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 سرآغاز

 

شتر و ، بیحالبااینشود. سوادی معموالً به کشورهای جهان سوم منتسب میبحران بی

کتاب بسیار  کند.سوادی توسعۀ مداوم کشورهای بسیار صنعتی را تهدید میبیشتر بی

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

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

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

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

هد. این دعدالتی عمیقی را شکل میکند، بلکه بینظم اقتصادی جامعه را تهدید می

 گیری برایسوادان در تصمیمای دارد، ازجمله ناتوانی بیعدالتی عواقب جدیبی

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

 کند.وکراتیک جامعه را تضعیف میکند. اصول دممی

سوادی در سراسر جهان، اگر با آن مبارزه نشده باشد، ضعف نهادهای بحران بی

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

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

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

 با فصاحت بیان شده است. متحدهایاالتدر تحلیلش از جامعۀ 

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

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

که جمعیت کنند، درحالیکنترل می بر جامعۀ خصوصی دولت را

کند. بنابراین، دموکراسی چنانکه در سروصدا مشاهده میبی

ست. است، سیستم تصمیم نخبگانی و تصویب عمومی متحدهایاالت

گیری سیاست عمومی تهدیدی جدی نسبتاً، مشارکت مردمی در شکل

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

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

، حداقل تا حدی، نهضت سوادآموزی انتقادی «بحران دموکراسی»به منظور غلبه بر این 

ان های کنونی دربارۀ بحرباید برقرار شود. نهضت سوادآموزی است که باید از بحث

عنای های قدیمی در رابطه با مارزشسواد فراتر رود، که تمایل به بازیافت مفروضات و 

سودمندی سواد دارد. به معنای این تصور که سوادآموزی یک فرایند مکانیکی ساده 

 های خواندن و نوشتن تأکید دارد.است که بیش از حد بر اکتساب فنی مهارت

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

د تا حدی شورهنگی هستیم. در تحلیل ما، سواد بدل به ساختاری معنادار میسیاست ف

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

تر، سواد اینطور تحلیل شده است کند. در معنای وسیعناتوانمندسازی مردم عمل می

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

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

سواد  شناختی آن فراتر رود. آنگاه،به دنبال مفهومی از سواد هستیم که از محتوای ریشه

از . نیای کامالً مکانیکی تقلیل یابدمثابۀ دامنهتواند به رفتار حروف و کلمات بهنمی
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مثابۀ رابطۀ داریم از این درک صلب از سواد فراتر رویم و شروع به دیدن آن به

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

 کنند.می یردهد که یادگیرندگان در آن سبسیار کلی رخ می

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

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

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

. فصولی 3کنند؛ و ارائه می 3بیسائو، و گینه2، سائوتومه و پرینسیپه1همچون کیپ ورد

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

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

 کند.می

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

دهد که بنیانی برای توسعۀ ای قرار میهرا در زمین سواد: خوانش کلمه و جهان

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

 های روشنگرشمان را از هنری ژیرو برای نظرات و مشارکتمایلیم سپاس صمیمانه

مان در دپارتمان زبان سازی متن بیان کنیم. از همکاران و دوستاندر طول آماده

شان از زمان دریغبرای حمایت بی 5در بوستون 4گلیسی دانشگاه ماساچوستان

، پولی 8، ران شرایبر7، ویویان زامل6ویژه نیل براسپردازی این کتاب متشکریم، بهایده

                                                           
1 Cape Verde 
2 Sāo Tomé and Príncipe 
3 Guinea-Bissau 
4 University of Massachusetts 
5 Boston 
6 Neal Bruss 
7 Vivian Zamel 
8 Ron Schreiber 
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. همچنین از جک 5، و آن برثهوف4، السا آورباخ3، کندیث میشل2، النور کاتز1اولیشنی

 کنیم.برای کمک ارزشمندشان در ویرایش متن قدردانی می 7و جولی براینز 6کیمبال

هایی از این کتاب اش در ترجمۀ بخشالعادهبرای کمک فوق 8از دیل کویکی

سازی متن کمک کرد که صبورانه با تایپ و آماده 9سپاسگزاریم. از باربارا گریسفا

هایمان برای ششان از تالهایمان برای حمایت مداوم، از خانوادهدرنهایتمتشکریم. 

 ای ممکن سپاسگزاریم.شرکت در توسعۀ پروژه

 پائولو فریره

 دونالدو ماسدو

 

 

 

                                                           
1 Polly Ulichny 
2 Eleanor Kutz 
3 Candace Mitchell 
4 Elsa Auerbach 
5 Ann Berthoff 
6 Jack Kimball 
7 Julie Brines 
8 Dale Koike 
9 Barbara Graceffa 



 15    پیشگفتار

 

 

 

 

 پیشگفتار

 آن برثهوف

 

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

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

هایش، او در تالش برای متمرکزساختن تالش –گوید خواند را میمی« 2وجدان»او 

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

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

 «به هدف تأمل انتقادی ما شود.

روشی  مان ودباره نگاه کنیم به نظریه و عملآموزد دوباره و چنپائولو فریره به ما می

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ت. در نش اسهای پیشیسازیرود، شامل نگاهی دوباره به قاعدهاستاد منطق انتظار می

ای از تأمالت و تجدیدنظرها ، دوباره با مجموعهسیاست آموزشاین کتاب، جانشین 

ای روبروایم: سه تا از آنان در قالب گفتگوهایی بسیط با دونالدو ماسدو، همراه نامه

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

های حلقه»های کار که برای و دیگر کتاب 2برای یادگیری توجهی از متون عملقابل

ها حاکی از اصول پداگوژی اند. )آندر سائوتومه و پرینسیپه تهیه شده« یفرهنگ

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

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

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

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

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

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

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

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

ریره آموزنده است چراکه خانۀ اول او همواره بازگشت به خانۀ اول همراه پائولو ف

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

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

ت عالیزبان یا فرهنگ یا روح انسان آسان نیست: هرکجا انسان نوعی وجود دارد، ف

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

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

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

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

ل اش در مواجهه با مشکگویند نفوذ پائولو فریره و موفقیتمنصفانه است که می

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

وژی دازه اهمیت پداگهای سوادآموزی تا چه انشاید وابسته به اینکه مسئولین برنامه

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

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

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

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

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

ه به آگاهی و عمل گفتگویی بستشان گفتگویی هستند، تعلیم و یادگیری در سرشت

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

یک دیدگاه زبانی فلسفی برانگیخته شده است و از آن  واسطۀبه« آگاهی انتقادی»

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

 ن مطمئن باشد.از آ

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

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

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

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

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

ح کند را طرای که از آن حمایت میوم یادگیریفریره است، فلسفۀ زبان او و مفه

 کنم.می

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

، و دیگرانی که 4، النگر3، کاسیرر2، پیرس1با مفاهیم وایتهد )حیوان نمادین(سخنگو 

عمل »ند: کریره آن را اینگونه بیان میفلسفۀ رهایی از آنان مشتق شده همخوان است. ف

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

دهد، آغاز شود. حتی در طول تاریخ، انسان نوعی پیش از خوانش کلمات انجام می

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

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

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

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

ن را نطور که کسی بتواند بعداً آخوانش کلمه و یادگیری چگونگی نوشتن کلمه آ»

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

 منظورش چیست.

ری آن وکردیم که کشف یا یادآفکر می« رسانۀ ارتباطی» عنوانبهزمانی به زبان 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دگیرندۀ دانشی که یا واسطۀبهپداگوژی پائولو فریره محوری است که یادگیرندگان 

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

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

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

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

 بخشد.اقتدارگرایانه مشروعیت می

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

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

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

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

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

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

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

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

فعالیت  انعنوبههمبستگی پداگوژیک آگاهی انتقادی است؛ القاشده نیست بلکه 

 و تنظیم شده است. ای توسعه یافتهضروری هر یادگیری

هان توانیم نامی بر جدهد: چراکه میزبان همچنین نسبت به قدرت تجسم اطمینان می

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

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

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

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

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

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

 به وجود آورده شود.

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

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

ۀ کند برای آن ضروری است. و این به نوبنقشی که در توسعۀ آگاهی انتقادی ایفا می

های کنندۀ زبان است. در نامیدن جهان، از افراد حلقهخود، وابسته به قدرت دگرگون

وری اسامی آشود مزارع و روستاهایشان را برای جمعفریره خواسته می یفرهنگ

ند. شان دارند بررسی کنهایی که اهمیتی محوری در زندگیها، و فعالیتابزارها، مکان

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

ید سازید. برخی از کلماتی که تولشوند، یک تولیدکنندۀ واژگان که خودتان میمی

ی قابل شناخت هستند. نکتۀ مهم این است که صدا و حرف معنا هستند؛ باقکند بیمی

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

ای تعلیم خواندن که موردعالقۀ کارشناسان آموزشی مطمئناً در مورد دو روش مقایسه

در  –ویسی و رمزنگاری اینطور نیست. رمزن -« 1بگوببین»آوایی و  –امریکایی است 

شوند. متناظر و همزمان آموخته می –شده و آنچه معناداده رابطه با آنچه گفته

شود. با رمزگشایی یا تفسیر حاصل می –یادگیری رابطۀ حروف با صداها  –رمزگشایی 

حاضر « کنندوجود را پروبلماتیزه می»به این ترتیب معنا از ابتدایی که یادگیرندگان 

ای کثیف، یا در واکنش به ای بدوی یا آشپزخانههایی از شکارچیاست. در طرح

ینند بمینامند و اهمیت آنچه بینند را میها، آنچه میای آب یا دیگر رمزنگاریکاسه

 کنند.را یادآوری، شناسایی، و تفسیر می
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کند که برای معلمان تمسخر تفکر جادویی و تالش برای پائولو فریره استدالل می

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

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

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

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

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

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

 تواند خود را رها کند.ای انتقادی میتوسعۀ آگاهی

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

ز آمیهفریره درود کنای« این را بخور. برایت خوب است!»ای دیگر است: تغذیه استعاره

رسیدن به  –مثابۀ گسترش جای آموزش بهبه« اه! فلسفۀ غذایی!»کند، را نقل می 1سارتر

فتگو باید گ –خواهیم به اشتراک بگذاریم های ارزشمندی که میآموزان با ایدهدانش

دربارۀ  یوجود داشته باشد، تبادلی دیالکتیکی چنانکه یادگیرندگان در حلقۀ فرهنگ

گیرند و می ها شکلکنند، در آن ایدهو تفاسیرشان را تفسیر میاندیشند شان میاندیشه

ار ، که در نظریۀ آموزشی امریکایی بسی«شناختی»و « عاطفی»کنند. دوگانۀ تغییر می

کند. او فکر و احساس را همراه با مهم است، در پداگوژی فریره هیچ نقشی ایفا نمی

 .دهیمساخت معنای جهان انجام می های همۀ کاری که درجنبه عنوانبهبیند، عمل می

ها دهتواند این ایتوجه دربارۀ پائولو فریره این است که او مییکی از چیزهای قابل

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

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

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

 العاده است.سخنوری فوق

ت. حتی های دریافتی اسکسی نباید فکر کند خوانش فریره عملی برای بررسی ایده

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ری طرحی گویا از شهری رمزنگا عنوانبهداشتند، نام یک ماهی، و 

های ماهیگیری های معمولی، قایقاش، خانهکوچک با پوشش گیاهی

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

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

ه بودند؛ و دباره، چهار نفر از آنان ایستادند چنان که قبالً توافق کریک

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

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

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

ه ماریو تاین مون»اند و دوباره به رمزنگاری نگاه کردند، و گفتند: شده

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

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

هنگ کنندگان حلقۀ فراین حکایت بازنمایانگر این است که رمزنگاری به شرکت

 «یابند و شروع به بازشناسی آن کنند.شان دست ای از جهانبه فاصله»دهد اجازه می

یالکتیک ای از دبازنمایی از ها ما را برای شناخت چیزی بیشاین تفسیر از معنای داستان

دهد چطور الگوهای کند؛ این به ما نشان میاساسی تمام تحقیقات علمی آماده می

 فدهند. چطور توجه و توجه مجدد صورت و شکل اکتشاادراک مفهوم را شکل می
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خالقانه و تفکر انتقادی است؛ چطور مشاهده نقطۀ عزیمت ضروری برای پداگوژی 

های چشم ذهن، چشم تخیل است: تا زمانی ، داستان تمثیلی از شیوهدرواقعدانایی است. 

ابل تصور ای قحق طبیعی انسانی ما در نظر گرفته شود، هیچ رهایی عنوانبهکه تخیل 

 مثیلی از پداگوژی دانایی است.نخواهد بود. بنابراین داستان ت

رام به دانند و احتبازشناسی، از سوی معلم، شامل اذعان به چیزی که یادگیرندگان می

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

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

های مختلف دوره احترام بگذاریم. باید بانزاکت باشیم، ها، و زبانانواع گفتمانصداها، 

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

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

رد این به گیتگویی برای بررسی آن را برعهده نمیاین جهت و پیوستن به عمل گف

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

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

اند، رامتگر نیستم و ازآنجاکه آنان افرادی هستند که مستحق احگذارم و هدایتمی

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

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

بندیِ هدف، مداخله نیستند. بسیار مهم است. ارزیابی، جهت، بازشناسی، و مفصل

ل رگرا نیستند. بازکشف پیشرویی که معلمان رادیکاخود اقتداخودییک از آنان بههیچ

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

مبستۀ ه احترام، در همۀ سازندگان معانی است. «هاگفتمان»چگونگی یافتن آن در همۀ 

کردن ه هرگز التماسمسئلست، بخش ابازشناسی است، و بیان پائولو از آن همواره الهام
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کردی بازکشف، نیازمند روی»کند که یا احساساتی نیست. او در فصل هفتم بیان می

« شود.یای است که بازکشف مکننده نسبت به عمل و تجربهانتقادی از سوژۀ بازکشف

ها، توسعۀ برای فریره همواره به معنای تفسیر تفاسیر دیگران، تجدیدنظر در زمینه نقد

عاریف متعدد، و تحمل ابهام است تا اینکه بتوانیم از تالش برای حل آنان بیاموزیم. و ت

ی از در سطوح« گفتمانی»ترین توجه برای نامیدن جهان است. هر این به معنای دقیق

طور مستمر تاریخ مقاصدش چیزهایی را در خود جاسازی کرده است، اما فریره به

شد می چه»توانیم بپرسیم کند: میما یادآوری میویژگی اکتشافی )زایا( آن را به 

سم، بازنمایی قدرت تج واسطۀبهبنابراین « توانست باشد اگر...؟چطور می»و « اگر...؟

نویسد کند. وقتی فریره در فصل سوم میزبان الگوی دگرگونی اجتماعی را فراهم می

ت که ظورش آن اسکنم منفکر می« بازکشف جامعه... نیازمند بازکشف قدرت است،»

خود  «گفتمان»آن است که  واسطۀبهبازکشف کار ذهن فعال است؛ این عمل دانایی 

کنیم. فریره هرگز توسط رویاهای اتوپیایی فریب نخورده است. را بازکشف می

شده عملی –ه شداند، تمرینتخیلی انتقادی و مبتکر شکل گرفته واسطۀبهرویاهای او 

 .شودجهان، که منجر به بازسازی آن میو بازنامیدن در گفتگو، در نامیدن  –

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

، او هر دو سیاست آموزشکند اندیشیدن به آنان در سه دسته است. در اصرار می

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

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

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

هایی ؛ نگرشازیسسازی/بسیجاقتدارگرایی/اهلیکار گرفته شود؛ اند بهگسترش یافته

-دارگرااقت-بوژواییهایی که هستند؛ و پداگوژی انه/منتقدانهلوحانه/زیرکسادهکه 
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ها آنانی هستند آمیزترینهستند. تحریک رادیکال /بی بند و بار/دموکراتیکگرااثبات

شان های پداگوژیکی که مشخصهکه دو اصطالح میانی دارند، نگرش

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

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

 یابد.

