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 یادداشت ناشر

 

تۀ پائولو نوش« کنش فرهنگی برای آزادی» عیناً از روی کتاب رو داریدمتنی که پیش

آخرین بار در  کتابنگاری شده است. این حروفترجمۀ احمد بیرشک  فریره و

دلیل بازنشر این کتاب  توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده بود. 1364ماه اسفند

بودن آن و همچنین کیفیت پایین نایاب« رهاییمرکز پژوهش و آموزش »توسط 

نگاری سال پیش انجام شده بود. در حروف 30نگاری پیشین است که بیش از حروف

ده بود ش منتشرۀ کتاب که توسط انتشارات خوارزمی شدجدید کامالً به متن ترجمه

همچنین شمارۀ صفحات بر اساس متن اصلی کتاب تعیین شده تا بتوانید  ایم.وفادار بوده

 به راحتی در متون مختلف به آن ارجاع دهید.
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 پیشگفتار مترجم
 

فریره در دسترس خوانندگان فارسی زبان گذاشته  اینک سومین کتاب از پائولو

 ای نوشت.ای، یا دیباچهشود؛ و سزاوار است برای آن مقدمهمی

در این مقدمه بر سر آن نیستم که پائولو فریره را به خوانندگان بشناسانم. این کار در 

کتاب قبلی صورت پذیرفته است و فریره در نزد مردم دلبسته به آموزش و پرورش 

دی ناشناخته نیست؛ و نیت آن را هم ندارم که خالصۀ کتاب را در چند صفحه، مر

دست و پا شکسته، در برابر چشم خواننده بگذارم؛ یا از کتاب تعریف و تمجید کنم: 

 مشک آن است که خود ببوید.

 خصوص برای مسئوالن دستگاه تعلیم و تربیت کشور.این مقدمه هشداری است، به

خواهند قومی را راد و آزاده آموزش و پرورش! کسانی که می طرفه چیزی است این

خواهند زنند؛ و کسانی هم که میبار آورند دست به دامن تعلیم و تربیت میو آزاد به

ای بر مردمی چشم بر حکم و گوش بر فرمان حکومت کنند بهتر از تعلیم و تربیت وسیله

 شوم.م، به یکباره وارد اصل مطلب میآنکه به حاشیه بپردازکنند. اکنون، بیپیدا نمی

 مؤلف این کتاب از برزیل برخاسته است و مترجم آن از ایران.

برزیل کشوری است که بیشتر از نیمی از قارۀ امریکای جنوبی را در برگرفته است. 

برابر ایران  5کیلومتر مربع است، یعنی بیشتر از  8500000مساحت آن نزدیک به 

میلیون تن بوده است،  115ش. حدود  1357عی. جمعیت آن در کیلومتر مرب 1680000
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برابر جمعیت  3میلیون. پس جمعیت برزیل نزدیک به  40و جمعیت میهن ما نزدیک به 

 ایران بوده است.
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نفر،  24نفر در کیلومتر مربع بوده و در ایران  5/13نتیجۀ آن چگالی جمعیت در برزیل 

ر چگالی جمعیت برزیل. چگالی، پراکندگی جمعیت کشویعنی کمی کمتر از دو برابر 

دهد، هرچه چگالی کمتر باشد پراکندگی بیشتر است؛ و پراکندگی جمعیت را نشان می

 عامل بازدارنده است در برابر رشد تعلیم و تربیت.

هجدهم و  هایپوستانی هستند که در سدهنزدیک به نیمی از مردم برزیل از تبار سیاه

جبران کمبود نیروی انساین در کار شکوفای کشاورزی به بردگی از نوزدهم برای 

پوست است، کسی سفیدپوست خالص و افریقا آورده شدند. کسری از جمعیت سرخ

 اند؛ زیرا که در برزیل، خوشبختانه،وجود آمدهای از آمیزش سیاه و سفید و سرخ بهعده

های با استعدادتر از مردم کشور از تبعیض نژادی اثری نیست. در هر حال مردم برزیل نه

 استعدادتر، شاید بتوان گفت درست مثل ما.دیگرند و نه بی

صدم درصد در  44طور متوسط ش. به 1357تا  1300سرعت رشد جمعیت ایران از 

میلیون نفر  5/2نفر؛ رشد جمعیت برزیل  500000سال بوده است یعنی سالی کمتر از 

رشد جمعیت نیز عاملی بازدارنده در برابر  در سال است. و مسلم است که سرعت

 سرعت رشد آموزش و پرورش است.

مان مطابق آماری که منبع آن یونسکو است نسبت باسوادی در مردم میهن 1357در  اما:

درصد زن( بوده است.  7/65درصد مرد و  3/70درصد ) 68درصد و در برزیل  8/22

 نسبت، سه برابر به نفع برزیل است.

یث ماندگی ما از حبا اینکه عوامل نامساعد در آن کشور بیشتر بوده عقب بنابراین

شروع کردیم و در  1314سوادآموزی خیلی زیادتر است. ما آموزش بزرگساالن را از 
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سوادی بستیم، حتی پرچم پیکار جهانی بر دوش سال دو بار کمر جهاد با بی 50این 

 اهریمنی( پیدا شد و جلوی آرزوی بیدالن بارای )اینقول شاعر فرشتهگرفتیم! اما، به

 ! باید دید چرا؟1دیوار کشید
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معقول نیست که بعد از تغییر نوع حکومت، با این همه گرفتاری که از آسمان و زمین 

برای ما فراهم آمده است، در مورد سوادآموزی انتظار معجز داشته باشیم. اما این انتظار 

مر ماندگی بیندیشند، و حاال که ابه دالیل این عقب جا است کهاز مسئوالن بسیار به

تعلیم و تربیت را در انحصار دستگاه دولتی دارند و به شرکت بخش غیردولتی در این 

نحوی دهند، خود دامن همت بر کمر زنند و این درد را بهامر حیاتی ملی، رضا نمی

 اصولی درمان کنند.

ور است ین کار با دستگاه تعلیم و تربیت کشمن در پی آن نیستم که طرحی ارائه کنم، ا

که اگر مصلحت ببینند نظر دیگران را هم جویان شوند. اما در اینجا فقط به مسئوالن 

هایی را که در جوامع موفق در امر سوادآموزی طی کنم که راهعزیز دستگاه توصیه می

یاد داشته به شده است موردنظر قرار دهند، و در هر حال این دو دستور حکیمانه را

 باشند که: منگر که گفت، بنگر چه گفت.

 مرد باید که گیرد اندر گوش / ور نوشته است پند بر دیوار

 احمد بیرشک

 1364اسفند 
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 دیباچه
 

ندرت رود و خود بهجهانی که بسیار از آن سخن می و اینک آوایی از جهان سوم،

ه تنهایی دارد و نبه سوم تر آنکه این آوا، نه روی سخن با جهانگوید. و مهمسخن می

اند. این آوا، نه نمایندۀ کسی است و نه برای «کشورهای مادر»هایی که در با قدرت

ین پیش در امریکای الت استغاثه یا اعتراض بلند شده است. پیام آن، که از چند سال

آوایی با جهان هایی از جهان اول، که به دلیلی احساس همپخش شده، امروز در قسمت

 یابد.رسد و پژواک میکند، به گوش میسوم می

را نوشت چیزی روی داده است. وقتی که « 1نفرینیان خاک»از زمانی که فرانتس فانون 

، با نوعی هشدار، چنین گفت: 2پل سارترمنتشر شد ژان  1960آن کتاب در اوایل دهۀ 

گوید. به گفتۀ سارتر جهان سوم در کتاب فانون به خود آمده است او با ما سخن نمی

گوید؛ این کتاب را با جهان ارباب کاری نیست. و سارتر به گفتۀ و با خود سخن می

ی دلبستگ ماندن خوددهد که اگر جهان ارباب، یعنی اروپاییان، به زندهخود ادامه می

 گوید دقت کنند.داشته باشند جای آن است که در آنچه این مرد می

کنندگان جهان اول را وهن کردن به ادارهجهان سوم، در آوای پائولو فریره نیز خطاب

شمارد. به عقیدۀ فریره، و نیز به عقیدۀ بسیاری از همتاهای او، میان دو دشمن می

های خاموش جهان مرفه، یا ا فریره از بخشتواند داشت. اموشنود وجود نمیگفت

                                                           
1 Frantz Fanon, (The Wretched of the Earth) Les damnes de la terre. 
2 Jean Paul Sartre 
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کند شده و بسیار مصرفی، دعوت میکم از اعضای بیدار آن جوامع سخت کنترلدست

 وشنودکه با گفت
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زیند دیگر باره کشف کنند و به رسالت خود پی ، جهانی را که در آن می«نفرینیان»با 

از دیدار کوتاه او  1969دیگر در های ببرند. استقبال پرشوری که دانشجویان و اقلیت

. های کر گران نیامده استاز ایاالت متحده امریکا کردند نشان داد که دعوت بر گوش

، که با همکاری چند مرکز دیگر، به این 1مرکز پژوهش برای رشد و تحول اجتماعی

د ردیدار امکان بخشید، معتقد بود که برخورد پائولو فریره با واقعیت امریکا، و برخو

ای با اندیشه و شخصیت او، جز نتایج سودمند نخواهد های تودهفعاالن مبارزات جنبش

 داشت. این نظر برخطا نبود.

ای است با موقعیت مشخص؛ و هر تالشی که بر اساس اندیشۀ پائولو فریره اندیشه

عمل آید در دم آن را کارایی مسلم روش سوادآموزی او، برای تعمیم انتزاعی آن به

 –سازد. موقعیتی که شیوۀ کار فریره را پدید آورد کند و مخدوش مییف میتحر

های ظهور توده –همچنان که او خود به دقت بسیار در مقدمۀ کتاب حاضر آورده است 

تر یقنیافته، یا به بیان دقاصطالح توسعهمردم در صحنۀ سیاست ملی در کشورهای به

ین موقعیت ظهور جهان سوم در صحنۀ تاریخ امریکای التین است. در زمینۀ جهانی، ا

مکانات. آورترین اانگیزترین و نیز یأسمعاصر است. و موقعیتی است آبستن هیجان

ه گشاید یا به رااستعمارزدایی از جهان سوم یا راه را بر آزادی راستین نوع بشر می

شیابی ارز انجامد. بنابراین موقعیتی است در خورمؤثری برای منقاد ساختن آدمی می

 های تربیت.ای از مفهوم و روشتازه

                                                           
1 The Centre for the Study of Development and Social Change 
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« توسعه»هایی است که دربارۀ توان گفت که این نکته جوهر همۀ بحثبه یک معنی می

گیرد. و آشکارا چیزی است فراتر از هر بحث ایدئولوژیک دیگر. و بسی صورت می

تصویر  دو باالتر از مبارزۀ میان منافع اقتصادی یا سیاسی متخالف. آنچه مطرح است

ه تر یکی تصویری است جاافتاده کمتفاوت و متباعد از انسان است؛ به بیان درست

وار به دیگران تجویز کنند؛ و دیگری تصویری کوشند آن را نسخهدارندگانش می

است نو که در تالشِ بودن است. بدین ترتیب اندیشۀ پائولو فریره با چیزی که با عنوان 

 ف شده و، نیز با تالش برای یافتنصیتو« ساختن فرهنگ مخالف»
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کند. این بحث ما را به ای )رادیکال(، پیوند پیدا میتعریف و روش آموزش ریشه

شود. و از این روی است که فریره روش مان رهنمون میهای انسانیتسرچشمه

های فلسفی روش آموزش خود عرضه الفباآموزی خود را با گریزی به پیشفرض

 دارد.می

صل عمدۀ این فلسفه رسالت آدمی است به اینکه بیشتر شود، یعنی بیشتر از آنچه در ا

هر زمان و در هر مکان هست. بدین ترتیب انسان رشدیافته، مگر به مفهوم 

شناسانۀ آن، وجود ندارد. جوهر انسان در این است که در یک سر غیرطبیعی زیست

تعداد وی است در فراترشدن از آنچه مداوم باشد. به بیان دیگر ویژگی نوع انسان اس

صرفاً بدو داده شده و از آنچه کامالً مشخص است. وی این استعداد را مکرر نشان داده 

 است.

 –سازد گر میکند و جلوهکه جهان را دگرگون می –او  1رسالت آدمی در کردار

دمی آ پذیرد. این کردار، که عبارت از کنش و زبان است، به نوبت خود بهتحقق می

                                                           
 Praxisۀ کار برده شده و ترجمکردار در این کتاب به مفهوم عمل توأم با اندیشه یا کار همراه با فکر به 1

 م.-است.
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افق  کند و؛ به این معنی که مشروطش می«سازدبیشتر معین می»گردد و او را بازمی

اش باید در محدودۀ آن صورت پذیرد. سازد که اعمال بعدیمفاهیمی را مشخص می

« شترتعین بی»به تقویت این  –سازی های دیگر اجتماعیمانند همۀ جریان –آموزش هم 

بودن آموزش، یعنی از استعداد آن به ظاهر ز دو ارزشیگرایش دارد. پائولو فریره ا

ریزی و ساختن آنچه در آدمی به کمترین درجه متعین است، و از توانایی آن در برنامه

گیرد که به عقیدۀ من تز اساسی اوست: آموزش ساختن او، چیزی را نتیجه میمتعین

آزادکردن. آموزش، با کردن است یا برای طرف وجود ندارد. آموزش یا برای رامبی

ای برای تواند وسیلهشود، میکننده شناخته میاینکه معموالً به صورت جریانی مشروط

 زدایی شود. اختیار انتخاب در آغاز با مربی است.شرط

زدا باشد که آدمی، چون در اصل موجود مشروطی تواند شرطآموزش از آن رو می

رد، سازد پی ببد به آنچه او را مشروط میتواناست، در اصل موجودی نیز هست که می

 ند به کنش و رفتار خود بیندیشد وتواو می
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تواند محسوسات خود را درک کند. کلید درک محسوسات، و در نتیجه کلید می

نی سازی، که هم به معاست. مسأله« ازیمسأله»بازیافتن واقعیت نهفته یا رازگونه، 

گر، ه پرسش کشیدن و در نتیجه نگرشی است چالشکردن است و هم به معنی بپرسش

نیز  «تعین بیشتر»بردن در عین حال که شروع فعل اصیل دانستن است آغاز از میان

 های خاموش وبردن کرداری که به آدمی بازگشته است. تودههست، یعنی از میان

ا رس و یهای دباشند یا در کالس« روستاهای جهان»پذیرندۀ منفعل، اعم از آنکه در 

برند. پس سازی پی نمیآسانی به مسأله، به«شهرها»های تلویزیون در در برابر دستگاه

متعلمان  اش هم به مبارزه طلبیدننقشی بسیار مهم بر عهدۀ مربی انقالبی است که وظیفه

« ریزمینۀ نظ»یا « نظریه»است و هم به چالش خواندن واقعیتی که باید مطالعه شود. 



 دیباچه   

وسیلۀ وشنود است، یعنی بررسی و تصاحب واقعیت میانجی بهگفتسازی، مسأله

 عامالنی هشیار که نسبت به یکدیگر در رابطۀ کارساز به کارساز قرار دارند.

اما ممکن است که این زمینۀ نظری به تباهی گراید و به ایدئولوژی که نقطۀ مقابل 

است که از طریق اداری ای وشنود است بینجامد. ایدئولوژی، آموزه یا نظریهگفت

های وشنود نیازی مداوم است تا بتوان ساختشود. بنابراین به گفتحفظ و منتقل می

 دیوانساالرانه را درهم کوبید و از سنگربندی منافع خاص جلوگیری کرد.

یر در میان گجای شگفتی نیست که روش فریره، چنانکه گزارش شده، نتایجی چشم

اراضی ای و نهای حاشیهالتین داشته، و تیر آن در میان گروهسواد امریکای دهقانان بی

جهان صنعتی به هدف نشسته است. و درک این مطلب هم دشوار نیست که چرا روشی 

که بر این فلسفه استوار است از طرف کسانی که قدرت سیاسی یا دانشگاهی را در 

ب یقت آنکه در قلدست دارند با احتیاط، اگر نه با هشدار، استقبال شده است. حق

نامد وجود می« فرهنگ سکوت»ای از آنچه وی روشن فریره تجربه و درک سرزنده

دارد؛ و در هستۀ مرکزی برنامۀ او تصمیم به نابودکردن این فرهنگ نهفته است. این 

دقت تشریح کرد و ساختش را تحلیل نمود، عالمت فرهنگ سکوت، که باید آن را به

گر آن است: این فرهنگ، فرهنگ جویزکننده و توصیهشاخصی دارد و آن سرشت ت

 ، به سخن کوتاه،«آگاهی»طالعیه و امالکردن، ا
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 فرهنگ واقعیتی است که جریانش از پیش معین و از پیش هضم شده است.

تنها ساخته از واقعیت کذایی، و نههای پیشگونه تعریفجهان سوم مدتی دراز را با این

. سر آورده استساخته از واقعیت تاریخی خود، بهای پیشهآن، بلکه با تعریف

است، موجوداتی که « کارپذیر»گونه غذای جویده معموالً خوراک موجودات این

ها تاریخ جهان سوم تناند. نهنیستند و یا هنوز برای خود نیستند، بلکه برای دیگران زیسته



 کنش فرهنگی برای آزادی

ر حقیقت اند. دان تعریف کردهاند بلکه معنی آن را نیز دیگررا دیگران برایش ساخته

توان گفت که جهانی است به بهترین صورت کارپذیر، در وصف جهان سوم می

اند و مطیع و منقاد تصرف درآوردهاند و بهجهانی که دیگران آن را کشف کرده

ا تغییر اند، و کیش آن راند و آنگاه به تربیت آن پرداختهاند و بر آن فرمان راندهساخته

کردن آن بوده هدف این عالقه و عمل دیگران آرام«. اندکمک کرده»ند و به آن اداده

خواهانۀ جهان اول، موضوع تاریخ جدید کردن جهان سوم زیر فرمان نیکاست. آرام

ها نیز ها و ادارات کشوری، بلکه کلیساها و دانشگاهتنها ارتشبوده است و هست. نه

 ند.اسابقه، دست داشتهدر این تالش بی

چالش پائولو فریره، که آوایش یکی از آواهایی است که پیوسته بر تعدادشان افزوده 

برای ستمدیدگان جهان اول نیز چون ستمدیدگان جهان سوم، این است که  –شود می

این تاریخ و سرشت ضدانسانی آن را بار دیگر کشف کنند و برای ساختن تاریخی 

 کدیگر دهند.راستی انسانی و عام دست به دست یبه

خواهانۀ این دعوت و این روش تربیت تکیه شود؛ الزم نیست که بر ماهیت آرمان

 ناپذیرند، بلکه از آن رو که طرد واقعیتخواهانه نه به این مفهوم که این دو تحققآرمان

ازد و ستر در دورنمایی واحد، یکی میزدا را با اعالم واقعیتی احتماالً انسانیانسانی

مستقری  خواهانه بدین معنی که نظامیب بیشتر به آینده توجه دارد. و نیز آرمانبدین ترت

رفت. توان آن را نادیده گکه در برابرش صف آراسته است بسیار نیرومند است و نمی

ی هاتنها در دستگاهگذارند نههایی که امروز سرزده به صحنۀ تاریخ قدم میملت

های داران کنونی خود نیز نشانهفکر زمام سیاسی و اقتصادی خویش، بلکه در طرز

 کارها بهکردن آنکه برای آرام بینندها تالشی را میقرن
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امانی از کننده جریان بیرفته است. وسایل ارتباط جمعی و مدارس جوامع اداره

ای از ها نشانهآورند که تعداد کمی از آنوجود میها را بهارتباطات و دستورالعمل

ان ایستادگی دارند. شمال و غرب با اصرار، مدعی داشتن حق تعیین حقیقت جنوب امک

 روحی اندگیدرم از حالتی خود ریشۀ عمق در گرفته نام نیافتگیو شرقند، و آنچه توسعه

 جنبۀ از و داشته مقرر را آن گرسرکوب فرهنگی که است وضعی عینی، جنبۀ از است:

 ست.ا پذیرفته بردبارانه را فرهنگ آن هایلدستورالعم که است تفکری طرز ذهنی،

 تاس درآمده حرکتبه «کارپذیر» جهان آنکه از حاکی خوردمی چشمبه هاینشانه اما

 هاییتعریف چارچوب در نباید را اول جهان حقیقت که کندمی پیدا رواج احساس این و

 آن انیانقرب آگاهی و زندگی در را آن باید بلکه یافت، است داده اعتبار آن به خود که

 لیرید و رنج و است، نرفته میان از تانزانیا و کوبا و چین هایسرمشق کرد. جستجو

 برای ازهت زبانی از که هستند هم مردمی نمانده. پوشیده نظرها از ویتنامیان باورنکردنی

 مردم ینا که جا هر و گویند؛می سخن کنیم،می زندگی آن در که واقعیتی مجدد تعریف

 هاست.آن به خطاب فریره پائولو آوای ندباش

 1کوتینیو وئیگا دا ژوئون
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 مقدمه

 رد که باشد مهم – خوانندگان برای هم و خودم برای هم – مطلب این که کنممی گمان

 دربارۀ ایمهاندیشه کلی درک برای که بکوشم چند نکاتی ساختنروشن به سخن آغاز

 اند.اساسی «آزادی برای کنشی عنوان به آموزش»

 این لیاص اهداف از یکی که کندمی پیدا بیشتری بسیار اهمیت رو آن از مطلب این و

 دادنشانن است، گرفته قرار حثب مورد بزرگساالن سودآموزی جریان آن در که کتاب،

 جهت در بود خواهد کنشی باشد، آدمی خاطربه آموزش اگر که است واقعیت این

 توانمین هرگز را کار پیچیدۀ کلیت «.کردن بر از» نه است «دانستن» رو این از و آزادی،

 و عم،ا طوربه آموزش اینظریه چنین در زیرا دریافت، مکانیستی اینظریه کمک به

 آید.ینم شماربه دانستن و شناختن عمل عنوان به هرگز اخص، طوربه سالمندان موزشآ

 از خالی هلوحانساده که کندمی تبدیل کار شیوۀ مشتی به را آموزش تجربۀ نظریه این

 و عقیم عملیاتی ضمن در آموزش جریان هاآن طریق از و شوند،می انگاشته غرض

 آید.درمی بیقال کاری صورتبه دیوانساالرانه

 روشن را دنکر بر از و دانستن میان ایریشه تفاوت بعدها نیست. پایهبی اظهارنظری این

 دهیممی بزرگساالن سوادآموزی به که را زیادی اهمیت دالیل و ساخت خواهیم

 آورد. خواهیم
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 اینجا رد که تفکری تاریخی-اجتماعی بودنمشروط دربارۀ چند کالمی به نخست اما

 بیلق این دربارۀ انتقادی تفکر ضرورت دربارۀ توضیحی به نیز و شود،می عرضه

 پردازیم.می بودن،مشروط

 به وارههم و دهندمی تشکیل را کلیتی زبان و اندیشه دوگانگی، از فارغ دیدگاهی از

 و فرد یانم دیالکتیکی رابطۀ از اصیل زبان-اندیشه دارند. اشاره اندیشنده فرد واقعیت

 خود زا فرهنگی هایجریان مورد در آید.می وجودبه او فرهنگی و تاریخی عینی یتواقع

 ودخ زبان-اندیشه است. کارپذیر یا وابسته جوامع سرشت نمایندۀ که ایبیگانه

 یازخودبیگانگ هایدوره در جوامع گونهاین که است روی این از و است، ازخودبیگانه

 یدهاندیش که آنچنان واقعیت دهند.نمی بروز خویش از اصیلی اندیشۀ گونههیچ حاد

 با بلکه ،نیست متناظر شود،می تجربه زندگی در عینی طوربه که واقعیتی با شود،می

 در نه ه،اندیش این پندارد.می آن در را خود ازخودبیگانه، انسان که دارد مطابقت واقعیتی

 ابزار – داردن ارتباطی آن با ندهاندیش فرد عنوان به ازخودبیگانه انسان که عینی، واقعیت

 کنش، از هک تفکر شیوۀ این آرزویی. و تصورشده واقعیت در نه و شودمی شمرده مؤثری

 انانس است. گم اثربی و دروغین هاییواژه در مانده جدا است، اصیل اندیشۀ مالزم که

 است، هنندکاداره جامعۀ سبک مجذوب ناپذیرمقاومت نحویبه که آنجا از ازخودبیگانه

 دارد.ن راستین تعهدی خود جهان به نسبت گاههیچ و کندمی دلتنگی احساس همواره

 آرزوهای از یکی بودن،زنده جایهب نمودن،زنده
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 وتعبیر هاندیش از بازتابی عموماً  جهان از تعبیرش نحوۀ و تفکرش است. او ازخودبیگانۀ

 که کند درک که است آن از مانع اشازخودبیگانه فرهنگ .1است کنندهاداره جامعۀ

                                                           
برند: نوبت خود معموالً از یک بیماری مخالفت رنج میکننده، چنانکه طبیعی است، بهاین جوامع اداره 1

ها به مصون بودن اندیشۀ خود از هر خطایی اعتقاد راسخ دارند، و بدین دلیل پیروی دقیق از آن را آن



 مقدمه   

 گرم شود واقع قبول مورد مرزهایش سوی آن در تواندنمی جهان از او تلقی و او تفکر

 هانج این ورای در او تلقی و اندیشه باشد. وفادار خود خاص جهان به او که صورتی در

 و کندمی احساس اندیشمندانه را خود جهان که است معنی واجد حد آن تا فقط

 ربهتج کنندهدگرگون و جمعی کرداری میانجی عنوان به را آن که جهانی شناسد،می

 است. کرده

 نتیجۀ لکهب نیست، فردی صرفاً گزینشی نتیجۀ جهان، از و خود از شدنآگاه گونهاین اما

 جۀنتی در برخی و کندتر برخی کارپذیر، جوامع آن در که است تاریخی جریانی

 وابسته هب و اندیشندمی خود به تر،سریع شوندمی متحمل هک ایساختی هایدگرگونی
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 مه کند،می مشخص را جوامع این گذار مرحلۀ که لحظات این برند.می پی خود نبود

 صدای و سر پر حضور بر و ها،توده ظهور بر است گواه و آفریننده؛ هم و است تردیدآمیز

 .1ضعف و شدت لفمخت هایدرجه با تاریخی، جریان این در هاآن

                                                           
کنیم: کیه میفقط بر یک واقعیت آشکار ت شمارند. با این گفتهبرای جوامع وابسته کاری کامالً طبیعی می

کند که که چیزی را ایجاب می[در رابطۀ بین کشور مادر و جوامع وابسته، ازخودبیگانگی این جوامع 

متناظر است با رفتار  ]نامدمی Exemplarismگرایی آن را نمونه Guerreiro Ramosگریرو راموس 

ور طکردن این حکم خودداری کرد، زیرا همانباید از مطلق منشانۀ کشور مادر. اما در هر دو موردارباب

منشی نیز در کشور اندیشند ساکنان نااربابوار میکه در میان ازخودبیگانگان کسانی هستند که نابیگانه

 شوند.برند و جدا میمادر وجود دارند. اما این هر دو، به دالیلی متفاوت، از معیارهای خاص خود می
دهد. ها ظاهر باثباتی میپذیرد که بداندر کشورهای مادر به طریق خاص خود صورت می فرایند گذار 1

ها یمردم هستیم، که سابقاً به عنوان یک مسأله ترین بخشکشیدهدر آن کشورها نیز شاهد ظهور ستم

ن خود دها با سربرآوروجود نداشتند، زیرا در پشت حجاب رفاه جامعۀ خود پنهان مانده بودند. این گروه

ها را به یکی از دو صورت احساس کنند: یا خود را های قدرت حضور آنشوند که ساختموجب می

های تترین صورگریزی نباشد، و یا به تهاجمیدهند تا از قبول حضورشان در مسیر تاریخسازمان می

