برای مثال، چیزی است که بسیاری مردم از جهان اول و جهان سوم آنچه می

پذیرم. حال چنین موضعی را نمیببین پائولو، این زیبا است، اما بااین»گویند، به من می

 گویم، بسیار خوبمن می« آموز است.یم به دانشچراکه برای من نقش آموزگار تعل

ست، شناسی ااین موضع شماست، اقتدارگرایی. بسیار خوب، این فهم شما از معرفت

م توانپذیرم. اما آنچه نمیها را میها دربارۀ تفاوتاما فهم من نیست. این نوع بحث

ت که از جهان اسای غیرعادی برای تعلیم وگو شیوهبپذیرم این است که بگویند گفت

ی کردم. نه. این بحثسوم آمده، حتی اگر با ابزارهایی کمیاب پروپاگاندا ایجاد می

 ند.اشناسی است، نه دربارۀ هنرهای شیطانی که از مکانی زیبا آمدهدربارۀ معرفت

 شناسی است، موضع من انکار نقش الزامیدقیقاً به این دلیل که اینجا نوعی معرفت

 هاییگار نیست. اما من آن نوع از آموزگار نیستم که مالک ابژهگر آموزو هدایت

های مطالعه ای به ابژهالعادهطور فوقام. بهآموزان مطالعه کردهکه همراه دانش هستم

موزان آکنند و این اشتیاق را به دانشام را تحریک میها کنجکاویمند هستم. آنعالقه

 کنیم. نیم ابژه را با هم شفافتواکنم. سپس، هردوی ما میمنتقل می
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رانشناسی برای آموزگاری سنتی نگتوانی تصور کنی چقدر این معرفتمی     ایرا

عجیب و غیرعادی بخوانند. خواهند این را کنم که میکننده خواهد بود. تعجب نمی

 ای به مثابۀ طرح درسی کارشناسی، لیستکردن به تفاوت بین توصیف دورهفکر

نهایی  ها، و امتحانیای از پرسشند، تعدادی سخنرانی از یک استاد، سلسلهای بلمطالعه

ای که استاد برای شناخت مقدار زیادی وارد برای آزمون دانش، در مقایسه با دوره

اه ند، بازکشف ماده همرکدوره را ترک می« بازآموزی»وگو با شود اما بخاطر گفتمی

 دانشجویان مهم است.

-دهد که دانش ثابت را به دانشم را به مثابۀ اقتداری قرار میشیوۀ سخنرانی معل

-طور شفاهی به دانشگرفته و باید بهازاین شکلکند. دانش پیشآموزان منتقل می

-سازیرود قاعدهآموزان انتظار میآموزان تحویل داده شود. در سبک سنتی از دانش

 جذب کنند.شود را شده که توسط معلم گفته میهای از پیش تعیین

گو واش به گفتوگویی به روی بازآموزیدر مقابل، گشودگی آموزگار گفت

بخشد. سلطۀ برنامۀ آموزشی رسمی متکی بر بسیاری ای دموکراتیک میویژگی

ویی وگچیزهاست، اما مطمئناً، دانش تخصصی یکی از ارکان است. اگر معلم گفت

سپس خودِ فرایند یادگیری موضع  آموزد،اعالم کند که او ماده را در کالس بازمی

اعی بخش فعالیتی اجتمرو، یادگیری رهاییکشد. ازایننامتغیر معلم را به چالش می

کند. در این مورد، اقتدار شکلی از دانش خود اقتدار را تعمیر میاست که به خودی

درت ها از قام شدی؟ این چالشموجود عالوه بر رفتار حاکمانۀ معلم است. متوجه نکته

 ها حقارت را بر نظم موجودسازد. آنکند، آن را برای تغییر آماده میمعلم رفع ابهام می

های نوسازی خود را کنند تا قدرتآموزان را دعوت میها دانشکنند. آنتحمیل می

 به کار گیرند.
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ه ند ککحال این بدان معنا نیست که آموزگار ابتدا انکار میبله، اما بااین     پائولو

اش را به دانشداند! این دروغ و دورویی خواهد بود. او در مقابل باید شایستگیمی

ای، در هر ترم، آموزان نشان دهد. دوماً، این بدان معنا نیست که هر زمانی، در هر دوره

 دهد. نه.آموزگار دانشش دربارۀ این یا آن ابژه را تغییر می

-توگو، فهم من از گفموزان دربارۀ گفتآبرای مثال، بواسطۀ بحث روزانه با دانش

ۀ رسیم، اطمینانی علمی دربارکند. ما به سطحی از اطمینان میوگو هر روز تغییر نمی

-ی میوگویتوانیم روی آن حساب کنیم. آنچه آموزگاران گفتها، که میبرخی ابژه

انی به مگرایی دارد. این بدان معناست که دانش جدید زدانند این است که علم تاریخ

های دیگر کهنه شود، و دیگر پاسخگوی نیازهای دوران جدید آید که دانشوجود می

رو، دانش جدید وقتی ظاهر شوند نباشد. ازاینهای جدیدی که پرسیده میو پرسش

. ناپذیری بر آن فائق آیدطور اجتنابشود منتظر دانش جدید بعدی است که بهمی

اندازۀ دانش متواضع بودند، در جهان بهتری زندگی گویم اگر دانشمندان به گاهی می

 کردیم.می

ربارۀ کنم مهم است دوگویی است که فکر میهای گفتهای دیگر موقعیتاما جنبه

ن سوژهوگو در آن رابطۀ بیها نیز صحبت کنیم. شرایط محیطیِ سمیناری که گفتآن

خواهیم در یم هرآنچه میشناخت است موقعیتی نیست که بتوانهای شناختی و ابژۀ قابل

توانیم انجام دهیم ها و تناقضاتی دارد که آنچه میآن انجام دهیم. چراکه محدودیت

که  نیست« فضایی آزاد»وگو در خالء سیاسی وجود ندارد. سازد. گفترا مشروط می

ه وگو درون نوعی از برنامه و زمینهرآنچه بخواهید را بتوانید در آن عملی کنید. گفت

-کننده در دستیابی به اهدافی که برای آموزش گفتافتد. این عوامل مشروطق میاتفا

ونی، کنند. برای دستیابی به اهداف دگرگایم کشمکش ایجاد میوگویی تعیین کرده

 گری، عزم، نظم، و عینیت داللت دارد. وگو بر مسئولیت، هدایتگفت
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گو به وشاره دارد. گفتوگویی به غیاب اقتدارگرایی احال، موقعیت گفتبااین

معنای کشمکشی دائمی در رابطۀ میان اقتدار و رهایی است. اما در این کشمکش، 

آموزان که های مجاز دانشدهد چراکه در مقابل آزادیاقتدار به بودنش ادامه می

نند کها دقیقاً به این دلیل رشد مید نیاز به اقتدار است، چراکه این آزادینشوپدیدار می

 گیرند.شوند که اقتدار و آزادی خودنظمی را یاد میلغ میو با

وگویی به این معنا نیست که هرکه درون آن است باید براین، محیط گفتعالوه

وگو هدف یا الزامی ندارد که هرکس در کالس حضور دارد باید صحبت کند! گفت

 چیزی بگوید حتی اگر چیزی برای گفتن نداشته باشد!

ن تحت کردبرای صحبت کنی. وقتی کسانیبه چه چیزی اشاره می دانممی     ایرا

گیرند حتی اگر چیزی برای اضافه کردن نداشته باشند، دموکراسیِ کاذبی فشار قرار می

است،  آموزانای جعلی در بحث. به عبارتی این تحمیل بر دانشکند، لحظهرا خلق می

را تبدیل  آمیز کرده است، آنعصبای توگو را تبدیل به عقیدهبواسطۀ معلمی که گفت

 جای یک مبادلۀ بازِ حقیقی کرده است.به یک تکنیک به

کسی  حال،وگو، هرکس حق دارد که ساکت باشد! بااینبله! در گفت     پائولو

 حق ندارد از مشارکتش در پیشبرد عمل جمعی سوءاستفاده کند.

 عنا نیست که حق داریدبودن شما بدان ممنظورت این است که حق ساکت    ایرا 

 در فرایند کارشکنی کنید؟

راه خوبی برای تفهیم این موضوع وجود دارد. برای مثال، کسی تالش      پائولو

ویی است و به وگکند در فرایند کارشکنی کند دقیقاً به این دلیل که کالس گفتمی

ز فیزیکی، اما اطور دهد، او باید تنبیه شود. البته نه بهها فرصت مداخله را میآن

 آموزان دیگر و معلم بازداشتهسوءاستفاده از گشایش کالس یا دخالت در کار دانش

 شود.
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 «مندپداگوژی موقعیت»وگو و یادگیریِ مشارکتی: گفت

وگویی است، که مجاز نیست. قبالً دربارۀ این نظمی الزامی در کالس گفت     ایرا

ارکت ۀ این صحبت کنیم که چه چیزی مشاین صحبت کردیم. اکنون باید بیشتر دربار

 آموزان کالسِ خواهیم دانشکند. البته ما میوگو را تولید میآموز در گفتدانش

وگویی را بپذیرند، نه اینکه ساکت بمانند یا کارشکنی کنند. اما سکوت حق گفت

دادن به هاست، و از کارشکنی باید جلوگیری شود. در تجربۀ من، اجازهآن

تواند در می شان را عملی کنندماندن اگر اکثریت این حقزان برای ساکتآمودانش

از  ایوگویی نیازمند توده. کالس گفتوگویی حفره ایجاد کندکالس گفت

که صحبت  آموزانیکنندگان منتقد است تا فرایند را پیش ببرند و بار دانشمشارکت

 کنند را به دوش بکشند.کنند اما گوش مینمی

ی اهر نوان، به ع«مندپداگوژی موقعیت»ت زمان خوبی برای بحث دربارۀ ممکن اس

های سخنرانِی باشد. شاید معلمان تفاوت بین شیوه آموزانبرای مشارکت دانش

انشی که بخش که دوگوییِ رهاییسقراطی که دانش از ابتدا ثابت است و شیوۀ گفت

 شود را درک کنند...یشود به چالش کشیده شده و بازکشف مبه دوره آورده می

ی اباید چیزی را اینجا تکرار کنم، برای اینکه کامالً شفاف باشم. در لحظه     پائولو

داند، نخست در قالب دانش و کند، او مقدار زیادی میوگو را آغاز میکه معلم گفت

خواهد به آن برسد. نقطۀ شروع چیزی است که معلم دربارۀ سپس در قالب افقی که می

 خواهد همراه آن به آنجا برود.داند و جایی که معلم میه میابژ

به  کند. این بستهبله، معلم با دانش، فرایند یادگیری، و اهداف شروع می     ایرا

هایش آشکارشده است. از یک سو، معلم که سیاستاست صالحیت او و مکانی 

ی دارد. شتری با دقت مفهومداند و آشنایی بیای که واقع شده بسیار زیاد میدربارۀ ابژه

از سوی دیگر، معلم یک مقصد دارد، یا همانطور که گفتی یک افق. این فرایند 
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لیت خواهی بر مسئوبرد. متوجه شدم که مییادگیری است که همۀ پروژه را به جلو می

 کند.یوگویی را آغاز مکنی که کالسی گفت تأکیدگرانه و صالحیت معلمی هدایت

خواهم مطرح کنم این است که چطور صالحیت، دانش، افق، ن میپرسشی که اکنو

دۀ ششوند. نیروهای انباشتهوگویی واقع میو آموزش به روش علمی در فرایند گفت

تواند مانع آن شود. ایدۀ پداگوژی آموزان میمعلم به جای ترقی ظهور انتقادی دانش

ت. د مشارکتی کارآمد اسهای معلم در فراینمند اینجا برای کشف صالحیتموقعیت

 شاید بتوانم کمی دربارۀ این صحبت کنم.

وگویی در فرهنگ، زبان، سیاست، و موضوعات فهم من این است که پژوهش گفت

ها و مواد تجربی برای مطالعه آموزان واقع شده است. معلمان تا حدودی با ابژهدانش

 ها وآورند، یا فیلمس میای را به کالها مجالتی از فرهنگ تودهآشنایی دارند. آن

خواهند آموزان میها از دانشدهند. آنهای تلویزیونی محبوب را نمایش مینمایش

مند، همراه شان بنویسند. اما در پداگوژی موقعیتهای زندگی روزمرهدربارۀ رخداد

وژی کنیم. ما پداگها را کشف میترین موضوعات از نظر آنآموزان پروبلماتیکدانش

دهیم که تاکنون توسط دانشقرار میذهنی قادی را در موضوعات و مشکالت انت

آمدن انگیزش حقیقی از موضوع اند. این باعث نائلآموزان تجزیه و تحلیل نشده

ای برای جداسازی که همچنین لحظهشود درحالیآموزان میکلیدی مطالعه به دانش

یی، این وگو. در پداگوژی گفتگذارداز تجارب نیندیشیدۀ قبلی در اختیارشان می

باید شامل ابعادی جهانی و انتقادی باشد. به این معنا که  ذهنیگردش به سوی تجربۀ 

تاریخی آن  طور اجتماعی وکنیم بهکنیم، بلکه تالش میای آشنا نگاه نمیتنها به شیوه

ت سرا بفهمیم. بستر جهانی برای بهم پیوستن، محیطی عام برای چیزی خاص، چیزی ا

دهد، چیزی که به عنوان آموزان نگاهی انتقادی دربارۀ واقعیت میکه به دانش

دهم. بدین ترتیب، قرار دادن پداگوژی بدان ارجاع می« بازتجربۀ غیرعادیِ امر عادی»
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لکه بر داده نیست ب گذاشتنکردن یا صحهآموز به معنای برجستهدر فرهنگ دانش

ۀ آموزان به مثابی موضوعات آشنا برای دانشرفتن از آن است. یعنتالش برای فرا

کنند  أییدتسادگی وضعیت کنونی را شوند تا بهتکنیکی جاعالنه به کالس آورده نمی

 رو وجود داردو جعل ازاین تأییدآموزان را تحریک کنند. این خطر دوجانبۀ یا دانش

ازی سرا شبیه خود توجه بیشتریتواند به خودیآموزان میکه مادۀ آشنا برای دانش

-آموزان متعاقب آن میچالشی انتقادی برای ماده و واکنش دانشآیا کند. اما سپس، 

ا گشاید که از طریق آن سوژه روگویی کاشفانه را میها گفتآید؟ آیا ماده و پرسش

ای که قبالً توجه غیرانتقادی را جذب خود آزماییم، تا جایی که دیگر مادۀ عادیبازمی

کنندگان آشنایش و مطالعۀ آن با شیوه؟ ما بواسطۀ تجرید داده از احاطهکرد نیستمی

یابیم، تا جایی که درک ما از آن و ای از آن دست میبه فاصله ناآشنا های انتقادیِ

 شود.جامعه به چالش کشیده می

شی دیگر بینم. کشمکناآشنا می های آشنا و دقت انتقادیِ اینجا کشمکشی بین ابژه

 سازد و کالسای که واقعیت را مبهم میین برنامۀ آموزشی روزمرۀ مدرسهبینم بمی

رسمی را بشکند. کشمکش سومی وجود دارد بین  کند ابهامِ ای که تالش میانتقادی

ه بخشی کآموزان از آموزش اقتدارگرا و کالس جدید رهاییتجارب پیشینی دانش

تاب معلم کشمکشی بین باز کند. حتی بیشتر،وگو و خودنظمی را پیشنهاد میگفت

ها آموز وجود دارد. اینهای شخصی دانشبخش دربارۀ موضوعات و تحلیلرهایی

ا میهوگویی به آندهنده در کالسی گفتچیزهایی است که مثابۀ نیروهای توسعه

ها پداگوژی را در مقابل منطق ناتوانمندساز مدرسه و تجربۀ اجتماعی قرار اندیشم. آن

-ها ایجاد میآموزان و تجارب آنای میان اندیشۀ انتقادی دانشها رابطهدهند. آنمی

ور سنتی، طآموزان. بهکنند، همینطور میان تفکر انتقادی معلم و تفکر انتقادی دانش

ر شوند، یا مواد آکادمیک دیگای مبهم یا انتزاعی مطالعه میمواد آموزشی آشنا به شیوه
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ند. به عبارت دیگر، برنامۀ آموزشی درون اندیشه و زبان شونامرتبط با واقعیت ارائه می

ه شوند ککننده زمانی ظاهر میهای دگرگونآموزان واقع نشده است. کشمکشدانش

آموزان را از ای که دانشآموزان واقع شده باشد، به شیوهدانش ذهنیتمطالعه درون 

 تر جدا سازد.های پیشرفتهافراطی به سوی بازتابذهنیت 

ای پداگوژیک است. آموز گزینهخاب موضوعات و مشکالت از فرهنگ دانشانت

یعنی  مند گزینۀ دوم است،های آکادمیک یا رسمی به روشی موقعیتمطالعۀ سوژه

ا. فکر ههای اجتماعی آنشناسی یا تاریخ یا پرستاری یا اقتصاد به زمینهالحاق زیست

گری کند. چیز مخالف دیشنا استفاده میمند تنها از مواد آکنم که مطالعۀ موقعیتنمی

ی، ااینجا وجود دارد. شاید شامل آن چیزی باشد که دربارۀ آن جاهای دیگری نوشته

را  ذهنیمند موضوعات مطالعۀ موقعیت«. های محدودموقعیت»و « های محدودکنش»

حاطها سیستممان و های زندگیکند، تا دادهترشان ارائه میدر زمینۀ اجتماعی بزرگ

ها و سلطه دارد به چالش بکشد. این محدودیتای که زندگی روزانه را تحتکننده

-های محدود اطراف ما و مرزهای تاریخی بازدرک میها سرانجام به مثابۀ پوستهداده

اط کنیم نقاند که ما تالش میطور سیاسی دیوارهای عظیمی را ساختهشوند که به

وسط سادگی مشخص است که ما تها را فرو بریزیم. بهپذیرشان را بیابیم تا آنآسیب

ایم که نوعی پیشروی است. پس، یافتن ابزارهایی برای ای احاطه شدههای سیاسیپوسته

 وگوست.اجتماعی است که هدف گفت های آن کنشیفرا رفتن از محدودیت

ابژۀ  کنم، نه صرفاً در قالبمند فکر میبه گونۀ دیگری نیز به پداگوژی موقعیت

واقع  رفتپیشکنم که در سطوح موثق مطالعه. من اغلب به مثابۀ چیزی به آن نگاه می

شود. این بدان معناست که آموزان ارائه میشده است که در ابتدای دوره توسط دانش

م، دهآموزانم را در ابتدای دوره مورد پژوهش قرار میسطوح شناختی و سیاسی دانش

ای وجود دارد. این مرا از های سیاسینتقادی، سواد و ایدهتا ببینم چه نوع اندیشۀ ا
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-کند، نقطۀ شروع واقعی برای خلق دعوتی رهاییکالس مطلع می ت پیشرفتوضعی

 بخش.

خواهم اینجا همراه تو بلند فکر کنم دربارۀ برخی از چیزهایی که برای می     پائولو

ی مسئله پیش از اینکه بتوانم رو کنممند ذکر کردی. اما ایرا، فکر میپداگوژی موقعیت

 خندند(فرود بیایم باید پرواز کنم! )ایرا و پائولو می

-ام: تجربۀ ما در دانشگاه تمایل دارد ما را در فاصلهها فکر کردهبارها دربارۀ این جنبه

توانند برای می گیریمای با واقعیت شکل دهد. مفاهیمی که در دانشگاه یاد می

دهند عمل کنند. مفاهیم بسیاری که عیتی که ظاهراً به آن ارجاع میکردن ما از واقجدا

عینیت  اند، به دور ازگیریم از واقعیت انتزاع شدهدر پرورش فکری و کارمان به کار می

م، بازی شویجامعه. در بازی فکری بسیار جالبی ما تبدیل به متخصصان باهوش می

 مفاهیم! این رقص مفاهیم است.

دهد. هرچه بیشتر شبیه این ما ارتباطش با عینیت را از دست می مخاطرات زبانی

شان کامالً به عینیت متصل های مردم دور هستیم، کسانی که زبانباشیم، بیشتر از توده

که مردم ابتدا کنیم درحالیرو، ما متفکران ابتدا مفاهیم را توصیف میاست. ازاین

ولین لحظۀ پرواز من بر فراز مسئلۀ کنند، عینیت را. این اواقعیت را توصیف می

 پیش از فرود آمدن بر آن است.« مندپداگوژی موقعیت»

از  آموزانوگویی از فهم دانشکنم که آموزش گفتوقتی بر این پافشاری می

شود، اهمیتی ندارد که دانشجویانی در دانشگاه، شان آغاز میتجارب زندگی روزانه

انی در حومۀ شهر، یا دهقانانی در روستا باشند، کودکانی در مدرسۀ ابتدایی، کارگر

 شان بر مبنای امکانها از تجربۀ زندگی روزمرهپافشاری من بر آغاز از توصیف آن

کردن از عینیت است، از درک عام، برای دستیابی به فهمی دقیق از واقعیت. این آغاز

عام از عقل فلسفی،  دانم، زندگی روزانه از دقت، درکدو بعد جهان را جدا از هم نمی
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ا ای را که اتفاقی، بواسطۀ جادو یتوانم دانش علمی یا انتقادیبه بیان گرامشی. نمی

شدن با آزمون واقعیت نداشته ت را بفهمم، چراکه نیاز به مواجهتصادف، ظاهر شده اس

ر آید. علم بانگارانه از جهان میاست. دقت علمی از تالشی برای غلبه بر فهم ساده

کنیم، پس از نقطۀ شروع درک عام، انتقادی دربارۀ آنچه در واقعیت مشاهده می تفکر

 شود.منطبق می

ید، کنتان میانگاریای که شروع به جستجوی فهمی علمی از سادهلحظه     ایرا

 لوح نیستید.دیگر ساده

 تم.لوح نباشم، بدان معناست که دیگر غیرانتقادی نیسبله! اگر دیگر ساده     پائولو

ای، جستجوی فهمی تو نخستین گذار به آگاهی انتقادی را ایجاد کرده     ایرا

 مند از ادراکاتت.نظام

 آغاز با واقعیت برای غلبه بر آن

م که از نظر اازهمه، متقاعد شدهبگذار به پرسش ابتدایی بازگردیم. پیش     پائولو

ارۀ آموزان دربدانش دادن به صحبتاین ممکن است، بواسطۀ گوششناختی معرفت

شان ها به سوی مسیر فهمی علمی و انتقادی از جهانها از جهان، تا همراه آنفهم آن

 بروید.

باید اینجا چیزی دربارۀ یکی از دوستان بزرگم در برزیل بگویم، یک استاد فیزیک 

صوصاً کند، مخطور مداوم با من صحبت میدر دانشگاه مارسیو کامپوس، کسی که به

دقیقه از سائوپائولو تا دانشگاه درون ماشین با هم هستیم. من بارها به او  90ی که زمان

توانم در دورۀ او حضور داشته و یکی از گفتم که چقدر ناراحت هستم که نمی

خِ دقتِ است، نوعی تاری« شناسیبینی تا ستارهاز طالع»دانشجویانش باشم. عنوان دوره 

ه چه کند بفهمد دقت در علم بشناسی تالش میستارهبینی با علمی. با مقایسۀ طالع

 گرایی علم.ویژه با تحلیل تاریخمعناست، به
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-پائولو، من مداوماً از دانشجویان فیزیک در آغاز دوره می»روزی به من گفت، 

خواهم به فضایی که ها میخواهم پژوهشی محلی در یک آخر هفته انجام دهند. از آن

گیر، کارگر، دهقان، و مردمی که در دارند بروند و با ماهیمردم عادی در آن حضور 

انداز شمکنند، چها چگونه جهان را فهم میخیابان هستند صحبت کنند تا ببینند آن

؟ ها به چه معناستها چیست؟ ستارگان برای آنها چیست، آسمان برای آنکیهانی آن

ی ها چه چیزاز چشمان آن ای بین ما و ستارگان است؟ جهانکنند چه فاصلهفکر می

خواهم فهم خودشان را کنار بگذارند، تا بتوانند دست است؟ همچنین از دانشجویان می

 این در یک دورۀ فیزیک است!« به مقایسه بزنند.

 اقعیتدر تفکر عامه دربارۀ و بواسطۀ تحقیق دانشجویانشاین استاد فیزیک علم را 

د، گردنویان هفتۀ بعد به کالس او باز می. وقتی دانشجکندمطالعه می هاآنهمراه 

ها، و جزر و مد فکر میدهند مردم چگونه دربارۀ روز و شب، ماه، فصلگزارش می

کنند. فرض این است که مواضع ها را با مواضع خودشان مقایسه میکنند، و همۀ این

 شخصی دانشجویان کمتر سحرآمیز خواهد بود، و همینطور هست.

 رایاندیشد. بها دربارۀ این ماده میطور علمی همراه آنکند بهسپس، او شروع می

دادن دوره در این مواد عینی وجود ندارد. منتقدان چنین من، اینجا هیچ مشکلی با قرار

 کنند. ممکن است روع به نگرانی دربارۀ برنامۀ آموزشیرویکردی ممکن است ش

عادی  گویند برنامۀ آموزشیمی هاتوانیم بکنیم. آنبپرسند با چنین محتوایی چه می

زشی گویم که علیه برنامۀ آموها میتر است، شیوۀ معمولی تعلیم فیزیک. من به آنمهم

طالعه هستم. گرای ساماندهی مهای اقتدارگرا و نخبهیا درسی نیستم، بلکه تنها علیه شیوه

ها حق آن بینی؟کنم. میشان دفاع میمن از مشارکت انتقادی دانشجویان در آموزش

ت ها مشارکدارند مشارکت کنند اما من حق ندارم این را بگویم چراکه ممکن است آن

ودشان ها را تماماً به خیابی آنکنم که شکلرا پس بزنند، پس تظاهر به این موضع می
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شان را بفهمند زیرا چنان توانند حقوقام. نه! باید تصدیق کنم که دانشجویان نمیسپرده

نند، کاند که آزادی خودشان و پیشرفت انتقادی خودشان را رد میشده ایدئولوژیک

ها یاد بگیرم چطور از این به لطف برنامۀ آموزشی سنتی. پس من باید همراه آن

 شان.پذیرش حقوقرفتن از عدمها فراتر روم، فرامحدودیت

که  ،دورۀ فیزیک مثال خوبی از به چالش کشیدن انفعال دانشجویان است     ایرا

ها است، درحالی که نظر مردم کارگر دربارۀ ماه و یکی از نقاط شروع مطالعۀ آن

فراتر از  به را هامند دانشجویان آنستارگان یکی دیگر از نقاط است. پژوهش موقعیت

هایی ها مسئولیتدهد. آنبود حرکت میها را منحصر کردههایی که قبالً آنمحدودیت

اینکه  ها پیش ازا ناآشنا است، خارج از برنامۀ آموزشی سنتی. آنهگیرند که با آنرا می

وند. شبه یک سخنرانی دربارۀ واقعیت گوش بدهند تبدیل به پژوهشگرانی فعال می

د تا کننای جدی با مردم عامی برقرار میها همچنین دانشجویانی هستند که رابطهآن

ای نبهنظر بگیرند. بیش از این، ج ای را به عنوان یک مسئلۀ تحقیقاتی درفرهنگ توده

آید تا تفکر خودشان را مسئلۀ تحقیقاتی در نظر ها میهای آندموکراتیک از داشته

 های خیابانی به دستای که از مصاحبهای با مادهطور مقایسهبگیرند، که آن را به

اند، دها شها در واقعیت بنها بر آموزش آکادمیک آنکنند. مصاحبهاند تحلیل میآورده

علیم اند. این وضعیتی بافتی برای تای که در دانشگاه ابداع شدهنه بر انتزاعات مفهومی

 کننده و انفعالی انتقال دانش است. دانشجویانهای ساکتاست. این در مخالفت با شیوه

در روشنگری واقعیات متعددی مشترک هستند. این مثال را دوست دارم چراکه شیوه

. بسیار تحمیلی ای با بدنۀ دانشیِای علمی است، دورهبرای دوره وگوییای گفت

 توانیم بگوییم این دورۀ فیزیکپرسشی که اکنون در ذهن دارم این است که آیا می

« توانمند»کند درواقع دانشجویان را شود تالش میکه از واقعیات متعددی آغاز می

 سازد؟
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 توانمندسازی به مثابۀ کنشی اجتماعی

کند، می« توانمند»بله، شاید بتوانیم بگوییم که دورۀ فیزیک دانشجویان را      پائولو

اما برایم جالب است که چطور مردم در ایاالت متحده بسیار شیفتۀ کاربرد کلمه و 

هستند. این دالیلی دارد، معنایی دارد. ترسم در کاربرد بیان « توانمندسازی»مفهوم 

ممکن است فکر کنند چنین عملی به از مردماین است که برخی « توانمندسازی»

چیز تمام شده است، کار ما انجام سازد، و سپس همهسادگی دانشجویان را توانمند می

شده است، تمام! امیدوارم بتوانم احساس عمیقی که درونم است دربارۀ این میل به 

 را بهتر بیان کنم.« توانمندسازی»استفاده از کلمۀ 

باعث شود تصور کنیم راه خروج بسیار « توانمندسازی»ی که نگران هست     ایرا

علم کنندۀ المپ است؟ مشود فکر کنیم که معلم نوعی روشنآسان است؟ این منجر می

ک کردن یانگیزد، مانند روشنها را برمیشود، برخی روشنگریوارد یک کالس می

عدی نیز یکبار شود، ماموریت انجام شده است. در کالس بالمپ، و سپس خارج می

 نامد.می« توانمندسازی»کند و این را دیگر معلم چند المپ را روشن می

ت به ت بسیار راحاحساس مرا فهمیدی. این ممکن است باعث شود وضعی     پائولو

ی اکه اینگونه نیست. و چیز دیگر: اجازه بده حتی بپذیریم نوع تجربهنظر برسد درحالی

خودش ابداع کرده بود، نه به این انشجویانش ارائه کرد، من به د دانکه دوست فیزیک

های مرا خوانده بود یا پیرو فریره بود، او به عنوان یک دانشمند اعتقاد خاطر که کتاب

دهد گمان کنیم که پداگوژی او دارد که مالک دانشی که دارد نیست، به ما اجازه می

م خواهم بگویاست. آنچه می سطوح خاصی از استقالل را در دانشجویان توسعه داده

ها جهت ایجاد کردن آنرای دگرگوناین است که این سطح از خودمختاری ب

 دگرگونی الزامی رادیکال و سیاسی در جامعۀ برزیل کافی نیست.
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ای که داشتی را توضیح دهم؟ در ایاالت متحده، یک توانم این مالحظهمی     ایرا

. در این است« شوندهیادگیرندگان خودهدایت» مدرسۀ اندیشۀ مترقی به دنبال توسعۀ

ای است زمانی که دانشجویان تقاض« مربی در تفاضا»و « فردِ منبع»پداگوژی، معلم یک 

ا باز ها رهایی درخشان بیاید و گرهرود تا با ایدهکنند. از معلم انتظار میچیزی را می

آموزان انتظار ز دانشکنند. اای کار میآموزان خودشان در گوشهکند وقتی دانش

رود قراردادهای تعلیمی خودشان را طراحی کنند و به اندازۀ کافی برای پیروی از می

پذیر باشند. در بسیاری موارد در ایاالت متحده، ها و درخواست کمک مسئولیتآن

شونده به عنوان دانشجویی توانمندشده اشاره میآموزگاران به دانشجوی خودهدایت

که نیاز ندارد از او مراقبت شود، تحت نظر قرار بگیرد، یا ارزیابی شود. کنند، شخصی 

تان واقعاً استقالل از وابستگی به اقتدار است. این توانایی برای خودساماندهی مطالعات

این یک شکل از آموزش برای مردمی است که با اقتدارگرایی مخالفند، کسانی که 

 بینند.مندسازی مینمعیار دموکراسی و توا ابۀمثاری در فرد یادگیرنده را بهخودمخت

اما تصور من از دموکراسی و توانمندسازی این است! خیلی خوب است      پائولو

که مسئله را روی میز گذاشتی. برای مثال، وقتی علیه موضع اقتدارگرایانه هستم، تالش 

م. وقتی نگرایانه سقوط ککنم همانطور که پیش از این گفتم به موضعی کلبینمی

جهتی ناموجود و اشتباه آموزش سقوط خواهم به بیکنم، نمیسازی را نقد میمبهم

ای که باید دانست این گر است، همیشه. مسئلهکنم. برای من، آموزش همیشه هدایت

گر است. مسئله این است. من به است که چه چیزی و همراه چه کسی آموزش هدایت

ی بخش فرایندی کنشی اجتماعی است. آموزش رهاییخودرهایی اعتقادی ندارم، رهای

 اجتماعی از روشنگری است.

 ای وجود ندارد؟هیچ خودتوانمندسازی شخصی     ایرا
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تید، کنید آزادترین هسطور فردی احساس مینه، نه، نه. حتی زمانی که به     پائولو

ی کلیت دگرگون تان جهتاگر این احساسی اجتماعی نباشد، اگر قادر نباشید از آزادی

جامعه برای کمک به آزادبودن دیگران استفاده کنید، پس فقط نگرشی فردگرایانه 

 کنید.نسبت به توانمندسازی یا آزادی را عملی می

بگذار در مسئلۀ توانمندسازی بیشتر پیش بروم. اجازه بده دوباره به مثال دانشجویانی 

ها بتوانند بعد از . حتی اگر آنکردند برگردیمدانم کار میکه همراه دوست فیزیک

هتر و تر، داشمندان بترم خودشان را به عنوان بهترین دانشجویان، دانشجویان انتقادی

ین جامعه کافی نیست، امردمی بهتر احساس و درک کنند، این هنوز برای دگرگونی 

 بودن است.احساس آزاد

-همچنین تالش دان ووگویی فیزیکخواهم حمایت از کالس گفتاما اکنون می

که توانمندسازی فرد یا ام را تصدیق کنم. درحالیهایی که در این زمینه کرده

توانمندسازی برخی دانشجویان، حس تغییر کردن، درباب دگرگونی همۀ جامعه کافی 

نیست، برای فرایند دگرگونی اجتماعی کامالً ضروری است. روشن است؟ پیشرفت 

گونی رادیکال جامعه کامالً بنیادین است. حس انتقادی این دانشجویان برای دگر

ها از واقعیت، برای دگرگونی اجتماعی بنیادین ها، درک انتقادی آنکنجکاوی آن

 خود کافی نیست.است اما به خودی

این جزئی است که نیاز به اجزای دیگر دارد تا وعدۀ خود را کامل کنند.      ایرا

ر دای با عناصر دیگری دارد که به رابطهآموزان نیاز وگویی دانشیادگیری گفت

واهی دوباره خکنند. اگر فهمیده باشم، اینجا میتر جامعه نقش ایفا میدگرگونی بزرگ

ها برای چه کسی و علیه چه کسی آزادی جدیدشان در یادگیری را به کار بپرسی آن

 ؟های دیگران برای دگرگونی جامعه مرتبط استگیرند. این چطور به تالشمی

 هایی است که در ذهن دارم.ها پرسشاین     پائولو
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کنم این مسئله در فرهنگی مثل فرهنگ من چقدر مهم است. احساس می     ایرا

طور تاریخی، مفهوم بود. اما به 60ای محبوب در دهۀ آموزش برای تغییر اجتماعی ایده

ت، با مفهوم توانمندسازی در جامعۀ ایاالت متحده با فردگرایی گره خورده اس

 خصوصیِ پیشرفت.