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

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

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

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

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

های متعدد و دو ای با گفتمانبخش در جامعهوزی رهاییتواند در فرایند سوادآممی

دهد. فصلی که همۀ خوانندگان بالفاصله زبان در حال رقابت نیاز باشد، ادامه می

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

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

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

 معناانند از توگویند، کسانی که خود هنوز نمیپردازان بالغی نمیچیز از نظریهکه هیچ

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

« مکانیکی»که مطالعۀ سواد را با مفاهیم  گرااثباتند! محققان اشاره کن« فضای بالغی»

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

ادان ناپذیری نطور شکستظرفیت شناختی ندارد. نظر خودم این است که آنان به

صرانۀ مفهوم یابند، مطالعۀ عکننده میهستند؛ اما برای کسانی که چنین تحقیقاتی را قانع



 سواد    28

 

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

 خواهد بود.

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

 وص در علومخصبه –کنم دانشگاهیان امریکایی آنان دشوار خواهد بود. فکر می

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

آنچه »گویند )و واقعاً به این معنی( گیرند، میدهند. بازخورد یکدیگر را میگوش می

حوصله ای بیشاید برای خواننده.« رسد این باشد... نظرم میشنوم و بهگویی را میمی

 تواند محیط معنوی مناسب یاروند، اما نه برای هرکسی که میکننده پیش میکسل

شوند. ای آراسته و شلوغ را تصور کند که مبادالت گفتگویی در آن شنیده میکافه

نویسی توانند مداخله، مخالفت، یا حاشیهکنند که میچنین خوانندگانی احساس می

 تأمالت خودشان بدل به شرکای مجازی گفتگوتأمل در  واسطۀبهتوانند کنند. آنان می

 شوند.

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

مانطور که ه»دهند که کشور این است که دانشگاهیان امریکایی به گفتن این ادامه می

« د!شما صحبتم را قطع کردی»؛ اگر رمزگشایی کنیم بدان معناست که: «گفتم...می

به ایی که شوند، جهای ما تکرار میای در کنفرانسچنین گفتکوهای غیردیالکتیکی

های جلسات و طراحی اتاق واسطۀبهدهیم قربانی معماری باشیم، خودمان اجازه می

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

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

ها را ندهد یا اگر نخواهند سی و پنج جازۀ حرکت صندلیکنند.( اگر مدیر هتل امی
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م که از توانیم تهدید نشویمیینه کنند، دالر برای هر شخص برای میکروفن اضافی هز

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

ای قض آشکار سخنرانیسبک قراردادی موردعالقه سخنرانی است؟ آیا نباید به تنا

ها و ساند: چرا در کالها منسوخ شدهدربارۀ عمل گفتگویی پشت پا بزنیم؟ سخنرانی

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

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

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

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

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

توانند به ن میهایمااشکالی که کنفرانستواند به ما کمک کند فریره به ما باشد که می

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

 دگرگونی عظیم دنبال شود.

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

دنبال  کنندهکتهای غیررسمی و شفاهی از سه شرای( که با پاسخ)ده دقیقه

 شود، که سپس نوبت خودشان را خواهند داشت.می

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

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

 از اینکه به موضوع بعدی بروند.

ای های ده دقیقهاند با زمانتومی –، بحثی رسمی درواقعیا  –چنین پنلی  .3

ش نشان واکن کتباًشده دنبال شود که از مخاطبان دعوت شود تا ریزیبرنامه

                                                           
1 post-Gutenberg 
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، و با کمک تجهیزات شودمی، گزینشی ساخته شوندها جمع میدهند. این

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

ریختن » 2و جیم رایتر 1که توسط مخترعانش، راس هانت –این روش 

سوی گفتگوی واقعی، گفتگوی مجازی را به –شود خوانده می« 3جوهر

دهد دهد. تکنولوژی به ما اجازه میها در طول راه حرکت میخلق شبکه

 مونته ماریو را بازکشف کنیم.

ای هها رمزنگاریآناند: توسعه داده را شانبرای مجامع« ارائۀ پوستر»عالمان  .4

ننده از یافته با توضیحی متقاعدکای دقیقاً شکلهمسئلپژوهش حاضر هستند. 

شود. نمودارها، ها دنبال میهای یافتهیک روش تجربی و گزاره

د. عالمانی که نکنکمک می« ابزارهای بصری»ها، و دیگر میکروگراف

اند. ها در دسترسسشپوستر و پاسخ به پر« خواندن»شده برای کارشان ارائه

 ازایم؟ چرا هیچ شاعری در مؤسسات نیست که چرا این کار را انجام نداده

ها و تواند نشانمؤسسۀ ملی آموزش حمایت شود؟ چه کسی بهتر میسوی 

ها و حکایات بازنمایانگر توسعه رمزنگاری عنوانبهروایات را برای خدمت 

 دهد؟

راه برای  ترینباید قایق را تکان دهیم. سادهپداگوژی پرسروصدا به این معناست که 

 عنوانبهایمان است. کردن قالب و کارکرد جلسات حرفهآغاز انجام آن پروبلماتیزه

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

علمان )اغلب نشستی دربارۀ سواد دعوت شد. او و مشاور همکارش همۀ روز را به م
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پوست( گوش سپردند تا با جزئیات استانداردهایی که به آنان دستور داده شده تا سیاه

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

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

کردند یا ناتوانی خود را اعالم نه و غیرعقالنی این ساختارها را رد میشخصیت ظالما

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

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

د کردناصرار می« هاآن»ت بودند؛ پوسکردند اغلب سیاهاستانداردها پافشاری می

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

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

 نسوی تلفن رفت و شروع به تماس با سرپرستان کرد: ایانتقادی شده بود، مشاور به

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

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

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

 «کنفرانس تلفنی»ن معروف. آنان باید، شاید، پردازادرس خوانده بود(، و نظریه

داشتند، اما در هر صورت آن بعدازظهر او توانست کلمه به کلمه از کارشناسان می

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

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

چگونه ه )مسئلفهمی نظریه، مشاوران آنگاه قادر بودند از حل رهاشده از کج« نیستند.

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

اش برای طراحی برنامۀ آموزشی چه خواهد بود؟( بروند. را اینگونه تعریف کنیم، نتیجه

ایی یافته هرا مدیریت کرده است. او راه ییره دگرگونی کنفرانس به حلقۀ فرهنگفر
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تا برای  شان نگاه کنندکنندگان دوباره و چندباره به نظریه و عملبرای اینکه شرکت

 های جدید آزاد باشند.ابداع پداگوژی

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

ت. کامالً پراگماتیک اسو شان بیاموزند. عمل او تخیلی، مبتکر، خالق، آموزاندانش

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

گوید که دهد به بهترین شکل به شما مییتان و آنچه تغییر مچگونگی کار نظریه»

د ارزش یک ایده را با پرسش از اینکه چه تغییراتی خواهاو از ما می« تان چیست.ریهنظ

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

اعد به تغییر را تا لحظۀ مسکند تا رازهای ناامیدی و امید بیاندیشیم. و ما را تشویق می

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

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

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

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

سوی دگرگونی وجود ندارد، راه خودِ هیچ راهی به»گوید: کنم پائولو به ما میمی

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

 است که باید تصویبش کنیم.

 ، ماساچوست4کنکورد
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 مقدمه

 سواد و پداگوژی توانمندسازی سیاسی

 هنری ژیرو

 

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

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

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

های مردم، که به معنای سازماندهی مجدد های حاکم و تودهمیان گروه

 1هژمونی فرهنگی است.

نتونیو پرداز اجتماعی ایتالیایی، آاین اظهارات، در نیمۀ نخست قرن بیستم توسط نظریه

هایی عجیبی در تقابل با زبان و آرمان طرزرسد بهنظر میگرامشی طرح شده است. به

سواد را « ۀمسئل»کارانه و لیبرال دربارۀ تحصیل و قرار دارد که بحث کنونی محافظه

رسد اظهارات گرامشی هم مفهوم سیاسی سواد نظر می، بهدرواقعاحاطه کرده است. 

نشان  کند کهطور همزمان معنایی ایدئولوژیک از آن مراد میرا دربردارد و هم به

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

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

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

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

قدرت، و از سوی دیگر مبارزۀ سیاسی و فرهنگی بر سر زبان و تجربه مرتبط باشد. 

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

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

جنبشی  وانعنبهبرساختی ایدئولوژیک و هم  عنوانبهاعتقاد داشت که سواد انتقادی هم 

ۀ برساختی مثابایدئولوژی، سواد باید به عنوانبهاجتماعی باید بخشی از مبارزه باشد. 

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

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

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

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

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

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

 شرطی برای رهایی اجتماعی و فرهنگی شود.دانش، سواد باید تبدیل به پیش

رای ای گره خورده است که بجنبشی اجتماعی، سواد به شرایط مادی و سیاسی عنوانبه

زماندهی معلمان، کارگران، و دیگران در داخل و خارج مدارس ضروری پیشرفت و سا

ها، و اعمال های دانش، ارزشتر بر سر نظاماست. این بخشی از مبارزۀ گسترده

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

ع و اد بدل به مرجدموکراتیک موفق شود لزوماً باید چیره شوند. برای گرامشی، سو
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اسلوب نقد برای توسعۀ اشکال ضدهژمونیک آموزش حول پروژۀ سیاسی خلق جامعۀ 

 توانند اهمیت توسعۀ حوزۀشود که میترین معنای کلمه( میروشنفکران )در وسیع

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

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

 شان بدهند.دادن و ادارۀ جامعهصدایی در شکل

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

ده و ای را تأیید کرسنت سواد انتقادی ای را شناسایی کنیم کهاجتماعییا جنبش 

، 1پردازان رادیکالی چون گرامشی، میخائیل باختیندهد که به سبک نظریهمی گسترش

طور انحصاری به ، زبان سواد تقریباً بهمتحدهایاالتدر  2و دیگران توسعه یافته است.

ردی گرا پیوسته است که آن را یا به منظری کارکاشکال متداول گفتمان لیبرال و راست

که برای  ایدهند یا به ایدئولوژیه خورده تقلیل میکه به منافع مفروض اقتصادی گر

ها به منطقی واحد، سنت فرهنگی غالب طراحی واردکردن فقرا، محرومین، و اقلیت

شده است. در وهلۀ اول، بحران در سواد داللت بر نیاز برای تربیت کارگران بیشتر 

 ن هستند. منافعخواندن و نوشت« کارکردی»های برای مشاغلی دارد که خواهان مهارت

های سازند آشکارا تحت نفوذ شرکتکارانه که این موقعیت را میسیاسی محافظه

ای برنامه تر با بازار کار هستند،یافتهتجاری بر مدارس برای توسعۀ برنامۀ آموزشی وفق

بزرگ به  هایگیرد و به این ترتیب نیاز شرکتای شغلی میگیریشک جهتکه بی

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

رفت ای برای پیشدریچه عنوانبهبخشی به تحصیل ایدئولوژیک برای مشروعیت

شود؛ در این مورد، سواد با گذار و تسلط یک سنت غربی واحد متکی شخصیت می

، و احترام های کار سخت، صنعت، احترام به خانواده، اقتدار نهادیبر فضیلت

شود می 2پداگوژی شوونیسم به وچرا به ملت مرتبط است. خالصه، سواد بدلچونبی

 های بزرگ آراسته است.که خود را به زبان ویژۀ کتاب

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

نگی طق نظریۀ محرومیت فرهنشانگری فرهنگی برای نامیدن اشکال متفاوت درون من

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

یدکننده ای ناآشنا و تهدکنندهطور نگرانمعنای منفی اشکال ارزش فرهنگی است که به

رسند. اشکالی که با توجه به آنچه ارزشمند است همچون تاریخ، مهارت نظر میبه

جربۀ زیسته، و استانداردهای زندگی اجتماعی در برابر استاندارد ایدئولوژیک زبانی، ت

ندرت گیرند. اهمیت توسعۀ سیاست تفاوت در این دیدگاه بهفرهنگ غالب قرار می

نقص  ، تفاوت اغلب به معنایدرواقعفضیلتی مثبت و ویژگی زندگی اجتماعی است. 

گری را درون گفتمان محرومیت شود و بخشی از همان منطقی است که دیتلقی می

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

ی کنند و آن را تسلیم ضروریات سیاسسیاسی خرد ناب و دموکراسی رادیکال تهی می

سازند. در هر دو مورد، سواد نشانگر و پداگوژیک انطباق اجتماعی و سلطه می

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

کند دهی به گفتمان کنونی دربارۀ سواد و مشکالتی که بازتولید میمنافع را در شکل

 نویسد:شناسایی کرده است. او می

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

ا بازار یافته باهند که کامالً وفقخوکارفرمایان سیستمی آموزشی می

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

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

« شناسیمتمدنی که می»گرایان بر تعهد مقدس مدارس به بازتولید انسان

ی، و شک و تردید های غربی، فرهنگ ادبارزش –اصرار دارند 

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

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

کنند. مدارس در خدمت تجارت و نظم و انضباط در کالس تعریف می

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

های سوادآموزی بزرگساالن موجود، مواد کنند. در برنامهجایگزین می

 پایان»کنندۀ رویکرد شوند منعکسهایی که استفاده میو روش

و  –آموزان الهام ببخشد تواند به دانشهستند که نمی« ایدئولوژی

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

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

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

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

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

، 60های دهۀ نبشانتقادی است، هستند. از زمان فروپاشی ج

ا ها، بکه رادیکالاند درحالیکاران شدهخواهان بدل به محافظهترقی

 1اند.چند استثناء، ساکت باقی مانده

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

 2ده است.ذیرفته شپردازان آموزشی رادیکال پای توسط نظریهطور حاشیهاین صرفاً به

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

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

ر این کننده هستند. سواد دپداگوژیک آن اغلب از باال به پایین و از لحاظ نظری گمراه

ن های خواندن و نوشتها مهارتدارد به کودکان طبقۀ کارگر و اقلیتمورد اغلب قصد 

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

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

زان آموکنند تا دانشتوزیع نمیها و اشکال دانش را طور یکنواخت مهارتمدارس به

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

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

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

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

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

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

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

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

اده از های استفیابند عموماً چیزی بیش از رویکردی کاتالوگی از شیوهتوسعه می

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

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

زمینۀ مبارزه و تضاد ناتوان است. دوم، نشان  عنوانبهدر نمایش فرهنگ طبقۀ کارگر 

کنند تنها نیاز دارند خود را های فرودست کار میدهد آن آموزگارانی که با گروهمی

ای وجود ندارد که شان آشنا کنند. اینجا هیچ نشانهآموزانتجارب دانش با تاریخ و

آورد شاید نیازی مبرم به بازجویی و آموزانی را به مدرسه میفرهنگی که چنین دانش

تر رابطۀ ردههای گستتحلیل انتقادی داشته باشد. سوم، این رویکرد از تمرکز بر داللت

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

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

ان داده نش فرایندی عنوانبهبینی کاربرد دارد. در این شیوه سواد سیاسی یک جهان

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

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

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

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

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

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

ک اند. عالوه بر این، یهزده شدسازی گسترده، بدبینی، و حرص و طمع پسخصوصی

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

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

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

 1کند.کنند فراهم میای بهتر مبارزه مین که در اکنون برای آیندهآنا

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

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

ه است ین مهمی شداست. توسعۀ سیاست فرهنگی سواد و پداگوژی بدل به نقطۀ آغاز

و  ای، صنعت فرهنگی،های تودهمدارس، رسانه واسطۀبهکردن کسانی که برای فعال

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

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

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

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

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

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

فظ ت فکری و سیاسی جدیدی حاند باید با دقای که معلمان و دیگران ساختهو سیاسی

گرا در همۀ و برای آنان مبارزه شود. برای این اتفاق، آموزگاران و کارگران چپ

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

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

تر شود. به بیان دیگر، نیازی مبرم به توسعۀ اعمال پداگوژیک ی پداگوژیکامر سیاس

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

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

یاست خارج از مدارس نیز نوع خاصی های سبازشناسی این وجود دارد که همۀ جنبه

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

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

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

و  های پداگوژیکتنها مردم را از طریق ترکیبی از مهارتتر نهاین نمای گسترده در

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

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

م عالوه بر این، سواد در این مورد تبدیل به مکانیساند. تاریخی و اجتماعی شکل گرفته

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

شود که الزامات های اجتماعی ایجاد میاجتماعی ضروری برای توسعۀ جنبش

 کند.شناسد و برایش مبارزه میدموکراسی رادیکال را می
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 بخشد رهاییای از سواالگوی فریره

