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 یادداشت ناشر

 

ئولو فریره نوشتۀ پا« آموزش شناخت انتقادی» عیناً از روی کتاب رو داریدمتنی که پیش

در  آخرین بار نگاری شده است. این کتابحروف منصوره )شیوا( کاویانیترجمۀ  و

تابخانۀ کدلیل بازنشر این کتاب توسط  منتشر شده بود. نشر آگاهتوسط  1368زمستان 

نگاری بودن آن و همچنین کیفیت پایین حروفنایاب مرکز پژوهش و آموزش رهایی

نگاری جدید کامالً به سال پیش انجام شده بود. در حروف 25پیشین است که بیش از 

همچنین  ایم.شده بود وفادار بوده منتشرآگاه شدۀ کتاب که توسط انتشارات متن ترجمه

بر اساس متن اصلی کتاب تعیین شده تا بتوانید به راحتی در متون شمارۀ صفحات 

 مختلف به آن ارجاع دهید.

 Education asهای شایان ذکر است نسخۀ انگلیسی کتاب دارای دو بخش با عنوان

the Practice of Freedom  وExtension or Communication  ،است که مترجم اثر

 ش نخست را ترجمه کرده است.بنا به دالیلی نامعلوم، تنها بخ
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 یادداشت مترجم

 

، ، در گسترۀ فلسفی«شناخت»تر آن، تر و عمیقیا به مفهوم پیچیده« 1آگاهی»واژۀ 

د. کنشناسی، و کاربرد روزمره، معناهای گوناگونی را افاده میشناسی، جامعهروان

. به اوست« اعمال درونی ذهن»شناخت یا تفکر یعنی مطالعه یا آگاهی شخص دربارۀ 

های ذهنی عمال و حالتکمک شناخت است که شخص قادر به دریافت تصورات ا

 شود وگوناگون، همچون تصورات ادراک، اندیشه، شک، استدالل، دانش و اراده می

ای مقالهآموزد. الک در کتاب خود به نام های ذهنی خود در هر زمان میدربارۀ حالت

ادراکی که در ذهن شخص به »کند: ، شناخت را چنین تعریف می2دربارۀ فهم انسانی

 «پیوندد.میوقوع 

دادن هر حالت ذهنی یا هرآنچه که داللت طور گسترده برای نشانبه« آگاهی»مفهوم 

های طورکلی، اگر آگاهی را در همۀ زمینهرود. اما بهکار میبر حالت ذهنی دارد، به

دانش بشری، در اطالق کلی بیداری نسبت به وضع خود و محیط خود بدانیم، شناخت 

 شدنی توأم با تأمل برمفهوم آگاهو برتر آنست، به  ترکه مرحلۀ پیچیده
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1 Consciousness 
2 An Essay Concerning Human Undestanding 



 شناخت انتقادیآموزش 

رد، های فکارکردهای ذهنی فرد است. شناخت دربرگیرندۀ نه فقط آگاهی از حالت

 ند.هاست. این شناخت است که حقیقت را حقیقتی ذهنی میبلکه از خود آن حالت

و هم « اهیآگ»معنای کارگیری این مفهوم، هم پائولو فریره، نویسندۀ کتاب نیز در به

های گوناگون فلسفی، آموزشی، را در نظر دارد و آن را با رهیافت« شناخت»معنای 

کند. درواقع، او روند حرکت بالندۀ فرد را در شناختی تبیین میشناختی و روانجامعه

ت، بودن در واقعیت اسکه مرحلۀ اولیۀ بیداری نسبت به وضع غرق« آگاهی»دو مقطع 

 ها وکه مرحلۀ بعدی است، یعنی آموزش روابط علت و معلولی پدیده« شناخت»و 

نظریۀ  کند. اگرچه فریرهدریافتن قانونمندی ذهن و تطبیق آن با واقعیت، تحلیل می

خود را از دل واقعیت جامعۀ خاصی چون برزیل و امریکای التین، برگرفته و با چیرگی 

گیرد، اما جایی که در کار میهبر فرهنگ خاص مردم خود، آن را با روشی ویژه ب

طور اعم و بازشناسی مقولۀ شناخت و ورزی در انسان بهنگرش خود بر خصلت اندیشه

ورزد، های نارسایی این سیر تکاملی در انسان زیرسلطه تأکید میآگاهی و نیز علت

می اهای گوناگونی را برای دستیابی به ارتباط و پیوند با تمزبانی جهانی دارد و دریچه

 کند.های فرازجو، باز میانسان

در حقیقت، ترجمۀ این کتاب نیز که مدتی پیش صورت گرفته، تأمل مرا بر نقش 

طور اعم و در جامعۀ ما که عصر روشنگری حیاتی مقولۀ آگاهی و شناخت نزد انسان به

هنجار نپیموده، باز های متأخر بهو روند طبیعی بیداری گذشتۀ خود را در دوران

دارد، همانا پافشاری او بر نماید. آنچه که بیش از همه ما را به همدلی با فریره وامیمی

 هاست که خود مبنای حرکت خالق دروگوی متقابل انسانمقولۀ جدل و گفت
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آزادسازی نیروی فکر و اندیشۀ انسانی در جامعۀ ما نیز هست. بر این زمینه شاید بتوان 

زمین روزگارانی هفت اقلیم اندیشه و حس را بر تارک گفت که انسانی که در این سر



 یادداشت مترجم  

زنی خردمندانه و فرزانگی او شهرۀ آفاق بوده، در آورده و گمانههفت اختر به زیج می

 کردن به آیین اندیشمندانۀ جدل، ازها بیتوته در فرهنگ سکوت و پشترهگذر قرن

ند و به بیداری دارا بنشیوگویی با متابد تا به گفتبیگانگی با خود و دیگران روی می

 خود و روشنگری دست یابد.

ها دارد، به هر روی، ازآنجا که نویسنده نظریاتی خاص دربارۀ این مقوالت و تبیین آن

گیرد که تازگی دارد و در ترجمه، با توجه به نبود کار میلذا گاهی واژگانی را به

ان و امید است خوانندگفرهنگ واژگان آموزشی فارسی، با اشکاالتی روبرو هستیم. 

ویژه پژوهشگران و متخصصین این فن، کم و کاشی و ناپختگی ترجمه را با انتقاد به

سازنده به فزونی و پختگی برسانند و روزن کوچکی را که گشوده شده، به افقی 

 گسترده بدل کنند.

 منصوره )شیوا( کاویانی
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 پیشگفتار  

 

 

 

 

 پیشگفتار

 

 که ایروردهپ هایبرداشت شدنکهنه به حکم انسان که آنست اندیشیدن دیالکتیکی

 هایخصلت از یکی دیگر، بیانی به. بنماید اوست، متأخر گذشتۀ کنندۀتبیین حتی

 آنکهبی ست،ا گذشته «فراسوی در حرکت» توانایی واقعی، دیالکتیسین یک مشخصۀ

 را ذشتهگ یافته، دست بدان اکنونهم که انتقادی شناخت جدید هایافق بر تکیه با

 مربی ،فریره پائولو از بهتر نتوانسته معاصر نویسندگان از یکهیچ. نماید انکار

 تمام اب اش،ذهنی دنیای و زبان احساسات، برزیلی کالً  منش رغمعلی که چندفرهنگی

 از بسیاری کشف به مداوماً سازد،می برقرار رابطه خود درس کالس همچون جهان

 نتقادیا شناخت نوین اشکال جستجوی از هرگز فریره. یابد دست نقاد، شناخت ابعاد

 تأثیرات و آن گوناگون نمودهای در ستم میان جدید پیوندهای آشکارساختن و

 انتقادی شناخت او، کار در دهندهوحدت حلقۀ. شودنمی خسته شناخت، بخشآزادی

 .آیدمی شماربه فرهنگی رهایی محرکۀ نیروی همچون که است

نگاشته، به زبان  1968و  1965های هدف از چاپ دو اثر فریره که به ترتیب در سال

ود خانگلیسی در این زمان، آنست که برای خوانندگان آنچه را که پائولو فریره 

 هنگامبه« سازی افکارشساده»
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ها خواند، تداعی کند. فریره با ایمان به جنبۀ تاریخی تجربۀ بشری، نفی نوشتهنوشتن می

به  کند. اگر این پایبندییابد، رد میو اعمال گذشتۀ خود را حتی زمانی که تعالی می



 شناخت انتقادیآموزش 

یا از خود فریره « آگاهی»شود که از مفهوم اصول باعث آزردن خوانندگانی می

سازند، چه باک! فریره خود اولین کسی است که از شیء مصرفی میاسطوره یا 

 شود.سازی شادمان میدستیابی به یک سالح نوین بر ضد اسطوره

های خالق پائولو فریره در آورد تالش، دست«مثابۀ تجربۀ آزادیآموزش به»کتاب 

 1964زمینۀ آموزش بزرگساالن در سراسر برزیل پیش از کودتای نظامی اول آوریل 

ر شود. من مطمئن هستم که این نوشته اگاست که سرانجام به هنگام تبعیدش کامل می

را به خود « مثابۀ عمل آزادسازیآموزش به»آمد، عنوان امروز به نگارش درمی

گرفت زیرا اگرچه فریره در اثر قبلی خود عمل را در مفهوم پراکسیس به کار می

ول پردازی انتقادی، محصل متفکرانه و نظریهگیرد، لیکن همگونی کامل میان عممی

 1آموزش ستمدیدگانو  عمل فرهنگی برای آزادیکارهای بعدی او مخصوصاً 

باشد. همچنین تصور فریره از آزادی همواره پویا بوده و ریشه در روندی تاریخی می

 )اصطالح« 2فراافکندن»ناپذیر به مبارزه برای دارد که در جریان آن ستمکشان وقفه

ترین زوایای پردازند که ستمگران به نهانیواری میخود اوست( آگاهی برده

های اخیر، فریره به مطالعۀ خود دربارۀ ستم حتی در سال«. 3اندتزریق کرده»وجودشان 

قانونی، « آزادی»و « رهایی»خاصی که خود را زیر ماسک اشکال دموکراتیک 

 شانده، با دقت بیشتر افزوده است.پو
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سازی، توأماً حرکتی پویا و نیز کند که امر آزادیاکنون تأکید میرو، او همایناز

 موفقیت جزئی آن کسانی است که مسئول آموزش جدلی هستند.

                                                           
بیرشک با  و فرهنگ سکوتوسیلۀ آقایان: شریعتمداری با عنوان این کتاب با دو ترجمۀ مختلف به 1

 م. –همین عنوان به فارسی برگردانده شده 
2 Extroject 
3 Introject 



 پیشگفتار  

، خطوط اصلی روش سوادآموزی فریره را «آموزش ستمدیدگان»خوانندگان کتاب 

 ز:ها عبارتند امشیخواهند یافت. این خط« مثابۀ تجربۀ آزادیآموزش به»در کتاب 

با کل فرهنگ « سازیدر هم»دهندگان جویانۀ آموزشمشاهدۀ مشارکت -

 مردم؛

های زاینده در دو سطح: غنای هجایی و تحقیق دشوار آنان برای خلق واژه -

 العاده در مشارکت عملی؛مسئولیت فوق

طوریکه ها در تصاویر قابل لمس، بهبندی و مجزاکردن این واژهدسته -

و آنان را وادارد « اندغرق»مردمی باشد که در فرهنگ سکوت برانگیزندۀ 

 یابند؛« ظهور»خود « فرهنگ»تا به عنوان سازندگان آگاه 

یزۀ ، تحت تأثیر انگ«حلقۀ فرهنگی»بندی و تدوین مجدد مفاهیم در طبقه -

در مفهوم متعارف آن نیست؛ « معلم»کننده که خودزایی شخص هماهنگ

 –گیرندگان وشنود با آموزشبلکه کسی است که در خالل گفت

 کنندگاندهندگان که اغلب اوقات از طرف مربیان رسمی دریافتآموزش

گیرنده شده آموزش-دهندهشوند، خود آموزشگاشته میغیرفعال دانش ان

 است؛
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طور روشنی انتقادی و عملی است و دادن قوانینی خالق و نو که بهدستبه -

سواد بودند، وادارد تا نقش خود به هدفش آنست که مردمی را که قبالً بی

« فاعل»صرف طبیعت و تاریخ اجتماعی را نفی کند و نقش « مفعول»عنوان 

 سرنوشت خود بودن را به عهده گیرد.

شان نتیجۀ فریب فرهنگی کسانی است که به یابند که ناآگاهیاکنون درمیآنان هم

دارند. این اولین مرحلۀ رهایی از قید آن کلمات مکتوبی است که ها ستم روا میآن



 شناخت انتقادیآموزش 

زاران گتوسط ستمگرانشان در جعبۀ ابزار جادویی آن ساحران عصر فعلی، آن خدمت

افتد رهنگ سکوت، محبوس شده بود. انسان در اینجا به یاد گفتۀ لوی اشتراوس میف

کند که غالباً منش آیینی دارد و از سوی که بحث از حرمت و ترس مخصوصی می

وزش شد. آمهای اولیه در حضور کسانی که صاحب هنر نوشتن بودند، ابراز میانسان

دهنده نیز در جریان این امر، موزشدر قاموس فریره، تجربۀ آزادی است؛ چراکه آ

و شود. دگویی، آزاد میگیرنده از بندگی توأمان سکوت و تکهمسان با آموزش

ت خود شوند. یکی با شناخکنند، آزاد میکننده، همین که آغاز به یادگیری میشرکت

سوادی، فقر یا محرومیت از دانش فارغ از داغ بی –به عنوان موجودی با ارزش 

جای اینکه و دیگری به عنوان کسی که توانایی برقراری جدل را دارد، به –ژی تکنولو

 .داند، تحمیل نمایدعنوان کسی که میگری خود را در قالبی خشک بهنقش مربی

ه واقعیت تواند بداند که نسبت بپیام اصلی فریره این است که هرکسی فقط تا حدی می

 آنای که در طبیعی، فرهنگی، و تاریخی
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 «حل مسأله»کند. طرح مسأله برابرنهادی است در مقابل « طرح مسأله»غرق است، 

ها. در این نوع برخورد، متخصص با دوربودن از واقعیت، اقدام به تحلیل تکنوکرات

ترین نماید. ابزار حل مسائل را به دقیقکنندۀ آن میاین واقعیت در اجزای ترکیب

ند. از نظر کستراتژی یا سیاست خود را دیکته میبندی کرده و آنگاه اروش، تقسیم

فریره چنین روشی برای حل مسائل، جامعیت تجربۀ بشری را با خردکردن آن به ابعادی 

از دیدگاه « طرح مسأله»کند. اما دار میحل مسائل مطروحه است، خدشهکه تابع راه

به کمک  او، عبارت از شرکت تمامی مردم در امر تدوین قوانین کلی واقعیت

هایی است که بتواند شناخت انتقادی را در آنان بیافریند و توانایی نشانه

مرین ها بدهد. این تشان با طبیعت و نیروهای اجتماعی را بدانساختن روابطدگرگون



 پیشگفتار  

ماند یگرایی برکنار مشناسیگروهی خوداندیشگی، فقط وقتی از خودستایی و روان

« وظیفۀ»وشنود با دیگران بکشاند؛ دیگران که فتکنندگان را به گکه تمامی شرکت

سازی واقعیت اجتماعی خود شوند. فقط شان این است که نمایندۀ دگرگونتاریخی

 شوند.در چنین شرایطی است که مردم فاعل و نه مفعول تاریخ خود می

زیست جهت از نظر کسانی که از شناخت بدبختی محیطچنین بیانی ممکن است بی

و  1ارند و یا کسانی که در پی جایگزینی نمادی عابدانه چون فلسفۀ ذنخود ترس د

تند، هس –فعال غیرطبیعی  –کنندۀ غرب عنوان عامل تصحیحبه 3گرییا صوفی 2تائو

ه عمل داند کبین نیست: او میگرای خردهای به نظر آید. اما فریره قومتجربۀ پرومته

. در گرایی بیمارگونه استشده، عملبدون اندیشۀ نقاد و یا حتی بدون تفکر هدایت

 ، بر این نکته تأکید دارد که نظرمقابل
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لیسم خزنده و یا تفکر نگری بدون پشتوانۀ عمل اجتماعی جمعی نیز ایدایا درون

های تواند از دل پراکسیسپردازانه است. به عقیدۀ او تئوری حقیقی فقط میخیال

خاصی که ریشه در مبارزات تاریخی دارند، به درآید. به همین علت است که فریره 

پرداز انقالب اجتماعی در ایاالت متحده باشد؛ گرچه برخی از تواند نظریهنمی

آگاهانه تالش دارند این نقش را به او تفویض کنند. تنها آن کسانی پذیرندگان او، نا

در اشکال پیچیدۀ ستم نهفته در زندگی در ایاالت متحده « غرق»طور تاریخی، که به

ده در این جامعه، پوشی« آرامش فرهنگی»توانند شیوۀ خاص ستم را که با هستند، می

سوادی است، همچون علت بی مانده، تشخیص دهند. روشن است که این امر نه به

نشینی، همچون شیلی. پس آن چه چیزی است که امریکاییان برزیل و نه اقتصاد حاشیه

                                                           
1 Zen 
2 Tao 
3 Sufism 
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ای هدارد؟ آیا کمبود مهارتستمدیده را از نظارت بر سرنوشت اجتماعی خود بازمی

خاص است یا عدم توانایی در تغییر قوانین به نفع خود، همانطور که طبقات حاکم با 

دهند؟ این مانع ناشی از ایدئولوژی غلط یا ناتوانی در مام این کار را انجام میقدرت ت

دهی امور محلی که فراتر از منافع شخصی است، نیست؟ یا بدین دلیل است که سازمان

مرزهای روانی میان ستمگران و ستمدیدگان این همه مغشوش است؟ آیا اکثر 

ی خوارانند یا ستمدیده، یا وظیفهشناسامریکاییان خود را به عنوان ستمگر می

یی و تشخص ستم؟ آیا نژادگراخبرانی منفعل در نظام بیخاصیت و در نتیجه بیبی

های عمدۀ جنبه»گرایی در این جامعه، از مظاهر آن چیزی است که فریره صرفاً ماده

 در یک روش –بایست های دیگر میخواند؟ این پرسش و پرسشمی« تضاد اصلی

گفته شود،  پاسخ –آفریند کند و تئوری را میی که در پراکسیس رشد میدیالکتیک

 پائولو فریره در ایاالت متحده تطبیق داده شود.« روش»پیش از آنکه 
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فریره به عنوان درمان همۀ دردها، در اثر دوم این مجموعه، « روش»بیهودگی نگرش به 

در شیلی نگارش  1968ر که در سال ، توصیف شده است. این اث«توسعه و ارتباط»به نام 

است که در حوزۀ بسیاری مهمی در امریکای « سازیآگاه»های شده، شامل آموزش

مر کار گرفته شده. نمایندگان ایالتی و گردانندگان االتین، یعنی توسعۀ روستایی به

انداز روستایی ایاالت متحده هستند. آنان که های ملموسی در چشمتوسعه، نمونه

های های پیشرفته و محصوالتی را که نتیجۀ کار مدارس کشاورزی و شرکتکتکنی

های اخیر، توسعۀ روستایی کنند. در دههاعطای زمین است، به کشاورزان عرضه می

براساس مدل ایاالت متحده، در سراسر امریکای التین گسترش یافته. در بسیاری از 

، فریره نمایاند. با وجود اینرا می مناطق، مسألۀ توسعه زیر پوشش کمک تکنیکی، خود

ضاد هاست، تهایی که متضمن آنو واقعیت« ارتباط»و « توسعه»ضمن تحلیل مفاهیم 
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وشنود دارد، گفتکند. همچنانکه او اذعان میاصلی میان این دو را نیز، روشن می

ها، مهارت تکنیکی و دانش دقیق کشاورزی به آن« گسترش»واقعی با روستاییان، با امر 

خاص  تواند فقط عرضۀ یک نوع منافعنمی« توسعه یا ارتباط»ناسازگار است. در نتیجه، 

به مردم روستایی خوانده شود؛ بلکه برعکس، این عملکرد دارای اهمیت کلی است 

ات، در ارتباط« یاری»و « کمک»دقیقاً بدین دلیل که پرده از روی ماهیت تمامی انواع 

گوید، احتماالً دربارۀ ده دربارۀ کارگزاران توسعه میدارد. آنچه که نویسنبرمی

دهندگان اجتماع، مبارزین مددکاران اجتماعی، طراحان شهری، مدیران رفاه، سازمان

تان قدرچیزان یا بیبه بی« خدمات»هایی که مدعی واگذاری سیاسی و دیگر گروه

 کند.هستند نیز صدق می

*17* 

تواند همیشه ناشی از انحرافات شناسانه میفریره تأکید دارد که اشتباهات روش

ایدئولوژیکی باشد. در پس تجربۀ توسعۀ کشاورزی، او جریان پیچیدۀ ایدئولوژی 

ندگان را گیرپدرساالری، کنترل اجتماعی و روابط نامتقابل میان کارگزاران و کمک

وشنود و کارگیری روشی است که گفتبهبیند. به عبارت دیگر، اگر کسی درپی می

ه بایست ابتدا از نظر ایدئولوژیکی معتقد بدهد، او میارتباط متقابل را گسترش می

برابری، محو استثمار، و اشکال رهبریت نابرگزیده باشد؛ درجاییکه ممکن است اشکال 

خاص اصالحات تجربه شود، اما جاودان نماند. در عین ردکردن زبان و تجربۀ 

ا از های کشاورزی به روستاییان رگرایی، فریره ارزش ارائۀ تکنولوژی یا مهارتتوسعه

کند که کسانی که صاحب چنان دانشی هستند، دارد. در ضمن اضافه مینظر دور نمی

وشنود را برقرار سازند تا از آن طریق، همگام با روستاییان بایست رابطۀ گفتمی

ادی خود را با کل شرایط پیچیدۀ روستایی سازگار بیاموزند که چگونه دانش جزئی ع

بیان  روشنیشود، قضاوتی است که فریره بهنمایند. آنچه که در اینجا تصریح می
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ارزشمند نیست و هیچ محملی نیز در زبان رشد « کمکی»دارد و آن اینست که هیچ می

بب مقالۀ همین س، وجود ندارد. بنابراین، به «کنندگاندریافت»و « بخشش»برای مفاهیم 

ممکن است خوانندگان آن را در این کشور تحریک به یک حملۀ « توسعه یا ارتباط»

حل آن کشور برای مسألۀ رادیکال علیه سیاست کمک خارجی ایاالت متحده و راه

توان ا میگرایانۀ تمامی روابط نامتقابل رداخلی، بکند. چنین تفسیری از منش ستم« فقر»

ای حرکت فرهنگی برو  آموزش ستمدیدگانهای ز خالل کتابدر بهترین شکلش، ا

 ، دریافت.آزادی
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اش بر چاپ وزیر کشاورزی حکومت آلنده در شیلی، در مقدمه 1جاکس چانچول

درستی توجه خوانندگان را به تحلیل فریره از رابطۀ میان اسپانیایی کتاب مزبور، به

ان نش»گوید که او نماید. چانچول از قول فریره میتکنولوژی و نوسازی، جلب می

ام آنکه در دیم بیگرایی وضع موجود پیشگیری نمایدهد که چگونه از سنتمی

که درحالی»ه: گیرند کو هر دو نفر نتیجه می« گرایی تکنولوژیکی گرفتار آییم.مسیح

توان تفاوت در اینجا می« ای رشد نیست.هر رشدی نوسازی است، ولی هر نوسازی

عملی میان زبان رشد و فرهنگ آزادسازی در شیلی را، تمیز داد. در بحث فریره دربارۀ 

، عمل متقابل آن روشن است. از نظر او نوسازی یک روند کامالً «نیستینوسازی مکا»

مرکز  ها یا مدیرانی است کهدهی تکنیسینمکانیکی است که پاسخگوی عمل سازمان

 طور خالصه، ایندارند. بهگیری را در خارج از جامعۀ در حال تغییر، نگاه میتصمیم

 دارد. لیکن رشدخود بشود، بازمی هایرهیافت، جامعه را از اینکه فاعل دگرگونی

ها و تجربیات واقعی کشاورزی همچون اصالحات ارضی درست، نیازمند آن ساخت

نوینی است که از درون نظام قدیم پدیدار شود و مدیون آن خالقیتی است که در نتیجۀ 

                                                           
1 Jacques Chanchol 
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وجود آید. به «های عملی روستاییانتکنولوژی پیشرفته و تکنیک»تبادل انتقادی میان 

کار رفته، اشاره به تحقیق در حوزۀ علوم ، همانطور که در اینجا نیز به«عملی»فهوم م

کند؛ بلکه بیشتر در پیوند با دنیای کسانی که آشنایی عادی با زمین دارند، اجتماعی نمی

گیرد. لذا کارگزاران دنیای آزمون و خطا، مفهوم مشترک و عقل متعارف، قرار می

ت را صور« اطارتب»توانند عمل ه دنیای فرهنگی روستاییان میتوسعه، فقط با واردشدن ب

 دهند. آنان این کار را تنها با
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 ها به عنوانتوانند انجام دهند که نقش آنپذیری و قبول عمل متقابلی میآسیب

 ند.ها اعمال میدهندگان واقعی، به آنآموزش

کم ق روستایی قرار دارد، دستدهندگان در مناطفریره موانعی را که در برابر آموزش

گیرد. به هر صورت، از نظر او، آن وظیفۀ اصلی که در مقابل تمامی نمایندگان نمی

ر نیروی توان با حداکثگیرد، عبارت از این است که: چگونه میتغییر و تحول قرار می

ماً که لزو وشنود و ارتباطآنکه وقت از دست برود. آیا گفتمؤثر، به نتیجه رسید، بی

گردد، همچنان امری حیاتی موجب اتالف وقت و به تأخیر افتادن بازدهی محصول می

اندیشانه خواهد بود اگر ما دهد که بسیار سادهدر رشد ملی است؟ او خود جواب می

دهای بایست براساس آن پیوندرپی رشد تولید کشاورزی نباشیم. اما چنین رشدی می

تاریخی پیوند -ن را با طبیعت و فضای فرهنگیکنندۀ زمیحقیقی شکل گیرد که کشت

شود که روستاییان با درغلطیدن به رو، زمان و نیروی کار وقتی تلف میدهد. ازاینمی

گرایی تکنوکراتیک که هر دو از دشمنان واقعی لفاظی خشک و خالی و یا فعل

شنود وای که در گفتبنابراین، هر لحظه«. به شیء تبدیل شوند»پراکسیس هستند، 

کند، وقت ذخیره « خارج»شان «بودنغرق»شود تا مردان و زنان را از حالت صرف می

های طبیعی یا رغم زرق و برق ظاهری، اگر پدیدهشده است. و بالعکس، علی
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طور سطحی دچار تغییر شوند، اما موجودات انسانی همچون های اجتماعی بهساخت