ساختن آن »ای آرمانی برای مان در فردگرایی، ازخودگذشتگیهای عمیقبا ریشه

رفتن در جهان، دستیابی به چیزها با تالش دارند، بهبود خودشان، پیش« ودشانتوسط خ

مبتکرانه. این فرهنگی است که عاشق مرد خودساخته است. اینجا، مقدار  شخصیِ

ن غنی بدون حکومتی اشرافی اقتصاد را بسیار پویا ساخته است. همچنین زیادی سرزمی

های کشور کمک کرده بود، و نابودی برداری از بردگان سیاه به ساخت ثروتبهره

ای هها، و تجارتهای درونی خوبی برای پیشگامان، دزدهای امریکایی فرصتبومی

ته جامعه تاثیری بر پداگوژی داشآمیز گشوده بود. پویایی اقتصادی زیاد این مخاطره

است، قراردادن نیرویی زیاد پشت توانمندسازی فردی، خودکمکی، خودبهبودی، 

ارز مه« خود»بر  تأکیدتر و آموزش بزرگساالن. این خوداعتمادی، در سطوح پایین

رمانتیک و  یدارانه نسبت به کارآفرینِ تنها است، که عاملسرمایه شیفتگیِ آموزشیِ

 های تولیدی بزرگ انحصاری شده است.با شرکت است در اقتصادی که حاال محوساز

-ویژه سرمایههایی برای افراد باهوش وجود دارد، بهدر ایاالت متحده، گشایش

 کنندگان تجاری. حتی بیشتر، توانایی محدود برایگذاری افراد سفیدپوست و تجاهل

ام قایسه شده است، اقتصادی ناآرحرکت به باال با اسطورۀ نامحدود رویای امریکایی م

یک ای دراماتتغییر را تولید کرده است، نوسازیوجود دارد که فرهنگی همواره درحال

ی های طبقاتی، نژادی، و جنسیتای که هر نسل زندگی کرده است. نابرابریبه شیوه

 تواند تغییرات محسوسی را در سبک زندگی ببیند. پساند اما هر نسل میباقی مانده

فردگرایی بواسطۀ سرعت وحشتناک نوسازی و رشد اقتصادی تجدیدنیرو کرده است. 
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ای هحتی بیشتر، فردگرایی اینجا بر اقتصاد و پداگوژی غالب آمده است چراکه جنبش

 اند.های محدودی داشتهاجتماعی موفقیت

 فردگرایی از آسمان نیفتاده و در ایاالت متحده ساکن نشده است؛ تاریخ قابلۀ آن

های آگاهی اجتماعی و مان، ایدهبوده است. به عنوان نتیجۀ تجربۀ تاریخی

از  های فردی دارند. حتی بیشتوانمندسازی سیاسی اعتبار کمتری نسبت به تالش

دن در خود نیز در خدمت نیاز شداری است، غرقفردگرایی که رکن اصلی سرمایه

کند در می تالش سیستمی که یر مردم عامه است، کسانبندی و تخسبه طبقه سیستم

که  شان کند، که با فردگرایی زیادیقالب فرهنگی تجاری و کانفورمیست سازماندهی

جابجا  ایکند در تناقض است، اما حداقل اتحاد طبقاتی را با هویت تودهپیشنهاد می

 کند.می

 طبقه و توانمندسازی

ا برای ما برگردیم. آیاین لحظۀ بسیار خوبی برای ماست که به پرسش      پائولو

ای که از جهان سوم آمده وگوییاینجا در امریکای شمالی ممکن است از شیوۀ گفت

نید؟ برای کبخش اینجا استفاده میاستفاده کنیم؟ چگونه از این نوع پداگوژی رهایی

مثابۀ به« توانمندسازی»تو دربارۀ فهم  دهم دربارۀ فرارفتن از آنچهمثال، شرحی می

ای طبقۀ هاجتماعی گفتی. شروع به تحلیل کردی که چقدر این برای امریکایی فعالیتی

ی امتوسط یا معلم سخت است که این زمینۀ اجتماعی را بفهمند، به دلیل ایدئولوژی

ای تولید شده های تاریخی بسیار عینیدر موقعیت که خودش یک انتزاع نیست اما 

ز ا ، در تالش برای توضیح بهتر فهممتراست. اکنون فراتر خواهم رفت، نه خیلی فرا

نه فرد، نه اجتماع، نه «. توانمندسازی طبقۀ اجتماعی»توانمندسازی به عنوان 

 .«توانمندسازی طبقۀ اجتماعی»توانمندسازی اجتماعی صرف، بلکه مفهوم 
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قۀ های طبانگیز بودن این بیان ممکن است حتی خارج از فهم امریکاییمخاطره

 فهمند. ممکن استها ممکن است بگویند این مرد را نمیباشد. آنمتوسط و معلمان 

 ها ربطی ندارد. چرا؟ چراکه این یک چیزمدعی شوند چنین نوع توانمندسازی به آن

است برای انجام تحلیلی طبقاتی در امریکای التین، و چیزی کامالً متفاوت برای انجام 

العاده پیچیده مانند ای فوقمعهچنین تحلیلی در ایاالت متحده وجود دارد. در جا

امریکای شمالی، انجام تحلیلی طبقاتی دشوار است. این بدان معنا نیست که جامعۀ 

ایاالت متحده بدون طبقات اجتماعی است. طبقاتی اینجا وجود دارد، اما نه با مرزهای 

مند تجغرافیایی قریب، اینکه ما در امریکای التین طبقات اجتماعی داریم واقعیتی قدر

ستی گویم، ابزارهای مارکسیاست. همیشه در انجام تحلیل طبقاتی در ایاالت متحده می

اند اما اکنون نیاز دارند تصحیح شوند، به منظور کارامد بودن برای تحلیل معتبر بوده

 ای مانند جامعۀ امریکا.چنین جامعۀ پیچیده

به طبقۀ  ز توانمندسازیچیز دیگری که باید بگوییم این است که زمانی که فهم من ا

 چیز را به طبقه تقلیل دهم، آنطور که برخیکنم همهاجتماعی مرتبط است، تالش نمی

خواهم این کار را بکنم. تصدیق دهند. من نمیفکر انجام میهای کوتهمارکسیست

رینی دارم باید برای ایاالت متحده بازآف« طبقه»ای که نسبت به کنم این شیفتگیمی

لۀ توانمندسازی طبقۀ اجتماعی شامل این است که چطور طبقۀ کارگر از شود. مسئ

طریق تجارب خودش، ساخت فرهنگی خودش، خود را درگیر کسب قدرت سیاسی 

ناختی شرا چیزی بسیار بیشتر از رخدادی فردی یا روان« توانمندسازی»کند. این می

سانی که به کند، کمی سلطه اشارهکند. این به فرایندی سیاسی توسط طبقات تحتمی

دنبال آزادی از سلطه هستند، یک فرایند تاریخی طوالنی که آموزش یک جبهۀ آن 

 است.
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توانمندسازی طبقۀ اجتماعی همانطور که مسئلۀ پداگوژی است مسئلۀ تحلیل      ایرا

ن طور همزمان در دانشجویاهم هست. دربارۀ روابط طبقاتی، شفافیت و اغتشاش را به

اهی از دانشجویی به دانشجوی دیگر یا از گروهی به گروه دیگر واحد نیست. یافتم. آگ

وانی تهای من، میآگاهی اغلب درون دانشجویان شبیه به هم متناقض است. در کالس

بشنوی که دانشجویان دربارۀ تقسیم طبقاتی ثروت و قدرت در ایاالت متحده صحبت 

 یگران اینکه این نابرابری در حد زیادیتوانی بشنوی که دکنند. در همین زمان، میمی

ری ها تقسیم طبقاتی، تعصب نژادی یا نابرابکنند. چه آنوجود داشته باشد را انکار می

ها و تکنند تاریخ محدودیجنسیتی را تصدیق یا انکار کنند، تعداد کمی احساس می

ه احساس بتوانی کند. سپس، در تنفس بعدی، میوظایفی را برای دگرگونی ارائه می

ها گوش کنی، شاید منزجز یا ناامید یا حتی بدبین باشند، از اینکه کشوری مظلومیت آن

گرایی است. مدت کاری و نخبهکه مدعی دموکراسی است لبریز از نابرابری، فریب

نند رویای امریکایی دفاع کتوانند عاشقانه از کوتاهی پس از آن، برخی دانشجویان می

ای که کارایی ندارد نقد خواهند کرد. معلمی ن را به مثابۀ اسطورهکه دیگران آدرحالی

تواند همۀ این اظهارات متناقض را از دانشجویان بشنود و باید در دانشگاه من می

 ای طراحی کند که خود را در این پیچیدگی جای دهد.پداگوژی

کند. یم بخش را تکرارهای آموزش رهاییها و محدودیتکنم این پتانسیلفکر می

ای روشنگر است، تا آنجا که به تالش دیگران در جامعه برای اگر دوره دوره

 سازد. همچنین هر دوره به تنهایی فقط بخشی از یکدگرگونی مرتبط باشد توانمند می

زده خواهم شد اگر معلمان در جامعۀ من تجربۀ آموزشی طوالنی است. دوباره شگفت

یاز ها احساس نشان به نتایج سریع در کالسروحیهنفس و برای حمایت از اعتمادبه

نگ صبر هستند به دلیل فرهطور غیرمعمولی بیکنند. شاید معلمان ایاالت متحده به

لی، های عمفردگرایانه و تجاری ما، ثبات سریع، تغییرات پویا، درمان سریع، روش
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نخواهند  زودی یا در یک کالس حلهای قابل مدیریت. مشکالت جامعه بهحلراه

، پس راندها میصبری وجود دارد چراکه ما را به سوی پاسخشد. اما نجابتی در این بی

ای ههای جعلی یا بدبینی در غیاب پاسخحلتواند منجر به راهای نیست که میتنها تله

 ساده شود.

 زیست، واما نکتۀ دیگری در مسئلۀ فردگرایی وجود دارد، محیط     پائولو

-دانم با من موافق خواهی بود، ایرا، به عنوان یک امریکایی، اگر محیطمیپداگوژی. ن

زیست را به عنوان نیرویی ابزاری و تاریخی باالتر از همه قرار دهم، که چگونگی 

ی شناسی امریکایهایی که در کتابسازد. برای مثال، تعداد کتابفرهنگ ما را می

ونه چگ»، «عشق با خوشحالی چگونگی ساخت»، «چگونگی خوشحال شدن»دربارۀ 

-ر مییابیم. گاهی فکمی« چگونه دوست پیدا کنیم»، یا «شغلی خوب به دست آوریم

ارۀ نامه باشد، انجام پژوهشی دربکنم این باید موضوع بسیار جالبی برای یک پایان

شوند. هایی که در طول یک سال در امریکا دربارۀ خودتوانمندسازی منتشر میکتاب

ها باشد. از یک سو، به شدت تواند انجام تحلیلی ایدئولوژیک از کتابپروژه می

 کنند. از سوی دیگر، همواره تجویزی هستند.فردگرایی را تحریک می

وند. شدفعه مد میهای خودتوانمندسازی متنوعی یکموافقم. همچنین، برنامه    ایرا 

ایی. وید از طریق جذبۀ فردگرشای از تمرینات برای توانمندسازی احاطه میشما با توده

به عنوان دخالتی در آگاهی انتقادی در نظر ا قویاً خودتوانمندسازی را بحث ما اینج

ای فرد همچنان به شیوۀ توانمندسازی گرفته است. آیا این پدیدۀ امریکای شمالی

 دهد؟اجتماعی پاسخ می

دی برای تالشی انتقا ای در مقابلهای ادبی و فرهنگیدقیقاً! چنین تالش     پائولو

 دگرگونی اجتماعی هستند.
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ها را اینجا در ایاالت متحده برای مفهوم توانمندسازی طبقۀ فقط پیچیدگی     ایرا

اجتماعی تصور کن. این سرزمینی غنی بوده که مردم بومی در آن ساکن بودند، که 

اجران هشان هیچ سنخیتی با باروت و پتوهای بیمار اروپایی نداشت. متکنولوژی

ردند، و ها را نابود کهای امریکایی گرفتند، آنپوستسفیدپوست سرزمین را از سرخ

که مان را توسعه دادند، درحالیطور غیرارادی کشاورزیها بردۀ سیاه بهسپس میلیون

ذاری گهای جدید سرازیر شدند. چنین سرمایهها مهاجر فقیر سفید به کارخانهمیلیون

توقعات عظیم است، ظرفیت عظیمی برای ظلم و تحمیل سختی، و ای نیازمند گسترده

یارایی تحمل سختی و ظلم. این تجربۀ تاریخی متکی بر رویاهای خصوصی کامیابی و 

 های التین و امریکایی.های طبقه مانند فرهنگآزادی است، نه ایده

 داران ورویاهای فردی آزادی و کامیابی در بردگان و مهاجران همچون برده

صاحبان صنعت این جامعه را تولید کرد. آزادی از بردگی یا فقر خردکنندۀ زندگی 

تان بود. ای اولیه به معنای رویاپردازی بزرگ دربارۀ آینده خودتان و فرزندانکارخانه

ه، سازی این مطالبمان مطلوب بود. اما خصوصیدگرگونی بواسطۀ تجربۀ تاریخی

-ای برای کتابار چیزهای دیگر بازار گستردههای اجتماعی آن، در کنشکست جنبه

های عمومیِ ضعیف از مهار قدرت مخرب انحصارات های خودکمکی آفرید، سازمان

 وگویی است.ای برای آموزش گفتناتوان هستند، و این مسئله

ن العاده و ایگفتن این کامالً الزامی است که چقدر این کشور خارق     پائولو

ردن کالعاده پر از شگفتی و تمول است. شاید دیدن یا صحبتواقعیت متناقض فوق

 اشد، چراکه من یک برزیلی هستم، یکتر بدربارۀ آن برای من نسبت به تو راحت

کند، و تو یک امریکایی هستی. این یک اشتباه است، خارجی که به آن نگاه می

. نه! این ستشده اچیز در ایاالت متحده تثبیتاشتباهی بزرگ، که فکر کنیم همه

ویم گغیرممکن خواهد بود! نخست، هیچ واقعیتی ثابت نیست. برای مثال، به تو می
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برانگیز و پر از خالقیت مثل نیویورک آسان نیست. آنچه در یافتن شهری چنین چالش

ی که اکند دوستی بین اسطوره و واقعیت است، شیوهایاالت متحده من را شیفته می

کنند. شر و خیر، شیطان و فرشته در یک یگر زندگی میها دوستانه کنار یکدآن

 ای شگفت هستند.فرهنگ، در چنین رابطۀ نزدیکی، با هم درگیر سرزندگی

اولین باری که به ایاالت متحده آمدم، بخاطر الزا بود، همسرم. زمانی که دعوت 

توانم در چنین کشور شدم، به الزا گفتم، نخواهم رفت چراکه چه چیزی می

انگار هستی. هچقدر متناقض و ساد»لبخند به من گفت،  ای یاد بگیرم؟ الزا بایالیستیامپر

ممکن نیست فکر کنی این کشور تنها امپریالیست است. برای آن غیرممکن است که 

ع کرد بالفاصله مرا قان« تنها این چنین باشد. چیزهای زیادی آنجا برای یادگیری داری.

آیم و ز آمدن به اینجا را متوقف نکردم. هر سال میو من آمدم. از آن زمان، هرگ

رۀ این گرفتن درباگیرم یادیاد می تی زمانی که صرفاًگیرم، حهمیشه چیزی یاد می

 فرهنگ چقدر دشوار است!

حتی اگر اینجا به دنیا بیایی و بزرگ شوی، همچنین دشوار است یاد بگیری      ایرا

و  نهایت بوم، آبی عظیم با تقیسمات بیکند. این کشوراین جامعه چطور کار می

هوا، نژاد، دین، و طبقۀ اجتماعی. فرهنگ استوار خودتوانمندسازی، برای مثال، همیشه 

ای برای دگرگونی همزیستی کرده است. در تاریخ ما، های اجتماعی دورهبا جنبش

 هایی از تحول سیاسی راخودکمکی ایدئولوژی مسلط بوده است، اما همچین دوره

هایی های متعدد رایم که بافت اجتماعی مجبور بوده دوباره بافته شود. ما موجداشته

های کارگری، و عصر اصالح مدارس زنان، دهۀ عمل برای برابری نژادی، جنبش

وگویی که در حال انجامش هستیم متکی بر ایم. این کتاب گفتمترقی را داشته

آن فضای سیاسی من و بسیاری دیگر  است. 60های دهۀ گرای جنبشسربازان تساوی

را در تفکر دربارۀ مدرسه و جامعه شکل داد. در برخی لحظات، رویای آزادی چشم
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پس، رویای ای که زمانش فرا رسیده است. ساندازی جمعی است و همچنین ایده

ود. در شخودتوانمندسازی، به سوی یک جنبش جذب می امریکایی فردگرا، اتوپیای

ان طور همزمکه دانشجو بودم، عمل برای فرد و دگرگونی اجتماعی به ، زمانی60دهۀ 

یگانگی سیاسی فرد و تغییر اجتماعی را  80و  70کارانۀ دهۀ متداول بود. ترمیم محافظه

 شکافت.« 1دهۀ مرا»بواسطۀ ترویج بدنامی 

 معلم به مثابۀ هنرمند

دیگری را اینجا خواهم موضوع در قالب توانمندسازی و پداگوژی، می     ایرا

ه مرا به خود کنندنقش هنر در تعلیم دگرگون«. هنرمند»مطرح کنم، مسئلۀ معلم به مثابۀ 

 .چیزی دربارۀ این بگویمپیش از شنیدن دیدگاه تو است، پس مایلم مند کردهعالقه

تواند منجر به سوءتفاهم شود. کار سادگی میفتن اینکه معلم یک هنرمند است بهگ

مواد قابل پیشبینی مانند نقاشی با روغن یا سنگ مرمر یا موزیک است. به  هنرمندان در

سازان، نقاشان، رهبران ارکستر، و آهنگسازان هستند؟ ای معلمان شبیه مجسمهچه شیوه

ای هبینم قراردادن کالس مانند مادای که این جنبۀ زیباشناسانۀ تعلیم را مییک شیوه

 به خود گرفته است و توانایی این را دارد که شکلپذیر است که قبالً شکلی انعطاف

خش شامل بدیگری بگیرد. این راهی دیگر برای گفتن این است که یادگیری رهایی

های آموزشی نیستند. آموزان و معلمان در یک کالس باکرهاست. دانش زداییجامعه

مدت زیادی شده هستیم. ما مان افرادی بسیار اجتماعیهایما در مدارس و دانشگاه

تار رود رفکنیم که چطور از ما انتظار میای را تمرین میای استادانهاست متن مدرسه

آموزان شهای ناظر و دانکنیم )و رفتار نکنیم(. این متن روزمرۀ رابطۀ سنتی بین اقتدار

بخش باید این سناریوی روزمره را در کالس مطالعه کند، شده است. معلم رهاییبیگانه

، و کنندطور عینی بیان میشده خودشان را بههای اجتماعیچطور محدودیتببیند 

                                                           
1 Me-decade 
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سپس تصمیم بگیرد کدام موضوعات بهترین نقاط ورود برای دگرگونی انتقادی 

رهنگ ای که از فهستند. از این نقاط دسترسی به درون وضعیت، معلم سپس باید ماده

مایی کند. این بازنمایی یک موضوع شناسد یا ابژۀ موردمطالعه را بازنآموزان میدانش

ت اس ای«رمزنگاری»ای از جامعه مسئله یا ای آکادمیک یا لحظهآموزی یا زمینهدانش

شود. این فرایندی هنرمندانه است، کشف که به کالس برای پژوهش ارائه می

ک ها به سوی یموضوعات کلیدی و نقاط دسترسی به آگاهی، و سپس بازسازی آن

 کند.مدت را سازماندهی میای طوالنیزننده، مطالعهبرهمکشف انتقادی 

من در کالس به هوشی خالق نیاز دارم تا پداگوژی را با هر گروه جدیدی از دانش

شود، باید شروع به تمریناتی کنم که آموزان سازگار کنم. وقتی هر دوره آغاز می

دهد. آموزان توسعه میآموزان را همزمان با شناخت من از دانشسواد انتقادی دانش

ها را در زمانی کوتاه یاد بگیرم، سپس اگر موضوعات و کلمات کلیدی از آگاهی آن

 مند از ماده دستنظامباید آن ماده را طوری پروبلماتیزه کنم تا هردوی ما به فهمی 

آموزان ارجاع یابیم. اینجا به قراردادن سواد انتقادی درون موضوعات و زبان دانش

های خالقانه برای مطالعۀ بدنۀ دانش آکادمیک نیز نیاز کنم قالباما فکر می دهم،می

دارد معلم یک هنرمند باشد. برای مثال، دوست تو در برزیل که استاد فیزیک بود وقتی 

خواست آگاهی مردم معمولی را مورد تحقیق قرار دهند خالق بود، از دانشجویان می

ی از دورۀ علمی. تدوین دوبارۀ دانش آکادمیک ای برای آغاز تاریخبه عنوان شیوه

کند، تخیل زیادی از بخش معلم دانشجویان را مجذوب می ذهنیرو که موضع ازاین

دهد. همچنین، بعد خالقانۀ دیگر در این تدوین دوباره نقدی را به خود اختصاص می

 بر جامعه است.

ت، چراکه سیاسی اس ای به زیبایی یک لحظۀشکستن خالقانۀ آموزش انفعالی لحظه

خواهد فهم پیشین خود را بازدرک کنند و به مثابۀ یادگیرندگان فعال از دانشجویان می
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ظر نویس در نهمراه معلم درک جدیدی را عملی کنند. شاید بتوانیم خود را نمایشنامه

خش را بکنیم و متون رهاییبگیریم، وقتی که متون کالس روزمره را بازنویسی می

کنیم. طرح درس یک متن است عالوه بر اینکه یک برنامۀ آموزشی بازکشف می

ای برای آموزش است. ای برای اجراست عالوه بر اینکه لحظهاست. کالس صحنه

کالس تنها یک صحنه و یک اجرا نیست، و تنها قالبی برای پژوهش نیست، بلکه 

نیم و بیآنجا میهمچنین مکانی است که ابعاد سمعی و بصری دارد. چیزهای زیادی را 

توانیم مناظر و اصوات این لحظه را با تهییج توجه انتقادی ناآشنا شنویم. چطور میمی

آموزان سازگار کنیم؟ در قالب خود بافت شفاهی، به زیباسازی کالس در دانش

ند: ککنم. صدای انسان در حاالت بسیاری صحبت میبواسطۀ سخنان متنوع فکر می

زئیات، تصاویر، کمدی، ترحم، طعنه، تقلید، احساسات، و... . پرسش، بیان، تعمیم، ج

شود؟ شود؟ چه زمانی کمدی پدیدار میچقدر از این بافت در هر دوره پدیدار می

 احساس عمیق کجاست؟

اجازه بده دربارۀ مسئلۀ بافت شفاهی عینی باشم. متن روزمرۀ کالس معلمی را دارد 

آموزان جالب است ای برای دانشحاشیه طورای که بهکه دربارۀ موضوعات رسمی

کند. برنامۀ آموزشی دوردست و روابط اقتدارگرایانۀ کالس نیاز بسیار بلند صحبت می

-دارد که معلم زیاد و بلند صحبت کند، تا به مقداری توجه در مواجه با مقاومت دانش

-ند، دانشکن آموز امر کند. از سوی دیگر، اگر معلمان مقدار زیاد و بسیار بلند صحبت

 گویند.آموزان بسیار کم و بسیار آرام می

 خندد( بله، این مسیر کالس است.)می     پائولو

شوم و چیزهای زیادی برای گفتن دارم، من با صدایی بلند وارد کالس می     ایرا

-تبرداری راحکنم، تا یادداشتاگر معلم هستم. کلماتم را به وضوح جدا از هم ادا می

ام، فتهکنم، پشت یک میز سنگر گراگر معلم هستم. از جلوی اتاق صحبت می تر باشد،
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موزان آخواهم دانشکنم که میمی تأکیدطور شفاهی بر کلمات کلیدی جمالتم و به

گر رسد. حاال، اسازی برای امتحانی که به زودی فرا میبه خاطر بسپرند، جهت آماده

شینم. نتا جایی که بتوانم دور از معلم می شوم وآموز هستم، وارد کالس مییک دانش

نم، ککنم، کلماتم را حذف میترین صدا صحبت میدر کمترین مقدار و با آهسته

برداری گویم یادداشتدهد، یا از آنچه میچراکه هیچکس واقعا به من گوش نمی

ح یکند، یا نگران آزمونی مبتنی بر کلمات نیست، و همۀ گفتمان با هدف پاسخ صحنمی

 ت است، پس چرا ادامه یابد؟سؤاالبه 

م در اسازی خالقانهبخش این چیزها را بدانم، واژگوناگر به عنوان یک معلم رهایی

کنم ک میوگویی نزدیکنم. صدایم را بیشتر به ریتم گفتلحظات صحبت را آغاز می

انشددهم و از دیگر آموز گوش میتا تعلیمی و سخنرانی. با دقت به سخن هر دانش

کند. پس از اینکه شان صحبت میخواهم گوش دهند وقتی یکی از همتایانآموزان می

وز آمکنم، بلکه از دانشاش را تمام کرد پاسخم را شروع نمیآموز اولین جملهدانش

خواهم بیشتر دربارۀ مسئله صحبت کند. اگر از من بخواهند که نظرم را بگویم، می

را بگویم، اما چرا افراد دیگری ابتدا دربارۀ چیزی  شوم فکرمگویم خوشحال میمی

کنند، که آیا موفق هستید یا نه. اگر پاسخی برای آموز گفت صحبت نمیکه دانش

همم، آموزان را نفآموز گفته است نداشته باشم، یا تعدادی از نظرات دانشآنچه دانش

بارۀ روم و دره خانه میای برای افشای موضوع مداخله کنم، بت لحظهسؤاالو نتوانم در 

الً گفته آموز قبکنم که یک دانشکنم و کالس بعدی را با چیزی شروع میآن فکر می

آموزان نشان دهم. این مداخالت کوچک سلطۀ شان را به دانشبود، تا اهمیت اظهارات

ند. کنراند نقض میوگوی مقاومتی میآموزان را به سوی گفتکه دانش ایشفاهی

-انشکنم، همچنین دمعلم را به عنوان یک گوینده و شنونده بازآفرینی می اگر اینجا

کنم تا خودشان را به عنوان شنوندگان و گویندگان در متن آموزان را دعوت می
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کنم هنر اینجا بازکشف شفاهی است، کالسی جدید بازآفرینی کنند. فکر می

 وگو.بازآفرینی صوتی از طریق گفت

آموزان طبیعتاً ساکت ر سلطه آفریده شده است. دانشآموز با هنسکوت دانش

ها چیزهای زیادی برای گفتن دارند، اما نه در متن کالس سنتی. بازکشف نیستند. آن

های سمعی و بصری کالس دو شیوه برای هدایت هنرهای ویرانگر آموزش جنبه

مثابۀ وزی کلیدی و سپس سازماندهی آن بهآمانفعالی است. کشف یک موضوعِ دانش

ی اموضوعی اصلی، دگرگونی دربارۀ موضوع برای توضیح ویژگی آن نیز استفاده

 وگو است.هنرمندانه از گفت

مثابۀ کمدیتر است، بهای خالقانهای دیگر، باید اضافه کنم که شوخی لحظهاز زاویه

ی اآموزان و معلمان و نه صرفاً اجرایی مضحک توسط مربیای دوجانبه بین دانش

ترین لحظات برای من قدرت دارترین و آشکارکنندهکننده. یکی از خندهمسرگر

شان است. زمانی که در راهروی دانشگاهم آموزان برای تمسخر و تقلید مافوقدانش

دهم، تا یاد بگیرم چطور با هم وگوهای دانشجویان گوش میروم، به گفتراه می

دِ خالق کنند، این تقلی. را مسخره میشنوم که معلمان، رئیسان، و..کنند. میصحبت می

ا در هها بخواهم گفتار مقدماتی من با آنانگیزی است. اگر در کالس از آنشگفت

آغاز دوره را بنویسند، قادرند تفاسیر خوبی از صدای معلم تولید کنند. همچنین می

-ها میشان با توصیفات رنگارنگ بخوانند. آنتوانند این صدای تعلیمی را از صفحات

 دانند چطور مانند استادان صحبت کنند.

 کنیم.دانند ما چطور صحبت میها میخندد( بله، آن)می     پائولو

ها انگلیسی استاندارد یا کاربرد صحیح را نمیگوییم آنحال، اغلب میبااین     ایرا

رۀ این اها چیزهایی دربتوانند از یک استاد تقلید کنند. آندانند، حتی زمانی که می

کنند چراکه ها همواره آن را استفاده یا مطالعه نمیدانند. آنان رسمی اقتدارها میزب
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درسه و شان در مها نیست، نسبت به توسعۀ فرعیکاربرد صحیح زبان ارگانیک آن

واهند خها کاربرد استاندارد را برای لحظات خالقی که میجامعه ارگانیک نیست. آن

 شناسی انتقادی است که معلمان به مثابۀ هنرمندانمثالی از زیباییکنند. اینجا اجرا می

 نیاز دارند استخراج کنند.

من دربارۀ این مسئلۀ معلم به مثابۀ هنرمند کامالً با تو موافق هستم. فقط دو      پائولو

 کنم.عنصر را به آن اضافه می

سمی طور رشود یا به طور غیررسمی در خانه انجاماول اینکه اهمیتی ندارد آموزش به

در مدرسه، از طریق روابط غیررسمی بین والدین و فرزندان یا روابط رسمی در مدرسۀ 

است.  یابی مرتبطآموزان، آموزش با فرایند پایدار شکلابتدایی بین معلمان و دانش

د آموز شکل دهد، اهمیت ندارحتی اگر موکداً این وظیفۀ آموزگار نیست که به دانش

ان شیابیآموزان در فرایند شکلش چیست، از دیدگاه من، من یاور دانشسطح آموز

هستم، فرایند رشد کردن. این فرایند لزوماً فرایندی هنرمندانه است. غیرممکن است در 

گیری مشارکت کنید، که نوعی تولد دوباره است، بدون لحظاتی زیبا. در فرایند شکل

. حتی اگر ما به عنوان آموزگار از این آگاه این جنبه، آموزش ماهیتاً عملی زیبا است

افتد این ند اتفاق بیتواای ماهیتاً زیبا شرکت داریم. آنچه مینباشیم، همچنان در پروژه

نبودن از جنبۀ زیباشناسانۀ آموزش ما را تبدیل به هنرمندانی بسیار بد است که آگاه

یآموزان کمک مبه دانش کند، اما با این وجود نوعی هنرمند هستیم، تا جایی کهمی

 یابی دائمی شوند.کنیم وارد فرایند شکل

 کند دقیقاً زمانی است کهنقطۀ دیگری که آموزش را به رخدادی هنرمندانه بدل می

آموزش عمل شناخت نیز است. برای من، شناخت چیزی زیبا است! به حدی که 

د، آن بخشمی« دگیزن» کند، این آشکارسازی به ابژهشناخت یک ابژه را آشکار می

ی ابخشد. این وظیفهجدیدی می« زندگی»خواند، حتی به آن فرامی« زندگی»را به 
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خشیدن به ببخش دارد، آفرینش و جانهنرمندانه است چراکه شناخت ما کیفیتی حیات

 ها.ها با مطالعۀ آنابژه

 ارد.کت دهمۀ چیزهایی که گفتی در این ماهیت زیبا از شناخت و تشکیل مشار

ها را انجام توانیم همۀ اینها: میرفتن در کالس، ژستحرکات، آهنگ اصوات، راه

کلها و تاثیرشان بر شهای زیباشناسانۀ آنها از جنبهدهیم بدون اینکه در همۀ این زمان

اهیت کنم این است که مآموزان از طریق تعلیم آگاه باشیم. آنچه فکر مییابی دانش

-ن معنا نیست که ما صریحاً و آگاهانه همواره آن را انجام میزیباشناسانۀ آموزش بدا

آموزان ای که به دانشآییم، در لحظهای که به کالس میکنم از لحظهدهیم. فکر می

 رو هستاید. این ازاینای زیبا را آغاز کردهگویید، سالم! چطورید؟، لزوماً رابطهمی

-استراتژیک در پداگوژی رهاییگر و که شما آموزگاری هستید که نقشی هدایت

ای خاص از دانش است که به عمل طور همزمان نظریهبخش دارید. پس، آموزش به

آید، و عملی سیاسی و زیبا. این سه بعد همواره با هم هستند، لحظات همزمان در می

ها را آفرینش و بازآفرینی نظریه و کاربرد، هنر و سیاست، عمل شناخت همزمان ابژه

-آموزانی که در حال عمل کسب دانش هستند را شکل میکه دانشدرحالیکند می

 دهد. 

کنم اگر آموزگار بیشتر و بیشتر دربارۀ این خصایص تعلیم شفاف شود، میفکر می

زیبا و سیاسیِ  هایتواند تاثیرگذاری پداگوژی را بهبود ببخشد. شفافیت دربارۀ ماهیت

ه کند. زمانی که بمدار و هنرمندی بهتر میالزامی آموزش معلم را تبدیل به سیاست

کنیم در حال انجام هنر و سیاست هستیم، چه بدانیم آموزان کمک مییابی دانششکل

 کند آن را بهتر انجام دهیم.دهیم به ما کمک مییا نه. دانستن آنچه در واقع انجام می
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 «فرهنگ سکوت»رحی بر ش

ی ادر این فصل، پائولو، مایلم بیشتر این را به بحث بگذارم که چطور برنامه     ایرا

پرسند آیا مان اینجا در شمال جای دهیم. برخی معلمان میبخش را در فرهنگرهایی

کار  یافته بههایی در کشورهای توسعهتواند یا باید در کالسبخش میروش رهایی

شناسی تو در جهان سوم تکامل یافته تحت شرایط دانند معرفتها میود. آنگرفته ش

ها در ایاالت متحده، انگلستان، کانادا، و ای بسیار متفاوت از آنسیاسی و اقتصادی

. آیا دهم، ایاالت متحدهای تمرکز کنم که در آن تعلیم میاروپا. اکنون مایلم بر جامعه

ده های ایاالت متحو برزیل این روش را برای کالسهای بین امریکای شمالی تفاوت

کار  بختتواند اینجا در شمالِ خوشوگویی میاندازد؟ آیا آموزش گفتاز اعتبار می

 کند، که فرهنگش بسیار متفاوت از فرهنگ امریکای التین است؟

بخش تنها در جهان سوم کار کند، معلمان با کمال تعجب اگر یادگیری رهایی

سعۀ وگویی بر توپرسند آیا همچنان به آن نیاز است. آموزش گفتحده میایاالت مت

هان ای خاص معلمان جکند. آیا این شیفتگیمی تأکیددموکراسی در مدرسه و جامعه 

کنند؟ در جامعۀ ما اینجا، معلمان ی زندگی مینظامسوم است که اغلب تحت قانونی 



 پداگوژی برای رهایی    186

ای مشروطه بدون این دموکراسی کنند. آموزان در دیکتاتوری زندگی نمیو دانش

ت وگویی بر آزادی ممکن اسآموزش گفت تأکیدی است. بنابراین، نظامکودتاهای 

 جهان سوم باشد. های اقتدارگرایانۀاز نظر فرهنگی محدود به سیاست

نیکی ای بسیار پیچیده، الکتروبینند، جامعهای ثروتمند را میمعلمان اینجا نیز جامعه

خواهند آن را در فرهنگی بسازند که معموالً آموزان میبسیاری دانشکننده. و مصرف

شوند اگر مفاهیم رهایی، زده میاند. معلمان شگفتدموکراتیک درکش کرده

آموزان سازگار باشد. آیا به با واقعیت این دانش« فرهنگ سکوت»توانمندسازی، و 

 از سلطه و ظلم؟ ای اینجا عقالنی است، با واژگانشکارگیری چنین پداگوژی

تواند در توانایی یا تمایل معلم ها میها درست و مهم هستند. این شکاین پرسش

بخش دخالت کند. شاید باید صحبت را از تجربۀ خودم های رهاییبرای آزمون روش

 ای شروع کنم.به عنوان یک معلم امریکای شمالی

یابم. این دانشجویان را می« فرهنگ سکوت»ام های امریکاییمن در اغلب کالس

اری از جوانان اند، بسیدانشگاه، بسیاری از کسانی که به تازگی از دبیرستان خارج شده

آیند، اکثراً سفیدپوست هستند و اغلب اولین نفری در های عصر میکارگر به که دوره

ای هتر از دبیرستانآیند. دانشجویان جوانشان هستند که به آموزش عالی میخانواده

خواهند، اما اند و اغلب مبهم است که چه چیزی از دانشگاه میشلوغ بیرون ریخته

شان است بدتر از بودن در مدرسه است. های بدی که اکنون در دسترسشغل

شدن در بازار کار اند تا مدرکی برای جذبتر اغلب به دانشگاه آمدهدانشجویان بزرگ

شان قرار گرفته است. این برای من شغلبگیرند و مشتاق موانعی هستند که در مسیر 

ده هستند شآشنا است که وارد یک کالس شوم و دانشجویانی را ببینم که آنقدر بیگانه

گر توسط معلمان دیزنند. تجربۀ من از دانشجویان کردن در دوره را پس میکه صحبت

 نیز گزارش شده است.
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خ ی دارد، شامل پاسکه در حال توصیف آن هستم ابعاد متعدد ی«فرهنگ سکوت»

آموز در مخالفت، که آن را شبیه به و متفاوت از سکوت کارگران، تهاجمی دانش

( توصیف 1970)دیدگان پداگوژی ستمسازد که در دهقانان، و دانشجویانی می

ط آموزان است که توسهای انفعالی توسط دانشسازی نقشکردی. یک عنصر درونی

ای هها را به شخصیتاست. پداگوژی رسمی آنها دیکته شده کالس سنتی به آن

های احمقانۀ انتقال دانش، ها در کالسمنفعل یا مهاجم بدل کرده است. پس از سال

بخش معلم پر شده، بسیاری تبدیل به کننده که با صدای آرامشهای خستهدر دوره

به  عاند، که منتظرند تا معلم قوانین را مشخص کند و شروکننده شدهغیرمشارکت

روایت چیزی کند که باید به خاطر سپرده شود. این دانشجویان ساکت هستند چراکه 

دیگر انتظار ندارند آموزش شامل لذت یادگیری و لحظات اشتیاق یا الهام یا کمدی 

انتظار  هاها صحبت کند. آنباشد، یا حتی اینکه آموزش با شرایط واقعی زندگی آن

 ا ساعات طوالنی کالس را پر کند.خراش معلم را دارند تصدای گوش

ند. سادگی منفعل یا در سکوتی سوزان و خشمگین باشتوانند بهچنین دانشجویانی می

را  کنند و صوت معلمبرداری میشناسانه یادداشتبرخی دانشجویان ساکت وظیفه

جداشده از  کنند،نشینند و به چیزهای پوچ فکر میکنند. دیگران ساکت میدنبال می

ل اند، با تحمییط منزجرکنندۀ کالس. همچنین دیگرانی که با خشم نشستهشرا

ای گانگیها انواع بیشوند. این سکوتها برانگیخته مییکنواختی و ارتدکسی بر آن

ید های ایاالت متحده تولاست که بواسطۀ پداگوژی انتقال دانش در مدارس و دانشگاه

 شود. می

-خاشگر آن است، پرخاش محسوس دانشبعد دوم این فرهنگ سکوت جنبۀ پر

ای که بواسطۀ تحمیل یادگیری انفعالی تولید آموزان در واکنش به آن، پرخاشگری

ته است. نام گرف« فرهنگ سکوت»ای طور نابسندهشده است. این واقعیتی است که به
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هد. پاسخ دبردباریِ انفعالی سلطه را نشان می« فرهنگ سکوت»کنم عبارت فکر می

لی به پداگوژی اقتدارگرا به عنوان یکی از نمودهای کالس درست است. بسیاری انفعا

هشوند. دیگران بصامت کشیده می ایسادگی درون پیلهآموزان در کالس بهاز دانش

، بدون بدون اشتیاق بلعند،کند را میرسمی پیشنهاد می آموزشیسادگی آنچه برنامۀ 

 مقاومتی پرخاشگرانه و منفی نیز وجود دارد.طرح درس. اما عالوه بر این،  پرسش از

انی یعی کودکی یا جوناپذیر است چراکه انفعال شرایط طبپرخاشگری اجتناب

ان آموزدر مدرسه و جامعه وجود دارد که سکوت را بر دانش« نمادین خشونت»نیست. 