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

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

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

طور شده و بهدهد. همانطور که به خوبی شناختهکال رخ میای رادیسواد و پداگوژی

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

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

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

های تنها در برزیل و امریکای التین، بلکه در افریقا و برنامههای سوادآموزی نهبرنامه

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

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

کننده است. در این دیدگاه، سواد صرفاً مهارتی فنی برای کسب لیت دگرگونو عام

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

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

ر آن مردان و زنان از حق و ای سیاسی است که دسواد برای فریره ذاتاً پروژه

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

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

ساسی ا تر از امکان و توانمندسازی شدیداًای گستردهبخشی از پروژه عنوانبهبرای فرد 

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

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

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

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

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

بخشی از  نوانعبهن تجاربی برای آنان فرصتی برای معنابخشی و بیان نیازها و صدایشا

ای کند. بنابراین، سواد برپروژۀ توانمندسازی خود و توانمندسازی اجتماعی فراهم می

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

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

ا تر رهایی است که جامعۀ بزرگها و امکانماهیت سیاسی محدودیت و آغاز به فهم

 1دهند.تشکیل می

امل اند و بعدی اساسی از عناپذیری درهم تنیدهطور جداییبرای فریره، زبان و قدرت به

کند، کنند. زبان، آنطور که فریره تعریفش میانسانی و دگرگونی اجتماعی را ارائه می

ر بخشی به اعمال اجتماعیِ دتجربه و سازماندهی و مشروعیت نقشی فعال در برساخت

 فرهنگ است و« مادۀ واقعی»کند. زبان های مختلف در جامعه ایفا میدسترس گروه

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

ی مظلومان و کردن صداهژمونیک و هم ضدهژمونیک بود، ابزاری هم برای خاموش

های کردن ایدئولوژیدر جهانی 2بخشی به روابط اجتماعی ظالمانه.هم مشروعیت

ی هاکند جهان عامل انسانی را مطیع کند و برای منافع گروهخاص، زبان تالش می

د که در آن وشطور همزمان، زبان همچنین زمینی دیده میحاکم بجنگد. اما به

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

 .یابدو امکان معنا می

ریره های اولیۀ فترین معنا، ماهیت سیاسی سواد موضوعی اساسی در نوشتهدر بدیهی

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

اند آشکار است که چه برای شدهاجتماعی برای مردم جهان سوم طراحی

های پساانقالبی چه برای استفاده در موقعیت های فاشیستی درحال سرنگونیوریدیکتات

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

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

ت برند و تحت ترور و خشونازد و بیشتر صدای جمعی کسانی که رنج میبیرون اند

 اند را توسعه دهد.های مستبد خاموش شدهرژیم

 مثابۀ خوانش کلمه و جهانفریره و ماسدو و سواد به

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

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

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

شدۀ فریره و دهند. صدای ترکیبای انتقادی را گسترش میهای پداگوژیبیشتر بنیان

یق ندۀ نقد و تعهد از طرمثابۀ آشکارکنماسدو تظاهری ناب از مفهوم سواد انتقادی به

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

، فریره و ماسدو مفهوم نظریه و عمل را در متحدهایاالتامریکای التین، افریقا، و 

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

وژی سیاست و پداگ واسطۀبهتنها صدای نظری و سیاسی خود که یسندگان نهاین نو

کند، بلکه هریک نیز مرجعی برای دیگری فراهم یافته را فاش میاش شکلمربوطه
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عنا و هایی که در طول دهۀ گذشته دربارۀ مکند تا بیشتر استنطاق کند و بر پرسشمی

یه شده تأمل کند. نظرای طرحی فریرهاهمیت مفهومی رادیکال از سواد بر اساس الگو

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

رادیکال در  مثابۀ شکلی از پراکسیسپیوندند، همچنین بهاند به یکدیگر میتحلیل شده

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

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

بیسائو که فریره مشاور آن بوده، تالشی جاری برای بازتعریف ارتباط میان در گینه

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

 شده. این گفتگوها منجر بهتکرار و مواضع نظری قبالً گفته شود و نه صرفاًمی

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

 یابد.توانمندسازی ظهور می

ه دهند چطور به رویکرد فریره نسبت بکرده و نشان میفریره و ماسدو همچنین تحلیل

شد،  و مواد سوادآموزی که در سائوتومه و پرینسیپه استفادهسواد در برنامۀ آموزشی 

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

دهد. این بیسائو منتشرشده پاسخ میبرخی انتقادات که اخیراً با توجه به کار او در گینه

ز ریخی را مستقیماً بر تعدادی اکند تا سابقۀ تاپاسخ مفید است چراکه کمک می

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

بود را  بیسائو درگیر آنهایی که در نهضت سوادآموزی گینهبندی و استراتژیفرمول

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

ی هاها، نقدها، و مبارزات تاریخی متفاوتش است. ماسدو در تالشتقادی با ایدهان

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

مثابۀ تر از معنای سواد و آموزش بهگستردهتنها فهمی کند. نتیجه آن است که نهمی

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

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

 دهد.را نشان می

 ای که این کتاب طرحیبیش از ارائۀ مروری کلی از روش تعلیمی مفروضات اساس

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

وم. طور دیالکتیکی، بدان نزدیک شمثابۀ تالشی برای خوانش متن و جهان بهسواد به

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

ه این ای داشته باشیم کدهد درک بیشتری از معنا/اتصال دیالکتیکیاجازه میبه ما 

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

ازند. زمینه سپداگوژیک انتقادی بازنمایی شده است که معنای اساسی این کتاب را می

مل مدارس عمومی همچون آن تر تحصیل و آموزش است، شاجهان گسترده

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

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

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

بت به هایی که نگاه فریره و ماسدو نسکنم. آنگاه باید برخی از داللت فرهنگی تحلیل

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

 دهم.
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شرطی برای توانمندسازی خود و مثابۀ پیشسواد انتقادی به

 توانمندسازی اجتماعی

شمار و بی مثابۀ اشکال گفتمانیترین معنای سیاسی آن، بهترین فهم از سواد بهدر وسیع

است که روابط و تجارب مختلف که میان یادگیرندگان و  های فرهنگیشایستگی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 1های ثروتمندان و قدرتمندان باشد.صرف با خواسته

ایت بخشی از رو عنوانبهاگر نظریۀ سوادی رادیکال عاملیت انسانی را دربرگیرد و 

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

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

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

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

 بعدی محوری از این عنوانبهاجتماعی درون روابط خاص قدرت. به این ترتیب، نقد 

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

ریۀ ر نظو قدرت بخشی از نظریۀ عاملیت انسانی هستند وجود دارد. بنابراین، محو

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

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

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

طور هدهد که باست که در آن تولید معنا در گفتگو و تعامل رخ میعاملیت انسانی 

 عنوانبههد. ددوطرفه رابطۀ دیالکتیکی میان ذهنیت انسان و جهان عینی را تشکیل می

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

 زبخشی ا عنوانبهازسازی شده است که انسانی دارد که از طریق اشکال روایت ب

 «ای اجتماعی با هدف افزایش امکان انسانپداگوژی توانمندسازی... درون پروژه»

 3کند.عمل می

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

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

کند، ای معین مهم است را نامگذاری میتنها تجاربی که برای جامعهاجتماعی، سواد نه

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

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

های سادگی فقرا، گروهکند تا بهای قدرتمند فراهم میهایدئولوژیک برای گروه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 دهد.چه معنایی باید داشته باشد نشان می« کارکردی»
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توانند این است که آیا آنان می« کارکردی»ۀ اصلی برای باسواد مسئل

ای و تفاسیر ضدرسمی از واقعیت اجتماعی، های فرهنگ رسانهپیام

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

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

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

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

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

 ای است که به زندگی عمومیسازی فراگیر و بدبینیسواد خصوصی

 1نفوذ کرده است.

مثابۀ سوادی بهآرنویتز به شکست اغلب آموزگاران رادیکال و انتقادی در فهم بی

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

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

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

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

 ی انتقادی جدی بگیرند.های صداهاکردن همۀ بالقوگیخاموش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 مختل شود.

ای است که در آن برنامۀ برای معلمان، موضوع محوری که نیاز به بررسی دارد شیوه

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

 سازد برای کمک به:سواد برمیحول تمایز باسواد/بی

کردن افتراقی و شده برای خاموشجتماعی تنظیم... برساخت ا

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

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

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

ت این هوی« قبول»کردن آنان به دهد. و مجبوربد هستند را افزایش می

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

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

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

، دشوتنها آنچه باید تعلیم داده غالب در این مورد نه کند. زبانمدارس را محدود می

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

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

ها های خاصی را تعیین و تنظیم کند که در آنکند روشکند که تالش می

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

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

یک یچداری نیست. هپیرامون بازتولید منطق و ایدئولوژی مسلط سرمایهعمومی صرفاً 

های فرودستی های جاری که توسط گروهاز آنان در درجۀ اول پیرامون مقاومت

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

 تر از روابطار گستردهای بسیاعمال اجتماعی وجود دارد، اما آنان بخشی از مجموعه

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

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

 است.

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

ازتولید توانند به نظریات سادۀ بسادگی نمیهایی است که بهمیان منافع متضاد و تاریخ

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

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

ه پیچیده هستند با توجه به اینکه باسوادبودن و توانمندبودن چبازنمایانگر عرصۀ مبارزۀ 

 ایگونهبهدهد آموزان اجازه میهایی که به معلمان و دانشدهد در شیوهمعنایی می

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

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

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

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

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

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

کند. به همان اندازه نیاز به توسعۀ بازشناسی اینکه کننده توانا یا ناتوان میدگرگون

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

که هم است. تولید دانش، چنانپنداشت محوری سواد انتقادی م عنوانبهشود تولید نمی

نسبت به  بودنقبالً ذکر شد، کنشی ارتباطی است. برای معلمان، این به معنای حساس

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

 آورند نقش دارند.آموزان به مدرسه میدانش

فاهیم نظری روایت و عاملیت توسعه یابد، اگر مفهومی از سواد انتقادی در ارتباط با م

ها، و اعمال اجتماعی که داستان/روایت تحصیل آنگاه این مهم است که دانش، ارزش

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

. در داینکه چطور فرد باید با نظر به گذشته، حال، و آینده فکر، زندگی، و عمل کن

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

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

اند هشده در برابر تاریخی که زندگی کردتاریخی که به آنان گفته»ن کار و در انجام ای

ها ، این معنایی بیش از بازگویی و مقایسۀ سادۀ داستانحالبااین 1«را بررسی و نقد کنند.

گناه ا بیهدهد همۀ داستاندارد. به منظور فراتررفتن از یک پداگوژی صدا که نشان می

هایی را گرداگرد منفعت و اصولی بررسی کنیم که انهستند، مهم است چنین داست

معنا(  ترینای سیاسی )در گستردهبخشی از پروژه عنوانبهسازند و آنان را آنان را می

ها و اعمالی تقویت یا تضعیف کنند که بنیان استنطاق کنیم که ممکن است ارزش

تر . در معنای رادیکالکنندعدالت اجتماعی، برابری، و جامعۀ دموکراتیک را فراهم می

است  ای اخالقی و سیاسیبخشی از پروژه عنوانبهآن سواد انتقادی به معنای عرضۀ فرد 

که تولید معنا را به امکان برای عاملیت انسانی، جامعۀ دموکراتیک، و کنش اجتماعی 

 2کند.کننده متصل میدگرگون

 سواد و رهاییِ یادآوری

ای میان از سواد انتقادی که رابطۀ دیالکتیکی جاری شان برای توسعۀ الگوییدر تالش

ای نظری برای خوانشی انتقادی جهان و کلمه را مجسم کند، فریره و ماسدو زمینه

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

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

ود. شتر از اعمال پداگوژیک تولید میای گستردهبخشی از مجموعه عنوانبهو هم 

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

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

تر رگهای بزیات زندگی روزمره و دستور زبان اجتماعیِ عینیت از طریق کلیتجزئ

بخشی از گفتمان روایت و عاملیت، سواد  عنوانبهتاریخ و زمینۀ اجتماعی است. 

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

های معنای بازشناسی ردپای مجازی بالقوگیبه همانطور که در اینجا استفاده شد، تاریخ

برای بازسازی تاریخ  2دهد.بکر همچون منابع رنج است که گذشتۀ فرد را تشکیل می

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

 3ارد.گیرد که نیاز به یادآوری و غلبه دمرجع خود می عنوانبهرنج را 

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

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

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

ای برای اعمال تردید مل شده و متن/عرصهو دردی که توسط قربانیان تاریخ تح

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

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

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

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

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

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

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

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

 دهد.حال ارائه می

 مثابۀ شکلی از سیاست فرهنگیسواد به

ماعی، پندارد که ابعاد اجتگی میمثابۀ شکلی از سیاست فرهنپردازی سواد بهنظریه

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

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

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

ها در میان درجات مختلفی از تطابق، رقابت، و آن تولید تجارب و ذهنیت شاخصۀ

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

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

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

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

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

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

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

 کنند.همراه یکدیگر تولید می

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

 ، با همۀآموزانکند که دانشای متصل میدهند بلکه به معانی سازندهمعلمان تعلیم می

بخشی از تولید دانش و برساخت  عنوانبهشان، های فرهنگی و اجتماعیتفاوت

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

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

ابل ها درون روابط متقانش و برساخت ذهنیتتر از چگونگی تولید دتحلیلی کامل

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

 1نگارندگان فعال جهان خودشان عرضه کنند.