ز از دست رفته است. هدف اصالحات چیگذشته، بی حق و قدرت باقی بمانند، همه

آن،  ها، بلکه بیش ازارضی همچون تمامی تغییرات تکاملی، نه فقط تغییر ساخت

دگرگونی مردم است. دلبستگی فریره به مسألۀ مردم، آنچنان در مرکز توجه قرار 

 که واقعاً متعلق به آنان نباشد، گیرد که هر سیاست، برنامه و طرحیمی
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که خود یکی  –شود. مشخصۀ یک مربی موفق، مهارت در تحریک می از رده خارج

نود با وشباشد، بلکه توانایی او در گفتنمی –از اشکال موذیانۀ تبلیغات است 

گیرندگان، در ارتباط متقابل است. و توسعۀ روستایی در امر ارتباط شکست آموزش

ریزد؛ درواقع، هیچ کارگزار تغییر یا وشنود متقابل را درهم میخورد، چراکه گفتمی

 ت.شکارشناس تکنیکی، حق تحمیل عقیدۀ شخصی خود به دیگران را نخواهد دا

شود. دو نظریۀ نهایی نیز که در مورد تمامی کار فریره صادق است، در اینجا مطرح می

وجه هیچگرایی پائولو فریره، بهگردد. آرماناولین نظریه به دیدگاه آرمانی او بازمی

کرده از ذهنی که از نظر ایدئولوژیکی شیفتۀ جدل و یک رویای ایدالیستی تراوش

باشد؛ بلکه این نظریات در نتیجۀ همگامی عملی او با یشناخت انتقادی است، نم

های ستمدیده در یک روند مبارزاتی، حاصل گشته است. به زبانی دیگر، از نظر گروه

ویژه متباین شناخت سطحی است. پردازی همانا پروردن یک شکل بهفریره، نظریه

و را جدی کنیم، ا بنابراین اگر کار فریره را تنها براساس نتایج کوتاه مدت قضاوت

گی، شدن بر اختناق فرهنایم. ستمدیدگان هر جامعه،  در تالش خود برای چیرهنگرفته

در تشخیص زبان فریره به عنوان زبان خود، مشکل نخواهند داشت. آنان که ستمدیدۀ 

ای به جلوۀ ظاهری آزمایش و تجربه و نیز شکست آزادی واقعی هستند، هیچ عالقه

نان فقط به آن نظریات جدی که بتوانند آن را به عمل درآورند، اعتنا ندارند. درواقع آ
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دارند. در این برخورد اساسی است که رهیافت فریره به آموزش، ارتباط و تکنولوژی، 

ماعات وسیلۀ اجتشود؛ و این رهیافت چیزی نیست جز آنچه که لزوماً بهجدی تلقی می

 بشری در جریان مبارزه، پذیرفته و
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ست مدت ممکن است در عمل با شکمشی نتایج کوتاهشود. بنابراین خطآفرینی میباز

د و عنوان ابزار رشگرایی خالق فقط بهای به آرمانمشیروبرو شود؛ چراکه چنین خط

گرایانه، در جهانی که با پراکسیس سلطه مشخص شده است، ترقی سیاست واقع

 نگرد.می

. کنددهنده، برخورد میعنوان آموزشبهنظریۀ دوم به سبک کار مشخص فریره 

های متعدد بازدید کرده و جمعیت کثیری اکنون که او ایاالت متحده را در فرصتهم

تواند آموزش شفاهی او را جدا از را مورد خطاب قرار داده، دیگر هیچکس نمی

آموزش نوشتاری بیانگارد. تجربۀ آموزشی خود او در عمل ثابت کرده که جدل 

. گیرندگان بیاموزندتوانند همگام با آموزشدهندگان میپذیر است و آموزشامکان

مثابۀ معلم )گورو( روحانی که درپی اعطای دانش به فریره قاطعانه نقش خود را به

کند. آن که نتواند اندیشۀ او را در بوتۀ نقد گذارد، پیروان شیفتۀ خود است، رد می

شود یسخن با کسی ماشد. هر زمان که فریره همتواند با او تبادل فکری داشته بنمی

ه خود او شود کنماید، آنچنان برانگیخته میاندیشی فکرش را بازمیکه بازماندۀ ساده

 کیفیت مناسبات«. دهمدهنده، حکم به مرگ خود میعنوان یک آموزشبه»گوید: می

اند و مهمۀ مردم مهانسانی او، حتی با تمامی بیگانگان، گواهی است بر این نظر او که 

شایستۀ احترام بسیار. در یک کالم، پائولو فریره یکی از نادر افرادی است که هرچه 

هایش های او بیشتر شود، نه حس شرم، بلکه اشتیاق بازخوانی کتابآشنایی با آموزش
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یافتن شود. شناخت او، یعنی دستو اهلیت شنیدن بیشتر کالمش در انسان شکفته می

 بخش و ارتباط واقعی، امری ممکن است.قاد که آموزش رهاییبه این اعت

 دنیس گولت
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 در گذار هجامع

 

ردن جهان کبودن تجربهبودن همانا داشتن رابطه با دیگران و با جهان است. انسانانسان

یت پذیر. حیوانات، که در واقعمثابۀ واقعیتی عینی، مستقل از فرد و شناختاست به

توانند با آن رابطه برقرار کنند. حیوانات موجوداتی هستند که جز تماس غرقند، نمی

ارتباطی با واقعیت ندارند؛ حال آنکه استقالل انسان از طبیعت و گشودگی او محض، 

ان، کند. انسان برخالف حیوپذیر متمایز میعنوان موجودی ارتباطدر برابر آن، او را به

 فقط در جهان نیست، با جهان هم هست.

های چالشپیوند انسان با جهان، طبعاً ماهیت چندگانه دارد. چه در رویارویی با 

گوناگون محیط و چه در رویارویی با چالشی یگانه، انسان به الگوی واحدی از واکنش 

ا گزیند، خود ردهد، بهترین واکنش را برمیمحدود نیست. انسان به خود سازمان می

کند. و این همه را چنان کند و در هر عمل واکنشی، تغییر میآزماید، عمل میمی

گونه که هرکس در برخورد با مشکلی، ابزار درست هماندهد، آگاهانه انجام می

 برد.کار میمخصوص آن را به

های عینی واقعیت را )و نیز کند. او دادهانسان با دنیای خود نقادانه رابطه برقرار می

کند، نه اینکه چون حیوانات از ها را(، از راه اندیشیدن، ادراک میپیوندهای میان داده

 . و انسان در حیناه بازتاب غریزیر
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عد کند. با فراتر رفتن از بعمل ادراک نقادانه، پایبندبودن خود را به زمان، کشف می

اف رسد. اکتششناسد و به فردا میگردد، امروز را بازمیواحد زمانی، به دیروز بازمی

های بدون ابعاد زمان، یکی از کشفیات اساسی در تاریخ فرهنگی بشر است. در فرهنگ

یافتن به آگاهی نسبت به تابت، وزن زمان ظاهراً الیتناهی، مردمان را از دستک

داشت. گربه موجودیت مندی و در نتیجه دریافتن جوهر تاریخی خویش بازمیزمان

بعدی کامالً یک« اکنونی»شود در تاریخی ندارد؛ ناتوانی او در رهایی از زمان سبب می

دارد. درون زمان است.  1نسان در زمان هستیغرق شود که از آن هیچ آگاه نیست. ا

جوید و زمان را دار زمان است، در زمان مشارکت میبرون از زمان است. او میراث

 ابدی نیست، بلکه از قید زمان« اکنون»کند. او زندانی دگرگون ساخته و اصالح می

 شود.رهایی یافته و با آن همبسته می

سازد، آزاد می« اکنون»کند و خود را از می مندی را کشفهمچنان که انسان زمان

 شود.و با جهان، سرشار از اثر میهای ارابطه
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نقش طبیعی انسان در جهان و با جهان، نقش انفعالی نیست؛ بدان لحاظ که انسان 

توانایی آن  نهد،محدود به قلمرو زیستی خود نیست، بلکه به خطۀ آفرینش نیز قدم می

                                                           
صول اند که با امعنایی به خود گرفته« داشتنهستی»و « زیستن»در زبان انگلیسی، اصطالحات  1

کار  داشتن در معنایی بیش از زیستن بهستیها مغایر است. همچنان که در اینجا کلمۀ هشناسانۀ آنریشه

داشتن چیزی بیش از بودن در جهان است؛ با جهان بودن نیز هست. و این رفته؛ از آن رو که هستی

ای که وجود دارد، با جهان عینی، صفتی از توانایی نقاد را که در واژۀ گیری میان هستندهقدرت ارتباط

به  کند. تعالی، ادراک و مبادرتتفویض می« داشتنهستی»ۀ یابد، به واژصرف، حضور نمی« زیستن»

تواند تنها در پیوند با گیری و مشارکت( منحصرًا از اعراض وجود است. شخص میجدل )ارتباط

ها نیز هستی دارند وجود داشته باشد و با آنان ارتباط برقرار کند. در این مورد به این دیگرانی که آن

 Karl Jaspers, The Origin and Goal of History (New Haven, 1953), andها رجوع شود: کتاب

Reason and Anti-reason in our Time (New Haven, 1952). 
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ساختن واقعیت، در آن مداخله کند. انسان با دستیابی به ور دگرگونرا دارد که به منظ

ن و ساختن خود در متهای فراهم آمده، با آفریدن و بازآفریدن، با یگانهمیراث تجربه

های واقعیت، با عینیت بخشیدن به خود، با دادن به چالشها، با واکنش نشانبطن آن

 1که مختص اوست؛ به قلمرو تاریخ و فرهنگ.نهد ادراک و با تعالی به قلمروی پای می

های ای است متمایز از سازگاری، از فعالیتیگانگی شخص با بافت عینی که مقوله

ضافۀ توانایی ابارز انسان است. یگانگی محصول توانایی سازگاری شخص با واقعیت به

زینش گ ساختن واقعیت است. آنجا که انسان توانایینقادانۀ او در گزینش و دگرگون

گیرد، آنجاست که های دیگران قرار میدهد و زیر نفوذ گزینشخود را از دست می

های او بدان جهت که منتج از فشارهای خارج از خویشتن اوست، دیگر ازآن تصمیم

روست که یافته و سازگارشده است. ازایناو نیست؛ او دیگر یگانه نیست، بلکه سازش

 نامند.می« ناسازگار»یۀ انقالبی را، افراد ناپذیر با روحهای نرمشانسان

انسانی  یافته،انسان یگانه، انسانی فاعل )کارساز( است. نقطۀ مقابل او، انسان سازش

 شدۀ دفاع از خود است. اگرمنفعل )کارپذیر(. درواقع سازگاری جلوۀ صورت ضعیف

ند. کمی انسان توانایی تغییر واقعیت را نداشته باشد، ناگزیر خود را سازگار

پذیری، ویژگی رفتاری قلمروی حیوان است که پیدایش آن در انسان، نشانۀ سازش

 شدن بردر سراسر تاریخ برای چیرهشدن اوست. انسان بیماری ناانسانی
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رغم تهدیدهای مستمر نیروهای سرکوب کند، بهساز یا سازگار میعواملی که او را هم

 بوده است. ت کامل خود، همواره در مبارزهیافت به انسانیو ستم، برای دست

های محیط، با جهان همبسته دادن به چالشگاه که انسان از راه واکنش نشانآن

ودن کند. او با افزکردن واقعیت را آغاز میکردن و انسانیشود، پویاکردن، هدایتمی

                                                           
1 See Eric Kahler, Historia Universal del Hombre. 
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فزاید. ان میمعنای زمانی به مکان جغرافیایی، با خلق فرهنگ، از آفریدۀ خود به جها

ه قدرتی گاه کنوعان )مگر آناین کشاکش و برخورد فعال انسان در پیوند با جهان و هم

گاه که شود. آنسرکوبگر در میان است( مانع از عدم تحرک اجتماعی و فرهنگی نمی

های تاریخی آغاز به گیرد، دورانآفریند و تصمیم میآفریند، بازمیانسان می

د در گرفتن است که انسان بای؛ و با آفریدن، بازآفریدن و تصمیم1کنندگرفتن میشکل

 ها مشارکت کند.این دوران

هایی که در جستجوی ای از آرزوها، رویکردها و ارزشهر دورۀ تاریخی با مجموعه

بیش وهای کمهای بودن و رفتارکردن؛ با گرایششود؛ با راهکمال خودند مشخص می

 ها و نیز سدهایعی بسیاری از این آرزوها، رویکردها، ارزشیافته. نمودهای واقتعمیم

نوبۀ خود نشانگر دهند که بههای آن دوران را تشکیل میتکاملی آنان، مضمون

ای های تاریخی تا همان درجهدوران 2هایی است که انسان باید بر دوش گیرد.مسئولیت

شان حل گردد؛ و هرگاه این ها درک شود و مسائلیابند که مضمون آنتحقق می

ها مضامین و مسائل نتوانند با امور نوینی که در حال پدیدار شدنند، متناظر باشند، دوران

 های تازه خواهند داد.جای خود را به دوران
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کند. اینکه آیا انسان ها بازی میمل و تبدیل این دورانانسان نقش قاطعی در تکا

تر، او چگونه با های تاریخی را درک کند یا نه و از آن مهمتواند مضمون دورهمی

دن، یا ششود، عمیقاً انسانیاند، رویاروی میواقعیتی که این مضامین در آن پدید آمده

( یا ای فعال )کارسازبه عنوان پدیدهکند و تکامل او را شدن او را تعیین میناانسانی

ه کند. زیرا فقط آنگاه کفرودش را به عنوان عنصری منفعل )کارپذیر( مشخص می

                                                           
1 See Hans Freyer, Teoria de la epoca atual (Mexico). 
2 See Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed (New York, 1970) pp. 91-92. 
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گری جای اینکه نظارهتواند در واقعیت دخالت کند، بهیابد، میانسان مضامین را درمی

سان نبخشیدن به یک نگرش نقاد پایدار است که اصرف باقی بماند؛ و تنها با تکامل

تواند بر کیفیت سازگاری چیره شود و با روح زمان همبسته شود. به همان نسبت می

ش آفرینند، انسان نیز ناچار از گزینهای تاریخی با پویایی، مضامین خود را میکه دوره

هرچه بیشتر و بیشتر کارکردهای عقالنی و هرچه کمتر و کمتر کارکردهای حسی و »

 1خواهد بود.« غریزی...

وناگون تقسیم گ« دنیاهای»افتد که به وبیش در جهانی اتفاق میا متأسفانه آنچه که کمام

شده، این است که انسان معمولی، لهیده و خوارشده به تماشاگری بدل شده که با 

شود. این شده از سوی نیروهای اجتماعی قدرتمند، فریفته میهای خلقاسطوره

ی که کشانند. انساند، او را به تباهی و نیستی میگیرنها در برابر او قرار میاسطوره

ه های منطقی هراس داشته و حتی بانگیزی به وحشت افتاده، از رابطهشکل فاجعهبه

نگرد. از سویی، وحشت از تنهایی، انسان امکان موجودیت خود نیز با دیدۀ شک می

 دارد تا به جمعی که بری ازوامی را
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ا به هایی که ممکن است آنان رکیفیت –انگیز است عشقهرگونه همبستگی نقاد و 

چ بپیوندد. نیکالی نیکالوی –جو و به جامعۀ حقیقی رهنمون شود اجتماعی مشارکت

روی جمع دوستی همواره پناهگاه میانه»گوید: می دکتر ژیواگوودنیاپین در کتاب 

ای است که انسان را از ورزیدن دور بودن همچنین، سالح بازدارندهایگله«. است

 کند.می

                                                           
1 Zevediei Barbu, Democracy and Dictatorship: Their Psychology and Patterns of Life (New 
York, 1956), p. 4. 
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روی این وسیلۀ نیترین تراژدی انسان معاصر، همانا تحت سلطه بودن او بهشاید بزرگ

دیگر باشد.  دئولوژیکی و یا نوعییافته، ایشدنش با تبلیغات سازمانها و فریفتهاسطوره

آنکه از زیانی که متوجه اوست، آگاه باشد، توانایی گزینش خود تدریج حتی بیاو به

های شود. انسان معمولی رسالتگیری خارج مینهد و از مدار تصمیمرا از دست می

ده و تفسیرش« نخبه»کند و در نتیجه، وظایف از سوی یک گروه زمانی را درک نمی

شوند و آن هنگام که مردم برای خالصی خود ها و احکام ارائه میقالب فرمان در

اعتقاد، د و بیامیهویتی، بیای از بیها پیروی نمایند، به مرتبهکنند تا از فرمانتالش می

 کنند.رام و سازگار، تنزل می

 گوید:می« 1گریز از آزادی»اریک فروم نیز در کتاب خود به نام 

گونه انسان از قید نیروهای خارجی که بازدارندۀ او از عمل و تفکر بدان

که درخور اوست، آزاد شده است. او آزاد است تا بنا به خواست خود 

اندیشد و چه حس خواهد، چه میعمل کند، اگر بداند که چه می

 شده و با هویت هماهنگداند. او با نیروهای بیکند؛ اما او نمیمی
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شود. هرچه بیشتر این کار را ی که ازآن او نیست، سازگار میخود

دهد، بیشتر احساس ناتوانی کرده و خود را بیشتر ناچار از انجام می

ان بینی و ابتکار، انسرغم پوشش ظاهری خوشبیند. علیهماهنگی می

جدید با احساس ژرفی از ناتوانی چنان تسخیرشده که وادارشده تا به 

روی اوست، خیره بماند آنچنان که گویی فلج پیشرویدادهایی که 

 گشته است.

                                                           
 .1356های جیبی، تهران اهلل فوالدوند، کتاباریک فروم، گریز از آزادی، ترجمۀ عزت 1
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چنانچه انسان ناتوان از ادراک نقادانۀ مضامین زمان خود و نیز دخالت فعال در واقعیت 

ها که دوران بیندماند. او میهنگام رخداد تغییر، در کنار جریان باقی میناچار بهباشد، به

العادۀ آن را دن در تغییر، یارای درک اهمیت فوقبوکنند، لیکن به دلیل غرقتغییر می

 کند، نیاز به رشد یکای که آغاز به حرکت از دورانی به دوران دیگر میندارد. جامعه

ای، تضاد میان پذیر ویژه دارد. در صورت نبود چنان روحیهروحیۀ نقاد و انعطاف

های هستند با ارزشبخشیدن خود ثبوت رساندن و تکاملهای نوی که خواهان بهارزش

ای که درپی حفظ خوداند، نخواهد بود. زمان گذار دوران تاریخی، متضمن یک کهنه

های بودن، فرهنگی است. تضادهای میان راه-تاریخی« موج جزر و مدی»جریان 

های سو، و دیگر راهای که متعلق به گذشته است از یکگذاریادراک، رفتار و ارزش

شود. ی که نشان آینده بر خود دارد، از سوی دیگر، افزون میاگذاریدریافت و ارزش

 شدیدتر و جو آن نیز« موج جزر و مدی»شوند، تر میبه همان نسبت که تضادها عمیق

 دهد،که اعتبار خود را از دست میشود. این برخورد میان دیروزی تر میاحساسی
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دۀ کننیابد، مشخصخود را میاما همچنان درپی ماندگاری است، و فردایی که جوهر 

گیری است. به هر جهت، مرحلۀ گذار به عنوان زمان اعالم موجودیت و زمان تصمیم

ها ها نتیجۀ یک ادراک نقاد از تضادها باشند، این انتخابتنها تا آن حد که انتخاب

حقیقی و قابل گذار به مرحلۀ عمل هستند و در جایی که انتخاب بیانگر انتظارات 

 ن باشد، غیرواقعی است.دیگرا

. تغییرات شوداگرچه هر گذاری متضمن تغییر است، اما هر تغییری به گذار منتهی نمی

توانند در طول یک دوران تاریخی واحد به وقوع بپیوندند و چندان تأثیر عمیقی هم می

برآن نگذارند؛ با این همه، یک برخورد طبیعی نوسازی اجتماعی که محصول 

بخشیدن به مضامین است، جریان دارد. زمانی که این مضامین آغاز جستجوی تکامل
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ۀ شوند، نشانکنند، و مضامین جدید پدیدار میدادن جوهر و اهمیت خود میبه ازدست

سوی یک دورۀ تاریخی جدید را شروع کرده است. دورۀ آنست که جامعه حرکت به

و است و در چنان گذار متضمن یک جنبش سریع در جستجوی مضامین نو و امور ن

ای است که انسان بیش از هر زمان دیگر، نیازمند همبستگی با واقعیت خود مرحله

این تغییرات را نداشته باشد، همچون عاملی « رمز و راز»باشد. اگر او توانایی درک می

 گیرد.خوش این تغییرات قرار میصرف دست

وضعیت حرکت از یک دوره به ، کاالً در این 1960و اوایل  1950های برزیل در سال

دورۀ دیگر قرار داشت. در جامعۀ برزیل مضامین و اموری که جوهر خود را از دست 

 1است.« جامعۀ بسته»دادند، کدام بودند؟: تمام آنچه که مشخصۀ یک داده و یا می

 مون ازخودبیگانگی فرهنگی را پدیددرواقع موقعیت غیرمستقل برزیل، مض
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طور مشابه فاقد یگانگی با واقعیت برزیل های مردم، بهنخبه و توده آورده بود. گروه

ی شدن در آن، زندگبر آن واقعیت و مردم با غرق« شدنتحمیل»بودند. گروه نخبه با 

های فرهنگی بیگانه و نصیب مردم، کردند. سهم گروه نخبه، امر واردکردن مدلمی

ن هیچ وسیلۀ گروه نخبه و نداشتبهشدن روی، تحت تسلط بودن، حکومتوظیفۀ دنباله

 امر متعلق به خود بود.

با شکافی که در جامعۀ برزیل پدیدار شد، تمامی مجموعۀ مضامین و امور، نمودی 

جدید یافتند. معنای خاص و تأکیدی که از سوی جامعۀ بسته به مضامینی چون 

شد، دیگر دموکراسی، همکاری جمعی، آزادی، مالکیت، قدرت و آموزش افاده می

 1964که کودتای نظامی سال  بیش از این مناسب یک جامعۀ در گذار نبود. )همچنان

نیز لزوم یک درک جدید از مضامین و اموری را که مشخصۀ مرحلۀ انتقالی است، القا 

                                                           
1 See Karl Popper, The Open Society and It’s Enemies (Princeton, 1966). 
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ای منسجم نهگوای که بهبایست یقیناً در جهت تبدیل به جامعهکرد(. اگر برزیل میمی

شد، منسجماً حرکت کند، ادراک صحیح آرزوهای جدید و درکی جدید از باز می

نمود. چنانچه تحریفی از این ادراک یا به هر شکل، هر تحریف کهنه، الزم میمضامین 

سوی یک گرفت، موجب هدایت جریان نه بهمشابهی در دورۀ انتقالی صورت می

 شد.های رام و سازگار میاز انسان« 1شدهتوده»جامعۀ باز، بلکه به طرف یک جامعۀ 

 شمارایت خطیری بهنهبنابراین در آن دوران گذار، آموزش امر بی
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یایی مان برای شرکت در پواش، در درجۀ اول متکی بر تواناییآمد که نیروی بالقوهمی

دورۀ انتقالی و نیز متکی بر ارزیابی روشن ما از این مسأله بود که کدام عناصر حقیقتاً 

مچون ه اند. دورۀ گذارطور سطحی در آن ظهور یافتهمتعلق به مرحلۀ گذارند و کدام به

یابد، همزمان پلی میان یک دورۀ در حال زوال  و دورۀ دیگری که جوهر خود را می

از سویی، نمودهای مداومت و محافظت جامعۀ کهنه را در خود دارد و از سوی دیگر، 

سادگی یا بدون دادن قربانی به یابد. ادراکات جدید بهتا مرزهای جامعۀ نو امتداد می

بایست پیش از آنکه راه را برای پدیداری مضامین نو هنه میدست نیامدند؛ مضامین ک

بگشایند، اعتبار خود را از دست داده باشند. لذا پویایی مرحلۀ گذار متضمن آمیختگی 

رفت بود. و آن کسانی که توانایی درک رمز و رازهای زمان جزر و مد، پیشرفت و پس

 دادند.ترسی نامعین واکنش نشان میانگیز و رفتی، با نومیدی غمرا نداشتند، به هر پس

                                                           
وسیلۀ شدن به روند تاریخی، بهای است که در آن، مردم پس از داخلجامعه «massified»یک جامعۀ  1

ده است. نامیده ش« سازیتوده»اند. این روند، گروه نخبه به یک تودۀ رام نیندیشیده، تغییر ماهیت داده

گیرد. ( که روند کسب شناخت نقاد است، قرار میConscientizacaoر بیداری )این واژه در براب

 .]یادداشت مترجم انگلیسی[
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وانند تها میکنند؛ گرچه آنها مرحلۀ گذار را متوقف نمیرفتدر تحلیل نهایی، پس

جنبش را کند کرده و یا از مسیر طبیعی متحرف سازند، لیکن قادر به عقب برگرداندن 

 های جدید از مضامین کهنه( که در دورانآن نیستند. مضامین جدید )یا دریافت

ن اند، برای پیشرفت خود، تا آن زمان که اعتبار مضامیها تحت فشار قرار داشتهرفتپس

کهنه زوال یابد و مضامین نو متکامل شوند، پایداری خواهند کرد. در آن مرحله، جامعه 

بار دیگر خود را با آهنگ طبیعی تغییرات خود، به هنگامی که در انتظار یک لحظۀ یک

، به زمان «فردا»د یافت. بنابراین لحظۀ گذار خیلی بیشتر به جدید گذار است، خواه

 جدیدی که گویای آنست، تعلق دارد تا زمان قدیم.
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 ای بود که پیش از این بداننقطۀ آغازین مرحلۀ گذار برای برزیل، همان جامعۀ بسته

ین عوسیلۀ بازار خارجی متای که اقتصاد صادراتی مواد خامش بهاشاره کردم. جامعه

، «عولمف»یک جامعۀ  –اش در خارج قرار داشت گیری اقتصادیشد و مرکز تصمیممی

 گرا.سواد، ضدجدلی، نخبهمانده، بیپرستی، عقبفاقد حس میهن« ارتجاعی»

آن جامعه در نتیجۀ گسستگی نیروهایی که آن را متعادل ساخته بود، دچار تجزیه شد. 