 آورند.اعمال فشار سیاسی روی می
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 مککم و آفریند،می جامعه در را ایتازه زندگی سبک طبیعتاً ایتوده حضور این

 این از که را جامعه بیرونی و ونیدر تضادهای
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 ارآشک بود، نشده کشف روشنفکران اصطالحبه برای هم و هاتوده برای هم پیش،

 برخی شود.می آغاز ازخودبیگانه فرهنگ دربارۀ داوری ترتیب بدین سازد.می

 برای حقیقت در و دهندمی تغییر داشتند جامعه دربارۀ قبالً که را نظری روشنفکران،

 ذاتی یفرومایگ ازخودبیگانگی را آنچه کنند.می کشف را جامعه ساخت بارنخستین

 حکم رد که ازخودبیگانگی، همان نتیجۀ عینی طوربه اکنون شمرد،می مردم هایتوده

 گفرهن چه هر ترتیب بدین شود.می شمرده است بودنزیرسلطه موقعیت از نمودی

 ایاننم یشترب گیردمی نشأت آن از که ایستمگری واقعیت شودمی تربرهنه ازخودبیگانه

 یگانهب فرهنگی جنبۀ از که ایجامعه سو یک از شود:می ظاهر دوگانه الگویی گردد.می

 را آن و راندمی ستم آن بر که است ایجامعه به وابسته کل، یک صورتبه است، شده

 جامعۀ ودخ در دیگر، سوی از و است؛ گرفته خود فرهنگی و اقتصادی مصالح خدمت به

 اهگ و هستند خارجی نخبگان همان گاه که قدرت، بصاح نخبگان ازخودبیگانه

                                                           
ساختند های آموزشی متمرکز میرا بر خواست های دانشجویی که زمانی دراز همۀ حواس خودگروه

روشنفکر  ترین عناصرکنند. بر مترقیکشیده شرکت میهای ستمهای گروهتدریج در ناآرامیاینک به

 رد.گیکم مورد تردید قرار میگذرد. بدین ترتیب طرح کامل جوامع کشور مادر کمنیز همین می

ا را در جذب هعی در این جوامع باید استعداد بیشتر آنراست است که در گفتگو از جریان تحول اجتما

بارها این  Marcuseهاست، در نظر گرفت. مارکوزه ها، که نتیجۀ تکنولوژی بسیار پیشرفتۀ آننارضایی

های تواند بسیاری از این جنبشواقعیت را خاطرنشان ساخته است که این نیروی تکنولوژی می

رهنگ عامه تبدیل کند. اما این نکته جزئی از موضوع بحث ما نیست آمیز را به تجلیات صرف فاعتراض

 توان چنانکه شایسته است به آن پرداخت.ای هم نمیای سادهو در پاصفحه
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 ند،اشده تبدیل داخلی قدرت هایگروه به استحاله نوعی با که هستند خارجیانی

 کنند.می تحمیل مردم هایتوده بر را ستم و سرکوبی از دستگاهی

 دهش نتیجه هاآن استعماری مرحلۀ از که دارند اساسی بعدی جوامع این صورت دو هر در

 و استقرار «1سکوت فرهنگ» یک صورت به هاآن فرهنگ که است این آن و ت،اس

 اینجا در است. بوده یافته دوام
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 را انهازخودبیگ جامعۀ که کنندهاداره جامعۀ ،بیرون از است: آشکار دوگانه الگوی نیز

 المک مادر، کشور مقابل، در اما شنود؛نمی را آن صدای و دارد خود سیطرۀ زیر بارهیک

 تسکو به را زیرسیطره جامعۀ عمالً وسیله بدین و کندمی تجویز وارنسخه را خود

 صاحب نخبگان وسیلۀبه هاتوده ازخودبیگانه جامعۀ درون در ضمن، در کشاند.می

 شوند.می کشانیده گونهاین از سکوتی به قدرت

 اب و آیندیم بیرون شدگیافسون مرحلۀ از خود قیام با مردم هایتوده که وقتی

 سازماندهی از ایمرحله به که کنندمی اعالم خود کنش یاری به پیاپی هایخواست

 بگاننخ شکنند، درهم را خود مطیعانۀ سکوت توانندمی که شوندمی نزدیک کافی

 قدرت نخبگان اگر و .2سازند متوقف را جریان که کوشندمی خشونت با قدرت صاحب

 دعوت» ،کنندهاداره جامعۀ بازگردانند اولین سکوت به را هاتوده که باشند نداشته را آن

 گیرد.می برعهده را مهم این انجام نشده، یا «شده

                                                           
 Cultural Freedom inآزادی فرهنگی در امریکای التین مراجعه کنید به « فرهنگ سکوت»دربارۀ  1

Latin America .اثر خود من 
خیلی سطحی از سیاست امریکای التین مؤید این حکم است: کودتاهای پیاپی نباید حتی یک بررسی  2

 عکس این کودتاها ولیاقتی مردم امریکای التین در ادارۀ سرنوشت خود شمرده شود، بهنشانۀ بی

احب های کوچک صبرند واکنش گروهکار میخشونتی که برخی از رهبران برای حفظ قدرت خود به

 کنند تا مردم شوند.ذ کشور مادر است در برابر فشار مردمی که تالش میقدرت و زیر نفو



 کنش فرهنگی برای آزادی

 عمالا سکوت به هاتوده بازگرداندن برای که سرکوبی با، همراه و از، پیش همیشه

 ونچ هاییواژه که زبانی-اندیشه هر تا آیدمی عملبه پردازیافسانه برای تالشی شودمی

 ،سلطه ،ازخودبیگانگی

*20* 

 رایب گردد. قلمداد اهریمنی برد کاربه را ،خودمختاری و سازیانسانی ،رهایی ،ستم

 ویر زداییتوهم به است الزم لوحساده اما نیتخوش تودۀ میان در تالش این با مقابله

 ینیع مقوالت بیان یعنی چیستند: نمایندۀ راستیبه هاواژه این که دادنشان و آورد

 کسی هب سوم جهان رد هاآن انگیزغم سرشت که هستند ایسیاسی و تاریخی-اجتماعی

 د،بو چنانکه ،«سکوت فرهنگ» برزیل در که زمانی دهد.نمی را ماندنطرفبی اجازۀ

 ساالنبزرگ سوادآموزی برای روشی تنظیم به سوم، جهان از مردی عنوان به من، شد افشا

 سکوت گفرهن خود بطن از که آموزشی اینظریه بلکه مکانیکی روشی نه اما پرداختم.

 کار بزارا به بلکه فرهنگ، این صدای به نه عمل، در بتواند که اینظریه – ودب شده زاده

 است. لرزان هنوز که شود تبدیل صدایی آن

 چنین نیست. برکنار دیگر هایاندیشه تأثیر از البته، شود؛می پرورده اینجا در که فکری

 امعجو مردم یا سوم جهان مردم مثبت هاییاری هرگز ما است. غیرممکن چیزی

 است آموخته ما به خودمان خاص جهان با رویارویی اما ایم.نکرده طرد را کنندهاداره

 ما هانج به  سادگیبه تواننمی برآید جهان از دیگری بخش از که را ایاندیشه هر که

 در راموس گریرو پرفسور که داد قرار عملی مورد را آن نخست باید بلکه زد. پیوند

 دید چنین یک بدبختانه است. نامیده «شناختیجامعه تحویل» ،1اجتماعی تحویل کتاب

 نوزه است سکوت جهان که جهان این است. نیافته رواج سوم جهان در هنوز علمی دقیق

 ،«دارد صدایی» که گیرد خود به را کسی سیمای تواندنمی

                                                           
1 A Reducao Sociologica 



 مقدمه   
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 سرنوشت طرح آزادانه که کسی است، خویش هایگزینش موضوع خود که کسی

 چنین هزیراک نیست، «فطری» استعدادیبی معلول او ناتوانی این اما – ریزدمی را خویش

 سرعتبه است سربرآوردن حال در که سوم جهان این، وجود با ندارد. وجود چیزی

 ود،رمی سخن آن از همه این که توسعه، که بردمی پی و یابد؛درمی را خود وخیم وضع

 فقط طشرای این در نیست. پذیرتحقق دروغین، صدایی با یا سکوت، شرایط ادامۀ با

 است. پذیرامکان متجددشدن

 نآ مردم برعهدۀ را ناممکن نه اما دشوار ایوظیفه که – سوم جهان اساسی موضوع پس

 د.خو سخن آوردن زبان به حق یعنی صداست، داشتن حق آوردن دستبه – گذاردمی

 قطف یا دارند،می نگاه خاموش را آن که هم کسانی سخن که است صورت این در فقط

 فقط سوم جهان شود. اصیل سخنی تواندمی آورند،می پدید آن در را گفتنسخن توهم

 ادارۀ خودش و باشد، خودش اینکه حق و خود، سخن آوردن زبان به حق احراز با

 سازندمی خاموش را او که کسانی برای توانست خواهد گیرد، دستبه ار خود سرنوشت

 دارد.ن وجود اینک که شرایطی بنشینند، وگوگفت او با که بیافریند شرایطی

 کوت،س فرهنگ در صدایی داشتن به اعتقاد دلیل به که جهان، این از فردی عنوان به

 فقط ت،اس گذاشته سر پشت را مهم کمدست ولی باررنج غایتبه اگرنه هایی،تجربه

 بقمنط کسانی همۀ ناآرامی بر ریخیتا جنبۀ از من اندیشۀ اینکه آن و دارم آرزو یک
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 یا اند،دهش ساکت کلیبه که کنندمی زندگی هاییفرهنگ در حاضر حال در که باشد

 زیند،یم کنندمی تحمیل دیگران به را صدایشان که هاییفرهنگ ساکت هایبخش در

 باشند. داشته صدایی خود از که کنندمی مبارزه حال عین در ولی
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 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 
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 1است جهان و انسان از مفهومی متضمن فرهنگی عمل هر

 ۀنکت این مورد در نشماریم. شدهدرک و روشن را بدیهیات که آموزدمی ما به تجربه

 منمتض آموزشی عمل هر است: چنین توضیح کنیم،می آغاز آن با را سخن که واضح

 با هیگا – خود نوبۀ به گیریموضع این و است؛ مربی جانب از نظری ایگیریموضع

 تواندنمی این جز دارد. بر در را جهان و انسان از تعبیری – کمتر گاهی و بیشتر صراحتی

 در هچنانک حسی، تصاویر تداعی مستلزم تنها جهان در انسان گیریسمت عمل بود.

 عنیی است، دخیل آن در زبان-اندیشه چیز، هر از بیش بلکه، نیست؛ است، جانوران

 را عیتواق آن با آدمی که کرداری انسان، دارکر طریق از دانستن فعل پذیربودنامکان

 کی صورت به فقط نه جهان در گیریسمت عمل این انسان، برای سازد.می دیگرگون

 تنها لکهب نیکی،مکا و عینی کامالً رویدادی عنوان به نه و است درک قابل ذهنی رویداد

 رویدادی صورت به
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که این مقاله را ترجمه کرده است و به ژوئون  Loretta Sloverمؤلف سپاس خود را به لورتا اسلوور  1

نویس در تهیۀ دستکه  Robert Riordanو رابرت ریوردان  Joao da Veiga Coutinhoدا وئیگا کوتینیو 

 دارد.اند تقدیم میبه او کمک کرده



 کنش فرهنگی برای آزادی

 جهان رد گیری،سمت باشند. یافته وحدت عینیت و ذهنیت آن در که است فهم قابل

 واقعیت انتقادی درک مقام در را کنش اهداف مسألۀ شود، درک صورت بدین وقتی

 دهد.می قرار

 معنی هب انسان برای باشد، جهان با سازش معنی به جهان در گیریسمت جانوران در اگر

 رد انجانور گیریسمت در است. آن کردن دیگرگون طریق از جهان ساختنانسانی

 یتاریخ بعدی هم انسان، برای ها.ارزش و شقوق نه و است مطرح تاریخی شعور نه جهان

 دارای جانوران، غریزی هایعادت برابر در انسان ارزشی. بعدی هم و است میان در

 است. «طرح و برنامه» شعور

 و ایافسانه چه نادرست، چه و درست چه هدفی باشند، نداشته هدفی که آدمیانی عمل

 نممک هرچند شود،نمی شمرده کردار انتقادی، چه و لوحانهساده چه افسانه، از بری چه

 عمل از رخببی است کنشی نیست کردار چون و آید. شماربه جهان در گیریسمت است

 اساس عمل، از آگاهی و هدف از آگاهی بین متقابل ارتباط این خود. هدف از و خود

 دارد. مالزمه ارزشی شقوق و اهداف و هاروش با که است ریزیبرنامه

 و ردک تحلیل و نگریست راه این از باید را بزرگساالن به نوشتن و خواندن آموزش

 استفاده هاآن از شاگردان و مربیان که هاییکتاب و هاروش در منتقد تحلیلگر دریافت.

 ایفلسفه ت،اس انسان از ایفلسفه افشاکنندۀ که بردمی پی ایارزشی شقوق به کنندمی

 باشد. ناسازگار یا سازگار منطقی نظر از و باشد، شده بیان بد یا خوب است ممکن که

 نوعی آن از ماشینی تفکری طرز رایدا که کسی فقط
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 سوادآموزی تواندمی است نامیده «زمخت گراییماده» را آن مارکس که باشد

 درک از وحانه،لساده چنین ایوهشی کند. تبدیل تکنیکی صرفاً  عملی به را بزرگساالن



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 جهان در گیریسمت برای آدمی که ابزاری مثابۀبه تکنیک، که است عاجز نکته این

 بود. تواندنمی غرض از خالی برد،می کاربه

 به نیم.ک ثابت را خود حکم بودنبدیهی تحلیل و تجزیه با که کوشید خواهیم ما ولی

 وشتنن و خواندن آموزش برای اصلی درسی هایکتاب عنوان به که ابتدایی هایکتاب

 رمعیا مالحظۀ با را کتاب نوع دو عالوهبه پردازیم.می روندمی کاربه سالمندان به

 حتی وب.خ یکی و بد ابتدایی کتاب یک یکی گیریم،می نظر در ها،کتاب گونهاین

 قبلی عرفتم اساس بر را 1زایا هایواژه انتخاب خوب کتاب مؤلف که کنیممی فرض

 که کاری) دارد را طنین بیشترین خواننده برای یک کدام که باشد داده قرار نکته این

 خوریم(.می بر آن به کمتر اما دارد وجود
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 از را هااژهو ابتدایی کتاب نوشتن برای که دیگری همکاری از مؤلفی چنین شکبی

 یک رد مؤلف دو هر این جودو با دارد. فاصله بسیار کندمی انتخاب خودش کتابخانۀ

 را یمعین زایای هایواژه که آنانند خود مرحله دو هر در یکدیگرند. همانند اساسی جنبۀ

 بترتیبه مؤلفان هاواژه این با آفرینند.می نو هاییواژه هجاها، از و کنندمی تجزیه

 قرائتی حصطالابه متنون که سازندمی را کوچکی هایداستان رفتهرفته و ساده هایجمله

 هستند.

                                                           
ب هر واژۀ اند. بدین ترتیها به صورت هجایی ترکیب شدههایی مانند پرتغالی و اسپانیایی واژهدر زبان 1

ا هایی دیگر ساخت. امتوان واژهشدۀ آن میغیرتک هجایی زایاست، بدین معنی که با هجاهای تجزیه

ن کتاب های بعدی ایدرستی زایا باشد بعضی شرایط الزمند که در یکی از بخشبهای برای اینکه واژه

در سطح آواشناسی )فونتیک( را درست در مورد روش قرائت واژۀ زایا بحث خواهد شد. اصطالح 

های کار برد، حال آنکه کاربرد موضوعی آن کلی است. برای آنکه مفهوم واژهتوان بههجایی می-صدا

وارنر نوشتۀ سیلویا اشتن Teacherمعلم نحوی دیگر بررسی شود به کتاب موضوعی بهزایا در سطح 

 مراجعه کنید.



 کنش فرهنگی برای آزادی

 وصیهت آموزگار به رودمی جلوتر گام یک چون دوم، کتاب مؤلف که بگوییم هم را این

 نشیند.ن بحث به خود شاگردان با مطلب یا جمله یا کلمه آن یا این دربارۀ که کندمی

 که رسید هنتیج این به توانمی حقبه بگیریم نظر در که را فرضی حالت دو این از هریک

 دریابد را آن مؤلف خواه دارد، وجود انسان از ضمنی مفهومی کتاب محتوای و روش در

 که) واقعیت این از ما بازساخت. مختلف زوایای از توانمی را مفهوم این درنیابد. خواه و

 که تاس آموزگار این که کنیممی آغاز است( نهفته ابتدایی کاربرد و دید نفس در

 میانجی یابتدای کتاب که آنجا تا کند.می عرضه فراگیرنده هب و گزیندبرمی را هاواژه

 پر» دکنمی انتخاب آموزگار که هاییواژه از باید شاگردان و است شاگردان و آموزگار

 نمایان اندکاندک که را انسان از تصویری مهم بعد نخستین توانمی آسانیبه ؛«شوند

 برای «.است شده فضایی» او وشیاریه که است انسانی رخنیم آن و کرد، کشف شودمی

 ار ترسار که است دریافت همین «.خوراند» او به یا «کرد پر» را او باید بداند آنکه

 از انتقاد به که داردوامی

*30* 

 .1ایتغذیه فلسفۀ ای برآورد: فریاد یکم موقعیت در «است خوردن دانستن» مفهوم

 کاراآش است، رایج کنونی آموزشی عمل در قدراین که معرفت، «گوارشی» مفهوم این

 هک شوندمی گرفته نظر در کسانی حکم در سوادانبی .2شودمی دیده ابتدایی کتاب در

 چنینند، ایشان از بسیاری راستیبه که عبارت عادی مفهوم به نه البته ،«اندشده تغذیه کم»

 سوادیبی غذا، نوانع به معرفت مفهوم این همراه به «.روح غذای» کمبود معنی به بلکه

                                                           
1 O philosophie alimentaire! 

ها فقط سخنرانی هایی که در آنمفهوم گوارشی معرفت در متون درسی کنترل شده، در کالس 2

های ارجاعی که نه فقط یادداشت وشنودهای حفظی در آموزش زبان، درشود، در استفاده از گفتمی

ابی های ارزشیکند، و در روشها را، بلکه سطرها و کلماتی را هم که باید خوانده شوند معین میفصل

 پیشرفت شاگردان، متجلی است.



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 سمومم دانندنمی نوشتن و خواندن که را کسانی که شودمی تصور «سمی گیاهی» چون

 این درمان ایبر سوادیبی «کردن کنریشه» دوبارۀ بسیار ترتیب بدین کند.می رنجور و

  از هاواژه طریق، بدین (.1من خود ،بزرگساالن سوادآموزی) است رفته سخن بیماری
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 روممح آدمی زبان-اندیشه سازندۀ شناختیزبان نمادهای عنوان به خود اصلی سرشت

 «خورندب» باید سوادانبی که روح غذای یعنی اند،شده «معنی انبارهای» فقط و گردیده

 «.کنند هضم» و

 زیسوادآمو هایبرنامه بعضی دوستانۀنوع سرشت «معرفت ایتغذیه» دید این شاید

 گرسنۀ» و سوادندبی نفر هامیلیون اگر سازد. روشن را التین امریکای در بزرگساالن

 «یتشنگ» و «گرسنگی» از و آورد آنان برای را کلمه باید «کلمات، تشنۀ» و «حروف

 است ستترم ابتدایی کتاب در که هشیاری گرایانۀطبیعت مفهوم بر بنا داد. شاننجات

 چنانکه شود. زاده آموزندگان نندۀآفری تالش ضمن در اینکه نه ،«شود انبار» باید کلمه

 وزشآم جریان در که است کسی انفعالی، است موجودی انسان آیدبرمی مفهوم این از

 «رفتنیادگ» اشوظیفه است کارپذیر چون کارساز. نه است کارپذیر نوشتن و خواندن

 رابطۀ و اندانهازخودبیگ و کنندهبیگانه کامل طوربه تقریباً درواقع که است مطالعه متون

 کم سیارب – باشد داشته وجود ایرابطه اگر – شاگرد فرهنگی-اجتماعی واقعیت با هاآن

 سمیر یا خصوصی هایکالس در که ایمطالعه متون تحلیل و تجزیه راستیبه است!

                                                           
زیستن و جنگیدن ( در برزیل، 1های ابتدایی دو استثنای شایان ذکر وجود دارد: در میان این کتاب 1

Viver e Lutar نفرانس ک»زیر نظر « جنبش اساسی آموزش و پرورش»وسیلۀ گروهی از کارشناسان به که

 Carlosاز طرف کارلوس السردا  1963تهیه شده است. )پس از آنکه این کتاب در « ملی اسقفان

Lacerda  استاندار گواناباراGoanabara  .در 2به عنوان فاسد ممنوع گردید، موجب بحث بسیار شد )

های ستاد طرح»وسیلۀ های کوچکی که داشت؛ این مجموعه بهبا وجود عیب ESPIGA شیلی مجموعۀ

 وزارت آموزش و پرورش تنظیم گردید.« العاده برای آموزش بزرگساالنفوق



 کنش فرهنگی برای آزادی

 بسیار مطلب روندمی کاربه التین امریکای شهرهای یا روستاها در سوادیبی با مبارزه

 هاینهنمو مانند قطعاتی و جمالت با برخوردن هاکتاب گونهاین در است. توجهی قابل

 .1تنیس کمیاب شوندمی آوده پایین در و گردیده انتخاب تصادفی صورت به که
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 .دارد بال پرنده

 دید. را انگور اوا

 خواند.می خروس

 کند.می پارس سگ

 دارد. دوست را جانوران ماریا

 ند.کمی مراقبت درختان از ژوئون

 است. ساعی و رفتارخوش و خوب پسری کارلینوس است. آنتوان کارلینوس، پدر نام

 .2نزنی انگشت روی باش مواظب کوبی،می میخ چکش با اگر

 شبانه السک در و رفت آموزشگاه به پتر روزی بود. شرمنده پتر دانست،نمی خواندن پتر

 نگاه ترپ چهرۀ به داند.می خواندن اکنون پتر بود. خوب خیلی پتر آموزگار نوشت. نام

 کار النا است. خوشبختی مرد او زند.می لبخند دارد پتر مصورند(، معموالً ها)کتاب کن

 کند. رفتار او مانند باید کسی هر دارد. خوبی

 اکنون زیرا زندمی لبخند پتر نکهای گفتن با مؤلف
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ه های ابتدایی دسترسی نداشت و ممکن بود کنوشت به کتابچون مؤلف وقتی که این کتاب را می 1

ا مؤلف کتابی را به جای مؤلفی دیگر بگیرد، ترجیح داد که از بردن به خطا عبارتی را دقیق ننویسد، ی

 ها خودداری کند. )مؤلف(نام مؤلفان و عنوان کتاب
جای آن بود که نویسندۀ کتاب در اینجا اضافه کند: و اگر زدی کمی مرکورکروم روی آن بمال.  2

 )مؤلف(



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 دن،خوان بین ایرابطه دارد، یخوب کار اکنون زیرا است خوشبخت و داند،می خواندن

 طیارتبا چنین حقیقت در که سازد،می برقرار آوردندستبه خوب کار و بلدبودن

 درک رد تنهانه است، شکستی نشانۀ کمدست دلیساده این پذیرد.تحقق تواندنمی

 لقیت طرز این – اجتماعی هایپدیده درک در طورکلیبه بلکه سوادی،بی ساختاری

 تساخ با هاآن رابطۀ درک از اما کند، تصدیق را هاییپدیده چنین وجود است ممکن

 ایسانهاف هاییپدیده ها،پدیده این که گویی است. عاجز دارند تعلق آن به که ایجامعه

 شیوۀ این هستند. مردم، از ایطبقه ذاتی حقارت حاصل یا عینی، هایموقعیت از فراتر و

 «وتسک فرهنگ» از خاصی تجلی امروز سوادیبی هک بفهمد تواندنمی که برخورد

 اسخیپ که ندارد را آن یارای دارد، ارتباط نیافتهتوسعه هایساخت با مستقیماً و است

 ردمم به را نوشتن و خواندن فقط دهد. ارائه سوادیبی با مبارزه به انتقادی و عینی

 اندنخو باشند، برخوردار آن از همه که نباشد کار آنقدر اگر کند.نمی اعجاز آموختن

 کند.نمی ایجاد کار یاددادن افراد از بیشتری تعداد به را نوشتن و

 تپش صفحۀ دو در را موضوع دو این هایشدرس میان در درسی هایکتاب این از یکی

 روز دربارۀ مطلب نخستین سازد: برقرار هاآن بین ارتباطی آنکهبی کند،می عرضه هم سر

 ادی خود مبارزات از کارگران آن در که کارگر، روز تعطیلی یعنی است، مه ماه اول

 این اهیتم و شودمی برپا مراسم این کجا و چگونه که شودنمی گفته آن در اما کنند.می

 است. تعطیل روزهای دوم درس اصلی موضوع است. بوده چه تاریخی تعارض

 دریا کنار به باید مردم روزها ینا در» گوید:می
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 در و شدبا تعطیلی روز مه ماه اول اگر بنابراین «بخورند. آفتاب و کنند شنا و بروند

 روز رد کارگران که شودمی این نتیجه بروند دریا کنار به باید مردم تعطیل روزهای



 کنش فرهنگی برای آزادی

 باید دآین گرد بحث برای عمومی هایمیدان در خود هایاتحادیه با آنکه جایبه کارگر

 بروند. دریا کنار به

 دربارۀ ستا گرایانهساده بسیار دیدی نمایندۀ آشکارا درسی هایکتاب این تحلیل سپ

 اجرا آنان جهان در که ایسوادآموزی روش نیز و دو، آن رابطۀ و آنان، جهان و آدمیان،

 شود.می

 دکنمی پارس سک و خواند،می خروس دید، را انگور دارد، بال پرنده

 اصلی بعد از ندگرد تکرار و شوند بر از وارماشین وقتی که هستند شناختیزبان هاییزمینه

 چون و ،مانندمی محروم واقعیت، با پویا و متقابل تأثیر در زبان-اندیشه عنوان به خود

 شوند.نمی شمرده جهان راستین تجلی دیگر شدند حاصلبی سان بدین

 را متونی ریدنآف توانایی حتی و دانستن استعداد فقیر، طبقات برای هاکتاب این مؤلفان

 این کنند.می درک را جهان که باشد سطحی در شانزبان-اندیشه مبین که نیستند قایل

 وارد نانچ را آنان یعنی کردند،می هاواژه با که کنندمی همان درسی هایکتاب با مؤلفان

 «گوارشی» مفهوم هم باز – است یته فضایی گویی که کنندمی آموزندگان شعور حیطۀ

 آید.می میانبه معرفت

 شود،می ظاهر درسی هایکتاب این در که سوادیبی غیرساختاری درک باالتر، این از

 به را سوادانبی که است دیگری ستنادر دید
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 به را هااین که آنان این وجود با آورد.درمی 1شدهرانده حاشیه به هاییانسان صورت

 و نند،آ حاشیۀ در اینان که کنند اذعان واقعیتی وجود به باید دانندمی شدهرانده حاشیه

                                                           
ترجمه شده « شدهانسان به حاشیه رانده»و به فارسی به  marginal manواژۀ پرتعالی که به انگلیسی به  1

شده یا به خارج از است که حالت مفعولی دارد: یعنی کسی که در حاشیه قرار داده marginadoاست 

 جامعه طرد گردیده است. و نیز به معنی حالت وجودی در حاشیۀ اجتماع.



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 اجتماعی و تاریخی واقعیات در بلکه است، فیزیکی فضای در تنهانه بودنحاشیه در این

 سوادانبی طریق بدین هست. زنی واقعیت ساختاری بعد در یعنی اقتصادی، و فرهنگی و

 هیچ ۀحاشی در تواننمی که زیرا چیزی، «حاشیۀ در» یا «خارج در» باشند موجوداتی باید

 زا است نشینحاشیه موجود حرکت مستلزم بودن «حاشیه در» یا «خارج در» اما بود.