قد شکلی از ن عنوانبهسنتاً، آموزگاران رادیکال بر ماهیت ایدئولوژیک دانش )چه 

ان قرار آموزصحیح ایدئولوژیک تا در اختیار دانشمحتوای  عنوانبهایدئولوژی، و چه 

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

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

وشتن، ند نای متقابل که از طریق فرایپرداز تولید شده و نه در درگیریمعلم/نظریه

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

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

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

 آموزانشود که در آن به دانشوژیکی عرضه میقرار دارد که با آن در زمینۀ پداگ

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

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

ترین موضوع برای پرداختن در تعلیم فرد است. به این ترتیب، ارتباط مفهوم ضروری

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

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

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

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

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

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

مچنین دانش کند بلکه هبازشناسی میتولید مجرد معنا  عنوانبهنه صرفاً دانش را اشتباهاً 

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

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

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

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

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

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

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

برابری در روابط در  اند. ایندانشگاهیان است و معلمان در اشتباه

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

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

این، برای تولیدکنندگان فرهنگی انتقادی نگهداری این نما از دانش 

 نخبگانی. صرفاً ای مستند وخواهد، پداگوژیپداگوژیِ خودش را می

کند، کاری که دانند را انکار نمیارزش آنچه یادگیرندگان می

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

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

 1کند.را اشتباه بازشناسی می

مثال نشان داده شده که  عنوانبهترین معنا، این موقعیت توسط معلمانی در واضح

کنند صحت ایدئولوژیک موضوعی تعریف می واسطۀبهشان را منحصراً موفقیت تعلیم

درستی از دهند. مثال کالسیک شاید معلم طبقۀ متوسطی باشد که بهکه تعلیم می

آموزان مذکر در کالسش به سط دانشزده شده باشد که توای وحشتزدگیجنسیت

ی ها و دیگر مواد آموزششود. معلم با ارائۀ تنوعی از مقاالت، فیلمنمایش گذاشته می

قدردانی  آموزان بادهد. بیش از اینکه دانشآموزان واکنش نشان میفمینیستی به دانش

یج گ دهند. معلمبرای روشنگری سیاسی پاسخ دهند، با تمسخر و مقاومت پاسخ می

ده آموزان حتی بیشتر تثبیت شزدگی دانشرسد جنسیتنظر میکه بهشده درحالی

رادیکال  آموزان، معلماست. نخست، بیش از توجه به چگونگی تولید معنا توسط دانش

گیرد. اشتباهاً ماهیت خودآشکار صحت سیاسی و ایدئولوژیک موقعیتش را فرض می

آموزان کند که امکان اینکه دانشرا فرض می در انجام این کار، او گفتمانی مقتدر

ه اند را عرضه کرده و بهای خودشان را بگویند، و تجاربی که به کالس آوردهداستان

شمرد. آنگاه، با انکار فرصت بررسی و پرسش از ایدئولوژی پرسش بکشند، مجاز نمی

آموزان را دانشتنها صدای این ای پروبلماتیک، معلم نهمثابۀ تجربهزدگی بهجنسیت

دهد چه چیز در چشم آنان مثالی دیگر از اقتدار نهادی کند، بلکه نشان میتضعیف می

در ابتدا  ، آنچهدرنتیجهگوید چه فکری کنند. و طبقۀ متوسطی است که به آنان می

 رسد منجر به تضعیف اعتقاداتنظر میمداخلۀ پداگوژیک مشروع معلمی رادیکال به

                                                           
1 David Lusted, “Why Pedagogy?” Screen 27 (September–October 1986), pp. 4–5. 
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گرفتن رابطۀ پیچیده و اساسی میان تعلیم، نادیده واسطۀهبایدئولوژیک خودش 

 واسطۀهبشود. بهترین نیات معلم بدین ترتیب آموز مییادگیری، و فرهنگ دانش

گر است که شود که بخشی از منطقی بسیار سلطهای واژگون میکارگیری پداگوژیبه

ت اش در اینجا مهم اسدنبال به چالش کشیدن و نابودی آن بود. آنچه بازشناسیاو به

ای دیالکتیکی از صدا و این است که نظریۀ رادیکال سواد نیاز دارد حول نظریه

ترین مفهوم به معنای اتصال نظریات تعلیم و توانمندسازی ساخته شود. در کلی

تر ایدئولوژی و ذهنیت است. آنطور که معلمان و یادگیری با نظریات گسترده

ناپذیری به اشکال طور جداییخوانند، در این مورد، بهآموزان جهان را میدانش

راندن حاشیهکردن و بهتواند برای خاموشای پیوسته است که میپداگوژی

ان شبخشی به صدای آنان در تالشی برای توانمندسازیآموزان یا مشروعیتدانش

 1مثابۀ شهروندانی انتقادی و فعال کاربرد داشته باشد.به

ای رادیکال که با نمای سواد و صدایی که توسط فریره و ماسدو توسعۀ پداگوژی

توسعه داده شده سازگار باشد همچنین شامل بازاندیشی در ماهیت گفتمان برنامۀ 

ای وعهمثابۀ بازنمایانگر مجمآموزشی است. در ابتدا این نیازمند فهم برنامۀ آموزشی به

، ی خاص از طریق سازمان دانششدن داستاناز منافع اساسی است که چگونگی گفته

سازد. خود برنامۀ آموزشی روایت ها، و اشکال ارزیابی را میروابط اجتماعی، ارزش

کند، که چندالیه و اغلب متناقض است اما نیز درون روابط یا صدایی را بازنمایی می

، و آموزان سفیدپوست، مذکر، طبقۀ متوسطقدرتی جای گرفته که اغلب به نفع دانش

دهد این زبان است. آنچه این برای نظریۀ سواد انتقادی و پداگوژی نشان میلیسیانگ

                                                           
1 For an important analysis of similar issues, see Kathleen Weiler, Women Teaching for 
Change (South Hadley, Mass.: Bergin and Garvey, 1987). 
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ترین معنا میدان نبرد برای آن اشکال دانش، تاریخ، است که برنامۀ آموزشی در اساسی

 ابژۀ مشروع یادگیری و تحلیل عنوانبهاندازها، زبان، فرهنگ، و اقتدار است که چشم

نامۀ آموزشی نمونۀ دیگری از سیاست فرهنگی است که ، بردرنهایت 1شوند.چیره می

تنها حاوی منطق مشروعیت و سلطه، بلکه همچنین امکان بر اعمالی داللت دارد که نه

 کننده و توانمندساز پداگوژی هستند.اشکال دگرگون

ررسی مثابۀ روایتی که منافع آن باید کشف و منتقدانه بعالوه بر تلقی برنامۀ آموزشی به

ه هایشان توسعه دهند که بمعلمان رادیکال باید شرایط پداگوژیک را در کالس شود،

دهد شنیده شوند و مشروعیت یابند. نوع آموزان اجازه میصداهای مختلف دانش

است.  آموزشده اساساً در ارتباط با تجربۀ دانشای که اینجا مطرحپداگوژی انتقادی

نقطۀ شروعش در نظر  عنوانبهآموزان را این پداگوژی مشکالت و نیازهای خود دانش

ای است که از طریق آن دهندۀ تأیید و مشروعیت دانش و تجربهگیرد. این نشانمی

بخشند. آشکارا، این به معنای جایگزینی گفتمان شان معنا میآموزان به زندگیدانش

 تمقتدر تحمیل و بازگوکردن با صدایی است که قادر است با واژگان خودش صحب

بسیار  هایکند، صدایی که قادر به شنیدن، بازگوکردن، و به چالش کشیدن زمینه

 2قدرت و دانش است.

تأکید بر این نکته مهم است که پداگوژی انتقادی سواد و صدا باید متوجه ماهیت 

نین ای ایجاد کند که در آن چآموز باشد و بنابراین زمینهمتناقض تجربه و صدای دانش

اند با توجه به نقاط قوت و ضعفش بررسی و تحلیل شود. صدا در این ای بتوتجربه

                                                           
1 For a superb history of curriculum as a field of struggle, see Herbert M.Kliebard, The 
Struggle for the American Curriculum 1893–1958 (New York: Routledge and Kegan Paul, 
1986). 
2 Henry A.Giroux, “Radical Pedagogy and the Politics of Student Voice,” Interchange 17 
(1986), pp. 48–69. 
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ه مجری کند کای فراهم میتنها چارچوبی نظری برای بازشناسی منطق فرهنگیمورد نه

ذهنیت و یادگیری است، بلکه همچنین مرجعی برای نقد نوعِ تجلیل عاشقانۀ تجربۀ 

است.  1960ادیکال اوایل دهۀ کند که شاخصۀ اصلی پداگوژی رآموز فراهم میدانش

آموز به پروژۀ امکانی است که ۀ موردتوجه اینجا اتصال پداگوژی صدای دانشمسئل

دهد اثر متقابل صداها و تجارب مختلف را تأیید کرده و آموزان اجازه میبه دانش

شناسند که چنین صداهایی باید همیشه برای که همزمان بازمیجشن بگیرند درحالی

کنند مایی میای که بازنشناختی، و اخالقی و سیاسیشناختی، معرفتنوع هستیمنافع مت

شکلی از محصول تاریخی، متنی، سیاسی، و جنسی،  عنوانبهمورد بررسی قرار گیرند. 

آموزان اجازه ای داشته باشد که به دانشآموز باید ریشه در پداگوژیصدای دانش

ک ی بخشی از تحملی دموکراتیعنوانبهوت دهد سخن بگویند و قدردان ماهیت تفامی

و شرطی اساسی برای گفتگوی انتقادی و توسعۀ اشکال اتحاد باشند که ریشه در اصول 

گذاری، و تعهد به بهبود کیفیت زندگی بشر دارد. پداگوژی سواد و اعتماد، اشتراک

مبتنی  یسادگصدای انتقادی نیاز دارد حول سیاست تفاوت و جامعه توسعه یابد که به

تق ای باید از شکل خاصی از جامعۀ انسانی مشبر تجلیل کثرت نیست. چنین پداگوژی

شده باشد که در آن کثرت از طریق برساخت روابط اجتماعی کالس درسی ارج نهاده 

هایشان در تالش برای شناسایی و بازخوانی شود که در آن همۀ صداها با تفاوتمی

لبه بر شرایطی که به چنین رنجی تداوم بخشیده لحظات رنج انسان و کوشش برای غ

 1شوند.متحد می

بندی اخالقی که با زبان زندگی عمومی، دوماً، یک پداگوژی انتقادی باید مفصل

موزان آبخش، و تعهد فردی و اجتماعی معتقد است را جدی بگیرد. دانشجامعۀ رهایی

                                                           
1 Sharon Welch, Communities of Resistance and Solidarity (New York: Orbis, 1985). 
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آشنا شوند که به آنان اجازه نیاز دارند با زبان توانمندسازی و اخالقیات رادیکال 

دهد به این فکر کنند که چطور زندگی اجتماعی باید حول یک پروژۀ امکان ساخته می

 وضوح این موقعیت را به شرح زیر بیان کرده است:به 1شود. راجر سایمون

کند باید سؤاالتی طرح کند دربارۀ آموزشی که امکان را تقویت می

بازسازی تخیل اجتماعی در خدمت توانیم برای چگونگی اینکه می

آزادی انسان تالش کنیم. چه مفهومی از شناخت و چه اشکالی از 

ه کنم پروژۀ امکان نیاز بیادگیری این را حمایت خواهد کرد؟ فکر می

فهمِ  عنوانبهاندازی از آزادی انسان آموزشی دارد که ریشه در چشم

ه ای است کژیضرورت و دگرگونیِ ضرورت داشته باشد. این پداگو

ای که استانداردها و اهدافش در ارتباط با اهداف نیاز داریم، پداگوژی

ید در شود. تعلیم و یادگیری بانقد و تقویت تخیل اجتماعی تعیین می

آموزان باشد برای خطرکردن، برای پیوند با هدف آموزش دانش

 مبارزه با روابط جاری قدرت، برای بررسی انتقادی اشکال دانش که

ز هایی اخارج از تجربۀ بالفصل آنان قرار دارد، و برای تجسم نسخه

منظور قادربودن به –است « 3نه هنوز»آن(  2جهان که )در معنای بلوخی

 4هایی که زندگی بر آن استوار است.به دگرگونی زمینه

لف را های مختها یا گفتمانآموزان فرصت بررسی زبانسوماً، معلمان باید برای دانش

ای از متون و مواد برنامۀ آموزشی توسعه بندیفراهم کنند همچنانکه که در طبقه

                                                           
1 Roger Simon 
2 Blochian 
3 not-yet 
4 Simon, “Empowerment”, pp. 11–12. 
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یابند. این به دالیل متعددی مهم است. یک پداگوژی انتقادی نخست نیاز به می

های متفاوت دارد. در انجام این کار، معتبرساختن و بررسی محصوالت خوانش

شوند که در وظیفۀ نظری و عملی بررسی مواضع نظری و آموزان تشویق میدانش

یافریند ای را بای باید شرایط کالسیعملی خود درگیر شوند. سپس، چنین پداگوژی

ه های متناقض و چندگانۀ مشاهدۀ جهان ککردن شیوهکه برای شناسایی و پروبلماتیک

 کنند، ضروری است. اینجا نکته اینشان استفاده میبینیآموزان در ساخت جهانشدان

های ایدئولوژیک آموزان عملیاتاست که چطور پس از توسعه و بررسی، دانش

کنند برای به چالش کشیدن یا اتخاذ مواضع خاص که در متون و خاصی اجرا می

تر ارائه شده است. به دنبال این، ههای در دسترس آنان در مدرسه و جامعۀ گستردزمینه

و برای توسعۀ فهمی انتقادی و دیالکتیکی از صدا، برای معلمان ضروری است که 

ط توانند توسهای در متن تنها مواضعی نیستند که میبدانند معانی و ایدئولوژی

آموز از آنجا که خود ذهنیت و هویت فرهنگی دانش 1آموزان اتخاذ شوند.دانش

شود  آموزان پیوند دادهست، مهم است که چگونگی تولید معنا توسط دانشمتناقص ا

های اجتماعی مختلف بیرون از مدارس که فعاالنه تجارب و بندیها و شکلبه گفتمان

 سازند.های متناقض آنان را میذهنیت

بخشی از گفتمان سواد و صدا، آموزگاران انتقادی نیاز به آزمودن  عنوانبهچهارماً، 

ت ویژه مهم اسسازد. این بهای دارند که صدای خودشان را میافع اجتماعی و سیاسیمن

که معلمان منتقدانه درگیر این شوند که چگونه چنین منافع ایدئولوژیکی توانایی آنان 

سازند. یک نظریۀ رادیکال سواد و صدا برای تعلیم و یادگیری همراه دیگران را می

د که همۀ آموزگاران انتقادی یادگیرنده نیز هستند. این باید متوجه ادعای فریره باش

                                                           
1 Swanson, “Rethinking Representations.” 
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تر از آموزان ممکن است بدانند نیست؛ مهمصرفاً موضوع یادگیری دربارۀ آنچه دانش

آن یادگیری چگونگی تجدید شکلی خودشناسی از طریق فهمی از جامعه و فرهنگی 

به خوبی این  1لددهد. دیتر میسگآموزان را تشکیل میاست که فعاالنه زندگی دانش

 کند:را بیان می

گیری است.... دگرگونی اجتماعی دربردارنده و ملزم به خودشکل

ه است و باید از طریق مسئل قدرهمانهویت یادگیرندگان و معلمان 

کنند کشف شود که محتوایی که ای که در آن شرکت میپداگوژی

آموزان دانش-های فریره )معلمگیرند نیز.... بنابراین پداگوگیاد می

توانند به خودشان های فرهنگ( میها در حلقهیا آغازگران فعالیت

شان یاد بگیرند. آموزاناجازۀ یادگیری دهند، و باید از دانش

کنیم اتفاقی و ضمنی نیست. صرفاً ای که از آن صحبت مییادگیری

 آموزان به منظور اینکه وظیفۀ یادگیریۀ نظارت بر عملکرد دانشمسئل

وری تعلیمی بیشتری عرضه شود، نیست. بلکه هدف عمل واند با بهرهبت

آموزان است. آموزشی یادگیری و بازآموزی از و همراه دانش

ند: کنآموزان وظیفۀ ضروری یادگیری را به معلمان یادآوری میدانش

که یادگیری و تعلیم به معنای خودشناسی بوسیلۀ دانشِ فرهنگ 

آموزد است. فرد می«( جهان»گوید، میدیگری )و آنطور که فریره 

عضویت در فرهنگ را فهم، درک، و تأیید کند. فرد یکی از کسانی 

                                                           
1 Dieter Misgeld 
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ودنِ ب»مثابۀ است به برای او فرهنگ وجود دارد. فرد دربارۀ خودش به