در قرن گذشته آغاز شده و در این قرن  شدنهای اقتصادی که با صنعتیدگرگونی

ه نبود، اما ای کامالً بستافزایش یافته بود، عاملی در این تجزیه بود. برزیل دیگر جامعه

طور ای بود در روند بازشدن. مراکز شهری بههنوز هم حقیقتاً باز نبود؛ بلکه: جامعه

امعه در ود. در این اثنا جعمده باز شده بود؛ لیکن مناطق روستایی همچنان عمدتاً بسته ب

نشینی بودن )به سبب امکان مداوم عقبآمیز به دوران بستهمعرض خطر بازگشتی فاجعه

 رژیم نظامی کنونی( قرار داشت.

ش گرفت. چالمان قرار میرهایی دموکراتیک برزیل، در گرو بازشدن هماهنگ جامعه

ی، ه خارجی و چه داخلبرای دستیابی به چنان گشایشی، از سوی نیروهای متضاد، چ
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ها واقعاً معتقد بودند که مشارکت سیاسی فزایندۀ مردم در شد. برخی گروهدنبال می

طول دوران گذار، امکان دستیابی به یک جامعۀ همگون و باز را بدون اعمال خشونت، 

آورد. نیروهای ارتجاعی به هر قیمتی تالش داشتند که مانع هر پیشرفتی شده فراهم می

شینی را نطور نامحدود حفظ کنند یا حتی برتر از آن، شرایط عقبموجود را بهو وضع 

ی های ظهوریافته را به موقعیت قبلنمود که تودهکه غیرممکن میفراهم آورند؛ درحالی

 آوردن نام فراهمبودنشان بازگردانند؛ البته این امکان وجود داشت که بهغرق
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جنبشی و سکوت هدایت کرد. مردم و نهادها آغاز به شان، آنان را به بیآزادی

ر نمودند؛ مردمان و نهادهایی که د –ارتجاعی و پیشرو  –شدن به دو طبقۀ کلی تقسیم

ترشدن تنها در، بلکه با روند گذار نیز بودند. عمیقروند گذار قرار داشتند و آنانی که نه

کرد؛ ه و نو، گرایش به انتخاب این یا آن جناح را تشدید میبرخورد میان نیروهای کهن

بودن در شد که گرایش به رادیکالبودن جو احساسی آن زمان موجب میو مسلط

 انتخاب تقویت شود.

کردن، متضمن تعهد فزاینده نسبت به موقعیتی بود که شخص برگزیده است. رادیکالیزه

اد و نتیجتاً آفرین، نقپذیر، فروتنانه، عشقطور عمده یک موضع همبستگیاین موضع به

مثبت است. انسانی که موضع رادیکالی را برگزیده، هرگز حق انتخاب انسان دیگر را 

اند دربارۀ توکند؛ او میانکار نکرده و نیز سعی در تحمیل انتخاب خود به دیگران نمی

لیکن  حق با اوست، مواضع احترام انگیزشان با آنان بحث کند. اگرچه اعتقاد دارد که

کند یاو تالش م –این امتیاز را برای انسان دیگر نیز قائل است که خود را محق بداند 

تا مخالف خود را مجاب کرده و یا نظرش را اصالح نماید؛ اما در پی سرکوب او 

گرفته از عشق را در خود حس نیست. درواقع شخص رادیکال احساس مسئولیت جان

انی که کس –ساختن او دارند شونت کسانی که سعی در خاموشکند که برعلیه خمی
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 1واکنش نشان دهد. –کنند به نام آزادی، آزادی او و دیگران را پایمال می

 بودن به معنای خودرادیکال
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ه در شکلی انفعالی، پذیرای وضعیتی شوند کتوانند بهآزادی نیست. افراد رادیکال نمی

 د.کردن تمامی افراد، هدایت کنسوی ناانسانیی، جامعه را بهالعادۀ اقلیتآن قدرت فوق

دانۀ طور همسان، کالً آمادگی ارزیابی نقاها، بهبدبختانه، مردم برزیل، گروه نخبه و توده

خوش ، دستگرتأثیر نیروی تضادهای ستیزهمرحلۀ گذار را نداشتند؛ و لذا وقتی تحت

ادیکالی، آغاز به درغلطیدن در مواضع های رحلجای انتخاب راهامواج شدند، به

طور عمده، موضعی احساسی و به ]گراییفرقه[سکتاریستی کردند. سکتاریسم 

غیرانتقادی است. این یک موضع ارتجاعی است، حال چه از سوی یک دست راستی 

خوانم( اتخاذ شود و یا از طرف یک دست می« مادرزاد»)که من او را سکتاریست 

رزد. با تواند عشق بوچپی. شخص سکتاریست  آفرینندۀ چیزی نیست، چراکه نمی

ب دیگران، او تالش در تحمیل انتخاب خود به هر فرد دیگر دارد. نشماردن انتخامحترم

شتوانۀ گرایی نهفته است: عمل بدون پاینجاست که تعلق خاطر فرد سکتاریست به عمل

در  شود؛ چراکه هموارهجاست که میل شدید او به شعارگویی آشکار میتفکر؛ همین

طلق را به نسبی محض، ماند و صفت ارزش محقیقت باقی میسطح اسطوره و نیمه

                                                           
 خواهد این خشونت با وسایل مؤثرکشی و ستم جبراً خشن است، حال میهر مناسبتی از سلطه، بهره 1

ۀ اشیاء تنزل پیدا به مرتب طور مشابه،پذیر بهگر و سلطهتبیین شده باشد یا نه. در چنان مناسباتی، سلطه

توانند میشوند؛ اشیاء نکنند. هر دو، اولی با داشتن قدرتی زیاد و دومی با نداشتن قدرت، ناانسانی میمی

کنند، معمواًل شان قیام میطور قانونی بر علیه ستمگرانعشق بورزند. با این همه، زمانی که ستمدیدگان به

گیرند. )در میان بودن قرار می «عاطفهبی»و « غیرانسانی»، «گریوحشی»، «خشونت»در معرض اتهام 

شماری که نظام فکری مسلط مدعی آنست، حق تعریف و تعیین وضع خشونت است؛ چراکه حقوق بی

 دانند.(ستمگران هرگز خود را خشن نمی
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ش هایگرایی را رد کرده و عملدهد. در نقطۀ مقابل او، شخص رادیکال عملنسبت می

 رساند.را با تفکر به تعالی می
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ابه خالق مثشخص سکتاریست چه راستی و چه چپی، خود را به عنوان مالک تاریخ، به

کند. یبخشد، قلمداد منفس آن و کسی که فراخوانده شده تا به جنبش تاریخ سرعت 

ریان ساختن جها راستی و چپی با این مشخصه که اولی خواهان متوقفسکتاریست

شوند. به عبارت دیگر وجه تاریخ و دومی درپی جلوانداختن آنست، از هم متمایز می

 های صرفشان، در تحمیل عقایدشان به مردم است که آنان را تا حد تودهاشتراک

همیت هایش اشخص سکتاریست مردم فقط در حد پشتوانۀ هدف دهند. برایتنزل می

کنندگانی که با کند تا در روند تاریخی، در نقش عملدارند. او از مردم دعوت می

رود که فکر شوند، حضور یابند. از مردم انتظار نمیکننده مانور داده میتبلیغات تهییج

ز دیدگاه او، مردم همچون ها فکر خواهد کرد؛ چراکه اکنند، دیگری به جای آن

نجام ها هرگز قادر به اآیند. سکتاریستشمار میالحمایگان، همچون کودکان بهتحت

 بخش نیستند؛ زیراکه آنان خود آزاد نیستند.یک انقالب آزادی

ای که قادر به درک تضادهای تاریخی با روش انتقادی فزاینده انسان رادیکال، تا درجه

ا آورد. او بشمار نمید؛ اما با این همه، خود را مالک تاریخ بهاست، جنبۀ فاعلیت دار

ساختن یا جلوانداختن تاریخ امری ناممکن این که بدین امر آگاهی دارد که متوقف

د دانماند. بعکس، او میگر صرف باقی نمیاست، اما در عین حال، در حد یک نظاره

با دیگر عناصر فاعل، در آن روند باید همراه تواند و میعنوان یک فاعل، میکه به
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ا، خالقانه هبخشیدن بدانمنظور کمک و سرعتها، بهتاریخی، با تشخیص دگرگونی

 1شرکت جوید.
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ها بیشتر تسلط داشتند تا گرایان مخصوصاً راستیدر مرحلۀ گذار برزیل، فرقه

گشته از حاصلتأثیر جو غیرعقالنیِ گرایی نشو و نما کرد و تحتتعصب 2ها.رادیکال

دایی گرایی که سبب جشدن تضادهای درون جامعه، بال و پر گرفت. این تعصبعمیق

شد، با آفریدن نفرت، انتظارات واقعی مرحلۀ گذار، یعنی و ددمنشی آدمیان می

د، کرشان را، تهدید میالعادهکردن مردم برزیل و احساس امید فوقخواست انسانی

 امعۀ برزیل از وضعیت قبلینتقال جامیدی که ریشه در ا
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the  Pedagogy ofگرایی، رجوع کنید به: کردن و فرقهبرای توضیح بیشتر دربارۀ رادیکالیزه 1

Oppressed, pp. 21-24. 
در آن زمان، مواضع رادیکالی در مفهومی که من توصیف کردم، عمدتاً، اگرچه نه منحصراً، از سوی  2

، چه تاریخ «تاریخ»( معتقد بودند Mounierسخنی با مونیه )شد که در همهای مسیحی اتخاذ میآن گروه

ن اولین برداشت از چهار مفهوم اساسی مونیه، همان جهان و چه تاریخ بشر، دارای معنا و هدف است. )ای

مثابۀ مفهومی نو نظر دارد(. دومین برداشت تأییدکنندۀ آنست که تکامل است که به مفهوم تکامل به

های گوناگونی که ممکن است جریان آن را بغرنج سازد، جریان دارد طور پیوسته با وجود دگرگونیبه

دارد که پیشرفت علم و صنعت ن است. سومین برداشت اذعان میو جنبش آن، جنبش آزادسازی انسا

یابد، متضمن وجه قاطع این که مشخصۀ عصر جدید غرب است و به سراسر جهان گسترش می

دار آزادسازی آزادسازی است. و آخرین برداشت عبارت از آن است که در این فرازجویی، انسان عهده

 Emanuel Mounier, “Le christianisme et la notionه: خود شده است. در این مورد رجوع کنید ب

de Progres,” La Petite Peur du xxe Siecle (Paris, 1948; pp. 97-152). 

ا مسائل شد، جنبش رادیکالی برای یگانگی بگرایان غیرمنطقی که شامل بعضی مسیحیان نیز میفرقه

به  آنان گرایش رادیکالی به پیشرفت را که منتهیخواستند فهم کنند. کردند یا نمیبرزیل را فهم نمی

کردن مردم ها را متهم به تالش در ناانسانیکردند. لذا رادیکالشد، درک نمیآزادسازی انسان می

 کردند.برزیل، می
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 انفعالی و استعماری به یک جامعۀ فعال )کارساز( داشت.

بینی ذهنی و نومیدی در نوسان است. در جوامع ازخودبیگانه، انسان میان حالت خوش

های خودساخته است، ناچار به جستجو برای الگوساختن او که ناتوان از ارائۀ طرح

پردازد. اما ازآنجا که این های فرهنگی دیگر کشورها برای مسائلش میحلراه

انتقادی از مضمون خودی و نه کامالً  های تقلیدی نه زاییدۀ یک تحلیلحلراه

های ماند؛ سرانجام، نسلثمر و غیرعملی میشده با این مضمون است، لذا بیمنطبق

ی شوند. لیکن در بعضگرفتن نومیدی و احساس حقارت میتر باعث شکلقدیمی

ها نماید که اولین تالشموارد، در روند تاریخی این جوامع، وقایع جدیدی رخ می

شود که جو فرهنگی نو بر انگیزد که این خود محملی میخودآگاهی را برمیبرای 

شین نیز، های روشنفکر ازخودبیگانۀ پیگرفتن کند. برخی گروهبنیاد آن، آغاز به شکل

واقع،  کنند و با حضوریافتن در جهانساختن خود با واقعیت فرهنگی میشروع به یگانه

ن کم اییابند. کمهای زمان خود را درمیرسالتادراکی نو از مضامین کهنه یافته و 

کنند و از شان از دیدگاه خودی میها آغاز به نگریستن به خود و جامعهگروه

ای است که نومیدی جای خود را شوند و این همان مرحلههایشان آگاه میتوانمندی

شرایط عینی ای از گاه این امید نوظهور با ادراک نقاد فزایندهدهد. آنبه امید می

ای ناکامل، نه اکنون جامعه خود را همچون پدیدهشود. همواقعیت، توأم می

نمایاند؛ اکنون جامعه جایگاه چالش شده و نه محدودۀ نومیدی. این تغییرناپذیر، می

 تن های اجتماعی و تعهدداشبینی انتقادی جدید، خواهان درکی دقیق از مسئولیتخوش
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را به  توان امورۀ انتقالی است؛ و این به معنای آنست که نمینسبت به وظایف جامع

 حال خود واگذاشت.
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دۀ گیرد که زاییگرایی قرار میطور منفی زیرفشار ضربۀ فرقهاما جو امیدواری به

کارل  ای کهسوی پدیدهشرایطی است که با ایجاد شکاف در جامعۀ بسته، جامعه به

شود. این نامد، رهنمون میمی« یانیکردن بندموکراتیزه»مانهایم آن را 

صادی، هم پیوستۀ )اقتهای خود را به ابعاد بهکردن که همچون بادبزنی بالدموکراتیزه

ر سابقۀ حضور مردم برزیل را دگشود، مشارکت بیاجتماعی، سیاسی و فرهنگی( می

 رکرد. در طول دورانی که جامعۀ بسته برقرار است، مردم دمرحلۀ گذار مشخص می

یابند. پس از این، شود، آنان ظهور میواقعیت غرقند؛ اما همین که جامعه گشوده می

د و خواهان کننبسته نیستند، بلکه ادعای حقوق میگرانی صرف و دستدیگر نظاره

اشته خواهند مشارکت دمداخله در امورند. دیگر به تماشاگری قانع نیستند، بلکه می

 شود که برای دفاع ازای میآشفتن گروه نخبه جویی، موجبباشند. این مشارکت

 اند.خود، جبهۀ متحدی تشکیل داده

دهد؛ و پس از آن با ادراک خودی واکنش نشان میطور خودبهدر ابتدا، گروه نخبه به

تر تهدیدی که در نتیجۀ بیداری آگاهی جمعی متوجه اوست، سازمان هرچه روشن

و )به جو فرهنگی ن« پردازان بحراننظریه»هی از آوری گرویابد. آنان اقدام به جمعمی

نمایند؛ آنان نهادهای مددکاری اجتماعی و شود( میمعموالً عنوان بحران داده می

به بهانۀ خطر احتمالی که  –آورند؛ و هایی از مددکاران اجتماعی را پدید میارتش

 پردازند.به مقابله با مشارکت مردم می –کند آزادی را تهدید می

 زعمکند که بهی خاص خود دفاع میگروه نخبه از یک نوع دموکراس
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آنان چیزی نیست « بیماری»؛ حال آن که درواقع «درمان»و نیازمند « بیمارند»آن مردم 

جز خواست آزادی بیان و مشارکت. هر زمان که مردم تالش به اظهار وجود و عمل 

ای است بر این که بیماری آنان همچنان ادامه دارد و مداوای بیشتری آزاد بنمایند، نشانه
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فسیر غریبی از دموکراسی، سالمتی مترادف با سکوت و را الزم دارند. با چنین ت

 ، اغلب از نیاز مردم به محافظت«دموکراسی»جنبشی جمعی است. مدافعین این نوع بی

عال یعنی هرآنچه که بتواند به حضور ف –خوانند می« های بیگانهایدئولوژی»از آنچه که 

مین منوال، آنان برچسب زنند. بر هدم می –شان کمک نماید مردم در روند تاریخی

زنند که در پویایی مرحلۀ گذار حضور داشته و را به تمامی کسانی می« خرابکاران»

شان به جاست(، )خطاب« این مردم خرابکارند»شمار آیند. نمایندگان این جریان به

درواقع هم گروه نخبه چارۀ دیگری « کنند.چراکه آنان نظم موجود را تهدید می»

نظم »های اجتماعی بایست بر تمامی ارزشوان طبقۀ اجتماعی مسلط میعنندارد؛ به

غییرات یک از تتوانند به هیچی که بر آن تسلط دارند، پای فشارند. آنان نمی«موجود

دهند. کند، اجازه ظهور بگیری برخورد پیدا میشان بر تصمیمبنیانی که با کنترل

زدن نظم موجود صورت گیرد، به برهم بنابراین از دیدگاه آنان، هر تالشی که برای

 کردن جنایتکارانۀ آنست.مفهوم واژگون

م سازی را اعالمحض اینکه طبقات مردمی، وضعیت همدر طول دوران گذار برزیل، به

های ارتجاعی، کردند، گروهو ادعای داشتن حق شرکت فعال در روند تاریخی را می

ای سان بردیدند. بدینافع خود میروشنی نتیجۀ این حرکت را تهدیدی به منبه

 ر عالوه بر قدرتی که تا کنون در اختیا –بخشیدن به این مشکل آزاردهنده، آنان پایان
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نیازمند حکومتی بودند که حداقل در بخشی فاقدش بودند؛ درواقع حل این  –داشتند 

 شد.مشکل موکول به یک کودتا می

پذیر نیست رای نیروهای شدیداً احساسی، امکانتاریخی، طبیعتاً ب-در چنان جو فرهنگی

یی به گراکه از هم نگسلند. این جو غیرعقالنی موجب رشد و گسترش مواضع فرقه

های کشیمنظور تأمین بهرهساختن تاریخ بهپشتوانۀ آن نیروهایی شد که خواهان متوقف
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به « یدنبخشانپای»خود بودند، و نیروهای دیگری که امید به همگامی با تاریخ برای 

 ها را داشتند.کشیبهره

ه پذیری مردم برزیل، کسانی کسازی و تسلیمطورکلی در خدمت تودهاین مواضع به

ها الگرفت. دربارۀ رادیکشدند، قرار میحقیقی بدل می« مردمی»تازگی داشتند به به

ودند، به آنان بها یا تحمیل از باال، حل با کمک مردم، نه برای آنکه خواهان یافتن راه

رو نبودند(. دادند )اگرچه آنان میانهبدفهمی وجود داشت و آنان را در میانه قرار می

گرایی ، نیروی تقدیر، و تعصب«1گراییکمک»هایی چون بخشها آرامرادیکال

ر های بنیانی دشدت رد کرده و در عوض از دگرگونیرا به« صلیبیون»غیرعقالنی 

کردند که با مردم آن، همچون افراد انسانی و فاعل )کارساز( رفتار میای دفاع جامعه

 متمرکز شده« 2التیفوندیاری»های کنند. نیروهای ارتجاعی داخلی که بر گرد بهرهمی
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بودند، با نیروهای خارجی که خواستار پیشگیری از تحول برزیل از یک جامعۀ منفعل 

ند. این شد( بودند، پیوند داشته و حمایت می)کارپذیر( به یک جامعۀ فاعل )کارساز

 کردند.های کمکی خاص خودشان را اعمال میحلنیروهای خارجی، فشارها و راه

 کردن مشارکت جمعیبار خاص است که تالش در تباهگرایی یک روش زیانکمک

( زعنوان فرد فاعل )کارسادر روند تاریخی، دارد. در مرتبۀ اول، مقام طبیعی انسان به

را نقض کرده و در آن حالت با این شخص تسلیم شده همچون شیء منفعلی که ناتوان 

کند؛ و در مرتبۀ بعدی، با روند از مشارکت در روند بازسازی خود است، رفتار می

                                                           
ا های مالی ی، اصطالحی که در امریکای التین برای توصیف سیاستAssistencialismگرایی کمک 1

 رود.کار میتازد، بههای بیماری اجتماعی میعوارض بیماری و نه علتکمک اجتماعی که به 
، که از نظر دستوری اسمی است با ریشۀ التین، در زبان اسپانیایی و پرتغالی Latifundiumالتیفوندیاری  2

سیلۀ ورود؛ در روم قدیم امالک پهناوری که بهکار میمالکی خصوصی بهداری بزرگبه معنای زمین

 م. –دار بود شد و محصول آن تماماً مال بردهن کشت میبردگا
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نماید. بزرگترین خطر مددگرایی خشونت ضدیت می« کردن بنیانیدموکراتیزه»

ار حمیل سکوت و انفعال، به انکوگویی )ضدجدلی( بودن آنست که با تضدگفت

دون پردازد. چراکه بآگاهی مردم است، می« گسترش»شرایطی که مناسب برای رشد و 

نتقالی ساختن خود با جامعۀ ابرخورداری از شناخت انتقادی فزاینده، انسان قادر به یگانه

رایی هم گباشد. بنابراین کمککه مشخصۀ آن تغییر و تضادهای شدید است، نمی

 سازی است.لت و هم معلول تودهع

تا  1ها( کمک کنیم تا به خود یاری کنندمهمترین مسأله اینست که به مردم )و ملت

بازسازی خود را در رویارویی نقاد آگاهانه با مسائل قرار دهند و خود را نمایندگان 

 خویش گردانند. در مقابل،
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دارد؛ بازمی –پذیری مسئولیت –مددگرایی انسان را از درک ضرورت بنیانی انسان 

 گوید:سیمون وبل در این مورد می

ان آید که انسبرای این که این نیاز برآورده شود، این ضرورت پیش می

گیری دربارۀ مسائل بزرگ و کوچکی است که بر اغلب ناچار از تصمیم

ها گذارد که متمایز از منافع اوست، اما نسبت به آنمنافعی تأثیر می

 2کند.ی شخصی احساس میدلبستگ

                                                           
ن های فقیر و ثروتمند، پیشرفته و در حال پیشرفت، پاپ جاگفتن از ارتباط میان ملتبه هنگام سخن 1

ال ریاکارانۀ اشک»چیزان در معنایی که او آن را دهد که نباید به بیبیست و سوم، به ثروتمندان هشدار می

ی و بایستی بدون نفع شخصگفت ترجیحاً، کمک میخواند، کمک کنند. او میمی «سلطۀ استعماری

ها خود را از نظر اقتصادی و اجتماعی رشد دهند. هدف واقعی آن ایجاد امکانی باشد که ملت

 تواند این هدف را برآورد؛ چراکه خود دقیقاً یکی از اشکال سلطۀ استعماری است.گرایی نمیکمک

 ,Christianity and Social Progress,” from the Encyclical Letter Mater et Magistra“ر.ک. به 

articles 171 and 172. 
2 The Need for Roots (New York, 1952), p. 15. 
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آید؛ بلکه صرفاً نتیجۀ تجربه است. دست نمیطور ذهنی بهپذیری بهمسئولیت

ها و گیری، بلکه فقط حالتپذیری و نه فرصت تصمیمگرایی نه مسئولیتکمک

مک دارد. به هر حال، کگرایی است، عرضه میکنندۀ انفعالهایی را که تقویتگرایش

یشۀ ملی داشته باشد، این آن راهی نیست که بتواند یک جامعه چه خارجی باشد و چه ر

 را به سرانجامی دموکراتیک رهنمون شود.

مئن های مطحلبرزیل در مرحلۀ گذار نیازمند آن بود که هرچه زودتر درپی یافتن راه

 هایی با کمک مردم و نه هرگزحلبار خود برآید، اما راهو آنی برای مشکالت مصیبت

شده از باال. نیازی که وجود داشت، این بود که به میان مردم رفته یا تحمیل برای آنان

 حضور یابند. الزمۀ این امر، نوعیها کمک شود تا در روند تاریخی نقادانه و به آن
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شان هایشان و نقشساخت تا به خودشان، به مسئولیتآموزش بود که مردم را قادر می

در حقیقت به قدرت تفکر خود بیاندیشند. رشد  –در جو فرهنگی جدید بیاندیشند 

 گیری بود. چنان آموزشی بهناشی از این قدرت، به مفهوم افزایش توانایی تصمیم

گیرد که از آن طریق مردم برزیل به یترین شکل، سطوح گوناگونی را دربرمجدی

 کردنادراک هستی خود به عنوان وجودی که بیشترین اهمیت را در روند انسانی

آیند. در اینجاست که عالقۀ خود من به تحلیل این سطوح خودشان دارند، نایل می

 معین ادراک فرهنگی و تاریخی، نهفته است.

شود که من آن را عیتی مشخص میانسانی که در روند تاریخی غرق است، با وض

ام. این شناخت ازآن مردمی است که متعلق به توصیف کرده« 1شناخت شبه انتقالی»

                                                           
 .، توصیف شده استکنش فرهنگی برای آزادیکتاب من به نام تر در این مضمون با شرح کامل1 
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نامیده؛ « 3گرادرون»و « 2محدود»آن را اجتماعات  1جایگاهی هستند که فرناندو آزودو

شناختی که در جامعۀ بستۀ برزیل حاکم بود و حتی امروزه نیز در بسیاری از مناطق 

ا که در تواند مسائلی رماندۀ برزیل مسلط است. انسان با آگاهی شبه انتقالی نمیقبع

طورکلی خارج از قلمرو نیازهای زیستی او قرار دارند، فهم کند. دلبستگی او اغلب به

یابد و فاقد حس درک زندگی براساس جهش تاریخی در اطراف مسألۀ بقا تمرکز می

 ، بستگی شخص را، شخصی که با تمامانتقالی است. مفهوم آگاهی شبه
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دهد. شرایط او هرچه باشد، قدرت زمان و مکان سرکوب شده، با درونش نشان نمی

باز انسان موجودی گشوده است. آگاهی شبه انتقالی بیشتر به معنای آنست که قلمرو 

 هایی که در خارج از قلمرو نیازهای زیستیدرک انسان محدود شده و نسبت به چالش

او قرار دارند، نفوذناپذیر شده است. تنها در چنین مفهومی است که آگاهی شبه انتقالی 

دهندۀ عدم پیوستگی نزدیک انسان با هستی اوست؛ در این وضعیت، امر تشخیص نشان

 های محیط مأیوس گشته وها و چالشمشکل است. انسان از ادراکش نسبت به پدیده

تواند رابطۀ واقعی علت و شود؛ چراکه نمیمیهای جادویی دست به دامان تبیین

 معلولی را دریابد.