 کند. نمادین است به این دلیل که تا حد زیادی در نظم اشیاست، نه ضربۀتحمیل می

لزامات، ها، تنبیهات، افیزیکیِ واقعی، بلکه محیطی از قوانین، برنامۀ آموزشی، آزمون

تصحیح، بازسازی، و انگلیسی استاندارد است، که اقتدارها را به عنوان مسئولین تصدیق 

اری و کطور نمادین خشن است چراکه متکی بر دستزیست بهکند. این محیطمی

که در واقع نابرابری کند درحالیاعالم می« موکراتیکد»آشکارا خود را اطاعت است. 

ای که به عنوان قانونی، خنثی و کند. برنامۀ آموزشیسازد و بازتولید میرا می

ر ها دکند تا از جایگاهآموزان را سازگار میخیراندیش ارائه شده است، اکثر دانش

مختلف  هایگروه های«فقیتمو»و  ها«استعداد». نابرابری با توجه به جامعه اطاعت کنند

پنهان  «فرصت برابر»های نخبگان پشت اسطورۀ طبیعی جلوه داده شده است. منفعت

 هاییکی دیگر از اسطوره« کاربرد درست»آنکه اصطالح نخبگانی است، حال

ای است که اصطالحات مردم معمولی را به زبان خشونت نمادین علیه سخن محاوره

ه کند. این ساخت اجتماعی نابرابری از طریق تحصیل بی بدل میمرتبه و غیرقانونپایین

ند، در کنها را تکرار میها و اسطورهپیوندد که پیامصورت فلکی دیگر عواملی می

ود که شآموز، سخت میای، و بازار کار. برای فردِ دانشای، تبلیغات تودهرسانۀ توده

ها نیز ستزم شکاما هببیند. « باشندسیاقی که چیزها هستند و باید »جایگزینی برای 
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کار  شان به نیروییافتهآموزان علیه نزول ساختدشوار است. در مدرسه، بسیاری دانش

کنندۀ آموزش عمومی در انتظار دستمزدی که پس از تاثیرات افسردهارزان و آیندۀ کم

-ری از دانشکنند. در مواجهه با ناظران نامشروع و معلمان، بسیاها است طغیان میآن

 کنند.آموزانِ بیگانه پاسخی پرخاشگرانه را انتخاب می

 فرهنگ تخریب

اقضی طور متنهای دموکراسی که بهبرنامۀ آموزشی نیز پر است از ستایش     ایرا

ها را کنند که آنهایی دریافت میآموزان پیامکند. دانشفرهنگ سکوت را پنهان می

طۀ کنش براین، طغیان بواسنه صحبت کنند. عالوهکند علیه اقتدار مستبداتشویق می

خشونت نمادین برانگیخته شده است، کنشی که مردم را به سوی سکوتی غیرطبیعی 

دهد که مقاومت کنند و آن را عقب راند که برخی از مردم را به این سو سوق میمی

ل کبرانند. اگر خشونت نمادین برنامۀ آموزشی رسمی کامالً موفق بود، هیچ مش

کرد، پائولو، تو و من نمیای در مدارس وجود نداشت. اگر خوب کار میانضباطی

عناست نظمی گسترده در مدرسه بدان متوانستیم اکنون این کتاب را صحبت کنیم. بی

کنند. در نتیجه انفعال و آموزان در مقابل فرایند مقاومت میدانشاز که بسیاری 

های آموزان ابژهاند. دانشنهادی ما توسعه یافتهپرخاشگری در جامعه از طریق تجارب 

ن را بفهمند یا خوبی آاینکه به اندازۀ کافی بزرگ شوند که بهازاین توسعه هستند پیش

 آموزان به پذیرش منفعل پرتابطور موثر آن را به چالش بکشند. بخشی از دانشبه

ا نقشه کنند امن هم نمیکنند و طغیااند؛ بخشی دیگر قوانین بازی را رعایت نمیشده

؛ گروه سوم با پرخاشگریِ آشکار قوانین را تخریب «چطور پیش بروند»چینند که می

شوند و فعاالنه از وضعیت کنونی کنند، گروه چهارم توسط سیستم خریده میمی

 هددهای ایاالت متحده رخ میکنند. عنصر پرخاشگری به وفور در کالسحمایت می

کند. شاید خوب باشد این رد پرخاشگرانۀ سکوت زاحمت ایجاد میو برای اقتدارها م
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آموزانی که خشونت نمادین برنامۀ آموزشی را بنامیم. دانش« فرهنگ تخریب»را 

ب های خودمخرکنند درحال دفاع از استقالل خود هستند، اغلب به شیوهتخریب می

ا هبه رژیمی که بر آن طور دفاعیها بهحال، آنو مغشوش، برای اطمینان. اما بااین

 دهند.تحمیل شده پاسخ می

ا هها با انتقال دانش مرتبط است. اغلب مواقع مواجهۀ آنرفتار پرخاشگرانۀ آن

واهم ختخریب شفاهی است. برای اینکه اینجا دربارۀ سیاست گفتمان شفاف باشیم، می

الً شد. قبکآموز به چالش میای را مشخص کنم که پرخاش این دانشصدای آموزشی

 گر آموزگارِصدای معلم صحبت کردی، صدای روایت« آورطنین خواب»دربارۀ 

-که اذهان خالی دانشخواند تا بخوابند درحالیآموزان میکه برای دانش« انباشتی»

کند. آن صدای یکنواخت قصد انتقال برنامۀ های دانش پر میآموزان را با سپرده

-کند دانشآموزان. تالش میکتب درسی به دانش آموزشی رسمی را دارد، از معلم و

 آموزان را عادت دهد تا نظم را بپذیرند و تفکر انتقادی خودشان را انکار کنند.

 دادن غیرجدیگر است. این دعوتی به گوشصدای آموزشی همچنین خودتخریب

کند. برنامۀ آموزشی سنتی از توجهی را تشویق میخود بیو مقاومت است. به خودی

ای پر کنند که انتقادی و شایستۀ یک ساعت خواهد ساعت کالس را با مادهمعلمان می

ا نیز آورد که خودش رتوجه نیست. پس نتیجه چیست؟ معلم به صدایی بلند روی می

د بدون کنآموزان را تشویق میای دانشکند، و به گونهآموزان خسته میبه اندازۀ دانش

 ازایندهد. پیشا در نقش شنوندگان غیرجدی قرار میها راراده کار کنند. حتی آن

. العادۀ این اتفاق هستندهای فوقاشاره کردم که چطور برخی صداهای سخنرانی مثال

 أکیدتطور شفاهی بر کلمات کمی که در یک جمله یا پاراگراف مهم هستند معلم به

انفجار صدایی خواهد کرد. با هدف قرار دادن اسامی، افعال و صفات خاص بواسطۀ 

ه کند دربارۀ کلمات کلیدی کمی کآموزان ارسال میهایی برای دانشبلند، معلم نشانه
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ت ظاهر سؤاالباید به خاطر بسپرند یا یادداشت کنند، که بعدها در امتحان در قالب 

توانند سخنرانی را نادیده بگیرند و تنها به دانند که میآموزان میخواهند شد. دانش

ای گوش کنند، اغلب به حالت فاعلیِ جمالت گفتاری، جایی که ورهات دتأکید

شوند. تمرینات احمقانۀ تنفرآور یا خیلی ساده در اسامی، اماکن و تواریخ ذکر می

سازد سکوت کنند. این خشم دیگران را آموزان را متقاعد میکالس بسیاری از دانش

با  «فرهنگ تخریب»کنند. ها برای تخریب فرایند تالش میانگیزد، پس آنبرمی

اش شود. درجۀ پرخخشونت نمادین تحصیل بوسیلۀ خشونت نمادین خودش مواجه می

آموزان اکنون تبدیل به یک بحران برای تشکیالت شده است، بااینکه یا مقاومت دانش

 اند.رفته 60های دهۀ جنبش

ه موزانی کآکند. دانششمار تولید میهای بیبستی را در کالساین بحران بن 

ه اند تا توقفی ککنند و اقتدارهای سرکش با یکدیگر مبارزه کردههمکاری نمی

زان آمو. بسیاری از دانشرا از بین ببرند ناممشآموزان میدانش« اعتصاب نمایشی»

دانند چطور برنامۀ ها میزنند. آناجرا تحت شرایط کنونی مدرسه و جامعه را پس می

ما قادر نیستند آموزش را به نفع آزادی سازندۀ خودشان آموزشی را تخریب کنند ا

دانند چطور ها نمیای منفی است. آنطور استادانههای آنان بهتغییر دهند. مهارت

شده برای تغییر را بسازند. درعوض، در پرخاشگری و تخریب بهتر مطالبات سازماندهی

یشتر. مواد مخدر و الکل ب کنند، یاتر سقوط میشوند، یا به سکوتی عمیقو بهتر می

 گویند،زنند، جک میآموزان پرخاشگر در برخی مدارس در کالس فریاد میدانش

روند، در طول ساعت کالس در آن راه آیند، زود میکنند، دیر میاشیاء را پرتاب می

خورند، تکلیف دهند، در کالس میروند، با واکمن به موسیقی راک گوش میمی

شان را بنویسند، و... . تعلیم کنند تا مقاالتدهند، دیگران را اجیر میمیخانه را انجام ن

نظمی روحیۀ معلم را عالوه بر دیگر دانشبا این سطح از مقاومت دشوار است. بی
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ر یا اقتدار تتواند بواسطۀ پداگوژی انفعالیکند. این بیگانگی نمیآموزان تضعیف می

ی خالق، اگوژی ضدبیگانگی است، پداگوژیتر حل شود. این نیازمند یک پداسخت

 آموزان.دانش ذهنیتانتقادی، و در کنار 

شود. وضعیت در تر میدهیم سال به سال خرابشرایطی که تحت آن تعلیم می

 برزیل نیز به همین شکل است؟

نگ فره»کنم همۀ شرایطی که ذکر کردی، مانند ازهمه فکر میپیش     پائولو

اید به تر هستند. یک بار دیگر بواقعاً تجلی چیزی بزرگ« یبفرهنگ تخر»و « سکوت

کردن یک چیز به عنوان هدفی برای چیزی دیگر ای بیاندیشیم که مانع مغشوششیوه

دهند. دوماً، دهند را انجام میآموزان آنچه انجام میبشود. مهم است بدانیم چرا دانش

الس آموزان امریکایی در کانشکنم رفتار پرخاشگرانۀ دکلی، فکر میطورحداقل به

توانم بگویم، از شش سال قبل در شود. تا جایی که میسادگی در برزیل دیده نمیبه

ایم که به نحوی بسیار آموزانی داشتهبرزیل پس از شانزده سال تبعید، دانش

ا هایدئولوژیک منتظر سخنرانی معلم هستند. در تناقضی بسیار جالب، از یک سو آن

نرانی معلم هستند، درحالی که از سوی دیگر بسیار سرزنده علیه فقدان آزادی منتظر سخ

 کنند.مبارزه می

 جنگند؟چطور علیه فقدان آزادی می     ایرا

ا هاین کامالً متفاوت از نوع اختاللی است که اینجا توصیف کردی. آن     پائولو

مه در زمینۀ جهانی جامعۀ جنگند، فراتر از هشان علیه فقدان آزادی میدرون تشکیالت

مثل  یافته علیه چیزهاییای سازمانها به شیوهترشان، علیه دولت، برای مثال. آنبزرگ

ند، جنگند. اگر متعلق به دانشگاهی دولتی باشهای خصوصی میافزایش شهریۀ دانشگاه

ها بدهد. این متفاوت است، مخالفتی خواهند پول بیشتری به دانشگاهاز دولت می

 یافته و سیاسی.زمانسا
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هم به دانگار هستم یا به این مسئلۀ تخریب اهمیت نمیدانم، اگر خیلی سادهاما نمی

این خاطر است که هرگز با چنین وضعیتی در هیچ مدرسه یا دانشگاهی در ایاالت 

ای هام مکانها کار کردههای مختلفی که اینجا در آنام. دانشگاهمتحده مواجه نبوده

های ممتاز با این نوع شرایط اند. هرگز در هیچ یک از این موقعیتبودهممتازی 

ام. اما، وضعیتی که با اش صحبت کردی مواجه نشدهای که دربارهپرخاشگرانه

-کنم دانشجویانی که به سمینار من میدانشجویان اینجا دارم معمولی نیست. گمان می

گرشان های دیها برای دورهالبته، آنکنند تا توجه کنند. آیند پول زیادی پرداخت می

د، خواهند بیاینآیند چراکه میها به سمینارها میکنند. آنهم پول زیادی پرداخت می

نه به خاطر حضور اجباری. سمینارها بخش الزامی برنامۀ آموزشی معمول نیستند. در 

ست انهایت، من معلمی برزیلی و خارجی هستم پس وضعیتم بسیار متفاوت از چیزی 

 کنید.که تو و دیگر معلمان امریکایی در کالس تجربه می

ایی که هکنم اگر معلمی معمولی در اینجا بودم و مجبور بودم با سرکشیفکر می

کردم با دانشجویان دربارۀ این بحث کنم که چرا توصیف کردی مواجه شوم، سعی می

ا هز روی ترس نسبت به آنکنم رفتاری ادهند. حاال، گمان نمیاین تخریب را انجام می

بروز دهم. نه، نه، ما باید سرکشی را به مثابۀ چیزی کامالً عینی بفهمیم و در کالس 

بسیار خوب، »دربارۀ دالیلش از خودمان بپرسیم. برای مثال، شاید به دانشجویان بگویم، 

ما را مۀ خواهم هانگیزید. این یک واقعیت است. میشما نه تنها من بلکه گروه را برمی

همین حاال دعوت به نوعی پرانتز در جلسۀ امروزمان کنم. اجازه دهید یک پرانتز دور 

ش آن ای که برای پوشای که قرار بود امروز تحلیلش کنیم بگذاریم. به جای مادهابژه

ان قرار مریزی کرده بودیم، مایلم سرکشی کنونی را به مثابۀ ابژۀ حس کنجکاویبرنامه

 «دهیم؟واقعاً به دنبال چه هستیم؟ و چرا این کار را انجام می دهم. با انجام آن
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مایلم نظرت را دربارۀ این بدانم. زمانی که با چنین وضعیتی روبرو شوی چطور با 

ای که دعوت به توجه جدی روی سرکشی میکنم لحظهشوی؟ فکر میآن مواجه می

 بشناسیمش.کشیم تا بهتر کنیم، البته نه از ترس، آن را به چالش می

راحتی افزایش و پاسخ انتخاب کنند. پاسخ اول بهآموزان مجبورند بین ددانش

اش برای سرکشی شدن از این است که او انگیزهزدهسرکشی است. پاسخ دوم شگفت

اند تودهد. اگر این رویکرد شکست بخورد، معلم چه کار دیگری میرا از دست می

ورود  ترسد.به لحاظ فیزیکی معلم از انجام آن میانجام دهد؟ اخراج دانشجویان؟ شاید 

به فضای سرکشی جهت تالش برای فرونشاندن اختالل ممکن است از معلم چیزی 

تواند به لحاظ فیزیکی انجام دهد. این چیزی است که اکنون بخواهد بیش از آنچه می

 .پرسم، از تجربۀ شخصی تو و دیگر معلمان اینجا در ایاالت متحدهاز تو می

گذاشتن مادۀ درسی آن روز است چراکه ل کناریک روش برای ادارۀ اختال     ایرا

اند. سپس، به چالش کشیدن ازاین آن را برای شما کنار گذاشتهدانشجویان پیش

ها. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، با دانشجویان برای بحث دربارۀ چالش خود آن

. در این رسانیدعلم و دانشجو کالس را به پایان میای قوی بین مکالسی جالب و رابطه

قات کند، گاهی اوهایم با قوت در مقابل کار مقاومت میلحظات، وقتی یکی از کالس

، همانطور که اینجا «کنمآهنگ را متوقف می»دهم. آنچه پیشنهاد کردی را انجام می

که چرا ما ربارۀ اینکنم دوگویی را شروع میپرسم چه خبر است، و گفتگفتیم، و می

 خوانم. اماهایی جزئی میتوانیم کار را ادامه دهیم. من این انحرافات را موفقیتنمی

 ام با آن مواجه هستم به ندرت آنقدر باالهمچنین، سطح تخریبی که در دانشگاه اصلی

ای هبوده که جذبۀ انتقادی اندکی برای دانشجویان را ناممکن سازد. اگرچه کالس

میها ناند. برخی گروهام که در مقابل همۀ جذبۀ انتقادی مقاومت کردهتهکمی داش

 توانند جذب شوند.
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ود. رگیرم تا ببینم چقدر پیش مینظر میگری دارم او را تحتوقتی دانشجوی اخالل

نم ککنم و ارتباط چشمی و شفاهی با او برقرار میگر نگاه میبه سوی دانشجوی اخالل

خواهم که اخالل متوقف شود. اگر نگاه کار نکند، ام و میه شدهتا بداند که متوج

ویم. اگر ادامه گگویم. اگر توقف نکند، چیزی بیشتر و بلندتر میسپس چیزی به او می

دهد، ممکن است کالس را متوقف کنم و از او بخواهم کالس را ترک کند. تالش 

ای انجام ندهم که من و جههای قطع نکنم، یا مواکنم کالس را برای مدت طوالنیمی

عد از خواهم بآموزان را خسته کند. اگر اخالل شدید باشید، از دانشجو میدیگر دانش

یلی من را مکالس مرا ببیند جایی که صحبتی بسیار گشوده با او خواهم داشت، که بی

دوپهلو  های مننشان دهد و قوانین دقیق رفتار را شفاف سازد. اگر پاسخش به صحبت

گویم که دوره را حذف کند. اگر واکنش مثبت نشان دهد، او را مبهم باشد به او می و

 کنم که دانشجو یک جلسه یا یککنم. گاهی پافشاری میدوباره به کالس دعوت می

هفته به کالس نیاید و کار خارج از کالس انجام دهد تا فکر کند در کالس چطور 

دهم به دوره برگردند. در و دارم که اجازه نمیباید رفتار کند. معموالً تعدادی دانشج

شان میگر هستند که اخراجهای کوچکی از دانشجویان اخاللها، گروهبرخی کالس

خواهم به تنهایی خارج از کالس کار کنند. این کار برای من ها میکنم یا از آن

ویان دانشجها و دانشجویان کمتر، و تر از معلمان دبیرستان است چراکه کالسراحت

ف ها ستیزه کنم. همچنین من با بزرگساالنی طرپرخاشگر بسیار کمتری دارم که با آن

که پیش از  «فرهنگ تخریب»هستم که مجبور نیستند بواسطۀ قانون در مدرسه بمانند. 

ه شود؛ برخی بدتر از بقیطور یکسان در همۀ مدارس دیده نمیاین توصیف کردم به

از آن را دارند یا اصالً ندارند. این پرخاشگری را توصیف هستند؛ برخی مقدار کمی 

کردم تا از واقعیتی صحبت کنم که بسیاری معلمان باید در شرایطی بدتر از شرایط من 

 با آن مقابله کنند.
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االت ها بین وضعیت ایمقاومت شاید یکی از نقاط حرکت برای دیدن برخی تفاوت

ویی را به وگای گفتست نیاز به پداگوژیمتحده و برزیل باشد. این تفاوت ممکن ا

تر سازد. همچنین های سنتی اینجا ضروریآموزی در مقابل روشدلیل مقاومت دانش

به  هایی جادوییام پاسخای که آزمایش کردهوگوییهای گفتباید بگویم کالس

و  حتوانند فوراً بیگانگی و تخریب را به صلها نمیانفعال یا پرخاشگری نیستند. آن

هستند  آمیخته. برخی مدارساند اما درهمکننده بودههمسازی تبدیل کنند. نتایج تشویق

شان آنقدر بد است که تغییرات جهانی بیشتری نیاز است برای حمایت از که شرایط

 دهد. فردی رخ میهتغییراتی که در هر کالس منحصرب

ویی، تا گبرای من نمی چرا بیشتر دربارۀ مشکالت مقاومت در فرهنگت     پائولو

 تر شود که معلمان در کالس با چه چیزی روبرو هستند؟شفاف

ده های ایاالت متحآموزی اغلب مشکلی در دبیرستانمسئلۀ تخریب دانش     ایرا

هری شها در فضاهای شهری و حومهآید. دبیرستانها میآن به دانشگاهازاست که پس

 د. باید اضافه کنم که بسیاری مدارس هستند کهکننآموزی را تجربه میتخریب دانش

چ هایی را در ماساچوست دیدم، هیاند، شاید بسیار منظم! یکی از چنین دبیرستانمنظم

آمد، و مجبور شدم بپرسم آیا مدرسه در حال صدایی از داخل و خارج کالس نمی

ا در شگرانه رآموزی انفعالی یا پرخاتوانید مقاومت دانشفعالیت است یا نه. اما می

حومۀ شهر را  ای درداکوتای شمالی همچون نیویورک ببینید. دبیرستان طبقۀ متوسطی

 ام در برونکسنظمی و وندالیسم در آن شدم. در دبیرستان محلهدیدم و متوجه بی

بدنام است  های شهریجنوبی، کتابخانه به آتش کشیده شد! پرخاشگری در دبیرستان

یر غیرسفیدپوست و فقای طور فزایندهارد. شهرهای داخلی بههای نژادی دچراکه جنبه

انند. این مکه سپاه معلمان اغلب سفیدپوست و طبقۀ متوسطی باقی میهستند درحالی

 کند.آموزان تولید میخشم بیشتری را در دانش



 197    بخشی دارند؟آموزان جهان اول نیاز به رهاییآیا دانش

های نخبگانی هم خروج انفعالی از برنامۀ آموزشی و مشارکت فعال در در دانشگاه

سیار ها دارند. بهای ثروتمند رفتاری مستحکم با آنینید، چراکه آن مکانبآن را می

های ثروتمندتر. رسند. همینطور مدارس خصوصی و عمومی در محلهخوب به نظر می

ها آموزانی ارتباط دارد که به این مکانتر باشد بیشتر با دانشهرچه مدرسه نخبگانی

نامۀ آموزشی وجود دارد. بازی کردن تحت روند، پس دلیلی برای کنار آمدن با برمی

تواند در آیندۀ شما تاثیر به سزایی داشته باشد. اما در ای نخبگانی میقوانین مدرسه

-شان را در وضعیت حالهای دون، دانشجویان آیندهو دانشگاه های فقیرمدارس محله

مقصدی  هیچ شدن کهکاری و نادیده گرفتهای همراه با کثافتبینند، زندگیشان می

تئودور »، 1983گر دانشجویان در موج اصالحی سال ترین مشاهدهندارد. حساس

ترین متغیر منفرد در میان مدارس بود. پس از مهم« طبقۀ اجتماعی»، پی برد که «1سایزر

تان به من بگویید آموزاندربارۀ درآمد خانوادۀ دانش»گشتی در مدارس کشور نوشت، 

موزانِ آنابرابری طبقاتی و نژادی برای دانش« تان توصیف کنم.تان را برایتا مدرسه

کردن تحت قوانین گویند بازی. کسانی که پرخاشگرند میمیل پنهان نیستعادیِ بی

آوردن نخواهید داشت، بودن چیز زیادی برای بدستهاست. با خوبسرگرمی احمق

ام صلیشجویان دانشگاه اپس چرا باید خوب رفتار کنید؟ این احساس در بسیاری از دان

داند که این آموزش شما را جدی بیند و میوجود دارد، کسی که فضاهای پست را می

د اعتباری جدی در جامعه باشید، پس چرا باید آن را جدی بگیرید. یتوانگیرد، نمینمی

خشم  های پستمدت دانشجویان در دبیرستان، دانشگاهعالوه بر سرخوردگی طوالنی

 انگیزند.ا برمیبیشتری ر

ته، و شده، خسکننده این است که دانشجویان تا حد زیادی بیگانهواقعیت ناراحت

واند تشود. چه کسی میمی« رفتاریخوش»ها ناهمکار هستند، حتی زمانی که با آن

                                                           
1 Theodore Sizer 
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 امشان را تقدیس کند؟ اکثر دانشجویان دانشگاه اصلیآور یا انفعالسکوت مالل

ت ها منتظر معلم هستند تا صحبکنند. آنکالس همکاری نمیپرخاشگر نیستند و در 

ها را تنها بگذارد تا آنچه باید به خاطر سپرده شود کند و همۀ کارها را انجام دهد و آن

خش پاسخ بوگویی و رهاییتوانند به کالسی گفترا یادداشت کنند. تعداد کمی می

ن شیوه کنند، و بسیاری به همیل میطور کلی شروع به بیگانگی منفعها بهدهند. اما آن

 مانند.تا پایان می

 های آموزشدگرگونی سکوت و تخریب: محدودیت

غم رمند یا رسمی، علینظامجالب است دوباره ببینیم چطور آموزش      پائولو

دیالکتیکی  ایتواند واقعاً اهرمی برای دگرگونی جامعه باشد. باید به شیوهاهمیتش، نمی

مند و تغییر اجتماعی، دگرگونی سیاسی جامعه، را بفهمیم. نظامموزش رابطۀ بین آ

مسائل مدرسه عمیقاً ریشه در شرایط جهانی جامعه دارد، شاید فراتر از همه مسائل نظم 

 و بیگانگی.

-کردم که برای مثال، چطور معلمی که سالکردی، به این فکر میوقتی صحبت می

تالش کند تا تبدیل به مثالی بسیار عینی از  کند،های متعدد است در کالس کار می

د ناامید توانآموزان شود، پس از پنج سال میمعلمی رادیکال و دموکراتیک برای دانش

رایی گواقع دو فرضیۀ ناامیدی و شکگرایی سقوط کند. چراکه درشود، یا به شک

بارزه زش مکنیم یا اگر با مسائل عینی آموهای مداومی هستند که دریافت میوسوسه

 گیریم.شان قرار میکنیم در معرض

مان را هاگر مبارزبرای دگرگونی جامعه نیست، به این دلیل که آموزش اهرمی دقیقاً 

نم کگرایی قرار داریم. فکر میما در خطر ناامیدی و شک ،به کالس محدود کنیم

منتقدانه از  مان به عنوان معلم، این است کهآنچه باید انجام دهیم، از آغاز تجربه

های آموزش آگاه باشیم. برای اینکه بدانیم آموزش اهرم نیست، تا از آن محدودیت
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های اجتماعی عظیم را نداشته باشیم. باید بدانیم انجام چیزی انتظار ایجاد دگرگونی

مهم در فضای نهادی مدرسه یا دانشگاه به منظور کمک به دگرگونی جامعه ممکن 

آموزش را بفهمیم، اگر بفهمیم چطور آموزش  دود و عینیست. اگر این ماهیت محا

رسمی به جامعۀ جهانی مرتبط است بدون اینکه صرفاً بازتولیدگر ایدئولوژی مسلط و 

مان را به این سبک بفهمیم، اهرم اصلی دگرگونی جامعه باشد، اگر عمل آموزشی

ما را به  در آیندهتواند کنیم که میلوحانۀ خاصی اجتناب میبینی سادهسپس از خوش

دا خودمان را لوحانه در ابتبینی سادهبدبینی وحشتناکی هدایت کند. با اجتناب از خوش

 داریم.گرایی باز میاز سقوط به ناامیدی و شک

ام، زمانی که هنوز در مدرسۀ راهنمایی بودم، دادهسالم بود تعلیم می 19از زمانی که 

 ن زمانی بود که علم نحو زبان پرتغالی را تعلیمچراکه دبیرستان را دیر شروع کردم. آ

لوحانۀ خودم را داشتم که از طریق عملم شروع بینی سادهدادم. البته، در ابتدا خوشمی

بودن به علمفهمیدم که مرو، هرچه بیشتر معلم بودم، بیشتر میبه کنترل آن کردم. ازاین

لم است اما هنوز توسط چه معناست. و حاال، برای مثال، آموزش جبهۀ اصلی عم

های روشنی را در مقابلم دارم، ام. چراکه محدودیتگرایی اغوا نشدهناامیدی و شک

های کنم تا از این دو وسوسه اجتناب کنم. شناخت محدودیتبه خودم کمک می

م اشود، بلکه در عوض اهداف سیاسیآموزش منجر به کاهش فعالیتم در این فضا نمی

دهم. ام خارج از مدارس را توسعه میاما بیش از همه، کار سیاسیدهد. را توسعه می

های دگرگونی وجود دارند. این میل به کار نیاز دیدم جایی کنش انجام دهم که اهرم

ها، برای مثال، میلم به آموزش را خارج از آموزش رسمی همچون داخل آن، در محله

 کاهش نداد بلکه جهت جدیدی بدان بخشید.

های واقعی تحصیل رسمی در جامعه به من کمک کرد تا کارم ودیتشناخت محد

طور عینی بگویم زمانی که همراه توانم بهها، میرا جهت دهم. دربارۀ آن محدودیت
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ای هآموزان هستم، اینجا یا در برزیل، برخی جنبهگروهی بیست یا چهل نفره از دانش

رم، حتی زمانی که فرایند گذاواقعیت را جهت تالش برای افشای آن به بحث می

آموزان خداحافظی کنم کنم وقتی از دانشگذارم، فکر نمیآموزش را به بحث می

 خندد( اما چیزی که ممکن است پس ازبیست و پنج انقالبی بیشتر دارم! نه، نه! )می

ا را به هپایان سمینار داشته باشیم افزایش حس کنجکاوی افراد است. ممکن است آن

باشیم تا از تناقضاتی که در جامعه وجود دارد بیشتر آگاه شوند. شاید  چالش کشیده

ها شروع کنند به پرسیدن از خودشان که از نظر سیاسی همراه چه کسی و برخی از آن

ایند ها بسیار شدیدتر درگیر فراند. شاید تعداد کمی از آندر مقابل چه کسی ایستاده

ین توانم بگویم چراکه اان یک معلم میدگرگونی شوند. این چیزی است که به عنو

تواند انجام دهد، در سطح کنش ما در مدارس عمومی و چیزی است که آموزش می

 ها.دانشگاه

کنم زمانی برای کار به عنوان ها، در برزیل نیز تالش میبه خاطر این محدودیت

تالش  مدار خارج از فضای نهادی یا اداری مدارس داشته باشم.آموزگار و سیاست

نم تواهای اجتماعی کار کنم، همراه کارگران. گاهی اوقات نمیکنم درون جنبشمی

نم کمستقیماً با گروه کارگران کار کنم. پس، سپس، با گروهی از آموزگاران کار می

دهند. اکنون ساعات زیادی ندارم که به این سنخ که در میان کارگران تعلیم می

 صاص دهم.هایی که دوست دارم اختفعالیت

این بدان معنا نیست که بهتر است کار در مدارس را متوقف کنیم. دوماً، همچنین 

د دهند درون فضای مدارس کار کنند بایکنیم کسانی که ترجیح می تأکیدمهم است 

-گویم که گاهی افراد در دام مواضع فرقهمحترم شمرده شوند. این را به این دلیل می

نند رابطه کند ما نباید با معلمانی که تنها درون مدارس کار میگویافتند و میگرایانه می

ه فعاالن ها فعاالن حقیقی هستند یا اینککنند تنها آنگرایان فکر میداشته باشیم. فرقه
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تنها باید خارج از مدارس کار کنند. نه. آموزگاران درون مدارس کار مهمی انجام 

 جتماعی محترم شمرده شوند.دهند و باید برای مشارکت در دگرگونی امی

کردن درون مدارس کافی نخواهد بود. هرگز برای من کافی نبوده برای من، کار

کردم، بارها در ساعت آورم وقتی سی سال پیش در رسیف کار میاست. به یاد می

فتم، جایی رکردم و مستقیماً به فضاهای فرودست میشش یا هشت دانشگاه را ترک می

اه نفر از کارگران جلسه داشتم، گاهی اوقات برای بحث دربارۀ که با چهل یا پنج

دهند تنها درون یا تنها بیرون از مدرسه ماهیت آموزش. اما کسانی هستند که ترجیح می

 هاست.کار کنند. این حق آن

آنچه برای من بسیار مهم است، این ست که چطور تنها کار نکنیم، چطور دیگران 

ن ایجاد کنیم که بتوانیم به یک نشست برویم و بگوییم م را بشناسیم، چطور روابطی

 یک ازام، و آیا هیچکنم جایی که این چیزها را مشاهده کردهبیرون مدرسه کار می

ی را کند که دگرگونکنید کمک میاین واقعیات به شمایی که درون مدرسه کار می

ما کمک تواند به شدانم میبهتر به انجام برسانید؟ خواهم پرسید، آیا آنچه از بیرون می

اید را انجام دهید؟ آیا آنچه درون کند تا فردا چیزی متفاوت از آنچه امروز انجام داده

کند تا دگرگونی را خارج از مدرسه بهتر انجام دهید به من کمک میمدرسه انجام می

 دهم؟

درت اکز قکنند و به مرمعلمان و فعالینی که خارج از آموزش رسمی کار می     ایرا

های واقعی دگرگونی هستند. ناامیدی تر هستند، همانطور که اشاره کردی اهرمنزدیک

آید که آموزش بخشی بسیاری معلمان از درون مدارس در حال حاضر از اینجا می

رادیکال به حاشیه رانده شده، تا  60افسرده از این جامعه است. آموزش پس از دهۀ 

روای پها در حال توسعه بود را خرد کند. روزهای بیشگاهطلبی که در دانچالش برابری

، اخراج، شغلهاشبه تبدیل شد به کاهش بودجهاعتراض، تجربه، و انبساط تقریباً یک
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کنندۀ بازگشت به اصول. معلمانی که در های سرکوبآور، و برنامهگرایی مالل

نند، کحساس انزوا میاکنند اغلب آنجا ها برای دگرگونی کار میمدارس یا دانشگاه

آور است. آموزش ای تعجبشدهها در چنین فضای اقتصادی سرکوبمقدار کار آن

دقیقاً به دلیل پتانسیل سیاسی آن به حاشیه  60کارانه به دهۀ بواسطۀ واکنش محافظه

 های تشکیالتی بازگشت.های ایدهرانده شد. تحصیل به درون محدودیت

 ست. ادامه بده.بله، این مهم ا     پائولو

ها رونق گرفت و تا حدی به های اعتراضی در دانشگاه، جنبش60در دهۀ      ایرا

ها گسترش یافت. بسیاری از دانشجویان جنگ ویتنام، نژادپرستی، دبیرستان

، طرح درس رسمی، و روابط اقتداگرایانۀ کالس را به چالش کشیدند. زدگیجنسیت

ده ای طوالنی پاسخ دارا برهم زد، که با ضدحمله ها به آموزش تشکیالتاین اعتراض

های ریگان ادامه یافت. من متناوباً به این تاریخ معاصر شد که با نیکسون آغاز و در سال

دهم، چراکه فهم بحران آموزش کنونی ایاالت متحده بدون قرار دادن آن ارجاع می

 در بیست و پنج سال گذشته ناممکن است.