 تنوب هب شود،می شمرده کنشی که حرکت، این و حاشیه. سوی به بوده، آن در که مرکز،

 رکتح این در او دالیل متضمن بلکه است، عامل یک وجود فرض مستلزم تنهانه خود

 ذیرفتهپ ساختاری واقعیت «حاشیۀ» در یا «از خارج» در آدمیانی وجود که وقتی هست. نیز

 یست؟ک حاشیه به ساختار مرکز از حرکت این موجب شود:پرسیده که رواست گردد

 به هک گیرندمی تصمیم خود سوادان،بی جمله از ،ایحاشیه اصطالحبه مردم این آیا

 آن بر هک عواقبی همۀ با بودن،حاشیه در باشد چنین اگر کنند؟ حرکت جامعه حاشیۀ

 مرگی و ی،ذهن اختالفات درد و استخوان نرمی و بیکاری و گرسنگی مانند است، مترتب

  ماا اختیاری. است ریام بودن، امکان عدم و نومیدی و اختالل و جنایت و زندگی نام به
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 ساکنان از درصد نود تقریباً برزیل، مردم از درصد چهل که پذیرفت توانمی دشواریبه

 سی از ربیشت پرو، مردم از درصد چهل به نزدیک بولیویائیان، درصد شصت هائیتی،

 نوانعبه گوتماال، اهالی از درصد هفتاد حدود در ونزوئالییان، و هامکزیکی از درصد

 رهنگیف وضع) باشند آورده جابه خود را بودنایحاشیه دردناک انتخاب سواد،بی افراد

 انسان اشد،نب اختیاری بودنحاشیه در اگر بنابراین یونسکو(. نشریه ،1التین امریکای در

 ت،اس شده داشته نگاه آن خارج در و شدهبیرون اجتماعی نظام از شدهرانده حاشیه به

 است. گرفته رارق خشونت مورد پس

                                                           
1 La Situacion Educativa en America Latina 



 کنش فرهنگی برای آزادی

 ایهحاشی انسان و راندنمی بیرون را کسی مجموع در اجتماعی ساخت آنکه واقعیت اما

 ساخت درون در و «داخل در موجودی» بعکس، بلکه، نیست «خارج در موجودی»

 یموجودات را هاآن غلطبه ما که است کسانی با تابعی ایرابطه در و است، اجتماعی

 نامیم.می غیراصیل، «خود رایب موجوداتی» خودمختار،

 است، قادیانت کمتر حال عین در و است گراترفن و گراترساده تر،دقتکم که بینشی

 و نخواند آموزش و سوادیبی مانند شماردمی اهمیتبی که را چیزهایی دربارۀ تفکر

 این است نممک حتی بینشی چنین کند؛می تلقی غیرضروری – بزرگساالن به نوشتن

 انشگاهی()د آکادمیک تمرین بودنحاشیه در مفهوم دربارۀ بحث که کند عالوه را نکته

 در که است فردی سوادبی که بپذیریم چون نیست. چنین واقع در اما است. غیرالزمی

 که اریمانگ «بیمار انسان» نوعی را او که رسیممی نتیجه این به دارد، وجود جامعه حاشیۀ

 «درمان» سواد
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 شده جدا آن از که «تندرستی» ساختار به که دهدمی امکان او به و است، او درد

 ادانسوبی شهرها هایحاشیه در که هستند خیراندیشی مشاوران مربیان، «.بازگردد»

 هب را خوب زندگی از واماندگان آن آنان، به کالم عطیۀ اهدای با و جویندمی را لجوج

 گردانند.بازمی بختینیک آغوش

 رگزه سوادآموزی هایبرنامه – دارد رواج بسیار متأسفانه که – مفهومی چنین پرتو در

 که یستن واقعیتی از بحث گاههیچ هابرنامه این در بود. توانندنمی آزادی برای تالشی

 را انیکس همۀ بلکه را، سوادانبی تنهانه – کندمی محروم گفتن سخن حق از را آدمیان

 افراد، نای شود.می رفتار دارند قرار تابعی ایرابطه در که یکارپذیران چون آنان با که

 تیمگف پیش در آنچه تکرار ندارند. قرار حاشیه در واقع در باسواد، چه و سوادبی چه

 نتیجه رد اند.«دیگری برای موجوداتی» بلکه نیستند، «خارج در موجوداتی» آنان رواست:



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 که ستا این بلکه درآیند «درون در اتیموجود» صورت به که نیست این آنان مسأله حل

 هبلک نیستند اجتماعی ساخت حاشیۀ در اینان واقع در زیراکه سازند، آزاد را خود

 در شدن«ادغام» با توانندنمی اند،ازخودبیگانه آدمیانی چون آنند. درون در ستمدیدگانی

 آنان شدنانیانس برای شوند. چیره وابستگی بر است آنان وابستگی موجد که ساختاری

 سازند. دگرگون یکبارهبه زداانسانی ساخت که نیست این جز راهی – دیگر هرکس و –

 کند، زندگی اجتماع حاشیۀ در که نیست کسی دیگر سوادبی دیدگاه، آخرین این از

 از است اینماینده بلکه نیست، ایحاشیه
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 ساخت انهم در که، کسانی با ناهشیارانه یا هشیارانه تقابل در و جامعه، سلطۀ زیر اقشار

 نوشتن و نخواند آموختن ترتیب، بدین نیز، و کنند.می رفتار شیء مانند او با اجتماعی،

 ازخودبیگانه ایواژه دادن، یاد بی، بو، با، بُ، بِ، بَ، حاصلبی کار دیگر، مردم به

 هان.ج از گفتنسخن برای است دشواری کارآموزی بلکه نیست، آموزاندن

 فرایند ند،کمی تعبیر جامعه حاشیۀ در آدمیانی عنوان به را سوادانبی که اول، فرضیۀ در

 شمار،یب کنندۀبیگانه عبارات و هاواژه با و کندمی مبهم و تیره را واقعیت سوادآموزی

 سازیاسطوره نتیجۀ در و بردمی میان از را آموزنده «خالی وجدان» صراحت و وضوح

 در تمدیدهس آدمیانی را سوادانبی که دوم، فرضیۀ در بعکس، کند.می تشدید را واقعیت

 آزادی، برای فرهنگی کنش مثابۀبه سوادآموزی، فرایند شمارد،می اجتماعی نظام درون

 قشن مربی با وشنودگفت در آموزنده آن در که است دانستن و شناختن فعل و عمل

 برای نهشجاعا است تالشی سوادآموزی دلیل، مینه به تنها کند.می ایفا را داننده عنصر

 اقعیتو در تاکنون که هاییانسان آن ضمن که است فرایندی واقعیت، از زداییاسطوره

 کنند. اعمال نآ بر انتقاید هشیاری با را خود دیگر بار تا آورندمی بر سر اندبوده مستغرق



 کنش فرهنگی برای آزادی

 بدون )گاه چیزهایی چه که یابددر بیشتر هرچه وضوحبه تا بکوشد باید مربی رو این از

 یراستبه که است راه این از فقط سازند.می روشن را او کنش راه خود( آگاهانۀ اطالع

 سازگار و ثابت کار جریان در و کند ایفا را کنش این کارسازان از یکی نقش تواندمی

 بماند. باقی
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 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 

 

 

 

 

 دانستن عمل یک عنوان به بزرگساالن سوادآموزی روش

 میان تاس الزم شود شمرده دانستن عمل یک بزرگساالن سوادآموزی فرایند آنکه برای

 را کارسازان نراستی وشنودگفت گردد. برقرار راستین وشنودگفت رابطۀ شاگرد و معلم

 سازد.می متحد است آنان میانجی که دانستنی موضوع شناخت در

 آید، شماربه شناختن و دانستن فعل نوشتن و خواندن آموزش که است قرار اگر

 بر از موضوع، گیرند. برعهده را آفریننده کارسازانی نقش آغاز از باید آموزندگان

 نقادانه رتفک مسأله بلکه نیست، معین عبارات و کلمات یا هجاها کردن تکرار و کردن

 است. بانز العادۀفوق اهمیت دربارۀ و نوشتن و خواندن جریان دربارۀ

 اشاره آن به هک جهانی بدون اندیشه و زبان و نیست پذیرامکان اندیشهبی زبان که آنجا از

 هب تبدیل و رودمی فراتر صرف هایواژه از آدمی کالم داشت، توانندنمی وجود دارند

 اب آدمیان روابط باید شناخت نظر از سوادآموزی جریان ابعاد شود.می «کنش و واژه»

 اب آدمیان آنچه بین است دیالکتیکی منشاء روابط این گردد. شامل را شانجهان

 آدمیان بر ودخ نوبت به تولیدات این که شرایطی و کنندمی تولید جهان کردندگرگون

 نمایند.می اعمال
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 گفتنسخن هک کنند درک که آدمیان برای باشد مجالی باید نوشتن و خواندن یادگرفتن

 صورت، ینبد و است؛ کنش و اندیشه مستلزم که انسانی علمی دارد: یمعنای چه راستیبه



 کنش فرهنگی برای آزادی

 امتیاز نه است، آدمیان همۀ ابتدایی حق ام،گفته بزرگساالن سوادآموزی در که همچنان

 بیان حق با زمان همان در آنکه مگر نیست راستین عملی گفتنسخن آنان. از معدودی

 و گرفتنتصمیم حق و بازآفریدن، و آفریدن حق و جهان، وضع بیان و خود عقاید

 باشد. توأم جامعه، تاریخی جریان در کردنشرکت امر نهایت در و کردن،انتخاب

 در خالقانه اینکه از اندشده منع یعنی ند،«گنگ» هاتوده سکوت فرهنگ در

 راگ حتی اند.شده منع بودن از نتیجه در و کنند، شرکت خود جامعۀ هایدگرگونی

 نه ولی – دوستانهنوع سوادآموزی پیکارهای در «دیدن آموزش» لدلی به گهگاه،

 نانستآ سکوت مسئول که قدرتی با هم باز بدانند را نوشتن و خواندن – گرایانهانسان

 اند.بیگانه

 کنند.می کارهایی که دانندمی و متحققند؛ و عینی هاییانسان که دانندمی سوادانبی

 ندداننمی – هستند دوپهلو و دوگانه موجوداتی نآ در که – سکوت فرهنگ در آنچه

 و آفریننده و کنندهدیگرگون خود، خودیبه آدمیان، هایکنش که است این

 حقارت» اسطورۀ جمله از – فرهنگ این هایاسطوره که رو آن از است. بازآفریننده

 نیز جهان بر آنان کنش که دانندنمی است، شده چیره ایشان بر – هاآن «طبیعی

 ستا دخیل آنان کار در که واقعیاتی «ساختاری درک» از چون است. کنندهدیگرگون

 شرکت قح توانندنمی نییع ؛«باشند داشته صدایی» توانندنمی که دانندنمی اند،شده منع

 هوشیارانه
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 هب متعلق آنان کار که زیرا کنند، اعمال را خود جامعۀ تاریخی-اجتماعی تحول در

 نیست. خودشان

 عنیی کردار، از جدا نکات این همۀ به بردنپی که دارم( قبول هم من )و گفت توانمی

 یسم()ایدآل پندارگرایی آن، راه در تالش و نیست؛ پذیرامکان کنش، و اندیشه از جدا



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 و جزیهت نقادانه باید را شیء هر بر کنش که است راست نیز نکته این اما است. محض

 عمل شناخت. دارد، آن از آدمی که را درکی هم و شیء، آن خود هم تا کرد، تحلیل

 تفکر از و رودمی تفکر به کنش از که است )دیالکتیکی( جدلی حرکتی مستلزم دانستن

 پیشتر که اندبد را چیزی آموزنده آنکه برای کند.می سیر دیگر کنشی به کنشی دربارۀ

 بتواند آن ککم به که شود درگیر تجرید راستین جریان یک با باید است، دانستهنمی

 جهان، در گیریسمت اشکال دربارۀ کلی حالت در یا شیء،-کنش مجموعۀ دربارۀ

 آموزنده گیریسمت چگونگی دهندۀنشان که اوضاعی تجرید، جریان این در بیندیشد.

 شوند.می عرضه او به انتقاد رایب موضوعاتی عنوانبه است جهان در

 ار دو، هر مربی، و آموزنده انتقادی تفکر که رویدادی عنوان به سوادآموزی، جریان

 این در میآد نقش با نیز و ،واقعیت کردندیگرگون با را سخن گفتن باید طلبد،می

 اهمیت درک باشد، داشته وجود رهایی به راستین تعهدی اگر سازد. مرتبط دگرگونی،

 چنین ند.کمی پیدا ضرورت آموزندمی را نوشتن و خواندن که کسانی توسط ارتباط این

 شود.می رراهب سوادآموختن از تربزرگ بس حقی تشخیص به را آموزندگان درکی

 برد خواهند پی سرانجام
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 باشند. داشته صدایی دارند حق انسانند چون که

 شناختن، و دانستن عمل عنوان به وشتنن و خواندن فراگرفتن فرضپیش دیگر سوی از

 .هست نیز نظریه این با متناظر روشی بلکه نیست، دانستن نظریۀ یک تنها

 گزهر واقعیت داریم. قبول دانستن عمل در را عینیت و ذهنیت چرای و چونبی وحدت

 شامل زنی را آن از آدمی درک بلکه نیست ملموس واقعیت و عینی معلوم از عبارت تنها

 پندارگرایانه یا گرایانهذهن حکمی گفته، این که گویممی دیگر بار شود.می



 کنش فرهنگی برای آزادی

 و یگرایذهن بعکس برسد. نظربه نینچ است ممکن هرچند نیست، )ایدآلیستی(

 .1باشد گسسته هم از ذهن-عین وحدت که شودمی صحنه وارد وقتی پندارگرایی

 را ریکدیگ به وابسته زمینۀ دو وجود دانستن عمل عنوان به سالمندان به سوادآموزی

 دو ورتص به آموزاننده و آموزنده میان راستین وشنودگفت زمینۀ یکی کند.می ایجاب

 ظرین زمینۀ یعنی – باشند باید مدارس که است چیزی همان این برابر. آگاه ارسازک

 هک اجتماعی واقعیت یعنی هاست،واقعیت ملموس و عینی زمینۀ دومی وشنود.گفت

 .(2یککوس نوشتۀ ،است ملموس آنچه دیالکتیک )ر.ک. کند.می زندگی آن در انسان

 زمینۀ وسیلۀهب که هاییواقعیت وشنود،گفت نظری زمینۀ در
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 شامل لتحلی این گیرند.می قرار تحلیل و تجزیه مورد شوندمی عرضه ملموس یا واقعی

 پی در موسمل واقعیت تجلیات طریق از آن کمک به که شود،می نیز تجرید کاربردنبه

 نمایش یا ،3رمزسازی تجرید این ابزار ما، شناسیروش در آییم،برمی واقعیت شناخت

 است. آموزندگان زندگی هایموقعیت

 طرف از است؛ )واقعیت( نظری و ملموس هایزمینه میانجی طرف یک از رمزسازی

 و مربیان ییعن دانند،می که است کارسازانی میانجی دانستنی، موضوعی عنوانبه دیگر،

                                                           
از دو راه ممکن است »گوید: می La recherche d’une methodeوجوی یک روش جست سارتر در 1

کردن آنچه واقعی است در ذهنیت، دومی انکار همۀ ذهنیت واقعی به گرفتار پندارگرایی شد: یکی حل

 «نفع عینیت.
2 Kosik, Dialectica de lo Concreto 

ای با معنی از واقعیت غیرمجرد خود تصویر جنبهرمزسازی هم اشاره به تصویرسازی دارد، و هم به  3

د وشنوای در محلۀ فقیرنشین(؛ و بدین صورت هم موضوع گفتدهد )مثالً خانهشخص آموزنده می

 ای برای انتخاب واژۀ زایا )ویراستار انگیلسی(.شود و هم زمینهآموزنده می-آموزاننده



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 ردهپ «شیء-کنش هایمجموعه» از وشنودگفت ضمن تا کوشندمی که آموزندگانی

 بردارند.

 کوشدمی که سیک هر وسیلۀبه باید باشد، تصویری صرفاً ولو شناختی،زبان بیان نوع این

 که است چیزی همان نمایشگر صورت بدین و ،«شود خوانده» کند تعبیر را آن

 خواند.می «عمقی ساخت» و «سطحی ساخت» 1چامسکی

 شدهبندیطبقه صرفاً  صورتی به را «شیء-کنش مجموعۀ» رمزسازی، «سطحی ساخت»

 – 2رمزگشایی مرحلۀ نخستین سازد.می آشکار
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 را ودخ دقت – رمزگشایان یا - «خوانندگان» مرحله این در است. توصیفی – خواندن یا

 نخستین لدنبا به سازند.می متمرکز دهندمی تشکیل را رمز که مقوالتی بین رابطۀ بر

 کار این شود.می پرداخته مزشدهر موقعیت سازیمسأله به سطحی ساخت بر تمرکز

 و کند،می رهبری است، اساسی ایمرحله که رمزگشایی، مرحلۀ دومین به را آموزنده

 تواندمی «عمقی ساخت» درک با آموزنده است. رمزسازی «عمقی ساخت» درک آن

 فهمد،ب اندشده داده نمایش «سطحی ساخت» در که را مقوالتی میان موجود دیالکتیک

 ببرد. پی «عمقی» و «سطحی» هایساخت بین وحدت به نیز و

 یا حقیقی، موجودی که دارد را طرحی یا عکسی شکل آغاز در رمزسازی ما روش در

 ینا که وقتی دهد.می نمایش باشد، شده ساخته آموزندگان وسیلۀبه که را موجودی

 رایب هک کنندمی کاری آموزندگان شد، فراافکنده اسالید صورت به طرح یا عکس

 را گرفتنلهفاص تجربۀ این گیرند.می فاصله دانستنی چیز از است: اساسی دانستن عمل

                                                           
1 Chomsky 

دین دیگر. ب« رمزهای»های چاپ شده یا تصاویر یا واژه رمزگشایی عبارت است از توضیح و تعبیر 2

یا  decodingاز فرایند کشف رمز  decofifyingو رمزگشودن  decodificationصورت رمزگشایی 

 ها متمایز است )ویراستار انگلیسی(.شناخت واژه



 کنش فرهنگی برای آزادی

 قادانهن توانندمی هم با آموزندگان و مربیان که طوریبه شوند،می متحمل نیز مربیان

 به سیدنر رمزگشایی هدف کنند. فکر است، آنان میانجی که دانستنی، موضوع دربارۀ

 ینۀزم» در موقعیت از آموزنده که ایتجربه از شروع با است، دانستن انتقادی مرحلۀ

 دارد. «ملموس

 هدانند کارسازان میانجی که است ایدانستنی موضوع رمزشده، نمایش کهدرحالی

 هک است عملی – آن دهندۀتشکیل اجزای به رمز تجزیۀ یعنی – رمزگشایی است،

 روابط آن یاری به داننده ارسازانک
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 درک شود،می دادهنشان واقعی زمینۀ توسط که دیگری واقعیات با را، رمز اجزای

 عدب دهندۀنشان رمزسازی بود. نشده درک آن از پیش روابط این کهدرحالی کنند،می

 آنکه جز ایزمینه در بعد، این و آنند؛ درگیر افراد که ایگونه به است واقعیت از معینی

 سپ شود.می پیشنهاد آنان به تحلیل و تجزیه یبرا کنند،می زندگی آن در افراد

 ینۀزم در «موضوعی» به بود زندگی برای رسمی و راه واقعی زمینۀ در را آنچه رمزسازی

 یتواقع آن یا این دربارۀ اطالعاتی آنکه جای به آموزندگان، کند.می تبدیل نظری

 است شده هداد نشان زرم به که خود زندگی تجربۀ از هاییجنبه تحلیل به آورند، دستبه

 زوایای زا یکی ساختنروشن با آموزندگان، است. «کل» یک زندگی تجربۀ پردازند.می

 به که دکننمی پیدا گرایش دیگر، زوایای و زاویه آن متقابل رابطۀ درک و مجموعه این

 دیدگاه از امر این دهند. قرار را جانبههمه دیدی واقعیت از شده قطعهقطعه دیدی جای

 و زندگی هایموقعیت رمزسازی میان پویایی که است آن معنی به شناخت ظریۀن

 پیشتر هک کندمی واقعیت از «ستایشی» مداوم بازسازی درگیر را آموزندگان رمزگشایی،

 کردند.می بیان آن به نسبت



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 یا القیاخ مفهوم به نه و برممی کاربه متداول معنی به نه را «ستایش» مفهوم اینجا در من

 کنم.می مراد را فلسفی اشارتی آن از بلکه آن، زیباشناختی

 انسان به که است )دیالکتیکی( جدلی عملی است. «من غیر» به بخشیدنعینیت «ستودن»

 بعد اب ستقیماًم و سازدمی متمایز جانوران از را او و بخشدمی شخصیت انسان عنوان به

 او زبان آفرینندۀ
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 را آن ات بایستد خود «من غیر» مقابل در انسان که کندمی ایجاب «ستودن» دارد. ارتباط

 صورت شود دانسته باید که چیزی «ستایش» بدون دانستن عمل دلیل این به بفهمد.

 کمال درجۀ به هرگز دانستنی هیچ و – باشد پویا عملی دانستن عمل اگر پذیرد.نمی

 میشهه باید بلکه «ستایدمی» را موضوع تنهانه دانستن برای آدمی آنگاه – رسدنمی

 «ستاییممی ازب» را خود پیشین «ستایش» ما که وقتی «.بازستاید» را خود قبلی «ستایش»

 هم و «ستاییممی» را «ستایش» عمل هم واحد آن در است( چیزی از ستایش )همیشه

 هچیز ایمهکرد خود پیشین «ستایش» در که خطاهایی بر که نحویبه را، «ستوده» موضوع

 شود.می راهبر پیشین ادراک از درکی به را ما «بازستایی» این شویم.می

 آنچه درک و شانزندگی هایموقعیت نمایش رمزگشایی جریان در آموزندگان

 نسبت بالًق که ایعقیده در رویی،کم و تردید با و تدریجبه بودند، کرده درک سابقات

 سازند.می آن نشینجا را انتقادی شناخت تربیش و بیشتر و کنندمی شک داشتند واقعیت به

 دهیم اننش را رمزهایی سلطه زیر طبقات میان از هاییگروه به بخواهیم که کنیم فرض

 – سازندمی مصور کنندمی گرانسلطه فرهنگی هایسرمشق از آنان که را تقلیدی که



 کنش فرهنگی برای آزادی

 اشخاص .1معین ایلحظه در است سلطه زیر آدمیان هشیاری طبیعی گرایش تقلید این

 رمزسازی بودندرست منکر خود از دفاع برای است ممکن سلطه زیر
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 درک ار نکته این اندکاندک سازند ترژرف را خود تحلیل و تجزیه که وقتی اما شوند.

 این هک است آن نتیجۀ گرانسلطه هایسرمشق از آنان ظاهری تقلیدهای که کنندمی

 به مربوط هایافسانه آنکه همه از ترمهم و اند؛پذیرفته خود درون در را هاسرمشق

 ترپست را خود زیرسلطه آدمیان شودمی موجب که است گرسلطه طبقات «برتری»

 نظربه تقلیدکردن ساده تحلیل در است محض پذیریدرون درواقع آنچه بشمارند.

 هک وقتی ام،ساخته خاطرنشان ستمدیدگان آموزش در که همچنان اساس، در رسد.می

 گرانلطهس که است آن برای پذیرندمی را گرانسلطه زندگی اسلوب زیرسلطه طبقات

 کنند طرد ار گرسلطه توانندمی وقتی فقط زیرسلطگان زیند.می زیرسلطگان «درون در»

 به وانند،تمی که است صورت این در تنها بخشند. عینیت را او و گیرند فاصله او از که

 «بشناسند. خود تز()آنتی برابرنهاد عنوان به را او» قانون، گفتۀ

 خارج فردی پدیدۀ صورت از گرانسلطه هایارزش ریپذیدرون که اندازه همان به اما

 نوعی اب باید نیز هاآن طردکردن گیرد،می فرهنگی و اجتماعی ایپدیده رنگ و شودمی

 معنی دینب کند. نفی را دیگری فرهنگ فرهنگی، آن در که شود انجام فرهنگی کنش

 سازد،می مقید را یانآدم افعال خود که پذیرفته،درون ایفراورده عنوان به فرهنگ که

 کنش ند.بازشناس را آن مقیدکنندۀ قدرت بتوانند تا گرد قرار آنان شناخت موضوع باید

                                                           
، تعمارزدهاس چهرۀ استعمارگر و چهرۀ، فرانتس فانون؛ نفرینیان خاکدربارۀ هشیاری تحت ستم ر.ک.  1

)همه به زبان فارسی منتشر شده است(، انتشارات  پائولو فریره؛ ،آموزش ستمدیدگانآلبر ممی؛ و 

 خوارزمی.