گویی به نظریات و مسائلی که در تدریج که انسان قدرتش را در ادراک و پاسخبه

تنها دهد و توانایی خود را در مبادرت به گفتگو نهگیرد، وسعت میمحیط او شکل می

اکنون شود. هممی« 4پذیرانتقال»دهد، با دیگران، بلکه با دنیای درون، افزایش می

یابد. هایش در حدی فراتر از نیازهای حیاتی اولیه، گسترش میدلبستگی و خواسته

                                                           
1 Fernando Azevedo, Educacao entre Dois Mundos (Sao Paulo), p. 34. 
2 Circumscribed 
3 Introverted 
4 Transitive 
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دارد تا عدم سازد و او را وامیمی« 1نفوذپذیر»پذیری آگاهی، انسان را انتقال

شتن یک مفهوم دااش با محیط را به پیوندی نسبتاً کامل تبدیل کند. هستیهمبستگی

ویاست که مستلزم داد و ستد همیشگی میان انسان با انسانی دیگر، میان انسان با جهان پ

و میان انسان با آفریننده است. این همان پیوندی است که انسان را موجودی تاریخی 

 کند.می

 ی جامعه، یک مرحلۀ آگاهی انتقالیبه هر روی، در روند تاریخ
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ای از پذیری ساده، مرحلهوجود دارد. انتقالطور عمده سطحی است، اولیه که به

آگاهی است که در مراکز شهری برزیل در طول دوران گذار، مسلط بود و با 

العادۀ مسائل؛ با احساس غربت برای گذشته؛ با ناچیزانگاری مردم سازی فوقساده

ه ب عادی؛ با گرایشی شدید به گروه دوستی؛ با عدم تمایل به تحقیق که با عالقۀ وافر

پردازانه همراه است؛ با شکنندگی در بحث؛ با یک روش شدیداً های خیالتبیین

خص های جادویی مشوگویی جدالی نه جدلی؛ و با تبییناحساسی؛ با تجربۀ گفت

اص طور خناپذیر است، در اینجا بهشود. )نمود جادویی که مشخصۀ آگاهی انتقالمی

تر به ان گسترش یافته و انسان هرچه گشودههای فکری انسنماید؛ اگرچه افقظهور می

پذیری ها هنوز هم کیفیت جادویی دارد(. انتقالدهد، اما این واکنشها پاسخ میانگیزه

ساده، آگاهی آن انسانی است که هنوز تقریباً بخشی از توده است و توان بالندگی 

ه گاهی بپذیری است. اگر این آوشنود در او هنوز ضعیف و مستعد انحرافگفت

گرایی رقهتأثیر گرایش فپذیری انتقادی تکامل نیابد، ممکن است تحتمرحلۀ انتقال

 گرایی بیانجامد.غیرمنطقی به تعصب

                                                           
1 Permeable 
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صول داشتن در تبیین مسائل؛ با جایگزین ساختن اپذیر انتقادی، با تعمقآگاهی انتقال

و فرد و آمادگی ای «هادریافت»های جادویی؛ با آزمون علت و معلولی به جای تبیین

به بازنگری؛ به تالش برای بازداشتن فکر از انحراف به هنگام ادراک مسائل و 

 شان؛ با رد واگذاریهنگام تحلیلها بهداوری نسبت به نظریهجلوگیری از پیش

جدل نه جدال؛  کردنبودن استدالل؛ با تجربهمسئولیت؛ با طرد مواضع انفعالی؛ با منطقی

نه فقط هو به دالیلی ورای صرفاً نوبودن آن؛ با حس مثبت ردنکردن کبا پذیرفتن چیز ن

 بودنش و بابه دلیل کهنه
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نتقادی پذیری اشود. انتقالپذیرش آنچه که معتبر است چه کهنه و چه نو، مشخص می

، پذیری بسیار، جویندگیهای دموکراتیک استوار است و با انعطافمشخصۀ رژیم

وشنودی در زندگی پیوند دارد؛ اما با سکوت و های گفتناپذیری و روشخستگی

اکنون در برزیل مسلط است، تضاد سکون، و با دولت مقتدر خشک نظامی که هم

گردی تاریخی است و در جریان آن، غاصبین دارد. وضع مسلطی که خود عقب

 دادن مجدد با دموکراسی دارند.حکومت تالش در مصاف

ها ادی که محصول رشد اقتصادی است، با مواضع، گرایشطبیعتاً بیداری آگاهی انتق

ها را نباید با موضع انتقادی درست های خاصی همراه است. البته این خصلتو حالت

که براساس آن شخص باید سهم خود را با دخالت در یگانگی با محیطش ایفا نماید، 

رعی شدن نتیجۀ فگاهنشانۀ رشد بیداری شعور انتقادی است. آ 1شدناشتباه گرفت. آگاه

های اساسی اقتصادی نیست، بلکه ثمرۀ یک برنامۀ آموزشی طبیعی حتی دگرگونی

 انتقادی است که مبتنی بر شرایط تاریخی مناسب باشد.

                                                           
1 Conscientizacao 
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موازات در برزیل، گذر از آگاهی عمدتاً غیرانتقالی به آگاهی عمدتاً انتقالی ساده، به

همچنان که روند شهرگرایی شدت های اقتصادی صورت گرفت. دگرگونی در طرح

وزۀ شد. همین که انسان به یک حتر زندگی مییافت، انسان داخل در اشکال پیچیدهمی

محیط  ها را نسبت بهنهاد و شمار بیشتری از نظرات و چالشتر مناسبات پای میوسیع

همه، ا این شد. بخودی بیشتر انتقالی میطور خودبهکرد، آگاهی او نیز بهدریافت می

پذیر انتقادی، پذیر ساده به شناخت انتقالگام قاطع بعدی، یعنی حرکت از آگاهی انتقال

 وقوعخود بهخودبه
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شنودی فعال وپیوست. برداشتن این گام، ضرورتاً نیازمند یک برنامۀ آموزش گفتنمی

ی از گیرگرفت و آمادگی پیشبود که در پیوند با مسئولیت سیاسی و اجتماعی قرار می

 سازی را داشت.خطر توده

دارد. اگر  شدن وجودپذیری ساده و تودهدرواقع، ارتباط بالقوۀ تنگاتنگی میان انتقال

پذیر ساده به مرحلۀ شناخت انتقادی گذر نکند، بلکه در شخص از مرحلۀ آگاه انتقال

فروغلطد، حتی ممکن است بیش از مرحلۀ شبه انتقالی،  1عوض، در یک آگاهی جزمی

بودن تا یوند او با واقعیت گسسته شود. تا آنجا که شخص بیشتر بر مبنای احساسیپ

کند، رفتارش سازگارانه است و به تعهدپذیری نخواهد انجامید؛ عمل می 2بودنمنطقی

چراکه رفتار متعهدانه ریشه در شناخت نقاد و توانایی انتخاب حقیقی دارد. سازگاری 

ز همچنان سازی نیی شبه انتقالی است، در مرحلۀ تودهو عدم تعهدپذیری که نشانۀ آگاه

زوال  انتقالی مسلط است. توانایی ادراک رابطۀ علت و معلولی واقعی، در مرحلۀ شبه

                                                           
1 See Gabriel Marcel, Man Against Mass Society (Chicago, 1962). 

توانایی شخصی برای دستیابی به نظم در حین تفسیر و وحدت در »( عقل و منطق را Barbuباربو ) 2

 .Op. cit., p. 4بیند. می« گونیگونه
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یابد و آنچه بر ذهن شخص مسلط خواهد شد، همان کیفیت جادویی است که در می

کیفیت  تر، یعنییافتهای تنزلشدن، این توان ذهن هم زوال یافته و به مرحلهمرحلۀ توده

رسد. در مرحلۀ شبه انتقالی انسان عمدتاً غیرمنطقی است؛ چراکه شناخت ای میافسانه

کان کند و در نتیجه امشود و انسان را غیرمنطقی مییافته سبب زوال عقل میجزمیت

 ماند و خودرود. انسان مغلوب و زیرسلطه بر جای میطور مشخص از بین میجدل به

 انگارد.واقف نیست؛ از آزادی گریزان است، با این همه، او خود را آزاد میبر آن 

 هایهای کلی و دستورالعملفرمول
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گیرد که گویی انتخاب خود اوست؛ او هدایت شده را چنان به کار میاز پیش تعیین

اکنون اش را از دست داده؛ او همکند؛ قدرت خالقهشود، اما خود را هدایت نمیمی

منفعل )کارپذیر( شده و دیگر فاعل )کارساز( نیست. برای اینکه انسان بتواند بر 

بایست قادر به تفکر دربارۀ این شرایط شود. شدن خود چیره شود، میوضعیت توده

 تواند جدا از عمل وجود داشته باشد، لذا انسان بایدلیکن از آنجا که تفکر حقیقی نمی

یز سازی او انجامیده، دست به عمل نینی که به تودهساختن آن واقعیت عبرای دگرگون

 بزند.

پذیری نقاد ای فراتر یعنی انتقالتواند به مرحلهطور خالصه، شناخت انتقالی ساده میبه

که مشخصۀ یک منش دموکراتیک معقول است، ارتقا یابد و یا بالعکس، راه تنزل 

ست، شدن اکه مشخصۀ توده هویتپیموده و به شناخت جزمی، کامالً ناانسانی و بی

مبدل شود. در طول دوران گذار برزیل، همین که جو احساسی شدیدتر شده و 

خصوص دست راستی( قدرت بیشتر یافت، به موازات آن گرایی غیرعقالیی )بهفرقه

تا از  توانست به مردم کمک کندای نیز در برابر برنامۀ آموزشی که میمقاومت فزاینده

واقع، اگر گرفت. درای به مرحلۀ انتقادگرایی تکامل یابند، صورت میانگرمرحلۀ ساده
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نهادند و توان خود برای شدند، به واقعیت گام میمردم دارای ذهنیت انتقادی می

ا افزون های دیگران( رگیری )و به تبع آن توان خود برای ردکردن دستورالعملتصمیم

گرایان هیافت. از نظر فرقز افزایش میکردند، به همان نسبت، تهدید به حاکمیت نیمی

نان کردن آعنوان عاملی منفی در ناانسانیکردن مردم برزیل بهغیرمنطقی، انسانی

ابکارانه گرفت، عملی خرشد و هر تالشی که در این مورد صورت میگر میجلوه

 شد. اما حقیقتمحسوب می
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ن، انسان داشتند سرنوشت محتوم انسااین بود که چنین تالشی از نظر کسانی که اعتقاد 

 نمود.راستین شدن است، امری ضروری می
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 جامعۀ بسته و فقدان تجربۀ دموکراتیک
 

« عالما»ها و اهمیتش به سبب رفتها و پسکردن دوران گذار برزیل، پیشرفتفهم

ساالر، ای ضددموکراتیک، انفعالی، بردهانسان بر جامعهعصری نو، نیازمند آن است که 

اند. یکی گذراستعماری و بسته تأمل کند که گویی مرحلۀ آغازین تاریخی خود را می

ای که همواره حاضر و آماده برای جریان های چنان جامعهترین مشخصهاز جدی

ن ما بود. ای داشتن در جزر و مدهای روند تاریخی است، فقدان تجربۀ دموکراتیک

مان بوده و هست، نه کردن جامعهکمبود همواره یکی از موانع اساسی در دموکراتیزه

همچون مانعی از میان برنداشتنی، بلکه سدی که نباید آن را ناچیز انگاشت. ذکر یک 

یات ذهن در همۀ تجل»نماید که: نکتۀ بسیار بدیهی اما دقیقاً اساسی در اینجا الزم می

نماید، بلکه آنچه را که بوده نیز متجلی ط آنچه که هست نمیخود هرگز فق

 1«سازد...می

گران تاریخ و فرهنگ برزیل، فقدان شرایط مقدماتی رشد منش بسیاری از تحلیل

« انهای خودمبا دست»مان را توانستیم به کمک آن جامعهجویی را که ما میمشارکت

ا برای دموکراسی رتوانست آزمایشی از یاند. تجربۀ خودگردانی مبسازیم، یادآور شده

 ما فراهم آورد؛
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1 Barbu, Op. Cit., p. 9. 
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ع، داد. درواقکردن ما، اجازۀ بالیدن به چنین امکانی را نمیلیکن شرایط استعماری

برزیل در شرایطی مخالف با کسب تجربۀ دموکراتیک، با منش کُرنش از ترس در 

 بدون مدرسه یا زبان خودی برابر تخت و تاج، محروم از جراید، بدون ارتباط با خارج،

شی کاش، متکی بر بهرهسازی ما با خصلت شدیداً غارتگرانهرشد کرد. مستعمره

در درجۀ اول بومی و سپس  –داری بزرگ( و کار برده مالکی )زمیناقتصادی بزرگ

توانست شرایط الزم برای رشد سازی لزوماً نمیبود. این نوع مستعمره –افریقایی 

پذیری و پذیرندگی را که مشخصۀ جو فرهنگی دموکراتیک فخصوصیات انعطا

با اشاره به فقدان تجربۀ سیاسی طبقات فرودست در برزیل،  1است، بیافریند. کایو پرادو

داری اقتصاد ملی و نیز سازمان اجتماعی ما که بر زیربنای برده»شود که یادآور می

 2«.دی و دموکراتیک باشتوانست مؤید یک ساخت سیاسی جمعساخته شده بود، نمی

گذاری تجاری سازی برزیل در ورای همۀ این اهداف، یک سرمایهدر نهایت، مستعمره

ود های جدید خبود. پرتغال به هیچ وجه قصد آفرینش فرهنگ و تمدن را در سرزمین

نداشت؛ آنچه که او بدان عالقه داشت فقط اقدام به تجارت سودمند بود. لذا سالیان 

توانست چیزی قابل مقایسه با عظمت مستملکان شرقی داشته باشد، که نمیدراز برزیل 

ذار خور واگگرفت و به ماجراجویان مهاجم مفتاز سوی پرتغال مورد تحقیر قرار می

شد؛ به بیانی دیگر، در طول دوران غلبه بر برزیل، پرتغال جمعیت کافی برای اجرای می

کردن هدرک یکپارچ ن اولیۀ برزیل فاقدطرح اسکان نداشت. بدبختانه، استعمارگرا

 مستعمره که در
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1 Caio Prado 
2 Evolucao Politica do Brasil e Outro Estudos (Sao Paulo, 1953), p. 64. 
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، کشی و نه کشت سرزمینگرفت، بودند. آنان فقط خواهان بهرهجهت رشد ما قرار می

نمودن اتفاقاتی، بعدها با رخ 1بر آن و نه گذران در آن و با آن، بودند.« داشتنسلطه»

شدن ستهاش وابساس شد که نتیجهلزوم استقرار واقعی و نه فقط صدور مقام مسئول اح

تر استعمارگران با سرزمین بود. در حقیقت پس از آن بود که فقط وقتی افراد گسترده

های اصلی بر آن شدند تا مردانی مالک وسایل کافی برای تأسیس مستقرشده در قطب

مؤسسات سودمند باشند، در برابر خواست آنان، افرادی به عنوان کارگر، موجودیت 

 تند.یاف

مثابۀ بخشی از این گرایش(، مستعمره ساختن ما بر اساس عالوه بر این )و شاید به

مالکی زیر عنوان کشت و تولید شکر نیز رشد کرد. قطعات بزرگ زمین به یک بزرگ

شد که در عین حال مالک کسانی بود که برای کار و زندگی بدانجا فرد واگذار می

بردند، هیچ راه سر میامالک گستردۀ مجزا به آمدند. ساکنانی که بر روی اینمی

ه شان را نداشتند. اربابان نیز نیاز بدیگری جز پرولترشدن در خدمت اربابان پرقدرت

گرانۀ بومیان، خشونت گستاخانۀ اهالی منطقه و حفاظت خود در برابر تهاجم غارت

پذیری و هداشتند. این شرایط باعث رشد خوی سلط 2یورش ناگهانی سایر سینیورها

شکل رویکردهای پدرساالرانه به مسائل، بروز شد که هنوز هم در ما بهوابستگی می

 کند و غلبه دارد.می

 ها، جمعیت اندک کشور متروپل کهتوسعت بسیار زیاد ایال
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ه سازی با روحیۀ تجاری، همخود موجب عقب افتادن استقرار در برزیل بود، مستعمره

کرد. آن واقعیت موجود یک رشته موانع را و همه جامعه را به نهاد بردگی رهنمون می

                                                           
1 See The excellent study by Clodo mir V. Moog, Bandeirantes and Pioneers (New York, 
1964) in which the compares Brasilian and North American Cultural Development. 
2 Senhores 
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آورد. پذیرنده، پدید میگیری طرز تفکر دموکراتیک و آگاهیدر مقابل شکل

ن به فرما بود، چنیاالری را که بر کشت حکمستصویر روشنی از اخالق برده 1آنتونیل

 دهد:دست می

آورد، طبعاً خواهان آنست که هرکسی که عنوان سینیور به دست می

کسان دیگر همچون بندۀ او رفتار نمایند... در برزیل میان مردم مرسوم 

)چماق، نان،  P :»Pano, Pau, Pao e»است که بگویند برده به سه 

شود؛ طرز بدی با مفهوم تنبیه شروع میعبارت بهپوشاک( نیاز دارد. 

لیکن کاش خوراک و پوشاک نیز به همان اندازۀ تنبیه که اغلب 

 شود، فراوانترین خطایی به مورد اجرا گذاشته میخاطر کوچکبه

 2بود.می

های بسته به جوی مناسب های بزرگ، با اقتصاد کامالً خودکفا، همچون نظامایالت

 کردند.ارباب، عمل می« قانون»ن و استبداد، فرما

های شخصی را بر درحقیقت قوانینی وجود دارند که محدودیت

 کنند، مانندشم اربابان اعمال میخواست و خ
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 هایی است که در یک زمان به یککنندۀ تعداد شالققانونی که تعیین

شود. به هر جهت، همانطور که برده، بدون مداخلۀ کارگزاران زده می

قبالً هم گفتم، این قوانین قدرت اجرایی نداشته و شاید بتوان گفت که 

حتی برای اکثریت بردگان و نیز اربابان ناشناخته است. به عبارت دیگر، 

ای آنچنان دور از محل هستند که درواقع تنبیه گذاران در فاصلهقانون

                                                           
1 Antonil 
2 Andre Joao Antonil, Engenho Real, p. 55. 
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وس هیک برده به دلیل خطایی واقعی یا خیالی یا رفتار بدی که زاییدۀ 

نماید و فقط به و سبعیت ارباب است، از نظر آنان چندان جدی نمی

سبب ترس از دست دادن برده در نتیجۀ مرگ یا فرار و یا رعایت افکار 

 1کنند.هایی برای اربابان وضع میعمومی است که محدودیت

 گرایش سویی از شد،می مشخص آن با ما فرهنگ آغاز، از که قدرت افزونی

این  3خواست قدرتمندشدن را پروراند. دیگر، سوی از و قدرت به تسلیم 2مازوخیستی

پذیری، انسان را به انطباق و سازگاری با محیطش به جای تالش برای وخوی تسلیمخلق

های کرد. یگانگی، رفتار مشخصۀ رژیمکردن خود با واقعیت، هدایت میهمبسته

 فکر نقاد یشترین توانایی برای تپذیر است که مستلزم دارابودن بدموکراتیک انعطاف
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ه کند و نه مشارکت؛ بلکه با شرایطی کیافته، نه جدل میاست. درمقابل انسان انطباق

شود و در نتیجه، خواهان تمرکز قدرت و قالب فکری ساز میبر او تحمیل شده، هم

 شود.غیرانتقادی می

بزرگ است، رخصت های فاصلۀ اجتماعی که ویژۀ روابط انسانی در ایالت

ها وار میان ارباب و برده که در بعضی ایالتداد. حتی روابط انسانوشنود را نمیگفت

شد؛ بلکه نتیجۀ آن، مناسبات پدرساالری یعنی گرایش مسلط بود نیز، موجب جدل نمی

 پدرانۀ یک سالمند نسبت به یک بچه بود.

تواند حس مشارکت را میفضای مناسب برای جدل در مناطق آزاد، جایی که انسان 

شد. حدل مستلزم مسئولیت سیاسی و اجتماعی در زندگی جمعی رشد دهد، پدیدار می

تۀ تواند در شرایط بساست؛ مستلزم حداقل کمترین آگاهی انتقالی است که نمی

                                                           
1 Johann Moritz Rungendas, Viagem Pitoresca Atraves do Brasil (Sao Paulo, 1940), p. 185. 

 .م – است خودآزاری شهوت معنای به و دومازوخ ساشه به منسوب  (Mazoxism)مازوخیسم 2
3 See Gilberto Freyre, The Masters and The Slaves (New York, 1964). 
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ت؛ برزیل نهفته اس« سکوت»های های بزرگ رشد کند. در اینجاست که ریشهایالت

« 1خاموش»طور عمده کنند، بهوشنود را انکار مین گفتجوامعی که به نام قانو

ر دهندۀ فقدان واکنش نیست، بلکه بیشتمانند. )باید یادآور شد که خاموشی نشانمی

 بیانگر واکنشی است که فاقد کیفیت نقاد است.(

تواند زنده بماند؛ لذا حکومت خودمختار تقریباً بدون جدل، حکومت خودمختار نمی

اشناخته بود. در برزیل هیچ نهادی وجود نداشت که قابل مقایسه با در میان ما ن

 ی روستایی(هااجتماعات روستایی )انجمن
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گوید: قرار گرفته. او می 2اروپایی باشد، اجتماعاتی که موردمطالعۀ جاکویم کوستا

تمامی عناصر انسانی در اروپا از بنیاد زیر سیطرۀ رژیمی با تجربۀ سیاسی رشد »

برعکس مراکز اهمیت زندگی اجتماعی و خصوصی برزیل در دست  3«اند.کرده

داران، وسیلۀ قدرت زمینحکومت و قدرت خارجی قرار داشت. مردم به

شدند. با پذیرش این قدرت گران، فرماندهان و فرمانروایان کل سرکوب میحکومت

ت و نه شناخستم بود « پشتگاه»خارجی، مردم آن شناختی را در خود پروراندند که 

های دموکراتیک استوار است. برزیل هرگز معنای خالق و آزادی که الزمۀ رژیم

و  یافتاشتراک و مشارکت در حل مسائل جمعی را که در آگاهی عمومی تبلور می

کرد، تجربه نکرد. بعکس، شرایط استعماری و به شناخت دموکراسی تحول پیدا می

 4رافردگرایانه  را در ما آفرید؛ این خصلت را ویی استقرار نیروی بیگانه، دیدگاه شدیداً

                                                           
ام، اشاره نامیده «فرهنگ سکوت»های متأخرتر، با تحلیلی مقدماتی از آنچه که من به این نکته در نوشته 1

 .دیاکنش فرهنگی برای آز، ر.ک. به کتاب امداشته
2 Joaquim Costa 
3 “Coletivismo Agrario en Espana,” Cited by Francisco Jose de Oliveira Viana, Instituicoes 
Politicas Brasileiras (Rio de Janeiro, 1949), Vol. IV, Ch. IV. 
4 Vieira 
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حتی اتحاد سیاسی  1«هر خانواده خود یک جمهوری است.»بسیار خوب تبیین کرده: 

دار که بعدها در نتیجۀ القا دموکراسی سیاسی از خارج، مردم در برابر اربابان زمین

 ضرورت یافت نیز، بیشتر ظاهری بود تا حقیقی.

گویی توانست الشد، میوسیلۀ مردم تأسیس و فرمانروایی میبه اجتماعات شهری که

از آموزش دموکراسی را به ما ارائه کند؛ اما سازمان اقتصادی کشور که مبتنی بر نظام 

 داری خودکفا و پراکنده بود،جارها
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در  2داد.اجازۀ رشد به شهرهایی با طبقۀ متوسط، متکی بر بنای اقتصادی منطقی را نمی

ندرت از دل اتحاد سیاسی و یا در پی ضرورت پیوست زیل، اجتماعات شهری بهبر

آمدند. تاریخ نهادهای سیاسی، وجود میهای مردمی، بههای انسانی به انجمنگروه

ن ساکنان آ« انتخاب»های شهری، به فرمان و دهندۀ الگوی ایجاد هستهدرعوض، نشان

که زندگی شهری دموکراتیکی در نمود از سوی قدرتمندان است. غیرممکن می

، تحلیل های بزرگای شکفته شود که با قدرت اقتصادی یغماگر ایالتشهرهای فقرزده

 رفته و خفه شده بود.