هایی از آموزش به میزبانی مخالفان دارد. کارانۀ ریگان مثالهای محافظهحتی سال

ها بود. پیش از راهپیمایی غولهای ضداتمی و ضدمداخله در دانشگاههای جنبشپایه

ای دربارۀ در مقابل سازمان ملل در نیویورک، جلسات دانشگاهی 1982پیکر در ژوئن 

شد. در دانشگاه برگزار می 151در  1981رقابت تسلیحاتی وجود داشت که در نوامبر 

های ریگان در امریکای مرکزی نیز ، تظاهرات و جلسات علیه سیاست1984پاییز سال 

-ها کنش، تعدادی از دانشگاه1985شد. در بهار سال ها برگزار میدر بسیاری دانشگاه

شتی اای علیه آپارتاید در افریقای جنوبی داشتند، برخی با صدها بازدجویانههای ستیزه

رج از های خاها بازتاب جنبشزدن اعتراضی. این جنبشها اردو و برخی دیگر با هفته

حاضر، ممکن ن، و کلیسا برای صلح بود. درحالزیستی، زناهای محیطدانشگاه، جنبش
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ز های خارج ابخش منحصربفردی معقول باشد تا فرصتاست برای هر معلم رهایی

 تواند به عنوان بسطی بر پژوهشی که در کالساط میروابط را آزمایش کند. گاهی ارتب

تواند به عنوان سیاستی موازی پنداشته شود، جدا از آغاز شده پنداشته شود. گاهی می

هایی در مدرسه یا دانشگاه در کل. گاهی کار خارج تجارب کالس، به عنوان فعالیت

 از دانشگاه خواهد بود، در یک اجتماع یا سازمان.

توانند خودشان جامعه طور خاص نمیبخش عموماً و کالس منفرد بهآموزش رهایی

ها تکرار شوند تا هیچ یک از ما دربارۀ را دگرگون کنند. نیاز است این محدودیت

وگویی اشتباه نکنیم. حس کنجکاوی منتقدانه، تا حدودی گفت معنای یادگیریِ

غییر عالقه به تآگاهی سیاسی، مشارکت دموکراتیک، عادات کنجکاوی فکری، و 

براین، آنچه کالسی وگویی هستند. عالوهاجتماعی اهداف واقعی درون دورۀ گفت

نه  ،های خارج از کالس انجام دهد محدود استتواند در ارتباط با سیاستمنفرد می

سادگی بواسطۀ دولت مراقب یا طرح درس استاندارد، بلکه همچنین بواسطۀ گروهی به

آموزان در کالس گروهی تصادفی از ی در دوره. دانشآموزان غیرعاداز دانش

آموزان گروهی خودانتخابی هوادار دگرگونی نیستند که جمعیت مدرسه هستند. دانش

طور یکنواخت هبخش را بها دگرگونی رهاییای سیاسی باشند. آنبه دنبال وظیفه

اط معلم در ارتب ها آن را رد خواهند کرد. بنابراین، منفعتخواهند پذیرفت. همۀ گروه

آموزان و تعهدات ایدئولوژیک با داخل و خارج لزوماً بواسطۀ توسعۀ یکنواخت دانش

واند تخود در کالس نمیها محدود شده است. پس، فرایند تعلیم به خودیمتنوع آن

تعهد  تواندتواند کنجکاوی انتقادی را تکامل دهد. میجامعه را بازسازی کند. این می

های خارج آموزان به هدف دگرگونی را توسعه دهد. اما، جنبشدانشمعلم و برخی 

از مدرسه جایی هستند که مردم بیشتری که رویای تغییر اجتماعی دارند دور هم جمع 

یافته انهای سازمها و کنشتواند به عنوان مکانی برای ایدهشوند. جنبش سیاسی میمی
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د تا خودشان و جامعه را بازسازی شونتوصیف شود که مردم آگاهانه آنجا جمع می

بخش در مدرسه یا دانشگاهی سنتی محلی برای مقاصد درهمکنند. کالسی رهایی

ه آموزانی سازمان یافته کوگویی همراه دانشآمیخته است که بواسطۀ معلمی گفت

فاوت شان فکر کنند. شناخت این تآیند تا به تغییر خودشان و جامعهصرفاً به آنجا می

های کالس  کمک تناب از سرخوشی و ناامیدی حین عمل درون محدودیتبه اج

 کند.می

های ها و پتانسیلکردم و همۀ این چیزها را دربارۀ محدودیتزمانی که فکر می

گفتم، در پس ذهنم دربارۀ اظهارات پیشینت متعجب بودم. وگویی میکالس گفت

امالتم ی که شروع به واکنش به تاپس اکنون باید برگردم و چیزی از تو بپرسم. لحظه

اینجا در مدارس امریکای شمالی « فرهنگ تخریب»و « فرهنگ سکوت»درباب 

های آموزش را به بحث بگذاری؟ یا چرایی کردی، چرا برانگیخته شدی تا محدودیت

 اینکه آموزش اهرمی برای دگرگونی اجتماعی نیست؟

است. البته، زمانی که آن چیزها را خوبی  سؤالخندد( اه، بله، بله، )می     پائولو

های آموزش گفتم، برخی کلمات پشت تاملم وجود داشت که ادا دربارۀ محدودیت

 خندد(نکردم. بله، از نقطۀ دور از مسیری شروع کردم! )می

تو بر فراز نقطۀ آغاز پرواز کردی و آنسوی کوه فرود آمدی. دربارۀ کوه      ایرا

 صحبت کن.

 ی آموزشهاآنسوی محدودیت

های آموزش همۀ انواع خواهم بگویم در بحث در مورد محدودیتمی     پائولو

ها صحبت کردی، مانند سکوت، بیگانگی، ای که دربارۀ آناصطالحات فرهنگی

واهم خای در جامعه دارند. و میتخریب، و پرخاشگری دالیل مادی بسیار بسیار عینی

ییر مان نیست که این شرایط را تغراتیکاضافه کنم که تنها از طریق تصدیق دموک
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دهیم، بااینکه تصدیق ما به عنوان نیرویی مهم در ایجاد تغییر نیاز است. تنها شرایط می

آموزان در کالس را توضیح دهد و این شرایط های دانشتواند واکنشاجتماعی می

 برای تغییر نیاز به چیزی بیش از پداگوژی دموکراتیک ما دارد.

خشی که ببریم، معلم رهاییبه طریقی که اینجا آن را به کار می« موکراتیکد»گفتم 

ی به وگویای گفتکند، کسی که به شیوهآموزان را دعوت به دگرگونی میدانش

عه مثال آموزِ انتقادیِ جامدهد، کسی که به مثابۀ دانشای اقتدارگرا تعلیم میجای شیوه

دهیم ر میای را تغیینیست که واقعیات اجتماعیزند. از طریق تصدیق یا مثال صرف می

آفرینند. این واقعیات ریشه در جامعه دارند و آموزان در کالس را میکه رفتار دانش

بخش سازند. از طریق آموزش رهاییآموزان در کالس را ممکن میهای دانشواکنش

غییر در جامعۀ ت توانیم اندکی تغییرات موضعی در کالس ایجاد کنیم که نباید برایمی

لی در توانند تبدیل به عوامجهانی اشتباه باشد، بااینکه این تغییرات بالواسطه می

 تر شوند.دگرگونی بزرگ

مان تغییر دهیم، مجبور بودیم سادگی با تصدیق یا مثالاگر ممکن بود واقعیت را به

بخش ییفکر کنیم که واقعیت درون آگاهی ما تغییر کرده است. پس، آموزگار رها

تواند بسیار ساده باشد! همۀ آنچه باید انجام دهیم عملی فکری است و جامعه بودن می

تغییر خواهد کرد! نه، مسئله این نیست. برای تغییر شرایط عینی واقعیت چاره عمِل 

رد، همۀ ریزی نیاز داسیاسیِ عظیم است، که به بسیج نیروها، سازماندهی مردم، و برنامه

تواند تنها درون کالس یا مدرسه سازمان یابد، نمیون مدرسه سازمان نمیها تنها دراین

 یابد.

توانیم آموزش را به مثابۀ نهادی به بحث بگذاریم که به موافقم، اما، آیا می     ایرا

توانم بگویم زیربخشِ آموزش کند؟ یا، آیا میآموز کمک میساخت رفتار دانش

ش میکند یا گسترمی تأییدای توسعه یافته را ای که عموماً در فرهنگ تودهآگاهی
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ند کدهد؟ برنامۀ آموزشی رسمی به استحکام آگاهی غیرانتقادی و وابسته کمک می

اند. روابط اجتماعی آموزش ها در جامعه تولید شدهکه از طریق تعدادی از مکانیسم

« 3اصل تناظر»وان به عن« 2جینتس»و « 1بولز»مراتب جامعه هستند، که در توافق با سلسله

دهند. این بدان معناست که منطق سلطه در مدرسه مانند دیگر نهادها به آن ارجاع می

ر تناقض گیریم لزوماً دوگویی را به کار میشود، پس وقتی آموزش گفتبازتولید می

ه طور سیاسی با وظیفۀ مدرسه برای بازتولید سلطبا ایدئولوژی مسلط هستیم، که به

بخش برای دگرگونی کنم این همکاری عینی کالس رهاییفکر می تداخل دارد.

 اجتماعی است. موافقی؟

اختن سبله، اما مایلم به نوبۀ خودم با این مسئله مواجه شوم، شاید با وارونه     پائولو

ین مکالمه کنم در امسئله بواسطۀ به بحث گذاشتن دوبارۀ دگرگونی جهانی. فکر می

دیم که اگرچه آموزش اهرمی برای دگرگونی اجتماعی کر تأکیدروی این نکته 

حال خودِ دگرگونی رخدادی آموزشی است. دگرگونی به ما درس مینیست، بااین

دهد. در وهلۀ دوم، همچنین قانع شدیم که آموزش دهد، ما را شکل و تغییر شکل می

دوباره  نکند تا شرایطی که در آن هستیم را روشن و افشاء کنیم. ایشدت کمک میبه

مان طرح کردم، که آموزش هایازاین در صحبتدهد که پیشچیزی را نشان می

-نبشها به جبخش باید به عنوان چیزی در نظر گرفته شود که خارج از کالسرهایی

 کنند.رود که علیه سلطه مبارزه میای میهای اجتماعی

توانم میهای آموزش شروع کردم؟ چطور روشن ساختم که چرا با محدودیت

آموزان را بدانیم بدون اینکه فراتر از های سکوت یا تخریب دانشدالیل واکنش

ها را در سیاست جامعه بیابیم؟ چطور حلها و راههای آموزش برویم و ریشهمحدودیت

                                                           
1 Bowles 
2 Gintis 
3 the correspondence principle 
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ماعی کند تغییر دهیم بدون اینکه جنبشی اجتتوانیم شرایطی که کالس را مختل میمی

ذعان های اجتماعی این مسئله اه باشد؟ معلمانی که به ریشهبرای دگرگونی وجود داشت

 کنند.ای که در آن هستند منع میکنند خودشان را از فهم مخمصهنمی

 واقعیتکلمات خواندن و مقاومت: کلمات مدرسه در مقابل 

 های آموزشآموزی و محدودیتزمانی که بیشتر دربارۀ مقاومت دانش     پائولو

ه ای است کهای اصلی دوگانهاحساس را دارم که یکی از دشواریکنم، این فکر می

در تجربۀ آموزشی ایاالت متحده وجود دارد. دربارۀ دوگانۀ بین خواندن کلمات و 

ساختن کنم. این را به عنوان یکی از موانع اصلی عملیخواندن جهان صحبت می

ژهکی انتقادی از اببینم، تالش برای رسیدن به دربخش در امریکا میآموزش رهایی

های تحت مطالعه. منظور من از دوگانۀ بین خواندن کلمات و خواندن جهان چیست؟ 

-احساسم این است که جهان آموزش امریکایی، مدرسه، تفکیک بین کلماتی که می

ای، دهد. در چنین دوگانهکنیم را افزایش میخوانیم و جهانی که در آن زندگی می

نِ فرایند تحصیل است، جهانی بسته، جدا از جهانی که در آن جهانِ خواندن تنها جها

خوانیم. این جهانِ تحصیل جایی است که تجربه داریم اما دربارۀ آن تجارب نمی

خوانیم که کمتر و کمتر به تجارب عینیِ خارجیِ ما مرتبط است و بیشتر کلماتی را می

ل به کلمات، مدرسه تبدیو بیشتر در معنای بدِ کلمه تخصصی شده است. در خواندن 

آموزد، نه کلمات شود که تنها خواندن کلمات مدرسه را به ما میمکانی خاص می

ها، جهان زندگی، جهانی که در آن رخدادها بسیار واقعیت. جهان دیگر، جهان واقعیت

ها وجود دارد!( زنده هستند، جهان مبارزات، جهان تبعیض و بحران اقتصادی )همۀ این

د خواهها میموزانی که در مدرسه هستند از طریق کلماتی که مدرسه از آنآبا دانش

نگ فره»توانی این دوگانه را به عنوان نوعی کند. میبخوانند ارتباط برقرار نمی

 ایآموزان تحمیل شده است. خواندن مدرسهدر نظر بگیری که بر دانش« سکوت
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اش ساکت شده متون انتقادی تجربه بدون تجربه ساکت است و جهانِ دربارۀ جهانِ

 است.

زند. خواندن کلمات را به وگویی پلی بر این شکاف میآموزش گفت     ایرا

یت هم صحبت کنند. این در نهاتوانند باکند، پس این دو میخواندن واقعیت متصل می

دهد، زبان فکریِ انتزاعیِ کالس را تغییر آموز صدایی در مدرسه میبه واقعیت دانش

 هد.دمی

زها خواهد چیآموزان میدقیقاً! فرماندهی مدرسه بر کلمات تنها از دانش     پائولو

ها را بفهمند. پس، هرچه بیشتر توصیف را از فهم جدا را توصیف کنند نه اینکه آن

 واقعیت ها تنها در سطح بیرونیِکنید. آنآموزان را کنترل میکنید، بیشتر آگاهی دانش

آنچه  سوی فهم انتقادیِ عمیق ازکنند، بهو به سطح درونی نفوذ نمیاند نگه داشته شده

 کند.ها را آنطور که هست میواقعیت آن

آموزان وجود دارد چالشی ایدئولوژیک برای ای که در دانشنوع آگاهی انتقادی

طبقۀ مسلط خواهد بود. هرچه بیشتر این دوگانه بین خواندن کلمات و خواندن جهان 

شویم که وظیفۀ ما اینجا در مدرسه یا دانشگاه لی شود، بیشتر متقاعد میدر مدرسه عم

نند. اما، به کتنها کار با مفاهیم است، تنها کار با متونی که دربارۀ مفاهیم صحبت می

ای قوی بین جهان کلمه و جهان واقعیت آموزش دیده باشیم، کار حدی که در دوگانه

کردن متن از زمینه است. و ست به معنای جدامتون نوشته شده اروی مفاهیمی که در 

بدون اینکه مشغول اتصال  شویمسپس، بیشتر و بیشتر در خواندن کلمات متخصص می

خواندن با فهمی بهتر از جهان باشیم. در تحلیل نهایی، زمینۀ نظری را از زمینۀ عینی 

د تا دهمی ای دوگانه مانند این قدرت مطالعۀ فکری را کاهشکنیم. پداگوژیجدا می

 به دگرگونی واقعیت کمک کند.
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ر تواند بسیار مضحک شود. ما را قاداگر از نزدیک به آن نگاه کنیم، این دوگانه می

رای ها حتی خوب هستند. بها بازی کنیم، که برخی از آنسازد تا بیشتر با نظریهمی

ز گهای خوب هردهد چطور برخی مارکسیستمثال، این چیزی است که توضیح می

پردازان مارکسیست بسیار خوبی ها نظریهاند! آندر خانۀ یک کارگر قهوه ننوشیده

ها ناند. آای فقیرنشین نداشتهای کوچک در محلههستند، که هرگز حتی تجربه

ها قدم ان، چراکه در خیابدانندمیحال دربارۀ تبعیض بااینهایی هستند که مارکسیست

ها در مارکس متخصص اند. آننژادپرستی را درک کردهاند، و درون دانشگاه نیز زده

شان از زندگی روزمره، متخصصان مارکس مارکسیست هستند. هرچند به دلیل انزوای

، چراکه شناسند اما از او متنفر هستندتوانند بگویند مارکس را میها حتی مینیستند. آن

. میا یک متن استگذارند تنهمارکس برای متخصصانی که مفاهیم را به بحث می

توانیم این نوع افکار را در دوگانۀ خندد( بسیار جالب است که چطور میبینی؟ )می

 بین خواندن کلمات و خواندن واقعیت خلق کنیم.

افتد زمانی که معلمی جوان برای نخستین بار با فرضیۀ تغییر رفتارش چه اتفاقی می

 ی که معلم جوان با امکان تغییر عملافتد زمانشود؟ چه اتفاقی میدر کالس روبرو می

شود؟ شاید او برخی متون را بخواند و برای نخستین بار به این فکر تعلیمش روبرو می

ای جدید برای خواندن همزمان کلمات و کند که آموزگاری انتقادی شود، شیوه

ید دآید، اما این معلم جای جدید به کالس میافتد؟ او با عقیدهجهان. چه اتفاقی می

قبالً در دوگانۀ بین متن و زمینه شکل گرفته است. پس، غلبه بر دوگانۀ قدیمی و ادغام 

کلمات و جهان دشوار است. معلم اوقات سختی برای غلبه بر گسیختگی مطالعۀ فکری 

طور دیالکتیکی اتصال دو چیزی که به میزان زیاد و برای مدتی از تجربۀ جهان دارد. به

 های رسمی معلم است.اند مخالف با آموزشهطوالنی از هم جدا شد
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های اصلی بین امریکای التین و ایاالت کنم در این نقطه یکی از تفاوتفکر می

بخش اینجا در متحده را داریم. برای من، این یکی از موانع عظیم پداگوژی رهایی

ز برزیل ر اتتر و عینیامریکا است. ایدئولوژی دوگانگی در ایاالت متحده بسیار قوی

است. در برزیل نیز کسانی را داریم که علیه ادغام کلمه و جهان در مطالعۀ فکری 

هستند. برخی به دالیل پیچیده مخالف آن هستند ماننند متخصصان در یک رشته و 

اند ردهها برای تعلیم انتخاب کلوحانه به این دلیل با آن مخالفند که آنچه آنبرخی ساده

 خواهندای داریم، افرادی خوب، که در کالس تنها چیزی را مینیست. ما افراد جدی

نامندش، که به معنای مواد بسیار مفهومی و آکادمیک است می« جدیت عظیم»که 

 وگویی، جایی کهها با آموزش گفتمانند هگل، متون، متون، متون. اما مخالفت آن

نعی که در ایاالت متحده با کنیم، کلمه و جهان را، از نوع موامتن و زمینه را ادغام می

ق با من تر است. حآن مواجهی نیست، جایی که مخالفت با چنین تعلیمی بسیار قوی

 است؟

ننده کطور کلی، با تو موافقم. برنامۀ آموزشی رسمی اینجا بسیار تحمیلبه     ایرا

 دها هنجارهای قدرتمندی ایجااست. متون و پداگوژی سنتی بسیار هنجاری هستند. آن

تیجه کند. نها را از انجام چیزی متفاوت دلسرد میترساند، آنکنند که معلمان را میمی

یا یک برنامۀ آموزشیِ آکادمیکِ کتابی است یا یک برنامۀ شغلی غیرانسانی. برنامۀ 

 های مفهومیشود که در آن تحلیلی رها از ارزش ارائه مینظامآموزشی نیز به عنوان 

کند. در برنامۀ آموزشی رسمی تعصبی موزان ارتباط برقرار نمیآبا جهان واقعی دانش

قعیت هایی از واسازی و انتزاع داریم. جایی که یک دوره بخشقوی نسبت به تجربی

موزان آهای آن را به دانشکند، افشاگری انتقادی سیاسترا با جزئیات توصیف می

کند، این را طرح میهای مفهومی کند. جایی که یک دوره چارچوبپیشنهاد نمی
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ا از به آموزان رمفاهیم انتزاعی هستند، بسیار دور از بکارگیری در واقعیت که دانش

 دارد.شان باز میچالش کشیدن فرهنگ

ناتوانمندساز، این دوگانگی خواندن از  آموزان در واکنش به این آموزشدانش

ی هجومی لی یا تخریبپذیرشی انفعاکردن، فکر کردن از تجربه کردن، به عدمزندگی

ر که سلطه بیشتر در حدود غیرشخصی د دهدکنند. فرضیۀ ما نشان مینشینی میعقب

یابد، و بیشتر در روابط اجتماعی گفتمان در پداگوژی انتقال دانش. مدرسه نظم می

یت هایی که نامرتبط به واقعسلطه همچنین ساختار واقعی شناخت است؛ مفاهیم و ارائه

ند؛ اندیشۀ یابای دست نمیاتی از واقعیت که به هیچ انضمام انتقادیهستند؛ توصیف

ی اای که از زندگی جدا شده است. این دوگانگی پویاییِ درونیِ پداگوژیانتقادی

 کند.آموزان را ناتوان میشناختی دانشاست که از نظر سیاسی و روان

-شکند. داننابود میآموزان به دانش را سال به سال، این دوگانگی اشتیاق دانش

-شان داشته باشند. بسیاری میگیرند چطور انتظارات کمی از تحصیلآموزان یاد می

د، خواهند فریاد بزننها میخواند و آنوند که معلم در طول ترم برنامۀ آموزشی را مینش

کنند، یا مادۀ ها هر سال مواد آموزشی مشابهی را دریافت میخدایا، دوباره نه! آن

ماً است، اس ای انتزاعی و احمقانه ارائه شدهکنند که به شیوهی را دریافت میجدید

دیگرند. شان شبیه یکقابل تبادل هستند که در پوچی یهایاً دورهمتفاوت است اما حس

های های درسی تجاری بر سالهای استاندارد و کتابطرح درس اجباری و امتحان

کند )و زندگی معلمان(. جای تعجب نیست میآموزان ریاست العادۀ زندگی دانشفوق

ایی هکه فرهنگ تخریب اینجا وجود دارد. شاید معلمان در برزیل یا اروپا در فرهنگ

-یستمسآموزی بیشتر کنترل شده است. برزیل و اروپا نیز کار کنند که مقاومت دانش

ده الت متحتری نسبت به ایاها جوامع سنتیهای آموزشی اقتدارگرایی دارند. اما آن
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هستند. بنابراین، شاید آنجا نظم بیشتر و پرخاشگری کمتری در کارکرد روزمرۀ نهادها 

 آموزان ممکن است موانع فرهنگی بیشتری بر رفتارشان داشته باشند.باشد. دانش

کلی، این سطح از پرخاشگری در مدارس امریکا پطور ها، بهدر دانشگاهپائولو     

از  ام. اما، این نوعبینم و در اروپا ندیدهی را در برزیل نمیکه دربارۀ آن صحبت کرد

ی اها در برخی از مناطق حاشیهپرخاشگری، همانطور که گفتم، اکنون در دبیرستان

سائوپائولو وجود دارد. این پرخاشگری به دالیل اجتماعی وجود دارد، در برزیل 

 رو، برخی نوجوانان از فقدانای شخصی نیست. ازاینهمچون ایاالت متحده. این مسئله

به  کنند وشرایط مناسب برای زندگی خشمگین هستند که مدارس را تخریب می

 کنند.معلمان حمله می

اینجا هم همینطور است، بیکاری و شرایط زننده در مدرسه و جامعه جوانان      ایرا

 کند، مخصوصاً در شهرهای داخلی.را بیگانه می

یم. وگویی را به کار بگیرضعیت نامساعد یادگیری گفترود در این وانتظار می

پداگوژی جدید در دوگانگی آموزش قدیمی واقع خواهد شد که خواندن متون را از 

 آموزان احترامکند. تعلیم ما به زبان و موضوعات دانشخواندن جهان تفکیک می

د یر خواهد داها را به شرایطی تغیهای انتقادی آنخواهد گذاشت، اما بواسطۀ پژوهش

د شرایط را توانبخش میشوند. رویکرد رهاییکنند یا تسلیم انفعال میکه تخریب می

 مند، اما هیچ ضمانتی نیستنظامها خلق کند، برخی مطالعات برای برخی روشنگری

نظمی یا انفعال را متوقف کند. مطمئناً وگو در هر محیط خاصی بتواند بیکه گفت

ر، یا های پایدارتتواند مشاغل بیشتر، یا شرایطی برای خانوادهبخش نمیدورۀ رهایی

اهی کمتر، یا مسکن بهتر، رقابت تسلیحاتی کمتر، دانشگ زدگیجنسیتنژادپرستی و 

مانتر تولید کند. فقط مخالفت سازای جذابتر، یا حتی ساختمان مدرسهدموکراتیک

 نیم بگوییم این است که روشتواتواند به این اهداف دست یابد. آنچه مییافته می
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-یشده را نقض مکند، برنامۀ آموزشی دوگانهوگویی منطق سلطه را نقض میگفت

دی کشد که دموکراسی و تفکر انتقاکند، و روابط اجتماعی یادگیری را به چالش می

رای تواند بخود جامعه را تغییر نخواهد داد، اما میکنند. البته این به خودیرا منع می

وگو امید جاری در حین جنگ کالسی در کالس درس هدف قرار گیرد. گفتانف

دارد، برای گشایشی بحثی درباب آموزان و معلم را عرضه میبسی بین دانشآتش

هایی عملیاتی برای معلم ها را به عنوان محدودیتپوشاند. اینواقعیت هر دو را می

 بینم.بخش در فرهنگم میرهایی

-درباره آموز کهکنم این محسوس است. و درباب سرکشیِ دانشفکر می     پائولو

کنم یکی از وظایف ما، که بسیار دشوار است، باید تالش اش صحبت کردی، فکر می

برای دگرگونی آگاهی سرکشانه به آگاهی انقالبی باشد. البته این آسان نیست، چراکه 

 که آگاهی سرکشانۀ محض ای بین این دو وجود دارد، جاییالعادهتفاوت کیفیِ فوق

شود بواسطۀ بازیگری کنش انجام دهید، تا فقط نشان دهید علیه چیزی و کنش منجر می

 اید.هستید که حتی به خوبی درک نکرده

اهی ریزیِ ناتوانی است. اگر آن را به آگسرکشی بدون آگاهی انتقادی تقریبا برون

وع میتفاوت دارید. این شرانقالبی دگرگون کنید، سپس واکنش و نگرشی کامالً م

ند به کطور دیالکتیکی. شروع میها به استراتژی، بهکردن تاکتیککند به متصل

های واقعی تاریخ، در آن لحظه. از ها و فرصتهایش درون محدودیتقراردادن کنش

 شود.این دگرگونی سرکشی بسیاری چیزها ممکن می

نگ سکوتی که در ایاالت متحده یا با این بحث شروع کردیم که آیا فره     ایرا

جای دیگر وجود دارد به همان سبکی است که در جامعۀ امریکای التین یا برزیل 

ای ثروتمند نیاز به آموزان در دموکراسیوجود دارد. همچنین پرسیدم آیا دانش
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های اقتدارگرا که در جهان سوم معمول است بخشی دارند حتی اگر در فرهنگرهایی

 ای در مقایسۀ شرایط شمال و جنوب داری؟ند. چه بازتاب نهاییزندگی نکن

های بزرگ دارید. اما، ثروت در شمال پائولو     اینجا شما ثروت، قدرت، و ساختمان

هر دو  و برزیلی کند. امریکاییکاری عظیم و سلطه در فرهنگ را پنهان میتنها دست

کاری و رو، هر دوی ما با دستکنند. ازاینزندگی می دارانهدر جوامعی سرمایه

بیگانگی روبرو هستیم، با حکومت نخبگان به عنوان اقلیتی ممتاز که به کل جامعه 

ا هگویند که منابع شخصی آندهند. این نخبگان در هر دو ملت به ما میفرمان می

 شان به عنوان منافعشان را بواسطۀ نامیدن منافعکه کنترلهستند. درحالی« منافع ملی»

رمایهکنی، متروپل سکنند، اینجا در ایاالت متحده، در مرکز زندگی میملی پنهان می

داری. در برزیل، ما در حاشیه هستیم، شدیداً وابسته به مراکز مالی در شمال. وابستگی 

ای ه، برای مثال، در خیابانشودجا محسوس میدارد و این فقر همهما را فقیر نگه می

عیض را ها، و تبل، قدرت و ثروت پنهان کردن تناقضات، نابرابریسائوپائولو. در شما

های کند. با وجود این، فرایند یکسان است، فرایند سلطه. اما، فرهنگتر میآسان

زندگی با نگاه جوامع بسیار متفاوت ما را فرا گرفته است. شرایط مبهم زندگی روزمره 

 ی در شمال شود، که روشنگریِ تواند موجب اغتشاشات خاصدر فرهنگی ثروتمند می

 سازد.تر میانتقادی را دشوارتر و الزامی
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6 
توانند بر بخش میچطور آموزگاران رهایی

 آموزان غلبه کنند؟های زبانی با دانشتفاوت

 

 

 وگوآموز: زبان ویژه و نقطۀ شروع گفتپژوهیدنِ زبانِ دانش

های یکرد انتقال دانش به شیوهما صحبت دربارۀ اصالح معلم از رو     ایرا

یان م م به صحبت دربارۀ دگرگونیِ اولیهوگویی را آغاز کردیم. ادامه دادیگفت

بخش و نیز مخاطرات آن، فرهنگ های آموزش رهاییآموزان، محدودیتدانش

بخش با فرایند دموکراتیکش و رویای سکوت و تخریب، و چطور آموزش رهایی

از حمایت برنامۀ آموزشی رسمی از نابرابری است. آنچه  طلبش متفاوتجامعۀ برابری

وسیلۀ های که معلمان بخواهم در این فصل به آن بپردازم مسئلۀ زبان است، زبان ویژهمی

 کنند.آموزان یا حوزۀ عمومی صحبت میآن با اغلب دانش

انع وپرسند، که مآموزان میها و زبان دانشهای بین زبان آنمعلمان دربارۀ تفاوت

ای به مثابۀ تضاد بین زبان آکادمیک و زبان محاورهوگو هستند. گاهی این بهگفت

 های منفک خودشانآموزان نتوانند به زبانشود. اگر معلم و دانشبحث گذاشته می

 گیرد.خوبی باهم ارتباط برقرار کنند گفتمان دموکراتیک در کالس پا نمیبه

یار اند که بساند و زبانی متمدن را یاد گرفتهههایی آموزش دیدمعلمان در دانشگاه

متفاوت از زبان ویژۀ اغلب مردم است. زبان زندگی روزمره نسبت به انگلیسی 
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استاندارد، کاربرد درست، کلمات ویژه و نحو گستردۀ روشنفکران بیگانه است. این 

ست دپوهای عمومی، مدارس داخل شهر، و جایی که آموزگاران سفیمسئله در دانشگاه

آموزان دهند، حادتر است. شکاف زبانی بین دانشآموزان غیرسفید تعلیم میبه دانش

پوست اغلب به که مردم رنگینشان بزرگ است، درحالیطبقۀ کارگر و استادان

کنند؛ ها اسپانیایی صحبت میکنند. التینیهای مختلف صحبت میها و زبانگویش

خلوط ها به زبان مهایتی-کنند؛ آفریقاییت میهای متنوعی صحبها به زبانآسیایی

های دوزبانه در ایاالت متحده، همچنین مسئلۀ کنند. درکنار گروهفرانسوی صحبت می

ت متعلق به پوسانگلیسیِ سیاه متعدد و متنوع وجود دارد، بسته به جایی که فرد سیاه

ا نیجریه. های شمال تهای جنوب تا شهریهای غرب تا روستاییآنجاست، هندی

تر از تفاوت سادۀ زبان طبقۀ کارگر از صدای ای پیچیدههایی از مسئلهتوانی ایدهمی

 متمدن معلم بگیری.

ها و ها، ادارات، کارخانهاین مشکالت زبانی همچنین توسط فعاالن در محله

ها تجربه شده است. نیاز داریم بدانیم چطور زبانی بسازیم که بر این شکاف فروشگاه

 ام از مواجهه با این مسئله بگویم؟باشد. آیا چیزهای کمی دربارۀ تجربه پلی

بله، چیزی دربارۀ تجربۀ تدریست بگو و سپس من نیز دربارۀ این مسئله      پائولو

 صحبت خواهم کرد.

من اغلب به دانشجویان کارگر سفیدپوست در یک دانشگاه شهری درس     ایرا 

نین، کنم. همچام با تو، صحبت میفاوت از زبان کنونیها، به زبانی متدهم. با آنمی

گفتمان کالسم یکسان با گفتارم در میان معلمان دیگر نیست، زمانی که در سمینارها 

ه در ام شبیه زبانی نیست کشان هستم. حتی گفتار کالسیها همراهها یا کارگاهیا کمیته

ا آن هایم ببانی که در دورهکنم. زام فارغ از دانشگاه استفاده میزندگی خصوصی

این  آموزان تکامل یافته است. بایدسپردن به دانشها گوشکنم پس از سالصحبت می
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تاری متمدن ام، پس گفتار بنیادینم گفنکته را اضافه کنم که در طبقۀ کارگر رشد کرده

یرسنتی آموزان غوگو با دانشنبوده، چیزی که تولیدشده تا منبعی برای خلق گفت

 اشد.ب

های رفتم، پس با گذر زمان به جریان اصلی کالس 60من به سراغ دو دانشگاه و دهۀ 

کردم که انگلیسیِ پذیرش آزادم برگشتم، با زبانی روشنفکرانه و سیاسی صحبت می

شباهت به زبان زندگی روزمره بود. اما، همچنان لهجۀ برانکس جنوبی را در صدایم بی

داد، حتی اگر نحو و واژگانم آموزان به من مینشداشتم، که لحنی نزدیک به دا

 متفاوت بود.

توانستم عبارات و اصطالحات آموزان، میها، با مطالعۀ گفتار دانشدر اغلب کالس

قدرت ه برا همچون ریتم، لحن و زبان بدن دریابم. همچنین توانستم به احساسی نسبت 

ای فلسفی من فراتر از ها دست یابم، که در چه لحظاتی صدمفهومی آن تحملِ

رفت. تالش کردم تا جمالتم را به روش زبان ها میهای فهم مفهومی آنمحدودیت

ای، و عباراتی که توسط ای بگویم، در قالب سرعت، شوخی، ارجاعات محاورهمکالمه

شد آموزان میشد. آموزشم اینجا شامل درخواست از دانشآموزان استفاده میدانش

ها بسیار کنند. آندانستم را استفاده میه زمانی اصطالحاتی که نمیتا توضیح دهند چ

متوقف کنند و از من بخواهند تا عباراتم را توضیح دهم،  را میل بودند که صحبتمبی

را با  سادگی محاسبه کنم چراکه آنبودم را بهها از آنچه گفتهتوانستم فهم آنپس نمی

دم باید از ها بوا گفته بودم. اگر در ارتباط با آنای و گذرطور مکالمهصدای بلند و به

شان را آماده کنند تا ببینم. همچنین از خودم دربارۀ روابط تمرینات خواستمها میآن

پرسیدم، سیاست مبادالت کالمی در کالس درس، خطی برای اجتماعی گفتمان می

، نحو، سبک نامهایم. تغییر واژهصحبت که از برنامۀ آموزشی سنتی ارث برده

طور طبعی، و آهنگ گفتار یک چیز است، اما تغییر روابط گفتمان کالس بهشوخ
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 وی متنِسمناسب چیز دیگری است. قبالً چیزی دربارۀ این گفته بودم که چطور به

آموزان کند و دانشایم. معلم با صدایی بلند صحبت میرسمی اجتماعی شده کالسیِ

ا با گوید، ساعات کالس رات را با بلندترین صدا میبا صدایی آرام. معلم اکثر کلم

کند. صدای آموزان را محدود میدهد، ذهنیت دانشذهنیتش تحت سلطه قرار می

ه و آموزان را احاطکند که دانشتصرف می لیمی معلم کالس را با کاربرد درستتع

ور که انطانگیزد. همهای سکوت و تخریب را برمیکند، واکنششان را منع میسخنان

د بیان توانسادگی میدهنده بهقبالً اشاره کردم، تراکم کالمی یک متفکر آموزش

آموزان طبقۀ کارگر. کند، مخصوصاً دانش آموزان تحت آموزش را خفهمی دانشکال

ست، استاندارنش ناآشنا ا ای سفت و ضمخت، در اشکالرسانه صدای سخنرانی تعلیمی

توانند در کاربردی بیگانه نقش ایفا موزانی که نمیآو با تحقیر عمومی برای دانش

 شوند، بسیاری از معلمانها خفه میکنند، پرمخاطره است. جای تعجب نیست که آن

آموزان دست یابند. مطالعۀ صدای توانند به مشارکت دانشپرسند که چطور میمی

 آموزان نقطۀ شروع است.معلم و زبان دانش

های شناختی بان، آگاهی، موضوعات کلیدی، و مهارتتوانم زمن تنها زمانی می

ق ای را خلگفتمان کالسیم که به من اجازه دهند، آموزانم را یاد بگیرواقعی دانش

شان کنم که در آن گشوده باشند. تنها بواسطۀ شناخت سطوح تفکر، مهارت، و احساس

ها را مورد پژوهش قرار توانم اینطور موثر تعلیم دهم، اما تنها زمانی میتوانم بهمی

ی است معنای تولید زبانبودن بهها برای اجرای نمایش گشوده باشند. گشودهدهم که آن

ها در کند. آنار میدانند آشکدانند را در قالب کلماتی که میها میکه آنچه آن

ورد هایی ممثابۀ انساناینکه کالس بهمن همکاری نخواهند کرد مگر دادن باتعلیم

ها برخورد کند. قلمروی کالمی کالس یک کلید تعلیم با آن ام در پروژۀ مهمِاحتر

دهد بدانند که آیا این کالس آموزان اجازه میبرای این گشایش است. این به دانش
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کنندۀ گذشته باشد، یا جسارتی خالقانه ممکن های بیگانهخواهد تکراری از کالسمی

ها را تثبیت ی سکوت و تخریب آنهااست. یک صدای معلمیِ تحمیلی فرهنگ

 کند.می

الش داریِ صدایم است. تترین زمان برای تمرین خویشتنهای ابتدایی ترم مهمهفته

ممکن  کنم تا جایی کهکنم بیشتر از آنچه ضروری است نگویم، سپس، شروع میمی

نم کها دست پیدا میآموزان بگویم، پس به زبان ویژه و آگاهی آناست همراه دانش

ها مواد خامی کنند. کلمات آنوگو را تمرین میهای فعال در گفتزمانی که نقش

ای هفهمم به چه شدت و در میان چه کسانی فرهنگ. میمکنهستند که مطالعه می

ترین موضوعات برای گردآوری دادۀ تصادفی سکوت و تخریب وجود دارد. ضروری

شنوم که به ها را مینامۀ آناتی از واژهآموزم. همچنین اصطالحآموزان را میاز دانش

گیرم. افزایم. سطوح توسعۀ شناختی و سیاسی را یاد میتوسعۀ خودم میزبان درحال

 روم.شان فرو میها و سطوح دانششنوم، بیشتر در تجارب آنهرچه بیشتر می

بط ان رشهای زیادی از معلم بشنوند که به تجربهآموزان انتظار دارند صحبتدانش

گونه بر کلمات کمی که ارزش ی معلمتأکیددهد، همراه با ندارد و معنای زیادی نمی

م همۀ ما را از این لرسند. مایرونویسی دارند برای امتحاناتی که به زودی فرا می

آموزان به دبیرستان یا دانشگاه دست زدایی کنم. زمانی که دانشانتظارات اجتماعی

شده که تبدیل سکوت اجتماعی رتمندی وجود دارندی و قدیابند عادات بسیار قدیممی

المی . عادات ککنندرا سخت میآموزان در مباحثات گسترده و گرفتن پاسخ از دانش

 سازی خودش نیز بسیار سخت است.تر است، پس واژگونمعلم در کالس حتی قدیمی

م. کردیت مگفتند که خیلی آهسته صحب آموزان به منزمانی، گروه جوانی از دانش

 ها را با جمالت و عباراتکردم، اما آنها را ساکت نمیبودم و آن« واقعی»به من گفتند 

خواهم تمام همه، میازس، سرعتم را افزایش دادم. بیشبردم. پبلندم به خواب می
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کردن سپردن داشته باشد، چراکه باید از حق استاد برای خستهگفتارم ارزش گوش

ردارم. این قانونی نانوشته از نابرابری مدرسه است: معلمان حق آموزان دست بدانش

ای در کالس دارند تا ادامه دهند و ادامه دهند حتی اگر همه خسته شده باشند. ویژه

 کنم، نه برایها صحبت نمیکردن آنآموزان بدانند که برای خستهخواهم دانشمی

که کردن ساعت و پول درآوردن، بلتمرین کنترل، نه برای تحمیل دانش، و نه برای پر 

سیار دانم و بها. من بسیار میبرای ارتباط برقرارکردن، برای شناخت چیزی همراه آن

ام را توانم به گفتمان کالس اجازه دهم سخنرانیکنم. اما، نمیدر کالس صحبت می

 روی یک پایه قرار دهند.