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 ذیرپامکان چیزی طریق از فقط آن درک یابد.می وقوع روساخت سطح در فرهنگی

 نامد.می «بیشتر تعین )دیالکتیک( جدل» را آن آلتوسر که است
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 کنش دترب آن از و مکانیکی، توضیحات گرفتار که شودمی آن مانع تحلیلی ابزار این

 شود تعجبم نیست ممکن بفهمد را )دیالکتیک( جدل این که کسی شویم. مکانیکی،

 هایسانهاف باز گرددمی دگرگون انقالب، وسیلۀبه حتی زیرساخت، وقتی چگونه که

 مانند.می پابرجا همچنان فرهنگی

 مانع «فتهپذیردرون فرهنگ» بازماندۀ اما باشد یمقتض نو فرهنگ آفرینش که هنگامی

 فرهنگی نشک راند. بیرون فرهنگ وسیلۀبه باید را ها،افسانه یعنی بازمانده، این شود، آن

 راندننند. بیرون این هایوسیله مختلف، مراحل در فرهنگی، انقالب و

 از رتیبت دینب و کند کشف را فرهنگی واقعیت از خود هایدریافت علل باید آموزنده

 نظراتنقطه «ستایش» «بازستایی» کار این برای شود. روبرو فرهنگی واقعیت با ایتازه راه

 عقیدۀ از رفرات بسی – انتقادی شناخت به آموزندگان توانایی است. ضروری آنان قبلی

 که یابدیم قوام فرهنگی-تاریخی دنیایی با شانروابط ساختنعریان جریان در – صرف

 کنند.می زندگی آن با و آن در

 صورت هب جهان با انسان روابط از انتقادی شناخت که نیست فکر این القای ما مقصود

 برای هک متحققی هایموقعیت با کردار شود. پدیدار کردار از بیرون و زبانی معرفتی

 رمز «عمقی ساخت» تحلیل دلیل، این به درست است. همراه اندشده رمز انتقادی تحلیل

 است زمال دیگرگونه. و تازه کردار به قادرشدن و قبلی کردار بازساختن از است عبارت

 شوندمی لتحلی آن در عینی حقایق رمزشدۀ هایتجلی که – نظری زمینۀ میان رابطۀ به که

 – ملموس و متحقق زمینۀ و –
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 کنش فرهنگی برای آزادی

 شود. داده واقعیت – دهندمی روی آن در حقایق این که

 ملموس زمینۀ زا باشد حرکتی کنندۀبیان و باشد، داشته تعهد سرشت باید آموزشی چنین

 حلیلت آن در واقعیات این که – نظری زمینۀ به – آوردمی فراهم را عینی واقعیات که –

 کردار ۀتاز هایصورت با آدمیان آن در که ملموس زمینۀ به بازگشت سپس و – شوندمی

 کنند.می تجربه

 که کندمی دفاع اصل این از ما هایگفته از برخی که رسد نظربه چنین است ممکن

 کنند. بازسازی کامل طوربه را دانستن جریان باید باشند، که سطحی هر در آموزندگان،

 انستند فعل یک عنوان به آموزش، طورکلیبه یا بزرگساالن، سوادآموزی اگر درواقع

 دانش و مربی تۀیافنظام حداکثر در دانش از هستیم یترکیب طرفدار ما شود، گرفته نظر در

 نقش ابد.ی تحقق وشنودگفت ضمن باید که ترکیبی آموزنده، یافتۀنظام حداقل در و

 گان،آموزند به تا است رمزشده زندگی هایموقعیت دربارۀ مسایلی کردنعرضه مربی

 فلسفه این هک مسئولیتی .کند یاری واقعیت، از ترانتقادی هرچه دیدی به یافتندست برای

 هک است او همکار آن مسئولیت از بیشتر جهت هر از گیردمی نظر در مربی برای

 فقط مربی گونهاین کند.می بر از را هاآن آموزنده که است اطالعاتی انتقال اشوظیفه

 آموزش که زیرا کند، تکرار است فهمیده، بد را آن اغلب و خوانده، را آنچه تواندمی

 نیست. دانستن عمل معنی به او ایبر

 که دیگری کارسازان روی در رو داننده، است کارسازی اول نوع مربی بعکس،

 که باشد کسی تواندنمی هرگز ربی،م این دانند.می
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 از و ندکمی تنظیم را خود دانش پیوسته که است کسی بلکه کند،می بر از فقط

 هک ایمربی است. دانستن آموزش روش ش،آموز او برای طلبد.می دانش شاگردانش

 معرفت ندادانتقال که او، فعل است؛ وشنودیگفت ضد باشد صرف کردن بر از روشش



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 تجربه خود ردانشاگ با را دانستن فعل که ایمربی برای مقابل در نیست. تغییرپذیر است،

 داندمی وا این وجود با است. خورده دانستن فعل بر که است مهری وشنودگفت کند،می

 ندارد. راستین شناخت با رابطه از نشان وشنودیگفت هر که

 که یچیز شناخت جای به را مفهوم تعریف غلطبه که – سقراطی روشنفکرگرایی

 آموزش راستین روش – شمردمی فضیلت را شناخت این و گرفتمی شدهتعریف

 نظریۀ از تنتوانس ونافالط وشنودگفت نظریۀ بود. وشنودیگفت هرچند نبود، دانستن

 از یکی افالطون نظر در هرچند رود، فراتر دانست،می دانش را تعریف که سقراطی،

 به افتنیدست برای و باشد، تنبه به قادر آدمی که بود این دانستن برای الزم شرایط

 به تنبه افالطون نظر در بود. ضروری (2)لوگوس منطق به (1)دوکسا نظر از گذر حقیقت

 یا تدانسنمی یا دانستمی جهان با خود )دیالکتیکی( جدلی رابطۀ دربارۀ آدمی آنچه

 و دانستمی زمانی آدمی آنچه به بود مربوط بلکه نداشت، ایاشاره دانستنمی خوب

 یاد به و گذراندن خاطر به از بود عبارت دانستن بود. کرده فراموشش تولید هنگام به

 ۀرابط در نظر بر منطق شدنچیره و دو، هر ،منطق و نظر درک رفته. یاد از دانش آوردن

 در بلکه دادنمی روی جهان با دمیآ

*51* 

 ت.یافمی وقوع شدهفراموش منطق کردنکشف دوباره یا آوردن یاد به برای تالش

 نحویبه یدبا داننده کارسازان باشد، راستین دانش برای روشی وشنودگفت آنکه برای

 صورت نندۀکبیان که را )دیالکتیکی( جدلی پیوندهای تا بپردازند واقعیت به علمی

 دانسته قبالً که نیست چیزی آوردن یاد به دانستن ترتیب، بدین کنند. وجوجست واقعیتند

                                                           
1 Doxa 
2 Logos 



 کنش فرهنگی برای آزادی

 یکی()دیالکت جدلی رابطۀ از جدا تواند،نمی منطق نیز و است. شده فراموش بعد و بود

 شود. چیره نظر بر جهان، بر آدمی فکورانۀ کنش از جدا و جهان، با میآد

 باید باشد، دانستن عمل یک بزرگساالن سوادآموزی جریان آنکه برای پس،

 این دارد. مشغول خویش زندگی هایموقعیت مداوم سازیمسأله به را آموزندگان

 ژوهشیپ ضمن در متخصص مربیان که کندمی استفاده «زایایی هایواژه» از سازیمسأله

 انتخاب نامیممی آینده آموزندگان «1شناختیزبان کمین جهان» ما آنچه در مقدماتی

 به یعنی اند،شده برگزیده خود عملی ارزش حسب بر اول درجۀ در هاواژه اند.کرده

 همیدهف کشوری یا شهری از قسمتی یا ایناحیه در که شناختیزبان هایعالمت صورت

 است خاصی معنی دارای نشینپوستسیاه نواحی در روح واژۀ امریکا در )مثالً شوند؛می

 دوم، درجۀ در و (2ندارد. را معنی آن سفیدپوستان میان در که
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 آموزندیم نوشتن و خواندن که کسانی به تدریجبه که ها،آن آوایی دشواری به توجه با

 وقتی د.باش هجایی سه زایا، واژۀ خستینن که است آن مهم نکتۀ باالخره و شود؛می عرضه

 و دهد،می تشکیل هجایی ایخانواده یک هر شود تجزبه هجاهایی به واژه این که

 ختلفم هایترکیب با توانندمی بینندمی را هاواژه که بار اولین در حتی آموزندگان

 بپردازند. تجربه به هجایی

 برای که زندگی، موقعیت هفده که است آن زایا واژۀ 3هفده انتخاب از بعد گام

 ی،آوای دشواری ترتیب به زایا، هایواژه آنگاه شوند. رمزسازی آشنایند، آموزندگان

                                                           
1 Minimal linguistic universe 

( نزد سیاهان امریکا مبین همۀ صفاتی است که موجب سازگاری آدمی با خودش و با Soulاین واژه ) 2

 کند.وسیلۀ موسیقی و رقص آنان تجلی میو به شوددیگران می
خصوص شیلی، متوجه شدیم که برای آموزش خواندن و در برزیل و امریکای اسپانیایی زبان، به 3

 نوشتن به بزرگساالن بیشتر از هفده واژه، مورد نیاز نیست )مؤلف(.



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

 این ایم،گفته یدتأک به جلوتر کههمچنان شوند. گرفته کاربه هایی،موقعیت در یکییکی

 و آموزنده نمربیا یعنی داننده، کارسازان بین که هستند دانستنی موضوعاتی هارمزسازی

 که ،«1فرهنگی هایحلقه» در دانستن عمل کنند.می گریمیانجی مربی، آموزندگان

 شود.می تشریح روند،می کاربه نظری زمینۀ مثابۀبه

 ایزای هایواژه و آموزندگان زندگی هایموقعیت تحلیل به آنکه از پیش برزیل در

 اعم، طوربه را جهان و یآدم روابط رمزشدۀ مضمون شود پرداخته هادرآن موجود

 کردیم.می عرضه ام،داده توضیح 2آزادی تمرین مثابۀبه آموزش کتاب در که نحویبه

 نوشتن و خواندن آموزش با همزمان مهم، بعد این شیلیایی، مربیان پیشنهاد به شیلی، در

 ها،واژه یادگیرندۀ که است این منکتۀمه شد.می گذاشته بحث به
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 آن در میانآد که شودمی اجتماعی چارچوبی انتقادی تحلیل درگیر یادگرفتن ضمن در

)محلۀ فقیرنشین جنوب شهر برزیل(، و واژۀ  favola واژۀ مثالً کنند.می زندگی

callampa های خاص خود، مبین یک واقعیت روشندر شیلی، هر دو، با سایه

اکنان محلۀ فقرنشین در آن اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تعداد کثیری از س

های زایا برای مردم محالت های فاوال و کاالمپا به عنوان واژهکشورهایند. اگر واژه

قیرنشین های منطقۀ فها هم باید موقعیتکار روند رمزسازیفقیرنشین برزیل و شیلی به

 را نشان دهند.

ور، پست و شرای، و ذاتاً بسیارند کسانی که ساکنان محلۀ فقیرنشین را حاشیه

زنند و کنیم که به تجربۀ سودمندی دست بگونه کسان توصیه میپیندارند. ما به اینمی

موقعیت فقیرنشینی را با خود ساکنان این نواحی به بحث بگذارند. از آنجا که برخی از 

                                                           
1 Circulo de cultura 
2 Educacao como Practica da Libertade 



 کنش فرهنگی برای آزادی

کنند، ممکن است عقاید قالبی و تصوری خود را تصحیح این منتقدان فقط اشتباه می

تیاد به سوادی، اعتر اتخاذ نمایند. ممکن است از گفتن اینکه بیعملیکنند و دیدی 

ها، ضعف فراگیر و بهداشت بد نواحی الکل و جنایت، بیماری، مرگ و میر بچه

 هاست، خودداری کنند. حتی ممکنساکنان آن« سرشت پست»های فقیرنشین، نشانه

زئی از ساخت است، و است سرانجام دریابند که اگر شر ذاتی وجود داشته باشد ج

 ها هستند که باید دگرگون شوند.ساخت

های آن بیشتر از باید خاطرنشان شود که جهان سوم در مجموع، اما بعضی قسمت

 اصطالحبههای جوامع های دیگر، دچار نوعی بدفهمی از سوی بعضی بخشقسمت

 ها،مادر است. این بخش
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 کار، تنبل و...ها را بدوی، شریر، گنهآن دانند وجهان سوم را در حکم تجسم شر می

کننده از زیستن شمارند که به لحاظ تاریخی بدون جوامع ادارهخالصه چنان می

 ، و«زدهجن»جهان سوم « رهانیدن»پندار منشأ انگیزۀ ناتوانند. دیدی چنین دوگانه

 ست.ا« کنندهجوامع اداره»آن بر اساس معیارهای « تصحیح نحوۀ تفکر»و « تربیت»

ع کننده نهفته است. این جوامطلبانۀ جوامع ادارهدر این مفاهیم است که عالیق توسعه

فرض توانند با جهان سوم همچون شریک رابطه برقرار کنند، زیراکه پیشهرگز نمی

شراکت برابربودن دو طرف است، هر قدر هم که با هم تفاوت داشته باشند؛ و شراکت 

 صورت بپذیرد. تواند بین دو خصمهرگز نمی

کننده، فقط به معنی سلطۀ بر آن است؛ دست جوامع ادارهجهان سوم به« نجات»پس 

حال آنکه در اشتیاق مشروع جهان سوم به استقالل بینش آرمانی آن نهفته است: 

 کننده همراه آزادساختن خود.دادن جوامع ادارهنجات



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

در بخش مهمی از جهان سوم کنیم و به این معنی، شیوۀ آموزشی که از آن دفاع می

خواهانه است. و به همین دلیل سرشار از امید درک شده است، شیوۀ آموزشی آرمان

یست، بودن نبودن صرفاً به معنی پندارگرابودن یا غیرعملیخواهاست، زیراکه آرمان

 تواند بدونکردن پرداختن است. شیوۀ آموزش ما نمیبلکه به طردکردن و اعالم

خواهانه از آدمی و جهان وجود داشته باشد. این شیوه مفهومی از تصوری آرمان

 وشنودیکه تجلی آن در کرداری گفتدارد گرایی علمی را عرضه میانسان
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را  زدا، آناست که در آن آموزنده و آموزگار با هم، در ضمن تحلیل واقعیتی انسانی

 کنند.یی انسان اعالم میکنند و در عین حال دگرگونی آن را به نام رهاطرد می

ی هایی توخالکردن واژهبه این دلیل، در این شیوۀ آموزشی آرمانی، طردکردن و اعالم

شتر نیاز به زدا هرچه بیاند. امروز طرد یک موقعیت انسانینیستند، بلکه تعهدی تاریخی

کردن آن موقعیت بیش از فهم علمی آن موقعیت دارد؛ و همینطور، اعالم دگرگون

یک از این کننده است. با وجود این، هیچای برای کنش دگرگونش مستلزم نظریهپی

خود دگرگونی واقعیت طردشده یا استقرار آنچه اعالم شده است را خودیدو عمل به

خی ای از جریان تاریکند. بلکه واقعیت از پیش اعالم شده به عنوان لحظهایجاب نمی

 .1در عمل طرد و اعالم وجود دارد

خواهانۀ نظریه و عمل آموزشی ما به اندازۀ خود از این رو است که سرشت آرمان

آموزش، که از نظر ما کنشی فرهنگی است، دائمی است، یعنی دوام دارد. فشاری که 

تواند فرسوده شود، وقتی که واقعیتی آورد نمیکردن وارد میبرای طردکردن و اعالم

ا به واقعیتی که از پیش ضمن طردشدن اعالم شود فردا جای خود رکه امروز طرد می

خواه نباشد، یعنی دیگر متضمن وحدت شده است خواهد داد. اگر آموزش آرمان

                                                           
  ,Toward a Marxist HumanismLeszek Kolakovskiخواهانۀ طردکردن ر.ک. به دربارۀ بعد آرمان 1
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شورانگیز طرد و اعالم نباشد، در نتیجۀ آن است که یا دیگر آینده برای آدمیان معنایی 

 ترسند برای زندگیآنکه آدمیان میندارد، یا 
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ای که در حکم چیرگی خالق زمان حال است؛ حالی که ندهدر آینده خطر کنند، آی

 کهنه شده است.

تر معموالً توضیح دوم است. از همین روست که برخی از مردم به توضیح محتمل

« رام سازند»پردازند که در آینده وجود تواند داشت تا آن را مطالعۀ همۀ امکاناتی می

سو کنند. اگر در زیر نقاب خواهند حفظش کنند، همو یا زمان حاضر، که می

کننده غمی نهفته باشد، سرچشمۀ آن را باید در تصمیم روح جوامع ادارهتکنولوژی بی

ها به حفظ وضع برتر فعلی خود در آینده جست. در میان چیزهایی که نومیدانۀ آن

جهان سوم ممکن است از جوامع کشورهای مادر بیاموزد این یکی اساسی است: وقتی 

 وجود نیاورد.نۀ فاضلۀ خود دست یافت آن جوامع را بار دیگر بهکه به مدی

نانه، بیکه مفهومی است واقع –کنیم وقتی که از چنین مفهومی از آموزش دفاع می

خواه است، یعنی از آن رو که واقعیت موجود را طرد درست از آن رو که آرمان

دست رصت کردار بهبخشیدن به خود فکند؛ و در فاصلۀ بین طردکردن و تحققمی

روشنی بیان کنیم که با شیوۀ زیست در پی آنیم که نوعی آموزش را به –آورد می

 ای تاریخی است، خوانا باشد.ای که شیوهخاص انسان، شیوه

کردنی نیست که طردکردنی به دنبال نداشته باشد، همچنان که هر هیچ اعالم

ا توان داشت. اممی نباشد امیدی نمیآورد. اگر این دوطردکردنی اعالمی را در پی می

خواه اصیل، امیدداشتن به معنی دست برهم نهادن و انتظارکشیدن در یک بینش آرمان

 نیست. انتظارکشیدن فقط وقتی میسر است که آدمی، سرشار از امید، در پی آن باشد
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ده شده را که در درون طردکردن زا« ایشدهاعالم»که با کنش اندیشمندانه، آینده 

 است تحقق بخشد.

رار خواهند آینده را تکاز این روی اثری از امید اصیل را نباید در کسانی جست که می

دانند که از پیش معین شده زمان حال کنند، و نه هم در کسانی که آینده را چیزی می

دارند، دستۀ اول بدان سبب که « آموزدست»باشد. این هر دو گروه از تاریخ مفهومی 

ای که از خواهند زمان را از حرکت بازدارند، و دستۀ دوم از آن روی که از آیندهمی

پر  ای استخاطرجمع هستند. امید آرمانی، بعکس، درگیری« شناسندشمی»اکنون هم

ند، و کنگران، که فقط طردکنندگان خود را طرد میاز خطر. از این روست که سلطه

خواه، و در توانند آرمانندارند، هرگز نمیچیزی جز حفظ وضع موجود برای اعالم 

 .1آور، باشندنتیجه پیام

یک شیوۀ آموزشی آرمانی مبتنی بر طرد و اعالم، مانند شیوۀ ما، باید یک عمل ساختن 

های واقعیت طردشده باشد، در سطح الفباآموزی و مرحلۀ پس از آن، که هر دو کنش

گی های زندسازی مداوم موقعیتر مسألهاند. از این روی است که تا این حد بفرهنگی

 شوند،صاویر رمزشده نشان داده میصورتی که با تآموزندگان، به
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« جوهر»سازی پیشتر برود و هرقدر کارسازان بیشتر در گردد. هرچه مسألهتأکید می

پرده بردارند؛ و هرچه « جوهر»توانند از این شده وارد شوند، بیشتر میموضوع مسأله

تر از آن پرده بردارند هشیاری آنان، که در کار بیدارشدن است، عمق بیشتری پیدا بیش

                                                           
شهر ندارد، کار، نیازی به امید به آرمانگوید: جناح راست، که نیرویی است محافظهکوالکفسکی می 1

عی است وض یا تمایل به بازگشت به –که واقعیت است نه آرمان  –جوهر آن تأیید اوضاع موجود است 

کوشد که اوضاع موجود را کمال مطلوب یافته بوده است. جناح راست میکه زمانی واقعیتی تحقق

 ؤلف(شهر. )مقلمداد کند، نه اینکه در پی تغییر آن باشد. آنچه مورد نیاز او است دغلی است نه آرمان
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تقادی انجامد. دخالت انطبقات فقیر به موقعیت موجود می« پی بردن»کند؛ و این به می

 اعتنایی آنان به حالتشود که بیآنان در واقعیت، یعنی هشیارشدنشان، موجب می

 ای ماندنی تبدیل گردد.برنامهخواهانه طرد و به اعالم آرمان

س از آن یا پ« هشیارشدن»اما نباید پنداشت که یادگرفتن خواندن و نوشتن پیش از 

پذیرد؛ هشیارشدن همزمان با جریان سوادآموزی یا جریان بعد از صورت می

دهد. باید هم چنین باشد. در روش آموزشی ما واژه چیزی نیست سوادآموزی روی می

زبان -ارتباط باشد، بلکه بعدی است از اندیشهتجربۀ وجودی آدمیان بی که ایستا یا با

آنان دربارۀ جهان. بدین دلیل است که وقتی آموزندگان نقادانه در تجزیه و تحلیل 

 کنند، وقتی که دقتهای زایای مرتبط با تجربۀ وجودی خود شرکت میاولین واژه

ه سازند، چون به و تحلیل متمرکز میهای هجایی ناشی از این تجزیخود را بر خانواده

لف های خود را در ترکیبات مختبرند، واژهسازوکار ترکیبات هجایی زبان خود پی می

وزندگان، در یابد آمهای ترکیب افزایش میرفته که امکانکنند. رفتهممکن کشف می

م سازند و هتر میهای خود را غنیهای زایای تازه، هر خزینۀ واژهنتیجۀ تسلط بر واژه

بخشیدن به نیروی تصور خالق خویش بسط استعداد خود در بیان مطلب را با وسعت

 .1دهندمی
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شد دهقانانی که های شیلی که اصالحات ارضی در آنجا اجرا میدر بعضی از قسمت

ها کردند در محل کار خود با ابزار کار خود واژههای سوادآموزی شرکت میدر برنامه

                                                           
ایم دیده»نویسد: می csCartesian Linguistiشناسی دکارتی زباندر  Noam Chomskyنوام چامسکی  1

اختی و شنهای زبانآورد که جریانکه پژوهش در جنبۀ آفرینندۀ کاربرد زبان، این فرض را پدید می

سازد، و ذهنی در واقع یکی هستند، و زبان، هم وسیلۀ اصلی بسط آزادانۀ اندیشه و احساس را فراهم می

 ()مؤلف« شود.هم موجب کارکردن نیروی تصور آفریننده می



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

هایی آموختند واژهای که مینوشتند. با ترکیبات هجاییخاک می را بر روی

شناسی از گروه سانتیاگو که در مؤسسۀ ، جامعه1ایراساختند. ماریا ادی فرهمی

این مردان واژه »گفت: کرد، میکارآموزی و پژوهش در اصالحات زراعی کار می

کردند می ها بحثدربارۀ اندیشه کاشتند بلکهتنها واژه میراستی، آنان نهبه« کارند.می

 بردند.روز بهتر به نقش خود در جهان پی میو روزبه

کرد های سوادآموزی را تمام میکاران که مرحلۀ اول کالساز یکی از این واژه

 پرسیدم که چرا پیش از اصالحات ارضی خواندن و نوشتن نیاموخته بود.

 کردم، دوستانم هم فکرهم نمیدوست عزیز، پیش از اصالحات ارضی فکر »گفت: 

 «کردند.نمی

 «چرا؟»پرسیدم: 

 دیم.بردار بوچون ممکن نبود. ما فرمان»با هیجان جواب داد: 
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 «بردیم. چیزی برای گفتن نداشتیم.فقط فرمان می

گ فرهن»در «. فرهنگ سکوت»جواب سادۀ این دهقان تحلیل بسیار روشنی است از 

یشیدن برد، اندبودن است. تن فقط فرمان مینی زندهوجودداشتن فقط به مع« سکوت

 دشوار است؛ سخن خود را گفتن ممنوع است.

وقتی که همۀ زمین متعلق به ارباب »مرد دیگری ضمن همان صحبت گفت: 

( بود دلیلی نداشت که کسی بخواند و بنویسد. ما مسئولیتی نداشتیم. ارباب 2)التیفوندیو

ردیم. خواندن و نوشتن چرا؟ حاال ماجرای دیگری است. کداد و ما اجرا میدستور می

                                                           
1 Maria Edi Ferreira 
2 Latifundio 
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( من تنها، مانند دیگران، مسئول کار 1ینتومثالً مرا در نظر بگیرید: در ماندگاه )اسنتامی

خود نیستم، بلکه مسئول تعمیر ابزارها هم هستم. وقتی که این کار را شروع کردم 

خواندن و نوشتن احتیاج دارم. دانستم، اما خیلی زود متوجه شدم که به خواندن نمی

 توانید تصور کنید که رفتن به سانتیاگو برای خریدن وسایل یدکی چه مصیبتیشما نمی

 ترسیدم، از آن شهرچیز میاز همهتوانستم خود را راضی کنم. بود. نمی
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ده کلی وضع عوض شبزرگ، از خریدن چیز عوضی، از اینکه کاله سرم برود. حاال به

 «است.

سواد توجه کنید که این دهقان با چه دقتی تجربۀ گذشتۀ خود را به عنوان انسانی بی

رویی او؛ و اعتمادی او، ترس جادویی )اما منطقی( او، کمبرای ما شرح داده است: بی

ده کلی وضع عوض شحاال به»کند: توجه کنید که با چه احساس امنیتی تکرار می

 «.است

پرسیدیم: دوست عزیز، وقتی که توانستی « کارانواژه»در فرصتی دیگر از یکی از 

 «اولین کلمه را بنویسی و بخوانی چه احساس کردی؟

 «زدن وادارم.ها را به حرفتوانم کلمهخوشحال شدم، زیرا که دیدم می»جواب داد: 

ه در بیان هایی کدر صحبتی که با دهقانان داشتیم از تشبیه»نویسد: داریو ساالس می

سابقًا »زده شدیم. مثالً: بردند شگفتکار میرضامندی خود از باسوادشدن به عالقه و

                                                           
ها مصادره شد، دهقانانی . پس از آنکه در اصالحات ارضی شیلی زمینasentamientoینتو اسنتامی 1

ساله، که در آن از طریق شرکت اصالحات ای سهکه کارگر مزدبگیر مالکان بزرگ بودند در دوره

یعنی در یک محل سکونت  – asentadosگرفتند، ماندگار ها را از دولت میکشاورزی انواع کمک

. دورۀ ماندگاری مقدم بود بر دورۀ واگذاری زمین به دهقانان. حال این شیوه شدند –داده، یا تخته قاپو 

د این شود. با وجوتغییر کرده است؛ مرحلۀ ماندگاری ملغی شده است و زمین بین دهقانان تقسیم می

 دهد. )مؤلف(شرکت اصالحات کشاورزی باقی مانده است و به کمک به دهقانان ادامه می



 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

من آمدم که فقط »؛ «مان برداشته شده استکور بودیم، حاال پرده از جلوی چشمان

شد که در این سن و سال هم بشود خواندن نوشتن اسمم را یاد بگیرم، هرگز باورم نمی

های کوچکی بودند، حاال با من رم عروسکسابقاً حروف در نظ»؛ «و نوشتن آموخت

 «.زدن وادارمها را به حرفتوانم آنزنند، و من میحرف می

شود شعفی ها به روی دهقانان گشوده میوقتی که جهان واژه»دهد: ساالس ادامه می

ه و گویند خستسازد. گاهی ممکن است بدهد که آدمی را متأثر میبه آنان دست می

 اماایم، کوفته شده
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 .«1خواهیم پیش از آنکه خواندن و نوشتن یاد بگیریم از اینجا برویمنمی

بر روی نوار ضبط شده است. « 2های زایامضمون»کلمات زیر به هنگام پژوهش دربارۀ 

 سواد است:وسیلۀ فردی بیاین کلمات رمزگشایی یک موقعیت رمزشده به

را ببینید  ایانگیز، چنانکه گویی متروک است. اگر خانهبینید غمای میدر اینجا خانه»

گذرند آید. در مردمی که از برابر آن میتر مینظر خوشبخت ای در آن است بهکه بچه

گردد کام از کار بازمیانگیزد. پدر خانواده خسته و نگران و تلخشادی و آرامش برمی

ها ها مانند بزرگآید، زیراکه بچهغوش باز به پیشوازش میو پسر کوچکش با آ

ذت راستی لشود، آنگاه بهخشک نیستند. پدر با دیدن پسرش کمی خوشحال می

                                                           
وسیلۀ های سوادآموزی به بزرگساالن است که بهدر اینجا به یکی از بهترین برنامه Dario Salasاشارۀ  1

شرکت اصالحات زراعی شیلی، با همکاری نزدیک بین وزارت آموزش و پرورش، و مؤسسۀ تمرین و 

ماه محل سکونت و بورس پژوهش و اصالحات زراعی تنظیم شده بود. به پنجاه دهقان به مدت یک

 ای و ملی بود. )مؤلف(های محلی و منطقهشد. درس وبحث بیشتر دربارۀ موقعیتتحصیلی داده می
آموزش های زایا از حوصلۀ این رساله بیرون است، اما در ها و روش پژوهش مضمونتحلیل هدف 2

 ام. )مؤلف(تفصیل به آن پرداختهخود، به ستمدیدگان
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ود. پدر شکوشد که کاری مورد پسند او کند، متأثر میبرد. از اینکه پسرش میمی

 «برد.شود و مشکالت خود را از یاد میتر میآرام

 زبان این دهقان توجه کنید، که همسادگی بیان بار دیگر، به
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« گوارشی»عمیق است و هم ظریف. اینان هستند که در نظر هواخواهان مفهوم 

 کلی نادانند.سوادآموزی، به

توانی هرطور میای کتاب کوچکی منتشر کرد، به نام یک گروه اوروگوئه 1968در 

های گرفته شده بود که در کالس، که مطالب آن از نوارهایی 1کنیزندگی می

سوادآموزی برای ساکنان شهری تهیه شده بود. چاپ اول آن که سه هزار نسخه بود 

فروش رسید، همچنین چاپ دوم آن. آنچه در به 2ویدئودر عرض پانزده روز در مونته

 ای است از این کتاب:آید گزیدهزیر می

 

 رنگ آب

 رسد؟آب؟ آب؟ آب به چه مصرف می

 «بله، ما آن را دیدیم )در تصویر(. بله،»

 «آخ! ده زادگاد من، به این دوری...»