افزون بر این، در دوران استعماری، پرتغال برزیل را تقریباً در انزوای کامل نگه داشته 

تنها بر روابط خارجی، بلکه بر روابط درونی خود های شدید نهبود. محدودیت

امکان  شد،شد. اگر مناسباتی دموکراتیک برقرار میهای برزیل نیز اعمال میایالت

رام های انسانی در پرتو آن با احتکرد تا گروهفراهم میالعادۀ تجربیات را تبادل فوق

                                                           
1 As cited in Viana, op. Cit., Vol. I, p. 151. 

ای بود فاقد تقریباً تمامی اشکال یا میالدی(، برزیل جامعه 19تا  16های در ظرف این مدت )قرن» 2

مظاهر پایگاه خانوادگی یا فردی، جز در دو مورد: ارباب و برده. ظهور طبقۀ متوسط، کشاورز مستقل 

ه تواند نادیده انگاشتن متأخر است که در طول تمام آن مدت، عمالً میور، نزد ما آنچناکوچک و پیشه

 .Gilberto Freyre, The Mansion and The Shanties (New York, 1963), p. xvi«: شود
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ود شده مجبور بمتقابل، به اصالح و رشد خود بپردازند. درعوض، مستعمرۀ تجزیه

ناپذیر فزایندۀ کشور متروپل را تأمین نماید. مسأله این نیست که اصوالً تقاضاهای سیری

ه جان مطلب ک بوده باشد؛ بلکتوانست باز، نفوذپذیر و دموکراتیسیاست استعماری می

اینجاست که طبیعت بیش از حد وابستۀ چنان سیاستی، به ما اجازۀ هیچ تجربۀ 

 نیز یادآور شده: 2همچنانکه برلینک 1داد.دموکراتیک را نمی
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های دموکراتیک تقریباً وجود خارجی نداشت. این در برزیل آرمان

ه را در آن محصور ساخت بود آن انقیادی که کشور متروپل پرتغال، ما

های استعماری کسانی که پس بود، و چنین بود صدمۀ ناشی از روش

طوری که حتی امروزه نیز چنان کردند، بهاز استقالل حکومت می

 3آیند.شمار میهایی از نیازهای اولیه بهآرمان

ها ممکن است گفته شود که شوراهای شهری و مجلس سنای استعماری، برخی فرصت

ها شرکت داد؛ لیکن مردم در این انجمنی تجربۀ دموکراتیک را به ما میبرا

ده، های نجبا قید ششان در کتابکه نام« آقایانی»کردند. یک طبقۀ ممتاز: همان نمی

کردند. این مردان، نمایندگان اشراف صاحب صنعت شکر، ها را اداره میشهرداری

مر های عصر که در اتازه به دوران رسیده زادگان بودند، همانمالکین قدرتمند و اصیل

تجارت ترقی کرده و به مدارج عالی نجابت ارتقاء یافته بودند. در این میان، مردم عادی 

 های خود نیز منع شده بودند.از روند انتخابی خارج شده و از حضور در قلمرو انجمن

                                                           
دی که شد، مثاًل ازدواج دونژاهای مثبت را هم شامل میسیاست پرتغال نسبت به برزیل، بعضی جنبه 1

 کرد.می« دموکراسی قومی»ما را مستعد برای نوعی 
2 Berlink 
3 Berlink, Fatores Adversos na Formacao Brasileira. 
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ۀ ار، از هرگونه تجرببنابراین بدون حقوق قانونی، مردم از جریان برکنار مانده و ناچ

خودگردانی یا جدل محروم بودند. درواقع، مردم به موقع خود توانایی طغیان کردن 

کسانی که در جریان آفرینش و گسترش اجتماعات خود « فریاد»داشتند؛ طغیانی که 

خشنِ  دیخاموش مانده و اکثراً تحت انقیاد قرار داشتند. مردم با نوعی ساخت استبدا

 زندگی
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 کرد.طباق یافته بودند که شیوۀ فکری ضددموکراتیک را شکل داده و تقویت میان

، 1808برای دگرگونی چنان شیوۀ زندگی فراهم آمد. در سال  1سرانجام شرایط الزم

از پرتغال به ریودوژانیرو وارد و با تمام شورای رسمی سلطنتی  2عالیجناب جوآو ششم

رتغال خصوص انتقال حکومت پر میان ما و بهمستقر شد. پدیدارشدن خانوادۀ سلطنتی د

وجود ها بهناپذیر، تغییراتی شگرف در زندگی برزیلیطور اجتناببه ریودوژانیرو، به

منظور به –حداقل برای انسان آزاده  –آورد. از طرفی، این تغییرات امکانات جدیدی را 

ای ین تغییرات به گونهتجربۀ دموکراسی، به ارمغان آورد. )همانطور که خواهیم دید، ا

 کرد.(های ضددموکراتیک پیشین ما را نیز تقویت میمتناقض سنت

با یک رشته اصالحات که در نتیجۀ استقرار شورای سلطنتی پرتغال صورت گرفت، 

ها و آموزش تمیدن و صنعت شهرنشینی گسترش یافت و مدارس، مطبوعات، کتابخانه

ا قدرت رشد رفتن اصالت روستایی، شهرها بلیلتکنیکی نیز به تبع آن پا گرفت. با تح

 دارد که:کردند. گیلبرتو فریر در این مورد اذعان میمی

                                                           
فرانسه پرتغال را مورد تهاجم قرار داد. خاندان سلطنتی پرتغال نیز به برزیل گریخت و  1807در سال  1

 ریودوژانیرو را به عنوان پایتخت پرتغال برگزید.
2 Dom Joao VI 
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با ورود عالیجناب جوآو ششم... پدرساالری روستایی که با قدرت 

زنان فربه در آشپزخانه به  –تمام در مزارع و مراتع حکمروایی داشت 

دربارۀ القاب و امتیازات زدن پختن شیرینی سرگرم و مردان به الف

 گروهبان
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ای، مهمیزها و خنجرها دلگرم و به های نقرهیکمی یا سروانی، با پیاله

شان در اطراف خانۀ خود یا اقامتگاه های مشروع و نامشروعهمراه بچه

آغاز به از دست دادن عظمت استیالگرانۀ خود  –بردگان ولو بودند 

تن رفاکنون در حال تحلیل، همکرد؛ عظمتی که با کشف معادن طال

 1بود.

گیری یک موقعیت فعال نوین در این انتقال قدرت به شهرها، که آغازی بر شکل

 اشتوانست مشارکت انسان عادی را در زندگی جمعیزندگی ملی بود، هنوز نمی

قدرت شهرها در دست بورژوازی متمولی بود که کارش در  2موجودیت بخشد.

عین حال، نیروی این قدرت پس از بورژوازی، در اندیشۀ  تجارت سکه بود. در

ته بود که در نهف –با منشأ روستایی، اما شهرنشینی واقعی  –التحصیالن دانشگاهی فارغ

رۀ بود، طوری دربا« سوادبی»هایی که مقر مردم اروپا تحصیل کرده بودند. در ایالت

                                                           
1 Freyre, The Mansion and The Shanties, p. 3. 

ه بود. این داری به خطر نیفتادالعادۀ واقعی که توصیف کردم، هنوز هم بقای بردهبا وجود تغییرات فوق 2

شد که یک نظام کار آزاد لزوماً به مرور زمان، افتادن سیر تکاملی جدیدی مینهاد همچنان سبب عقب

د. تنها پس بخشیودن به حداقل مرحلۀ ابتدایی مشارکت، سرعت میبا ارتقا مردم از مرحلۀ تحت انقیاد ب

 توان از حرکت جمعی حقیقیاز ایجاد شکاف در جامعۀ برزیل و ورودش به مرحلۀ انتقالی است که می

 سخن گفت.
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سر ن در مراکز اروپایی بهشد که انگار این روشنفکراعقاید این افراد صحبت می

 برند.می

اما، همراه با این جریان سریع اصالحات و تغییرات و با ایجاد مانع در مقابل امکان بسیار 

 شدن که ممکن بود درف دموکراتیزهضعی
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شدن )یا وجود آید، برزیل محکوم به اروپاییزهنتیجۀ استقرار زندگی شهرنشینی به

های ضددموکراتیک شد، توأم با برقراری یک رشته سنتشدن مجدد( اروپاییزه

 کرد.هایی که کمبود تجربۀ دموکراتیک ما را تقویت میسنت

کردن مجدد برزیل، نظام کردن یا اروپاییزهبه موازات روند اروپاییزه

کشی اربابان از مستخدمان و بردگان و تنها با بهرهقدیم ستمگری نه

ه خود را کشی کسانی کیزان، بلکه با بهرهچکشی ثروتمندان از بیبهره

نمایندگان فرهنگ اروپایی یا بهتر بگوییم، نمایندگان رهبریت شهری 

دانستند از افریقاییان و بومیان نیز، تشدید یافت. حق تاخت و تاز و می

ها، مختص کارمندان و ارتشیان بود؛ امتیازی که دادن در خیابانجوالن

د... مند بودنس سبک اروپایی از آن بهرهمردان ملبس به کفش و لبا

جار و جنجال کردن یا »، در شهر رسیف 1831دسامبر  10چنانکه در 

ممنوع شد و این خود محدودیتی بود که برعلیه « هازدن در خیابانفریاد

شان که جنبۀ مذهبی یا شادمانی داشت، اعمال افریقاییان و تظاهرات

 1شد.

شد و به تجربۀ آزادی که با طرز تفکر فئودالی مشخص میدقیقاً به دلیل کمبود شدید 

 اقتصاد و ساخت اجتماعی استعماری یک

                                                           
1 Freyre, The Mansion and The Shanties, p. 263, pp. 260-261. 
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شدیم که برای برقراری یک دموکراسی قانونی تالش کنیم. عمل وابسته بود، وادار می

ه در شد کمان بود، باعث میما که در سازگاری با وضعیت ازخودبیگانۀ فرهنگی

شده، به جوامعی روی آوریم که حل ازپیش تعیینادن یک راهددستجستجو برای به

آوریم. لذا، ما ساخت دولت دموکراتیک ملی شمار میآن را ممتازتر از جامعۀ خود به

کردیم، بدون این که ابتدا، زمینۀ داخلی خود را عنوان الگو تقلید میرا از خارج به

یرون های از بحلتباری راهاعبررسی کرده باشیم یا از شکستی که در نتیجۀ بی

شده آگاه باشیم. به هنگام الگوسازی حکومت شده دامنگیرمان میتحمیل

وز تر از آن، ما هندموکراتیک، نه فقط فاقد تجربۀ خودگردانی بودیم، بلکه مهم

آمادگی ارائۀ شرایط یا جوی را که مردم اولین تجارب دموکراسی را در آن به مرحلۀ 

ی که اجتماعی فئودال-داشتیم. درواقع، ما بر بافت ساخت اقتصادیگذارند، ناجرا می

بندی سیاسی و ای شکلمردمان در آن مغلوب، سرکوب و خاموش شده بودند، گونه

کردیم که متضمن جدل، مشارکت، مسئولیت اجتماعی و اجتماعی را تحمیل می

ما هنوز  هسیاسی و نیز به همان نسبت حدی از همبستگی سیاسی و اجتماعی بود ک

کسب نکرده بودیم. )چراکه ما فقط به سطحی از همبستگی محدود دست یافته بودیم 

 یافت.(می 1که تجلی خود را در موتیرایو

پذیر و مان امکان آفرینش شناختی نقاد، انعطافراستی کدام یک از شرایط تاریخیبه

یک حکومت حقیقتاً جمعی را پدید آورده بود که برزیل بتواند بر زمینۀ آن 

؟ داردموکراتیک را بنا کند؟ ساخت اقتصاد فئودالی ما؟ قدرت مطلق اربابان زمین

 عادت بیش از حد ما به انقیاد و

                                                           
اده العدر میان دوستان به منظور انجام سریع کارهای فوقکه « حزب کار»یک نوع  Mutiraoموتیرایو  1

 تشکیل شده بود.
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اطاعت؟ فقدان جدل؟ فشار حکمران و مأموران؟ عدم توجه به آموزش عمومی؟ 

های بزرگ که زندگی شهری را خفه اجتماعات شهری مصنوعی؟ خودکفایی ایالت

داشتن علیه کار دستی و مکانیکی؛ عادتی که میراث دوران بردگی د؟ تعصبکرمی

ر ضد شمار بهای بیعنوان یک مستعمره؟ ممنوعیتبود؟ تجربۀ داخلی و خارجی ما به

های هر تولید صنعتی که ممکن بود بر منافع کشور متروپل تأثیر سو بگذارد؟ انجمن

د درآن شرکت داشته باشند؟ نیروی توانستنشهری استعماری که مردمان عادی نمی

 رشد بورژوازی که قدرت را از اشرافیت منحط روستایی قبضه کرده بود؟روبه

ه الزمۀ گیری جو فرهنگی خاصی کسادگی پیداست که چنین شرایطی منجر به شکلبه

ازاین که یک شکل شد. دموکراسی پیشهای دموکراتیک است، نمیرشد رژیم

اهی کنندۀ آگاز زندگی است که بیش از همه با جزء تعیینای سیاسی باشد، شیوه

کند، گیرد و نه رشد میپذیر نه شکل میشود. این آگاهی انتقالانتقالی مشخص می

وشنود شرکت جویند و در به عمل گذاردن مسائل جمعی مگر این که مردم در گفت

رم دموکراتیکی یا گوید: هر رفکه می 1مشارکت نمایند. با توجه به اظهار دوتوکویل

نه فقط با رضایت مردم، بلکه اساساً به »بایست هر حرکت دموکراتیک در کل، می

 گیرد که:، باربو نتیجه می«دست خودشان صورت گیرد

، «های خودشانبا دست»شان اعضای یک گروه برای برپا داشتن جامعه

 العاده نسبت بهبایست برخوردار از تجربۀ بسیار و دانش فوقمی

 آنانحکومت جمعی باشند. 
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1 De Tocqueville 
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ها فرصت شرکت در همچنین به نهادهای مشخص نیاز دارند که به آن

ها به چیزی فراتر از این احتیاج دارند: شان را بدهد. اما، آنبنای جامعه

آنان نیازمند یک چارچوب فکری معین، یعنی تجربیات، گرایشات، 

آن  ریت بزرگی دراند که تمام یا اکثتعصبات و اعتقادات مشخصی

 1سهیم باشند.

ماتی گیری شرایط مقدتا قبل از پدیدارشدن شکاف در جامعۀ برزیل که موجب شکل

شد، وضعیتی کامالً متضاد برقرار بود: ازخودبیگانگی همگانی، مشارکت جمعی می

اریخی های تعملی. به استثنای چند مورد، مردم کالً در حاشیۀ دگرگونیسکوت و بی

و  2شدند.ها هدایت میفریبانه در جهت آن دگرگونیطور عوامند و یا بهقرار داشت

سرانجام تغییرات اساسی اقتصادی آغاز به تأثیرگذاری بر سلسله نیروهایی کرد که 

داشت؛ با پایان گرفتن تعادل موجود، جامعه گشوده جامعۀ بسته را در تعادل نگاه می

 شد و مرحلۀ گذار را آغاز کرد.

 قرن گذشته شکل گرفت. مرحلۀ این تغییرات در اواخراولین 
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نهاده شد و با لغو  1850هایی که بر قانون تجارت برده در سال در پی محدودیت

منظور خرید برده تخصیص داده شده بود، داری که به، سرمایه1888داری در سال برده

                                                           
1 Barbu, op. cit., p. 13. 

نگریستند و در این سردرگمی، آنان بیشترین می« با بهت و حیرت»مردم برزیل به اعالم جمهوری  2

، که 1964با توجه به کودتای نظامی سال شان را شاهد بودند. )البته گردهای اخیر در روند تاریخیعقب

های تاریخی دقیقاً در نتیجۀ رشد آنان نشینیدر آن مردم آغاز به دریافتن این مسأله کردند که عقب

گیرد، شاید کمتر سردرگم بودند. آنان آغاز به فهم این مطلب کردند که مشارکت فزایندۀ صورت می

ا کند و از ترس آنان ره سلطۀ گروه نخبه را تهدید میخود آنان در رویدادهای سیاسی برزیل است ک

 دارد تا به چنان شدت عملی دست بزنند.(وامی
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ار افتاد. کعتی اولیه بهکم این سرمایه در فعالیت صنکاربری خود را از دست داد. کم

ها در جهت رشد اقتصاد داخلی انجامید. شدن تجارت برده به اولین تالشمتوقف

منظور جایگزینی کار برده، پیشرفت ما را همچنین سیاست دولت در مورد مهاجرت به

 سرعت بخشید.

هیچ زمانی در قرن نوزدهم پس از اعالم استقالل، آن همه رویدادهای 

چنان که در ربع آخر آن رخ نمود، فراهم مان، آنملتمهم در زندگی 

، 1885نیامد و پدیدار نشد... از جمله: آغاز جهش صنعت در سال 

جنبش نیرومند شهرنشینی که آن را مدیون مهاجرت هستیم، ممنوعیت 

داری که حتی در کشوری مثل ایاالت متحده با شدت جریان رژیم برده

دید ر تولید گشت، و سرانجام اقتصاد جداشت و منتج به افزایش بسیار د

کار آزاد که منتهی به تحول در ساخت اقتصادی و اجتماعی شد و 

ینان خصوص شهرنشتأثیر در عادات و خلقیات مردم، بهتوانست بینمی

 1باشد.

آغاز گرفته و  1920شدن برزیل که از سال به هر روی، در همین قرن است که صنعتی

 یافته بود، به اوجنگ دوم افزایش پس از ج
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اید کند. )بسرعت رشد میشدۀ کشور بهرسد. در همان زمان، اکثر نقاط شهریخود می

شناس یادآور شد که رشد شهری همواره مترادف با توسعۀ صنعتی نیست. یک جامعه

برزیلی زمانی نظر داد که پا گرفتن بعضی شهرها آشکار کرد که این حرکت بیشتر 

 پیشرفت(. بوده تا« تورم»

                                                           
1 Fernando de Azevedo, Brazilian Culture (New York, 1950), pp. 409-410. 
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داد. فرهنگ، تغییراتی که از آن نام بردیم، لزوماً کل زندگی ملی ما را زیرتأثیر قرار می

های نوینی را در جهت تحقیق، انطباق با واقعیت یعنی هنر، ادبیات و علوم، گرایش

 1داد. )نظارت بر طرح توسعۀ شمال شرقیحل و نه الگوسازی نشان میبرزیل و ارائۀ راه

شد، قبل از کودتای نظامی، هدایت می 2یلۀ اقتصاددان معروف، سلسو فارتادووسکه به

ها بود.( جامعه آغاز به کشف خود کرد، مردم ظهور یافتند ریزیای از این طرحنمونه

 و مشارکت در روند تاریخی را آغاز نهادند.
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 1سازیآموزش برای مقابله با توده

 

گاه یهعنوان تکاز ابتدای گذار جامعۀ برزیل، لزوم دستیابی به توسعۀ اقتصادی به

چیزان وسیله به قدرت ستمگرانۀ ثروتمندان علیه بیدموکراسی احساس شد تا بدین

ته باشد. طلبانه داشبایست منش ملی و استقاللمیای لزوماً خاتمه داده شود. چنین توسعه

و یا « ناب»توانست محدود به مسائل تکنیکی یا سیاست اقتصادی این توسعه نمی

بایست متضمن گذر جامعه از یک طرز تفکر به طرز اصالحات صوری باشد؛ بلکه می

عه سعنوان زیربنای رشد، و رشد و توفکری دیگر باشد: تحقق اصالحات بنیانی به

 چون زیربنایی برای دموکراسی.هم

دهنده در پیدایش جامعۀ نو ارائۀ آموزش انتقادی بود که نقش خاص آموزش

های انتقادی کمک دهد؛ چراکه آگاهی سطحی گرفتن گرایشتوانست به شکلمی

نی ساده عنوان قربامردم که در پرتو آن، در روند تاریخی حضور یافته بودند، آنان را به

گذاشت. فقط آموزشی که انتقال از آگاهی سطحی به آگاهی نقاد ی باقی میخردبی

داد، های زمان خود افزایش میکرد و توان انسان را در ادراک چالشرا ساده می

 توانست مردم را برای مقابله با نیروهای احساسی دورۀ گذار آماده سازد.می
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1 Massification 
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یابند که گروه نخبه به آنان با نظر یرسند، درممردم همین که به مرحلۀ هوشیاری می

ورت ص؛ در مقابل مردم مترصدند که هرگاه امکان داشته باشد، به1نگردتحقیرآمیز می

نوبۀ خود از ترس تهدیدی که متوجۀ تهاجمی واکنش نشان دهند. گروه نخبه نیز به

 آرام وها را کوشند تا با ارعاب یا حالت پدرانه، تودههاست، میمشروعیت قدرت آن

ها را از رسیدن به مرحلۀ حضور جمعی مطیع سازند و با این کار تالش دارند تا توده

رایی با گهای فرقهبازدارند؛ این شرایط جو مسلط غیرمنطقی را شدت بخشیده و حالت

نماید. در بیشتر موارد مردم حضور دارند؛ اما حضوری اشکال گوناگون را تشدید می

در  هاییآگاه، سطحی و غیرمجهز و در نتیجه، به مهرهو نیمه نیافته، ناآگاهسازمان

شوند. طبقۀ متوسط که از فروافتادن ترس داشته و همواره منطقی تبدیل میخدمت بی

کم به در جستجوی امتیازات و ارتقا به طبقۀ باالتر است، این حضور جمعی را دست

ای بدان نگرانهاعتمادی پیشیموجود خود تلقی کرده و با ب« آرامش»عنوان تهدیدی به 

 دهد.واکنش نشان می

 شدن میلبیشتر به سمت غیرعقالنی هرچه مرحلۀ انتقالی برزیل
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کرد، به همان نسبت با فوریت بیشتر، نیازمند آن بودیم که یک روند آموزشی را می

امعۀ ما ای نظیر جهای انتقادی برانگیخته شود. جامعهپدید آوریم تا از این راه گرایش

                                                           
 p. 66. Political Man ,(New York, 1960)( در کتاب خود به نام: Seymour Lipsetسمور لیپست ) 1

، به همان تر باشدهرچه یک کشور فقیرتر و سطح زندگی واقعی طبقات پایین نازل»دارد که اذعان می

ت پایین پست و یک کاسدرجه فشار طبقۀ باال در رفتارشان با طبقات پایین به عنوان تودۀ عوام ذاتًا 

بیرون از قلمروی جامعۀ انسانی، بیشتر است. اختالف شدید میان طرز زندگی آنانی که در رأس 

آورد. شناختی چنین برداشتی را پدید میاند، با کسانی که در بن آن جای دارند، لزوماً از نظر روانجامعه

ویژه حق سیاسی برای طبقۀ پایین، به کردن به حقوقدر نتیجه، طبقۀ باال در چنان شرایطی، توجه

 «داند.شدن در قدرت را، امری پوچ و غیراخالقی میسهیم
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که اغلب دستخوش تغییرات عمیق و شدیدی بود و این امر خود باعث تشدید نقش 

نیازمند اصالحی نه فقط در نهادهای تعلیم و  شد،مشارکت جمعی در زندگی ملی می

های آموزشی و سازمانی دیگر نهادها بود تا این اصالح تربیت، بلکه همچنین در جنبه

 را نتیجه دهد. گیری سیاسی و اجتماعیپذیری و تصمیمبتواند رهیافتی کلی به مسئولیت

 کارل مانهایم گفته است:

بایست از طریق مشورت جمعی یای که تغییرات بنیانی م... در جامعه

ری فکگذاری مجدد باید مبتنی بر بیشن و هموجود آید و ارزشبه

روشنفکرانه باشد، لزوم پیدایی یک نظام آموزشی کامالً جدید حس 

های اصلی خود را بر رشد نیروهای شود، نظامی که انرژیمی

 روشنفکری متمرکز کند و یک قالب فکری را پدید آورد که بتواند

بار شک و بدبینی را تحمل کند و از بسیاری عادات فکری که محکوم 

 1به فنا هستند، در وحشت نباشد.

در آن، تغییرات بنیانی در نتیجۀ »ای نشده بود که گرچه برزیل هنوز وارد مرحله

، اما در آن جهت در حال حرکت بود؛ البته در صورتی که «مشورت جمعی به بار آید

 شدنبا احساسیپدیدۀ مشارکت جمعی 
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 شد.رفت نمیشدن، دچار پسو نه نقادانه

ساخت تا با شجاعت دربارۀ آموزشی که جامعۀ ما نیازمند آن بود افراد را قادر می

مسائل جامعۀ خود به بحث پردازند و در امور جامعه دخالت نمایند. این آموزش 

ها ایمان و قدرت توانست افراد را از مخاطرات ایام به دور نگاه دارد و به آنمی

یلۀ وسد، به جای این که با به انقیاد درآمدن بهرویارویی با آن مخاطرات را عرضه دار

                                                           
1 Diagnosis for Our Time (London, 1943), p. 23. 
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تصمیمات دیگران، احساس شخصی خود را واگذارد. چنان آموزشی با مستعدکردن 

ها و ، انطباق روش«هادریافت»طور دائم، تحلیل ها برای ارزیابی مجدد بهانسان

ست به نتواشان، میروندهای علمی، ادارک و پیوند دیالکتیکی با واقعیت اجتماعی

ای را نسبت به جهان پذیرفته و آن را متحول افراد کمک کند تا برخورد نقاد فزاینده

 سازند.

ا از یک شدن صنعتی باشیم تا ما رتوانستیم صرفاً متکی به روند مدرنیزهیقیناً ما نمی

آگاهی سطحی به آگاهی انتقادی هدایت کند. درواقع، با تحلیلی از جوامع پیشرفتۀ 

قدرت انتقادی ذهن در شرایطی صورت « کردنرام»شود که ما آشکار می صنعتی، بر

با کنار  1گیرد که در آن، انسان توده شده و فقط پنداری از گزینش دارد.می

گیرد، گیری که از سوی اندک و اندک افرادی صورت میشدن از دور تصمیمگذاشته

آنچه  د که دیگر هیچ چیز جزگیرانسان تا حدی زیر نفوذ وسایل ارتباط جمعی قرار می

او  2خواند، باور ندارد.بیند و یا در روزنامه میشنود، از تلویزیون میرا که از رادیو می

ی که پذیرد و مانند کسای از واقعیت خود را میرسد که تعبیراتی اسطورهبه جایی می

 زاری رابایست ابآموزش نو ما می شود.می« ریشهبی»هویت خود را از دست داده، 
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ن صنعتی مقابله تمد« ریشگیبی»به انسان عرضه کند که با آن بتواند توأماً با گرایشات 

 نماید و توان رشد معیارهای زندگی را نیز بیابد.