ل که موضوعات و شکای طوالنی عنوان مباحثهوگویی بهبرای من، کالس گفت

یابد، بهترین بوده است. سفری بالقوه که صبر و شکیبایی را در بخشی از خود را می

شوند. پس، باید آموزان برای مدتی طوالنی وارد بحث نمیانگیزد. دانشمن برمی

های گروه را عملی کنم تا نیروی حرکت مبادالت را بسازم. مایلم به اکتشاف پویایی

نوم وگویی فکر کنم. اگر بشدرجریان برای شیوۀ گفت یک آزمونِ مثابۀکالمی به

فهمم که آید، میآموزان به سوی من میای از دانشهای کوتاه یک کلمهپاسخ

درجریان دیگر زمانی است  کند. همچنان یک آزمونِوگوی انتقادی کار نمیگفت

های از فرهنگ آموزان یکدیگر را در مبادالت کالمی مخاطب قرار دهند.که دانش

ها، تمایلی ندارند که با یکدیگر صحبت کنند همانطور قدیمی سکوت و تخریب آن

ای جدی که تمایلی ندارند با معلم صحبت کنند. اگر به اظهارات یکدیگر به شیوه

ها انجام است. چراکه آنلزدایی درحابینم که تا حدی اجتماعیپاسخ دهند، می

ها ند. آنشناسالقان بحثی ارزشمند در محیطی فکری بازمیمثابۀ خهمتایان خود را به

 شان هستند.درحال غلبه بر بیگانگی
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ای مواجه های یک کلمهآموز یا پاسخدانی بسیاری معلمان وقتی با سکوت دانشمی

را  کنند! اینخودشان می سؤالدادن به کنند؟ معلمان شروع به پاسخشوند چه میمی

ای شاهده کردم که از آن بازدید کردم و سپس دوباره در برنامهبارها در دبیرستانی م

های بیشتری از این عادت عجیب کردم. همچنین مثالدانشگاهی که آن را ارزیابی می

 ام. برای غلبه برهای شهر نیویورک خواندهو غریب در گزارشی دربارۀ دبیرستان

ار ای بسیاشتن مکالمهکنند به دآموزان، معلمان شروع میشرمساری سکوت دانش

دهند که هایی پاسخ میهوشمندانه با خودشان در طول کالس، با صدای بلند به پرسش

درس  هایی که در طرحاند. اگر معلم انتقال دانش پاسخخودشان با صدای بلند پرسیده

آموزان وقتش را تلف کند؟ معلم های دانشوجود دارد را از پیش دارد، چرا با حدس

به پرسش خودش پاسخ دهد و از آن عبور کند! این زیباترین لحظه در  تواندمی

گیرند که چطور پاسخ آموزان دوباره یاد میپداگوژی سنتی است، چراکه دانش

ازاین در ذهن معلم و کتاب درسی تعبیه شده است. مندیِ کامل، پیشآل، قاعدهایده

نجام دهد؟ بهشت قبالً کشف و تواند این کار را بهتر اآموزان میچطور سخنان دانش

آموزان به اندازۀ کافی ساکت بمانند، فردوسِ دانش کامل شده است. تنها اگر دانش

معلم را مجبور خواهند ساخت تا پاسخ کامل را بلند بگوید، یک تکۀ دیگر از درب 

آموزان رونویسی خواهند کرد یا شان توزیع کند. سپس، البته، دانشبهشت را در میان

ی کنند، با موفقیت آرزوی برنامۀ آموزشی براپوشی میادگی از پاسخ درست چشمسبه

 کنند.ها را تخریب میبه کار انداختن آن

ا کالس که باست هنگامی« ما»از ضمیر  فتمانیِ دیگرِ معلمان، استفادهیک عادت گ

ها را از معلم آموزان را ساکت کرده و آنکنیم. طرح درس رسمی دانشصحبت می

داریم  ما تصمیم»آفریند با گفتن، ور ساخته است، پس معلم رفاقتی جعلی را مید

ه صحبت نقالب فرانسخواهیم فردا دربارۀ اما می»یا « ای برای هفتۀ آینده بنویسیم،مقاله
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دهم من تکلیفی به شما اختصاص می»که منظور واقعی معلم این است، درحالی« کنیم،

معنی است، کامالً بی« ما»های سنتی، در دوره«. ویسید دربارۀ...ای بنبرای هفتۀ بعد، مقاله

در  هکند. اقتداری یگانقعی را پنهان میای کالمی که فقدان دموکراسی وادموکراسی

 ی«ما»که چنین معلمی از ست. هنگامی«هاآن»است که مسئول « من»مقابل کالس یک 

ت. یی صحبت نشده اس«ما»یچ کند، حقیقت این است که دربارۀ هجعلی استفاده می

ویی شود که وگیی معتبر در قالبی گفت«ما»تواند تبدیل به ی معلمی تنها زمانی می«ما»

 آموزان در کالس احترام بگذارد.به مشارکت دانش

کنیم بسیار ای که ما در کالس صحبت میسیاست گفتمان اینجا کلیدی است. شیوه

مان وگویی در گفترنوشت آموزش گفتدر خطر است. عادالنه است بگوییم که س

 کالس استوار است.

 مقابل گفتار عینی طبقۀ اجتماعی و گفتمان کالس: گفتار انتزاعی در

ر ابتدای کنم و زبانی که دانشجویان دانی که من استفاده میوقتی دربارۀ زب     پائولو

 اول ازهمه در سالکنم، بیشکنند، فکر میحضورشان در دانشگاه استفاده می

دانشجویان در دانشگاه، مجبورم دوباره به دوگانۀ بین خواندن کلمات و خواندن جهان 

م، و جهان ایای که در دانشگاه یاد گرفتهفکر کنم، میان رقص مفاهیم، رقص مفهومی

که به مسئلۀ زبان در کالس فکر ای که مفاهیم باید به آن ارجاع دهند. زمانیعینی

گردم فاصلۀ مفاهیم از عینیت است. مفاهیم باید با بازمیکنم، مشکلی که بدان می

آفریند. واقعیتی عینی در ارتباط باشند اما نیستند، این مشکلی پداگوژیک را می

تر از ها از زبان بسیار بیشآیند، تجربۀ آنکه دانشجویان در دانشگاه نزد ما میهنگامی

ن با مفاهیم توسط خودشاای از رقص تجربۀ تعریف عینیت وجودشان است، تجربه

 ندارند.
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که به زبان به عنوان چیزی درگیر در طبقات اجتماعی بیاندیشیم، مشکل زمانی

که نحو خودمان را با نحو کارگران زمانیبرای مثال، فهمیم. تر میکالس را ساده

توانیم کنیم، هیچ اهمیتی ندارد که کارگران امریکایی هستند یا برزیلی، میمقایسه می

بینیم سادگی میاند. و بهرک کنیم چطور شرایط طبقاتی از طریق زبان بیان شدهد

ه بسیار ای کچطور کارگران، برای نمونه، زبانی بسیار مستقیم دارند همچون زندگی

ها به کنندۀ عینیت وجودشان است؛ زبان آنشان منعکسمستقیم است. عینیت زبان

، «ضتبعی»یا « زاغه»گویم گاهاً وقتی می، برای مثالشان عینی است. اندازۀ تجربه

کنند، گویی کلمات سبکی هستند. وقتی کلمات بدون هیچ وزنی دهانم را ترک می

ازهمه معنا را کنم، اما بیششان را احساس میگویم، البته، معنای عمیقها را میآن

هومی فکنم، از طریق توصیف واقعیت و فهم آن به عنوان مطور فکری دریافت میبه

اما نه  کندام در جامعه، حداقل مرا به عینیت نزدیک میکه، به دلیل انتخاب سیاسی

ه در شود ککه همین کلمات توسط مردمی گفته میمثابۀ یک واقعیت. اما زمانیبه

زن اند، زبان وکنند و توسط مردمی که مورد تبعیض قرار گرفتهها زندگی میزاغه

که ای بسیار سنگین است هنگامیخندد( این کلمه! )میکیلو برای هر کلمه 20دارد. 

حبت طور نمادین صکند. البته، بهدهان فرد را دقیقاً در واقعیت عینی کلمه ترک می

 فهمی.کنم اما منظورم را میمی

، «سوژۀ شناختی»، «شناسیمعرفت»مسئله برای من، برانداختن کلماتی مانند 

، «دگرگونی»، «طبقات اجتماعی»، «ژیایدئولو»، «کاریدست»، «پراکسیس»

از زبان معلمم نیست. نه. این مفاهیم مسلماً برای ما مهم « بیگانگی»، یا «گراییناحیه»

ها ار آنها معنا دارند. مسئلۀ من انکاند. آنها بواسطۀ تاریخ اندیشه شکل یافتههستند! آن

ینیت قرار در کنار ع ای است کهها به شیوهنیست، بلکه بیشتر چگونگی کاربرد آن

بگیرند. مسئله این است. چگونگی کاهش فاصلۀ بین زمینۀ آکادمیک و واقعیتی که 
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آیند، واقعیتی که باید بهتر و بهتر بشناسمش تا حدی که به آموزان از آن میدانش

 طریقی درگیر فرایند تغییر آن شوم.

ین کنم که ا أکیدترسد، ایرا، تا یکبار دیگر همچنین برای من مهم به نظر می

 دهیم بنیانی سیاسی و ایدئولوژیکهای زبانی یا اصطالحی که به آن ارجاع میتفاوت

دارد. مسئلۀ قدرت اینجاست، پوشاندن اصطالحات ما و مشکالت زبان بااینکه ما 

های زبان موکداً مشکالت زبانی یا کنیم. تفاوتهمیشه این قدرت را درک نمی

سلط این قدرت را دارد که زبانش را به عنوان زبان استاندارد پداگوژیک نیستند. طبقۀ م

دهیم تا حد زیادی متاثر از قدرت استانداردهای معین کند. آنچه ما در کالس انجام می

 نخبگانی است.

به دلیل این اشتغال ذهنیِ سیاسی به زبان، اشتغال ذهنی دیگری داریم: چطور زبان 

کنیم. آموزان در کالس کار میانی که با دانشمفهومی را به عینیت نزدیک کنیم زم

ای واقعی در آیند و مسئلۀ عینیت مفهومی تبدیل به مسئلهآموزان به دانشگاه میدانش

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در یک  با شود. من همین تجربه رادورۀ آموزشی می

ها دوره، از آن ازهمه، در ابتدایترم و دانشجویان کارشناسی در ترم بعد داشتم. اول

ها شان خارج از دانشگاه صحبت کنند. هیچ اهمیتی ندارد که آنخواستم دربارۀ زندگی

در حال تدریس در مدرسه یا دانشگاهی دیگر هستند، یا در حال تحقیق، یا کار در 

کنند و چگونگی انجام آن صحبت ها خواستم دربارۀ کاری که مییک بانک. از آن

رسیدم، چرا گویند. فقط پوقتی در دانشگاه نیستند چطور سخن میکنند، دربارۀ اینکه 

کنید، یک به یک؟ و از هیچ دهید نمیشروع به صحبت دربارۀ کاری که انجام می

ور ط. بواسطۀ این نوع از عمل، بهایساعتی استفاده نکردم، هیچ محدودیت زمانی

ها، که از طریق آنها و ضرورتاً موضوعات ضمنی شروع کردم به دریافت زبان آن

 آمد.ها میها و نحو آنکلمات آن
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ها اغلب کارگر یا دهقان آیند. آندانشجویان در برزیل عموماً از طبقۀ متوسط می

ای تعلق دارند که من دارم، اما هنوز فهمی از رفتار نیستند. به همان جهان کالمی

ر از دارند یاد بگیرند چطوآکادمیک مفاهیم ندارند. اما اگر به دانشگاه بیایند، نیاز 

ظم معتبری شوند. اگر چنین نای استفاده کنند که در آکادمی استفاده میمفاهیم به شیوه

از مفاهیم زبان را دریافت نکنند، برای مثال، چطور مارکس را خواهند خواند؟ و چه 

ها ها مجبور نیستند مارکس بخوانند چراکه مارکس برای آنحقی دارم که بگویم آن

اها یا توانند ساختارگرچطور می، اگر زبان مفهومی را یاد نگیرندبسیار سخت است؟ 

 ؟شان هستند، که مجبور به خواندنکارکردگراها را بخوانند

شان از زبان مفهومی را بسط دهم، اما دوره را با خواهم همراه دانشجویان فهممی

ۀ شان. بواسطۀ بحث دربارتها دربارۀ تجربیاکنم، با مباحثۀ با آنعینیت آغاز می

کند، شان، به محض اینکه هرکس اولین سخنانش در کالس را بیان میزندگی عینی

وگویی باید انجام دهم این است که شروع به نظردادن روی نظری گفتآنچه از نقطه

شان صحبت هر گزارش کالمی کنم. اگر دانشجویان در سمینار برای توصیف تجربیات

ا روی ها رگیرم، و آنها میکنند، یک یا دو نکته از بیان آنتمام می کنند، زمانی که

پرسم منظور او از این کلمات چه بود. در این لحظه، نویسم، از دانشجویان میتخته می

گویم آنچه در حال تالش برای انجامش هستم این است که فراتر از به دانشجو می

ن را با رفته، معلم باید دانشجویارسم. رفتهسازی بعینیت زبان شما بروم و به مفهومی

کردن آن الزامی نیست چراکه زبان آکادمیک و نظری آشنا کند. گاهی معرفی

ید. یکی کنپس، شما فقط احکام زبان را تقویت میاند. شجویان قبالً دارای آن شدهدان

ق پرسش ح از چیزهایی که باید برای دانشجویان کامالً روشن کنیم این است که همۀ ما

داریم، منظورت از این چیست؟ هیچ دلیلی برای شرمساری وجود ندارد اگر بپرسید 

 معنای چیزی چیست. این درسی ساده و مهم است.
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در کاهش فاصلۀ بین مفاهیم و واقعیت، در شروع از فهم دانشجو از عینیتش همانطور 

ریجیِ روشنگریِ تدکند، مسئلۀ زبان درگیر عمل شناخت است، عمل که آن را بیان می

ها معنای مفهومیِ تجربه. باید از ادراکات دانشجو شروع کنیم، اهمیتی ندارد که آن

دهقانانی در آموزش غیررسمی هستند یا کارگر هستند یا اینکه دانشجویان دانشگاه 

ها آغاز کنیم. این بدان معناست که از زبان هستند. باید از سطوح درک واقعیت آن

ها دربارۀ واقعیت کنیم، نه از زبان خودمان. بلکه از سطوح دانش آنها آغاز میآن

ت تر شناخت و بیان واقعیها به سطوح دقیقکنیم همراه آنکنیم، تالش میشروع می

 برویم.

اد های متضبا شروع از ادراکات دانشجویان موافقم. اجازه بده موضوع زبان     ایرا

آموزان تا حدی زبان مفهومی گانی که دانشدر کالس را کاوش کنم. در مدارس نخب

دمان توانیم از زبان مفهومی خواند بیشتر میهای ممتازشان دریافت کردهزمینهرا از پس

وی سکنیم و بههای باشکوه را ترک میاستفاده کنیم. اما هنگامی که دانشگاه

رویم، میمحور های اجتماعهای عمومی یا مدارس عمومی شهری یا برنامهدانشگاه

 زبان ویژۀ ما مشکل است. چطور باید گفتارمان را تغییر دهیم؟

 رسد این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. تفاوت بزرگینظر میبه     پائولو

ازاین بدان اشاره کردم، بین علم لغت و نحوی که در آکادمی به وجود دارد که پیش

ی که از مردم عادی، دهقانان، وطبقۀ کارگر کنیم و نحوعنوان روشنفکران استفاده می

ه ما ها بمتفاوتی دارند. در یک زمان، این تفاوت شکلشنویم. دو زبان ویژه که می

دهد به عنوان روشنفکران بگوییم که گفتار عامه ظرفیت انتزاع را ندارد. اجازه نمی

اع دهند. انتزم نمیدهند را انجامردم معمولی انتزاعی که دانشگاهیانی مثل ما انجام می

گویند، که مردم معمولی سخن میکند. زمانیما بیشتر و بیشتر ما را از عینیت دور می

ها که آن ها بفهمند،ها، و داستانها، استعارهشان را بواسطۀ تمثیلکنند تجاربتالش می
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ی یگویند شیوۀ پاسخگوها میهایی که آندارد. داستانرا نزدیک به عینیت نگاه می

ند تا گویها داستان میپرسیم. از سوی دیگر، آنهایی است که ما میها به پرسشآن

ها مثیلها و تشان تجلی بخشند. استعارهخود را در رابطۀ با جهان بیان کنند، و به جهان

دن در مقایسه بوکنیم، که مزیت عمیقاً عینیجانشین مفاهیمی هستند که ما استفاده می

بقات ها با عینیتی سروکار دارند که طزبان روشنفکری هستند. داستان بودنبا انتزاعی

شکلی که شان است. مهای ارگانیگ نسبت به هستیدانند، که شناختی به شیوهعامه می

میان  ای که درجویان یا آموزگاران سیاسیعنوان ستیزهکند بهبرای ما خودنمایی می

یشۀ این رفته ساختار اندتوانیم رفتهچطور میکنند این است که، های عامه کار میگروه

ها تانها و داسها، و نقش تمثیلهای آنتوانیم استعارهها را بیاموزیم و چگونه میگروه

نی کنیم. ها بازگردارا کامالً فهم کنیم تا بتوانیم مفاهیم انتزاعی خودمان را به زبان آن

های عامه را افزایش و این گروه دقیقاً به همین طریق است که ارتباط بین خودمان

این مسئلۀ  دهیم. اینجا چیزی را تکرار خواهم کرد که قبالً به آن اشاره کرده بودم: می

بریم، ای که ما به کار میهای عامه از دستیابی به نوع مشابهی از زبان مفهومیمنع گروه

القیِ یانیِ اخنیست. مسئله این است که بفهمیم چطور مردم عادی از طریق اشکال ب

ضاوت ها پر از قشان قادر به آشکارساختن مشکالت جهان هستند. زبان آنویژه و عمیق

شان جای گرفته است. نیاز داریم هایها و تمثیلشان است، که در داستاندربارۀ جهان

 ها قادر به بازگردانی مفاهیم ما به عینیت زبان عامه هستند.بدانیم چگونه آن

وانی دربارۀ این صحبت کنی که چطور زبانت را از یک موقعیت تا تمی    ایرا 

های یهروی، یا به حاشکه به اجتماعات مسیحی میدهی؟ زمانیموقعیت دیگر تغییر می

شهر، آیا آنجا در میان دهقانان، کارگران، و فعاالن مسیحی به زبان متفاوتی صحبت 

 کنی؟می
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کنم، یا با گروهی از دانشجویان اهل ار میاگر در دانشگاهی در برزیل ک     پائولو

 که از زبان آکادمیککنم. اما زمانیامریکای شمالی، از زبان آکادمیک استفاده می

کنم، اگر متوجه شوم که دانشجویان در فهم معنای کلمات مشکالتی دارند، استفاده می

 و معنا را توضیح« به این معنا که...»گویم دهم اما میبه استفاده از کلمات ادامه می

شوم که و متوجه می« چرخۀ نوسئولوژیکال»گویم دهم. برای مثال، وقتی میمی

ین چرخۀ شناخت، ارتباط ب یبه معنا»گویم، اند، سپس میدانشجویان متوجه آن نشده

های کلمه را روم و ریشهگاهی فراتر می« شناخت دانش موجود و تولید دانش جدید.

 کنم از فرهنگ واژگانرو همواره به دانشجویان پیشنهاد میاینگذارم. ازبه بحث می

 مخصوص استفاده کنند.

کنم، ناممکن است دربارۀ اما زمانی که با گروهی از دهقانان کار یا صحبت می

صحبت کنم. نه به این دلیل که دهقانان قادر به فهم معنای این « چرخۀ نوسئولوژیکال»

کنند. انگیزی در فرایند شناخت مشارکت میگفتطور شها بهاصطالح نیستند؛ آن

ولید دانش کنند، تمثابۀ فرایندی فهم کنند که در آن زندگی میتوانند این را بهها میآن

ازاین هستند که پیش« چرخۀ نوسئولوژیکال»دانید، که دو لحظه از و شناخت آنچه می

ید د، کسب دانش و تولکنندربارۀ آن صحبت کردم. دهقانان در دو لحظه مشارکت می

برای  توانند بفهمند زبانی است کهشان. آنچه نمیدانش، برحسب سطوح تجربۀ فکری

 رود.گذاری آن به کار مینام

می مند یا رسنظامکن در حال صحبت با گروهی از دهقانان هستم و نشستی فرض

حال، دیشم. بااینانام. به تلفظ این کلمات آکادمیک نمینیست، بلکه تنها به آنجا رفته

ه زبان ها صحبت کنم، باید باگر الزم باشد در طول مکالمه دربارۀ فرایند شناخت با آن

ارۀ ها بدانم که بتوانم برای صحبت دربها سخن بگویم. باید کلماتی را از واژگان آنآن

 نها بپرسم، برای مثال، چطور دروکردتوانم از آنها استفاده کنم. میاین ماده از آن
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ها توانم از آنسپس می«. با انجام آن»اند. پاسخ خواهند داد، اند را آموختهآنچه کاشته

آموزید که این کار را انجام دهند؟ پاسخ خواهند داد، تان میبپرسم، چطور به فرزندان

سپس، خواهم «. دهیمبینند که این کار را انجام میبریم و میها را همراه خود میآن»

ست که منظور من است، یادگیری دانشی که واقعاً اکنون ، این همان چیزیببین»گفت، 

تواند کسب شود، هنگامی که دربارۀ چرخۀ یادگیری وجود دارد، و همواره می

دانید که توانید بکنید و میکنم منظور من این است. شما دانش را تولید میصحبت می

اشتن شان یا شناخت چگونگی کفرزندانها به از تجربۀ تعلیم آن«. شناسیدچیزی را می

 هایی بیابم، واژگانی برای توضیح مفاهیمم.کنم مثالو دروکردن، تالش می

بنظرت تفاوت زیادی بین صحبت با دهقانان و صحبت با کارگران در شهر      ایرا

 وجود دارد؟

که در  ی استااه، بله. زبان کارگران بیشتر درگیر با نوع مبارزۀ سیاسی     پائولو

ای هستند که عموماً بیش از آنچه تجربۀ دهقانان آن حضور دارند. کارگران در مبارزه

آموزد، مگراینکه دهقانان نیز در فرایند بسیار خوبی ها میآموزد، به آنبه دهقانان می

یاسی، ها بواسطۀ تضاد ساز مبارزه باشند، که از آن نیز بیاموزند. یادگیری اجتماعی آن

سازد. می تردهیم گشودهرا برای فهم نوع تفکری که ما در دانشگاه انجام میکارگران 

اما حتی میان کارگرانی که بیش از دهقانان درگیر سیاست هستند، از زبان آکادمیک 

د بگیرم. ما ها را یاها و زبان نمادین آنرو، باید استعارهکنم. ازاینپیشرفته استفاده نمی

فتن ها بیاموزیم. چطور ممکن است گها را از آنارزش استعارهمجبوریم بیشتر و بیشتر 

 ود؟شین پیچیدگی مفاهیم آکادمیک ما ها جایگزچیزهای زیادی بواسطۀ استعاره

 ها جایگزین خوبی برای زبان آکادمیک هستند؟به نظرت استعاره     ایرا
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 مقابل زبان استعاری: دگرگونیِ زبان آکادمی  زبان مفهومی در

ای بسیار جذاب به زبان نمادین را تکرار کنم توانم استعارهمی همین حاال،      لوپائو

ای در دانشگاه استفاده کردم. روزی، یک روشنفکر تالش کرد در که روزی در دوره

رفت، تالش ها میهای گروهی از دهقانان مشارکت کند. هر روز نزد آنفعالیت

روز سوم یا چهارم، یکی از دهقانان به او گفت،  کرد تبدیل به نوعی راهنما شود. درمی

ای اینجا تا به ما یاد بدهی چطور یک درخت کنی آمدهببین، رفیق من، اگر فکر می»

دانستیم که چطور این کار را انجام ازاین میرا ببریم، نیازی نیست، چراکه ما پیش

درخت هم همراه ما  دهیم. آنچه نیاز داریم بدانیم این است که آیا تو بعد از سقوط

این زبانی بسیار نمادین است. بسیار غنی است. شاعرانه است دقیقاً به «. خواهی بود یا نه

 این دلیل که زبان استعاری شاعرانه است.

سادگی هایم را بازخوانی کنی و بهطلبم تا برخی از نوشتههمچنین، تو را به چالش می

یاری های بسواهی یافت. چراکه از استعارهها تاثیر فرهنگ برزیلی بر من را خدر آن

ان ام از واقعیت بکنم، برخی دانشگاهیهایی که تالش کردهام در تحلیلاستفاده کرده

کنم. یکی یای را استفاده مهای بسیار پیشرفتهگویند که دقت ندارم. البته، استعارهمی

( استفاده کردم، 1970) پداگوژی ستمدیدگانیاد دارم، که در ها را اکنون بهاز آن

ای است که باید آینده« پذیری ناآزمودهامکان»منظورم از «. پذیریِ ناآزمودهامکان»

ساختن امروز، واقعیت کنونی، خلق کنیم. این چیزی است که هنوز بواسطۀ دگرگون

ه به آن ی ک«محدودیت وضعیت»اینجا نیست اما یک پتانسیل است، چیزی فراتر از 

لق شود. کنیم خهایی که کشف میباید توسط ما فراتر از محدودیت مواجه هستیم، که

 نام نهادم.« پذیری ناآزمودهامکان»و من آن را 

ا طور دائمی در آنجبه برزیل بازگشتم، تا دوباره به 1980زمانی که این بار در سال 

کل شزندگی کنم، در اولین ارتباطم با دهقانان و کارگران، واقعاً با زبانم احساس م
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سال را دور از برزیل سپری کرده بودم. با کارگران و دهقانان در کشورهای  16کردم. 

ام، مختلف جهان ارتباط داشتم، اما به این نوع انگلیسی سخن گفته بودم، نه زبان محلی

که دوباره با دهقانان و کارگران در برزیل ها برای من انجام شده بود. زمانیبازگردانی

هایی در برقراری ارتباط داشتم. اما، در نشست سوم شروع بتدا دشواریدیدار کردم، ا

 ام. دوباره احساس کردم در خانه هستم.گیری زبان بومیکردم به بازپس

گر آموزان طبقۀ کاراین برای معلمان امریکایی دشوار است تا در زبان دانش     ایرا

های زمینهشگاه و پسای ما در داناحساس کنند در خانه هستند. آموزش حرفه

 کند.ای جدا میمان ما را از فرهنگ تودهطبقاتی

آموزان را تدریجاً به جهان مفهومی دعوت ما باید یاد بگیریم چطور دانش     پائولو

کادمیک را های آسازیها کمک کنیم که معنای مفهومکنیم، تا بیشتر و بیشتر به آن

م دو شیوه توانیقانان و کارگران، برای مثال، میفهم کنند. درباب این مسئلۀ زبان با ده

تنها زبان  مان را به عنوانگرا بودن داشته باشیم. یک شیوه این است که زبانبرای نخبه

ری از گرا بودن این است که کاریکاتوها تحمیل کنیم. دومین شیوۀ نخبهمعتبر بر آن

آن پیروی  ها ازکنیم تا آن ا تضعیف یا محدودار خودمان بسازیم. اگر گفتارمان رگفت

ها شویم. زمانی که گفتار خودمان را برای آنانگار میبودن سادهجای سادهکنند، به

 کنیم.کنیم، گفتار عامه را کاریکاتوری میمحدود می

آموزان در یک کالس که شما در ارتباط با کارگران یا دهقانان یا دانشزمانی

ما کنید که برای شای شروع میت که شما از عقیدهشوید، بدان معناسانگار میساده

ما ها قادر به فهم شکنید که آنرتبه است. شما مانند زمانی عمل مینامطلوب و پایین

آموزان کردن دانشمعنای کاریکاتور، اما سادگی بهنیستند. ما مجبوریم ساده باشیم

کال عه با جدیت، عمیق و رادیبودن باید با ابژۀ مطالمثابۀ احمقان نیست. برای سادهبه

ه ما نیست شان شبیه برفتار کرد، اما به روشی آسان که توسط دیگرانی که عمل فکری



 پداگوژی برای رهایی    232

هد. با انجام دانگارانه ابژۀ مطالعه را به کاریکاتوری از آن تقلیل میفهم شود. زبان ساده

تضعیف  برای گرایی است،دهید. این نخبهتان را نیز را تقلیل میاین کار، شما مخاطب

 کنید.مخاطبی که با آن صحبت می

 با شوند تا از موضع باالهای غیرنخبگانی وسوسه میبرخی معلمان در محیط     ایرا

فهمند اگر آموزان و مردم عادی کامالً میآموزان صحبت کنند. اما، دانشدانش

آموزان نشاکند با دها برخورد کنید. معلمی که احساس ریاست میتحقیرکننده با آن

مالت کوتاه بخشی و جتوانند کلمات یککند که تنها میمثابۀ کودکانی صحبت میبه

-پاسخ-را، در ریتمی آهنگین، دنبال کنند. اغلب، صحبت کالسی با سه مرحلۀ پرسش

پرسد و پاسخی که معلم میت کوتاهسؤاالگیرد، همراه با سنجش تحت سلطه قرار می

دهند. چنین گفتمان تحقیرآمیزی به آموزان مینشای که داهای حداقلیپاسخ

 دهند.کند، که اغلب با سکوت یا تخریب پاسخ میآموزان توهین میدانش

کشیدن دقت وگویی استراتژیک را برای بیرونام، گفتدر دانشگاه طبقۀ کارگری

خودم  داریِ کالمیِها را با خویشتنکنم دورهام. تالش میمفهومی از تجربه یاد گرفته

شروع کنم، تا گشایشی برای دانشجویان باشد تا صحبت کنند. میزگرد شما از سخنان 

ر های من است. من در گروهی بسیادانشجویان در ابتدای سمینارتان شبیه به آغاز دوره

ببینم  ای که باید تدارککنم، پس امتیاز انحصاریشده از دانشجویان شروع میبیگانه

 توانمکنند، نمیجویان خودشان را در آغاز دوره عرضه میاین است که وقتی دانش

می به های مفهوبپرسم. اگر بالفاصله با پرسش سؤالها همیشه با شور و نشاط از آن

سوی سکوت سوق دهد، چراکه محیط تواند دانشجویان را بهها بروم، میسراغ آن

ای وهعنوان شیهکند. بکالمی احساس تراکم، ناآشنایی، پرخاشگری، و قضاوت می

های دونفره مورد خواهم یکدیگر را در گروهبرای دورزدن این، از دانشجویان می

 شان را دریابند، و سپس هرمصاحبه قرار دهند، و از یکدیگر برخی جزئیات زندگی
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دهد و دهد. این ارعاب را کاهش میفرد دربارۀ فرد دیگر به کالس گزارش می

ها را وگویی برابر را آغاز کنند که آنکند گفتیهمچنین به دانشجویان کمک م

تواند عادات کند یکدیگر را بیشتر جدی بگیرند. این تمرین همچنین میتشویق می

 کردن دقیق را بسط دهد.سخنرانیِ عمومی و گوش

ها یا عبارات غیرمعمول یا کنم، اگر تمثیلها گوش میهای آنکه به گزارشزمانی

وابطی پرسم و رهایی میسؤالزارشی به گزارش دیگر را بشنوم، موضوعات مشابه از گ

بانی ها را بواسطۀ ز. کنش و کنش متقابل آنکنممیان گویندگان مختلف اقامه میرا 

، به دهمکنم، و مداخالتم را با احتیاط انجام میکنند مشاهده میکه اینجا تمرین می

 به فرایند این شانس را بدهم که بهبرم، تا موضوع یا اظهارات یک دانشجو یورش نمی

 های من نسبت به معلمانآموزان در کالسمقاومت دانشجوییِ گذشته بازگردد. دانش

شان، که به عنوان یک دام و ریاضت های معلمانویژه پرسشمحتاط هستند، به

ا خوبی در زبان معلم نقش ایفتوانند بهها نمیاش می کنند. دام این است که آنتجربه

موزان آها برای پاسخ درست است. دانشناپذیر آنزدن اجتنابکنند، و ریاضت حدس

حیح ها را تصشان همواره آنگیرند که در سکوت امنیت بیشتری دارند. معلمانیاد می

 شان را باز کنند خطر تحقیر دوباره وجود دارد.کنند، پس به محض اینکه دهانمی

فهمم. در برزیل، دهی را میکه به آن ارجاع میای داریبله، خویشتن     پائولو

ر کنی مواجه نشدم. اگای که تو دربارۀ آن صحبت میحداقل در تجربۀ من، با مسئله

نی دوباره به تواساله در دانشگاه بگویم، ببین، با تو موافق نیستم. می 19به یک جوان 

 دهد. اما در واقعیتسادگی این کار را انجام میکنی؟ او بهمن بگویی چه فکری می

کنی نه داری صحبت کرد. تو از دانشجویان آغاز میتو، حق با توست، باید با خویشتن

 از معلم.
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این چالشی بسیار جالب است، آغازکردن از موضع دانشجویان. وقتی دربارۀ آن 

ام ناختیشنظر معرفتساختن نقطهکنم، همواره مثالی عینی برای شفافصحبت می

نم، که این است: اگر در این سوی خیابان باشم و بخواهم به سوی دیگر کعرضه می

بروم، باید از خیابان عبور کنم. این بدان معناست که کامالً ناممکن است شخصی به 

آید که از آن ای میکند. هر ورودی از نقطهآن سو برسد وقتی از همانجا شروع می

ای نخواهد بود که به ایم هرگز نقطهدهای که از آن شروع کرایم، و نقطهآغاز کرده

کنند این است که رسیم! آنچه بسیاری معلمان و فعاالن سیاسی درک نمیآن می

آموزان است. فعال سیاسی و ی دانش«آنجا»جو بخش یا ستیزهی معلم رهایی«اینجا»