 2آموزد.می« سوژۀ فعال فرایند تاریخی»و « 1تصمیم

تر و جهان باشند، پنداشتی کم داللتی که آموزگاران نیاز دارند تا مداوماً درگیر کلمه

ها آن هایی دارند که درآشکار است نسبت به اینکه معلمان نیاز به توسعۀ پداگوژی

های متفاوت/مشابه درگیر عوامل فرهنگ عنوانبهآموزان یکدیگر را معلمان و دانش

ه برای معلمان به منظور توسعۀ مسئلکنند. این اشاره دارد به اهمیت این می

نوز که هدهد از صدای خودشان دفاع کنند درحالیهایی که به آنان اجازه میپداگوژی

شان های شخصیآموزان برای تأیید، گفتن، و بازگوی روایتقادر به تشویق دانش

 دهد که اقتدار نهادی وکردن صدای آنان هستند. این همچنین نشان میعملی واسطۀبه

موزان از آای برای منع دانشکند بهانهم میخودساخته که بنیان گفتمان معلم را فراه

رای ترین مفروضات آن نیست. این استداللی نیست بفرصت به پرسش کشیدن اساسی

کردن تضعیف یا حذف اقتدار و بنیان برای صدای معلم به همان اندازه که برای فراهم

بنیان پداگوژیک جهت فهم چگونگی و چرایی ساخت چنین اقتداری و اینکه در 

خدمت چه هدفی است، نیست. همچنین مهم است که معلمان بازشناسند چگونه اغلب 

 3کنند.کنند، حتی زمانی که بر اساس بهترین نیات عمل میآموزان را خاموش میدانش

 عنوانهبواسطگی صدای فرد تنها برای بیبودن نهدهد که منتقدانه متوجهاین نشان می

که همچنین برای ترس، مقاومت، و شک و تردیدی بخشی دستگاه ایجادشدۀ قدرت، بل

 آورند.های فرودست با خود به محیط مدرسه میآموزان از گروهاست که دانش

                                                           
1 being of decision 
2 Dieter Misgeld, “Education and Cultural Invasion: Critical Social Theory, Education as 
Instruction, and the ‘Pedagogy of the Oppressed,’” in Critical Theory and Public Life, ed. 
John Forester (Cambridge, Mass.: MIT, 1985), pp. 106–7. 
3 Michelle Fine, “Silencing in Public Schools,” Language Arts 64 (1987), pp. 157–74. 



 67  مقدمه  

 

گرا سازند اغلب توسط آموزگاران چپپنجماً، صداهایی که محیط مدرسه را می

 نشدنی از یک سو میان صدای معلم و مدرسه،بخشی از تضادی برطرف عنوانبهاشتباهاً 

اند. پردازی شدههای فرودست نظریهآموزان گروهو از سوی دیگر میان صداهای دانش

ساز بازتولید در مقابل مقاومت، فهم این گفتمان به دام افتاده درون منطق دوقطبی

برای  کنند؛ این همچنینناقصی از چگونگی تبادل و دگرگونی معنا در مدارس ارائه می

گذارد یا شده از دگرگونی و امکان جای کمی باقی میریزیتوسعۀ گفتمانی برنامه

شان درباب گذارد. این به اعتبار فریره و ماسدو است که در مباحثههیچ جایی باقی نمی

صدا و اهمیت گفتگو خوانشی جایگزین از آنچه در مدارس حول تولید و دگرگونی 

ست ه و صدای فرودکه گفتمان رسمی مدرسکنند. درحالیمعنا درجریان است ارائه می

آموزان برآمده از نیازهای متفاوتی باشد، فعل و انفعالی مکرر میان این دو وجود دانش

دهندۀ این نشان 1شود.دارد که منجر به فرایندی از تعریف و محدودیت متقابل می

وزان آمهای دانشتر میان ایدئولوژی غالب مدارس و ایدئولوژیتعاملی بسیار ظریف

باید به رسمیت شناخته شود که این موضع به مراتب فراتر از الگوی مختلف است. 

در  2پردازان مختلفی همچون پل ویلیسرود که توسط نظریهبازتولیدی تحصیل می

ماهیت  5توسعه داده شده است. متحدهایاالتدر  4و هرب جینتیس 3انگلستان و سام بولز

ده میان فیت خاص تعامل پیچیخاص اشکال متغیر تطابق، مقاومت، و استنطاق که کی

ویژه تواند نادیده گرفته شود، بهکند نمیآموزان را تعریف میصداهای معلم و دانش

                                                           
1 This issue is well developed in Michelle Sola and Adrian T.Bennett, “The Struggle for Voice: 
Narrative, Literacy, and Consciousness in an East Harlem School,” Boston University Journal 
of Education 167 (1985), pp. 88–110. 
2 Paul Willis 
3 Sam Bowles 
4 Herb Gintis 
5 Samuel Bowles and Herbert Gintis, Schooling in Capitalist Society (New York: Basic Books, 
1976) and Paul Willis, Learning to Labor (New York: Columbia University, 1981). 
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دقیقاً همین کیفیت است که اشاره به اهمیت تحلیل همیشگی فرهنگ  ازآنجاکه

بخشی از زمینۀ خاص تاریخی، اجتماعی، و پداگوژیک دارد.  عنوانبهای غالب مدرسه

های نداز از صدا و پداگوژی همچنین بنیانی برای توسعۀ اتحادها و پروژهااین چشم

توانند با یکدیگر مبارزه آموزان میکند که حول آن معلمان و دانشممکن فراهم می

تر هایشان و در جامعۀ بزرگشان خارج از کالسو گفتگو کنند تا مواضع مربوطه

 شنیده شود.

 گیرینتیجه

باید تکرار کرد که رویکردی به سواد که توسط فریره و ماسدو در این صفحات توسعه 

آموزان نیست، بلکه همچنین دربارۀ سادگی دربارۀ توانمندسازی دانشداده شده به

سی تر بازسازی اجتماعی و سیابخشی از پروژۀ گسترده عنوانبهتوانمندسازی معلمان 

شرطی ایم که سواد انتقادی پیشن استدالل کردهکند. استنلی آرنویتز و مصحبت می

اساس این مبارزه  1برای درگیری در کار پداگوژیک و کنش اجتماعی رادیکال است.

کننده نمثابۀ روشنفکران دگرگونیاز برای بازتعریف ماهیت کار معلمان و نقش آنان به

ای ادیک و مبندی روشنفکران اینجا برای تحلیل اعمال خاص ایدئولوژیاست. دسته

ساختند که در آنان معلمان درگیر شناسایی مهم است که روابط پداگوژیکی را می

تر تردهبخشی از فرهنگ گس عنوانبهماهیت ایدئولوژیک منافعی که بودند که معلمان 

بخشیدند. مفهوم روشنفکر مرجعی برای نقد آن کردند و مشروعیت میتولید می

پذیری، و برنامۀ آموزشی های مسئولیتطرحاشکالی از مدیریت پداگوژیک، 

کنند. تکنسین تعریف می عنوانبهکند که معلمان را صرفاً موردتأیید معلم فراهم می

تگویی کند تا درگیر گفعالوه بر این، این برای معلمان مبنای نظری و سیاسی فراهم می

                                                           
1 Aronowitz and Giroux, Education Under Siege, especially chapter 2, pp. 23–46. 
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، ه برای تأملانتقادی میان خود و دیگران شوند به منظور مبارزه برای شرایطی ک

 خوانش، و اشتراک کارشان با دیگران، و تولید مواد برنامۀ آموزشی نیاز دارند.

تنها مورد هجوم راست نو و دولت فدرال نه متحدهایاالتدر حال حاضر معلمان در 

انی و های سازمکنند که مملو است از محدودیتهستند، بلکه تحت شرایطی کار می

اندکی برای آنان جهت کار جمعی و انتقادی باقی شروط ایدئولوژیکی که جای 

گذارد. ساعات تدریس آنان بسیار طوالنی است، عموماً در ساختارهای سلولی می

شان دارند. عالوه بر این، اند، و فرصت کمی برای کار جمعی با همکارانمنزوی شده

د زیع مواکردن دانش خودشان در کنار احترام به گزینش، سازماندهی، و تواز عملی

که پست  کننداند. گذشته از این، معلمان اغلب تحت شرایطی کار میتعلیمی منع شده

 3و کاترین بولز 2، جین جکسون1و ظالمانه است. این قویاً در مطالعۀ اخیر سارا فریدمن

ه ها دریافتند کروی معلمان مدارس ابتدایی منطقۀ بوستون نشان داده شده است. آن

انداز عمومی مدرسه قطعاً در تقابل با کارکردهایی است بط با چشمشعارهای اغلب مرت

شان اجرا کنند. برای مثال، مدارس وظیفه دارند شده تا در شغلکه از معلمان خواسته

د که شوکودکان را برای بزرگسالی آماده کنند، اما با خود معلمان طوری رفتار می

سی از شود تا حس مسئولیت داده میگویی قادر به قضاوت بالغانه نیستند؛ به مدار

آموزان تشویق کنند، اما معلمان در این مطالعه مداوماً استقالل و اعتماد را در دانش

تند توانسدهد آنان نه میای از نظارت اداری تحت نظر بودند که نشان میدرون شبکه

ندانی روشود تا شهقابل اعتماد باشند و نه مستقل کار کنند؛ از مدارس خواسته می

ند، ای دموکراتیک باششان در جامعهبیافرینند که قادر به سنجش پیامدهای کنش

                                                           
1 Sara Freedman 
2 Jane Jackson 
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شدت کردند که بهای از روابط کار عمل میاین معلمان درون شبکه حالبااین

ودکان شود تا به کزده بود؛ حتی بدتر، از آنان خواسته میمراتبی و جنسیتسلسله

ود به که محدضاوت مستقل را بیاموزند درحالیها، و قخطرکردن، سنجیدن جایگزین

ید های عادتی، مکانیکی، و فنی یادگیری و ارزیابی تأکاند که بر جنبهتعلیم اعمالی شده

 1کنند.می

قبل توانند نقش روشنفکران منتقدی را تتأکید بر این نکته مهم است که معلمان نمی

یک و اینکه شرایط ایدئولوژ کنند که به پداگوژی سواد و صدا اختصاص یافته مگر

ها حول تنمادی مناسب برای حمایت آن نقش وجود داشته باشد. چنین نبردی باید نه

ه کار ای شکل بگیرد کچیستی و چگونگی تعلیم، بلکه همچنین حول شرایط مادی

ای نظری و عملی است که معلمان کند. این مالحظهپداگوژیک را توانا و محدود می

بخشی از نظریۀ سواد و صدای انتقادی باید متوجه آن باشند. عظمت  وانعنبهرادیکال 

نیست،  سوی ناامیدیای به همان اندازه که به معنای راندن معلمان بهسیاسی چنین وظیفه

مبارزه برای شرایطی که حامی تعلیم مشترک،  واسطۀبهدهندۀ این است که نشان

تیک است، معلمان شروع به هجومی ریزی دموکرانگارش و پژوهش جمعی، و برنامه

سوی گشودن فضاهای جدید برای گفتمان و کنش خالق و انعکاسی ضروری به

توان بر اهمیت خلق چنین گفتمان انتقادی و شرایطی که آن را خواهند کرد. نمی

حمایت کند بیش از اندازه تأکید کرد. چراکه تنها درون چنین گفتمان و شرایط 

د، بخش بتواند توسعه یابای رهایین ضروری است که پداگوژیای فهم منافع آعملی

ز بخشی ا عنوانبهای که زبان و قدرت را مرتبط سازد، تجارب عمومی را پداگوژی

                                                           
1  Sara Freedman, Jane Jackson, and Katherine Boles, “The Other End of the Corridor: The 
Effect of Teaching on Teachers,” Radical Teacher No. 23 (1983), pp. 2–23. 
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ند تا به آموزان کمک کفرایند یادگیری و پیچیدگی مبارزات جدی بگیرد و به دانش

ردهای ند که توسط رویکهایی دوباره نظم بخششان از طریق دیدگاهتجربۀ خام زندگی

ط فریره و شده توساند که مبتنی بر الگوی سواد انتقادی ارائهای گشوده شدهیادگیری

 ماسدو هستند.

آموزان ای ساخته شوند که معلمان و دانشالبته، پیش از اینکه مدارس بتوانند به شیوه

ای دارند ی کنونیرا توانمند سازند، آموزگاران نیاز به فهم بحران ایدئولوژیک و سیاس

بخشی از هجوم سیاسی  عنوانبهکه هدف تحصیل عمومی را احاطه کرده است. 

طور ، مدارس بهطورکلیبهموجود نسبت به خدمات عمومی و عدالت اجتماعی 

دل شوند که آنان را بگراها میکاران و راستای تابع الزامات منافع نومحافظهفزاینده

ای دموکراتیک، مدارس هرگز کند. در جامعهمی به مضافات محل کار یا کلیسا

توانند به فروشگاه یا زمین تمرین بنیادگرایان مسیحی تقلیل یابند. در این دوره که نمی

رسد، مدارس نیاز دارند که بازیابی نظر مینشینی بهدموکراسی اغلب در حال عقب

، معلمان ترطور خاصهمثابۀ حوزۀ عمومی دموکراتیک مبارزه شود. بشده و برایشان به

رای اهمیت های اجتماعی بمترقی باید به یکدیگر بپیوندند و همراه اعضای دیگر جنبش

اعی گیری فردی و اجتمبخشی از فرایند ناگزیر شکل عنوانبهو عمل سواد انتقادی 

که جزء الینفک توسعه و حفظ  مبارزه کنند که برای خلق اشکال زندگی عمومی

دهندۀ دستور کار جدید حول تنها نشانست. این نهدموکراسی رادیکال است ضروری

ای هتوسعۀ اصالحات مدارس عمومی، بلکه همچنین دستور کاری برای پیوند گروه

های نظریۀ انتقادی و پراکسیس سیاسی مترقی و واگراست. سواد برای تمام جنبه

رادیکال ضروری است و باید مبنای تزریق دوبارۀ امر پداگوژیک به معنای سیاست را 

واد اندازی از سفراهم کند. به اعتبار فریره و ماسدو است که در این کتاب آنان چشم
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رش بخشی از مبارزه برای گست عنوانبهاهمیت تحصیل کنند که و صدا به ما ارائه می

ای جدید هکند که پرسشدهد و تأیید میهای انسانی درون گفتمانی را نشان میامکان

کند، و اولویت منطقی را پیش کند، اهمیت اتحاد دموکراتیک را فاش میطرح می

 د.برد که داللت بر اهمیت دموکراسی رادیکال و عدالت اجتماعی دارمی

 1دانشگاه میامی

 2آکسفورد، اوهایو
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 1اهمیت عمل خوانش

 

ی ام براسازیدر تالش برای نوشتن دربارۀ اهمیت خوانش، باید چیزی درمورد آماده

اینکه امروز اینجا باشم بگویم، چیزی دربارۀ فرایند نوشتن این کتاب، که شامل فهمی 

انتقادی از عمل خوانش است. خوانش صرفاً شامل رمزگشایی کلمات یا زبان نوشتاری 

صورت تنیده با آن است. زبان و واقعیت بهو درهم نیست؛ بیشتر مؤخر بر دانش جهان

آید ست میدخوانش انتقادی متن به واسطۀبههم پیوسته هستند. فهمی که پویایی به

 داللت بر درک رابطۀ میان متن و زمینه دارد.