ک یکی از شدر دنیای تکنیکی ما، تولید انبوه به عنوان یک سازمان کار انسانی، بی

کی ولید انبوه با وادارکردن انسان به مکانیسازی انسان است. تنیرومندترین ابزار توده

شود. با جداسازی فعالیت او از طرح جمعی، که انتظار شدن او میرفتارکردن، باعث رام

                                                           
 .ساز استبا این تببین منظور من آن نیست که بگویم تکنولوژی در نفس خود لزوماً توده 1

2 See C.Wright Mills, The Power Elite (New York, 1956). 
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کند. ی میانگیزد، او را ناانسانگونه برخورد انتقادی جمعی نسبت به تولید را برنمیهیچ

او  فق دید او شده وشدن االعادۀ تخصص یک انسان، باعث تنگبا محدودکردن فوق

آورد. و در همین جاست که تضاد عمدۀ را موجودی منفعل، ترسو و سطحی بار می

درون تولید انبوه نهفته است: در همان حال که زمینۀ مشارکت انسان را وسعت 

العاده، دادن توان انتقادی انسان در جریان تخصص فوقبخشد، اما از سویی با کاهشمی

 کند.را منحرف میهمزمان، این گسترش 

د حل شدۀ تولیتواند این تضاد را با دفاع از الگوهای غیرمناسب و منسوخکسی نمی

ر عینی، طوکند؛ بلکه تنها با پذیرش واقعیت و تالش در حل مسائل این واقعیت به

ای به دست خواهد آمد. چارۀ مسأله در ردکردن ماشین نیست، بلکه در نتیجه

 1کردن انسان است.انسانی

ۀ شدت با فقدان تجربتالش ما برای دستیابی به دموکراسی که در این مرحله به

افتن شد که در پی یشد، پس از آن نیز با مشکالتی تهدید میخودگردانی مشخص می

راهی برای انتقال از مرحلۀ مسلط شناخت سطحی به مرحلۀ ادراک اهمیت تغییرات 

اعتقاد به مشارکت در آن  توانستمیسریع در جامعه باشد؛ چراکه چنان شناختی ن

 تغییرات
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 ناپذیر برای پیشرفت دموکراسی.وجود آورد؛ اعتقادی اجتنابرا در مردم به

مان در مسیر نهایی یک دموکراسی قابل اعتماد، در ادامۀ هدایت مجدد تجربۀ آموزشی

قال را نادیده نتپرستانه و نه شرایط نو مرحلۀ اهای فرهنگی میهنتوانستیم نه سنتنمی

لب شد، در اغمنطقی دچار انحراف نمیبگیریم. عالوه بر آن، این شرایط اگر با بی

                                                           
 Be Not Afraid, Studies inدر ارتباط با این مبحث، مطالعۀ تحلیل ارزشمند امانوئل مونیه به نام  1

Personalist Sociology (New York, 1954). کنم.را توصیه می 
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ریع های تغییرات سموارد برای رشد طرز فکر دموکراتیک مناسب بود، چراکه دوران

ا در یابد، ممکن است بتواند او رکه معموالً با انعطافی بیشتر در فهم انسانی ظهور می

 1تر زندگی رهنمون شود.تر و سازندهموکراتیکجهت اشکال د

مراکزی  کرد،تر شهری تجربه میبرزیل دقیقاً چنان دوران تغییری را در مراکز بزرگ

ها و که تأثیرات این تجدید بنای زندگی را از طریق رادیو، سینما، تلویزیون، شاهراه

ذیری پکرد. انتقالتر، منتقل میتر و کوچکماندهحمل و نقل هوایی به مناطق عقب

جدید  هاینوین آگاهی مربوط به این دوران، با پدیدۀ قیام عمومی همگام بود. انگیزه

ای از برخوردهای فکری فعال را ، مجموعه«در حال بازشدن است»که مشخصۀ جامعۀ 

آنان  وری پیشین،آورد. با این همه، خروج تقریباً ناگهانی مردم از مرحلۀ غوطهپدید می

د و در کنبرخورد با تجربۀ جدید مشارکت، کم و بیش دچار سرگشتگی می را در

گیرد. العاده احساسی و سطحی قیام را به خود مینتیجه فلسفۀ عملی آنان حالت فوق

 )مطالعۀ کتاب باربو برای فهم این پدیده، بسیار اساسی است.(

 میدبخش زندگیهای امن چنین برخوردی به مسألۀ قیام را به عنوان یکی از جنبه

 شمرم؛ نه بدین دلیل که از آنمی مانسیاسی

*74* 

یشرفت را ای از پکنم، بلکه بدین علت که نشانهعنوان شکلی از حرکت حمایت میبه

تر است. دقیقاً به همین علت بود که ای بر انسانیت کاملکند و مقدمهمتجلی می

سطح احساسی بماند. همدلی  شد که این حرکت عمدتاً دربایست اجازه داده مینمی

گرایی جدید، با شناخت دوبارۀ نیاز به پیشرفت از مرحلۀ طغیان سطحی به من با عمل

 گرفت.مداخلۀ در پیوند قرار می

                                                           
1 See Barbu, op. cit. 
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 توانند مسئولیت سیاسی و اجتماعی را فقط با تجربۀمن متقاعدشدم که مردم برزیل می

در مدارس، در سرنوشت آن مسئولیت، از طریق مداخله در سرنوشت کودکان خود 

ها و شوراها و با های کارگری و مراکز شغلی، از خالل مؤسسات، باشگاهاتحادیه

شرکت در زندگی همسایگان، کلیساها و اجتماعات روستایی و با مشارکت فعال در 

 دوستانه، بیاموزند.های نوعها و انجمنمؤسسات، باشگاه

 طریق تمرین دموکراسی بیاموزند؛ چراکه شد به آنان کمک کرد تا دموکراسی را ازمی

کردن، انسجام یابد. در توانست با تجربهها، دانش دموکراسی میعالوه بر همۀ این

طور شفاهی به مردم انتقال دهیم، اغلب موارد تالش داشتیم تا دانش دموکراسی را به

شارکت که م هایی دربارۀ دموکراسی را به مردم بیاموزیمتوانستیم درسهمچنان که می

انگاشتند. ما فاقد شجاعت کافی برای می« پوچ و نامعقول»جمعی در تجربۀ قدرت را 

 –و نیازمندش هم بودیم  –شان در مشارکت بوده بحث با افراد معمولی دربارۀ حق

ل و بحث های تحلیتوانست بیش از آن تجربۀ آموزشی که در ارائۀ فرصتچیز نمیهیچ

کست خورد، گسترش صحیح حضور جمعی را تهدید مسائل با مشارکت جمعی ش

ود خوانی نداشت، بلکه کمبکردن همتنها با روند دموکراتیزهای که نهکند؛ تجربه

 کرد.تجربۀ دموکراتیک ما را نیز تقویت می
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بنابراین ما نیازمند آموزشی بودیم که انسان را در جهت اتخاذ موضعی نو نسبت به 

هدایت کند. آموزشی که انسان را در مسیر  –نا با آن مسائل موضعی آش –مسائل خود 

من »تحقیق و نه تکرار اصول نامناسب رهنمون شود. آن آموزشی که به جای مفهوم 

تقال آن بخشی به جای پافشاری بر انرا بنشاند؛ خالقیت« من در شگفتم»، عبارت «هستم

 امد، یعنی تصوراتی کهنجان میتصورات بی»چیزی که آلفردنورث وایتهد، آن را 
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شوند بدون اینکه به کار برده شوند، مورد آزمون قرار وسیلۀ ذهن دریافت میصرفاً به

 1«گیرند یا در ترکیباتی نو ارائه شوند.

جنبۀ »گویی برزیلی، معموالً نظام آموزشی ما را به این دلیل که منتقدان سبک اطناب

پردازی را با پرگویی یکسان ان نظریهکنند، اما درواقع آندارد، محکوم می« نظری

نظریه یا نگرشی که در واقعیت دخالت  –انگارند. برعکس ما فاقد نظریه بودیم می

تا به  سازدکند؛ یعنی برخوردی تحلیلی با هستی، برخوردی که شخص را قادر می

طور تمام و کمال مادیت بخشد و آن را تجربه کند. در این مفهوم هستی به

کردن )البته نه در معنایی نادرست، یعنی دور از واقعیت یا ازی یعنی تأملپردنظریه

متضاد با واقعیت(. آموزش ما جنبۀ نظری نداشت، دقیقاً بدین علت که فاقد 

 بخشی خالقیت و تحقیق بود.پذیری نسبت به مادیتانعطاف

ن بر تبودن با زندگی، تمرکزیافارتباطبرنامۀ آموزشی سنتی ما که ویژگی آن بی

 و فقدان کار 2واژگانی تهی از معنای حقیقی
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توانست شناختی نقاد را رشد دهد. درواقع وابستگی ابتدایی این واقعی بود، هرگز نمی

آموزش به عبارات توخالی، اتکاء بر عادت و نه اندیشه، و گرایش آن به تجرید، سبب 

 شد.ما می 3دلی و خامیتشدید ساده

                                                           
1 The Aims of Education and other Essays (New York, 1967), pp. 1-2. 

( دربارۀ ازخودبیگانگی زبان مراجعه شود. او Frommهای بسیار خوب فروم )در این مورد به بررسی 2

ساختن بایست همواره از خطری آگاه باشد که زبان گفتاری با جانشینانسان می»... گوید: در بخشی می

 Marx’s Concept of Man, Erich Fromm ed. (New« کند.جای تجربۀ فعال، او را تهدید میخود به

York, 1957), p. 45. 
شناسانی که در ارتباط با امر آموزش بودند، در این مورد و در دو گروه از مربیان برزیلی نیز با جامعه 3

ای فزاینده در جهت بالندگی هدایت شود، مورد لزوم داشتن یک دورنمای نو آموزشی که به گونه

اند، عبارتند شتهنو اند. کسانی که مقاله یا تألیفی دربارۀ این موضوع در مجالت تخصصیپافشاری داشته
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با نارسایی ما در جدل، بررسی و تحقیق سازگار بود. حقیقت این  1فرهنگ شفاهی

تگو، های ذوق برزیلی برای گفام که ریشهای فزاینده متقاعد شدهاست که من به گونه

و عبارات موزون و منسجم در بطن فقدان تجربۀ دموکراتیک ما « روان»برای کلمات 

، مشارکت حقیقی در واقعیت های دموکراتیک که از طریقنهفته است. هرچه تجربه

انجامد، کمتر باشد، به همان نسبت، یک گروه رویکردش به به شناخت نقاد آن می

 تر و در بیان آن پرگوتر است.ادارک و رویارویی با واقعیت، سطحی
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و این جو خاص انتقال بود که نهایتاً ما را واداشته بود تا خود را با واقعیت موجود به 

مند بودم که از آن جو برای تالش در خالصی افته سازگار کنیم. من عالقهیروشی نظام

اش در بحث، و برای کار و مان از لفاظی، از عدم ایمان به شاگرد و تواناییآموزش

آفرینش بهره گیریم. دموکراسی و آموزش دموکراتیک بر ایمان فرد استوار است، بر 

بایست مسائل کشور خود، قارۀ خود، جهان می تواند، بلکهتنها میاین اعتقاد که او نه

خود، کار خود و مسائل خود دموکراسی را بحث کند. آموزش جلوۀ عشق و نشانۀ 

تواند شجاعت است. تحلیل واقعیت یا ترس از این که حقیقت خود را تلخ بنمایاند، نمی

 مانع از بحث خالق شود.

                                                           
 ,Anisio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenco Filho, Carneiro Leao, Roberto Moreiraاز: 

Arthur Rios, Lauro de های پیرتر؛ و بعضی دیگر در میان نسلOliveira Lima, Paulo de Almeida 

Campos, Florestan Fernandes, Guerreiro Ramos  تر. اقتصاددانان میان نسل جوانو دیگران در

 ها، تأکید اساسیاند. با وجود این تالشبرزیلی نیز کارهای درخشان و مهمی در این زمینه انجام داده

 آموزش برزیل همان است که در مقاله تشریح شد.
 شده دربارۀ اینترین کار چاپکه شاید مهم   ,Brazilian CultureFernando de Azevedo.به اثر، 1

 موضوع باشد، رجوع کنید.
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کردن هار، بلکه مبتنی بر دیکتبه هر جهت سنت آموزش برزیل نه بر اساس تبادل افک

دارد؛ اساسش نه گذارد، بلکه اندرز روا میها را به بحث و جدل نمیاست؛ اسطوره

خود را با  بایستکار با شاگرد، بلکه کار روی شاگرد و تحمیل فرمانی است که او می

یرۀ خهایی چند به شاگرد به منظور دریافت و ذساز کرده باشد. ما با دادن فرمولآن هم

رای ایم تا بتواند نتایج تحقیق و تالش بها، به او ابزار تفکر صحیح را ارائه نکردهآن

 بازآفرینی و بازسازی را جذب و تحلیل کند.

توانست انسان را برای یگانگی با روند سادگی نمینظام موجود آموزش به

ا د بود و بکردن آماده سازد؛ چراکه چنین آموزشی در تضاد با آن روندموکراتیزه

مان ما حضور مردم در زندگی جمعی برزیل ضدیت داشت. ازآنجا که تاریخ فرهنگی

را آمادۀ پذیرش عادات همبستگی اجتماعی و سیاسی مناسب با شکل دموکراتیک 

توسل مثابۀ یک حرکت فرهنگی محکومتی ما نکرده بود، ناچار بودیم که به آموزش به

ذشته، های ایستای گجای برداشتتوانستند بهشویم که مردم برزیل با کمک آن می

 نوی مشارکت و مداخله در امور را هایبرخوردها و سنت
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م سوادی بودیما همچنین ناچار از پذیرش رویارویی با میزان هشداردهندۀ بی 1بیاموزند.

طور مطلوب، برنامۀ سوادآموزی فقط بخشی از نیازمان بود، لذا و ازآنجا که به

                                                           
خود قادر به تأثیرگذاری آسا که به خودیمن بدین مسأله آگاهی دارم که آموزش یک روند معجزه 1

بر تغییراتی که الزمۀ حرکت یک ملت از یک دوره به دورۀ دیگر باشد، نیست. درواقع این حقیقتی 

)یعنی « خودبه خودی»مر بودن خود قادر به انجام کاری نیست؛ چراکه ااست که آموزش به خودی

کند. مثابۀ وسیلۀ تغییر، خنثی میشدن بر زمینۀ درونی خود( قدرت انکارناپذیر آموزش را بهتحمیل

 ,Luiz de Aguiar Costa Pinto (Sociologia e Desenvolvimento, Rio de Janieroگفتۀ بنابراین بنا به

 شمار آورد.به« مثابۀ نهادی نامحدودرزش مطلق و نه بهآموزش را نه همچون ا»تواند انسان نمی (1965



 سازیآموزش برای مقابله با توده 

طور همزمان ت در اطراف این برنامه و نیز آموزش برای مداخله در امور، بهبایسمی

 کار کنیم.

ای الحظهها تالش قابل ماین واقعیتی بود که در بعضی از مناطق کشور، برخی دانشگاه

ها، متخصصین، محققین و دانشمندان کرده بودند. اما در همان برای تربیت تکنیسین

مبارزه برای رشد و تکامل را که نیاز فوری به افزایش  بایست فرصتحال که ما نمی

ست بایکارکنان فنی در تمامی سطوح داشت، از دست بنهیم، از سوی دیگر، نمی

کردن مردم برزیل رها کنیم. الزم بود که کیفیتی مان را در جدال برای انسانیتالش

رج از با مسائل خا ها را در برخوردحقیقتاً انسانی را از طریق آموزشی که تکنیسین

 آورد، با تکنولوژی همراه کنیم.سطحی و غیرانتقادی بار نمی 1شانتخصص
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ها، من مایلم که از دو تجربۀ بسیار مهم دانشگاهی و آموزش مشیدر کنار این خط

نام ببرم که هر دو برنامه در  3و دانشگاه برزیل 2تخصصی در: انستیتوی مطالعات برزیل

 عقیم ماند. 1964اثر کودتای نظامی سال 

، نقطۀ عطف اکثریت روشنفکران برزیلی، نگریستن به برزیل ISEBتا زمان تشکیل 

ه برزیل ها بچونان موضعی مورد توجه اندیشۀ اروپایی یا امریکای شمالی بود. قاعدتاً آن

بود که  فرهنگی، بر معیار و دیدگاهی متکی نگریستند؛ رشدبا دیدگاهی غیربرزیلی می

                                                           
 New Haven, Education at the Crossroads)در کتاب خود   Jacques Maritainطور که همان 1

1943), p. 19.  :اگر حیوان را موجودی متخصص در نظر آوریم و آن هم نمونۀ کامل »اشاره کرده است

گاه کند، آنآن، که تمامی نیروی وابستگی خود را روی کاری واحد که باید انجام دهد، متمرکز می

های هرچه باید نتیجه بگیریم که آن برنامۀ آموزشی که هدفش فقط تربیت متخصصین است و در زمینه

کردن دربارۀ هر مسألۀ خارجی از حیطۀ تخصص ترین و در عین حال ناتوان از حکمتر کاملیتخصص

 «شدن فزایندۀ فکر و زندگی انسان خواهد انجامید.خود باشد، لزوماً به حیوانی
2 The Instituto Sperior Estudos Brasileiros 
3 The University of Brasileiros 
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انگاشت، روشنفکر برزیلی در دنیایی خیالی خود برزیل را همچون عنصری خارجی می

ود و کردن به جامعۀ خکرد. با پشتتوانست آن را دگرگون سازد، زندگی میکه نمی

ن قع او ایبرد که چرا برزیل اروپا و یا امریکا نیست؛ درواشدن از آن، رنج میدلزده

مانده است، پذیرفته بود؛ برزیل را نفی دیدگاه اروپایی را که برزیل کشوری عقب

کرد و هرچه بیشتر درپی آن بود که انسانی با فرهنگ باشد و به همان نسبت کمتر می

 دهندۀ جو نابیگانگی ویژۀ مرحلۀ انتقالیکه نشان ISEBخواهان آن بود که برزیلی باشد. 

 یشه که برزیل رااست، با این اند
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فت. گرآورد، نفی این نفی را دربرمیدر واقعیت خودش همچون یک الگو در نظر می

ا داشت تا خود را باندیشیدن به برزیل به عنوان یک عامل شناسایی، شخص را وامی

های خود را در ریشه ISEBاش سازگار کند. نیروی متفکر صورت واقعیبرزیل به

یافت. دو نتیجۀ مهم شده میگذاریلی، جدیداً کشف و ارزشیگانگی با ماهیت م

دست آمد: نیروی خالق روشنفکران در خدمت فرهنگ ملی قرار گرفت و سپارش به

ند. نگریستبه واقعیت موجود که روشنفکران آن را ازآن خود پنداشته و بدان می

ی نسل وشنود تمامگرچه دانشگاه نبود، اما محل گفت ISEBتصادفی نیست که 

هایی در گرفت و با این که سازمانی کارگری نبود، لیکن کنفرانسدانشگاهی قرار می

 داشت.های کارگری برپا میاتحادیه

شدت با در نظر آوردن برزیل به عنوان فاعل شناسایی، نقش دانشگاه برزیل نیز که به

اه دانشگشد. این ورزید، مشخص میشده اجتناب میاز واردکردن الگوهای بیگانه

« زدهفن»سازی متخصصان های پرگو و یا آمادهکارهکردن همهالتحصیلدرپی فارغ

نبود؛ بلکه بیشتر خواهان کمک به دگرگونی هستی برزیل براساس یک درک حقیقی 

 از روند آن، بود.
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ت سازیشان با بیداری آگاهی ملی، یعنی پیشرفتوان برحسب همتأثیر این دو نهاد را می

سازی برزیل، دریافت. در این مفهوم است که پیام و وظیفۀ این امر دگرگون در تحقیق

 یابد.هر دو ادامه می
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 آموزش و بیداری
 

ستلزم توجه شدن بنیانی، مدموکراتیزهکردن فرهنگی بر زمینۀ توجه به هدف دموکراتیزه

، تقریباً چهار میلیون 1964خاص به کمبودهای کمی و کیفی آموزشی ما بود. در سال 

کودک در سن شروع تحصیل از رفتن به مدرسه محروم بودند و شانزده میلیون نفر 

خود ه، دهندسواد در سن چهارده و یا بیشتر وجود داشت. این کمبودهای واقعاً تکانبی

 سدهایی در برابر رشد جامعه و آفرینش یک روحیۀ دموکراتیک ایجاد کرده بود.

من مدت پانزده سال در زمینۀ سوادآموزی بزرگساالن در مناطق کارگری و 

ای به عادهالکارگری شهری و روستایی تجربه اندوختم. ساکنان شهرها عالقۀ فوقنیمه

جستند؛ شان شرکت میپذیری آگاهیانتقالدادند و خود مستقیماً در آموختن نشان می

که عکس قضیه در مناطق روستایی صادق بود )امروزه در بعضی از مناطق، این درحالی

پذیری را ها و روندهای گوناگون ارتباطشرایط در حال دگرگونی است.( من روش

اشتم که گذتجربه کرده و کنار گذارده بودم. اما با این همه، هرگز این اعتقاد را کنار ن

ت ها به دستوانم آگاهی درستی دربارۀ آنتنها با کارکردن با مردم است که من می

قال سطحی ا انتپسندی یکردن به مفهوم عوامآورم و هرگز معتقد نبودم که دموکراتیزه

 شدهفرامین فرموله
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هرچه » گفت:دهنده است. من در حقیقت با نظر مانهایم که میدر اطاق در بستۀ آموزش

توان اجازه می تریابد، به همان نسبت، مشکلروندهای دموکراتیک بیشتر گسترش می

خبری موافق بودم. تعریف مانهایم از بی« 1خبری بمانندداد که مردم در یک حالت بی

سوادی نبود، بلکه فقدان تجربۀ مشارکت و مداخلۀ مردم در روند فقط محدود به بی

 شد.میتاریخی را نیز شامل 

های گوناگون طرح هماهنگی نخستین اعتقادات من در زمینۀ آموزش، با تجربه

آموزش بزرگساالن در جنبش فرهنگی جمعی در رسیف، بلوغ یافت. از طریق این 

ه ، تأسیس کردیم؛ چراک«حلقۀ فرهنگی»طرح، ما یک نهاد جدید فرهنگ مردمی، یک 

شد. به جای معلم، ما یک داد میدر میان ما، مدرسه یک مفهوم ایستای سنتی قلم

 وشنود؛ به جای شاگردان، گروهکننده داشتیم؛ به جای سخنرانی، گفتهماهنگ

ی ای که در واحدهاهای فشردهکننده؛ به جای نظام آموزشی بیگانه، برنامهمشارکت

 شده بود.« تدوین»و « تنظیم»آموزش خودمان 

طریق بحث گروهی، مسائل را روشن های فرهنگی، ما تالش داشتیم که از در حلقه

. موضوع شدشدن مسائل ناشی میکنیم و یا در جستجوی حرکتی باشیم که از روشن

گرایی، پرداخت دیون شد. ملیها به ما پیشنهاد میها از طریق خود گروهاین بحث

سوادان و سوادی، حق رأی برای بیخارجی، تحول سیاسی برزیل، رشد، بی

 شد. این موضوعاتهای مختلف تکرار میعاتی بود که در گروهدموکراسی از موضو

 شد و به کمکریزی میمکان برنامهو دیگر مسائل، تا حد ا
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این کار،  العادۀشد. نتایج فوقها عرضه میوشنود، به گروهابزار دیداری، از طریق گفت

 زده کرد.ما را شگفت

                                                           
1 Karl Mannheim, Freedom, Power, and Democratic Planning (New York, 1950). 
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این پرسش را در برابر خود گذاشتیم  های فرهنگی، ماپس از شش ماه تجربه در حلقه

پذیر است که در زمینۀ سوادآموزی بزرگساالن نیز حرکتی را آغاز کنیم که آیا امکان

ه های مختلف واقعیت برزیل به دست آوردیم، بکه نتایج مشابهی را که از تحلیل جنبه

 بنگاه آوری اطالعات آغاز نهادیم و سپس به کمکما عرضه دارد؟ ما کار را با جمع

گسترش فرهنگی دانشگاه رسیف که در آن زمان سرپرستی آن را به عهده داشتیم، و 

 ها، کار را سازمان دادیم.زیر نظر آن

سواد اولین تالش برای سوادآموزی در شهر رسیف با گروهی متشکل از پنج نفر بی

ها روز دوم یا سوم ترک تحصیل کردند. صورت گرفت که دو نفر از آن

شان دگانی که از مناطق روستایی مهاجرت کرده بودند، در برخورد با مسائلکننشرکت

تمین سواد بودند. در بیسدادند. آنان کالً بیعالقگی و قدرگرایی را نشان مینوعی بی

ری در پذیری بیشتها دادیم و برای این که انعطافهای پیشرفته بدانجلسه، ما آزمون

کار به 1اددهای غیرمتحرک را نشان میا که عکسبرنامه باشد، دستگاهی شبیه سینم

بردیم. ما اسالیدی تدارک دیدیم که روی صفحۀ آن دو نوع ظرف مخصوص مواد 

وشته شده ن« سم»و بر دیگری کلمۀ « شکر»شد که روی یکی، کلمۀ آشپزخانه ظاهر می

ده اکدام یک از این دو م»خورد: بود. در زیرنویس عنوانی بدین مضمون به چشم می

 کننده خواستیم که سعی درما از گروه شرکت« ریزید؟را در شربت پرتغال خود می

خواندن پرسش کرده و پاسخ آن را شفاهی بدهند. آنان پس از چند ثانیه با خنده جواب 

 ما همین رویه را در مورد«. شکر» دادند:می
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1 epidiascope 
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های ساختمان هایی از نوع دیگر مانند آزمون شناسایی خطوط اتوبوس وآزمون

عمومی، دنبال کردیم. در مدت بیست و یک ساعت اول برنامۀ آموزشی، یکی از 

 «من از خود درشگفتم.»کنندگان با اعتقاد به خود نوشت: شرکت

ما از ابتدای کار، فرض یک برنامۀ سوادآموزی کامالً مکانیکی را رد کردیم و مسألۀ 

ی آگاهی آنان در نظر آوردیم. ما امیدوار سوادآموزی بزرگساالن را در ارتباط با بیدار

ریزی کنیم که بر اساس آن، همگام با آموزش خواندن، تالش بودیم طرحی را پی

کنیم تا برخورد سطحی آنان را به یک برخورد انتقادی ارتقا دهیم. ما نیازمند یک 

 ؛کردن فرهنگ باشدای بر دموکراتیزهبرنامۀ سوادآموزی بودیم که بتواند مقدمه

ای شمار اید؛ برنامهصرف به 1ای که در متن آن، انسان به عنوان فاعل و نه پذیرندۀبرنامه

ز های خالق را نیکه خود یک عمل آفرینش است و توانایی آزادکردن دیگر حرکت

نبودن و سرزندگی را که مشخصۀ ای که در جریان آن شاگردان منفعلدارد؛ برنامه

 ند.جستجو و سازندگی است، رشد ده

ما با این اعتقاد برنامه را آغاز کردیم که نقش انسان فقط این نیست که در جهان باشد، 

 داشتن نسبت به جهان نیزلکه تعهدب
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یعنی این که انسان در جریان عمل آفرینش و بازآفرینی، واقعیت فرهنگی را  –هست 

طمئن افزاید. ما مسازد و بدین وسیله بر جهان عینی که ساختۀ او نیست، چیزی میمی

                                                           
بایست خالئی را که میان تجربۀ شخصی خودشان با های مطالعاتی، شاگردان میدر اغلب برنامه 1

ک روز خواهد که پس از یمحتوای مواد یادگیری وجود داشت، تحمل کنند. درواقع شکیبایی بسیار می

کند، را القا می« بال»هایی را فراگرفت که مفهوم مثاًل یک روز بیکاری( درسفرسا )یا کار طاقت

هایی که دربارۀ درس« بال روی پرنده است.»، «جانی بال را دید»آمد: همچنان که در این عبارات می

کند که نه هرگز عالیجنابی را دیده بودند و نه انگوری عالیجنابان و انگورها برای کسانی صحبت می

 «عالیجناب انگور را دید.»رده بودند. خو
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بودیم که پیوند انسان با واقعیت که در چارچوب پیوند یک فاعل با مفعول تجلی 

 توانست آن را با زبان تبیین کند.میانجامید که انسان نمود، به دانشی میمی

کند. وجود هر انسانی چه باسواد باشد یا نباشد، چنین پیوندی را با واقعیت برقرار می

های واقعیت را ادراک نماید و قادر به دانستن باشد. شخص کافی است تا بتواند داده

طلق و یا دانش م ای عقیدۀ ساده باشد؛ چراکه اصوالً نادانی مطلقهرچند این دانش گونه

کند. او به محض شکل ساده ادراک نمیها را به. اما انسان این داده1وجود ندارد

کند. دریافت یک پدیده یا یک مسأله همزمان رابطۀ علت و معلولی آن را نیز درک می

هرچه انسان با دقت بیشتر پیوند علت و معلولی واقعی را دریابد، به همان نسبت، ادراک 

تر خواهد شد و در مقابل، آنجا که دریافت او از پیوند علت و عیت نقادانهاو از واق

 کهگرانه خواهد بود؛ درحالیانجامد، فهمش از واقعیت افسونمعلولی به خطا می

دهد؛ چراکه شناخت انتقادی، همواره این مقولۀ علیت را در معرض تحلیل قرار می

. شناخت سطحی به مقولۀ علیت به آنچه امروز حقیقت است، ممکن است فردا نباشد

 شود.نگرد و در نتیجه در فهم آن مغبون میشده و ایستا میعنوان یک حقیقت تثبیت
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، کندطور عینی وجود دارند، درک میاشیا و حقایق را آنچنان که به»شناخت نقاد 

رتر بیعنی از ورای پیوند علت و معلولی و پیوند با محیط... و شناخت سطحی خود را 

 2«انگارد، آنچنان که موردنظر اوست.ها میکنندۀ آناز حقایق و کنترل

                                                           
داند. این فرهنگ مسلط جامعه بود که چیز را نمیهیچکس نادان نیست، همچنان که هیچکس همه 1

ذهنیت  حکومت کند. این« فرهنگبی»زعم خود بر این تودۀ بخشید تا بتواند بهنادانی را مطلقیت می

ند ، پس قادر به ادارۀ خود نیستند و نیازم«کالً نادانند» هاکرد که اگر بعضی از انسانغلط چنین القا می

« برگزیده»و « با فرهنگ»از سوی کسانی هستند که خود را « رهبری»و « هدایت»یابی یعنی جهت

 دانستند.می
2 Alvaro Vieira Pinto, Consciencia e Realidade Nacional (Rio de Janeiro, 1961) 
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طور سطحی همچون نیرویی فراتر شناخت جادویی در مقایسه، حقایق و اعراض را به

ا کند. شناخت جادویی باز کنترل شناخت که باید بدان تسلیم شد، دریافت می

ا دست بسته به عدم امکان دارد تشود که انسان را وامیقدرگرایی مشخص می

 ایستادگی در برابر نیروی حقایق، تسلیم شود.