 «آورید؟یاد میآیا آن ده را به»

دانی، آنجا بزرگ نهری که در کنار آن بزرگ شدم، کشیش مرده نام داشت... می»

 های خوشی رارفتیم... رنگ آب خاطرهشدم، دورۀ کودکی که از جایی به جایی می

 «هایی زیبا را.گرداند، خاطرهبه یاد بازمی

 «رسد؟آب به چه مصرف می»

                                                           
1 Se Vive como se Puede 
2 Montevideo 
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شستیم، و جانورانی که در های خود را در آن میوشو. ما لباسبه مصرف شست»

آمدند؛ و ما خودمان را هم همانجا کشتزارها بودند برای خوردن آب به آنجا می

 «شستیم.می
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 «بردید؟کار میآن آب را برای آشامیدن هم به»

بله، وقتی که کنار نهر آب بودیم و به آب دیگری دسترسی نداشتیم از آب نهر »

بالی ملخ از جایی نازل شد، و ما مجبور بودیم  1945نوشیدیم. به یاددارم که در می

ها را این طوری ها را از آب بیرون بریزیم... کوچک بودم، اما به یاد دارم که ملخآن

 آورم که وقتیهای دیگری نداشتم. و به یاد میدست –گرفتم در دو دست خود می

آلود شد و نهر تقریباً خشک... آب، کثیف و گلشد چقدر آب داغ میخشکسالی می

چیز در آن بود. اما ما مجبور بودیم یا از آن بنوشیم، یا از تشنگی جان و داغ بود و همه

 «بدهیم.

 

هان و ت زیاد در توصیف جسراسر کتاب به همین گونه است، سبکی دلپذیر، با قدر

که از  کنندو تالشی می« کارندواژه می»کنند، کسانی که کسانی که در آن کار می

 سر برون آورند.« فرهنگ سکوت»

ها باید کتاب درسی مردمی باشد که خواندن و نوشتن گونه کتابآری، این

د کوبیمیخ میاگر با چکش »، «پرنده بال دارد»، «حوا انگور را دید»آموزند، نه می

ه مردم ک –اساس مسئول این مفاهیم بی« تان نزنید.مواظب باشید که روی انگشت

ت زیرا ارزش اسهای آنان بیتوانند برای خود کتاب بنویسند، یا نوارهای صحبتنمی

االتر از ب –های روشنفکرانه و داوریپیش –که صحبت آنان از حیث معنی فقیر است 

هایی که در باال یاد در قسمت« کارانواژه»ی است. اگر آنچه های طبقاتداوری –آن 
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ده است شهای درسی نوشته وسیلۀ متخصصان کتاباند با آنچه معموالً بهشد گفته

 مقایسه شود، اعتقاد راسخ
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کلی بهره یا از صالحیت علمی بهکنیم که فقط کسانی که از ذوق کامالً بیپیدا می

 گزینند.ی متخصصان را برمیهانصیب باشند کتاببی

کتابی را تصور کنید که سراسر آن با این زبان ساده و شاعرانه و آزاد مردم نوشته شده 

ین در وشنود راستهای مختلف با روحیۀ گفتهایی از رشتهباشد، کتابی که گروه

های ها این خواهد بود که قسمتها همکاری کرده باشند. نقش گروهنوشتن آن

شناسی این انگیز منقح سازند. مثالً کار بخش زبانصورت مسألهب را بهتخصصی کتا

خواهد بود که مسائلی را که از نظر درک انتقادی آموزنده از زبان اساسی است، 

نگرانه، مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که یکی از وجوه مهم سادگی، اما نه سادهبه

 بیان مقصود است، بار دیگر تأکیدآموزش بزرگساالن تقویت استعداد آنان برای 

شناسی باید موضوعاتی را برای بحث آموزندگان فراهم آورد کنم که بخش زبانمی

اند که از افزایش واژگان گرفته تا مسائل مربوط به ارتباط را شامل شود. از این جمله

 زشناختی و استفاده اها و متضادها و تحلیل کلمات در زمینۀ زبانمطالعۀ مترادف

استعاره، که مردم در آن خیلی استادند. یک بخش دیگر ممکن است ابزار الزم برای 

 های درسی را فراهم آورد.شناختی محتوای کتابتحلیل جامعه

ها برای مطالعۀ ماشینی صرف، که به خواننده درکی از آنچه واقعی است البته این کتاب

این شیوۀ آموزشی سازگارند خود روند، بلکه چون با ماهیت کار نمیدهد، بهنمی

 موضوع تحلیل در سمینارهای مواد خواندنی قرار خواهند گرفت.

 برای کسانی که نوشتن و خواندن راعالوه بر آنچه گفته شد، 
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 آزادیبخش یکم: روش سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی برای 

آنچه  ای قوی است که بدانندگیرند و نیز برای شاگردان سطوح باالتر، انگیزهفرامی

 هاست...کار همگی آنکنند اش بحث میخوانند و دربارهمی

برای پرداختن به چنین کاری باید به مردم اعتقاد و با آنان همبستگی داشت. باید، به 

 خواه بود.خواهی که گفتیم، آرمانمفهومی از آرمان
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 1کنش فرهنگی و هشیارسازی

 جهان باجهان و  دربودن 

 عمل آید.، تحلیلی صریح و اصولی به2اینک جای آن است که از مفهوم هشیارسازی

 ردنقطۀ آغاز چنین تحلیلی باید درکی انتقادی از انسان به عنوان موجودی باشد که 

جهان وجود دارد. چون شرط اصلی هشیارسازی این است که عامل آن با جهان و 

خصوص و کارساز )یعنی موجودی هشیار( باشد. هشیارسازی هم، مانند آموزش، به

ند بلکه، جهان درعنوان موجوداتی هشیار، نه فقط ها، بهصرفاً جریانی انسانی است. انسان

ه ب ، قادر«باز»ن، به عنوان موجودی جهان هستند. فقط انسا با همراه با آدمیان دیگر،

 اجرای این عمل پیچیده است که
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دو  نوشتۀ پائولو فریره است، که هشیارسازی، کنش فرهنگی برای آزادیآید بخش سوم از آنچه می 1

چاپ شد و لرتا  Harvard Educational Reviewمجلۀ تربیتی هاروارد  1970بخش اول آن در شمارۀ مه 

 آن را ترجمه کرده است. )ویراستار انگلیسی( Loretta Sloverاسلوور 
کننده بلکه به عنوان دارد به جریانی که در آن آدمیان، نه به صورت دریافتهشیارسازی اشاره  2

دهد ای که به زندگی آنان شکل میفرهنگی-کارسازان داننده، آگاهی عمیقی، هم از واقعیت اجتماعی

آورند. ر.ک. بخش اول این کتاب. دست میساختن این واقعیت، بهو هم از استعداد خود برای دگرگون

 ار انگیلسی()ویراست
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در زمان واحد هم جهان را با کنش خود دگرگون سازد و هم واقعیت جهان را درک 

 و به زبان آفرینندۀ خود بیان کند.

ای تواند فاصلهجهان را احراز کند زیرا که می باتواند شرط الزم برای بودن آدمی می

از جهان بگیرد. اگر چنین عینیت بخشیدنی، که با آن آدمی به خود نیز عینیت عینی 

 شناخت و نه معرفتیبود، نه خود را میجهان می دربخشد، در کار نبود آدمی فقط می

 داشت.به حال جهان می

توانند به خود عینیت بخشند و نه به جهانند و نه می درجانوران، برخالف انسان، فقط 

؛ و اندگذرانند و، درست بگویم، در زندگی غرقهزمانی را میها زندگی بیجهان. آن

اند امکان سربرآوردن از زندگی را ندارند. چون با واقعیت میزان شده و به آن چسبیده

توانند بر این چسبیدن چیره شوند و از صرفاً در جهان بودن بعکس، آدمیانی که می

افزایند. بدین ترتیب سازند میی را که میفراتر روند، به حیاتی که دارند وجود

جود وتواند دگرگون سازد، بهوجودداشتن نوعی زندگی است خاص موجودی که می

 آورد، تصمیم بگیرد، بیافریند و مکنون خاطر خود را بیان کند.

تواند به خود بیندیشد و خود را که کند نمیکه موجودی که فقط زندگی میدرحالی

بازشناسد، کارساز موجود، در درون قلمروی وجود به زندگی خود زید جهان میدر 

کند. قلمروی وجود او قلمروی کار است، اندیشد و در رابطۀ خود با جهان تردید میمی

ها، قلمرویی که در آن انسان، جدلی )دیالکتیکی( میان و تاریخ، و فرهنگ، و ارزش

 آزماید.جبر و آزادی را می
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ن ای که ستودبردند، و با هشیاریها چسبیدن خود به جهان را از میان نمیاگر انسان

و به  بودند،آوردند، تنها موجوداتی مقید و متعین میجهان موضوع آن بود سر بر نمی

توانند دربارۀ این داشت. فقط موجوداتی که میرهایی آنان اندیشیدن امکان نمی
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تعینند، قابلیت آن دارند که خود را آزاد سازند. واقعیت بیندیشند که مقید و م

 انجامد، بلکه به اعمال اثریکردن آنان فقط به آگاهی مبهم و نامتعهدی نمیاندیشه

واقعیت  زا گردد. بنابراین آگاهیکننده منجر میکننده بر واقعیت تعیینعمیقاً دگرگون

ه با آن ای هستند کدهکننناپذیر فعل دگرگونآن، اجزای تفکیک اثرگذاشتن برو 

واسطۀ تفکر، و . هشیاری و کنش انسان به1شوندآدمیان موجوداتی دارای ارتباط می

های صرف که شاخص آدمی است، از تماس« 2فراترشدن»قصد و درک زمان و 

های جانوران غیرانتقادی است و از تداعی گردد. تماسجانوران با جهان متمایز می

د نه جمع. رود. اینان مفردندست آمده است فراتر نمیتجربه بهتصاویر حسی که بر اثر 

 کنند وبودن زندگی میآورند، در حد مستغرقجانوران برای خود هدفی فراهم نمی

 زمان هستند.در نتیجه بی
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بردن به کردن، پیدرگیرشدن و فاصلۀ عینی داشتن، واقعیت را به عنوان موضوع درک

عیت عینی، برقرار ساختن ارتباط آفریننده دربارۀ موضوع اهمیت کنش آدمی بر واق

ون همۀ این ابعاد گوناگ –های متعدد برای تالشی واحد وسیلۀ زبان، داشتن پاسخبه

حاکی از وجود تفکری انتقادی در رابطۀ انسان با جهانند. هشیاری عبارت است از 

                                                           
مثابۀ تمرین آموزش و پرورش بههای جانوران ر.ک. به دربارۀ تمایز میان روابط آدمیان با تماس 1

 ، نوشتۀ پائولو فریره.آزادی
بندی معنی استعداد هشیاری آدمی است برای گذشتن از مرزهای صورتدر این زمینه، به« فراترشدن» 2

نداشته باشد هشیاری نسبت به آنچه در فراسوی مرزها وجود  وجود« قصد فراترشدن»عینی او. اگر چنین 

 سازد،نویسم چگونه مرا محدود میدانم میزی که بر روی آن چیز میدارد ناممکن است. مثالً من می

 توانم فراتر روم و دقت خود را بر حدود آن متمرکز سازم. )مؤلف(فقط از آن روی که می
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بازتابی  اری به هیچ رویکردن بر آن. اما هشیبخشیدن به جهان و عملدیالکتیک عینیت

 .1از واقعیت مادی نیست، بلکه به تفکر دربارۀ واقعیت مادی پرداختن است

، این پذیر نیستسازد امکانبودن جهانی که آن را میاگر راست باشد که هشیاری بی

بود اگر ضمن ساختن هشیاری موضوع تفکر هم راست است که جهان محال می

ند، کگرایی مکانیکی انسان را انکار میچون عین شد. پسانتقادی آن واقع نمی

نیز چنین است  2تواند انسان و جهان را تبیین کند؛ و پندارگرایی خودانگارانهنمی

 زیراکه منکر جهان است.
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ید است از واقعیت عینی. از د رونوشتی گرایی مکانیکی، هشیاری صرفاًدر نظر عین

خودانگاری، جهان چیزی است که هشیاری از روی هوس آن را آفریده است. در 

مورد اول هشیاری قادر نیست که از قیدهایی که واقعیت بر آن نهاده است فراتر رود، 

بر واقعیت است. در  مقدم« آفریندمی»در مورد دوم، تا آنجا که هشیاری واقعیت را 

 ساختن واقعیت نیست. چنین چیزی ازز این دو حالت انسان درگیر دگرگونیک اهیچ

« شترونو»گرایی ممکن نیست، زیراکه در نظر آن هشیاری، که المثنی یا نظر عین

وسیلۀ خودش دگرگون واقعیت است، موضوع آن است؛ و در این صورت واقعیت به

                                                           
تر سخن امروز برای آنکه دقیق«. کنندهاست ناطق، یعنی استداللانسان حیوانی »ارسطو گفته است:  1

همی است به کنیم که به معنی گذرکردن از هشیاری مبهای تکاملی کیفیتی تأکید میبگوییم بر ویژگی

انسان » گوییمتواند بر خود منطبق گردد و، میای که چنان بر خود متمرکز شده است که میهشیاری

د که دانداند، بلکه موجودی است که میموجودی نیست که می»آدمی فقط  «.حیوانی است متفکر

ای است که به توان دو رسیده است... آیا ما ماهیت بنیادی این تفاوت را به دارای هشیاری«. داندمی

 ,Pierre Teilhard de Chardin ظهور آدمییر تالر دو شاردن در کنیم؟ نوشتۀ پیاندازۀ کافی درک می

The Appearance of Man. 
2 Solipsistic Idealism 
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ه عیت سازگار نیست، زیراک. دیدگاه خودانگارانه هم با مفهوم دگرگونی واق1شودمی

معنی است. پس در این دو مفهوم هشیاری کردار دگرگونی واقعیتی خیالی امری بی

عین  پذیر است که دیالکتیکتواند داشت. کردار فقط وقتی امکانراستین وجود نمی

 .2و ذهن برقرار باشد

 ماند.روابط انسان و جهان باز میرفتارگرایی هم از درک دیالکتیک 
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ی انسان نف –شود که رفتارگرایی مکانیکی نامیده می – 3ای از رفتارگراییدر جلوه

شود. جلوۀ دوم، که رفتارگرایی گردد، زیراکه در او چون ماشین نگریسته میمی

تجرید »کند که هشیاری آدمی کند؛ زیرا تصریح میمنطقی است، نیز انسان را نفی می

های ناقص از یک از این تبیینتواند بر هیچنمی« هشیارسازی»است. عمل « 4صرف

د که تواند دوام یابفقط از این روی می« هشیارسازی»روابط انسان و جهان مبتنی باشد. 

تواند به مقیدبودن خود پی ببرد. این بعد هشیاری آدمیان، با اینکه مقید است، می

کنندۀ خود انتقادی هشیاری است که اهدافی را که انسان برای اعمال دگرگون

دهد. در نتیجۀ توانایی به داشتن هدف است که فقط گزیند، در مدنظر قرار میبرمی

                                                           
 Theses onوسیلۀ خودش را در یکی از تزهایی دربارۀ فویرباخ مارکس امکان دگرگونی واقعیت به 1
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فرض کن همۀ آدمیان مرده باشند، اما »وقتی که مربی گفت: «. آدمی وجود نداردبینم که جهان بیمی

ها باقی مانده باشند، مگر این جهان نیست؟ دهقان جواب درخت و جانور و پرنده و رودخانه و ستاره
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 نگری مناط اعتبار نیست. )وبستر قرن بیستم.(رفتار باید عینی یا مشهود باشد، زیراکه درون
 Theوجود ذهن در  John Beloffاشارۀ ما به رفتارگرایی بر مبنای تحقیقی است که جان بلوف  4

Existence of Mind )کرده است. )مؤلف 
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ها، مجسم زدن به آنهای خود را، حتی پیش از دستتوانند نتایج کنشآدمیان می

وضوح بیان کرده است آدمی به سرمایه )کاپیتال(سازند. همانطور که مارکس در 

 ریزد:یموجودی است که از پیش نقشه م

کنیم که به آن مهر منحصرًا صورتی فرض میما از پیش کار را به

یه به کار کند شبزند. عنکبوت برای تنیدن تار خود کاری میانسانی می

های مومی خود هنری نشان بافندگان؛ زنبور عسل در بنای حجره

سازد، اما وجه امتیاز دهد که بسیاری از معماران را شرمنده میمی

 ن از بهترینمعمارا بدترین

*76* 

زنبوران در این است که معمار بنای خود را پیش از آنکه در عمل 

 کند.بسازد در خیال مجسم می

رای توانند گلی را که باند و میخبره« متخصص»زنبوران عسل، با اینکه در کار خود 

دهند. ها الزم است تشخیص دهند، تخصص خود را تغییر نمیساختن آنعسل

شیدن همراه بخها بر جهان با عینیتتوانند محصوالت جنبی تولید کنند. کنش آننمی

. خاص تالش انسان است، عاری است نیست؛ این کنش از تفکر انتقادی، که سرشت

دهند تا زنده بمانند، آدمی جهان را که جانوران خود را با جهان سازش میدرحالی

ا جهان ماندن خود را بدهد تا از آنچه هست بیشتر شود. جانوران، که برای زندهتغییر می

خابی بکنند، آنکه انتآنکه هدفی برای رسیدن به آن داشته باشند و بیدهند بیسازش می

جهان پیوند بسیار نزدیک دارد « کردنجانوری»سازند. « جانوری»توانند جهان را نمی

جانوران، و این کار مستلزم آن است که فرض شود که جانوران از « کردنجانوری»با 

وجوی دائم وادارد. در ها را به جستنبودن خود آگاه باشند، و این هشیاری آنکامل
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 دهند و عسلزنبوران عسل با مهارت کندوی خود را ترتیب می حقیقت، با اینکه

 .1نه کمتر شوند وسازند، در تماس با جهان همیشه زنبور عسلند، نه بیشتر از زنبور میمی

آن  کردنکردن جهان انسانیبرای آدمیان، که موجوداتی کرداری هستند، دگرگون

 کردن جهان به معنیتی اگر انسانیاست، ح
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کردن آدمیان نباشد. این کار ممکن است فقط به معنی آلودن جهان به حضور انسانی

جا نهادن ردی از کارهای وی در جهان باشد. فرایند کنجکاو و آفرینندۀ انسان و به

سازد، ممکن است به کردن جهان، که حضور آدمی را آشکار میدگرگون

 ا انحطاطش، بینجامد. این شقوق مختلفزدایی از آن، به رشد یکردن آن یا انسانانسانی

 دهد وای را قرار میسازد و در برابرش مسألهساز آن را بر او آشکار میماهیت مسأله

خواهد که این راه یا آن را را انتخاب کند. چه بسا که همین فرایند از او می

ان انس اش در انتخاب شود. با این همه، چونکردن دامی برای انسان و آزادیدگرگون

 سازی وسازد، تنها اوست که از عهدۀ انسانیجهان را به وجود متفکر خود آلوده می

زدا های انسانیسازی آرمان اوست و آن را با طرد جریانآید. انسانیزدایی برمیانسانی

 دارد.اعالم می

بودن و مقصد غایی داشتن روابط آدمیان با جهان میسر نیست مگر وقتی که متفکرانه

ای تاریخی، و در عین حال طبیعی، وجود یابند. بدون تفکر نقادانه ین روابط در زمینها

ای زمانی از کند، و نیز مقصد غایی خارج از زنجیرهمقصد غایی وجود پیدا نمی

ه نسبت با آنجا وجود ندارد کرویدادهای نامنقطع معنایی ندارد. برای آدمیان، اینجا بی

یا بعدی نباشد. پس روابط انسان با جهان، همانند خودش، در مرتبط با حالی، یا قبلی، 

                                                           
 «زداییببری»ببر از خود گوید: های خود میدر یکی از کتاب Ortega y Gassetاورتگا ای گاست  1

 . )مؤلف(کندنمی
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که سازد بلسازند که آنان را میتنها آدمیان تاریخی را میتاریخی است. نه ذات خود

توانند تاریخ این ساختن متقابل را بازگویند. به گفتۀ تالر دو شاردن، آدمیان در می

 هکنند که زندگینامه داشتپیدا میرا توانایی آن « شدنانسان»جریان تکامل همراه با 
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ه ها نیست، بلکه متعلق باند که از آن خود آنباشند. جانوران، بعکس، در زمانی غرقه

 آدمیان است.

وجه تمایز اساسی دیگری بین ارتباط آدمیان با جهان و تماس جانوران با آن نیز وجود 

را که خاص انسان است ندارد،  کنند. مثالً اسب آن چیزیدارد: فقط آدمیان کار می

ار در پایان هر ک»کند: یعنی آنچه را که مارکس در مثال زنبوران عسل به آن اشاره می

. )ر.ک« رسیم که در آغاز در مخلیۀ کنندۀ کار وجود داشته است.ای میبه نتیجه

در  زار و هم.( کنشی که از چنین بعدی عاری باشد کار نیست. هم در کشتسرمایه

اخانۀ سیرک کار ظاهری اسبان بازتاب کار آدمیان است. کنش کار شمرده تماش

ه است، بلکه کار بردشود نه از آن رو که کنندۀ آن تالش بدنی کمتر یا بیشتری را بهمی

تواند برنامۀ عمل خود را بریزد، از آن رو که کننده از تالش خود آگاه است، می

 کند تا میان او و موضوع کنشش میانجی شوند، از ها استفادهابزارهایی بیافریند و از آن

که عالوه برای آنکند. بهبینی میآن رو که مقصود و منظوری دارد و نتایج را پیش

های مهمی بینجامد که در عین حال که از عامل کنش کار شمرده شود باید به فراورده

 . چون آدمیان1شوندسازند و موضوع تفکر او واقع میفعال متمایزند او را محدود می

                                                           
دین کند. بشد خاص روابط اجتماعی آدمیان است که ارتباط آنان با جهان را ایجاب میآنچه گفته 1

یش نیست. هر کاری ای بدلیل است که دوگانگی سنتی اشرافی بین کار دستی و کار فکری دیگر افسانه

با دست  هسازد. دیگر کاری که در کارخانناپذیر درگیر میکل وجود آدمی را به صورت واحدی تقسیم

گردد. تنها نویسیم، به کار فکری و کار دستی تقسیم نمیشود بیشتر از رسالۀ حاضر، که میانجام می

بودن نوع کوششی است که موردنیاز است: های کار گذاشت غالبفرقی که بتوان میان این صورت
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ی سازند، هشیارکنند و آن را با کار خود دگرگون مینحوی مؤثر بر جهان عمل میبه

پذیرد یتأثیر م« برگردان کردار»نحوی تاریخی و فرهنگی از راه نوبت خود بهآنان به

شود. و بسته به کیفیت این تأثیرپذیری و محدودیت، هشیاری انسان در و مشروط می

ان گام رسد. ما برآنیم که، به عنوتاریخی به سطوح مختلف می-ۀ واقعیت فرهنگیزمین

داریم سطوح این هشیاری را تجزیه برمی« هشیارسازی»سوی فهم عمل دیگری که به

 و تحلیل کنیم.

 بودن تاریخی و سطوح هشیاریمشروط

ر د تاریخی را به عنوان روساختی-برای درک سطوح هشیاری باید واقعیت فرهنگی

ی های اساسارتباط با یک زیرساخت درک کرد. پس خواهیم کوشید که ویژگی

ق، فرهنگی مربوط به این سطوح را، با بیانی که بیشتر نسبی باشد تا مطل-آرایش تاریخی

 وضوح تشخیص دهیم.به

های هشیاری و تکامل تاریخی آن قصد ما آن نیست که در صدد بررسی سرچشمه

م به تحلیل مقدماتی ملموسی از سطوح هشیاری در واقعیت خواهیبرآییم، بلکه می

امریکای التین بپردازیم. اما این امر چنین تحلیلی را برای سایر نواحی جهان سوم، یا 

، با جهان سوم «های مسکوتناحیه»هایی از کشورهای مادر که خود را، به عنوان ناحیه

 سازد.اعتبار نمیدانند بییکی می
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ایم یدهنام« فرهنگ سکوت»ای که آن را فرهنگی-ررسی آرایش تاریخینخست به ب

ای روساختی است که شکل خاصی از هشیاری پردازیم. این سبک فرهنگ جلوهمی

                                                           
نتونیو نوشتۀ آ ای، عصبی یا کوشش فکری... در این مورد ر.ک. به فرهنگ و ادبیات،کوشش ماهیچه

 Antonio Gramsci, Cultura y Literaturaگرامشی. 
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دهد، فرهنگ سکوت زیرساختی را که از سازد. چنانکه آلتوسر نشان میرا مقید می

 «.سازدبیشتر متعین می»کند آن نشأت می

قط وقتی ممکن است که آن را کلیتی انگاریم که خود جزئی فهم فرهنگ سکوت ف

ی، را هایتر هم باید فرهنگی، یا فرهنگتری باشد. در این کل بزرگاز کل بزرگ

کنند. مقصود ما این نیست که را معین می« فرهنگ سکوت»بازشناسیم که صدای 

ی اختصاص هاییای است که کشور مادر آن را در آزمایشگاهمقوله« فرهنگ سکوت»

 از« فرهنگ سکوت»ساخته و به جهان سوم آورده است. این هم درست نیست که 

در  «فرهنگ سکوت»آید. واقعیت این است که وجود میخودی بهطریق زایش خودبه

گر نیست که و این سلطه»شود. مناسبات میان جهان سوم و کشورهای مادر زاده می

 کند؛ این فرهنگ پیامد روابط ساختاریمی سازد و بر زیرسلطه تحمیلفرهنگی را می

ل مستلزم تحلی« فرهنگ سکوت»بدین ترتیب فهم .« 1گر و زیرسلطه استمیان سلطه

یست، زای ارتباطی که موجب پیدایش اشکال متفاوت وابستگی است به عنوان پدیده

 طرز تفکر و نحوۀ بیان است:
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« صدا صاحب»ایی که به فرهنگ هاند و آن«فرهنگ سکوت»هایی که متعلق به شکل

 تعلق دارند.

نیم: از ایم پرهیز کها انتقاد کردهما باید از هر دو موضعی که پیشتر در این رساله از آن

ی شود، و از پندارگرایی که به خودانگاروارگی منتهی میگرایی که به ماشینعینیت

تفکیک آن از زیرساخت  ساختن روساخت وعالوه باید خود را از آرمانیانجامد. بهمی

                                                           
به مؤلف نوشته است. او از دستیاران مؤلف در  Jose Luis Fioriای که خوسه لوئیس فیوری از نامه 1

اع در ای که یکی از بهترین انوگروه شیلیایی مؤسسه تمرین و پژوهش و اصالحات زراعی بود، مؤسسه

 شود. )مؤلف(میجهان سوم شمرده 
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محفوظ داریم. اگر ارزش روساخت یا زیرساخت را کمتر از آنچه هست برآورد کنیم 

تبیین ساخت اجتماعی، خود، ناممکن خواهد شد. ساخت اجتماعی چیز مجردی 

نیست، بلکه در دیالکتیک میان روساخت و زیرساخت وجود دارد. اگر ما از فهم این 

اخت ای از سصورت جلوهلکتیک تغییر و تداوم را بهدیالکتیک عاجز بمانیم دیا

 اجتماعی درک نخواهیم کرد.