زان وآمد برای دانشآموزان آغاز کنند. ما بایی دانش«اینجا»بخش باید از معلم رهایی

آن آغاز  کننده را ازای تصدیق کنیم که تعلیم دگرگونرا به عنوان نقطه ی خود«آنجا»

 برسیم.« اینجا»کنیم تا به می

اند را ترک کنند. معلمان یاد گرفته ی خود«آنجا»اند تا آموزش ندیدهمعلمان      ایرا

ودش ایستاده دهد را در آنسوی خیابان که خآنچه معلم انجام می« خوب»آموز دانش

 ه باشیم.وگویی در سر داشتکند. تقلید چیزی نیست که ما با آموزش گفتتقلید می

بخشی وجود دارد که از ای برای معلم رهاییخواهم اشاره کنم که سپس مسئلهمی

سمتی از خیابان شروع کرده که معلم ایستاده. استعارۀ عبور از خیابان معلمان را 

شان، بدنۀ دانش، و زبان آکادمیک را به واقعیت انتقادی کند تا تفکرراهنمایی می

ازاین اظهار کردی، این به معنای اصطالح زبان آموزان ببرند. از آنچه پیشدانش

رج آموزان دای است که در تجربۀ دانشهای عینیها و مثالمان بواسطۀ داستانمفهومی

کل شود. برای من، مششده است. سپس، دگرگونی انتقادی تبدیل به یک امکان می

ی جدید کجاست؟ نقطۀ شروع ما «آنجا»رود؟ اکنون این است که، فرایند به کجا می

دهد؛ این به معنای سروکار آموز قرار میوگو را در موضوعات و زبان دانشگفت
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لید زدن بر آن شکاف کآموز منفک از واقعیت معلم است. پلداشتن با واقعیت دانش

اگر ما پل زبان را بسازیم، نقطۀ پایان، مقصد، نقطۀ ورود  دگرگونی است. اما،

 کجاست؟ آیا بازگشت به موقعیت آغازین معلم ساده است؟

 گرانۀ معلمساخت روند فرایند: مسئولیت هدایت

سوی موقعیت معلم حرکت کنند یا اگر آموزان بهپرسم اگر دانشمن می    ایرا 

کند؟ آیا ورد. چطور معلم در فرایند تغییر میوگو معلم را نیز به تحرک آفرایند گفت

و؟ وگلطف آموزش متقابل گفترود، بهمعلم هم به سوی نقطۀ جدیدی پیش می

شتر سازد بیاحساسم این است که معلم وقتی انتزاعات زبان آکادمیک را عینی می

گیرد چطور به فلسفه وجود ببخشد و شود. معلم یاد میآموزمحور میدانش

گیرند چطور تجربه را فلسفی کنند. اگر معلم به دور از رقص زان یاد میآمودانش

ازاین دربارۀ آن صحبت کردی پیش برود، بدین معناست که معلم ای که پیشمفهومی

کننده دگرگون شده است. نقطۀ پایانی باید نیز در فرایند عرضۀ آموزش دگرگون

آموزان، زبان علم و دانشهای جدید برای متوصیف شود، پس، همراه با موقعیت

 شود.جدیدی نیز برای هر دو خلق می

ازحد دموکراتیک یا وجودگرا هستم؟ آیا این ای بیشآیا من در اقامۀ چنین مسئله

کنم تصدیق می است؟  وگویی صرفاً یک شدنِ دائمیست که آموزش گفتبدان معنا

ی ها دگرگونستند. آنها و رهبران دگرگونی هبخش و فعاالن، مدلکه معلمان رهایی

دهند. خیابانِ سمت ما، ای که با آن مواجه هستند سازمان میرا درون لحظات تاریخی

چه آنسوی خیابان تر از آنتر است، پیشرفتهای سیاسیتر و آگاهییافتهپس، رویایی بسط

اند. شان سازمان نیافتهآموزان هنوز در فرایند دگرگونییابیم، جایی که دانشمی

، و مثابۀ یک معلم، روشنفکروگویی مرا بهها تجربۀ من از آموزش گفتچنین، سالهم

ان سنتی آموزان هستند مرا از زبفعال تغییر داده است. رفتن به سمتی از خیابان که دانش



 پداگوژی برای رهایی    236

ها سروکار داشتم آزاد کرد. رفتن هایی که پس از فراغت از مدرسه با آنو محدودیت

ر، بردن رویایم به آنسوی خیابان، مرا حداقل به همان اندازه به آنسوی خیابان، یا بیشت

 آموزان را، و شاید بیشتر.تغییر داد که دانش

تان شوید، باید از ابتدای کنشاما، بااینکه بر چیز جدیدی گشوده می     پائولو

 یش دربارۀ آنچهوبتان را داشته باشید، با شفافیت هم داشته باشید. چراکه اگر کمرویای

بندوباری کنید که آن را بیخواهید خلق کنید شفاف نباشید، به چیزی سقوط میمی

تان را از خوانم، خودانگیختگیِ خالص. زمانی که خودانگیخته شوید عینیت رویایمی

شان با سیاست افتد که ارتباطجویانی اتفاق میدهید. این برای معلمان و ستیزهدست می

 دهند.را از دست می

ه بخش، دربارۀ آنچمن، آموزش یک اتفاق نیست. به عنوان آموزگاری رهاییبرای 

ن کنم. ایکاری نمیآموزان را دستوجود، دانشخواهم بسیار شفاف هستم. بااینمی

چیزی است که در روش ما دشوار است. بااینکه فردا و آنجا برای من روشن است، 

ها را همراه خودم به رویایم ببرم. باید کاری کنم تا آنآموزان را دستتوانم دانشنمی

ها بگویم رویاهای دیگری ها شفاف کنم که رویایم چیست، و باید به آنبرای آن

بینی؟ این تنشی است که باید بین خندد( میهستند! )می بدوجود دارند که بنظرم 

و، س بودن تجربه کنیم. از یکطور رادیکالی دموکراتیککننده بودن و بهکاریدست

آموزان را به حال خودشان توانم دانشکاری کنم. از سوی دیگر، نمیتوانم دستنمی

 ای در آموزشگریگر آموزش است. هدایتبگذارم. این به معنی قبول ماهیت هدایت

ر آموزان بگوییم چطودهد خنثی باشد. باید به دانشاست که هرگز به آن اجازه نمی

 آموزان را نسبت بهبودن نیست. باید دانشتکنیم و چرا. نقش من ساکفکر می

ر ام تسخیر کنم. حتی اگهای شخصیها را برای نقشهرویاهایم قانع کنم نه اینکه آن
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آموزان حق داشته باشند که رویاهای بدی داشته باشند، من حق دارم بگویم دانش

 دارانه، یا اقتدارگرایانه است.شان بد، واکنشی، سرمایهرویاهای

گرانه در پداگوژی ما و در هر پداگوژی دیگری نیازمند مسئولیت هدایت     ایرا 

این است که معلم اهداف و دیدگاهی داشته باشد، یک رویا یا رویایی دیگر، به این 

 تواند در فرایند خنثی یا تصادفی باشد.معنا که معلم نمی

نی آن را برای توامیاه، بله! این چیز بسیار خوبی است که اکنون گفتی،      پائولو

 من تکرار کنی؟

ناپذیری برای آغاز فرایند و هدایت مطالعه مسئول است. طور اجتنابمعلم به     ایرا

سازد. بواسطۀ هدایت یک دورۀ مطالعاتی، بودن را ناممکن میانتخاب اهداف خنثی

تی خاص، و بواسطۀ روابط اجتماعی سؤاالبواسطۀ انتخاب کتبی خاص و پرسیدن 

 کند.اش را بیان میتمان در کالس، هر معلمی انتخاب سیاسیگف

ام. به همین بله. ببین، ایرا، اکنون بواسطۀ اندیشۀ تو بسیار برانگیخته شده     پائولو

لحظۀ »ای خاص دارد که آن را دلیل است که هر نوع از آموزش همواره لحظه

آموزان بماند تواند منتظر دانشای است که آموزگار نمینامم. این لحظهمی« 1استنتاجی

سوی یک ایده یا فهم را آغاز کنند، و معلم باید این کار را انجام دهد. تا پیش رفتن به

! شان را پیش ببرند، چرا که نهطور خودانگیخته مطالعۀ انتقادیآموزان بهاگر دانش

ود دارد که دهند. اما لحظاتی وجکند وقتی این کار را انجام میها را تحسین میآن

 کنند و آموزگار باید آن را شروع کند.شان را آغاز نمیآموزان پیشرفتدانش

 دربارۀ این کنندهرامو آموزگاری  بخشرهاییدانی تفاوت بین آموزگاری و می

بخش شروع به فرض مسئولیت نکته چیست؟ این است که وقتی آموزگار رهایی

ید، یند است تا بر لحظۀ استنتاجی فائق آکند، او در جستجوی فرابودن میاستنتاجی

                                                           
1 Inductive Moment 
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د ای که توسط خومعنای لحظهسوی یک رفاقت، بهکردن آن بهمنظور دگرگونبه

 شود و نه تنها خود معلم.آموزان تقبل میدانش

 ای که در آن آموزگارکند؟ نقطهچه چیزی لحظۀ استنتاجی را تعیین می     ایرا

باهم رسم کنند؟ گردآوری موضوعات در قالب کند تا قطعات دانش را مداخله می

آموزان آید که بواسطۀ آن دانشیک کلیت که مسئله یا درکی انتقادی به شمار می

 تر؟ اگر تو را دنبال کنم، آموزگاروگویی انتقادیدادن گفتشوند به ادامهدعوت می

زان در موآدهد که خالقیت شخصی دانشای انجام میبخش استنتاج را به شیوهرهایی

شان را توسعه دهد، بنابراین مسئولیت لحظات استنتاجی را پخش هایایجاد استنتاج

 کند.می

جی آموزان را دعوت کنید تا لحظۀ استنتابله، البته! شما باید مداوماً دانش     پائولو

ترین زمان ممکن دریابند، تا بتوانند در دوره از آن استفاده کنند. اما، را در کوتاه

کننده استنتاج فرایند را همواره در دستان خود نگاه کننده و رامکاریوزگار دستآم

سوی در انحصار گرفتن کارکرد دارد. دیدگاه اقتدارگرایانه چنین معلمی را بهمی

 دهد.استنتاجی سوق می

وگویی و اقتدارگرایانه در مواجهه با لحظۀ های گفتبه دلیل این تفاوت در روش

تند از ها مجبور نیسکنم به دموکراتیک بودن. آنقای چپم را دعوت میاستنتاجی، رف

توانیم بنشینیم خندد( بدین معنا که البته ما باید خالق باشیم اما نمیاین کلمه بترسند! )می

آموزان باشیم تا همۀ شناخت را کنار هم قرار دهند. باید ابتکار داشته و منتظر دانش

 ام آن تعیین کنیم.ای برای انجباشیم و نمونه
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 در گفتمان انتقادی« لحظۀ استنتاجی»

تو دربارۀ اهمیت عینیت صحبت کرده بودی. یکی از موانع لحظۀ استنتاجی      ایرا

ات دربارۀ بودن زبان روشنفکری است. پس، اینجا مهم است که به نکتۀ اصلیانتزاعی

 د.ت اجتناب کنندگرگونی زبان معلم بازگردیم تا استنتاجات او از رقص کلما

ای از مباحث یک امر عادی در کالس این است که معلم در پایان کالس خالصه

گوید. در بهترین حالت، خالصه لحظۀ استنتاجیِ نهاییِ روز است. اما، اغلب صرفاً می

ه طور مکانیکی آنچه در طول ساعات گذشتزده از سوی معلم است که بهکلماتی شتاب

آموز کردن سخن دانشکند. عملی دیگر عادت معلم در قطعمی اتفاق افتاده را منعقد

آموز را در قالب کاربرد درست، نحو رسمی، یا در هر لحظه است، تا گفتار دانش

جازه آموزان اواژگان مفهومیِ اختصاصیِ معلم خالصه، تفسیر یا بازگو کند. دانش

ت که ن گفتمان اسندارند صحبت یکدیگر یا معلم را قطع کنند، که یکی از قوانی

جود رفتاری در کالس و شود. پس، انتظارینگ تخریب نقض میآشکارا توسط فره

آموز، معلم اظهارات او را به شکل رسمیِ زبان دارد که پس از صحبت یک دانش

 بازگردانی کند.

ها د. آنوگو در کالس استوار هستناین عادات گفتمانی بر شیوۀ برانگیختن گفت

سانی توانند خودشان را تفسیر کنند، ککنند که نمیمیتبدیل به افرادی آموزان را دانش

که باید به کاربرد استاندارد بازگردانی و تبدیل شوند، گویی به زبانی عجیب و غریب 

ب آموزان در قالکردن و بازگویی اظهارات دانشکنند. وقتی زمان خالصهصحبت می

ردن ککنم برای خالصهروم. تالش میآرامی پیش میرسد بهکاربرد درست فرا می

آموزان ترکیب کنم، تا تمامیت اظهارات اصلی را حفظ اصطالحاتم را با زبان دانش

شود که بندی نهایی منجر به این میاوقات، ممانعت من از جمع کنم. گاهی

نچه دهد آها نشان میگیری از سوی من شوند. خواستۀ آنآموزان خواستار نتیجهدانش
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سپس احساس راحتی بیشتری برای شود، ا توجهی ناآشنا شنیده میهم گفت بخوا

آموزان را دعوت کنم تا کنم. من همچنان دوست دارم که دانشکردن میخالصه

بندی تالش کنند، تا اندیشۀ انتقادی خودشان را به کار گیرند. در همراه من برای جمع

موز آکه یک یا دو دانشصورتیلحظات دیگر، موافقم که یک خالصه ارائه دهم در

کند در پذیرند، که مرا ملزم میآموزان نمیابتدا برای آن تالش کنند. بسیاری از دانش

بندی کالس بگردم و کسی را پیدا کنم که شجاعت انجام این کار را داشته باشد. جمع

اتی که جای عملی تشریفممکن است سپس تبدیل شود به عمل اندیشیدن رفیقانه به

 شود.توسط معلم انجام می

خواهم پیش از شنیدن تامالت تو به آن جنبۀ دیگری از گفتمان وجود دارد که می

هایم مربوط است. در لحظاتی در کالس« سکوت»اشاره کنم. این به نوع دیگری از 

حسب شود. برکه سکوت همه جا را فرا گرفته است. مباحثه برای مدتی متوقف می

معلم است که  گرانۀید گفتمان بیشتر هستم. این مسئولیت هدایتعادت، من مسئول تول

ای دوباره بر مطالعه تمرکز کند. اما، اینجا فرصتی دیگر برای آزمون پداگوژی

بینم. منظورم این است که یک معلم بسیار عادی شرایط سکوت زدا میاجتماعی

ت کنم از سکوتالش میها شود. من کند تا مانع استنتاجات آنآموزان را پر میدانش

آموزان استفاده کنم دربارۀ اینکه در ادامه چه کاری برای تحریک تفکر فعال دانش

گویم که من همیشه سکوت را پر نخواهم کرد، بلکه انجام دهیم. گاهی به کالس می

آموزان از معلمان انتظار خواهم این مسئولیت را بر عهده بگیرند. دانشها میاز آن

یادگیری فعال را انجام دهند و کلمات پایانی را بگویند، پس حتی این دارند همۀ 

 آموزانها لحظاتی پیش از ساعات پایانی کالس هستند که در آن از دانشخالصه

 خواهم به جای سپردن همۀ یادگیری به من استنتاج را تمرین کنند.می
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وت با هه با سکآنچه گفتی را خیلی دوست دارم. دربارۀ چگونگی مواج     پائولو

کنیم ما کردن موافقم. اما همچنین فکر میتو موافقم. با بحثت دربارۀ وظیفۀ خالصه

مثابۀ تجویزهایی برای معلمان دیگر فهم کنیم. برای نمونه، معلمان نباید این نکات را به

توانید های دیگر در ترمی متفاوت، میدیگر در شرایط دیگر، و همچنین تو در کالس

در طول سه، چهار، پنج جلسه خالصه کنید. منظورم از این  بایدنید، و خالصه ک

متوجه  کنی وآموزان میچیست؟ بیا فرض کنیم که شروع به کار با گروهی از دانش

های دیگر است، از فرض تر از کالسشوی این کالس به دالیل مختلف مهارشدهمی

شان در ند، به تواناییها دورتر است، به خودشان ایمان ندارسریع برخی کنش

وبیش آن را درک کنی، مجبور هستی در سه یا چهار جلسه کردن. اگر کمخالصه

 ها بیاموزی، به عنوان یک مثال برایکردن را به آنخالصه کنی، تا چگونگی خالصه

حال، ها است. بااینهایی بواسطۀ کنشازهمه ارائۀ مثالآموزان. آموزش بیشدانش

دانید آموزان نشان دهید میکنید تا صرفاً به دانشدن، این کار را نمیکربواسطۀ خالصه

چطور باید خالصه کرد. این مسئلۀ غرور یا افتخار معلم نیست. نه! شما یک آموزگار 

ها یاد دهید چطور خالصه کنند. همۀ این چیزها کنید تا به آنهستید. یعنی خالصه می

 مثابۀ مثالی از فعالیت انتقادی.هاند، بوگویی شما جذب شدهدر کنش گفت

ست. نه! ها نیوجه بخشی از عمل تعلیم آنهیچکنند مخلص بهها فکر میبرخی معلم

این بخشی مشروع از برنامۀ آموزشی است، تا جایی که درک او از برنامۀ آموزشی 

 ایآموزان را به سوی نقطهرو، پس، شما باید توجه دانشدرکی تجویزی نباشد. ازاین

عنوان آنچه وظیفۀ ها بهآن ای از آموزشِمثابۀ لحظهخاص از مخلص فراخوانید به

 آموزانمخلص است. تامل شخصی معلم درباب مخلص شیوۀ انجام آن را برای دانش

تان را همراه یکدیگر قرار کند. بواسطۀ انجام این کار، کلمات و کنشافشاء می

 کند.ای چرایی اینکه معلم خالصه میکنید بردهید. یعنی دالیلی ارائه میمی
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بخش مخلص حق با تو است. معلم رهاییتجویزی یا مکانیکی نبودن  دربارۀ     ایرا

تواند این کار را انجام دهد تا فعالیتی انتقادی را نشان دهد و انحصار کالمی معلم می

 بر کلمات پایانی را به چالش بکشد. 

کنی به م در روز اول کالس شروع میبرای مثال، بیا فرض کنی     پائولو

ها و خودت بپرسی: واقعاً معنای از آن سؤالتوانی یک ازهمه، میکردن. پیشخالصه

ای کنیم؟ در لحظهارائه می« خالصه»مان چیست؟ برای چه در آخر بحث« خالصه»یک 

کردن فاصله بگیرند، خالصه به کشی تا از عمل خالصهها را به چالش میکه آن

خود دیگر یک لحظۀ بوروکراتیک صرف در کالس نیست. به بخشی بنیادین دیخو

بینی؟ سپس، بواسطۀ پرسیدن این نوع شود. میاز عمل شناخت دگرگون می

ها تا کنی به چالش کشیدن آنبرانگیز درباب عمل تامل، شروع میهای تاملپرسش

 یرند.کردن را به عهده بگترین زمان ممکن وظیفۀ خالصهدر کوتاه

ه معلم بینم چراکای حساس میبا تو موافقم، پائولو، اما این را به عنوان لحظه    ایرا 

کردن هاینکه خالصجای گر روزمره بیافتد، بهصدای روایت سادگی به دامتواند بهمی

بندی را به عهده بگیرد. از آموزان را برانگیزد. معلم تمایل دارد مالکیت جمعدانش

گیری ی سنتی، از انتقال دانش، چه کسی بیشترین حق برای اقامۀ نتیجهجانب پداگوژ

و  آموزان حساسرا دارد؟ البته که معلم. پس توزیع مالکیت مخلص از معلم به دانش

 ظریف خواهد بود، مانند انتقال یکبارۀ حق دارایی، قدرتی سیاسی، و فرصتی فکری

کر کن. آموزان در آن فجربگی دانشتکردن و بی. فقط به آشنایی معلم با خالصهاست

ای وجود خواهد داشت که با نابرابری سیاسی برنامۀ آموزشی اینجا نابرابری کالمی

اشته ای نیاز دسنتی همخوانی دارد. مخلص خوداندیشنده ممکن است به زبانی مکالمه

 آموزان بدهد. باشد تا اجازۀ دسترسی به آن را به دانش
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 تأکید کردن بگویم تا بر اهمیت آنیشتری دربارۀ عمل خالصهمایلم چیز ب     پائولو

 دهم. نه، اما اینکنم. این بدان معنا نیست که من هرروز در کالس این کار را انجام می

 آموز است.نقطۀ تئوریک مهمی برای قوۀ ادراک دانش

نه شناساای شناختی یا معرفتدر تحلیل نهایی، آنچه هنگام تالش برای ایجاد رابطه

نیم، کگیریم، فهم میدهیم، زمانی که آن را در دست میبا ابژۀ مورد شناخت انجام می

 دهیم پنداشتکنیم، آنچه واقعاً انجام میو شروع به پرسش از خودمان دربارۀ آن می

اش دهندهکیلهای تشمثابۀ یک کلیت است. سپس شروع به شکافتن آن به بخشآن به

، تحلیل این کنیمتحلیلی است که در کالس برای آن کار می کنیم. این دقیقاً لحظۀمی

یا آن ابژه، گاهی بواسطۀ مطالعۀ متن، که گاهی توسط خودمان نوشته شده و گاهی 

زان ابژه را آمووگو با دانشکنیم بواسطۀ گفتتوسط شخصی دیگر. گاهی تالش می

سته نشده ن ابژه خای خاص، بااینکه ممکن است از فرایند شکافتبشکافیم. در لحظه

تی که کنیم کلیکنیم اکنون آن را در کلیتش بفهمیم. تالش میباشیم، سعی می

کنیم! این دقیقاً چیزی است که باید انجام دهیم. لحظۀ  بازتکمیلایم را شکافته

تقسیم  هایشکردن به این تالش برای بازتکمیل کلیتی که آن را به بخشخالصه

کردن صرفاً توصیفی بوروکراتیک از آنچه رو، خالصهایم مربوط است. ازاینکرده

ایم نیست! تنها فهرستی از اجزاء نیست. یکی از لحظاتی است که در آن تالش قبالً گفته

 کنیم بشناسیم.می

 وگوطبعی در گفتشوخ

ا وگو را به بحث بگذاریم؟ کجتوانیم دیگر کیفیات گفتاکنون می     ایرا

گیرد؟ در جا کمدی، شوخی، هیجان، و احساس جای میشود؟ کطبعی وارد میشوخ

های سنتی، تا حد زیادی خستگی و اضطراب وجود دارد. همچنین کشمکش کالس
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ت طبی یا لذشوخ وگویی تاحدیود دارد. آیا آموزش گفتقدرت در تبادل زبان وج

 کند؟را عرضه می

جاربم در ام در تکردهطبی بسیار استفاده بله، البته! و حتی من از شوخ     پائولو

کنم، برزیل سی سال پیش، در سوادآموزی بزرگساالن. هرگز از تمسخر استفاده نمی

دهندۀ فقدان امنیت است. ریشخند طبعی چرا. برای من، تمسخر نشاناما شوخ

طبعی نیز با روشنگری پرده از واقعیت ای در گوینده است. شوخکنندۀ ناامنیفاش

 لیل باید از آن استفاده کنیم.دارد! به همین دبرمی

یابند؟ شدن میکنند راهی برای رفیقآیا موافقی کسانی که باهم شوخی می     ایرا

با همانندت در جامعه بیشترین آرامش را داری، نه با فرادست یا فرودست. کشاکش 

کند. همواره در مقابل کسانی که باال یا بودن را سخت میکردن و آرامقدرت شوخی

ین شما هستند گارد دارید. همانندها بیشتر قادر به صحبت در سطحی یکسان هستند پای

 خندند. ورودگویند و باهم میدار میهای خندهآورند، داستانو گاردشان را پایین می

 شوید و کمتر گشوده.بندد. بیشتر محتاط مییک فرادست باب کمدی را می

طبعی و خندۀ صرف وجود دارد. شوخاما، تفاوتی بسیار قوی میان      پائولو

خنداند. نه! حتی آور نیست، کسی که مردم را میطبع تنها یک فرد خندهشوخ

، شود لبخند نزنید یا نخندید. بلکه برعکسطبع خوب باعث میاوقات، یک شوخگاهی

طبع خوب تا زمانی که شما را به تفکر جدی دربارۀ ماده وا ندارد، شما را یک شوخ

ند را کرد توصیف کطبع چاپلین است. او همۀ مسائلی که تالش میاند. شوخخندنمی

اء ها، آنچه در پس موقعیت بود را افشکرد، تا در سینما زندگی کند. در نمایشفاش می

کنم چنان فقدان امنیت در برخی مردم وجود دارد، که نیاز کرد. گاهی، فکر میمی

یک  شانشوخی کنند. اگر در ابتدای صحبت دارند فقط مداوماً بخندند، نیاز دارند

ک کردن نیستند، چراکه بسیار متزلزل هستند. این صرفاً یشوخی نکند، قادر به صحبت
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خاطب مکنند در حال تالش برای تسخیر احساس است که دارم، کسانی که شوخی می

 ازخود است.دفاع هستند. این تقریباً نوعی

م. اگر ها را بخندانتوانم آنا قانع کنم چراکه میبرای من مسئله این نیست که مردم ر

اگر قادر  حال،شود. بااینبتوانم موضوعات را با جدیت تحلیل کنم حرف من شنیده می

ر طبعی داشته باشم. برای مثال، اگتوانم در انجام آن شوخبه انجام این باشم، سپس می

 نشست با گروهی ازتوانم بگویم در شب آخر بتوانم اکنون فروتن نباشم، می

رم با های گاهاً دشواکه دربارۀ تطبیقدر ونکوور، زمانیامریکای التین  هایتبعیدی

طبع بودم. گفتم، شوخها میکشورهای جدیدی که بعد از تبعید به آنجا رفتم برای آن

ها هرگز تمسخرآمیز نبودم و هرگز تالش نکردم تنها بواسطۀ خنداندن مخاطب بر آن

م، طبع بودم که قادر به تصدیق اشتباهاتم در شیلی یا در افریقا بودزمانی شوخغلبه کنم. 

رود مهربان باشند، اینکه از عدم شناختم از روشی که در آن جوامع از مردان انتظار می

وا  طبعی شما را، احساس شوخد لمس کنند یا نه. در تحلیل نهاییرومردان انتظار می

د. این برای من بسیار ضروری است، برای یک آموزگار دارد که به خودتان بخندیمی

ا هایی برگزار کنی تا معلمان رتوانی دورهحال، نمیوگویی. باایندر دیدگاهی گفت

 طبعانی خوب تبدیل کند!به شوخ

ویی وگطبعی یک مهارت مکانیکی نیست که آن را به روش گفتشوخ     ایرا

د بخشی کنید. این بایرا به کیک اضافه می اضافه کنید، همانطور که تخم مرغ و شکر

وانند از تکنم معلمان میمان و فرایند یادگیری باشد. اما، اغلب فکر میاز شخصیت

های عملی، صوتی، رقص، و کمدی بهره ببرند. نه بخاطر اینکه این تمرینات کارگاه

ر که خالقانه معلمان را به افراد جدیدی تبدیل خواهد کرد، بلکه به این خاط

عی ها به عنوان منابشوند. آناستعدادهای کمدی و خالق اغلب اوقات نادیده گرفته می

الق های نمایشی یا جلسات نگارش خشوند. شاید کارگاهبرای تعلیم جدی گرفته نمی
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را  تواند کالسی خالقبتوانند تخیل پنهان را آشکار سازند. آیا معلمی غیرخالق می

 رهبری کند؟

م که کنگروه و رهبری مباحثه به عنوان دو مهارت دیگر فکر می من به پویایی

د های اجرایی ماننها توسعه ببخشند، عالوه بر مهارتبخش باید به آنمعلمان رهایی

حذف  توانیکنی، میبر شناخت در دانشگاه فکر می تأکیدکمدی و صدا. اگر به 

ق است. دون لذت و تشویطبعی و احساسات را ببینی. نتیجه، آموزش آکادمیک بشوخ

ازاین گودلد که پیش 1983های امریکا اینطور هستند، با توجه به گزارش سال کالس

بیند. حدود سی سال پیش ای را در مدرسه میذکر کردم، که چنین خالء احساسی

کرد از چنین حماقتی زمانی که مدارس ایاالت متحده را مشاهده می« 1جروم برونر»

ند. کند ضدتفکر شوآموزان کمک میاقت دیرینه در مدرسه به دانشنالید. این حممی

هایی است که طبعانه است، و کمدی یکی از راهها خارج از مدرسه شوخزندگی آن

شد، دو طبعی و احساس باکنند. زمانی که یادگیری بدون شوخشان را تجربه میذهنیت

 کند.ها را انکار میارزش ذهنی آن

مچون گوییم هطبعی آنطور که ما در ایاالت متحده میهرحال، شوخبا تو موافقم، به

شفافیت  کردن است.تر از شوخیتر و سختطبعی غنیارزش نیست. شوخای بیخنده

ی تواند کمک کند به امنیتوگویی میهای آموزش گفتهایت و روشدربارۀ سیاست

ام ای را مشاهده کردهطبعیهای بدون شوخبودن نیاز است، اما کالسطبعکه برای شوخ

شان کامالً شفاف هایکردند که دربارۀ سیاستکه معلمانی رادیکال در آن تدریس می

آموزان برانگیزند، اما خواهند حس کنجکاوی انتقادی را در دانشها میهستند. آن

آموزان خستگی، مزه بود، بدون کمدی و احساس. اگر دانشها بیگفتمان آن

ه پرزحمت ب« درست»ا بیمناکی معلم را ببینند، یا اگر یک خط احساسی، یبی

                                                           
1 Jerome Bruner 
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ها فکر خواهند آموزان ارائه شده، بعید است که احساس کنجکاوی کنند. آندانش

 رد.داها را از حرکت باز میکرد که زندگی روشنفکری یک چنگک است که آن

درگیر  ادیطبعی و احساس درگیر است، همانطور که با زبانی انتقذهنیت با شوخ

ازید، س« واقعی»کند لحظۀ یادگیری را طبعی کمک میاست که مصطلح است. شوخ

لتی که ترین حاتواند تجربۀ مصنوعی مدرسه را وارونه کند. محتملکیفیتی که می

طبع و کند، وجود معلمی شوخطبعیِ آکادمیک ارتباط برقرار میآموز با شوخدانش

ین کند( است. اس برای جلب توجه رقابت میدیده )کسی که با دلقک کالآموزش

یک سخنران یا رهبر مباحثۀ خوب است، اما نمایش انفرادی معلم برای  مهارت نمایشیِ

العه شان از چیزهایی که مطفهم آموزان نیز باید از درونِوگو کافی نیست. دانشگفت

های سکنم چراکه کالطبعی به خرج دهند. این مسئله را مطرح میاند شوخشده

نگ معلم رکنند. کالس بیبخشی را تخریب میام که پروژۀ رهاییی را دیدهپراحساس

کند. معلم نیز تا حدودی به بافت احساسی و آموزان اقناع نمیرا بیش از دانش

 اش را تغذیه کند.طبعانه از دوره نیاز دارد تا روحیهشوخ

 وییوگزدگی در کالس گفتمواجهه با نژادپرستی و جنسیت

 پرسند را مطرحمایلم اینجا دو جنبۀ خاص از زبان که معلمان دربارۀ آن می     ایرا

زدگی. این دو بعد در زندگی اجتماعی و آموزش کنم، نژادپرستی و جنسیت

ام زمانی که زنان در حال صحبت هایم مشاهده کردهاجتناب هستند. در کالسغیرقابل

نند. ککنند، اما زنان صحبت مردان را قطع نمیها را قطع میهستند، مردان صحبت آن

شان را تمام کنند، اگر یک مرد بخواهد صحبت طورکلی، زنان اجازه ندارند صحبتبه

ری کنند، اما اکثراً طوشان برای اتمام صحبت پافشاری میکند. برخی زنان بر حق

تی اگر او حکند تسلیم شوند، اند که وقتی یک مرد شروع به صحبت میشدهاجتماعی

را  شانافتد و زنان اظهاراتبینم این اتفاق میزمانی که می ها را قطع کند.صحبت آن
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زن  گویم صحبت دانشجویکنم. به او میرسانند، صحبت مرد را قطع میبه پایان نمی

 شانای برای اتمام سخنانکنم مردان و زنان حق مساویتمام نشده است. اضافه می

د. این برای دانشجویان کالس یک خبر است، که مردان قانونی بدون انقطاع دارن

براینکه مردان و زنان حقوقی مساوی در بحث دارند را نقض دموکراتیک مبنی

کنم درک آن را ممکن سازم. کنند. با مداخله در رفتاری غیرارادی، تالش میمی

کند، ممانعت از یم تأکیدبر این « 2پیاژه« »قانون آگاهیِ»در بحثش از « 1ویگوتسکی»

 دهد.عملی عادی، بینش نسبت به آن عمل را بسط می

لند با هایم مایزدگی این است که دانشجویان زن در کالسجنبۀ دیگری از جنسیت

ها را تشویق کنم تا با و من باید آن تری نسبت به مردان صحبت کنند،صدای آهسته

ه صدای شود که مشابآغاز می صدای بلندتری صحبت کنند. صدای زنان اغلب با لحنی

بینم، و ای سیاسی در گفتمان میمثابۀ مسئلهکند. این را بهمردان توجه را جلب نمی

 کشم. زنان فرصتسپس صدای زنان را برای حضوری برابر در مباحثه بیرون می

کمتری برای تمرین صدای انتقادی در میان عموم دارند، پس من این را در کالس 

شان خواهم اظهاراتها میکنند از آنکنم که وقتی زنان صحبت مین میاینطور جبرا

ای را یتابکنم و هیچ بیتر حفظ میرا گسترش دهند. رابطۀ چشمی را کمی طوالنی

دهم. مردان را از اتمام منظور شنیدن پاسخ من نشان نمیشان بهبرای توقف صحبت

 شودچنان زمانی که صحبت زن تمام میدارم، اما هممیازموعد اظهارات زنان بازپیش

حبت را دعوت کنم به اینکه بیشتر ص مردان را درون مکالمه بکشم، تا زنکنم تالش می

یست است ززدگی همزدۀ گفتمان با اصطالحات موضوعیِ جنسیتکند. مسئلۀ جنسیت

گویند که زنان حق طور معمول میبرخی مردان به شوند.که در کالس ساخته می

                                                           
1 Vygotsky 
2 Piaget 
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نان ز ان یا رانندۀ کامیون. یا اینکهنشهای مردانه را انجام دهند، مانند آتشند شغلندار

نباید همانقدر از یک کار درآمد داشته باشند که مردان از آن دارند چراکه مردان باید 

ه مردان کننده است، کشان را تامین کنند. یا اینکه خشونت جنسی سرگرمخرج خانواده

قید باشند اما زنان نه. چنین اظهاراتی را به عنوان سی بیحق دارند در امور جن

بارۀ کنم. برای دانشجویان درمان برای کالس بیان میموضوعاتی برای مطالعۀ انتقادی

که  کنموگویی را آغاز میکنم بلکه گفتساخت چنین اظهاراتی سخنرانی نمی

 یزد.انگهای بسیاری را از سوی من و دانشجویان دیگر برمیواکنش

تمان بسیاری از گف اشکالزدگی در خواهم اینجا مطرح کنم مسئلۀ جنسیتآنچه می

های مشابهی دربارۀ مسئلۀ تنها در اظهارات و ایدئولوژی آشکار. نگرانیاست، نه

س ساکت ای در کالطور غیرمنتظرهنژادپرستی دارم. اقلیت غیرسفید در دانشگاه من به

ن، در فضایی مشهور به وخامت روابط نژادی. پس، هستند، بیش از همتایان سفیدشا

ای های ویژهشان تالشوگو و بسط اظهاراتبرای تشویق غیرسفیدها به ورود به گفت

آیند مسائل نژاد و اظهارات که در کالس باال میکنم، به همین ترتیب زمانیمی

الس ین موضوع به کها و مقاالتی دربارۀ اکنم. همچنین داستاننژادپرستانه را اداره می

شان را به تر است که صدایطورکلی، در دانشگاهم برای غیرسفیدها سختبرم. بهمی

 کار بیاندازند تا برای زنان.