شناخت نقاد در یگانگی با واقعیت است؛ شناخت سطحی خود را بر واقعیت تحمیل 

ودن بپذیرش به غیرعقالنیگرایی آسیبکند؛ و شناخت جادویی که سطحیمی

 کند.انجامد، خود را با واقعیت سازگار میمی

ت انجامد. هنگام دریافطور طبیعی، دیر یا زود به عملی هماهنگ با آن میههر ادراکی ب

کند و با تشخیص امکانات پاسخگویی، مطابق با آن چالش، انسان آن را درک می

کند. نوع حرکت او با چگونگی ادارک او همگون است؛ یعنی ادراک نقاد عمل می

 نجامد.ابه عمل نقاد و ادراک جادویی به واکنش جادویی می

ما در پی آن بودیم که به مردم امکانی را عرضه داریم که به کمک آن بتوانند ادراک 

شان را از واقعیت، جانشین ادراکی عمدتاً نقاد کنند تا بتوانند سطحی یا جادویی

 اید . این بدان معناست که ما ببرخوردهایی مناسب با جو فعال مرحلۀ گذار، برگزینند
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ر ها دیافتن مردم در صحنه، در کنارشان باشیم و با کمک به آنمرحلۀ حضور در 

حرکت انتقالی از شناخت سطحی به انتقادی، همگامی آنان با روند تاریخی را آسان 

 کنیم.

 توانست جامۀ عمل پوشد؟و اما این هدف چگونه می

 حل بسته به:رسید که راهبه نظر می

 نتقادی، جدلی و فعال؛برانگیزاننده انتقادگرایی، ا روشالف( یک 

 برنامۀ آموزش؛ محتوایب( تغییر 
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 مجموعۀ مفاهیم باشد. 1«تدوین»و « تجزیه»مانند  هاییکنیکج( استفاده از ت

 وشنود باشد که پیوندی افقی میان افراد است.لذا روش ما باید مبتنی بر گفت

 

 وشنود(جدل )گفت

 ب با الف = ارتباط

 ارتباط متقابل                               

 افرادی که در یک تحقیق مشترک پیوستگی دارند.« قطب»میان دو « همدلی»پیوند 

 داشتن، فروتنی، امیدواری، اعتماد، انتقاد.محمل: عشق

د، طرز وگویی که بر محملی انتقادی رشد کرده باشبنا به گفتۀ یاسپرس، جدل یا گفت

 آفریند که این طرز فکر با عشق،یمفکری نقاد را 
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جدل پیوندشان « قطب»شود. زمانی که دو فروتنی، امید، ایمان و اعتماد تغذیه می

 توانند در یک تحقیق انتقادیگاه میبراساس عشق، امید و اعتماد متقابل باشد، آن

 شود.ر میاای شرکت جویند. تنها از طریق جدل است که پیوند واقعی برقردربارۀ مسأله

جدل نه فقط در مسائل حیاتی امر سیاسی، بلکه در تمامی شئونات 

هرجهت جدل تنها با نیروی ایمان است که حل است. بهمان تنها راهوجودی

اینکه  هایش، با ایمان بهکند: با ایمان به انسان و تواناییقدرت و معنا پیدا می

 2اند.ان نیز خودشان شدهتوانم خودم باشم، زمانی که دیگرمن واقعاً می

                                                           
دادن (: نشانCodificationشان. تدوین )مضامین یا مفاهیم به هستۀ اصلی (: تجزیۀBreakdownتجزیه ) 1

 یک مضمون در یک قالب وجودی.
2 Karl Jaspers, op. cit. 
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عظم وشنود گذاردیم، جوی که بخش اوشنود را در برابر جو ضدگفتبنابراین ما گفت

داد و در نتیجه در شرایط انتقال نیز ظهور مان را تشکیل میتاریخی-ساخت فرهنگی

 کرد.می

 

 وشنود(ضدجدل )ضدگفت

 الف

 یا

 ب = ارتباط بسته است

 قطع شده.« همدلی»ارتباط 

 عشقی، تکبر، ناامیدی، عدم اعتماد، ضدانتقادی.ل: بیمحم

 ولی میان افراد است و از آنجا کهچنین پیوندی متضمن ارتباطی ط
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ریند. تواند طرز فکری نقاد را بیافخالی از عشق است، در نتیجه غیرانتقادی است و نمی

به خود غره است. در داند، نومیدوار نیاز از هر نوع روابط میاین نگرش که خود را بی

ن دیگر ساریزد و بدینفرومی« دو قطب»وشنودی، رابطۀ همدلی میان فضای ضدگفت

 شود.میان افراد برقرار می 1نه پیوند همدالنه، بلکه برخوردی رسمی

هر آن کس که به جدل پردازد، در حقیقت این کار را با کس دیگری نیز دربارۀ هر 

بایست مضمون نو آموزش چیزی است که میدهد و این همان چیزی انجام می

گرفت. بر خود فرض دانستیم که حتی پیش از آموزش خواندن پیشنهادی ما را در بر می

ی ها کمک کنیم تا بر فهم سطحی و جادویتوانستیم به آنسوادان، میو نوشتن به بی

ان این امر، ای را در خود رشد دهند. در پایخود فائق آمده و ادراک انتقادی افزاینده

                                                           
1 See Jaspers, op. cit. 
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ۀ فرهنگ شناسانکرد، همانا مفهوم انساناولین بعدی که محتوای برنامۀ جدید ما پیدا می

با و  ردیعنی متمایزکردن دنیای طبیعت از دنیای فرهنگ؛ نقش فعال انسان  –است 

ها مثابۀ میانجی در ارتباطات و روابط میان انسانواقعیت اطرافش. نقشی که طبیعت به

مثابۀ دستاورد بشر که بر جهانی که آفریدۀ او نیست، افزوده ؛ فرهنگ بهکندایفا می

شود؛ فرهنگ همچون نتیجۀ کار انسان و تالش او برای آفرینش و بازآفرینی؛ معنای می

 دوستی فرهنگ؛ فرهنگ به معنای فراگیری منظممتعالی پیوندهای انسانی؛ بعد انسان

کردن اطالعات(؛ ه ذخیرهتجربۀ بشری )یعنی تدوین خالق تجارب و ن

رتباط مثابۀ گشایشی به دنیای اکردن فرهنگ؛ آموزش خواندن و نوشتن بهدموکراتیزه

 جهان. باجهان و  درنوشتاری؛ خالصه نقش انسان به عنوان فاعل 
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در مرحلۀ آغازین جدید، انسان ناآگاه با کشف خود به عنوان سازندۀ جهان فرهنگ، 

او نیز چون انسان آگاه نقش آفرینندگی و بازآفرینی دارد، سبب با کشف این مسأله که 

ی یابد که فرهنگ، همچون تندیسشود. او درمیتغییری در برخوردهای پیشین خود می

ی سازگران همتای او، چونان کار مجسمهوسیلۀ صنعتاست از گل سرشته که به

کند که شف میبزرگ، نقاشی بزرگ، عارف یا فیلسوفی بزرگ، ساخته شده؛ او ک

به بیانی دیگر،  –فرهنگ، همان شعر شاعران ادیب و نیز شعر بومی خود اوست 

 های بشری است.فرهنگ، تمامی آفرینش

ندۀ آن دهبرای شناساندن مفهوم فرهنگ، ابتدا این مفهوم را به اجزاء اصلی تشکیل

ودی نهادهای وج« تدوین»کردیم و سپس بر اساس این تجزیه، به تحلیل و « تجزیه»

ا شد(. این نهادها در ضمیمۀ کتاب توأم بپرداختیم )که البته با تصویر نشان داده می

رج در هر یک، آمده است. هر تصویر شامل توصیف دقیق بعضی عناصر اصلی مند

ه و با کمک کنندوسیلۀ گروه شرکتبایست بهبود که می« انکشافی»تعدادی عناصر 
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ترین هنرمندان یکی از بزرگ 1کننده، کشف شود. فراسیسکو برناندشخص هماهنگ

معاصر برزیل، تصاویر این مجموعه را با برقراری پیوند کامل میان آموزش و هنر، 

 اشی کرد.نق

نماید، آن است که ببینیم این افراد ناآگاه با چه اشتیاقی در بحث آنچه برجسته می

های ضمنی این مجموعه، پاسخ جستند وبا چه کنجکاوی به پرسششرکت می

انسان گسسته از زمان، در پی آن »، این 2گفتند. بنا به گفتۀ اودیلون ریبرو کوتینهومی

 «جریانی»گیرد، ان که جدل شدت میهمچن« ته سازد.است تا خود را با زمان همبس
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ها شود؛ جریانی فعال بسته به ارتباط میان مجموعهکنندگان برقرار میدر میان شرکت

 ها.با واقعیت وجودی گروه

کنندگان در حین این مباحث، با خوشحالی و اعتقاد به خود اظهار بسیاری از شرکت

ها یاد داده نشده. یکی از آن« چیزی جز درود فرستادن»ها قبالً داشتند که بدانمی

یابم که من نیز به اندازۀ یک متخصص که اکنون درمیمن کفاشم و هم»گفت: می

 «نویسد، ارزشمندم.کتاب می

فردی  او ارزش« فردا با سربلندی به سر کار خواهم رفت.»گفت: سپوری در برزیل می

دانم که  میحاال»ان با تأکید گفته بود که: خود را کشف کرده بود. یک روستایی جو

ت، اکنون چگونه دریافته که با فرهنگ اسو وقتی از او پرسیده شد که هم« با فرهنگم.

 3«ازم.سکنم و با کار خود جهان را دگرگون میزیرا کار می»با همان تأکید جواب داد: 

                                                           
1 Francisco Brenand 
2 Odilon Ribeiro Cowtinho 

 هایی مشابه دریافت شد.ای که در شیلی نیز اجرا شد، پاسخدر برنامه 3
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رک کرد و نقش را د –طبیعت و فرهنگ  –زمانی که گروه، تفاوت میان دو جهان 

ان هایی را نشکننده، وضعیتانسان را در ارتباط با هریک دریافت، شخص هماهنگ

 اد.دشد و یا آن را بسط میهای فرهنگ تکیه میداد که در آن، بر دیگر جنبهمی

نسانی ادامه یافتۀ تجربۀ اکنندگان به بحث دربارۀ فرهنگ همچون کندوکاو نظامشرکت

یافتند که در یک فرهنگ پیشرفته، این جستجو محدود ان درمیدادند و در این میمی

های ابتدایی، فاقد خط و به انتقال فرهنگ شفاهی نیست، همانطور که در فرهنگ

نمای توانست دورکردن فرهنگ که میاند. آنان با بحث دربارۀ دموکراتیزهکتابت

 .بردندپایان میوگو را بهها بنماید، گفتسوادآموزی را بدان
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انه وجوش بود. فرد ناآگاه، نقادبرانگیز و پر جنبها انتقادی، حرکتتمامی این بحث

یافت که الزم است تا خواندن و نوشتن بیاموزد و خود را آماده سازد تا بتواند درمی

 نمایندۀ حقیقی این دانش شود.

 شناسانه و مکانیکی به فنون خواندن و نوشتنکسب سواد، چیزی بیش از تسلط روان

است. اصل مسأله این است که باید بر اساس شناخت و آگاهی، بر این فنون مسلط شد. 

ز طریق فهمد، باید اخواند و نوشتن آنچه که کسی میبه منظور فهم آنچه که کسی می

ا کردن جمالت، کلمات و ید به معنای حفظکتابت ارتباط برقرار کرد. کسب سوا

لکه نیست، ب –جانی که هیچ پیوندی با جهان زنده ندارد یعنی موضوعات بی –هجاها 

بیش از آن، یک برخورد آفریننده و بازآفرین، یک دگرگونی فردی است که 

 پدیدآورندۀ مرحلۀ امر مداخله در متن وجودی شخص است.

ط عینی و سواد دربارۀ شرایوگو با فرد بیدشدن در گفتبنابراین نقش مربی اساساً وار

نیز، ارائۀ ابزاری است تا با آن بتواند خود، خواندن و نوشتن را بیاموزد. این آموزش 

سواد خص بیوسیلۀ شتواند از باال به پایین القا شود؛ بلکه فقط از درون به برون بهنمی
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ما در جستجوی آنچنان روشی  گیرد. بدین منظور،و با همکاری مربی صورت می

بودیم که بتواند ابزاری در دست آموزنده و نیز مربی باشد، ابزاری که براساس بررسی 

بتواند مضمون یادگیری را با روند یادگیری »، 1شناس جوان برزیلیدرخشان یک جامعه

 «ساز کند.هم

 2های مقدماتیاز این رو، در ما عدم اعتمادی نسبت به کتاب
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ای به شخص د داشت، چراکه یک دسته عالمات نوشتاری را همچون ودیعهوجو

. این نمودکرد و او را در نقش مفعول و نه فاعل یادگیری توجیه میسواد ارائه میبی

کردند که چنین نقشی را ایفا نکنند، در نهایت های درسی، حتی اگر تالش میکتاب

واقع داشتند که درقالبی ارزانی میصورت سواد بهکلمات و جمالتی را به شخص بی

خود شخص باید در نتیجۀ تالش خالق خود آن را به دست آورد. در عوض ما مختار 

کارگیری و گزینش کلمات زایشی یعنی آن عناصر هجایی بودیم که با ترکیب از به

کنند. به مردم خواندن و نوشتن یک زبان هجایی، مجدد، کلمات جدیدی را خلق می

ها نشان دهیم که چگونه ان پرتغالی را آموختن، به معنای آن است که بدانمانند زب

اند، نقادانه کشف کنند تا خود بتوانند نقش نامی را که کلمات در آن شکل گرفته

ده رسید پانزده تا هجخالق ترکیب و بازسازی کلمات را به عهده گیرند. به نظر می

رتغالی کافی باشد. هفده کلمۀ زایشی که های اصلی زبان پدادن واجکلمه برای نشان

 رفت، در ضمیمۀ کتاب آمده است.در ایالت ریو به کار می

                                                           
 ، در یک کار چاپ نشده.Celso Beisgelسلسو بیسگل  1
دیداری ضروری است، -من مخالف با مطالعۀ متون که درواقع برای رشد رسانۀ ارتباطی نوشتاری 2

یه شود؛ بلکه کنندگان تهوسیلۀ خود شرکتبایست بهها، این متون مینیستم؛ چراکه در بیشتر قسمت

 های ارتباطی چندگانه است.بۀ ما مبتنی بر کاربرد رسانهدارم که تجرعالوه بر آن، اذعان می
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 گرفت:برنامۀ آموزشی در چندین مرحله صورت می

گام کرد. این تحقیق هنتحقیق دربارۀ واژگان گروهی که فرد با آن کار می :1مرحلۀ 

تنها خص پژوهشگر نهبرخورد غیررسمی با ساکنان منطقه صورت گرفته است. ش

کلماتی را که بیشترین بار معنای وجودی )و در نتیجه بیشترین مضمون احساسی( را 

 نسبت، کلمات و اصطالحاتی راطور نمونه، به همان داراست، بلکه همچنین به
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کند. هایی است که محقق در آن شرکت جسته، انتخاب میکه مربوط به تجربۀ گروه

ها، امیدها و انگیزۀ اعتقادیها، بیبسیاری از آرزوها، محرومیتوگوها این گفت

دهنده، ارتباطات کرد. در طول این مرحلۀ آغازین، تیم آموزشمشارکت را نمایان می

متقابلی با مردم برقرار کرده و اغلب سرشاری و زیبایی دور از انتظاری را در زبان مردم 

 کنند.کشف می

نگی دانشگاه رسیف دارای واژگانی مربوط به بررسی آرشیوهای سرویس گسترش فره

ر ها و موارد زیمناطق شهری و روستایی در شمال شرقی و جنوبی برزیل مملو از مثال

 است:

ماه ژانویه در آن آنجیکو یکی »گفت: مردی از مناطق دورافتادۀ ریوگراند و نورت می

نویه همچون ریسمان سختی کردن است؛ چراکه ماه ژاها برای زندگیترین ماهاز سخت

 «فشارد.گلوی ما را می

خواهم خواندن و نوشتن بیاموزم تا من می»گفت: سوادی از اهالی رسیف میمرد بی

 «بتوانم به موجودیتی که در آن، سایۀ دیگران باشم، خاتمه دهم.

 «مردم چیزی برای گفتن دارند.: »1مردی از فلوریانوپولیس

                                                           
1 Florianopolis 
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م، بلکه چیزم، خشمگین نیستمن از اینکه بی»گوید: می آلویمردی دیگر با لحن بغض

 «توانم بخوانم.خشمم از این است که نمی

 «من صاحب مدرسۀ جهان هستم.»گفت: سوادی از قسمت جنوبی کشور میشخص بی

طرح ای این پرسش را مکه گفتۀ او پروفسور جومارد دوبرویتو را واداشت تا در مقاله

 سالمندی که راستی بهآیا به»که  کند
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 1«توان آموخت؟، چه می«من صاحب مدرسۀ جهان هستم»دارد اظهار می

خواهم خواندن و نوشتن را بیاموزم تا من می»گفت: سوادی از سائوپائولو میفرد بی

کسی که کلمۀ دانستن را دقیقاً در معنای درست آن یعنی « بتوانم جهان را تغییر بدهم.

 برد.کار میود بهکردن در واقعیت خدخالت

تی از و وق« اندازند.کار میمردم مغزشان را به»شخص دیگر با زبانی رمزگونه گفت: 

او پرسیده شد که منظورش چیست، او با مفاهیمی که دال بر درک پدیدۀ حضور 

اید تا کنندۀ آن است که پروفسور، شما آمدهاین گفته تبیین»جمعی است، جواب داد: 

 «وگو کنید.ردم گفتبا من، یعنی با م

تا بتواند مواد کافی  2وسیلۀ متخصصین تفسیر شودشایسته است که چنین گفتارهایی به

ای که باید در برنامه به کار برد، های زایندهرا برای فعالیت مربی فراهم آورد. واژه

آید و نه از کنکاش فردی دست میلزوماً از دل این تحقیق فرهنگ لغات در محل به

 ها را هم فراهم آورد.حتی اگر با تخصص ویژۀ خود فهرستی از واژه مربی؛

                                                           
1 Educacao de Adultos e Unificacau de cultura, “Estudos Revista de Cultura,” Universidade 
de Recife, 2-4, 1963. 

ون را به کمک ، استاد نظریۀ سوادآموزی، بسیاری از این متLuis Costa Limaلوییز کاستا لیما  2

 سواد، تجزیه و تحلیل کرده است.نویسندگان بی
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های زاینده از فرهنگ واژگانی که تحقیق شده. معیارهای زیر گزینش واژه :2مرحلۀ 

 باید حاکم بر گزینش آنان باشد:

 الف( غنای واجی؛

 شده باید در ارتباط باای انتخابهب( پیچیدگی آوایی )واژه
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تر ساده تدریج از کلماتآوایی زبان باشد، یعنی آن که در یک توالی بههای پیچیدگی

 به کلمات دشوارتر سیر کند(؛

ی تر یک کلمه با واقعیت سیاسی، فرهنگدهندۀ پیوند وسیعج( نواخت عملی که نشان

 و اجتماعی موجود است.

لسفی فاین معیارها بر اساس نظریۀ »پروفسور جارباس ماسیل اذعان داشته است که: 

کلمۀ  شوند: بهترینها که کارکردی صوری و نیز عملی دارد، ارزیابی میعالیم و نشانه

واجی،  نشینی )غنایمالک هم« درصد»ای است که دربرگیرندۀ بیشترین زایشی کلمه

ها، هجاها و انهای از نشبا دسته« پذیریقابلیت ترکیب»حد پیچیدگی آوایی ترکیبی، 

بیشترین یا کمترین درجۀ پیوستگی میان کلمه و چیزی که غیره(، مالک معنایی )

مسمی آن است(، بیشترین یا کمترین ارتباط میان کلمه و شی مادی نشان داده شده، 

های اکنشبندی وبیشترین یا کمترین بار آگاهی که واژه بالقوه در خود دارد، یا طبقه

د، ایجاد گیرنکار میهفرهنگی که کلمات در شخص و یا گروهی که آن را ب-اجتماعی

 1«کند.می

های وجودی نمونۀ گروهی که دادن حالتنشان«: قوانین مدون»آفرینش  :3مرحلۀ 

ها وظیفۀ چالش و طرح مسائل وضعیتی کند. این نمایششخص در آن کار می

                                                           
1 “A Fundamentacao Teorica do Sistema Paulo Freire de Educacao,” Estudos 
Universitarios, Revista de Cultura, Universidade do Recife, No. IV, 1963. 
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ها و با روهوسیلۀ گتواند بهشده را دارند که دربرگیرندۀ عناصری هستند که میتدوین

کننده، مجدداً مدون شود. بحث دربارۀ این قوانین مدون همزمان با هماهنگراهیابی 

 ها را در جهتشتن به افراد، گروهآغاز آموزش خواندن و نو
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تر رهنمون خواهد شد. این مجموعۀ مدون، اگرچه بیشتر مسائل یک آگاهی انتقادی

ای تجزیه و تحلیل اندازی برگشاید، اما در عین حال، چشممحلی آشناتر را بازمی

گسترد. کلمات زاینده در مجموعۀ مدونی ای را نیز در برابرمان میمسائلی ملی و ناحیه

بندی آن بر اساس پیچیدگی آوایی است. یک کلمۀ زایشی اند که طبقهمنظم شده

دهندۀ تمامی یک وضعیت و حالت باشد و یا ممکن است فقط به ممکن است نشان

 اره کند.یکی از عناصر وضعیت اش

را داشته  کنندگانتهیۀ دستور جلسه که باید صرفاً جنبۀ کمک به هماهنگ :4مرحلۀ 

 باشد و نه همچون برنامۀ خشکی برای اجراکردن باشد.

های واجی مرتبط به کلمات زایشی، هایی که روی آن همنشینتهیۀ کارت :5مرحلۀ 

 تجزیه شوند.