وقتی شروع به نوشتن دربارۀ اهمیت عمل خوانش کردم، احساس کردم خودم با شور 

ای که از لحظات اساسی در عمل خوانشم شدم، خاطره و شوق مجذوب بازخوانی

همی ف کههنگامیام، اغلب تجارب دوردست کودکی، نوجوانی، و جوانی حفظ کرده

نی ای عیانتقادی از عمل خوانش در من شکل گرفت. در نگارش این کتاب، فاصله

نان رخ ام که در آن عمل خوانش در آام قرار دادهمیان خودم و لحظات مختلف تجربه

داده: نخست، خوانش جهان، جهان کوچکی که در آن حرکت کردم؛ و سپس، 

 جهان.-خوانش کلمه، نه همیشه، گاهی هم مانند دورۀ تحصیلم کلمه

                                                           
1 An earlier version of this chapter was first published in the Boston University Journal of 
Education, Vol. no. 165 (1983). It was originally translated by Loretta Slover. 
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برای  ام اعتماد کنم، تالشتوانم به حافظهگیری کودکیِ دور تا آنجا که میدر بازپس

 کامالً برایم قابل توجه بود. کردم،فهم عمل خوانشم از جهان خاصی که در آن سیر می

وشتم که نام زمانی میکردم، در متنی که از تجارب زیستهخود را تسلیم این تالش می

 کردم.هنوز کلمات را نخوانده بودم خود را بازآفرینی کرده و دوباره زندگی می

بودم، ، دیدم که در آنجا به دنیا آمده 1ای در رسیف، برزیلآنگاه خودم را در میان خانه

توسط درختان محاصره شده بودم. برخی درختان برایم مانند افراد بودند، چنین 

ات شان خطرهای کوتاهکردم، در شاخهصمیمیتی میان ما بود. در سایۀ آنان بازی می

ه تر آماده کردکوچکی را تجربه کرده بودم که مرا برای خطرات و ماجراهای بزرگ

، پذیرایی، اتاق زیرشیروانی، بالکن )که مکان هااتاق خواب –بود. خانۀ قدیمی 

ها نخستین جهان من بود. در این همۀ این –های مادرم بود(، حیاط خلوت سرخس

جهان چهار دست و پا راه رفتم، گریستم، برای نخستین بار ایستادم، نخستین گامم را 

بۀ عرصۀ مثاراستی، آن جهان ویژه خود را بهبرداشتم، نخستین کلماتم را گفتم. به

کرد. متون، مثابۀ جهان نخستین خوانشم به من عرضه میام و بنابراین بهفعالیت ادراکی

ها مجسم شده بود. ها، و نشانهای از اشیاء، ابژهکلمات، و حروف آن زمینه در مجموعه

شتر کردم، بیها خودم را تجربه کردم، و هرچه بیشتر خودم را تجربه میبا درک این

تفادۀ ها را از طریق اسها، و نشانهیافت. آموختم اشیاء، ابژهام افزایش میراکیظرفیت اد

 تر و والدینم بفهمم.آنان در ارتباط با برادران و خواهران بزرگ

 بادهای واسطۀبهها متون، کلمات، و حروف آن زمینه در آواز پرندگان و رقص شاخه

ها، برق؛ در آب باران، ایجاد دریاچه کردند؛ در رعد وها را اعالم میقوی که طوفان

ی خوبها، و نهرها مجسم شده بود. متون، کلمات، و حروف آن زمینه بهجزایر، رودخانه
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ها، در صدای باد، ابرهای آسمان، رنگ آسمان، جنبش آن؛ در رنگ شاخ و برگ

ی اهها )رنگها )رز و یاسمن(؛ در تنۀ درختان؛ در پوست میوهها، عطر گلشکل برگ

ها، پرورش میوه، مقاومت آن مختلف یک میوه در گذر زمان، رابطۀ میان این رنگ

ام انج واسطۀبهاش(. احتماالً در این زمان بود که در مقابل دستکاری ما، و طعم و مزه

 این کار توسط خودم و مشاهدۀ انجام آن توسط دیگران معنای کلمه را آموختم.

های خانواده خود را به گربه –از آن زمینه بودند  حیوانات نیز به همان اندازه بخشی

کردند؛ ستیزگی جولی، سگ پیر مالیدند، از التماس یا خشم میومیو میپاهای ما می

شد. در چنین مواردی، ها بیش از اندازه نزدیک او میپدرم، که وقتی یکی از گربه

رد، گاز کقیب میوخوی جولی کامالً متفاوت از زمانی بود که با بازیگوشی تعخلق

د را های مادربزرگم بودنهایی که مسئول ناپدیدشدن مرغگرفت، و یکی از صاریغمی

 کشت.می

ها، سلیقه ها،ترها بود، که باوربخشی از زمینۀ جهان بالواسطۀ من نیز جهان زبانی بزرگ

تر متصل کرد که جهانم را به جهانی گستردههایی را بیان میها، و ارزشترس

 توانستم به وجودش شک کنم.ساخت که حتی نمیمی

گیری کودکی دور، برای فهم عمل خوانشم از جهانی که در آن در تالش برای بازپس

خواندم کردم، تجاربی که در زمانی کسب کرده بودم که هنوز کلمات را نمیسیر می

مالت أبازآفرینی و دوباره زندگی کردم. و چیزی پدید آمد که به زمینۀ کلی این ت

ام، حضور ارواح رسید: ترس از ارواح. در طول دوران کودکینظر میمرتبط به

کال تاریکی برای ظهور در اشموضوع ثابت گفتگوها بود. ارواح به تاریکی یا شبه

ن دادشان؛ خندۀ تمسخرآمیز؛ درخواست عبادت؛ نشانناله از گناهان –شان مختلف

یاز داشتند. احتماال هفت ساله بودم، که ن –شان پنهان شده بود جایی که خمره
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ای که در آن متولد شده بودم با چراغ گازی روشن شده بود. شب های محلهخیابان

های زیبا خودشان به چوب جادویی مسئوالن روشن و خاموش کردن هنگام، المپ

های خیابانم را تماشا ام پیکر الغر مسئول المپسپردند. از درب خانهها میالمپ

اش که مخروطی نور روی شانهرفت، درحالیکردم که از المپی به المپ دیگر مییم

تر از نوری که درون خانه داشتیم؛ بیش از بود. این نوری ضعیف بود، حتی ضعیف

 شکستند.ها آن را درهم میها را درهم بکشند سایهاینکه نور سایه

ه در آن، آورم کیاد میی را بههای شبهی نبود. شبهیچ محیطی بهتر از این برای شوخی

که با ترس احاطه شده بودم منتظر بودم زمان بگذرد و شب به انتها برسد، تا از درحالی

آورد. در نور دم لذت ببرم، که با خود آواز پرندگان صبحگاهی را میسپیده

های شبم درکم از صداهای متعددی را روشن کرد که در روشنایی صبحگاهی ترس

طرز مرموزی در سکوت عمیق شب برجسته وز گم شده بودند اما بهو شلوغی ر

 خوانش آن واسطۀبه، همانطور هرحالبهشدم، شدند. همانطور که با جهانم آشنا میمی

 کردمش، وحشت من کاهش یافت.بهتر درک و فهم می

مهم است بیافزایم که خوانش جهانم، که همواره برایم بنیانی بوده است، مرا پیش از 

ام سرانهساختن کنجکاوی پگرایی در لباس یک پسربچه نکرد. عملیموعد بدل به عقل

آن را تحریف نکرد، و فهم جهانم منجر به تمسخر راز فریبندۀ آن جهان نشد. در این 

 مورد بیش از اینکه توسط والدینم تشویق شوم، دلسرد شدم.

بۀ غنی از فهم جهان ای خاص در این تجروالدینم مرا با خوانش کلمات در لحظه

ام آشنا کردند. رمزگشایی کلمه طبیعتاً از خوانش جهان خاصم جریان بالواسطه

 ام خواندن ویافت؛ چیزی نبود که سوار بر آن شود. روی زمین حیاط خلوت خانهمی
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نوشتن را آموختم، زیر سایۀ درختان انبه، با کلماتی از جهان خودم تا از جهان 

 سیاهم و چوب، گچم بود.زمین تختهتر والدینم. گسترده

رسیدم، پیش از آن باسواد بودم. اینجا مایلم به  1وقتی به مدرسۀ یونیس واسکانسلو

نم دار کرد. یونیس کار والدییونیس ادای احترام کنم، که اخیراً مرگش عمیقاً مرا غصه

ستلزم را ادامه داد و عمق بخشید. همراه او، خوانش کلمه، عبارت، و جمله هرگز م

جهان -معنای خوانش کلمهانفصال از خوانش جهان نبود. همراه او، خوانش کلمه به

 بود.

ای که در آن متولد شده بودم بازدید کردم. چندی پیش، با احساسات عمیق، از خانه

روی همان زمینی قدم زدم که برای نخستین بار ایستاده، برای نخستین بار راه رفته، 

خواندن را آموخته بودم. این همان جهانی بود که ابتدا خود  شروع به صحبت کرده، و

های را از طریق خوانشم از آن به فهمم عرضه کرد. آنجا دوباره برخی درخت

ام را دیدم. بدون دشواری آنان را شناختم. از نزدیک تنۀ ضخیم آنان را در کودکی

نجیب  ایام. آنگاه، آنچه مایلم آن را نوستالژیهای جوان کودکیتنه –آغوش گرفتم 

یا خوب بخوانم، از زمین، درختان، و خانه جاری شد و بادقت مرا احاطه کرد. محتوای 

خانه را رها کردم، احساس لذت کسی را داشتم که دوباره با معشوقش مواجه شده 

 است.

 –ام نی تجربۀ کودکی، نوجوانی، و جوانیدر ادامۀ تالش برای بازخوانی لحظات بنیا

ایلم م –لحظاتی که در آن فهمی انتقادی از اهمیت عمل خوانش در عمالً شکل گرفت 

آموز دورۀ متوسطه بودم. آنجا تجاربی کسب کردم در به زمانی بازگردم که دانش

تا  ندم، کهخواام میتفسیر انتقادی متونی که در کالس با کمک معلم زبان پرتغالی

                                                           
1 Eunice Vascancello 
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یاد دارم. آن لحظات شامل تمرینات صرف نبودند، که هدفشان این بود که از امروز به

واخت طور مکانیکی و یکنمان آگاه شویم، اسکنش کنیم، و بهوجود صفحه در مقابل

جای اینکه واقعاً بخوانیم. آن لحظات خوانش دروس در معنای سنتی اش کنیم، بههجی

مان به ما وقفهتی بودند که در آن متون در جستجوی بیآن نبودند، بلکه بیشتر لحظا

 شدند.عرضه می

ت عمل شدت اهمیام، بهمعلم زبان پرتغالی در بیست سالگی عنوانبهزمانی پس از آن، 

آموزان سال اول دبیرستان را همراه دانش –ناپذیر اساساً جدایی –خوانش و نگارش 

یل آموزان تقلدارهایی برای بلعیدن دانشتجربه کردم. هرگز قواعد نحوی را به نمو

ندادم، حتی قوانین حاکم بر حروف اضافۀ پس از افعال حاص، شرایط جنسیت و تعداد، 

ان آموزای پویا و زنده به کنجکاوی دانشها به شیوهو اختصارها. در مقابل، همۀ این

ن خود ای برای کشف درون مجموعۀ متون، چه متومثابۀ ابژهعرضه شده بود، به

اش مثابۀ چیزی ایستا که طرح کلیآموزان و چه متون نویسندگان دیگر، و نه بهدانش

ه خاطر طور مکانیکی بآموزان مجبور نیستند توضیحات را بهرا توصیف کردم. دانش

ادگیری اهمیت ی واسطۀبهبسپارند، بلکه بیشتر باید اهمیت اساسی آن را بیاموزند. تنها 

طور به خاطرش بسپارند و استوارش کنند. ازبرکردن مکانیکی یک توانند بدانند چمی

ند مثابۀ توضیحی ناب از یک ابژه )مانابژه به معنای شناخت آن نیست. خوانش متن به

کردن توضیحات، نه خوانش واقعی است و نه منجر به یک قانون نحوی(، و حفظ

 شود که متن بدان اشاره دارد.ای میدانش ابژه

ی را در شمارهای بیآموزان کتابکنند دانشاری از معلمانی که اصرار میمعتقدم بسی

ست که گاهاً دربارۀ خوانش داریم. در طول یک ترم بخوانند ناشی از فهم اشتباهی

شان با آموزان جوان دربارۀ مبارزاتهایی که دانشگردشم در جهان کم نبود زمان
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د تا واقعاً خوانده شونبیشتر بلعیده می کردند،های بسیط با من صحبت میشناسیکتاب

نام آموزش علمی به در معنای از مد افتادۀ آن، به« دروس خوانش»یا مطالعه شوند، 

خوانش  واسطۀبهرو آنان مجبور به ارائۀ شرحی شد، و ازاینآموزان ارائه میدانش

ن یا آن ایها حتی ارجاع به صفحاتی خاص از شناسیها بودند. در برخی کتابخالصه

 .«15-37صفحات »بینم، که باید خوانده شود: فصل از کتابی را می

اند، سازی متونی که برای فهم ارائه شدهاصرار بر مقدار خاصی از خوانش بدون درونی

 اندازی سحرآمیز از کلمۀ نوشتاری است،کردن مکانیکی نشانگر چشمبیش از حفظ

ای انداز در نویسندهای دیگر، همین چشمویهاندازی که باید جایگزین شود. از زاچشم

شود که کیفیت بالقوۀ کارش، یا فقدان آن را، با تعداد صفحاتی که نوشته یافت می

تزهایی درباب » -ترین اسنادی که داریم که یکی از مهمسنجد. درحالیاست می

 تنها دو و نیم صفحه است. – 2مارکس« 1فوئرباخ

انداز گویم، باید تأکید کنم که انتقادم از چشماز آنچه میبرای جلوگیری از سوءتعبیر 

بت به کنم نسسحرآمیز از کلمه به این معنا نیست که موضعی غیرمسئوالنه اخذ می

برای خواندن جدی ادبیات کالسیک  –آموزان معلمان و دانش –تعهدی که همۀ ما 

ن آن عمل ما ای که بدوداریم به منظور ساخت متون خودمان و خلق نظم فکری

 آموزان ماندنی نیست.معلمان و دانش عنوانبه

الی: معلم زبان پرتغ عنوانبهام اما برای بازگشت به آن لحظۀ بسیار غنی از تجربه

، لینز 3آورم که برای تحلیل کارهای گیلبرتو فریرهیاد میهایی را بهوضوح زمانبه

                                                           
1 Theses on Feuerbach 
2 Marx 
3 Gilberto Freyre 
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کردم. متونی را از خانه برای میصرف  3، و خورخه آمادو2، گراسیلیانو راموس1دورگو