ه های برزیل به عنوان مسئلزدگی یا نژادپرستی در کالسآیا موضوعات جنسیت

 وجود دارد؟

دتی قتدارگراست. برای مای بسیار ابله، وجود دارد. جامعۀ برزیلی جامعه     پائولو

طوالنی اینگونه بوده است. نژادپرستی در برزیل شدید است. گفتن اینکه ما در برزیل 

بسیار  ایلوحانه یا زیرکانه است، اما واقعیت نیست. ما جامعهنژادپرستی نداریم ساده
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هستیم، نه مارکسیستی. برای من، نژادپرستی و مردساالری نیز تجلی  مردساالر

 رایی هستند.اقتدارگ

اش شدم متوجه 1980یکی از چیزهای جدیدی که در بازگشتم به برزیل در سال 

مبارزات زنان بود. زنان در برزیل مبارزه را آغاز کرده بودند، شروع به اعتراض کرده 

. این هایی تحت فرمان مردان باشندبودند، شروع به امتناع از پذیرش این کردند که ابژه

شان را به دست آورده بودند. در همان زمان، ازاین آزادیه پیشبدان معنا نیست ک

شدن کرده پوست جمعیت برزیل نیز شروع به آگاهتوانستم ببینم چطور بخش سیاهمی

ر ها حاال بای متفاوت شد. آنبودند. این باعث آغاز مطالعۀ تاریخ برزیل به شیوه

 یدتأکفرهنگی کشور -پوست در توسعۀ تاریخیشان به عنوان مردم سیاهسهم

 کردند. تاریخ رسمی سهم سیاهان از برزیل را پنهان کرده بود.می

م، و همۀ برزیل اهای گذشته که من به تعلیم در سائوپائولو برگشتهحال، در سالبااین

های بزرگ ام، در اتاقدانشجو مشارکت داشته 3000ام، و در مباحثاتی گاهاً با را گشته

هایت صحبت کردی را ها در کالسنوز آن چیزهایی که تو دربارۀ آنها، هو استادیوم

دانم فرهنگ ما چقدر رغم اینکه میام، از نظر روش ارتباط مردان و زنان، علیندیده

ام، هرگز مردساالر است. برای مثال، در سمینارهایی که در دو دانشگاه کار کرده

مذکر که بیش از او صحبت  ام یک زن بخاطر یک مرد، یک دانشجویمتوجه نشده

ام این است که وقتی برخی کند، از صحبت منع شود. آنچه مشاهده کردهمی

ه شان را بر زنان تحمیل کنند، زنان بالفاصلکنند موضع مردانهدانشجویان مرد تالش می

. نشانندزنند! زنان مردان را سر جایشان میزنند! با قدرت آن را پس میآن را پس می

ن بدان معنا نیست که مردساالری جامعه در برزیل رو به کاهش است. نه. آنچه اما، ای

ای رفتار کنند که ام مردان به شیوهگویم این است که میان دانشجویان ندیدهمی

 توصیف کردی.
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کنی دانشجویان مرد را متوقف کنی، با تو موافقم، اما گویی تالش میکه میزمانی

تا مسئولیت رهایی زنان را خودت به عهده نگیری. زنان  حال باید مراقب باشیبااین

ر ها موافق هستند، کسانی که دشان را بسازند، با همکاری مردانی که با آنباید رهایی

ها هستند. برای مثال، سال گذشته در یک برنامۀ تلویزیونی ملی در شان کنار آنمبارزه

دند. دو نفر پرسییی که شش نفر میهاسؤالای دوساعته با برزیل شرکت کردم، مباحثه

پرسیدند. و من پاسخی دادم گران زن بودند و از من دربارۀ مبارزۀ زنان میاز پرسش

 شرقی برزیل!ازهمه در شمالای جدی برای ما آفرید، بیشکه مسئله

را در لندن  یسؤالببین، چندین سال پیش زنی همچین »در برنامۀ تلویزیونی گفتم، 

من : ها پیش در لندن گفتمو اکنون چیزی را به تو خواهم گفت که سال از من پرسید.

 «هم یک زن هستم!

رقی برزیل شهای تلفنی از شمالتوانی تصور کنی سپس چه اتفاقی افتاد! تماسمی

طور به پائولو، آیا»شد، دریافت کردیم، جایی که به دنیا آمده بودم. از من پرسیده می

سیار بسیار ای باما به شیوه« ؟ چه اتفاقی برایت افتاده است؟ایرادیکالی تغییر کرده

نه برای اینکه برای زنان دلپذیر باشم، نه. نه برای  «من یک زن هستم»مقتدر گفتم 

توانم مبارزات زنان را رهبری کردم میفریب بودن. نه به خاطر اینکه گمان میعوام

دشان رهبری شود. اما همچنین کنم. اطمینان دارم که مبارزۀ زنان باید توسط خو

اطمینان دارم که به عنوان یک مرد همکاری من در مبارزۀ زنان باید توسط زنان انتقادی 

راکه نه، تو هیچ ربطی به ما نداری چ»لوح ممکن است بگویند، پذیرفته شود. زنان ساده

ا به م لوحانه است. اگر زنان انتقادی باشند، باید همکاریاین ساده« یک مرد هستی.

عنوان مردان را بپذیرند، همانطور که کارگران باید همکاری ما به عنوان روشنفکران 

را بپذیرند، چراکه این یک وظیفه و یک حق است که من باید در دگرگونی جامعه 

اشند، شان را داشته بمشارکت کنم. سپس، اگر زنان باید مسئولیت اصلی در مبارزه
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ها به ما نیز تعلق دارد، یعنی مردانی که موضع مردساالرانه آن ها باید بدانند که مبارزۀآن

 پذیرند.در جهان را نمی

چراکه  ،دربارۀ نژادپرستی نیز همینطور است. به عنوان یک مرد ظاهراً سفیدپوست

یکال علیه ای رادبودنم کامالً مطمئن نیستم، اگر واقعاً به شیوهگویم از سفیدهمواره می

ای است که باید بدانم. اگر هستم، سپس برای مبارزه در کنار ئلهنژادپرستی هستم مس

 پوست علیه نژادپرستی وظیفه و حقی دارم.مردم سیاه

 زدگی را به عنوانتواند نژادپرستی و جنسیتوگویی میکالس گفت    ایرا

بندی ها مردم را طبقهدهد که چطور آنموضوعاتی برای مطالعۀ انتقادی برگزیند، نشان

را  زدگیتواند زبان نژادپرستی و جنسیتهمچنین می کنند.به طبقۀ حاکم کمک میو 

مان توانیم آگاهی از گفتعالوه، میکنیم. بهها را بیان میتحلیل کند، آنطور که آن

خواهم اکنون بپرسم این است ها و نژادها را افزایش دهیم. آنچه مینابرابر میان جنس

کار، بازی، آموزش، یا غذا را به عنوان موضوعاتی  بخشکن کالس رهاییکه: فرض

های دانش بخش بدنهکن کالس رهاییکند، یا فرضاز زندگی روزمره مطالعه می

ها بالفصل دربارۀ نژاد و آزماید، که همۀ آنشناسی، تاریخ، یا ادبیات را میزیست

، که دهدمی ای انتقادی، عادت مفهومی ذهن، را بسطجنس نیستند. آیا کالس آگاهی

فکر کند؟ آیا توسعۀ تزده یا نژادپرست مداخله میخود در ایدئولوژی جنسیتبه خودی

خود در مبارزه علیه انتقادی جدا از موضوعات شفاف نژاد و جنس است که به خودی

 نابرابری ارزشمند است؟

زیادی ا حد زدگی را تازهمه، نژادپرستی و جنسیتبستگی دارد، ایرا. پیش     پائولو

داری باید ها فقط به مسئلۀ سرمایهگویم آنبینم. نمیدارانه میمرتبط با تولید سرمایه

تی تقلیل یابد. تواند به مبارزۀ طبقازدگی میگویم نژادپرستی و جنسیتتقلیل یابند. نمی

دارانه زدگی در شیوۀ تولیدی سرمایهاما، معتقدم امکان غلبه بر نژادپرستی و جنسیت
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 ایحال، این بدان معنا نیست که در جامعهای بورژوایی. باایندارد، در جامعهوجود ن

 .شوندطور خودکار مغلوب میزدگی بهسوسیالیستی نژادپرستی و جنسیت

ها باید انجام دهند. اگر واقعاً برای من، این یکی از وظایفی است که انقالبی

شتر و بیشتر و بیشتر آزاد، و بی خواهیم جامعه را بازکشف کنیم، برای اینکه مردممی

توانند بیشتر خالق باشند، این جامعۀ جدید باید توسط مردان و زنانی خلق شود که نمی

 ها باید در سخن وزده باشند. اما این چیزی است که انقالبینژادپرست و جنسیت

نظور غلبه متوانیم منتظر دگرگونی انقالبی به رو، ما نیز نمیشان منظور کنند. ازاینعمل

 اکنون شروع کنیم.زدگی باشیم. باید همبر نژادپرستی و جنسیت

ه شروع به ازاینکای جدید باشیم پیشتوانیم منتظر جامعهاگر بگوییم نمی     ایرا

موزش توانیم همچنین بگوییم که آزدگی کنیم، میدگرگونی نژادپرستی و جنسیت

پرستانه زده و نژاددن رفتارهای جنسیتکرکردن راهی برای پاکوگویی به آمادهگفت

زدگی، کند؟ آیا آموزش انتقادی شرایطی را برای پایان نژادپرستی، جنسیتکمک می

 آفریند؟یا اقتدارگرایی می

کنم. چنین امیدی دارم. هربار که دربارۀ آموزش من اینطور فکر می     پائولو

این را تکرار  باشیم. باید همیشهکنیم باید بسیار بسیار انتقادی بخش صحبت میرهایی

کنیم که منظورمان این نیست که با این اظهارات درون یک سمینار ساختارهای جامعه 

بخش یکی از چیزهایی است که کنیم. بدین معنا که آموزش رهاییرا دگرگون می

باید همراه دیگر چیزها برای دگرگونی واقعیت انجام دهیم. باید از اینطور تفسیرشدن 

کردیم ابتدا باید مردم را برای آزادبودن آموزش دهیم، و تناب کنیم که ما فکر میاج

جام طور همزمان انتوانستیم واقعیت را دگرگون کنیم. نه. ما باید هردو را بهبعد می

رو، باید درگیر کنش سیاسی علیه ساختارهای دهیم، تا جایی که ممکن است. ازاین

 تولید باشیم. ضدانسانیِ
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وسعه ای را توگوی انتقادی عادات روشنفکریاحساسم این است که گفت     ایرا

اد زدگی، و کنترل نخبگان بر اقتصهای حامی نژادپرستی، جنسیتدهد که اسطورهمی

ارۀ تفکر، مثابۀ دستیابی به تاملی بافاصله دربکند. من آگاهی انتقادی را بهرا تضعیف می

ان از تای برای جداسازی آگاهیفاصله استعاره فهمم. اینکنش، و جامعۀ خودتان می

ای، زندگی روزمره، و مدرسه ایدئولوژی مسلط است که ما را در فرهنگ توده

نین زدگی، و چهایی هستند که ما نژادپرستی، جنسیتها مکانکند. ایناجتماعی می

کنیم، که نفس و عشق به شکوه و قدرت درونی میمثابۀ عدم اعتمادبههایی را بهارزش

 شویم. سیستمکند بردۀ کمک می

واند از تهای مسلط را پیشنهاد دهد، میاگر آموزش انفکاک روشنفکرانه از اسطوره

اند ، اقتدارها تالش کرده60کننده باشد. از دهۀ نظر سیاسی برای نخبگان حاکم ناراحت

کنند.  ربی را حذفها، در مطالعات زنان، و در تعلیم تجهای غیرسنتی برای اقلیتبرنامه

ارها برانگیز هستند. اقتدها از نظر سیاسی چالشها، این کلمات و این دورهاز دیدگاه آن

ی های سنتکنند، بازگرداندن سوژهصحبت می« اصالح یک میراث»اکنون دربارۀ 

ای، میراث امریکایی رسمی به عنوان واکنشی به بواسطۀ یک برنامۀ آموزشی هسته

. یادگیری جایگزین با یا بدون 60کنندۀ دهۀ طلبانه و مخالفتموضوعات برابری

هایی بر ضرر نیست، از دیدگاه تشکیالت، که داللتای سیاستی بیهای تودهجنبش

این دارد که گفتمان کالس عاملی در دگرگونی اجتماعی است. آیا اقتدارها واکنشی 

ساختن در متوقف دهند یابخش نشان میازحد به آموزش مخالف یا رهاییبیش

 فرهنگ انتقادی در مدارس محتاط هستند؟

موزش شان برای آهای مسلط در نقشهکنم که قدرتهمیشه قویاً فکر می     پائولو

شان کردن برنامۀ آموزشیها در دنبالکنند. آندانند چکار میها میکنند. آناشتباه نمی

ه وظایف اصلی نخبگان حاکم را ب مان، یکی ازکنند. در یکی از مکالماتاشتباه نمی
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ای که توسط طبقۀ حاکم برای آموزش فرض بحث گذاشتم، یا یکی از وظایف اصلی

اش از مدارس. این دقیقاً بازتولید ایدئولوژی مسلط شود، یا یکی از انتظارات اصلیمی

ت است. ساختن واقعیاست. بازتولید ایدئولوژی مسلط وابسته به قدرت آن برای مبهم

م منافع رغای دیگر در فضای مدارس وجود دارد، که علیا، بالفاصله، گفتم وظیفهام

ین وظیفه از ایدئولوژی مسلط. ا زداییابهامها وابسته نیست، دقیقاً وظیفۀ نخبگان به آن

 یستمستواند توسط کسانی انجام شود که با انجام شود. نمی سیستمتواند توسط نمی

ها د. آنبخش هستنموزگارانی است که هوادار فرایند رهاییموافق هستند. این وظیفۀ آ

باید این را از طریق انواع مختلف کنش آموزشی انجام دهند؛ برای مثال، بواسطۀ تعلیم 

انی شناسی یا فیزیک یا نقاشی، اهمیتی ندارد. کسموسیقی یا ریاضیات، تعلیم زیست

 ه انجام برسانند.که به تغییر واقعیت ایمان دارند باید دگرگونی را ب

کنند برخی مسائل را ساکت کنند، تحلیل این موضوعات که نخبگان تالش میزمانی

نندۀ تواند مخاطراتی بیافریند. وظیفۀ کسانی که بازتولیدکلوحانه میحتی به روشی ساده

زشی طور مستقل در برنامۀ آموهایی است که بهایدئولوژی مسلط نیستند کشف روش

د بدانیم دانم. بایتحلیل کنند. اگر از من بپرسی، پائولو، چطور؟ نمی این موضوعات را

شویم. و فراترازهمه برای اینجا، هایمان با مشکل مواجه میچه زمانی در موقعیت

نم چطور این داتوانم بگویم چگونه چراکه یک امریکایی نیستم. اما، در برزیل، مینمی

برزیل در چند سال گذشته این را ممکن کار را انجام دهم. گشایش دموکراتیک در 

زش دهد آموساخته که آموزش انتقادی را افزایش دهیم. یک بار دیگر، این نشان می

جام توانیم در آموزش اندهد بلکه بیشتر سیاست جهانی آنچه میبه جامعه شکل نمی

 کند. دهیم را مشروط می
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 جتماعی: چطور آغاز کنیم؟رویای دگرگونیِ ا

 

 

 اصول اخالقِی دگرگونیِ آگاهی کردن:عزیمت

خواهم بپرسم چطور صبح دوشنبه را در مان، پائولو، میبرای آخرین فصل     ایرا

عنوان آموزگاری کنی. اولین چیزهایی که بهمدرسه یا دانشگاهی جدید آغاز می

ا برای آغاز دگرگونیِ آگاهیِ دهی چیست؟ مسئلۀ دیگر حق مبخش انجام میرهایی

دهد که بخش این حق را میآموزان است. چه چیزی به آموزگاران رهاییدانش

آموزان را تغییر دهند؟ کدام اصول اخالقیِ دگرگونی این پداگوژی را آگاهی دانش

 کند؟توجیه می

 کاری، سلطه، ودربارۀ حق آغاز دگرگونی آگاهی، آنچه دربارۀ دست     پائولو

زادی گفتم را خالصه خواهم کرد، و سپس شاید چیزهای کمی بیافزایم. گفتم آ

ا ها رکاری کند و نه آنآموزان را دستتواند دانشبخش هرگز نه میآموزگار رهایی

گرانۀ معلم بندوباری نیست، انکار مسئولیت هدایتکاری بیتنها بگذارد. مقابل دست

آموزان را هم کند اما دانشکاری نمیبخش دستبرای آموزش نیست. معلم رهایی

پندارد. این گرانه را برای آموزش الزامی میکند. او نقشی هدایتفراموش نمی

نیست، اما وضعی « تو باید این یا آن کار را انجام دهی»گری موضع حاکمانۀ هدایت

آموزان دربارۀ چگونگی ها است که در آن دانشاز هدایت مطالعۀ جدی برخی ابژه
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نامم کنند. من این موضع را موضعی بسیار دموکراتیک میجود یک ابژه فکر میو

کند، بدون اقتدارگرایی گری و آزادی تالش میطور همزمان برای هدایتچراکه به

 آموزان.معلم و اجازۀ دانش

گویم تو باید آن را باور کنی چون من این سلطه نیست. سلطه زمانی است که می

کاریِ فرهنگ آموزان است. دستی تحت سلطه قرار دادن دانشکارگویم. دستمی

کند، واقعیت را جعل سازد. واقعیت را انکار میهایی دربارۀ واقعیت میاسطوره

کنم تو را متقاعد کنم یک میز یک کاری زمانی است که تالش میکند. دستمی

و  انی که مدرسهسازد، زمصندلی است، زمانی که برنامۀ آموزشی واقعیت را مبهم می

ل، کنند. در مقابمعرفی می« رقابت آزاد»داری را به عنوان انحصاری سرمایه نظامجامعه 

ار ای را آشککند. مفاد هر ابژۀ موردمطالعهبخش واقعیت را شفاف میکالس رهایی

. پذیردهای آزادی آن را نمیبخش وضعیت کنونی و اسطورهکند. کالس رهاییمی

های جامعه را افشاء کاری واقعی و اسطورهکشد تا دستبه چالش میآموزان را دانش

 دهیم.مان از واقعیت را تغییر میکنند. در این افشاگری، فهم و درک

توانیم انکارش کنیم. معلم یک گرانه دارد که نمیآموزش همواره ماهیتی هدایت

 بخشگار رهایینقشه، یک برنامه، یک هدف برای مطالعه دارد. اما در یک سو آموز

گر. آموزگار کنندۀ هدایتگر وجود دارد و در سوی دیگر آموزگار رامهدایت

سوی کننده است چراکه او بیشتر و بیشتر بهبخش متفاوت از آموزگار رامرهایی

کند که در آن جوی از رفاقت در کالس ایجاد شود. این بدان ای حرکت میلحظه

متفاوت  شود. نه. معلمها برابر مین برابر است یا با آنآموزامعنا نیست که معلم با دانش

ن دهد و مقاالتی برای نوشتن تعییدهد. معلم نمره میکند و متفاوت پایان میشروع می

دهند! معلم همچنین باید کفایتی آموزان به معلم نمره یا تکلیف نمیکند. دانشمی

آموزان و آنچه از دانشانتقادی در موضوعش داشته باشد که این متفاوت است 
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ای مرکزی وجود دارد: در آموزان باید بر آن پافشاری کنند. اما، اینجا مسئلهدانش

آمیز نیستند، آنطور که در کالس ها خصومتبخش، این تفاوتکالس رهایی

ند بواسطۀ کبخش تنشی است که معلم تالش میاقتدارگرایانه هستند. تفاوت رهایی

 اش بر آن فائق آید.گریهدایت رفتاری دموکراتیک در

بخش نه در آموزگار بلکه در خود عمل آموزش گرانۀ دورۀ رهاییماهیت هدایت

گر اهداف آموزش، محتوای آموزش، و قدرت که آموزگار سلطهاست، درحالی

ها توسط آموزگار دارد. همۀ اینگری آموزش را در دستان خود نگاه میهدایت

زان آموانتخاب حتمی دانشیعنی ازاین، د، و چیزی بیشانگر انحصاری شدهسلطه

آموزان را در دست بخش کنترل دانششان. آموزگاران رهاییدربارۀ آموزش

رتبط های شناختی ممثابۀ سوژهآموزان بهکنم به دانشگیرند. من همیشه تالش مینمی

ی یند شناخت چیزباشم، به عنوان افرادی که همراه من هستند، همراه من درگیر در فرا

جای اینکه کارها را برای آموزان است بهبخش همراه دانشهستند. آموزگار رهایی

آموزان انجام دهد. در این عمل شناخت دوجانبه، ما عقالنیت و شور داریم. و دانش

همم فشده هستم، چراکه نمیاین چیزی است که من هستم. آموزگاری برانگیخته

 نده بود.توان بدون شور زچطور می

مان، مان، صالحیتبه عنوان معلمان، چیزی برای عرضه داریم، و باید دربارۀ عرضه

ای پدرانه نیست. ژستی تفننی مان عرضهمان شفاف باشیم. اما عرضهگریو هدایت

 بخش ما واقعاً چیزی برایشود. در دیدگاه رهایینیست که توسط معلم گرفته می

ها دهیم که چیزی را با آنآموزان مینی چیزی به دانشکردن نداریم. تنها زماپیشکش

بینی؟ . میکاریای با دستجای رابطهای دیالکتیکی است بهمبادله کنیم. این رابطه

 که دربارۀ امریکایکاری برای من بسیار جالب است، مخصوصاً زمانیمسئلۀ دست

کاری عظیمی ، دستشود. در فرهنگ اینجا، در زندگی روزمرهمی سؤالشمالی از من 
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ها و مسیرهای بسیاری برای آنچه باید انجام دهی، آنچه باید بخری، و وجود دارد. پیام

 های بسیاری دربارۀآنچه باید باور کنی وجود دارد. همچنین، فرهنگ اینجا اسطوره

شیوۀ »شنوی. برای مثال آزادی و شادی و دربارۀ بقیۀ جهان دارد، که هر روز می

ان عنوان تنها شیوۀ خوب برای جهای سیاسی است که اغلب به، ایده«اییزندگی امریک

است که ماموریت ویژۀ امریکا آموختن چگونگی این شود. اسطورۀ دیگر ارائه می

های خوبی از زندگی و همچنین ابعاد خوبی دانم جنبهآزادبودن به همۀ جهان است. می

هایی تبدیل به که چنین اسطورهاز دموکراسی امریکایی وجود دارد. اما، زمانی

کنم کاری هستند. فکر میشوند، دیگر ابزارهایی برای دستهایی جهانی مینهضت

 کاری بسیار حساس باشند چراکه میزان زیادیشاید مردم اینجا نسبت به مسئلۀ دست

 ازاین وجود داشته است.از آن پیش

بسیار خوب آن را « 1ش فروماری»از جنبۀ دیگر، ترس از آزادی نیز وجود دارد، که 

کشد تا آزادی بخش مردم را به چالش میمطالعه کرده است. آموزگار رهایی

شان، را بشناسند. در نتیجه، مردم ممکن است احساس شان، قدرت واقعیواقعی

شود دربارۀ چنین موضوع دشواری ها خواسته میکه از آنشدن کنند زمانیکاریدست

خواهند دربارۀ آن فکر کنند یا ها نمیچیزی است که آنفکر کنند، چراکه این 

گرفتن مسئولیت ها از آزادشدن، از به عهدهخواهند انکارش کنند، ترس آنمی

 شان.آزادی

کاری اینجا در ایاالت متحده با دربارۀ ترس از آزادی و حساسیت به دست     ایرا

د، که در فرهنگم وجود دار تو موافقم. این ممکن است ناشی از سلطۀ فراگیری باشد

ای هکند. رسانهرا در زندگی روزمره استفاده می« رهایی»و « آزادی»که مداوماً کلمات 

ین، شوند. همچنسختی توسط نخبگان مسلط کنترل میجا هستند و بهای همهتوده

                                                           
1 Erich Fromm 
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، برنامۀ ایست. پسای تودهاکنون آموزش به هر طریق از طریق دانشگاه است که تجربه

 .کردن در مقیاسی عظیم استزشی رسمی نیز مکانیسمی دیگر در تالش برای رامآمو

کردن اینکه واقعیت برای چیست سلطه را به بخش بواسطۀ روشنآموزش رهایی

کاری را دارند. این فرهنگی که در آن مردم قدرت مواجهه با دست کشد،چالش می

یزی از ما پنهان شده است و کند تا بدانیم چه چپداگوژی انتقادی ما را دعوت می

تواند بخش همچنین میکنیم. کالس رهاییمان همکاری میچطور در انکار آزادی

ناپذیر خود را شکست سیستمای را افشاء کند که در آن های سلطه در جامعهمحدودیت

ویژه در جامعۀ ثروتمندی چون ایاالت متحده، ممکن دهد. بسیاری از مردم، بهنشان می

صرفاً به  هاییکاری با چنین پرسشنین دعوتی را رد کنند و تصور کنند دستاست چ

 شود.چالش کشیده می

ی به زدگمان را از نظر نژادپرستی و جنسیتبخشتوانیم عیناً چالش رهاییآیا می

 بحث بگذاریم؟

 کشیدن نابرابری و سلطهحق به چالش

زدۀ ضع نژادپرستانه و جنسیتکشیدن موابله. حق آموزگار در به چالش     پائولو

دن دارد. بوآموزان چیست؟ شاید تنها باید یک چیز بگویم. آموزگار حق مخالفدانش

چالش  ها را بهآن نژادپرستی مخالف است که رو که معلم با مرد یا زن جوانِدقیقاً ازاین

را  مکشیده است. مسئله این است. به این خاطر که معلم هستم، مجبور نیستم این توه

 آموزان موافقم.بدهم که با دانش

کشیدن و دگرگونی آگاهی ای درباب مسئلۀ به چالشابعاد ایدئولوژیک قوی

آموزان وجود دارد. حضور ایدئولوژی مسلط در کالس تاحدودی بواسطۀ تالش دانش

طرف و آموزان باید بیشود که برای احترام به دانشبرای متقاعدکردن معلم حس می

هرچه  آموزان است. در مقابل،طرفی احترامی اشتباه به دانشد. این نوع از بیخنثی باش
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ت، بیشتر احترامی به دیگران اسبیشتر چیزی دربارۀ موافقت یا عدم موافقتم نگویم بی

 گذارم!ایدئولوژی مسلط را در آرامش تنها می

نی کنوگیرد، و سپس از وضعیت جای می« طرفبی»معلم در ایدئولوژی      ایرا

خطر نیست. آگاهی ورقی سفید خود بیکند، چراکه جامعه به خودیحمایت می

کردن یا نطرف برابری اجتماعی نیستند. اعترافهای بینیست؛ مدرسه و جامعه میدان

ه دستی با واقعیت پنهان است، شرایط پنهانی کنکشیدن نابرابری در جامعه همبه چالش

دار کند واقعیت مسئلهکرد. معلمی که وانمود می ایدئولوژی مسلط را تضعیف خواهد

کردن دربارۀ مسائل آموزان در درک و عملسان قدرت شخصی دانشبدین نیست

ای داشتن پردهسازد، با نگهدهد. واقعیت مبهم مردم را ناتوان میاجتماعی را کاهش می

نامی « طرفانهیب»لیم در مقابل چیزی که نیاز دارند ببینند تا دگرگونی را آغاز کنند. تع

دیگر برای برنامۀ آموزشی مبهم است، و یک برنامۀ آموزشی مبهم نامی دیگر برای 

 کننده است.آموزش رام

بخش، معلم این حق بلکه این وظیفه را دارد که بله! در دیدگاه رهایی     پائولو

، یا طبقه. دویژه در مسائل سلطه بواسطۀ جنس، نژاوضعیت موجود را به چالش بکشد، به

وگویی ندارد حق تحمیل مواضعش بر دیگران است. اما معلم چیزی که معلم گفت

واند از تتواند دربارۀ مسائل اجتماعی ساکت بماند، هرگز نمیبخش هرگز نمیرهایی

 ها دست بشوید.آن

چیز دیگری نیز وجود دارد، ایرا، که دوست دارم دربارۀ آن نظری بدهم، تنها برای 

بودن. زمانی که پرسیدی آیا در دیدگاه سیاسی ما آموزگار باید حق به  تردقیق

هم م ییر آن داشته باشد، فکر کردمآموزان به منظور تغکشیدن آگاهی دانشچالش

است که این مسئله را دوباره کمی روشن کنیم، به خاطر فهم خوانندگان احتمالیِ ما 

 مان.از مباحثات
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ایم ها دادهکنیم این فرصت را به آنآموزان ما فکر میشکشیدن دانالبته، با به چالش

شان در فهم واقعیت را تغییر دهند. اما، باید بدانیم، یا حداقل باید اینجا شفاف تا شیوه

کنیم که در آن آگاهی درون خودش گرایانه سقوط نمیآلکنیم، ما به موضعی ایده

مان را تا حدی ا فهم و آگاهیکند. مای فکری در سمینار تغییر میبواسطۀ بازی

بخش دهیم که دربارۀ مناقشاتِ واقعیِ تاریخ روشن باشیم. آموزش رهاییگسترش می

اقعیت نیست. و تواند فهم ما از واقعیت را تغییر دهد. اما این چیزی شبیه به تغییر خودِ می

لعۀ اتواند دگرگونی اجتماعی ایجاد کند، نه مطنه. تنها کنش سیاسی در جامعه می

ر کنند دارانه، باید تغییانتقادی در کالس. ساختارهای جامعه، مانند شیوۀ تولید سرمایه

 تا جامعه دگرگون شود.

دقت این  توانید باخواهید استثمار کارگران را بهتر بفهمید، میبرای مثال، اگر می

داری هیابی تولید تحت سرمایتوانی چگونگی سازمانکار را در کالس انجام دهید. می

را مطالعه کنی. اما به منظور تغییر این ابژۀ مطالعه، برای روابط اجتماعی بهتر در تولید، 

نی به فهم تواطور کامل تغییر دهی. در سطح کالس تنها میباید ساختار اجتماعی را به

 مثابۀ یک واقعیت.بسیار بهتری از این مسئله دست یابی بدون تغییر آن به

مثابۀ یک ساختار اجتماعی درون کالس تغییر تواند بهداری نمییهاگر سرما     ایرا

شود یا نه، دارانه آنجا بازتولید میتوانیم بگوییم که ایدئولوژی سرمایهداده شود، می

آموزان؟ مدرسه یکی از عوامل مختلف بازتولید ایدئولوژی مسلط در آگاهی دانش

ای باشد که برای حمایت ن در آگاهیتواند مداخلۀ آاست. یکی از نیروهای کالس می

واند تای مانند جامعۀ من، این میاز استثمار و نابرابری نیاز است. در جوامع پیچیده

تاثیری مهم داشته باشد. شکست مدارس در بازتولید فرهنگ تجاری و نظم کاری از 

ها در ، خودنمایی کمیسیون80بحرانی برای تشکیالت بوده است. در دهۀ  60دهۀ 

 تالش رسمی برای کشف آنچه در مدارس به اشتباه پیش رفته بود، رخ داد.
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ت پوسهمچنین، تضادهای واقعی اجتماعی در کالس نمایان شد، میان مردم رنگین

آموزی، بین و سفیدپوست، بین مردان و زنان، بین تعلیم اقتدارگرایانه و تخریب دانش

معه های باز جاطلب. این مسائل زخمهای برابریهای طبقاتی و ایدئولوژیایدئولوژی

لید گیرد. مطالعۀ انتقادی این مسائل با بازتوهستند که برنامۀ آموزشی مسلط نادیده می

 کند.سلطه مواجهه میآگاهی تحت

 بله، روابط اقتداگرایانۀ تولید درون مدارس هستند.     پائولو

ۀ نسی، و طبقاتی در جامعای کالس از تاثیرات بد سلطۀ نژادی، جگونهبه     ایرا

تر محفوظ است، پس قلمروی مبارزۀ فکری است، نه حملۀ فیزیکی، جایی که بزرگ

توانند آزموده شوند. اما همچنان حق با توست. تغییر اجتماعی بواسطۀ ابهام و سلطه می

شده خارج از کالس حاصل خواهد شد، علیه ساختارهای سیاسی مخالفت سازماندهی

های انتقادی بخشی از تضاد کنند. دورهکه آموزش را کنترل میای و اقتصادی

 توانند پیروز شوند.اجتماعی هستند، اما به تنهایی نمی

مسئلۀ تضاد اجتماعی اینجا کامالً مهم است. در تحلیل نهایی، تضاد قابلۀ      پائولو

 آگاهی است.

ظیفۀ دربارۀ حق و و آفریند. پائولو، توتضاد شرایط برای دگرگونی را می     ایرا

دی، آموز صحبت کربخش برای به عهده گرفتن دگرگونیِ آگاهیِ دانشمعلم رهایی

ای علیه ای حرفهمثابۀ توطئهکنم باید این را بیفزاییم که اشتباه است آن را بهاما فکر می

شود. معلم در موضعی آموزان نشان دهیم. چراکه معلم نیز تا حدی اصالح میدانش

 .آموزان چه کار کنمباید با دانش ه فکر کند، حاالنیست ک

 خندد( بله، حرف درستی است.)می     پائولو
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 کاریوگو: دعوت، نه دستگشایش گفت

م، میزان کنزمانی که به تجربیات کالسم در پانزده سال گذشته فکر می     ایرا

ام تا ردهییر کآموزان تغکم است. خودم بیشتر بواسطۀ دانش« بخشرهایی»کاری دست

اند برای هایی را تعیین کردهآموزان محدودیتاینکه قادر به تغییرشان بوده باشم! دانش

 برانگیز باشد کهکنم. نباید تعجببخشی که من عرضه مینوع فرایند رهایی

ای را دارند. حتی زمانی که آموزان قدرت مقاومت در برابر هر فرایند یادگیریدانش

ها، موضوعات، زبان، و سرعت پیشرفت پذیرند، موقعیترا می وگوییکالس گفت

دانند که گذارد. معلمان میها بر اینکه دوره به کدام سمت برود تاثیر میآن

آموزان گر باشند. دانشتوانند حیلهآموزان در روابط قدرت کالس چقدر میدانش

یی برای عاجزکردن هاها استراتژیکاری کنند. آندانند چطور معلمان را دستمی

آموزان را ضعیف، منفعل، گرایی است که دانشاقتدار دارند. این نوعی از نخبه

پذیر، یا گشوده به روی هر نوع از ترفندهای غیرمستقیم روشنفکرانِ زیرک آسیب

 بیند. واقعیت در دانشگاه من این است که دانشجویان باهوش و چابک هستند.می

پرسش  ای، این مرا بهعنوان مبتالیان به تحصیل تودههآموزان ببا بیگانگی دانش

دوشنبه  ای آغاز کنیم که صبحگرداند، چطور تعلیم را در شرایط واقعیام باز میابتدایی

کننده. کننده به فرایندی دگرگونشویم، برای تغییر آموزش غیرفعالبا آن روبرو می

 آغاز کنیم؟شنوم: چطور این پرسشی است که اغلب از معلمان می

دارند  پذیرند رویایی در سرکسانی که وظیفۀ دگرگونی اجتماعی را می     پائولو

ها وجود دارد. و قبالً گفتم، معلمانی که از وضعیت اما چنین موانعی نیز بر سر راه آن

کنند، اما کسانی که سلطه را به چالش کنند همراه جریان شنا میموجود حمایت می

کنند. غواصی در این آب به معنای پذیرفتن خطر تنبیه از ان شنا میکشند علیه جریمی

د بخش بایرو، آموزگار رهاییسوی قدرتمندانی است که در قدرت قرار دارند. ازاین
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فضائلی در خویش بیافریند، کیفیاتی که هدایایی از سوی خداوند نیستند و حتی از 

که مطالعۀ کتاب مهم است. آموزگار شوند، بااینها داده نمیخواندن کتاب نیز به آن

های بخش باید بواسطۀ آفرینش بیافریند، در خودِ عملِ واقعیِ تعلیم، محدودیترهایی

ها روشن شود، نه خیلی در پس عینی کنشش را بیاموزد، نسبت به فرصت

 مان بماند و نه خیلی پیش برود.های ترس الزامیمحدودیت

ه آنچه کند با ترسی بسیار بیشتر نسبت بر میاز سوی دیگر، تشکیالت ما را مجبو

برای بقاء ضروری است زندگی کنیم. هدف تشکیالت راندن ما به پشت 

ازآنچه الزم است، تشکیالت ما را مان است. با ترساندن ما بیشهای ترسمحدودیت

های واقعی برای دگرگونی را متوقف سازیم. این فضای باز کند فرصتمجبور می

کنیم. به گذارد که باید تصرفش کنیم اما این کار را نمیا در اختیار میای رسیاسی

ایی که سلطه داریم، ابتدا باید فض کشیدنِمنظور گسترش فضایی که برای به چالش

خواهد ما فضایی که واقعاً وجود دارد را اکنون وجود دارد را اشغال کنیم. دولت نمی

رش فضا باز دارد. پس، ممکن است تصمیم خواهد ما را از گستتصرف کنیم چراکه می

مان باز که درواقع یک کیلومتر در مقابلبگیریم تنها یک یا دو متر پیش برویم زمانی

 است.