کننده است. آموزش های هماهنگیک مسألۀ اساسی در ارائۀ برنامه، هدایت گروه

جنبۀ صرفاً تکنیکی شیوۀ عمل چندان مشکل نیست، سختی کار بیشتر در نحوۀ آفرینش 

یک برخورد جدید نهفته است یعنی برخورد جدلی که جای آن در آموزش و پرورش 

ا کنند وگو گرایش پیده جدل و گفتکنندگان باید بتوانند بما خالی است. هماهنگ

ی و لزوماً توی-وشنود یک ارتباط منپیش برند. گفتتا امر آموزش، و نه همسازی را به

شود،  تبدیل« آن»به یک شیء، به یک « تو»پیوندی میان دو فاعل است. آن زمان که 

گفتگو منحرف شده و آموزش روال نادرستی به خود خواهد گرفت. دورۀ آموزش 
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وشنودی شدن جو ضدگفتوشنودی ادامه یابد تا از غالببا هوشیاری کامل گفت باید

 کنندگان جلوگیری شود.بر هماهنگ
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های شکل اسالید، فیلم استریپ و یا پوستر آماده شد، زمانی که تیمزمانی که مواد به

های روش کار توجیه شدند و کننده نسبت به تمامی جنبهکننده و نظارتهماهنگ

 شود.دستور کار را ارائه دادند، خود برنامه آغاز می

سواد بود، توان این حقیقت را توضیح داد که شخصی که تا چند روز قبل بیچگونه می

د؟ زمانی ها را نیاموخته بود، بنویسهای ترکیبی که حتی آنتوانست کلماتی را با واجمی

تا احساس  –و موفق شد  –د که او به مکانیسم ترکیبات اصوات دست یافت، تالش کر

 1صورت نوشتاری نیز تبیین کند.زند، بهخود را به همان شکل که از آن حرف می

خواهم تأکید کنم که در آموزش بزرگساالن، برای پیشگیری از روند خشک و می

دهنده باید شرایط کسب آگاهی انتقادی را برای آنان مکانیکی، شخص آموزش

 توانند خواندن و نوشتن را بیاموزند.پذیر کند تا خود بامکان

کند تا از واقعیت وجودی و طور که یک روش آموزشی فعال به فرد کمک میهمان

شرایط خود به عنوان یک موجود زنده، یک فاعل، هشیارانه آگاه شود، این روش، 

شود. هنگامی که میابزار گزینش او نیز خواهد شد. در این مقطع است که او آگاه 

 ز اهالیفردی ا
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ای طبیعی نوشتند و کاماًل بر تردیدهروشنی می سوادان با اعتقاد وطور کلی، بیبسیار جالب بود که به 1

راد از همان شود که این افکرد که این مسأله ازآنجا ناشی میشدند. الزا فریره تصور میمبتدیان چیره می

خواهد شناسانۀ فرهنگ و کشف خود به عنوان موجودی که میابتدا با آغاز بحث دربارۀ مفهوم انسان

آمد که شان به وجود مید، لزوماً یک اعتماد احساسی فزاینده در یادگیریهرچه بیشتر انسان کامل باش

 شد.بازتاب آن در جنبش عملی آنان نمودار می
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وابسته به  و کادر« جوآو گوالرت»سواد بود، در برابر پرزیدنت که سابقاً بی« آنجیکو»

کرد، اذعان داشت که او دیگر بخشی از توده نیست، بلکه صحبت می 1جمهوررئیس

ه بود؛ کار بردیکی از افراد مردم است، درواقع عبارتی بیش از یک عبارت ساده را به

فهوم را آگاهانه انتخاب کرده بود. او با انتخاب مشارکت مصممانه که او در حقیقت م

ده بود. ها خط بطالن کشیپذیری احساسی تودهمتعلق به مردم است، درواقع بر تسلیم

 اکنون آدمی آگاه شده بود.او هم

کردم، طرح سوادآموزی ملی وزارت آموزش و فرهنگ که من با آن همکاری می

این برنامۀ آموزشی در سراسر برزیل بود. روشن است که ما هدفش توسعه و تقویت 

ای توانستیم این کار را تنها به یک برنامۀ سوادآموزی منحصر کنیم، حتی برنامهنمی

که بیشتر انتقادی بود تا مکانیکی. با حفظ همان روحیۀ تعلیم و تربیت ارتباط انسانی، 

متفاوت از دورۀ تحصیلی بود، بایست مرحلۀ بعد از سوادآموزی را که لزوماً می

نقض  1964ریزی کنیم. اگر برنامۀ سوادآموزی ملی با کودتای نظامی در سال طرح

های فرهنگی، کارکرد خود را در سراسر کشور به منصۀ شد، بیست هزار هستهنمی

ها بر آن بودیم تا مضامین خاص مردم رساندند. در این طرح، از طریق هستهظهور می

یری وسیلۀ متخصصین تحلیل و به واحدهای یادگحقیق کنیم. این مضامین بهبرزیل را ت

ای هشد؛ همانطور که ما این کار را در مورد مفهوم فرهنگ و وضعیتبندی میطبقه

شده که در ارتباط با کلمات زایشی قرار داشت، نیز انجام داده بودیم. ما با این مدون

 بندی شدۀ مضامین، فیلمدهای طبقهواح
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در اینجا باید متذکر شوم که ما از کمک پرزیدنت گوالرت، بائلو دوتارسو و جولیو سامباکی وزرای  1

 مند شدیم.نیز بهره فرهنگ، پروفسور جوآوآلفردو داکوستالیما رئیس دانشگاه رسیف
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تن این کردیم. و با آمیخای با ارجاع به متون اصلی، تهیه میاستریپ و نیز ستون ساده

توانستیم برنامۀ اساسی پس از سوادآموزی را ارائه دهیم. پس از آن، ای، میمواد پایه

شناختی مناسب برای مدارس و ای و ارجاعات کتاببا تهیۀ فهرستی از واحدهای پایه

مان را گسترش داده و به بیگانگی و همسازی شدیم تا حوزۀ برنامهمی ها، قادردانشکده

 مان کمک کنیم.مدارس با واقعیت جامعه

ینانه، بطور واقعتوانستیم بهدر همان زمان، ما آغاز به تهیۀ موادی کردیم که با آن می

آموزشی را به مرحلۀ عمل درآوریم که مشوق آن چیزی بود که آلدوس هاکسلی آن 

کنندۀ نامیده است تا به عنوان پادزهری علیه نیروی تسلیم 1«هنر جداسازی تصورات»را 

 2تبلیغات از آن بهره گیریم.

غاتی وگو، فریب نهفته در آگهی تبلیبرای مثال، همین که مردم از طریق بحث و گفت

ن که دهد )یعنی اییک سیگار، که زن خندان زیبایی را در لباس بیکینی نشان می

ای با خود سیگار ندارد(، آن زن، لبخند او، زیباییش و لباسش هیچ رابطه درواقع

 به کشف تفاوت میان آموزش و تبلیغیابند، همزمان با این ادارک، آغاز درمی
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1 Ends and Means (New York and London, 1937), p. 252. 

ه در مورد گرفت( را کمن هرگز تبلیغاتی )که با دقت بسیار، عادات ذهنی ضدانتقادی ما را در نظر می 2

ام. مجسمۀ کاندیدای نمایندگی با گرفت فراموش نکردهیک چهرۀ عمومی برزیلی صورت می

شد. پس از حرکت کرد، نمایش داده میهای او اشاره میها، دهان و دستکه به سر، چشم هاییپیکان

 خواند:ها، گوینده چنین میپیکان

 کند!نیازی نیست که شما بیندیشید، او به جای شما فکر می

 بیند!نیازی نیست که ببینید، او به جای شما می

 د!زننیازی نیست صحبت کنید، او به جای شما حرف می

 کند!نیازی نیست که حرکت کنید، او به جای شما حرکت می
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که  کنندکنند و همگام با آن خود را آماده برای بحث و ادراک فریب مشابهی میمی

کنند تا بتوانند به است. آنان خود را مجهز مینهفته  1در تبلیغ سیاسی یا ایدئولوژیکی

 رسید که این روشی استبپردازند. درواقع، همیشه به نظرم می« جداکردن تصورات»

 برای دفاع از دموکراسی و نه برانداختن آن.

دفاع از »بخشیدن به آن برای توان دموکراسی را با غیرعقالنی کردن آن؛ با جزمیتمی

تر انگیزکردن آن، در جایی که فقط بر بس؛ با نفرت«تالیتاریآن در برابر جزمیت تو

دگی که تنها در گشودگی زنکند؛ با بستن آن، درحالیعشق و احترام به فرد رشد می

ل آن به برانگیز باشد؛ با تبدیماند؛ با تغذیۀ آن منبع ترس، زمانی که باید شجاعتمی

 یروی ضعیف؛ باتمگر برای ستم بر نابزاری در خدمت نیروی قدرت س
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ملی که چنان غیرعگذار روشی آنپایه»، «سوادبی»، «نادان»در تبلیغاتی که علیه خود من برپا شد، مرا  1

« مبدع»اند. گفته شده است که من ، قلمداد کرده«حتی نتوانست به مؤلف آن خواندن و نوشتن بیاموزد.

ته شده ام(. گفای کردهام )گویی که من اصال چنین اظهارنظر غیرمسئوالنهدی نبودهوشنوروش گفت

عنوان مربیان امریکای شمالی یا اروپایی را به ناحق به»ام و کار انجام نداده« هیچ کار اصلی»است که من 

دیویی  با گفتۀگذاری من همواره ام. )در مورد مسألۀ بدعتگذار برزیلی، به خود نسبت دادهمؤلف پایه

، بلکه «غیرعادی و تخیلی بودن»گوید: ابتکار از نظر افراد منطقی نه به مفهوم ام که میموافق بوده

 Democracy and« اند.قراردادن چیزهای عادی است در کاربردی که قبالً دیگران به آن نایل نشده»

Education, (New York, 1916, p. 187) هرگز مرا آزرده نساخته است؛ اما ها یک از این سرزنشهیچ

کند، شنیدن و خواندن این اتهام است که گویی من با روش خود قصد آنچه که مرا آشفته و مبهوت می

ام. درواقع، جرم حقیقی من این بود که من سوادآموزی را بیش از یک را داشته« کردن کشوردگرگون»

دیدم. از که از نظر انان خطرناک بود، در ارتباط می آورم و آن را با آگاهیشمار میمسألۀ مکانیکی به

داشتن بر این دیدگاه بود که من آموزش را تالشی برای آزادسازی انسان و نه وسیلۀ دیگری برای سلطه

 آوردم.شمار میاو، به



 آموزش و بیداری 

کردن آن علیه مردم؛ با ازخودبیگانه کردن یک ملت به نام دموکراسی، مسلح

 برانداخت )حتی اگر این کار زیر عنوان دموکراسی انجام گیرد.(

هایم ای که مانای فراتر برد، درجهکند که آن را به درجهکسی از دموکراسی دفاع می

ترساند؛ که ای که مردم را نمیدموکراسی –خواند می« دموکراسی مبارز»آن را 

ود؛ که از آنکه جزمی شریزی کند؛ بیتواند برنامهکند؛ که میکشی را متوقف میبهره

شود آنکه بیزاری بیافریند؛ که بیشتر از روحیۀ انتقادی تغذیه میکند، بیخود دفاع می

 و نه از روحیۀ غیرعقالیی.
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 پیگفتار
 

شدن بر فقدان تجربۀ دموکراسی از امروز، آنچه هنوز پیش روی ماست، وظیفۀ چیره

ر برزیل ای است که دطریق تجربۀ مشارکت و نیز مسئولیت برانداختن جو غیرمنطقی

 مسلط گشته.

هنوز خیلی زود است تعیین کنیم که این شرایط تا چه حدی بدون برافروختن 

تر بازسازی، مهار خواهند شد. اما از سویی احتمال تر و یا اشکال جدیعظیمانفجارهای 

گرایی غیرعقالنی، پدیدار گشته، خود دارد جو احساسی شدیدی که در نتیجۀ فرقه

بتواند راه جدیدی را از دل روند تاریخی بگشاید تا جریان زندگی مردم برزیل گرچه 

ا هدایت تر، حرکت خود راشکالی انسانی با سرعتی کندتر، ولی با اطمینان بیشتر و

 کند.
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 هاضمیمه
 

های فرهنگی مورد را که در حلقه« هاییوضعیت»آید، هایی که در ضمیمه میطرح

بود، از  1ها که متعلق به فرانسیسکو برنانددهد. اصل طرحبحث قرار گرفته، نشان می

که  2وسیلۀ هنرمند دیگر برزیلی، ویسنت دوآبروهای کنونی بهمن غصب شد و طرح

 اکنون در تبعید است، تهیه شده.هم
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 شناخت انتقادیآموزش 

 

 

 وضع اول

 انسان در جهان و با جهان، طبیعت و فرهنگ

 –پذیر عنوان موجودی ارتباطانسان به –در جریان بحث دربارۀ این وضع 

کنندگان به جایگاه تشخیص میان دو جهان: جهان طبیعت و دنیای فرهنگ، شرکت

عنوان موجودی که در جهان و با جهان است، نهند. آنان وضع هنجار انسان بهگام می

ازد، سعنوان موجودی خالق و بازآفرین که با کار خود مداوماً واقعیت را متحول میبه

چه کسی بهتر کار را »هایی چون طرح پرسش نمایند. این هدف به کمکادراک می

که با توجه به « انجام داد؟ چرا او این کار را کرد؟ چگونه کار را انجام داد؟ چه وقت؟

گرفتن دو مفهوم شود و با شکلگردد، حاصل میوضع تکرار می« عناصر»دیگر 

اساسی: یعنی ضرورت و کار، مقولۀ فرهنگ در یک سطح اولیۀ زیستی آن، روشن 

خواهد شد. انسان کار را بهتر انجام داد؛ چراکه او نیازمند آب بود و این را به سبب 

ارتباط داشتنش با جهان انجام داد و با این کار، آن شیء را موضوع دانش خود ساخت. 

شوندگی سپرد. پس، انسان خانه ساخت و نیز او با کار خود جهان را به روند دگرگون

آن مرحله، کسی با گروه، به زبانی بسیار ساده اما با عبارات  لباس و ابزار کارش را. از

ث کند. که دیگر همچون روابط بحها بحث میعینی و انتقادی دربارۀ روابط میان انسان

اعل انسانی ای نیست؛ بلکه مناسبات میان دو فپذیر یا استحالهشدۀ قبلی، مناسباتی سلطه

 است.
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 وضع دوم

 ان با طبیعتوگوی انسگفت

ها که روابط میان افراد فاعل است و در وضع اول، ما به تحلیل مناسبات میان انسان

جو باشد، پرداختیم. اکنون در رویارویی با وضع دوم، گروه به تحلیل تواند سلطهنمی

وگو، یعنی ارتباط متقابل میان خود، یعنی برخورد با مسئلۀ آگاهی، مسئلۀ گفت

ول و وسیلۀ انسان متحکه به –گری جهان د تا میانجیشوپردازد. او برانگیخته میمی

الودۀ شود تا دربارۀ شرا در این ارتباط ارزیابی کند؛ برانگیخته می –شود انسانی می

 انگیز، به بحث پردازد.وگوی خالق، انتقادی، امیدبخش، فروتنانه و عشقگفت

 

رد؛ فرهنگ تأکید دا گیرد که همچنان بر مفهومای را دربرمیسه وضع بعدی، مجموعه

 شود.های حقیقی نیز بحث میهای گرایشدر عین حال که همزمان، سایر جنبه
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 شناخت انتقادیآموزش 

 

 وضع سوم

 سوادشکارچی بی

در این وضع، بحث دربارۀ تشخیص این مسئله که چه چیز به طبیعت و چه چیزی به 

گ در فرهن»دارند که: کنندگان اذعان میگیرد. شرکتمیفرهنگ تعلق دارد، شکل 

و وقتی  «این تصویر، تیر است، کمان است و جامۀ پری است که فرد بومی بر تن دارد.

شود که مگر نه اینست که پر و بال متعلق به طبیعت است، آنان از آنان پرسیده می

اند. ندهاند که روی پرعتها تا وقتی جزء طبیپر و بال»گویند: همیشه چنین پاسخ می

 هایش را کند و با کار خود، آن را تغییرپس از این که انسان پرنده را شکار کرد و بال

یدن )من فرصت شن« اند.ها جزء تمدن انسانشکل داد، دیگر جزء طبیعت نیستند. آن

ر عص ام.( با تمیزدادناین پاسخ را به دفعات متعدد، در مناطق گوناگون کشور، داشته

کنندگان به ادراک آنچه که تاریخی شکارچی از عصر خود، شرکت-فرهنگی

انسان با  کنند که وقتییابند. آنان کشف میشود، دست میفرهنگ ابتدایی نامیده می

ار دهد و دیگر نیازی به شککارگیری ابزار، بازوان خود را پنج تا ده یارد امتداد میبه

تنها او فرهنگ را خلق کرده است. و با انتقال نهبا دست خود ندارد، آن وقت است که 

های جوان، کارگیری ابزار، بلکه همچنین صنعت ابتدایی ساختۀ خود به نسلروش به

کنندگان دربارۀ نقش آموزش در فرهنگ ابتدایی، آفریند. شرکتاو آموزش را می

ه آنان اکنند. آنگتواند به سالست از سواد حرف بزند، بحث میجایی که کسی نمی

ست ای است که متعلق به سه فرهنگ ابتدایی اسوادی مرحلهکنند که بیدفعتاً درک می

ای است که انسان مجهز به فن خواندن و نوشتن نیست. این ادراک برای بعضی مرحله

 انگیز است.کنندگان، بسیار حیرتشرکت
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 وضع چهارم

 شکارچی باسواد )فرهنگ کتابت(

کنندگان شکارچی را همچون انسانی متعلق شود، شرکتوضع طرح می زمانی که این

سواد باشد. آنان دربارۀ شناسند؛ اگرچه ممکن است بیبه فرهنگ خودشان، بازمی

کنند. پیشرفت صنعت که در پدیدۀ تفنگ در مقایسه با تیر و کمان نمود یافته، بحث می

روح خالق او در تحول جهان  آنان فرصت در حال افزایش انسان را که نتیجۀ کار و

دهند که ها این واقعیت را مورد بحث قرار میدهند. آناست، مورد تحلیل قرار می

هت کند که در جچنین تغییر و تحولی فقط تا آنجا معنی حقیقی خود را حفظ می

کردن انسان و در خدمت آزادسازی او باشد. سرانجام، آنان به تحلیل نهایی انسانی

 پردازند.ش در پیشرفت مینتایج آموز
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 وضع پنجم

 شکارچی و گربه

های اصلی مشخصۀ تفاوت اشکال بودن در کنندگان جنبهبا طرح این وضع، شرکت

عنوان دهند. آنان از انسان بهرا مورد بحث قرار می –میان انسان و حیوان  –جهان 

عنوان موجودی داند، بلکه از دانستن خود آگاهی دارد؛ بهموجودی که نه فقط می

عنوان فردی که به جهان شدن او، بهعنوان شناختی در روند منطقیآگاه در جهان؛ به

 کنند.اندیشد، صحبت میتوجه داشته و بدان می

 

سواد برزیلی را فراموش های قبلی، من هرگز برخورد آن مرد بیرحبا توجه به ط

آن  –اند از این سه تصویر، فقط تا شکارچی»گفت: کنم که با اعتماد به نفس مینمی

اند به دلیل این که قبل و بعد از شکار، فرهنگ را خلق ها شکارچیدو انسان؛ آن

آفریند، فرهنگ را در حین شکار می)او فقط در این مورد که بگوید انسان « کنند.می

آفریند. سومی، گربه، نه قبل و نه بعد از شکار، فرهنگ نمی»دچار خطا شد.( او افزود: 

ص ظریف در با این تشخی« کننده است.گربه شکارچی نیست، بلکه فقط یک تعقیب

 گذاری میان شکار و تعقیب، این شخص نکته اساسی را دریافت: آفرینش فرهنگ.فرق

های بسیار دربارۀ انسان و حیوان، دربارۀ ها، منتهی به دریافتث از این وضعیتبح

 قدرت خالق، آزادی، هوشیاری، غریزه، آموزش و تربیت، شد.
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 وضع ششم

 سازدانسان با کار خود مادۀ طبیعت را دگرگون می

ها ر انساناین تصوی بینیم؟ دردر اینجا چه می»کند: هایی را مطرح میمربی چنین پرسش

 آنان در حال ساختن چیزهایی»گویند: کنندگان پاسخ میو همه شرکت« کنند؟چه می

 آنان مادۀ طبیعت را با کار خود»دهند که و بسیاری نیز جواب می« با گل رُس هستند.

 «دهند.تغییر می

ند آن ان مانکنندگهایی دربارۀ کار )که حتی بعضی از شرکتپس از یک رشته تحلیل

بی این کرد(، مرصحبت می« بردن از ساختن چیزهای زیبالذت»مرد برزیلیایی، دربارۀ 

کند که آیا کاری که در تصویر این وضع نشان داده شد، محصولی پرسش را مطرح می

یک »دهند آری: شکل یک شیء در فرهنگ را خواهد داشت. و آنان پاسخ میبه

 غیره.و « یک ظرف آب»، «یک کوزه»، «گلدان
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 وضع هفتم

 یک گلدان، محصول کار انسان بر روی مادۀ طبیعت

شدت تکان خوردم در جریان بحث از این وضع، در یک حلقۀ فرهنگی رسیف، به

دانم سازم. من میمن فرهنگ را می»گفت: وقتی شنیدم که زنی با تمام احساسش می

ها در کنندگان با اشاره به گلاز شرکت بسیاری« که چگونه این کار را انجام دهم.

عنوان تزیین، جزئی از اند؛ اما بهها به عنوان گل، طبیعتاین»گویند: گلدان، می

شناسی تولید که در مفهومی از ابتدا برانگیخته شده بود، بعد زیبایی« اند.فرهنگ

رهنگ در ه فطور کامل در وضع بعدی، جایی کنمود. این جنبه بهاکنون برجسته میهم

 حد یک ضرورت معنوی تحلیل شده، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
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 وضع هشتم

 فن شاعری

داند خواند. هر کسی معموالً میابتدا، مربی متنی را که قبالً طرح شده، به آرامی می

یک  اشکنندگان شعر مردمی را شعری که سرایندهشرکت« این یک شعر است.»که 

کنند که آیا شعر فرهنگ کنند. آنان بحث میساده از مردم است، توصیف میفرد 

طور که گلدان فرهنگ شعر فرهنگ است، همان»دارند که هست یا نه. آنان اذعان می

در جریان این بحث آنان با مفاهیمی انتقادی « است؛ اما شعر با آن متفاوت است.

ت پاسخ سان نیست، به یک ضرورت متفاواش یکیافتند که تبیین شاعرانه که مادهدرمی

 هایهای عامیانه و ادیبانۀ بیان هنرمندانه در حوزهدهد. پس از بحث دربارۀ جنبهمی

خوانی کرده و آن را به یک بحث گروهی تبدیل گوناگون، مربی متن را دوباره

 کند.می
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 وضع نهم

 الگوهای رفتار

ای از فرهنگ، تحلیل عنوان جلوهالگوهای رفتار را به در این وضع، ما امیدواریم که

 کنیم تا سرانجام به بحث دربارۀ علل مقاومت در برار تغییر بپردازیم.

از جنوب برزیل و یک کاوبوی اهل شمال شرقی برزیل را که هر  1تصویر، یک گاچو

با آغازکردن صحبت دربارۀ  دهد.یک ملبس به لباس سنتی خود است، نشان می

شود. موضوع لباس پوشیدن آنان، بحث به بعضی اشکال رفتاری آنان کشیده می

ر اینجا، د»های فرهنگی جنوب برزیل، این جمله را شنیدم که: بار در یکی از حلقهیک

. بینیم. سنت لباس پوشیدنجنوب و شمال شرقی، را می –های دو منطقۀ برزیل سنت

ن که سنت شکل بگیرد، ضرورتی برای چنین لباس پوشیدنی وجود داشت: اما پیش از آ

یکی نیاز به لباس گرم و دیگری لباس چرمی ضخیم. گاهی اوقات ضرورت تغییر 

 «پاید.کند؛ اما سنت همچنان میمی
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 وضع دهم

 یک حلقۀ فرهنگی در عمل

 های پیشینبرنهادی از بحث

ت خود را سادگی هویکنندگان در حلقۀ فرهنگی، بهشرکتبا دیدن تصویر این وضع، 

یز یافتۀ دانش و نعنوان یک تحقیق نظامدهند. آنان دربارۀ فرهنگ بهتشخیص می

نند. یکی ککردن اساسی، بحث میشدن فرهنگ در متن کلی دموکراتیزهدموکراتیزه

بایست از هنگ میشدن فردموکراتیزه»سواد گمنام زمانی گفته بود: از آموزگاران بی

دهیم، شروع شود و نه از آنچه عنوان مردم انجام میآنچه که ما هستیم و از آنچه که به

عالوه بر بحث فرهنگ و «. خواهندکنند و برای ما میکه بعضی مردم فکر می

کنندگان به تحلیل کارکرد یک حلقۀ فرهنگی، اهمیت شدن آن، شرکتدموکراتیزه

 پردازند.شدن آگاهی، میوگو و روشنگفت پویایی آن، قدرت خالقۀ

وم شدت برانگیخت تا در شب سهای قبلی در دو نشست بحث شد که گروه را بهوضع

شمار عنوان کلیدی برای ارتباط نوشتاری بهبرنامۀ سوادآموزی خود را که اکنون به

 رود، آغاز نهند.می

ت عنوان نتیجۀ منطقی حرکبهیابد؛ سواد فقط در این مفاهیم است که معنی خود را می

شان در فکرکردن دربارۀ جهان، دربارۀ ها برای آغاز به تفکر دربارۀ توانانسان

شان در تغییر جهان، دربارۀ شان در جهان، دربارۀ کارشان، دربارۀ قدرتموقعیت

دربارۀ نفس آموزش و سواد که لزوماً فقط در حد یک چیز  –دستیابی به آگاهی 

ست ها به دعنوان آفریدۀ خود آنگردد و بهماند و بخشی از انسان مییخارجی باقی نم

 سوادآموزی که در جریان آن، انسانآید. من فقط برای آن برنامۀ می
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عنوان نیرویی که جهان را دگرگون یابد، یعنی بهشان درمیکلمات را در اهمیت واقعی

 سواد نسبت میان ناآگاهی و شعور را کشفسازد، اعتبار قائلم. همچنان که انسان بیمی

رمان ها فهایی را که گروه نخبۀ دروغین به کمک آن بر آنکند، یکی از اسطورهمی

ندن و نوشتن بدین معنی است که از انسان خواسته شود تا ریزد. خواراند، فرومیمی

ف دارد تا کشآن است، تفکر کند، او را وامی باو  دردربارۀ خود و دربارۀ جهانی که 

کند که جهان ازآن اوست، و کارش بهایی نیست که در ازای بودن در جهان 

هان رکردن جکمک در امر بهتو  –ورزی پردازد؛ بلکه بیشتر ابزاری برای عشقمی

 .است
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