ی ها کار آدمشود که در آندرست است که زیرساخت، که در مناسباتی آفریده می

شود. اما این نیز درست سازد، خود موجب پیدایش روساخت میجهان را دگرگون می

، بر 1دافکنهای آن را به درون میافسانهگری انسان که است که روساخت، به میانجی

ص کند. اگر تحرک این روابط نامشخمی« بیشتر معین»نهد و آن را زیرساخت تأثیر می

داشت نه از ساخت کند وجود نمیبرد و کار میسر میها بهکه آدمی در میان آن

 توانستیم سخن بگوییم، و نه از انسان و نه از جهان انسانی.اجتماعی می

 گردیممادر و جامعۀ وابسته بازمیه رابطۀ میان جامعۀ کشور ب
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ۀ انگاریم. هم جامعهای زیست و تفکر و تجلی هر یک میو این رابطه را منشأ شیوه

هایی هستند، اجزای کل کشور مادر و هم جامعۀ وابسته، که برای خود کلیت

که   فرهنگی و سیاسیای اقتصادی و تاریخی و تریند که عبارتست از زمینهبزرگ

 ای که در آن این دو جامعه با همیابد. با اینکه زمینهها در آن رشد میروابط متقابل آن

وسیلۀ نقشی د و بهکنکنند یکی است کیفیت ارتباط در هر مورد فرق میبستگی پیدا می

امعۀ شود. کنش جکند معین میشان ایفا میکه هریک در زمینۀ کل ارتباط متقابل

ور مادر بر جامعۀ وابسته سرشت مدیری و رهبری دارد، حال آنکه کنش جامعۀ کش

 کارپذیر، خواه پاسخ باشد و خواه ابتکار، دارای سرشت تبعیت و پیروی است.

                                                           
1 introject 
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گر و زیرسلطه، اگر هم صورت شخصی داشته باشند، بازتاب زمینۀ روابط میان سلطه

گی د که زیرسلطه افسانۀ فرهنکننتری هستند. این روابط ایجاب میاجتماعی بزرگ

ی ها و سبک زندگگر را به درون بیفکند. به همین نحو، جامعۀ وابسته ارزشسلطه

افکند، زیراکه ساخت جامعۀ اخیر به ساخت جامعۀ کشور مادر را به درون خود می

بخشد. نتیجۀ این وضع دوگانگی جامعۀ وابسته است، و جامعۀ وابسته شکل می

مزاج ناشی از تجربۀ ودبودن و خودنبودن آن، و سرشت دمدمیدوپهلویی آن، و خ

ا شود و هم آن روابستگی طوالنی آن، که هم به سوی جامعۀ کشور مادر کشیده می

 زند.واپس می

تی گیرد. بنابراین روساخکننده شکل میزیرساخت جامعۀ وابسته به ارادۀ جامعۀ اداره

کشور  کهرحالیسازد. دت را منعکس مینبودن زیرساخشود اصیلکه از آن نتیجه می

 تواند برمادر می
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های ایدئولوژیک خود، از راه سازوکار قدرت اقتصادی و فنی بسیار پیشرفتۀ حرانب

ه را ترین تظاهر عامتر از آن است که کوچکخود، چیره شود، ساخت وابسته ضعیف

 وابسته.ناپذیر بودن ساخت تحمل کند؛ و این است علت انعطاف

ای خاموش است. صدای آن صدایی اصیل نیست، جامعۀ وابسته، بنا بر تعریف، جامعه

گوید به هر طریق، کشور مادر سخن می –بلکه فقط پژواک صدای کشور مادر است 

 .1کندو جامعۀ وابسته گوش می

                                                           
دهد جالب توجه است. مفهوم اشاره به این نکته که این وضع چگونه در مورد کلیسا روی می 1

« غسرزمینی آماده برای تبلی»کند. الزمۀ آنکه در کشور مادر نشو می« های آماده برای تبلیغسرزمین»

های هایی که هیأتیف کند. بین ملتوجود داشته باشد این است که جامعۀ دیگری آن را چنین تعر

و جهان « غهای آماده برای تبلیسرزمین»فرستند و کشورهای مادر انطباقی است همانند آنکه بین مبلغ می
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 کننده در روابط درون جامعۀ کارپذیرسکوت جامعۀ کارپذیر در ارتباط با جامعۀ اداره

شود. نخبگان صاحب قدرت، که در برابر کشور مادر خاموشند، مردم هم تکرار می

ای کنند. فقط وقتی که مردم جامعۀ وابستهخود را، به نوبت خویش، خاموش می

ی فقط یعن –فرهنگ سکوت را درهم شکنند و حق سخن خود گفتن را کسب کنند 

تواند ای میچنین جامعه –هد وقتی که تغییرات قاطعی در ساخت جامعۀ وابسته روی د

 کننده تن زند.به عنوان یک کل از پذیرفتن سکوت در مقابل جامعۀ اداره
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یراً در همچنان که اخ –وسیلۀ کودتا قدرت را قبضه کند از سوی دیگر اگر گروهی به

گرایانۀ اقتصادی و فرهنگی بزند، و دست به اقدامات دفاعی ملی –داد پرو روی

آفریند که یکی از این نتایج بر آن مترتب است: یکی ای میمشی آن تضاد تازهخط

آنکه دستگاه حکومتی جدید ممکن است از نیات خود تجاوز کند و ناچار شود که 

 برد؛ دیگر آنکه از اعتالیب« فرهنگ سکوت»طور قطع از هم از درون و هم از بیرون به

مردم بترسد و سیر قهقرایی پیش گیرد و بار دیگر سکوت را به مردم تحمیل کند؛ شق 

ه از های مستغرق کگرایی )پوپولیسم( تازه شود. تودهسوم: حکومت بانی نوعی عامه

برند که در خطا، گمان میاند، بهگرایانه به هیجان آمدهنخستین اقدامات ملی

اند. اند، در صورتی که زیرکانه بازی داده شدههای جامعۀ خود شرکت داشتهدگرگونی

دست گرفت اهداف خود قدرت را به 1968که گروهی نظامی که در در پرو، درحالی

ترین هایی در بسته«شکاف»کند، بسیاری از کارهایش موجب پیدایش را دنبال می

اندک های اندکها تودهشکاف الی اینهای جامعۀ پرویی خواهد شد؛ از البهبخش

 هایشوند. هر اندازه که خواستتر میآورند و هر دم متوقعاز سکوت خود سر برمی

                                                           
بلیغ ها قلمروی ترسد که از دیدگاه مسیحیت همۀ سرزمینسوم وجود دارد. بعکس، به نظر ما چنین می

 توانند بود. )مؤلف(
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ود های ختنها به تعداد خواستآیند که نهها در پی آن برمیها برآورده شود، آنتوده

 ها نیز تغییر دهند.بیفزایند بلکه در ماهیت آن

یانه نیز به ایجاد تضادهایی خطیر برای گروه صاحب گرابدین ترتیب شیوۀ عمل عامه

سکوت را قدرت خواهد انجامید. این گروه خود را مجبور خواهد دید که یا فرهنگ 

 کلی درهم شکند، یا آنبه
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 نماید که در لحظۀ تاریخیرا بار دیگر برقرار سازد. بدین سبب در نظر ما دشوار می

واند را در داخل حفظ کند بت« فرهنگ سکوت»کنونی امریکای التین حکومتی که 

 ای پیش گیرد.نسبت به کشور مادر سیاست مستقل مهاجمانه

 ترین پیروزیدر برزیل به قدرت رسید؛ و این شاید بزرگ 1ژانیو کادروس 1961در 

استقالل نسبت  آمیزانتخاباتی در تاریخ این کشور بود. وی بر آن شد که سیاست تناقض

نحوی داری بهتسلط بر مردم را اعمال کند. پس از هفت ماه زمامبه کشور مادر و 

برخالف انتظار به ملت اعالم داشت که، زیر فشار همان نیروهای پنهانی که رئیس 

را مجبور به خودکشی کرده بود، ناچار است از ریاست  2جمهور ژتولیو وارگاس

 لندن رفت. انگیزانه ترک این مقام کرد و بهجمهور کناره بگیرد. پس غم

را برانداخت و با نمایشی زیبا عمل  3دولت گوالرت 1964گروه نظامی برزیلی که در 

خود را انقالب وانمود کرد، راهی را پیمود که با تحلیلی که پیش از این کردیم سازگار 

است: سیاست عبودیت دائم نسبت به کشور مادر و تحمیل شدید سکوت بر مردم 

سبت به کشور مادر و درهم شکستن فرهنگ سکوت در خویش. نه سیاست عبودیت ن

                                                           
1 Janio Quardros 
2 Getulio Vargas 
3 Goulart 
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آید، و نه سیاست استقالل نسبت به کشور مادر و اعمال فرهنگ داخل باهم جور درمی

 سکوت.

رهنگ گرفتن فها و شکلها و پرتغالیجوامع امریکای التین از زمان غلبۀ اسپانیایی

 ت به شکل جوامعی بسته پا گرفتند.سکو
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و جوامعی  1اندهنوز جوامعی بسته –جز جامعۀ کوبای بعد از انقالب به –این جوامع 

 های مختلف تاریخی تغییرشان در زمانگیریهای تصمیموابسته، که تنها کانون

 اند: پرتغال، اسپانیا، انگلستان یا ایاالت متحد امریکا.کرده

مراتبی لهای هستند که با ساخت اجتماعی سلسجوامع امریکای التین جوامع بسته

شوند؛ بازار داخلی ندارند، زیراکه اقتصادشان زیر سلطۀ انعطافی مشخص میبی

آنکه دربارۀ هیچ کنند، بیخارجی است؛ مواد خام صادر، و کاالهای ساخته وارد می

کدام حق اظهارنظر داشته باشند؛ نظام آموزشی متزلزلی دارند مبتنی بر گزینش، که 

بیمار  سواد وحفظ وضع موجودند؛ درصد بسیار باالیی بیهایشان ابزاری برای مدرسه

نامیده  «های استواییبیماری»لوحی هایی که با سادهدارند، از جمله مبتالیان به بیماری

ها ناشی از رشد کم و وابستگی هستند؛ دچار مرگ که این بیماریشده است، درحالی

ر وضع تأثیرات بسیار شدید بزای کودکانند، غذای کافی ندارند و این و میر دهشت

گذارد؛ متوسط عمر در این جوامع کوتاه، و میزان جنایت استعداد فکری کسان می

 باالست.

                                                           
 ,The Henri Bergson دو سرچشمۀ اخالق و دیندر مورد جوامع بسته رجوع کنید به: هانری برگسن،  1

Two Sources of Morality and Religion  ،اهلل ، ترجمۀ عزتجامعۀ باز و دشمنان آنو کارل پوپر

 ش. تهران. 1364فوالدوند، انتشارات خوارزمی، 
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گونه جوامع مطابقت دارد؛ و وجهی از هشیاری وجود دارد که با واقعیت ملموس این

های اجتماعی مشروط و مقید وسیلۀ ساختطور تاریخی بهای است که بهآن هشیاری

 اصلی ایناست. ویژگی  شده
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بیدن چس»ای که با ساختش مطابقت دارد وابسته است، هشیاری، که به اندازۀ جامعه

طوری . به1آن در واقعیت، است« استغراق دروغین»آن به واقعیت عینی، یا « دروغین

ام، هشیاری زیرسلطه به اندازۀ کافی از روشن ساختهآموزش ستمدیدگان که در 

گونه فاصله ندارد تا برای شناخت انتقادی آن بتواند به آن عینیت بخشد. ما اینواقعیت 

ۀ خود ، نوشتمثابۀ تمرین آزادیآموزش و پرورش بهنامیم )می« نابرزخینیم»آگاهی را 

 من.(

های بسته است. این آگاهی با استغراق دروغین نابرزخی نشانۀ خاص ساختآگاهی نیم

ها را های واقعیت عاجز است، یا آنبسیاری از چالشدر واقعیت ملموس از درک 

ت که بودن آن نوعی محوشدن اسنابرزخیبیند. نیمصورتی تغییر شکل یافته میبه

شود. هشیاری زیر سلطه، در نتیجۀ این محوشدگی، وسیلۀ شرایط عینی تحمیل میبه

ای مدار تجربه های واقع در درونتواند جذب کند که دادههایی را میتنها آن داده

تواند به واقعیات و هستند که خود در آن زیسته است. این وجه از هشیاری نمی

در این  شانساز زندگی روزمره عینیت ببخشد. آدمیانی که آگاهیهای مسألهموقعیت

« درک ساختاری»حد از استغراق دروغین است فاقد آن چیزی هستند که آن را 

                                                           
ها ( هنوز در نواحی روستایی امریکای التین، که در آنintransitive-semiآگاهی )گونه این 1

ای هستند «جوامع بسته»شود. نواحی روستایی، های بزرگ )التیفوندیوس( متداول است دیده میمالکیت

 دست نخورده مانده است.« فرهنگ سکوت»ها که در آن
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 واقعیت ملموسی که در دریافت امور محقق ونامیم، درکی که خود را از می

 هایموقعیت
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سازد. آدمیانی که این درک ساختاری را نداشته سازد و بازمیساز وجود دارد میمسأله

 ها را به ماورای واقعیت نسبتباشند، در زندگی خود، منشأ این امور محقق یا موقعیت

ند، یعنی در هر دو حال به چیزی داردهند، یا به چیزی در درون خود منسوب میمی

ای که آدمیان که خارج از واقعیت عینی است. در اینجا ردیابی منشأ رفتار تقدیرگرایانه

کنند دشوار نیست. اگر توضیحی که برای چنین ها اختیار میدر بعضی موقعیت

منتسب می، آد طبیعیاستعدادی ها را به قدرتی برتر، یا به بیشود آنها داده میموقعیت

 ساختن واقعیت نخواهد بود، بلکه یاها متوجه دگرگونسازد واضح است که کنش آن

 ساز هستند، وروی به سوی موجودات برتری خواهد داشت که موجب موقعیت مسأله

استعدادی دفاعی یا جادوی درمانی خواهد بود. از این رو است که دهقانان یا متوجه بی

دهقانان جهان سوم، پیش از کاشت و پیش از برداشت طور کلی امریکای التین، و به

آورند که اغلب رنگ عقیدتی و دینی دارد. حتی وقتی که آن جا میآدابی جادویی به

شوند باز تا مدتی نقش کاربردی خود را حفظ های فرهنگی تبدیل میآداب به سنت

ونی گرگپذیرد. این دناگهان صورت نمیشدن جادو به سنت بهکنند. دگرگونمی

 .1جریانی است که باز هم دیالکتیک عین و ذهن در آن دخیل است

                                                           
شأهای آداب جادویی را، که جزء جدانشدنی ماندۀ منهای عقبواجب است که تجددطلبی ساخت 1

ها شده است، طرد کند. در غیر این صورت تجددطلبی، با آنکه ممکن است پدیدۀ آداب این ساخت

کردن تکنولوژی خواهد پرداخت. اسطورۀ تکنولوژی جانشین ایجادویی را کنار گذارد، به اسطوره

عالوه شد. بههای دشوار شمرده میقعیتهای جادویی خواهد شد که پیشتر توضیحی برای موهستی

ممکن است اسطورۀ تکنولوژی نه به عنوان جانشین نیروهای کهنی که بازهم به وجود خود ادامه 

هاست. بدین ترتیب از تکنولوژی دهند، بلکه به عنوان چیزی شمرده شود که حتی برتر از آنمی
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 را در جوامع امریکای التین« هاشکاف»در زیر فشار تغییرات زیرساختی که اولین 

ایجاد کردند، این جوامع به مرحلۀ کنونی گذار تاریخی و فرهنگی وارد شدند، و این 

ران بود. در حالت خاص برزیل، این جریان ها شدیدتر از دیگورود برای برخی از آن

داری در آخر سدۀ نوزدهم آغاز شد؛ سپس در جریان جنگ جهانی اول، با الغای برده

، شتاب گرفت؛ در طول جنگ جهانی دوم 1929و بار دیگر بعد از رکود اقتصادی 

طور جسته گریخته ادامه یافت؛ تا وقتی که کودتای نظامی به 1964شدت یافت، و تا 

 ملت را با خشونت به سکوت بازگرداند.

هایی در ساخت پدیدار با وجود این، آنچه مهم است این است که همین که شکاف

 های سردرنگ اولین حرکتشوند، و همین که جوامع به مرحلۀ گذار قدم نهند، بی

ین شود. اما اگر میاند جلوههایی که تا آن زمان مستغرق و خاموش بودهبرآوردن توده

یرد گر جهت سر برآوردن صورت میگفته بدان معنی نیست که حرکاتی که د

شکند. جوامع در حال گذار، در ارتباط با خود فرهنگ سکوت را درهم میخودبه

ها، مانند. اما در درون آنجامعۀ کشور مادر، همچنان در مجموع خاموش باقی می

ه کند کاند نخبگان صاحب قدرت را مجبور میهایی که سر برآوردهپدیدۀ توده

 ای را برایتازههای قالب
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 ای که موجب سرها بیازمایند، زیراکه تغییرات ساختیداشتن تودهخاموش نگاه

تغییر  ها را از جنبۀ کیفینابرزخی آنمستغرق و نیمشود هشیاری نیمها میبرآوردن توده

 دهد.می

                                                           
اختارها، که فقط در دسترس برخی افراد تصویری ساخته خواهد شد با قدرتی مطلق، در ورای همۀ س

 ممتاز خواهد بود.
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ای بسته آنچه معلوم است و عینیت دارد، و یکی از اجزای ساختی آن است، در جامعه

شود. ه میاثر شکستهای زودگذر و بیهاست، سکوتی که فقط با شورشسکوت توده

ان بودن واقعیت منطبق گردد نخبگها به محتوموقتی که این سکوت با اعتقاد توده

ندرت مورد سؤال قرار کنند، بهها تحمیل میصاحب قدرت، که سکوت را بر توده

ای زهکند معلوم تاه شکاف برداشتن می. اما وقتی که جامعۀ بسته شروع ب1گیرندمی

نظر هاست. دیگر سکوت چیزی محتوم بهشود و آن حضور توأم با توقع تودهآشکار می

د. این تواند، و باید، دگرگون شوشود که میرسد، بلکه نتیجۀ واقعیتی شمرده مینمی

با مرحلۀ  ند،اسر گذاشتهگذار تاریخی، که جوامع امریکای التین آن را کمابیش پشت

 شیاری عامه مطابقت دارد، یعنی باای از هتازه
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به  نابرزخی بود، و فقطپیش از این، هشیاری عامه نیم«. نگرانهبرزخی ساده»هشیاری 

شد. در جریان سر های مربوط به نیازهای زیستی محدود میجواب گفتن به چالش

رفته تهطوری که انسان رفبهیابد، برآوردن از سکوت ظرفیت هشیاری عامه گسترش می

 روشنی مشخص نبود تجسم کند و تمیز دهد.تواند آنچه را پیشتر بهمی

توان ا مینگرانه رنابرزخی و آگاهی برزخی سادههر چند تفاوت کیفی میان آگاهی نیم

های ساختی در جامعه ناشی با پدیدۀ سر برآوردنی توضیح داد که از دگرگونی

ای که موجب تغییرات کیفی در هشیاری آدمیان تاریخیشود، میان لحظات می

                                                           
ن این ایم، به گفتهر چند ما پژوهش دقیقی دربارۀ بروز هشیاری سیاهان ایاالت متحد امریکا نکرده 1

ی است تر و پیرتر اختالفهای جوانخصوص در نواحی جنوبی، میان نسلشویم که، بهنکته وسوسه می

 شناختی قابل توضیح نیست، بلکه با فهم دیالکتیکی جریان سر برآوردن این هشیاریروانکه با معیارهای 

، منطقاً باید گرایی استتر، که کمتر از سالخوردگان زیر تأثیر سرنوشتقابل تبیین است. نسل جوان

تنها در طور کیفی با نسل پیرتر فرق داشته باشد، و این تفاوتی است که نهمواضعی را اشغال کند که به

 (برند وجود دارد. )مؤلفکار میهای معترضانه بههایی که در جنبشسکوت منفعالنه، بلکه در روش
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نابرزخی در آگاهی شوند مرز مشخصی وجود ندارد. از جهات متعدد آگاهی نیممی

ماند. مثالً در امریکای التین تقریباً همۀ ساکنان نگرانه حاضر و باقی میبرزخی ساده

ر ای که تاریخی درازتهبرند، مرحلسر میروستاها هنوز در مرحلۀ استغراق دروغین به

هقانان نابرزخی داز مرحلۀ کنونی سر برآوردن آنان دارد. در مرحلۀ پیشین، هشیاری نیم

شماری به درون آنان افکنده که با وجود تغییری که به جانب هشیاری های بیافسانه

دهد. بنابراین هشیاری برزخی به صورت وجود خود ادامه میبرزخی پیدا شده است، به

آورد و به اندازۀ سلف خود زیر سلطه است. با این نگرانه سر برمیای سادهیاریهش

تردید برای درک سرچشمۀ وجود مبهم خود در شرایط عینی جامعه همه، اکنون بی

 تر است.آماده

زمه کم مالاگر سر برآوردن هشیاری عامه چیرگی بر فرهنگ سکوت نباشد، دست

 تاریخی اعمال فشار بر نخبگان صاحب قدرت. این راها در جریان دارد با حضور توده

 ایتوان فقط یک بعد از پدیدهمی
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نگرانۀ تر دانست. به این معنی که سر برآوردن هشیاری عامه، هر چند هنوز سادهپیچیده

ای از هشیاری در حال گسترش نخبگان صاحب قدرت نیز هست. نابرزخی است، لحظه

ها جز به خاطر نخبگان صاحب قدرت، که شی تودهگر، خامودر یک ساخت سلطه

ها وجود نداشتند نخبگان صاحب دارند، نیست. و اگر هم تودهها را به سکوت وامیآن

ها شروع به دیدن چیزی کردند. درست همانطور که وقتی تودهقدرت وجود پیدا نمی

رای یرت بشوند، لحظۀ حخوش حیرت میای دستدیدند لحظهکنند که قبالً نمیمی

نار ها نقاب از رخسار آنان کبینند تودهرسد که مینخبگان صاحب قدرت زمانی فرا می

 ها و هم برایزنند. این پرده کنارزدن دو سویی مایۀ نگرانی است، هم برای تودهمی

ها نگران آزادی و نگران چیرگی بر سکوتی هستند که همواره صاحبان قدرت. توده
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خواهند فقط ؛ نخبگان نگران حفظ وضع موجودند و میاندسر بردهدر آن به

هایی سطحی را میسر سازند که به منظور جلوگیری از هرگونه تغییر راستین دگرگونی

 ریزی شده است.در قدرت فرماندهی آنان برنامه

عاد تدریج به تحرکی در همۀ اببه« جامعۀ بسته»در جریان گذار، سرشت غالب ایستای 

گیزند انشوند و ستیزهایی برمیپردازد. تضادها آشکار میای میزندگی اجتماعی ج

 شود و موجب پدیدآمدن وحشتها هشیاری مردم بیشتر و بیشتر متوقع میکه در آن

تر رفته که خطوط این گذار تاریخی دقیقگردد. رفتههر چه بیشتری در نخبگان می

سازد، است روشن میای وابسته شود و تضادهایی را که ذاتی جامعهترسیم می

 وشنفکران و دانشجویان، که خود بههایی از رگروه
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آیند که درگیر واقعیت اجتماعی شوند و نخبگان ممتاز تعلق دارند، در پی آن برمی

اندک، از اینکه تجلی ساخته را طرد کنند. هنر، اندکهای وارداتی و از پیشطرح

ت کم از زندگی سخشود و کمور میمحض زندگی آسودۀ طبقۀ متوسط مرفه باشد د

عر وفا شرفته دربارۀ مطالبی جز معشوقگان بیگیرد. شاعران رفتهمردم الهام می

های از دست رفته هم کمتر حالت زبونی و خواری را سرایند و حتی موضوع عشقمی

ه به شود. شاعران دیگر از کشتکار و کارگر، نکند و بیشتر عینی و غنایی میحفظ می

هایی وان مفاهیم انتزاعی و ماورای طبیعی، بلکه، مانند آدمیانی ملموس با زندگیعن

 .1گویندملموس سخن می

گونه تغییرات کیفی در همۀ سطوح زندگی خالق دیده در مورد برزیل نشانۀ این

ر های فعال بیش از پیش بتدریج که مرحلۀ گذار شدت گرفت این گروهشد. بهمی

                                                           
(. Africa Today) افریقای امروز« نقش شعر در انقالب موزامبیک»رجوع کند به پژوهشی عالی دربارۀ  1

 )مؤلف(
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ن بر حالت شدهایی برای چیرهشدند تا آن را بهتر بشناسند و راه واقعیت ملی خود دقیق

 وابستگی جامعۀ خود بیافرینند.

های آورد، زیراکه نمونهوجود میای را نیز در زندگی سیاسی بهمرحلۀ گذار شیوۀ تازه

رند ها با حضوری تاریخی در حال ظهوکهنۀ سیاسی جامعۀ بسته دیگر در جایی که توده

آید. در جامعۀ بسته رابطۀ میان نخبگان و مردمی که در استغراق دروغینند با کار نمیبه

 گرایند،های نخبهبندییندۀ دستهگری زعمای سیاسی، که نمامیانجی
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های شود. در برزیل، زعمای همیشه پدرساالر سیاسی نه فقط مالک زمینبرقرار می

ز هایند نیفرمانبری که زیرسلطۀ آنهای مردم خاموش و خویشند بلکه مالک توده

هستند. در ابتدا چون نواحی روستایی امریکای التین از اضطراری که بر اثر پیدایش 

ها در جامعه پدید آمده بود متأثر نشده بودند غالباً زیر سیطرۀ زعمای سیاسی شکاف

ی ای رهبری ظهور کرد تا میانج. در مراکز شهری، بعکس، نوع تازه1باقی ماندند

های در حال سر برآوردن باشد، و آن رهبری نخبگان صاحب قدرت و توده

ای وجود دارد که در خور توجه خاص گرا ویژگیگراست. در رهبری عامهعامه

 ماست: منظور سرشت فریفتگر آن است.