با این مقدمه دربارۀ کشف فضای واقعی برای دگرگونی، شاید بتوانم بیشتر دربارۀ 

موزگاری آ این صحبت کنم که چطور تعلیم را آغاز کنیم با گفتن داستانی دربارۀ

بخش و تعدادی کارگران اسپانیانی در فرانکفورت، آلمان. این برای من مثالی رهایی

جای انجام کار آموزان بهدانش همراهبود از آغازکردن آموزگار بواسطۀ انجام کار 

ها. به این معنا که معلم هم یک سوژه در فرایند یادگیری است. او در عمل آن برای

 موخته است.آنچه ممکن بود را آ
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ها به فرانکفورت دعوت شدم. این گروه متشکل ها پیش توسط گروهی از چپسال

ودشان های مارکسیست بود. تا آن زمان، در میان خهای مسیحی و چپاز چپ

حال، بودن مشکل داشتند. تحمل یکدیگر را نداشتند. بااینها در باهمجنگیدند. آنمی

من باهم دیدار داشته باشند، پس من یک علت بودم، خاطر ها توافق کرده بودند بهآن

 ها تا کاری را باهم انجام دهند، کاری خوب. و من رفتم.ای برای آنبهانه

ث کردن طبقۀ کارگر را به بحخواستند سیاست و آموزش در فرایند بسیجها میآن

دد. ما یک نها از کارگری اسپانیایی دعوت کرده بودند که به گروه ما بپیوبگذارند. آن

ها کارگر و پانزده روشنفکر بودیم! ترکیبی بسیار جالب بود. من نیاز به ترجمه بین آن

اما «!(. وپائول»گفتند فهمیدم )به جز وقتی که میو خودم داشتم، چراکه آلمانی نمی

کرد. وقت نوشیدن قهوه، کارگر نزد من کارگر اسپانیایی آلمانی را روان صحبت می

 یی صحبت کرد، و داستان خود را به من گفت.آمد و اسپانیا

پائولو، یک سال پیش، گروهی از پنج کارگر اسپانیایی شامل من تصمیم »او گفت، 

ای سیاسی برای کارگران اسپانیایی در تبعید گرفتند. سپس هم را به سازماندهی دوره

دهید. ام میدیدیم و دقیقاً همان کاری را انجام دادیم که شما آموزگاران واقعاً انج

دانستیم دیگران چه چیزی باید بدانند، مانند محتوای دوره را مشخص کردیم چراکه می

ع به ها شروداد به گفتن اینکه آنگفت. او ادامهطبعانه این را به من میاو شوخ« تو.

شان کردند. همۀ کارگران اسپانیایی همکارشان به پنج دعوت از همکاران

ای ام تا هیچ دورۀ سیاسیشما دیوانه هستید! من به آلمان نیامده»دهنده گفتند، سازمان

را دنبال کنم. اینجا هستم تا پول در بیاورم، و یک روز که به اسپانیا برگشتم خانۀ 

 «خواهم دربارۀ سیاست بشنوم.کوچکی بخرم. حتی نمی

 ادوباره یکدیگر را مالقات کردیم ت»سپس، کارگر ادامۀ داستان را به من گفت، 

شان از او پرسیدم آیا بعد از شکست نخستین تالش« مان را تحلیل کنیم!شکست
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جام نه. ما فکر کردیم به اینکه تحقیقاتی را ان»شان را متوقف کردند. او پاسخ داد، پروژه

ای که او مسئله را فهم کرده بود بسیار جالب بود. و او شیوه« دهیم. البته، نه مثل شما.

مان های مختلف شروع کردیم به پرسش از همکارانما در کارخانهپنج نفر از »گفت، 

ها از در آلمان بودن در دربارۀ اینکه چه کاری دوست دارند انجام دهند، انتظارات آن

کنار پول درآوردن چیست. دو روز بعد از آن، دوباره یکدیگر را مالقات کردیم تا 

ن آبجو ها نوشیدین چیز، اولویت اول آنایم را ارزیابی کنیم. نخستها شنیدهآنچه از آن

 «های آلمان بود!فروشیدر مشروب

ن شناختی بسیار جالب است. در تحلیل نهایی، کارگرافهم این انتظار در تحلیلی روان

ا را هها طوری خارجیشدند. آنآلمانی قویاً علیه کارگران خارجی تبعیض قائل می

طور از چیزهایی که کارگران اسپانیایی به دادند که گویی حیوانند. و یکینشان می

خشد بها میای متفاوت با کارگران آلمانی را به آنکردند رابطهناخودآگاه حس می

ها در لحظاتی بود که در حال نوشیدن آبجو بودند. این همچنین راهی پیوستن به آن

ها دوست مانیها بود تا مورد احترام واقع شوند، چیزی را انجام دهند که آلبرای آن

ها این ای که تحقیق کرده بود به من گفت که آندارند انجام دهند. کارگر اسپانیایی

 توانستند مستقیماً روی جذبشان حذف کردند چراکه نمیانتظار را از برنامۀ تعلیم

 نوشیدند.ها آبجو میها با آلمانیفروشیای کار کنند که در مشروبکارگران اسپانیایی

آموزگار اسپانیایی -وجه شدند انتظار دوم ورق بازی کردن بود. کارگرها متآن

ه ای شدیم. بپائولو، ما پنج معلم در همۀ انواع بازی ورق حرفه»سپس به من گفت، 

ها آموختیم و زمانی که آماده شدیم شروع کردیم هر شنبه، هر یک از ما، به خانۀ آن

نج یدیم، پس ما هر هفته بیست و پدیک کارگر رفتیم، جایی که پنج کارگر را می

کردن کردم، گاهی بدون نگاهدیدیم. زمانی که ورق بازی میکارگر اسپانیایی را می

کارتم را برداشتم، روی میز گذاشتم، و »شناسی بود!( )او چنین روان« هایشانبه چشم
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سپس »ه؟( العاده است، ن)فوق« دانی هفتۀ گذشته در مادرید چه اتفاقی افتاد؟گفتم، می

ها نکردن به آها از من پرسید، چه اتفاقی افتاد؟، و من همچنان بدون نگاهیکی از آن

ای دادن یک اعتصاب برگفتم، گروهی از کارگران را به دلیل تالش برای ترتیب

ازاینکه این را گفتم سکوت همه جا را فرا های بهتر را به زندان انداختند. پسدستمزد

العاده بود، یکی از آموزگاران من )این مرد فوق« بودم، چرا؟گرفت. من هم ساکت 

بدون اینکه این را بداند، شاید یکی از پنج یا شش آموزگار بسیار خوبی که در چنین 

چرا باید این سکوت را بشکنم؟ من دلیل داشتم، چراکه »ام.( هایی داشتهموقعیت

ادامه  ای سیاسی. ما به بازیلهکردم، مسئای بسیار بسیار دردناک را معرفی میمسئله

ای دیگر، سکوتی دیگر. زمانی که بازی را تمام دادیم. بعداً، کارتی دیگر، مسئله

 «ها خواستند بیشتر صحبت کنند.کردیم، آن

انگیز از چگونه آغازکردن بود. معلم آموخت چطور این برای من مثالی شگفت

عمل آموخته بود. همچنین نشان واقعیت را بخواند، تغییر عملش بواسطۀ آنچه در 

ید گوکند. آن دوگانۀ سنتی میدهد چطور آموزگار پژوهش را از تعلیم جدا نمیمی

که پژوهشگر آموزگار نیست و آموزگار پژوهشگر نیست. این بسیار مخرب است. 

ک بخش شود که دانشی عمیق از یهایی تقسیم میپژوهش بیشتر و بیشتر به تخصص

است « دانشمند»آموزد، جایی که فرد پژوهشگر یا ۀ کلیت به شما نمیچیزی بیشتر دربار

یط که معلم در شراکند، زمانیکه دستانش را به واقعیت آلوده نمی« پردازنظریه»یا 

 کند.آموزش پژوهش نمی

 کننده بود. او اطالعاتپرداز و هم یک عملکارگر اسپانیایی هم یک نظریه-معلم

ژوهش ساخت. پتر آموزش مرتبط میرا به مسئلۀ بزرگ گرفت و آنیک بخش را می

د ساخت، اینکه چگونه فرسلطه را آشکار میاو همچنین تقلیدگراییِ آگاهیِ تحت

سلطه تحت ازاینکه افرادخواهد سلطه را تکثیر کند. به این معنا که پیشسلطه میتحت
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لید وابسته به تقخودشان را در مبارزه برای غلبه بر احساس حقارت تجربه کنند، 

ها در ها تمایل زیادی برای نوشیدن همراه آلمانقدرتمندی هستند. آن

 های آلمانی دارند.فروشیمشروب

انداخت که  1نان و شکالتاین داستان مرا به یاد کارگری ایتالیایی در فیلم      ایرا

ان ایشهفروشیها در مشروبسوییسی-خواست مدام در حال نوشیدن همراه آلمانیمی

 باشد، او حتی موهایش را طالیی رنگ کرده بود!

ما این فیلم را در ژنو دیدیم، هرجایی که این فیلم اتفاق افتاده است،      پائولو

 العاده.احساس شدید حقارت آنجا وجود دارد، داستانی فوق

 رداستان فرانکفورت دربارۀ نژادپرستی است، البته همچنین دربارۀ اینکه چطو     ایرا

دهند. شان قرار میآموزانوگو خودشان را در شرایط دانشمعلمان برای آغاز گفت

جز دانش حقیقی، آگاهی، برند بهها هرآنچه که نیاز دارند را با خود به کالس میآن

ی ها پژوهشی بنیادین رویابی به آن دانش، آنشان. برای دستآموزانو انتظارات دانش

 ا آغاز کردند.شان رآموزانفرهنگ دانش

جام بخش باید اندر کنار پژوهش بنیادین، چه کار دیگری برای آغاز آموزش رهایی

دی. یا نمایۀ موسسه اشاره کر« نقشۀ ایدئولوژیک»ازاین، تو به ای پیشدهی؟ در مکالمه

رها، ها، اقتداکنی، گروهای است که روی آن کار میاین پژوهش روی قلمروی سیاسی

 کنی چه چیز دیگری باید به خودت بگویی؟ر. وقتی شروع میمسائل، و ساختا

 کار عملی برای روز اولدستور

ک آموزگار، مثابۀ یازهمه، باید این را بدانیم که کار ما، فعالیت ما بهپیش     پائولو

برای تغییر جهان کافی نخواهد بود. این برای من اولین چیز است که وظیفۀ آموزشی 

. اما، در همین زمان، الزم است بدانیم با انجام برخی کارها درون آل نکنیمرا ایده

                                                           
1 Bread and Chocolate 
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ه هایی که بهای خوبی کنیم. نیاز داریم محدودیتتوانیم کمکفضای مدرسه می

ها طور نسبتاً شفافی بدانیم. فراروی از محدودیتعنوان یک آموزگار داریم را به

 ا واقعیت را تغییر دهیم. برای مثال،هخواهیم همراه آنتواند مردمی را بترساند که میمی

کالی طور رادیخواهیم بهدر کارکردن میان دهقانان بنیادگرا، اینکه اعالم کنید ما می

ا چیز رها اعتقاد دارند خدا همهتواند هولناک باشد. آنمان را تغییر دهیم میواقعیت

ن دادانها تنها آزمونی توسط خداست برای نشساخته است، پس شرایط سخت آن

ها این میراث واقعیتی عینی است، یک محدودیت، یک شان به او. از دیدگاه آنعالقه

خواهی علیه سرنوشت. اگر دربارۀ تغییر سرنوشت صحبت کنی، مانند این است که می

دۀ فقدان دهنای نشانداری. چنین اشتباه تاکتیکیخدا انقالب کنی، نه علیه سرمایه

؛ دانستندهای موقعیت را نمیها محدودیتبخش است. آنصالحیت آموزگاران رهایی

 اند.دقت مورد پژوهش قرار ندادهشان را بهها قلمرویآن

آموزانی که همراه ام را در مقابل دانشدوماً، و لزوماً، نیاز خواهم داشت فروتنی

 کنم، افزایش دهم، نه به عنوان یک تاکتیک، که به عنوان یک الزام.ها کار میآن

منظورم چیست؟ البته، نیاز دارم مطمئن باشم که مقداری دانش دارم، که چیزی 

توانم یک معلم باشم. اما، آنچه باید بدانم این است که دانم، نمیدانم. اگر نمیمی

تند، ها نیز قادر به دانستن هسدانم، آنآموزانم میبااینکه احتماالً چیزی بیشتر از دانش

دانند. کنند از قبل بسیاری چیزها را میالس مالقات میو زمانی که من را در ک

دانند را در کالس نشان آموزان بیابم که آنچه میهایی را برای دانشخواهم روشمی

 دهند.

ه شناسم را بازشناسی کنم، تا حدی کسوماً، باید شفاف باشم که نیاز دارم آنچه می

ند. همچنین باید شفاف باشم که شناسآموزان همراه من و در میان خودشان میدانش

ام، شناخت که من پیشنهاد کردههای قابلها برای تجربۀ برخی ابژهنقطۀ شروع آن
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هایی داشته تواند فهم من از آن ابژه و واقعیت باشد. به این معنا که معلمان باید نشانهنمی

فهم  ت معلمانشان را متفاوت از واقعیآموزان چطور واقعیتباشند دربارۀ اینکه دانش

س شان از کالترین انتظاراتکنند. همچنین، نیاز دارم بدانم که برخی از اصلیمی

ها کدامند؟ این اند تا با من کار کنند؟ رویاهای اصلی آنچیست. چرا این ترم آمده

ها، و مشکالتی که در فهم ها، زبان آنکند سطوح درک آنچیزها به من کمک می

دهد بفهمم چه ا بفهمم. این لحظات نخست به من اجازه میزبان آکادمیک دارند ر

کنم،  ها کمکنوع مشکالتی در مطالعۀ متون دارند. این برای من الزامی است که به آن

 ها.هاست، اما صحبت همراه آنها نیست، صحبت با آناما وظیفۀ من تنها کمک به آن

اشم. مان انتقادی بجامعهوبیش دربارۀ چگونگی کارکرد چهارماً، همچنین باید کم

های مختلف کار جامعه دارم، تا بفهمم چطور آموزشی که نیاز به فهم انتقادی روش

کند. در تحلیل نهایی، درگیر آن هستم در زمینۀ جهانی و در زمینۀ کالس کار می

دهیم که درگیر فرایند تغییر اجتماعی شویم. در کنار خودمان را تا حدی تغییر می

یابیم. ای بسیار پویا برای تغییر را میجتماعی برای دگرگونی، لحظههای اجنبش

 تغییر اجتماعی از عمل آموزشی ما اشتباه است. های جهانیِجداکردن پویایی

 ویژه در ارتباط آموزش با قدرتشناسد، بهیک مسئله در بازشناسی آنچه معلم می

مرتبط است. کتابی خوب « داداستع»های و آزمون« استعداد»در جامعه، به ایدئولوژی 

م ازاین ذکر کردی اثر بیزرت به نابرای خواندن در این رابطه کتابی است که پیش

. او بحران بورژوازی پس از گرفتن قدرت از 1ایدئولوژی، زبان طبقاتی، و آموزش

وجه ساختن سرنوشتت بدون ت»کند. ایدئولوژی طبقۀ اشراف را به خوبی توصیف می

ما، چطور شد. ا« تولد اشرافی»جایگزین مفهوم  ،ای از موفقیتنوان نشانهبه ع« به تولد

چطور  شان را توجیه کند؟داشتن کارگران در جایگاهتوانست نگهبورژوازی سپس می
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کنند؟ داری کارگران اندازۀ نخبگان پیشرفت نمیتوانستند توضیح دهند در سرمایهمی

لم بالفاصله آنجا بود تا کمک کند! علم را کشف کردند. و ع« استعداد»ها ایدۀ آن

ودکان طبقۀ رسید کنظر نمی، بهمتأسفانهکشف کرد. « استعداد» تأییدهایی برای آزمون

ز به مشکوکم. برای آغا« استعداد»ی از خود نشان دهند. من نسبت به «استعداد»کارگر 

هایم تامل کنم، آموزان و اندیشهتوانم دربارۀ دانشبخش، میعنوان آموزگاری رهایی

 کنم.چه فکری می« استعداد»و از خودم بپرسم دربارۀ 

مان را بیازماییم. چالش چیزی دیگر، ما روشنفکران باید ماهیت زبان ویژه

مان هایای است که از آموزشکردن گفتار انتزاعیبخش دگرگونآموزگاران رهایی

که هنوز دقیق و درحالی مانایم. بازکشف زباندر آکادمی بورژوازی به ارث برده

ر طوای که بهخواهد. بدین معنا که زبان جدید جامعهانتقادی باشیم، شجاعت می

 روشنفکران انتزاعی و زبان طبقۀ کارگر نیز« رقص کلمات»رادیکالی دموکرات است 

نخواهد بود. زبان دیگری باید به عنوان بخشی از فرایند تاریخیِ دگرگونیِ انقالبی 

شان را موزشآ گراییِ یافتن آن زبان نیازمند این است که روشنفکران نخبهظهور کند. 

کادمی کند یا در آها را تضمین میحاضر منزلت آنبشکنند و با گفتمانی که درحال

 گیرد مقابله کنند.پاداش می

همچنین، باید کار کنیم تا تجاربِ کالسیِ خوبی در مطالعۀ متون داشته باشیم، چیزی 

راهی  ها را به عنوانر ابتدای کار باید موردتوجه قرار دهد. باید مطالعۀ کتابکه معلم د

ۀ رفتن بواسطدیگر برای خواندن جهان ادامه دهیم، عالوه بر خواندن جهان بدون پیش

دهد، آموزان ارتباط با واقعیت کشور را میها به دانشها. چطور خواندن کتابکتاب

ردن به کها، گوشها و روزنامه؟ این نیازمند مطالعۀ کتابهاتنها واقعیت بالواسطۀ آننه

های مردم در خیابان است. معلم نیاز دارد کردن به صحبتتلویزیون و رادیو، و گوش

که بواسطۀ خود آموزان را بواسطۀ متون بخواند همچنانبداند چطور واقعیت دانش
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علم تا نتظارکشیدن برای منیست، ثابت و کامل، ا دروغخواند. واقعیت یک واقعیت می

آموزان بیاورد، مانند یک تکه گوشت. نه! واقعیت آن را مانند یک بسته برای دانش

 یک شدن است، نه یک چیز ایستا.

توانم دربارۀ مردی از برزیل به عنوان مثالی از خواندن واقعیتی در حال تغییر، می

زب کارگران است، العاده، کارگری که رئیس حصحبت کنم، رهبری جوان و فوق

های کمی ، لوالی معروف. او تنها سال«1لوال»شده است، در ایاالت متحده نیز شناخته

در مدرسۀ ابتدایی درس خواند، اما برای من او یکی از بهترین خوانندگان واقعیت 

ای، نه حتی دبیرستان. اما، او امروز برزیل است، بدون انجام هیچ مطالعۀ دانشگاهی

یشتر کند، بیشتر و بعنوان رئیس حزب قویاً در عملی سیاسی تجربه میخودش را به 

ر برنامۀ هایی که از او دفهمد. زیباست ببینید او چطور به پرسشوضعیت برزیل را می

، چطور کندمداران بحث میدهد، چطور با دیگر سیاستشود پاسخ میتلویزیونی می

زب ا روشنفکران بسیار خوبی در یک حگذارد، و بمسائل را با روشنفکران به بحث می

کند. او در مواجهه با لحظات تاریخی کشور احساس امنیت یا احزاب دیگر کار می

 کند.می

ای تلویزیونی که در آن روزی دیگر با لوال صحبت کردم، پس از مکالمه

، چراکه برانگیز استلوال، این برای من تعجب»روشنفکری بسیار خوب به او گفت، 

م زمانی برای مطالعه نداری، اما همچنان بسیار جدی دربارۀ لحظۀ تاریخی برزیل دانمی

پس « انم.خومن واقعاً نمی»سپس، لوال گفت، « ویژه وضعیت امروز.کنی، بهصحبت می

رین لوال، تو برای من یکی از بهت»از آن به او گفتم که با او مخالف هستم. من گفتم، 

اما نه خوانندۀ کلمه، خوانندۀ جهان. به این معنا که تو  خوانندگان برزیلِ امروز هستی،

فهمی که فهمی، تا حدی میخوانی. آن را میسازیم را میتاریخی که ما هر روز می
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ال توانی بگویی که تا به حخوانی. میسازی. لطفاً، دیگر نگو که نمیآن را نیز می

 «خوانی.ای. اما تاریخ را میها را نخواندهکتاب

کنم این چیزی است که ما نیز به عنوان معلمانی که برای کالس آماده فکر می سپس

شویم باید برای آن تالش کنیم. این به معنای تقلیل تجربۀ ضروری آکادمیک می

ای است که میان خواندن کلمات و خواندن جهان ایجاد شده نیست، بلکه تقلیل فاصله

لی ها را به نوع تامآموزان است که توجه آننشهایی به دااست. این به معنای ارائۀ مثال

ا فهم کنیم یک ابژه رکند، اینکه وقتی تالش میکه در حال انجام آن هستیم جلب می

 کنیم.کنیم چطور از کلمات استفاده می

کنیم، برای انجام این کار، در کنار توجه دقیق به کلماتی که در تحلیل استفاده می

گویند کامالً محترمانه برخورد کند. برای مثال، برای آموزان میمعلم باید با آنچه دانش

ت احمقانه از سوی سؤاالکند، چیزی تحت عنوان معلمی که در کالسی آغاز می

ها سزاوار هایی از سوی معلم وجود ندارد. همۀ پرسشآموزان و چنین پاسخدانش

ز ما احتماالً یکی ادادن هستند، و ممکن است هرگز پاسخ را نداشته باشیم، اپاسخ

 احترامی اجتناب کنیم.اندیشی و بیها را داریم. باید از جزمپاسخ

آموزان نیازمند ترویج توسط معلمانی گرفتن اظهارات دانشعادت جدی     ایرا

ند. های بزرگ هستهنگام تدریس به کالس« پوشش طرح درس»است که تحت فشار 

رح درسی طوالنی توجه به کلمات و نیازهای آموزان بسیار زیاد و طها و دانشکالس

آموزان اغلب کند. همچنین، اظهارات دانشآموز را برای معلمان سخت میهر دانش

تابی یتواند بسادگی میها بهاظهارات آن شکلهای غیراستاندارد، پس لنگد، زبانمی

زدگی، تبخش بیاناتی دربارۀ جنسیمعلم را برانگیزد. حتی بیشتر، معلمان رهایی

حوصلگی نسبت به مطالعات ، بی«کمونیسم»نژادپرستی، و وسواس مربوط به 

ال دنبشنوند. اگر معلم بهروشنفکری جدی، و عشق مقلدانه به ثروت و قدرت می
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 آموز است، آگاهیِ منفی باید جالدریافت اطالعات معتبر دربارۀ سطوح اندیشۀ دانش

ه شود، یا برای جالدادن برانگیخته شود. اظهارات داده شود، یا اجازۀ جالدادن به آن داد

های مشروع برای مطالعه، به عنوان زده باید به عنوان ابژهنژادپرستانه و جنسیت

ت توانی با ساکآموز، بیرون کشیده شود. چطور میهای معتبر از آگاهی دانشبخش

 چیز مطالعه کنی؟داشتن همهنگه

مجاز شمرده شوند، اما یک چیز که برای آموزگار  ها بایدبله، همۀ پرسش     پائولو

آموزان از برخی ناممکن است مجازدانستن تجاوز دانش« دموکراتیک»

آموز اجازه دهید اتاقی را تخریب کند هاست. ناممکن است به یک دانشمحدودیت

 لمای وجود داشته باشد. آنچه معهای رفتاریو معلمی را بیرون بیاندازد. باید محدودیت

آموزان است تنها کردن دانشها برای خفهتواند انجام دهد استفاده از محدودیتنمی

 کنند.به این دلیل که متفاوت از معلم فکر می

ه از زبان در استفاد« گرحیله»در دانشگاهم، دانشجویان بسیار زیرک هستند،      ایرا

های معلم را روان استکنند سینشینند و تالش میای. در آغاز دوره محکم میمحاوره

ها متفاوت از معلم باشد، بسیاری از دانشجویان در دانشگاهم کنند. اگر ایدئولوژی آن

تمایل دارند ساکت بمانند، بازی را سرد کنند، و درون منطقۀ جنگی سُر بخورند. اگر 

آرایند. زمانی که مقاله شان را به واژگان سیاستِ معلم میصحبت کنند، کلمات

کنند ایدئولوژی معلم را تکثیر کنند تا نمرۀ خوبی بگیرند. ند نیز تالش مینویسمی

بینی؟ این دانشجویان انتظار نمرات کمتری را برای مخالفت با معلم دارند، یا به می

 روند. آنچه در اینمی« پیش»ها از طریق موافقت با رئیس یا معلم عبارت دیگر، آن

دهم هیچ تنبیهی برای م، این است که نشانکنم، در ابتدای ترموقعیت تالش می

مخالفت با من، و همچنین هیچ پاداشی برای موافقت صرف با من وجود ندارد. این 

ای مرا هدهم. در کالس، به هر دانشجویی که ایدههای مختلفی انجام میکار را به شیوه
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لید نیستم. قکنندۀ تتأییددهم. من تقلید کند با لحن خودش مستقیماً واکنش نشان می

بندی کنم، که توسط دانشجو کلمههایی دربارۀ موقعیت خودم مطرح میسپس، پرسش

ها برای نمره را به چالش بکشد. اگر دانشجویان کاریِ من توسط آنشده است، تا دست

دهم، اما در های من بنویسند، من هم همین کار را انجام میهایی در تقلید از ایدهمقاله

دفاع » ای که از آنهایی بنیادین دربارۀ ایدئولوژیها، پرسشه مقالۀ آننوشتن پاسخ ب

شده توسط من به دانشجو های نوشتهپرسم. مقاالت تقلیدی و پرسشمی« اندکرده

کند که دفعۀ بعد عمیقاً به مسائل فکر کند. از دیدگاه معکوس، اگر یک اصرار می

نفر  با دیدگاه من بکند، با بحثی نفر بهای بنویسد یا اظهارنظری مخالف دانشجو مقاله

یا  گذارم،خوانم و به بحث میکنم. در عوض، مقاله را برای کالس میبه او حمله نمی

 کنم.مان ارائه میاظهارات او را به عنوان موضوعی برای پژوهش

 شان تقلید کنند تا نمرۀ خوبیدانند چطور از ایدئولوژی معلمچراکه دانشجویان می

ن است. های نخستید، این دلیلی دیگر برای اهمیت خودداری کالمی من در هفتهبگیرن

راکه مقدار انگیزم، چکردن، بیشتر ایدئولوژی واقعی دانشجو را برمیبا کمتر صحبت

های جعلی به دانشجویان انتقال ام را برای ساخت موافقتکمتری از ایدئولوژی

جام دهم انتر از آنچه اکنون انجام میا موفقدهم. امیدوارم توانسته باشم این کار رمی

شنوم یا آنچه برای مطالعه به کالس داده باشم. اغلب نسبت به آنچه در کالس می

شوم و بیشتر دهد بسیار مشتاق میبرم، یا متنی که یک دانشجو به گروه پیشنهاد میمی

م. یا دهجویان میکنم، و مواد زیادی دربارۀ دیدگاهم به دانشاز آنچه باید صحبت می

ام، یا هنوز توسط اظهارات دانشجویان اینکه روزی برای شنیدن بادقت بسیار خسته

کنم. گاهاً این هیجان خود دانشجویان را ام،  پس بسیار صحبت میتحریک نشده

مرا  سادگی کلماتکنم که بهکند، و باقی اوقات مقاالتی دریافت میتحریک می

 اند.رونویسی کرده
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به خودم  کنم وکنم، متون مدرسۀ سنتی را بازبینی میکه یک ترم را آغاز می زمانی

لط مس آموزان برای رفتار در برنامۀ آموزشیِکنم چگونه معلمان و دانشیادآوری می

انند، خوکنم چیزی را بخوانم که دانشجویانم میاند. همچنین تالش میاجتماعی شده

نگاه کنم، همانطور که قبالً پیشنهاد کردی،  به رادیو گوش کنم، تلویزیون و فیلم

م اما اای که در آن رشد کردهها را مطالعه کنم، فرهنگی تودهپائولو، تا واقعیت آن

 اکنون متفاوت از فرهنگ من است.

 وگو: ساختن آیندۀ ممکنتخیل در گفت

ب دربارۀ لمان را با بحث دربارۀ بینش و تخیل به پایان برسانیم. اغبیا صحبت     ایرا

 وگویی بر تفکر انتقادی، دانشکنی. اما، روش گفتی سیاسی ما صحبت می«رویا»

کند. مایلم اکنون دربارۀ تخیل در قالب انتقال می تأکیدتاریخی، و پژوهش اجتماعی 

 مان صحبت کنم. چطور تخیل و بینش منابعیمان به واقعیت در عملی دگرگونی«رویا»

 تند؟بخش هسبرای آموزش رهایی

ای برای ساخت اسطوره در اختیار ای مانند جامعۀ من، منابع گستردهدر جامعه

های ها و مجالت، مدارس، ورزشتشکیالت هستند: رادیو، تلویزیون، روزنامه

های سیاسی. فرهنگ مسلط های نمایش مانند کمپینای، موسیقی، صحنهحرفه

ه، شیوۀ تفکر مردم دربارۀ گذشت دهی بهابزارهای بسیاری در اختیار دارد برای شکل

نترلی عنوان کحال، و آینده. در این جنگ فرهنگی بر سر آگاهی، بر تخیالت مردم به

شود. نظم کنونی جامعه تا زمانی که بر ها برای قدرت سیاسی نظارت میبر تمرین آن

 مراتبش را درتواند سلسلهفرایند سیاسی، شامل تخیل سیاسی، سلطه داشته باشد می

از  ای متفاوتآینده امتداد دهد. پروژۀ دگرگونیِ اجتماعیِ ما شامل پیشبینیِ جامعه

ای آگاهی را با شود. برای جلوگیری از این، فرهنگ تودهآنچه اکنون داریم می

یشبینی ها را، برای پکند که توانایی تخیل جایگزینها و تصویرهایی احاطه میاسطوره
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نکه برد. انتظار ایکنیم، از بین مین در آن زندگی میتاریخی متفاوت از آنچه اکنو

ه برای ای است ککنونی برای همیشه امتداد پیدا کند نوعی از ناامیدی توده سیستم

 نخبگانی که اکنون قدرت دارند کارامد است.

ه تخیلِ کند بلکتنها واقعیت را پنهان میدر تحصیل، ابهامِ برنامۀ آموزشی رسمی نه

بینیم، ساختارها ما را کند. آینده را در قالب روابط کنونی میود میمخالف را مسد

اند. برای نجات تخیل و بینش، ازاین ما را غرق کردهها پیشکنند، ارزشمحدود می

عنوان منابعی مخالف برای درک و ایجاد تغییر، پداگوژی ها بهبرای تمرین آن

تا  تواند به دانشجویان. این میبخش نیاز دارد تفکر جایگزین را برانگیزدرهایی

 ای را عرضه کند.های پوشاننده و تصاویر فرهنگ تودهحدودی فاصله از پیام

یت آموزان و معلمان پیشبینیِ واقعتفکر انتقادی آنجا به تخیل نیاز دارد که دانش

تواند به عنوان منبعی برای اخراج کنند. تخیل میاجتماعیِ جدیدی را تمرین می

ژی مسلط و گشودن فضایی در آگاهی  برای تفکر متعالی تمرین شود. در ایدئولو

طورکلی تخیلی باشند. خواهم بهآموزان میدهم از دانشهایی که تعلیم میدوره

ه نامید« بازسازی»شوند که طورمرتب شامل لحظاتی میهای اجتماعی ما بهپژوهش

ای هایی را برای مسائل اجتماعیخواهم جایگزینآموزان میکه از دانششود، جاییمی

ه در های آینده. کالسی کحلاند تصور کنند، به عنوان مدلی برای راهکه کشف کرده

پیا برانگیز نیست که اتوپیایی داشته باشد. اتورود تعجباین کار بیشتر پیش می

 ها است.ها در تعدادی از دپارتمانموضوعی در دسترس برای طراحی دوره

ز تفکر توانند ازدن، و بینش نمیکنم که تخیل، حدسبله، اما فکر می     پائولو

ن زدن است. جایی است که در آانتقادی جدا شوند. یعنی بینش برای من تقریباً حدس

گوید چیزی کشند. چیزی است که به من میاحساساتم برای پیشبینی مرا به چالش می
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کنم، ایرا، هرچه بیشتر قادر فکر می در آنجا وجود دارد، یا چیزی در حال آمدن است.

 به افزایش حساسیت در خودمان باشیم، بیشتر قادر به شناخت دقیق خواهیم بود.

توانیم در سطح بینش متوقف شویم. باید با ابژۀ بینش با دقت رفتار حال، نمیبااین

جتماعی شان دگرگونی اکنیم. این نیز یکی از وظایف روشنفکرانی است که انتخاب

های سیاسی را تمرین کنند، نه با ارائۀ سمینارهای معمولی، بلکه ست، تا دقت در بینشا

بیشتر درون تجربۀ روزمرۀ حزبی سیاسی. روشنفکران، مردم کارگر، و رهبران 

ها نیاز دارند چیزهای شان دانش دارند. آنهای سیاسی همه به اندازۀ بینشجنبش

ند و آنچه دانا به اشتراک بگذارند. آنچه میکنند رشناسند و درک میمختلفی که می

انند به توهایی که روشنفکران میکنند دقیقاً یکسان نیست. یکی از راهدرک می

عنوان پذیر کردن دانش خاصی است که بههای اجتماعی کمک کنند دسترسجنبش

 متخصص در یک رشته در اختیار دارند.

نند. دارانه عرضه کشیوۀ تولید سرمایه توانند اطالعات علمی دربارۀروشنفکران می

کند. کار می چگونه سیستمدانند طریقی، کارگران و رهبران طبقۀ کارگر میببین، به

تند، های استثمار هسدانند که ابژهدانند. کارگران میدر سطح درک این را به خوبی می

ون شود. آنچه اکنها گرفته میگیرد، از آنها مورد استثمار قرار میکه قدرت کار آن

. یابی به مفاد واقعیاتمنظور دستالزم است، فراروی از حساسیت واقعیت است، به

بینش در این فرایندِ شناخت برای من کامالً ضروری است، تا زمانی که در آن سطح 

توقف نکنیم، بلکه از آن فراتر رویم. این مانند زمانی است که اتوبوس بینش را پیش 

فاده رفتن نیاز داریم از وسیلۀ متفاوتی استراه برای پیش ر برخی از لحظاتِرانیم اما دمی

 کنیم.

بواسطۀ  کهرو را ببینی، همچنانتوانی پیشدر برخی موارد، بواسطۀ تخیل نیز می

خارج از »توانیم به جنبۀ اتوپیایی برویم، برای کسانی که توانی. اکنون، میبینش می
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های بودن به معنای مردی دیوانه با ریش«پیامبر»رای من، خندد( بهستند! )می« جایگاه

کثیف نیست، یا زنی دیوانه. این به معنای قویاً در زمان حال بودن است، پاهایت روی 

شود. زمان ای که پیشبینی آینده تبدیل به چیزی عادی میگونهزمین محکم باشد، به

در  گونی را تصور کنی. تخیلتوانی آیندۀ ممکنِ دگرشناسی، میحال را به خوبی می

 توانم برای تو و خوانندگان احتمالیشانۀ رویاهاست. در این لحظه، میبهاین سطح شانه

شدت مان داستانی دربارۀ پیشبینی تاریخ را تعریف کنم که وقتی آن را شنیدم بهکتاب

 متاثر شدم.

با  زدیککردم که از نچند سال پیش، در بیسائو بودم، و با مردمی صحبت می

در جریان مبارزۀ انقالبی کار کرده بودند. در یک لحظه، زنی که با او « امیلکار کبرال»

شستی با جویان در نپائولو، یکبار با گروهی از ستیزه»کردم به من گفت، صحبت می

بخش کرد جنبش رهاییکرد و تالش میرفیق کبرال بودم. کبرال با ما صحبت می

برخی  کردنکند. پس از یک ساعت مباحثه، پس از روشن پیشرفت را ارزیابیروبه

هایش را بست، و به ما گفت، حاال بیایید رویاپردازی کنیم. و نکات، او ناگهان چشم

سپس با چشمان بسته شروع به صحبت کرد. او دربارۀ آنچه صحبت کرد که بعد از 

ازمان کشور، یات سبیسائو باید باشد. اما او حتی به سمت برخی جزئاستقالل در گینه

د. کردنکه دیگران در سکوت گوش میمردم رفت درحالیو بوروکراسی، آموزش، 

هایی در رویا، به صحبتش پایان داد و یکی بعد از سی یا چهل دقیقه از چنین صحبت

ی از او پرسید. او پرسید، رفیق کبرال این یک رویا سؤالجویان خطر کرد و از ستیزه

یش را باز کرد، به او نگاه کرد، خندید، و گفت، بله این یک هانیست؟، کبرال چشم

ت چه فقیر اس ن داد:رویاست، یک رویای ممکن. و جلسه را با گفتن این حرف پایا

 .«البی که رویا نداردانق
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ست. لوحانه اگراییِ سادهآلاین تخیل است. این امکان فرارفتن از فردا بدون ایده

کردن المکردن حال و اعای دیالکتیکی بین محکومبطهمثابۀ رااین اتوپیاگرایی به

فرداست. برای پیشبینی فردا بواسطۀ رویاپردازی امروز. مسئله همانطور که کبرال 

گفت، این است که رویا ممکن است یا نه؟ اگر کمتر ممکن است، مسئله برای ما این 

 است که چطور آن را بیشتر ممکن کنیم.
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