های نحوی مستقیماً در ارتباط با ذوق آوردم، بر جنبهآموزان میخواندن همراه دانش

کردم. با آن تحلیل، تفاسیری دربارۀ تفاوت اساسی میان شان اشاره میخوب زبان

 کردم.پرتغالی پرتغال و پرتغالی برزیل ارائه می

ایم، همثابۀ عملی سیاسی و دانشی دیدبه بزرگساالن را بههمواره تعلیم خواندن و نوشتن 

ادار، کردن مکانیکی حروف صدو بنابراین عملی خالق. دریافتم که درگیری در حفظ

توانم ، ناممکن است. نمی«لو-لُ-لی-لِ-بو، ال-بُ-بی-بِ-با»همچون تمرین 

ل دهم، روف تقلییادگیری خواندن و نوشتن را صرفاً به یادگیری کلمات، هجاها، یا ح

فرایند تعلیمی که در آن معلم با کلمات خودش سرهای ظاهراً خالی یادگیرندگان را 

ثابۀ عمل مآموز سوژۀ فرایند یادگیری خواندن و نوشتن بهکند. در مقابل، دانشپر می

شناخت و آفرینش است. این واقعیت که او، همچون هر موقعیت پداگوژیکی، به 

آموز بدان معنا نیست که کمک معلم خالقیت و مسئولیت دانش کمک معلم نیاز دارد،

 کند.اثر میبرای ساخت زبان نوشتاری خودش و برای خوانش این زبان را بی

 گیرند، همچون کاریای را در دست میمعلم و یادگیرنده ابژه کههنگامیبرای مثال، 

ند، کنشده را درک میکنند، ابژۀ احساسکنم، هردو ابژه را احساس میکه اکنون می

سواد شده چیست. فرد بیشده و درکشان بیان کنند که ابژۀ احساسو قادرند با کالم

 تنها، من نهحالبااینتوانند همچون من قلم را حس کند، درک کند، و بگوید. می

ویسم، توانم آن را بنتوانم قلم را حس کنم، درک کنم، و بگویم، بلکه همچنین میمی

تاری معنای آفریدن و ایجاد بیانی نوش، بخوانم. یادگیری خواندن و نوشتن بهدرنتیجهو 

                                                           
1 Lins do Rego 
2 Graciliano Ramos 
3 Jorge Amado 
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آموز تواند این را برای دانشتواند شفاهی گفته شود. معلم نمیست که میبرای چیزی

 آموز است.کنار یکدیگر قرار دهد، این وظیفۀ خالقانۀ دانش

یم های مختلف در فرایندۀ پیچیدۀ تعلسوی آنچه بروم که در زماننیاز ندارم بیشتر به

ردم ، مایلم به یک نکته بازگحالبااینام. خواندن و نوشتن به بزرگساالن توسعه داده

ی اهمیتی که برای فهم انتقاد واسطۀبهدهد، که به جای دیگری از این کتاب ارجاع می

لیم تع –ام ای که خود را وقف آن کردهبرای پروژه درنتیجهعمل خوانش و نگارش، و 

 دارد. -خواندن و نوشتن به بزرگساالن 

خوانش جهان همواره پیش از خوانش کلمه است، و خوانش کلمه مستمراً به خوانش 

تر نشان دادم، این حرکت از کلمه به جهان همیشه جهان داللت دارد. چنان که پیش

یابد. حاضر است؛ حتی زمانی که کلمۀ گفتاری از خوانش ما از جهان جریان می

ها مقدم تنتوانم فراتر رویم و بگوییم که خوانش کلمه نه، به طریقی میحالبااین

خوانش جهان نیست، بلکه شکل خاصی از نگارش یا بازنگاری آن و دگرگونی آن با 

استفاده از کار آگاهانه و عملی است. برای من، این حرکت پویا محور فرایند سواد 

 است.

اره اصرار دارم کلمات مورد استفاده در سازماندهی برنامۀ به همین دلیل است که همو

خوانمش که مردمی می« جهان کلماتِ»آیند که آن را سوادآموزی که از آنچه می

ها، و رویاهای آنان است. ها، خواستهها، ترسآموزند، بیانگر زبان واقعی، اضطرابمی

تجربۀ معلم. بررسی جهان  کلمات باید مملو از معنای تجربۀ وجودی مردم باشند، نه

دهد، کلماتی که جهان را باردار هستند، کلمه بدین ترتیب کلمات مردم را به ما می

، «رمزنگاری»کلماتی از خوانش مردم از جهان. ما آنگاه کلمات را مندرج در آنچه 

خوانم به مردم کنند، میهای واقعی را بازنمایی میتصاویری که موقعیت
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ای تصویری از گروهی از رای مثال، واژۀ آجر، شاید در بازنماییگردانیم. ببازمی

 سازند.ای میکارگران درج شود که خانه

، پیش از بخشیدن شکلی نوشتاری به کلمه معموالً یادگیرندگان را با گروهی حالبااین

مه کردن مکانیکی کلکشیم، پس به جای حفظهای رمزشده به چالش میاز موقعیت

های تصویری آنان را به آن را درک خواهند کرد. رمزگشایی یا خوانش موقعیت

ه سوی فهم اینکدایت آنان بهه واسطۀبهرساند، درکی انتقادی از معنای فرهنگ می

عینی  هایکند. اساساً، تصویر موقعیتچگونه عمل یا کار انسان جهان را دگرگون می

شان از پیش از اینکه خواندن کلمه رخ دهد، آنان را قادر به تأمل در تفاسیر پیشینی

 ت آنانتر اسسازد. این خوانش که نسبت به خوانش پیشینی از جهان انتقادیجهان می

 ی بفهمند.عدالتشان را متفاوت از شیوۀ جبری نمایش بیدستیسازد تا تنگرا قادر می

در این روش، خوانشی انتقادی از واقعیت، چه در فرایند سوادآموزی رخ دهد یا نه، و 

یزی منزلۀ ابزار چسازی و سازماندهی، بهتر از همه در ارتباط با اعمال سیاسی بسیجمهم

طور خالصه، خوانش همواره خواند. بهمی« ضدهژمونی»امشی است که آنتونیو گر

 شود.شامل درک، تفسیر، و بازنویسی نقادانۀ چیزی است که خوانده می
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های عامه، صحبت از مسائل خوانش و صحبت از سوادآموزی بزرگساالن و کتابخانه

نگارش است: اگر خوانش و نگارش کلمات بر خوانشی دیگر، مقدم بر و همزمان با 

خودشان نیست.  ازو  دراولی، خوانش خودش داللت نکند، خوانش و نگارش کلمات 

درک انتقادی خوانش است، نیازمند درک انتقادی از سواد، که به همان اندازه شامل 

پس از  ،حالباایندرک انتقادی مطالعه است، نیازمند درک انتقادی کتابخانه است. 

شده، صحبت از نمایی انتقادی، که در عمل شکل انتقادی مشابهی از سواد تصدیق

کنم، فهمی کنم بلکه همچنین بر آن تأکید میتنها وجود عملی نقیض را بازشناسی مینه

 لوحی خواندم.ها پیش منتشر شد، آن را سادهای که مدتکه، در مقاله

گردد کنم، اصرار بر نکاتی که به موارد دیگر بازمیوقتی از مشکالت سواد بحث می

کننده خواهد بود. با این وجود، با خطر تکرار خودم، تالش خواهم کرد آنچه خسته

لوحی و کنم، آنطور که مخالف سادهخوانم را روشن عمل و فهم انتقادی از سواد می

که از لوحی و زیرکی، درحالیخواهد بود. ساده« زیرکانه»عمل و فهم اصطالحاً 

                                                           
این فصل از بحثی اقتباس شده که در یازدهمین کنگرۀ برزیلی اقتصاد و مستندات کتابخانه ارائه شد،  1

 در شهر ژائوپسوآ برگزار شد. 1982ژانویۀ سال در  که
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متفاوت  شانگرایانه یکسان است، خود را با احترام به ذهنیت عامالننظر عینیتنقطه

 سازند.می

شود و یمکه منجر به نفی ماهیت سیاسی فرایند آموزشی  –طرفی آموزش اسطورۀ بی

ای که در خدمت انسانیت در مفهومی انتزاعی انجام کند به وظیفهصرفاً معطوفش می

لی لوحانه، عمهای اساسی میان عملی سادهنقطۀ عزیمت ما برای فهم تفاوت –دهیم می

 زیرکانه، و عملی واقعاً انتقادی است. 

ه زشی ناممکن است کانکار ماهیت سیاسی فرایند آمو قدرهماننظر انتقادی، از نقطه

ه ، این بدان معنا نیست کحالبااینانکار سرشت آموزشی عمل سیاسی ناممکن است. 

ماهیت سیاسی فرایند آموزشی و سرشت آموزشی عمل سیاسی فهم آن فرایند و این 

کند در خدمت طرف که ادعا میآموزشی بی ازآنجاکهکنند. کشی میعمل را زه

، ناممکن است، پس این عملی سیاسی است که طورکلیبهانسانیت است، انسان نوعی 

از معنای آموزشی تهی است. اما در این معنا، همۀ احزاب سیاسی نیز همواره آموزگار 

کنند هدف سیاسی آنان ها را اعالم یا محکوم می، وقتی گزارهطورهمینهستند، و 

رایند ت اساسی برای فبردن یا باختن ارواح است. اما در این معنا است که یکی از سؤاال

لیه ع درنتیجهشود: به نفع چه کسی و چه چیزی )و آموزشی و عمل سیاسی مطرح می

کنیم؟ و به نفع چه کسی و چه چیزی چه کسی و چه چیزی( آموزش را ترویج می

دهیم؟ هرچه بیشتر از طریق عمل این شفافیت فهم را فعالیت سیاسی را توسعه می

ت: آموزش ناپذیر اسکنیم که ناممکنی جدایی اجتنابمی دست آوریم، بیشتر درکبه

توانیم بفهمیم که حتی اندیشیدن دربارۀ آموزش بدون توجه به سیاست. آنگاه، می

 ۀ قدرت ناممکن است.مسئل
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این آموزش طبقۀ متوسط نبود که طبقۀ متوسط را ایجاد یا تولید کرد، اما طبقۀ متوسطی 

ساختن آموزشش را داشت. بورژوازی، پیش از مند که به قدرت رسید قدرت نظام

ی که کردن آموزشسادگی از اشراف انتظار نداشت که شانس عملیگرفتن، بهقدرت

، از لحاظ تاریخی پیش از اینکه طبقۀ متوسط حالبااینها بدهد. خواستند را به آنمی

شدن و میسیستدست گیرد آموزش طبقۀ متوسط شروع به اجراشدن کرد. کنترل را به

 تعمیم آن تنها زمانی ممکن بود که بورژوازی تبدیل به طبقۀ حاکم شد.

قدرت  ۀمسئلنظر انتقادی حتی اندیشیدن به آموزش بدون توجه به اما، اگر از نقطه

ن طرف ناممکن است، ایمثابۀ عملی مستقل یا بیناممکن است، اگر فهم آموزش به

ک تکرارکنندۀ ناب ایدئولوژی غالب است. بدان معنا نیست که آموزش سیستماتی

های کالن روابطی پویاست، روابطی که ها و سیستمروابط میان آموزش و زیرسیستم

اند و مکانیکی نیستند. درست است که آموزش ایدئولوژی غالب را بازتولید متناقض

ا ب دهد. حتی در جوامع بسیار مدرن،کند، اما این تنها کاری نیست که انجام میمی

طبقات حاکمی که واقعاً شایسته و آگاه از نقش آموزش هستند، آموزش صرفاً 

نون کند. تناقضاتی که مشخصۀ جامعه هستند اکایدئولوژی طبقۀ حاکم را بازتولید نمی

اند که در آنان آموزش سیستماتیک کار به درون نهادهای پداگوژیکی سرایت کرده

 اند.ئولوژی غالب را تغییر دادهکند و نقش آن یا کار بازتولید ایدمی

م ایفهمیم درک کردهطرفانه را تا جایی که آموزش را میما عدم امکان آموزشی بی

در یک سو، بازتولیدکنندۀ ایدئولوژی غالب، اما در سوی دیگر، مستقل از نیات  –

د(. کنکند )یا آن را افشاء میکسی که قدرت دارد، نفی آن ایدئولوژی را ارائه می

موزش این کار را از طریق رویارویی واقعی، نه شعاری، میان آن و واقعیت انجام آ

دهد، واقعیتی که توسط آموزندگان و آموزگاران زندگی شده است. از این لحظه، می
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ن شود. ایطرفی آموزش دیگر باعث ترس و تهدید ما نمیصحبت از ناممکنی بی

به این معنا نیست که باید  طرف نیست لزوماًواقعیت که آموزگار عامل بی

کننده یا عملی دستکاری واسطۀبهبخش کننده باشد. گزینۀ واقعی رهاییدستکاری

ئوالنه کننده، و به همین ترتیب، غیرمسیابد. دستکاری ناتوانخودانگیخته تحقق نمی

ت ساختن این واقعیمثابۀ آموزگاران باید انجام دهیم شفافاست. آنگاه، آنچه ما به

 که آموزش سیاسی است، و در عمل با آن سازگار شویم. است

هایی است که ۀ سازگاری میان گزینۀ اظهارشده و عمل یکی از خواستهمسئل

مان دانند که این گفتخوبی میکنند. آنان بهبخش در خود ایجاد میآموزگاران رهایی

کند. کند، بلکه عمل است که گفتمان را قضاوت مینیست که عمل را قضاوت می

لی ای دموکراتیک هستند همواره عممتأسفانه، بسیاری از آموزگارانی که مدعی گزینه

شان، ملای ندارند. بنابراین گفتمان آنان، در تضاد با عسازگار با چنین گفتمان پیشرفته

ضاد با آنان، در ت« افروزآتش»شود. به همین ترتیب، کلمات تبدیل به شعار ناب می

آید و از آن گوش بیرون گیرد، از یک گوش میشان قرار مینهعمل اقتدارگرایا

های ستمدیدگان برزیلی، کسانی که از فقدان توجه و احترام که گوش –رود می

سال گذشته توسط افراد خودسر و متکبر در قدرت  480مشخصۀ رفتاری است که در 

 اند.با آنان شده خسته

ه سواد این است که آموزگاران باید متوج نکتۀ دیگر، سرشت نمایی انتقادی از آموزش

در جهان، همراه جهان و  بودنییک از آنان در جهان تنها نیستند. هر یک باشند هیچ

کردن یا تجسم این رویارویی یک آموزگار زندگی عنوانبههمراه دیگران هستند. 