یافتن شیوۀ سیاسی جامعۀ بستۀ ها از سکوت مجال ادامههرچند سر برآوردن توده

ن توانند از جانب خود سخها میولی این بدان معنی نیست که تودهدهد، گذشته را نمی

ذر نگرانه گها صرفاً از هشیاری مستغرق دروغین به حالت برزخی سادهبگویند. آن

                                                           
بستۀ نواحی روستایی را درهم  هایهای مکزیک، بلیوی و کوبا ساختدر امریکای التین، انقالب 1

شکستند، اما فقط کوبا موفق شد که این تغییر را دائمی سازد. مکزیک انقالب خود را عقیم ساخت و 

ای که در آغاز پیدا شد، هم در مکزیک و هم جنبش انقالبی شکست خورد. با این همه به سبب فرجه

 ردید. )مؤلف(در بلیوی، حضور دهقانان در زندگی سیاسی واقعیتی مسلم گ
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گرا جواب مناسبی است به حضور جدید توان گفت که رهبری عامهاند. پس میکرده

، دهدها را بازی می، تودهها در جریان تاریخی. اما این رهبری فریفتگر استتوده

 دادن نخبگان نیست.زیراکه قادر به بازی
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ها باید از دو دیدگاه متفاوت نگریست. از یک سو، گرای تودهبه فریفتگری عامه

نگری هشیاری سر برآورنده را دوام تنها سادهشک نوعی مخدر سیاسی است که نهبی

دادن کند؛ از طرف دیگر بازیهم حفظ میشدن را بخشد بلکه عادت مردم به آوارهمی

ان گیرد، جریکار میای و خواست توده را بهسیاسی، تا آن حد که اعتراضات توده

اقض کند؛ و این نقیض اولی است. این تنگیری از واقعیت توسط مردم را تسریع میپرده

ل عامل اکند: هم فریفتگر، و هم در عین حگرایی را خالصه میسرشت دو پهلوی عامه

 .1بسیج دموکراتیک است

بدین سان، شیوۀ تازۀ زندگی سیاسی در جوامع در حال گذار به نقش فریفتگرانۀ 

گردد. در حقیقت سبک ها و نخبگانند، محدود نمیرهبران آن، که میانجی توده

های جوانان و روشنفکران اوضاعی گرای کنش سیاسی، الجرم، برای گروهعامه

گرایی مردم به مشارکت در مسائل سیاسی بپردازند. با اینکه عامه آفریند که همراهمی

نوعی فریفتگری پدرساالرانه است امکان تحلیل انتقادی نفس فریفتگری را فراهم 

آوردن ها، سر برآورد. در جوامع در حال گذار، در گرماگرم بازی تضادها و ابهاممی

 های مردم راه را برایتوده

                                                           
من نوشته  مثابۀ تمرین آزادیآموزش بهای که بر در مقدمه Francisco Weffortفرانسیسکو وفورت  1

گرایی است. آقای وفورت، که استاد است خاطرنشان ساخته که دو پهلویی سرشت عمدۀ عامه

رش گرایی امروز است. مرکز تحقیقات دربارۀ گستگران عامهشناسی است، یکی از بهترین تحلیلجامعه

ا اسالور ۀ لورتوسیلکه به –تغییرات اجتماعی )در کیمبریج، ماساچوستس( اخیراً ترجمۀ آن مقدمه را 

Loretta Slover  به تعدادی کم برای توزیعی محدود منتشر ساخته است. )مؤلف( –برگردان شده 
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 کند.ا از وضع وابستۀ خود هموار میهشدن تودهآگاه

نابرزخی به حالت برزخی ها از حالت هشیاری نیمایم گذر تودههمانطور که گفته

ع برای ای قاطنگرانه مقارن است با لحظۀ بیداری آگاهی از طرف نخبگان، و لحظهساده

ای های در میان گروههای پیشرو. نخست بیداری شکنندههشیاری انتقادی گروه

ل هایی از ازخودبیگانگی فرهنگی کشود که هنوز نشانهوچک روشنفکران ظاهر میک

شود. دانشگاهی آنان تقویت می« تشکل»وسیلۀ ای که بهحامعه دارد، ازخودبیگانگی

های گردد گروهتدریج که تضادهای خاص جامعۀ در حال گذار آشکارتر میبه

اخته ها از چه سیابند که جامعۀ آنمیوضوح درشوند و بیش از پیش بهیادشده زیاد می

های توده های گوناگون بهکنند که از راهنحوی فزاینده گسترش پیدا میشده است. و به

مردم ملحق شوند: از راه ادبیات، هنرهای تجسمی، موسیقی، آموزش و هنر عامه. آنچه 

 کنند. توانند با مردم پیداها میمهم است آمیزشی است که بعضی از این گروه

های پیشرو، که از برزخ اینجاست که هشیاری انتقادی رو به افزایش این گروه

کند، هشیاری نخبگان صاحب های در حال سر برآوردن نشأت مینگرانۀ تودهساده

 –یابند طلبد. جوامعی که خود را در این مرحلۀ تاریخی میقدرت را به مبارزه می

روشنی، بیرون از درک کلیتی که خود جزئی از آنند، ممکن ای که فهمش، بهمرحله

 آن است. برند که کودتا تضاد دیالکتیکیسر میدر شرایط پیش از انقالبی به –نیست 

 تا پاسخ نخبگان صاحب قدرت اقتصادیدر امریکای التین کود
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 م. این پاسخ برحسب نفوذ نسبیهای ناشی از سر برآوردن مردو نظامی است به بحران

ای سرکوبی برد و فشار وکار میکند. کودتا متناسب با خشونتی که بهنظامیان فرق می

آورد، الگوهای قدیمی رفتار با مردم، یعنی الگوهای که در نتیجه به مردم وارد می
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بار دیگر » نفقط ای«. اندازدکار میبار دیگر به»متعلق به دورۀ استغراق دروغین آنان، را 

بودن تواند توضیحی باشد برای موضوع انفعالیمیفرهنگ سکوت « کار انداختنبه

مردم رد مقابله با خشونت و حکومت استبدادی کودتاهای نظامی امریکای التین 

 .(1استثنای پرو)تاکنون فقط به

 یکی ازوجود بینشی دیالکتمحتاج به تأکید است که کودتاهای امریکای التین، بی

یراهه خواهد ها بشود به بواقعیت، قابل فهم نیستند. هر تالشی که برای فهم ماشینی آن

انجامید. جوامع در حال گذار امریکای التین، که سخت دچار مسائلند و بیشتر و بیشتر 

 دارند، با دو امکان متضاد روبرویند: انقالب یا کودتا.از وضع وابستگی خود پرده برمی

تر باشد بازگشت مجدد جامعه به همان شیوۀ لوژیک کودتا قویهرچه مبانی ایدئو

خی تر است. کودتا روند گذار تاریسیاسی که موجد شرایط کودتا بوده است نامحتمل

ۀ کند. در مرحلای را اعالم میدهد و شروع گذار تازهطور کیفی تغییر میجامعه را به

ید، ده شده بود؛ در مرحلۀ گذار جدگذار اصلی، کودتا شقی بود که در برابر انقالب نها

 به عنوان قدرت استبدادی ضدمردمی کودتا
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گیرد، قدرتی که در مقابل امکان تداوم انقالب، شود و موردتأیید قرار میتعریف می

 کند.ناپذیرترشدن گرایش پیدا میناچار، به انعطافبه

وسعۀ ای بود برای تدر برزیل گذاری که با کودتا مشخص شد تسلیم به ایدئولوژی

ای کشور، که اساس آن فداکردن اقتصاد ملی در برابر منافع بیگانگان است، ایدئولوژی

المللی جای مفهوم گذاری بزرگ بینمفهوم سرمایه» 2که در آن به گفتۀ کاردوسو

                                                           
دهد که چگونه، با همان بازگشت مردم به خاموشی، برای مردم روسیه ممکن شد که آلتوسر شرح می 1

 ف(آنکه اعتراض کنند جنایات، فشار و سرکوبی استالین را متحمل شوند. )مؤلبی
2 Cardoso 
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نین الزاماً یکی از مقتضیات اساسی چ«. گیردانحصار دولتی را به عنوان اساس توسعه می

ها از های مختلف مردم و در نتیجه دورکردن آنکردن بخشای ساکتیایدئولوژ

گیری است. پس نیروهای مردمی باید از این توهم باطل دست بشویند حوزۀ تصمیم

گ ها بتوانند بار دیگر آهنبگشاید و آن« هاییدریچه»که ممکن است این مرحلۀ گذار 

عه وفق گرای ملی توسولوژی عامهمرحلۀ گذار پیشین را، که سرمشق سیاسی آن با ایدئ

 داده است، برقرار کنند.می

ها کند معنی خاص خود را دارند. معنی آنهایی که مرحلۀ گذار تازه باز میدریچه

هایی که بازگشت به آنچه بوده نیست، بلکه بده و بستانی است در داخل بازی سازش

ای داشته هر ایدئولوژی هاست. این مرحلۀ گذار تازه،ایدئولوژی حاکم خواهان آن

 ای برای اقدام بیابند که با کنشخواند تا راه تازهباشد، نیروهای مردم را به چالش می

ای که در آن مردم با نیروهایی که کودتا ها در دورۀ پیشین فرق داشته باشد، دورهآن

 کردند.را به قدرت رسانیدند دست و پنجه نرم می
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الً آشکار است: بر اثر اختناقی که کودتا تحمیل کرده است یکی از دالیل تغییر کام

نیروهای مردم ناچار باید در سکوت عمل کنند، و کنش در سکوت مستلزم گذراندن 

اشند هایی بعالوه این نیروها باید در پی یافتن راهمرحلۀ شاگردی دشواری است. به

اری اریخی موجد هشیبرای مقابله با اثراتی از احیای فرهنگ سکوت که از جنبۀ ت

 زیرسلطه بود.

نگرانه ای که به حالت برزخی سادهدر چنین اوضاعی امکان بقای هشیاری سربرآورنده

ذاری تر مرحلۀ گرسیده است چقدر است؟ پاسخ به این پرسش را باید در تحلیل ژرف

وجو کرد که با کودتای نظامی آغاز شده است. از آنجا که در این مرحله هنوز جست
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پذیر است، تحلیل ما بر رویارویی دیالکتیکی میان برنامه )یا، با کمال قالب امکانان

 های( انقالبی و رژیم جدید متمرکز خواهد شد.تأسف، برنامه
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 کنش فرهنگی و انقالب فرهنگی

« راست»ذیر ناپطرف مقابل آشتیهای انقالبی گفته شود که آنان الزم نیست به گروه

جا نیست که این خصومت، که زادۀ اهداف متضاد هستند. اما تأکید بر این نکته بی

ار گر شود. باید بین کردهاست، باید در رفتاری به همان اندازه متفاوت نیز جلوهآن

خاب تها را به مردم بشناساند و انو کردار گروه های انقالبی فرقی باشد که آن« راست»

 هایخواهانۀ گروهیکی از آن دو را آسان سازد. اختالف بین دو گروه را ماهیت آرمان

خواه بز دلآورد. این وجه تمایوجود میبودن بهخواهاز آرمان« راست»انقالبی و ناتوانی 

 نیست اما وجهی است که
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« راست»و  های انقالبیبرای تمیز اساسی و قاطع میان اهداف و اشکال کنش گروه

 .1کندکفایت می

ای مقدماتی را خواهی راستین طرد واقعیتی ناحق و اعالم برنامهتا جایی که آرمان

 تواند:کند راهبری انقالبی نمیایجاب می

 آنکه واقعیت را بشناسد.واقعیت را طرد کند بی (1

                                                           
 . )مؤلف(منآموزش ستمدیدگان  گرایی رجوع کنید بهگرایی، و نقطۀ مقابل آن، فرقهدر مورد ریشه 1



 کنش فرهنگی برای آزادی

و  ای ریخته باشد،ای را اعالم کند مگر این که از پیش برنامهواقعیت تازه (2

گردد، فقط در کردار ن برنامه، گرچه در جریان طردکردن نیز نمایان میای

 شود.قابل اجرا می

ه آنکه به مردم و به واقعیات عینی منبع معرفت خود تکیواقعیت را بشناسد بی (3

 کند.

 به صرافت طبع خود طرد و اعالم کند. (4

تیجۀ طرد و اعالم، تا آنجا که ن –ای تازه بسازد از طرد و اعالم اسطوره (5

 معرفت علمی و واقعیتند، باید ضدایدئولوژیک باشند.

ای قابل ساختن برنامهتنها در فاصلۀ میان دیالکتیک طرد و اعالم و متحققنه (6

خشد از باجرا، بلکه هم در گرماگرم عملی که به برنامه واقعیتی ملموس می

 ارتباط با مردم امتناع ورزد.

 

کوشد و می شودای از تاریخ میتقدیرگرایانه وقتی که رهبری انقالبی گرفتار مفهوم

د که کنیداند، اما فکر مای رام سازد که خود از پیش میوار برای آیندهمردم را ماشین

 مردم قادر به دانستن آن
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کشاند. شود که قصد و غرضش را به سازش مینیستند، به تضادهایی درونی دچار می

 یکی« راست»خواه نیست و سرانجام با دیگر آرماندر این حالت رهبری انقالبی 

کند مگر، چنانکه گفتیم، به طرد کسی که طردش شود. راست طرد و اعالم نمیمی

 های خود را اعالم کند.کند بپردازد، یا آنکه اسطورهمی

، اش امری طبیعی استخواهانهاز سوی دیگر، برنامۀ انقالبی راستین، که بعد آرمان

سازی جهان و بازآفرینی که در آن مردم در ماجرای پرمخاطرۀ دگرگونجریانی است 
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عی ای مخالف است و سالزاماً با چنین برنامه« راست»کنند. آن نقش کارساز را ایفا می

بی خواهی انقالکند که آن را از حرکت بازدارد. پس، به گفتۀ اریک فروم، آرمانمی

، دوست استناپذیری خود، مردگیفبا عط« راست»که دوست است، درحالیزندگی

 .1ای که دیوانساالر )بوروکرات( شده باشدو نیز چنین است رهبری انقالبی

خواهی انقالبی گرایش به پویابودن دارد نه به ایستابودن؛ به زندگی متمایل است آرمان

ید گراخواند مینه به مرگ؛ به آینده به عنوان چیزی که خالقیت آدمی را به مبارزه می

نه به تکرار حال؛ به عشق به عنوان آزادکنندۀ کارسازان تمایل دارد نه به عنوان تملکی 

روح؛ به زیستن در بیمارگونه؛ میلش به عواطف زندگی است نه به مجردات بی

ه است نه دلبستوشنود گری؛ به گفتهماهنگی و با یکدیگر عالقه دارد نه به گروهی

 به دم فروبستن؛ به
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ه کردن از روی فکر ب؛ به آدمیانی که برای عمل«قانون و نظم»مایل است نه به  کردار

 شوند تا منفعلمند است نه به آدمیانی که سازمان داده میدهند عالقهخود سازمان می

ه وار؛ بهای نسخهدهنده عالقه دارد نه به عالمتبمانند؛ به زبان آفریننده و ارتباط

ته های دلبسکننده؛ و به ارزشایل است نه به شعارهای رامهای اندیشمندانه متمچالش

 اند.هایی که تحمیل شدهتوان زیست نه به افسانهها میاست که با آن

 دهد؛ و ایستا را بر پویا؛ وناپذیری خود مرده را بر زنده ترجیح میبا انعطاف« راست»

ق را های بیمارگونۀ عشصورت تکرار گذشته بر خطرکردن خالق؛ صورتآینده را به

ر باهم گری را بمزه را بر عاطفۀ زندگی؛ گروهیهای بیافکنیبر عشق راستین؛ طرح

های دهنده؛ افسانههای سازمانیافته را بر انسانانهای سازمزیستن واقعی؛ انسان

                                                           
(، اثر اریک The Heart of Man)دل آدمی دوستی رجوع کنید به دوستی و مردگیدربارۀ زندگی 1

 فروم. )مؤلف(
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دهنده؛ های با جان آمیخته؛ امریه را بر زبان آفریننده و ارتباطشده را بر ارزشتحمیل

 و شعاردادن را بر چالش.

بر انقالبیان الزم است که هرچه بیشتر اختالفی اساسی را که خط فارق آنان از نخبگان 

نۀ آن و وضع اشرافیا« راست»ساختن خشونت زند. محکومراستی است آشکار سادست

هایش کافی نیست. انقالبیان باید احترامی را که برای مردم قائلند، و عقیده و و افسانه

اعتمادی را که به آنان دارند، به ثبوت رسانند، آن هم نه فقط به عنوان یک استراتژی، 

ه مردم در هر نشان. این تعهد نسبت ببودبلکه به عنوان یکی از مقتضیات صریح انقالبی

 خصوص در دورۀ گذاری که کودتا ایجاد کرده است.لحظه امری اساسی است، اما به

*103* 

م را بار قدی« فرهنگ سکوت»کردن مردم، جو همانطور که گفتیم، کودتا با قربانی

اع مکند. مردم، که بر آستانۀ تجربۀ خویش از کارسازبودن و در اجتدیگر تحمیل می

ز دشمن ها دوست را اهایی نیازمندند که به کمک آناند، به نشانهکردن ایستادهشرکت

ان در وسیلۀ آدمیشوند که بههایی داده میبازشناسند. عالیم یا قرائن از طریق برنامه

شان با ساخت اجتماع پیشنهاد شده است. برنامه کلیتی است از مواجهۀ دیالکتیکی

گذارند. تفاوت بین ها که متقابالً بر هم اثر میها و شیوهز عملها و طراهداف و روش

بودن ها نیست، بلکه در واقعیراستی تنها در اهداف آنبرنامۀ انقالبی با برنامۀ دست

توان از محتوای آن و اهدافش جداکرد، چنانکه هاست. روش هر برنامه را نمیکلی آن

کردن یا منقادکردن به یک اندازه ها غرض خاص ندارند و برای آزادگویی روش

ذهنی  سازد که از نیتای را آشکار مینگرانهمناسبند. چنین مفهومی پندارگرایی ساده

 رود.کند فراتر نمیکسی که عمل می

ه زداست. تا جایی کهای ستمگر و مردمیای با ساختبرنامۀ انقالبی درگیر مبارزه

رد به عنوان کسانی است که خود را آزاد برنامۀ انقالبی در پی تأیید آدمیان نامج
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های ستمگران داده شود همیشه خطری و تأمل به روشسازند، هر امتیازی که بیمی

و  رود. انقالبیان باید از خود توقع پیوستگیشمار میتهدیدی برای برنامۀ انقالبی به

توانند می وند،توانند مرتکب خطا شمندی مبرمی را داشته باشند. چون انسانند میسامان

 نقالبیتوانند چون مرتجعان عمل کنند اما خود را اخوش ابهام گردند، اما نمیدست

 بخوانند. باید کنش خود را
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د فردی که وجودرخور شرایط اوضاع تاریخی سازند و از امکانات واقعی و منحصربه

کمک به  یلپذیرترین وسادارد بهره گیرند. نقش آنان جستجوی مؤثرترین و تحقق

ی نگرانه به سطح هشیارنابرزخی یا برزخی سادهمردم است تا از سطوح هشیاری نیم

امۀ تنهایی آزادکنندۀ اصیل است، در برنانتقادی ارتقا یابند. این اشتغال ذهنی، که به

انقالبی مستتر است. چون هر برنامۀ انقالبی از کردار رهبری و افراد عادی، هر دو، 

ب انقال»است در جریان درآمدن به صورت « کنش فرهنگی»اساس  کند درنشأت می

 «.فرهنگی

وحۀ کنش پذیر نیست. در بحبدانش و اندیشه تحققانقالب جریانی انتقادی است که بی

 راستییابند که جهان بهساختن جهان است که مردم درمیاندیشمندانۀ دگرگون

وشنود مردم با رهبری تشده است. جهان در حال دگرگونی میانجی گف دگرگون

وشنود را انقالبی، به عنوان قطب دیگر، است. اگر شرایط عینی همیشه مجال این گفت

 توان با گواهی و تصدیق رهبری محقق ساخت.ندهند وجود آن را می

با مردم  وشنودسرمشقی برای گواهی مداومی است که رهبر انقالبی به گفت 1گواراچه

پردازیم بیشتر به این اعتقاد راسخش پی ررسی کار او میدهد. هرچه بیشتر به بمی

« الطآمیزش و اخت»بریم که هرکس بخواهد انقالبی راستین شود باید با مردم در می

                                                           
1 Che Guevara 
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 داشتن شرطی الزم برای انقالبیان استگوارا در قبول اینکه استعداد دوستباشد. چه

 پیوسته به 1خاطرات بلیویتردیدی به خود راه نداد. با آنکه در 

*105* 

مهری نام گاه از آنان با بیکند هیچنکردن دهقانان در جنبش چریکی اشاره میشرکت

گاه این امید را از دست نداد که سرانجام خواهد توانست به همکاری آنان برد. هیچنمی

گوارا به عنوان دل ببندد. با همین روحیۀ آمیزش و اختالط، اردوگاه چریکان چه

رفت که در آن وی و یارانش باهم به تحلیل پیشامدهای کار میبه« نظری ایزمینه»

 کشیدند.کردند و نقشۀ استراتژی کار خود را میپرداختند که تجربه میمتحققی می

آفرید. با وجود های خود دوگانگی نمیها و مضامین و اهداف برنامهگوارا میان روش

گ چریکی را به نشانۀ مقدمۀ آزادی، و خطری که متوجه جان خود و یارانش بود، جن

د شمرد. او هم، مانننیز نشانۀ دعوت کسانی که مردگان جاندارند به زندگی، موجه می

، از سر استیصال چریک نشد، بلکه از آن روی که عاشق انسان بود 2کامیلو تورس

 پرورد که در میان تجربۀ آزادشدگی چشم به جهانسودای انسان جدیدی را در سر می

صیل خواهی اگشاید. با این مفهوم، گوارا، چون معدودی انقالبیان دیگر، تجسم آرمان

آوران بزرگ خاموشان جهان سوم بود. چون با بسیاری از انقالبی بود. وی یکی از پیام

 گفت.آنان سخن گفته بود از سوی همه سخن می

 ختیار کردیم ایناش را به عنوان چریک برای مثال اغرض از اینکه گوارا و آمادگی

نیست که انقالبیان جاهای دیگر هم ناچارند همین آمادگی را تکرار کنند. آنچه اساسی 

 زش باقطاع با مردم بیامیزند. آمیاناست این است که آنان نیز، مانند او، با بردباری و بی
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2 Camillo Torres 
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، یکی دخواه باشنمردم، که فقط از کسانی ساخته است که به مفهوم رسالۀ حاضر آرمان

های بنیادی کنش فرهنگی برای آزادی است. آمیزش اصیل مستلزم ارتباط از ویژگی

گری جهان. فقط کردار در زمینۀ آمیزش است که میان آدمیان است به میانجی

ن ای است مشترک، به ایبرنامه« هشیارسازی»سازد. ای عملی میرا برنامه« هشیارسازی»

یابد، آدمیانی که با کنش خود، و با دمی وقوع میمعنی که در جمع آدمیان دیگر در آ

دمیان اند. پس، آاندیشیدن دربارۀ این کنش و دربارۀ جهان، با یکدیگر وحدت یافته

« حداکثر هشیاری بالقوه»آن را  1یابند که گلدمانباهم به چنان روشنی درکی دست می

 نامد.می« هشیاری واقعی»در فراسوی 

هشیاری »شدن بر ه ساده است. در همان حال که مستلزم چیرهبرتر از تنب« هشیارسازی»

ل نگرانه است، مستلزم دخوبرزخی یا برزخی ساده، یعنی حالت هشیاری نیم«دروغین

نقادانۀ شخص هشیارشده در واقعیتی اسطوره زدوده نیز هست. بدین سبب است که 

 در ماهیت «راست»پذیر نیست. تحقق« راست»طرحی است که برای « هشیارسازی»

 تواند به نوعی کنش فرهنگی دست بزندبودن نیست، پس نمیخواهخود قادر به آرمان

مردم امکان نخواهد داشت مگر آنکه « هشیارسازی»بینجامد. « هشیارسازی»که به 

د ای که باینحوی قاطع طرد شوند و همزمان با آن واقعیت تازهزدا بههای مردمیساخت

تواند نقاب از چهرۀ خود بردارد، نمی« راست»شود اعالم گردد.  وسیلۀ انسان آفریدهبه

 ای فراهم آورد که مردم ازوسیله تواندو نیز نمی
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خواهد، نقاب بردارند. هرچه هشیاری مردم روشنی اش، بیشتر از آنکه خود میچهره

« هشیارشدن»کند، اما این شکل نیز رشد می« راست»گیرد، هشیاری بیشتری می

مردم میل داشته باشد. « هشیارسازی»تواند به کرداری تبدیل شود که به مین

                                                           
1 Goldmann 
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پذیر نیست، و این کار هم چیزی بی طرد ساختارهای غیرعادالنه امکان« هشیارسازی»

د همگانی نیز، وقتی به قص« هشیارسازی»انتظار داشت. « راست»نیست که بتوان از 

ی ای از کنش فرهنگهای تازهشکل« تراس»تواند داشت. گری باشد، وجود نمیسلطه

 آفریند.گری، میرا، فقط به قصد سلطه

که کنش ناپذیرند. درحالیبدین ترتیب، این دو صورت کنش فرهنگی باهم آشتی

شود و غایت مطلوب آن هشیارساختن وشنود مشخص میفرهنگی برای ازادی با گفت

است و در خدمت وشنود مردم است؛ کنش فرهنگی برای سلطه، مخالف گفت

. چون کنش فرهنگی برای 1دهدسازد و دومی شعار میکردن مردم. اولی مسأله میرام

ها و طور علمی از واقعیت پرده بردارد، یعنی اسطورهازادی متعهد است که به

 خواندنها را افشا کند، باید ایدئولوژی را از علم جدا سازد. آلتوسر در ایدئولوژی

ورزد. کنش فرهنگی برای در ضرورت این جداسازی اصرار می (2)کاپیتال« سرمایه»

با  اقناع شود و نه« اسرارآمیز ساختن ایدئولوژی»تواند با، به گفتۀ او، آزادی نه می

 ؛ بلکه باید به انتقادی عقالنی و«ها و خطاهاطردکردن اخالقی افسانه»
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نش اسی کسانی که به کموشکافانه از ایدئولوژی دست زند. درست بگویم، نقش اس

کردن دهنده نیست، بلکه دعوتفرهنگی برای هشیارسازی متعهدند جعل اندیشۀ رهایی

 مردم است به اینکه کنه واقعیت خود را با فکر و اندیشۀ خود درک کنند.

ه تواند دانشی باشد کسازگار است، نمی« دانستن»دانش علمی، که با این مفهوم از 

راکه در این صورت، حتی اگر به قصد آزادساختن آدمیان انتقال صرفاً انتقال یابد، زی

ای ایدئولوژیک خواهد شد. اختالف بین قصد و عمل باید به نفع یافته باشد، اسطوره

                                                           
 ام. )مؤلف(دربارۀ هر دو صورت کنش فرهنگی بحث کرده آموزش ستمدیدگانمن در  1

2 Para Leer el Capital 
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عمل حل شود. تنها نقاط عزیمت راستین برای شناخت علمی واقعیت عبارتند از روابط 

یابند، این روابط چگونه تحول می دیالکتیکی میان انسان و جهان، و فهم نقادانۀ آن که

 سازند.و چگونه به نوبت خود درک آدمی از واقعیت ملموس را مقید و مشروط می

کار های برای حفظ سلطۀ خود بر مردم بکسانی که کنش فرهنگی را به عنوان استراتژی

 ای از واقعیت را به مردم تلقینشدهای جز این ندارند که وجه اسطورهگیرند، چاره

زدن به چنین کاری علم و فن را مطیع ایدئولوژی با دست« راست»کنند و بیاموزند. 

تباط ار»مردم با واقعیتی که وسایل « کردنمیزان»سازد و، در تالش خود برای خود می

های کند تا اطالعات و دستورالعملها استفاده میکنند، از آندرست قلمداد می« جمعی

زنند ل، برای آنان که، به کنش فرهنگی برای آزادی دست میخود را بپراکند. در مقاب

ه آفریده است، و فلسف« راست»هایی است که علم ابزار الزم برای طردکردن افسانه

 است. علم و فلسفه باهم اصول کنش خاستگاه اعالم واقعیت جدید
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 همیشه« هشیارسازی»آورند. کنش فرهنگی برای را فراهم می« هشیارسازی»برای 

تفاده از آن اسخواهانه. بدین دلیل است که نیاز به فلسفه دارد، و بیتالشی است آرمان

 تاد.خواهد اف« دام اسرارآمیز دانش ایدئولوژیک»به جای طرد واقعیت و اعالم آینده به 

آنچه بیش از هر چیز کنش فرهنگی برای آزادی را از کنش فرهنگی برای سلطه متمایز 

ها بنا خواهانۀ آن است. کنش فرهنگی برای سلطه، که بر افسانهآرمانسازد ماهیت می

سوی تواند برای مردم مسائلی دربارۀ واقعیت مطرح کند، یا مردم را بهشده است، نمی

نقاب برگرفتن از واقعیت سوق دهد، زیراکه این هر دو کار مستلزم طرد و اعالمند. 

نگی برای آزادی، اعالم واقعیت جدید سازی و هشیارسازی کنش فرهبعکس، در مسأله

 شود.ای تاریخی است که اجرای آن به آدمیان پیشنهاد میبرنامه
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نگرانۀ مردم، کسب برزخی، یا برزخی ساده، در برابر هشیاری نیم«هشیارسازی»

د با تواندهد. این هدف نمیرا قرار می« حداکثر هشیاری بالقوه»یا « هشیاری انتقادی»

الم به پایان رسد؛ بعکس، وقتی که اعالم به واقعیت ملموس تبدیل گردد شدن اعمتحقق

ود. بدین شنیاز به هشیاری انتقادی در میان مردم، اعم از افقی و عمودی، بیشتر نیز می

ترتیب، کنش فرهنگی برای آزادی، که شاخص جنبشی بود که برای تحقق آنچه اعالم 

ی صورت انقالب مداوم فرهنگگون کند و بهکرد، باید خود را دگرشده بود مبارزه می

 درآید.

ی و های متمایز، اما بسیار مرتبط، کنش فرهنگپیش از آنکه به توضیح بیشتر لحظه

 هنگی بپردازیم نکاتی را که قبالً انقالب فر
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کنیم. میان کنش فرهنگی برای آزادی، که دربارۀ مراحل هشیاری گفتیم خالصه می

نابرزخی یا برزخی های نیمآن است، و فراترشدن از حالت هشیارسازی کار اصلی

ردید. ای صریح برقرار گیافتن به هشیاری انتقادی، رابطهنگرانۀ هشیاری و دستساده

تنها با کوششی فکری، بلکه از طریق کردار، یعنی با اتحاد اصیل هشیاری انتقادی نه

ت. توان از مردم دریغ داشرا نمیای کنش و اندیشه، به میان آمد. چنین کنش متفکرانه

فتن گرهای فعال، در دست رهبری که حق تصمیماگر چنین شود مردم چیزی جز مهره

تواند مردم را به راستین نمی« چپ»را برای خود محفوظ داشته است، نخواهند بود. 

« راست»شدن بر هشیاری دورغین، در هر سطحی که باشد، برنینگیزد؛ همچنان که چیره

برای حفظ قدرت خود نیاز به نخبگانی دارد که به « راست»ر به چنین عملی نیست. قاد

هایش یاری دهند. رهبری انقالبی به مردم جای او فکر کنند و به او در اجراشدن برنامه

نیاز دارد تا برنامۀ انقالبی را به واقعیت بدل سازند، اما به مردمی که پیوسته بر هشیاری 

 ند.انتقادی خود بیفزای
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همچنان الزم است. « هشیارسازی»پس از آنکه راه واقعیت انقالبی گشوده شد، ادامۀ 

ای است که مردم، با وجود واقعیت تازه، حفظ هشیارسازی ابزار دفع اسطورۀ فرهنگی

اند. عالوه بر این نیرویی است که با دیوانساالری، که بینش انقالبی را تهدید کرده

 1خیزدگردد، به مقابله برمیدم بر آنان مسلط میکند و به نام آزادی مرمی
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 سازیدفاعی است در مقابل خطری دیگر، و آن اسطوره« هشیارسازی»و، کالم آخر، 

های ساختن زیرساختبالقوۀ تکنولوژی است که جامعۀ جدید برای دگرگون

 من.( آموزش ستمدیدگانافتادۀ خود به آن نیازمند است )رجوع کنید به عقب

پیشاروی آگاهی در حال برزخ عامه، دو راه گشوده است. راه اول رشد از حالت 

 «حداکثر هشیاری بالقوۀ»نگرانۀ هشیاری است به سطح هشیاری انتقادی، یا ساده

گلدمان. دومی انحراف از حالت برزخی هشیاری است به صورت بیمارگونۀ آن، یعنی 

ر تضاد با انسان دریل مارسل در کتاب ، چنانکه گاب«غیرعقالنی»هشیاری متعصبانه یا 

ای دارد که جانشین کند. صورت اخیر سرشتی افسانهتعریف می 2ایجامعۀ توده

شود. نگرانۀ هشیاری مینابرزخی یا برزخی سادههای نیمسرشت جادویی حالت

ۀ کند. جامعدر این سطح نشأت می –ای است که پدیدۀ جوامع توده -« سازیایتوده»

ی را نباید، چنانکه چشمی اشرافی ممکن است در پدیده بنگرد، با سر برآوردن اتوده

ا با هها در جریان تاریخی یکی دانست. راست این است که سر برآوردن تودهتوده

شان ها، هرقدر هم که هشیاریشود که آنهایشان موجب میدعاوی و خواست

ت که با ای اسو این پدیده –کنند نگرانه باشد، در جریان تاریخی حضور پیدا میساده

                                                           
نقالبی های ادوستی که اعالممردگیهای دیوانساالریباید این افسانه را دور انداخت که هر انتقادی از  1

شود. عکس این مطلب درست است: خاموشی، و نه انتقاد، در می« راست»بلعند موجب استواری میرا 

 خواهد شد.« راست»ها و تسلیم به این مورد موجب انصراف از اعالم
2 Gabriel Marcel, Man Against Mass Society 
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راه شود همهایی که در جوامع بسته، بر اثر فشار تغییرات زیرساختی، پیدا میشکاف

 ای خیلیاست. اما جامعۀ توده
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امع کند. این جونماید. این جامعه در جوامع پیچیدۀ بسیار غنی ظهور میدیرتر رخ می

انجامد می «گراییتخصص»صص هستند که به برای چرخیدن امورشان نیازمند انواع تخ

 شود.ساز منجر میستیزی اسطورهو به معقولیتی نیاز دارند که به عقل

گرایی و تخصص، که ما را با آن مخالفتی نیست. فرق است میان تخصص

اصطالح، سازد که این، بهگرایی قلمروی معرفت را چنان محدود میتخصص

آنان  «تخصص»دن ندارند. چون به دیدن کلی که عموماً قدرت فکرکر« متخصصان»

درستی توانند حتی در محدودۀ تخصص خود بهفقط جزئی از آن است قادر نیستند نمی

 بیندیشند.

العادۀ به نحو مشابه، معقولیتی که اساس علم و تکنولوژی است زیر تاثیرات فوق

 گیرد. تالش برایساز میستیزی افسانهشود، و جای آن را عقلتکنولوژی محو می

ای ستیزیاینکه انسان را به صورت یک آدم ماشینی نوع اعال تعریف کنند از چنین عقل

 .1گیردسرچشمه می

پوشیدن و ذوق غذاخوردن، تابع های تفکر هم، مانند طرز لباسای روشدر جامعۀ توده

ورهایی که تکنند که بیشتر بر طبق دسشود. آدمیان شروع میمعیارها )استانداردها( می

 اکنند عمل کنند تریافت میهای گروهی )یا وسایل ارتباط جمعی( دهر روز از رسانه
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و دستیار دکتر فروم، با من داشت  کاو، روانMichael Maccobyای که مایکل مکابی در صحبت تازه 1

دوست ساز و رفتارهای مردگیگفت که بر طبق پژوهشی که او کرده است میان تکنولوژی افسانه

 ای هست. )مؤلف(رابطه
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زی ای، که هر چیبر طبق پاسخ به روابط دیالکتیکی خود با جهان. در جوامع توده

ساخته است، و رفتار آدمی تقریباً خودکار شده، انسان از دست رفته است، زیراکه پیش

ترین چیزها محتاج به فکرکردن ندارد. حتی دربارۀ کوچک« خطرکردن»نیازی به 

نیست. همیشه کتابی هست تا راهنمایی کند که در این، یا آن، مورد چه باید کرد. 

شود در گوشۀ خیابانی بایستد و فکر کند که از کدام راه باید ندرت کسی مجبور میبه

سازد. با آنکه مسأله تهی می رفت: همیشه عالئمی وجود دارد که موقعیت را از

خود بد نیستند، و در شهرهای بزرگ وجودشان الزم خودیهای خیابانی بهعالمت

روند که شمار میاست، ولی از زمرۀ هزاران عالمت راهنما در جامعۀ تکنولوژیک به

 مانند.افکنند از تفکر انتقادی بازمیها را به درون خود میچون آدمیان آن

گ نیروی های بزرتکنولوژی دیگر در نظر آدمیان در حکم یکی از نمونهبدین ترتیب 

رایش آید که بآفرینندۀ آنان نیست و به جای آن به صورت نوعی ربانیت تازه درمی

آئین پرستشی خلق شده است. دیگر کارایی با نیرویی که آدمیان را به تفکر و تصور 

شود؛ بلکه به معنی نمی دارد یکی شمردهو خطرکردن در جهان آفرینش وامی

 .1رسدموقع از دستوراتی است که از باال میکردن دقیق بهپیروی
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اما باید صریح گفت که توسعۀ تکنولوژی باید یکی از عالیق برنامۀ انقالبی باشد. 

دلی است که مسئولیت این انحرافات به گردن خود تکنولوژی گذاشته شود. پرساده

                                                           
و نیازها و  توجه به اهدافکارمندانی که بخواهند به ابتکار خود و با رفتاری آفریننده و مستقل، بی» 1

یا  های بزرگاند کاری صورت دهند دیگر در شرکتتبوع آنان معین کردههای مهایی که ادارهرشته

های دولتی جایی بیشتر از جای سربازان بسیار عادی در ارتش ندارند... سازمان اجتماعی دستگاه

مقام آن های عالیهای مدیریتهای مردم، که شبیه به تجربهتکنولوژی نوین، با نفی اصولی تجربه

درموت به نقل از نوشتۀ جان مک« کند.سیار مؤثر به رشد نامعقولیت در جامعۀ ما میسازمانند، کمکی ب

John MacDermott)مؤلف( . 
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زی است. ستیبرتر، و رویاروی آدمی دانستن نوع دیگری از عقلتکنولوژی را اهریمنی 

از فرایند  ای طبیعیاگر نقادانه بنگریم، تکنولوژی چیزی بیشتر یا کمتر از مرحله

ردن جهان کای نیست که آدمی همین که نخستین ابزار را ساخت، و دگرگونآفریننده

 اد.ساختن آن آغاز کرد، در آن قدم نهمنظور انسانیرا به

که تنها برای رشد طبیعی آدمی الزم است بلپون در نظر گرفته شود که تکنولوژی نه

نه گیرد این است که چگوای که در برابر انقالبیان قرار میجزئی از آن است، مسأله

ها راه آسای آن پرهیز کرد. زیراکه در تحلیل نهایی این شیوهباید از انحرافات افسانه

ساختن آدمی در خدمت قدرت آموزکردن و ازخودبیگانهتدیگری هستند برای دس

یم، بر اتر. به این دالیل و دالیل دیگری که در ضمن این کتاب آوردهتولید بزرگ

 هیچ نیروی جادویی« هشیارسازی»ورزیم. اما به کنش فرهنگی برای آزادی اصرار می

یان شت. برای انقالبساختن آن نخواهد داایای جز افسانهدهیم، که نتیجهنسبت نمی

سحر نیست، بلکه یک بعد اساسی کنش متفکرانۀ آنان است. اگر آدمیان « هشیارسازی»

 کردن و دریافتن، وه قادر به عملی نبودند ک«موجودات هشیار»
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به شناختن و بازآفریدن، باشند، و اگر بر خود و بر جهان آگاه نبودند، فکر 

های در آن صورت فکر انقالب نیز معنی نداشت. انقالبمعنی بود. اما بی« هشیارسازی»

توانند یابند که آنان میها درست به این دلیل وقوع میراستین برای آزادکردن انسان

کنند توانند از واقعیت ستمگری که در آن زندگی میبدانند که دچار ستمند، و می

 آگاه شوند.

شود، وسیلۀ واقعیت مشروط و مقید میاما چون، همانطور که دیدیم، هشیاری انسان به

ه ساختن انسان نسبت ببیش از هرچیز دیگر تالشی است برای آگاه« هشیارسازی»

 به« هشیارسازی»دارند. در این نقش، موانعی که او را از درک روشن واقعیت بازمی
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ز کنند و اشود که هشیاری مردم را آشفته میای منجر میهای فرهنگیطرد اسطوره

 سازند.ن موجوداتی گیج میآنا

چون آدمیان موجودات تاریخی ناکاملند، و واقف به ناکاملی خود هستند، انقالب، به 

تواند اندازۀ آموزش، یک بعد طبیعی و دائمی انسان است. فقط یک ذهن مکانیکی می

ای قطع شود، یا انقالب پس از به قدرت مدعی شود که آموزش ممکن است در نقطه

است متوقف گردد. انقالب برای اینکه اصیل باشد باید رویدادی پیوسته سیدن ممکن 

باشد. در غیر این صورت دیگر انقالب نخواهد بود و بدل به دیوانساالری متحجری 

 شود.می

ای ستمگر و اعالم ظهور انقالب همیشه فرهنگی است، خواه در مرحلۀ طرکردن جامعه

جامعۀ نوینی که گشودۀ انقالب باشد. در جامعۀ ای عادل باشد، و خواه در مرحلۀ جامعه

 گردد.نوین فرایند انقالبی بدل به انقالب فرهنگی می
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پردازیم که ما را بر آن داشت که کنش فرهنگی و کردن دالیلی میدر پایان به روشن

انقالب فرهنگی را لحظات متمایزی از سیر انقالبی بدانیم. نخست آنکه کنش فرهنگی 

 شود، اما انقالبگر اجرا میزادی در مقابله با نخبگان صاحب قدرت و سلطهبرای آ

ی هرچند که این هماهنگی به معن –یابد فرهنگی هماهنگ با حکومت انقالبی وقوع می

آن نیست که انقالب فرهنگی مطیع قدرت انقالبی است. هدف هر انقالب فرهنگی 

ی شود گر رهبرومت سرکوبوسیلۀ حکآزادی است. بعکس، اگر کنش فرهنگی به

گری باشد که در چنین صورت هرگز انقالب فرهنگی ای برای سلطهتواند استراتژیمی

 نخواهد شد.

حدود کنش فرهنگی را واقعیت ستمگر و سکوتی که توسط نخبگان صاحب قدرت 

کند که هایی را معین میکند. پس ماهیت ستمگری، تاکتیکشود معین میاعمال می
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که روند فرق دارند. درحالیکار میهایی که در انقالب فرهنگی بها آنالزاماً ب

رویارویی کنش فرهنگی برای آزادی با سکوت، هم به صورت یک امر مسلم خارجی 

ورت یک صشده، انقالب فرهنگی فقط بهفکندهاست و هم به شکل یک واقعیت درون

گی برای آزادی و انقالب شود. کنش فرهنشده با آن مواجه میفکندهواقعیت درون

، کردن سلطۀ فرهنگی از راه فرهنگیهایی هستند برای نفیفرهنگی، هر دو، کوشش

شود.  کردن است بدل به واقعیتحتی پیش از آنکه فرهنگ نوینی که حاصل این نفی

خوش نفی واقعیت فرهنگی جدید خود پیوسته، در راه تأیید هرچه بیشتر انسان، دست

 ب فرهنگی وقوع هر نفی همزمان استالاست. اما در انق
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 با تولد فرهنگ جدیدی در زهدان فرهنگ پیشین.

هم کنش فرهنگی و هم انقالب فرهنگی، هر دو، مالزمه دارند با آمیزش میان رهبران 

 کردن واقعیتند. اما در انقالب فرهنگیو مردم به عنوان کارسازانی که در کار دگرگون

ستۀ شوند که با جریان پیوکه رهبران و مردم مانند یک تن میآمیزش چنان شدید است 

. کنش فرهنگی و انقالب فرهنگی، هر دو، 1شدن استخودآزمایی در حال آزموده

مبتنی بر شناخت علمی واقعیتند، اما در انقالب فرهنگی علم دیگر در خدمت 

الب قگری نیست. ولیکن در دو نقطه میان کنش فرهنگی برای آزادی و انسلطه

یلۀ وسمتعهدند، و ضرورت هریک به« هشیارسازی»فرهنگی فرقی نیست: هر دو به 

 شود.روشن می« دیالکتیک تعین بیشتر»

                                                           
شد بر تحلیل انقالب فرهنگی چین و بعد از آن قابل اطالق اگر هم آنچه دربارۀ انقالب فرهنگی گفته 1

د فرهنگی و کنش فرهنگی محدوباشد، قصد ما این نیست. مطالعۀ خود را به طرح رابطۀ میان انقالب 

 کنیم.سازیم که پیشنهاد میمی
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از چالشی که در این دورۀ گذار تاریخی در برابر امریکای التین قرار دارد سخن 

د نایم. معتقدیم که نواحی دیگر جهان سوم از آنچه گفتیم مستثنی نیستند، هرچگفته

 اند به رهاییهریک رنگ خاص خود را دارد. اگر قرار است راهی که در پیش گرفته

از راه  بگذرند. فقط« هشیارسازی»توانند از کنار کنش فرهنگی برای بینجامد، نمی

حداکثر »توانند به های در حال سر برآوردن و غیرنقاد میچنین فرایندی است که توده

 گذار از حالت دست یابند، و« لقوههشیاری با
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نابرزخی به حالت سر برآوردن کامل صورت پذیرد. اگر ما به استغراق در وضع نیم

م، و هیچ اند بسنده کنیتوانیم به گفتن اینکه آنان افراد آدمیآدمیان ایمان داریم نمی

 کار ملموسی برای آنکه بتوانند چون انسان زندگی کنند انجام ندهیم.
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 ذیل

و  شودای زایا تجزیه میدر این ذیل خواهیم گفت که در زبانی هجایی چگونه واژه

 گردند.های دیگر با آن تشکیل میچگونه واژه

که در ضمن پژوهشی مقدم « شناسیجهان زبان»ای است سه هجایی از واژه واژۀ زایا

 )خانۀ فقیرنشین( Fa-ve-laشود. مثال: بر تشکیل دورۀ سوادآموزی اختیار می

ای ای بامعنی از موقعیت زندگی آدمی در خانهتصویری است از جنبه رمزسازی

 ازی نقش موضوعی دانستنیشود. رمزسفقیرنشین. واژۀ زایا در این رمزسازی داخل می

ت در اس –یعنی مربیان و آموزندگان  –کند که میانجی کارسازان داننده را ایفا می

 شود.وشنود حاصل میکار شناختی که با گفت

واقعیت خانۀ فقیرنشین است به عنوان چارچوب حقایق عینی  زمینۀ حقیقی یا ملموس

 اط دارد.های فقیرنشین ارتبکه مستقیماً با ساکنان خانه

ای فرهنگی( است که در آن مربیان و آموزندگان، گروه بحثی )حلقه زمینۀ نظری

وسیلۀ رمز واقعیت عینی خانۀ فقیرنشین، دربارۀ دلیل واقعیت خانۀ فقیرنشین، وارد به

 یشتر ازبتر شود آموزندگان شوند. هرچه عمل دانستن و شناختن عمیقوشنود میگفت
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هایی را که آن را در میان گرفته است دارند و افسانهپرده برمی واقعیت آنچه هست

سازد که تعبیری را که از گذارند. این عمل معرفتی، آموزندگان را قادر میکنار می

 تر تبدیل کنند.اند از عقیدۀ صرف به دانش نقادانهواقعیت داشته

ی است دهد، محیطی تخصصبدین ترتیب، گروه بحث، که زمینۀ نظری را تشکیل می

یعنی خانۀ فقیرنشین( یافته  –هایی که در زمینۀ ملموس که در آن گروه واقعیت

دهد ها را نمایش میشود. رمزی که آن واقعیتشوند به تحلیل انتقادی گذاشته میمی

 شکند تا قطعات آنشده را درهم میموضوع دانستنی است. رمزگشایی، که کل رمز

یلۀ آن وسرا پهلوی هم گذارد )و بار دیگر کلی را تشکیل دهد( فرایندی است که به

 ت.وشنودی برای این فعل الزم اسآیند. ارتباط گفتکارسازان در صدد دانستن برمی

 مراحل رمزگشایی

 این کار آنان زنند.. کارسازان داننده دست به عمل درهم شکستن کل رمزشده می1

ها سازد که برحسب روابط بین اجزاء، که تا آن زمان بینندگان به درک آنرا قادر می

 نایل نیامده بودند، در کل رسوخ کنند.

بین واژۀ زایا  شناختی. پس از تحلیل کامل موقعیت زندگی خانۀ فقیرنشین رابطۀ معنی2

 شود.و معنی آن برقرار می

ود که شقعیت اصلی دیده شد، اسالید دیگری نشان داده می. پس از آنکه واژه در مو3

 Favelaتصویر موقعیت: گردد، بیدر آن فقط واژه ظاهر می
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 FA VE LAشود: . واژۀ زایا در دم به هجاهای خود تقسیم می4

 .FA FE FI FO FUشود: . خانوادۀ هجای اول نشان داده می5

شناسند، که در واژۀ زایا را می FAشوند فقط آموزندگان که با خانوادۀ هجا روبرو می

ای که معتقد است آموزش خواندن و نوشتن یک عمل دانستن اند. برای مربیدیده



 ذیل

داند که، همچنان که برای افالطون بود، این عمل به یادآوردن است )و این را هم می

م بعدی کدام است؟ او واقف است که باید برای آنچه فراموش شده است، نیست( گا

داند که وسایل را باید به ای فراهم آورد، اما این را هم میآموزندگان اطالعات تازه

 کند:ای برای آنان مطرح کرد؛ پس دو پرسش مطرح میصورت مسأله

بود ن نامیدند و دلیلی هممی« تکه»)آموزندگان برزیلی هجاها را « هاتکه»الف( آیا این 

ازد، ها را همانند سکار ببرند( چیزی دارند که آنرا به« هجا»که آنان واداشته شوند واژۀ 

 ها را از یکدیگر متمایز کند؟یا چیزی که آن

 شود یکی از آن میانپس از چند لحظه که گروه در حال خاموشی به اسالید خیره می

 «.یابندپایان می شوند اما ناجورجور شروع میها یکهمۀ آن»گوید: می

جور شروع کند: وقتی که همه یکب( در این موقع مربی سؤال دیگری طرح می

 تلفظ کرد؟ FAتوان گردند، آیا همه را میشوند و ناجور ختم میمی

 «نه»بازهم سکوتی کوتاه، و بعد جواب: 
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ه ده کردفقط در این موقع است که مربی، که نقادانه آموزندگان را برای اطالع آما

ای طرح شده بود، دادن پردازد. چون پیش از دادن اطالع مسألهاست، به بیان آن می

 جواب فقط عنوان عطیه و هدیه نخواهد داشت.

 VA VE VI VO VUشود: هجای دوم کلمه هم داده می« خانوادۀ». حاال 6

 VA VE VIگویند: کند. بعضی آموزندگان در دم میها را تکرار میمربی ترتیب آن

VO VU 
 LA LE LI LO LU. خانوادۀ هجای سوم: 7

 شوند.های هر سه هجا دیده میشود که در آن خانواده. بعد اسالیدی نشان داده می8

FA FE FI FO FU 

VA VE VI VO VU 
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LA LE LI LO LU 
 1شود. واضع این نام، پروفسور آئورونیه کاردوسونامیده می« اسالید کشف»این اسالید 

کردیم است، که وقتی ما طرح ملی سوادآموزی بزرگساالن را در برزیل اجرا می

 دستیار ما بود.

. این بار عمودی خوانده شودبار افقی و یککند که اسالید یکاین مربی پیشنهاد می

را بهتر درک  u , o , I , e , aهای شود که آموزندگان صدای مصوتکار موجب می

 کنند.

ویید توانیم )هرگز نگکنید که ما میآیا تصور می»پرسد: وزندگان میبعد مربی از آم

 ای درست کنیم؟ها واژهتوانید( با این تکهشما می
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ای که در آن کسانی که خواندن و این لحظه در آموزش لحظۀ قاطعی است، لحظه

 کنند.آموزند ترکیب هجایی کلمات را در زبان خود کشف میمی

که گاهی به نظر مربی ناآزموده مایۀ تشویش است، آموزندگان شروع پس از سکوتی، 

 هاییهای مختلف کنار هم قراردادن و واژهکنند، یکی یکی، هجاها را به صورتمی

 را که در زبان آنان است کشف کردن:

)شانۀ عسل(؛ سومی  FAVO)خانۀ فقیرنشین(؛ دیگری  FAVELAگوید: یکی می

FIVELA  سگک(؛(LUVA ش(؛ )دستکLI  ؛)خواندم(VALE  ؛)دره(VALA  ؛)گودال(

VIVA باد(؛ )زندهFALO زنم(؛ )حرف میFALE  حرف بزن(؛(FE  ؛)عقیده(FAVA 

)شمع، بادبان(؛  VELA)مراقب باش(؛  VELE)گدازه(؛  LAVA)شهرک(؛  VILA)لوبیا(؛ 

VIVE کند(؛ )زندگی میVIVO  زنده، چاالک(؛(FALAVA زد(؛ و از این )حرف می

 قبیل.

                                                           
1 Aurenice Cardoso 



 ذیل

در دومین واژۀ زایا آموزندگان هجاهای آن را نه فقط میان خودشان، بلکه با هجاهای 

کنند. چنین است که با فراگرفتن پنج یا شش واژه، آموزندگان واژۀ اول نیز، ترکیب می

های کوتاه کنند، و در همان زمان به بحث دربارۀ توانند شروع به نوشتن یادداشتمی

 پردازند.شود، و تحلیل نقادانۀ آن، میر رمزها نشان داده میزمینۀ حقیقتی که د

 آید. همانطور که خاطرنشانهای اول ابتدایی برنمیاین کاری است که از عهدۀ کتاب

 های زایاهای اول واژهلفان کتابایم، مؤکرده
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ها را کنند، خودشان آنها را تجزیه میکنند، خودشان آنرا مطابق میل خود اختیار می

ها خودشان ای بسازند، با این واژههای تازهکنند تا واژهبار دیگر ترکیب می

 Eva viu aگونه که به عنوان مثال بیرون کشیدیم: دهد، از آنهایی تشکیل میعبارت

uva  اوا انگور را دید(؛(A asa e da ave .)پرنده بال دارد( 
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 هاهای انگلیسی آنطالح با معادلچند اص

 

 

 

ای هکار برده شده است با معادلچند اصطالح که در این کتاب به

 1هاانگلیسی آن

 

 

 utopist                                گرا                                                             آرمان

                                                                        utopismگرایی آرمان

       quasi immersionاستغراق دروغین                                                                      

   annunciation                                                                                  اعالم              

 mythificationسازی                                                                                         افسانه

 re-admireبازستودن                                                                                            

 manipulationدادن                                                                                      بازی

        transitive                                                         برزخی                                 

 Idealism                       پندارگرایی                                                                     

  sociological reductionشناختی                                                    تحویل جامعه

 specialtyتخصص                                                                                                    

                                                           
... با مراعات نابرزخی وبعضی  از این اصطالحات، مانند استغراق دروغین، تعین )یا تعیین( بیشتر، نیم 1

ا رسا نیستند و اماند؛ اند مورد استفاده قرار گرفتهکار بردهها را جلوتر بهفضل تقدم برای کسانی که آن

تر و شود که هرگاه اصطالحات مناسبنظران تقاضا میکنند. از صاحبمترجم کتاب را راضی نمی

 وسیلۀ او مترجم، را آگاه و سپاسگزار سازند.رساتری به نظرشان برسد لطفاً ناشر، و به
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 specialism                                          گرایی                                       تخصص

 overdeterminationیین بیشتر                                                                     تعین بیشتر یا تع

    fatalism        تقدیرگرایی                                                                                  

 massification                                                                                           سازیایتوده

 linguistic universe                                                                شناختیجهان زبان

 solipsism                                                                                               خودانگاری

 introject                                                                                     افکندندرون

 introjection                                                                            پذیری     درون
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 ambivalence                                مزاجی                                                  دمدمی

                                                                           dualismدوگانگی 

 behaviorism                                             رفتارگرایی                                     

   code                                                                                                     رمز

 codification                                                                                          رمزسازی

 codifying                                                                                              رمزسازی

 decodification                                                                                      مزگشاییر

        decodifying                                                                                          رمزگشایی

 super-structure                                                                                  روساخت 

  radicalization                                                                 گرایی             ریشه

 biophylic                                                                                                    دوستزندگی

 Infra-structure                                                                            زیرساخت     

 coherence                                                                                  مندی   سامان



 هاهای انگلیسی آنطالح با معادلچند اص

    admiration                                                                                          ستایش  

 denunciation                                                                                               طرد

 populism                                                                                    گراییعامه

 Irrationalism                                                                                           ستیزیعقل

 not-I                                                                                                  غیر من

 sectarianism                                                                                  گراییفرقه

        manipulation                   فریفتگری                                                                       

 decoding                                               کشف رمز                                           

  minimal linguistic universe                                      شناختیکمین جهان زبان

 gregariousnessگرایی                                                                                                    گروه

 grosse materialism                                                        گرایی زمخت            ماده

 semi-intransitive                                                                         نابرزخی     نیم

    exemplarism                                                                                        گرایی  نمونه

 generative word                                                                               واژۀ زایا   

 conscientization                                                                              هشیارسازی

 consciousness   هشیاری                                                                                            
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