ردن کآشکار، به معنای به رسمیت شناختن دیگران، حق بیان افکارشان،  و حق صحبت

ای دانشگاهی، کنندگان در دورهآنان است، چه سوادآموزان باشند یا شرکت
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آموزان مدارس ابتدایی یا اعضای یک مجمع عمومی، این مطابق با وظیفۀ دانش

دادن به آنان است. فرد باید با دقت به آنان گوش دهد، با این آموزگار برای گوش

توزی کسی که گویی انتظار با کینه دهد و نهاش را انجام میدرک که دارد وظیفه

کردن دادن به صحبتدریافت چیزی در ازای کارش را دارد. اما از آنجا که گوش

ایی دادن به آنان در معنخوبی با آنان سخن بگوید. گوشداللت دارد، آموزگار باید به

ی سادگکه بهتر بحث شد، اساساً، برای صحبت با آنان است، درحالیکه پیش

تواند راهی برای نشنیدن آنان باشد. راهی خوب برای کردن با آنان میصحبت

شان این است که همواره گرایی اقتدارگرایانهآموزگاران جهت تأیید نخبه

هایشان را برای دیگران بیان کنند بدون اینکه هرگز خودشان را برای دیگران اندیشه

ران د که آموزگاران برای نجات دیگماننافشاء و ارائه کنند، متکبرانه متقاعد باقی می

 بخش باشد. این کسی استتواند شیوۀ عمل آموزگاری رهاییاینجا هستند. این نمی

و به « تجمیع»شنود؛ کسی که دانش را کند و هرگز نمیکه ندرتاً صحبت می

 ها؛ کسی که درکند؛ چه در مدارس ابتدایی و چه در دانشگاهآموزان منتقل میدانش

ور دارد شنود؛ کسی که باشیفتگی شفاهی، تنها پژواک کالم خویش را مینوعی خود

برای طبقۀ کارگر گستاخانه است که برای کشف حقوقش تالش کند؛ کسی که فکر 

 فرهنگ و ناشایسته است و، بنابراین، نیاز دارد از باال به پایینکند طبقۀ کارگر بیمی

طی به آزادی و دموکراسی ندارد. در این نوع آموزگار واقعاً هیچ رب –رهایی یابد 

کند، آگاهانه یا ناآگاهانه، به حفظ مقابل، کسی که به این شیوه عمل و فکر می

 کند.ساختارهای اقتدارگرایانه کمک می

لوحی کسانی ساده« فرض»در ارتباط با این نیازی وجود دارد که آموزگاران برای 

گر لوحی غلبه کنند. ااه آنان، بر این سادهاند تا قادر باشند، همردارند که تحت آموزش
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ان توانید به سوی دیگر بروید مگر اینکه از خیابزنید، نمیدر یک سو از خیابان قدم می

وح دهد. فرد باید به سطرد شوید. چنین چیزی با فهمی کمتر دقیق از واقعیت رخ می

 د. تحمیل فهمفهمی که افراد تحت آموزش از واقعیت خودشان دارند احترام بگذار

آزادی  مثابۀ راهی برایحلی اقتدارگرایانه بهشان به معنای پذیرش راهفرد به نام رهایی

اند از سوی معلمان، نیازمند لوحی کسانی که تحت آموزشاست. اما فرض ساده

غلبه بر  یجهدرنتای بسیار ضروری نیز برای فرض توانایی آنان برای انتقاد، و فروتنی

 ن است.مالوحیساده

دیدن دادن و عمل آموزشتنها آموزگاران اقتداگرا همبستگی میان عمل آموزش

لیم را کنند؛ تنها اقتدارگرایان عمل تعبینند را انکار میکسانی که آموزش می واسطۀبه

ه واقعاً باور دهد ککنند که کسی تعلیم میای منفک میاز عمل یادگیری به چنین شیوه

 آموزد.چیز نمیداند هیچکه باور داشته می داند، و کسیدارد می

دانند تعلیم داند به کسانی که نمیکسی که می»گیری گزارۀ در حقیقت، برای بازپس

 داند ضروری است بفهمد کهاش،  برای کسی که میاز سرشت اقتدارگرایانه« دهدمی

 وانعنبهگار، چیز نیست. آموزکس ناآگاه از همهداند و هیچچیز را نمیکس همههیچ

ی به مثابۀ افراداند را بهداند، نخست نیاز دارد کسانی که تحت آموزشفردی که می

های این رسمیت بشناسد که در فرایند بیشتر دانستن هستند. آنان همراه آموزگار سوژه

فرایند هستند و نه صرفاً بیماران سازگار با محیط. دوماً، آموزگار نیاز دارد به رسمیت 

، چیزی شدهشده، و تمامحرکت، استنتاجای از داده، چیزی بید که دانش تکهبشناس

نیست که توسط کسی که آن را در دست دارد به کسی منتقل شود که هنوز آن را در 

 اختیار ندارد.
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ای خالص، برای خدمت به مثابۀ وظیفهطرفی آموزش، که منجر به فهم آن بهبی

شود، منفصل از چیزی است که واقعی، فضیالنه، می آل از انسانگیری نوعی ایدهشکل

لوحانه نسبت به آموزش است. از و خوب است، یکی از معانی اساسی دیدگاهی ساده

شود، ها دوباره متولد مینظر چنین دیدگاهی، جهان در خصوصیت آگاهینقطه

 و دهدکند. از آنجا که آموزش ارواح را شکل میها حرکت مینیکی قلب واسطۀبه

 گاه تغییر اجتماعی است.کند، تکیهقلوب را بازآفرینی می

ها برای آموزش ضروری است که به الگوی انسان نوعیِ ، پیش از همۀ اینحالبااین

ز پیش چیشود. هیچای زیبا و عادالنه میفاضل جسم و روح ببخشد، که منجر به جامعه

 دانند،آل را وظیفۀ خود میایدهای از نسلی کامل از مردم خوب و عادل که خلق جامعه

ید و های مفتواند انجام شود. اما حتی پیش از برآمدن چنین نسلی، برخی تالشنمی

رهبری  تر راتواند این پروژۀ بزرگتواند انجام شود، که همچنین میدوستانه میانسان

 کند.

ل ضا اجازۀ تحلیلوحانه وجود دارد، اما فانداز سادهشمار دیگری از چشمهای بیویژگی

توانم تر تأکید کردم تا بهای برجستهدهد. من فقط بر برخی ویژگیها را به من نمیآن

کلمۀ  ای که بهام را بر سوادآموزی بزرگساالن متمرکز کنم. شخصیت جادوییتوجه

ود. فرد شبخش دیده یا درک میای نجاتنوشتاری بخشیده شده، تقریباً همچون کلمه

ز و کور، تقریباً خارج ا« فردی از دست رفته»ین خاطر که این را ندارد، سواد، به ابی

ست، و نجات او در دریافت منفعالنۀ کلمه واقعیت است. آنگاه، نجات او ضروری

ائه جهان خیراندیشانه به آنان ار« بخش بهتر»طلسمی که  –مثابۀ نوعی طلسم است به

مچون اش نباشد، بلکه هسوادیسوژۀ بی عنوانبهسواد شاید دهد. بنابراین نقش بیمی

 کند. تواند در آن مداخلهبیماری باشد که منفعالنه خود را به فرایندی سپرده که نمی
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نظر انتقادی و دموکراتیک، چنان که در مباحث پیشین روشن شد، کسی که از نقطه

ه کند کسواد، خود را وارد فرایندی خالق میدر حال باسواد شدن است، و نه فرد بی

 در آن او نیز سوژه است.

 صورت پویاییاز همان آغاز، در عمل انتقادی و دموکراتیک، خوانش جهان و کلمه به

در ارتباط با یکدیگر است. فرمان خوانش و نگارش با شروع به معنادارشدن کلمات و 

موضوعات برای تجربۀ مشترک کسانی که در حال باسوادشدن هستند به انجام 

تر نه با کلمات و موضوعاتی که تنها به تجربۀ آموزگار متصل هستند. مهمرسد، و می

ۀ شده و مکانیکی شیوتواند تکرار حفظاز همه، خوانش آنان از آنچه واقعی است نمی

تادیم افای میخوانش ما از واقعیت باشد. اگر این چنین بود، به دام همان اقتداگرایی

 که در این کتاب نقد شده است.

رک لوح خودش را با زینظر عینی، سادهر در این فصل گفتم که اگر، از نقطهتپیش

دهند. در حقیقت، برخی از های خود را تمیز مییکی بداند، آنان بازهم ذهنیت

نند. کهای اجتماعی ستمدیده جلوگیری میلوحان عیناً از رهایی طبقات و گروهساده

یابند که توسط ایدئولوژی حاکم میلوح و هم زیرک خودشان را در حالی هم ساده

 عنوانبهاند، اما تنها زیرک آگاهانه این ایدئولوژی را گرایانه نشان شدهو نخبه

کند. در این معنا، دومی آگاهانه ارتجاعی است، و ایدئولوژی خودش فرض می

 مگناهی آنان صرفاً تاکتیکی است. بنابراین، تنها تفاوتی که میان من و معلبی درنتیجه

ی های محورلوح وجود دارد با توجه با اینکه برای فهم یکی از جنبهزیرکانه ساده

، طرف نیستدانیم آموزش بیکه هردوی ما میفرایند آموزشی این است که، درحالی

 کنم.تنها من این را تصدیق می
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یکی لوحِ زیرک یا تاکتلوحِ غیرمخرب و شخص سادهتوجه به تفاوت میان شخص ساده

تواند ناکارآمدی لوحی شخص کمتر مخرب باشد، بیشتر میاست. هرچه سادهمهم 

یادگیری مستقیم از عمل خودش درک کند. بنابراین او از  واسطۀبههایش را کنش

لوحی دست برداشته، و با امتناع از زیرکی و تخریبگری، وضع انتقادی جدیدی ساده

نین تاکتیکی، دلبستگی آموزگار به چلوحی غیرکند. اگر قبالً، در مرحلۀ سادهاخذ می

 گرایانه بود، اکنون رابطۀ او متکی بر فهمی جدید است.چیز نامرغوبی تغزلی و آرمان

شد )که خودش را با تغییری اگر دگرگونی اجتماعی روزی در شکلی ساده درک می

کنندۀ واقعیت بوده دگرگون درواقعدهد، گویی که آگاهی در آگاهی شکل می

و  شود که در آن ذهنیتمثابۀ فرایندی تاریخی درک مینون دگرگونی بهاست(، اک

صورتی دیالکتیکی متحد هستند. دیگر راهی برای ایجاد عینیت یا ذهنیت عینیت به

 مطلق وجود ندارد.

ای اقتداگرایانه، بر محور فهمی جادویی از اگر سوادآموزی بزرگساالن زمانی به شیوه

شد، و اگر یسواد عطاء میافته بود که توسط آموزگار به بی شده و تحقق ای تلقیکلمه

شد بیش از اینکه واقعیت را فاش کند آموزان ارائه میمتونی که زمانی عموماً به دانش

مثابۀ عملی خالقانه و مثابۀ عمل شناخت، بهساخت، اکنون سواد بهآن را پنهان می

نه ون دیگر داشتن متن بدون زمیسیاسی، تالشی برای خوانش جهان و کلمه است. اکن

 ممکن نیست.

در سوی دیگر، تا حدی که این آموزگار انتقادی در غلبه بر نمایی جادویی و 

کند. اقتدارگرایانه از سواد پیش رود، او لزوماً شروع به توجه به تفوق حافظۀ شفاهی می

ت، نیس ای در حال انجامعالوه بر این، جایی که هیچ فرایند دگرگونی زیربنایی

ن است تر از جهاشود خوانش کلمه نیست، بلکه خوانشی دقیقای که مطرح میهمسئل
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شدند تا ندرت برانگیخته میها قبالً بهکه همیشه مقدم بر خوانش کلمه است. اگر توده

متون خودشان را بنویسند، اکنون نگارش از همان ابتدای سوادآموزی اساسی است، 

دست آمده است(، اتفاقی که ادآموزی )زمانی که سواد بهدر دورۀ پساسو کهطوریبه

تواند رخ دهد آغاز کتابخانۀ عامه کوچک است، شامل صفحاتی که توسط کسانی می

 اند. شده که خودشان باسواد شدهنوشته

و رد اصطالحاً زیرکی یا هوشیاری، در نهضت جدید که « گناهیبی»با توجه به انکار 

های اقتدارگرایانه پاک گذاریشود، مهم است که همۀ عالمتبا ستمدیدگان آغاز می

کردن ها را آغاز کنیم، نه دیگر صرفاً صحبتشده باشند. در حقیقت، باید باور به توده

دم کردن همراه آنان. معتقدادن به آنان و صحبتبرای آنان یا دربارۀ آنان، بلکه گوش

یا انتقادی، ارتباط کتابخانۀ عامه به  لوحِ زیرک،لوح، سادههمۀ آموزگاران، چه ساده

تنها به سوادآموزی بزرگساالن فرهنگ عمومی، و نه طورکلیبههای آموزشی و برنامه

 .کردن کتابخانه دارندای برجسته در درک و عملیزمینهآموزند. آموزگاران پسرا می

آموزگار خواهم اصطالحاً لوحانه و غیرزیرکانه، میبا کنار گذاشتن مواضع ساده

لوح را به بحث بگذارم. از این دیدگاه، از آنجا که فرایند سوادآموزی زیرکانه ساده

رایانه، ای اقتدارگکردن کلمه و ایدئولوژی مسلط، ، به شیوهبزرگساالن بر محور عطاء

بر کسانی است که در حال باسوادشدن هستند، تا حدی که آنان کمک کرده و این 

ود. در تر خواهند ب«کارآمد»های عامه بسیار کنند کتابخانه تهاجم فرهنگی را تشدید

تدریج در طول مرحلۀ نخست رشد توانایی خوانش عمل سوادآموزی، متونی که به

شود ربط کمی به جهان واقعی یا نمایش واقعی مردم دارد. این آموزان ارائه میدانش

 .سازندمبهم میکنند که نیست، و عینیت را متون طوری واقعیت را تلقین می
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بیعی است. کفایتی مردم تقریباً طگرایانه، و ارتجاعی، بینظر اقتدارگرایانه، نخبهاز نقطه

مردم نیاز دارند که از آنان دفاع شود چراکه ناتوان از اندیشیدن، انتزاع، شناخت، و 

رچسب بهای آنان دائماً هستند؛ و ایده« تراز ارزشی پست»آفرینش هستند؛ آنان تا ابد 

خورد. دانش عامه وجود ندارد. تظاهرات معتبر فرهنگ مردم وجود عجیب و غریب می

ندارد. خاطرۀ مبارزات آنان، یا مبارزاتی که مرتبط به راهی متفاوت است باید فراموش 

دهد که فعاالنه در بازسازی مردم به آنان اجازه نمی« المثلیفرهنگی ضرببی»شود؛ 

کنند از ت کنند. کسانی که اینگونه فکر و عمل میشان مشارکدائمی جامعه

ای که از نظر آنان هرچه مردم کمتر کنند، دموکراسیای عجیب دفاع میدموکراسی

 تر خواهد بود.«کامل»تر و «خالص»در آن مشارکت کنند 

در  ها است. خوانش متنموضع انتقادی و دموکراتیک کتابخانۀ عامه برخالف همۀ این

های سوادآموزی و پساسوادآموزی بزرگساالن مهم است که در تالش قدرهمانزمینه 

مرکز فرهنگی و یادگیری، و نه صرفاً مخزنی ساکت  عنوانبهمهم است. کتابخانۀ عامه، 

ها، عاملی اساسی برای بهبود و تشدید شکلی صحیح از خوانش متن در ارتباط از کتاب

در جهت فهمی درست از آنچه کلمۀ ها با زمینه است. خوانش در زمینه به تالش

نوشتاری هست، زبان، داللت دارد. آنگاه، رابطۀ آن با واقعیت کسی که صحبت 

نویسد، فهمی از رابطۀ میان خوانش جهان و خوانش خواند و میکند و کسی که میمی

 هکلمه است. بنابراین نیازی برای داشتن کتابخانۀ عامه مبتنی بر این ایدۀ واقعیت در زمین

ه ها خوانندگان بانگیزد، که در آنوجود دارد، که سمینارهای حقیقی خوانش را برمی

یاموزند، و ترین معنای آن را بکنند عمیقدنبال بینشی انتقادی در متن هستند، تالش می

امه کنند که شامل منابع غنی زبان عای زیباشناختی را عرضه میبه خوانندگان تجربه

 است.
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ای روستایی، که توسط کتابداران، مستندسازان، عالی در منطقه یک پروژۀ بسیار

های ای از تاریخ منطقه از طریق مصاحبهآموزگاران، و مورخان توسعه یافته، بررسی

عنوان شاهدان معاصر، بر تر منطقه، بهشده است، که در آنان ساکنان قدیمیضبط

ان ود مقدار زیادی داستکنند. خیلی زشان تمرکز میلحظات اساسی تاریخ مشترک

 دهد. )چنین کارهایی راشود، که بخشی زنده از تاریخ منطقه را تشکیل میجمع می

محبوب،  های معروف ویافته دیدم.( روایاتی از شخصیتبیسائو تحققو گینه 1در تانزانیا

اش(، خرافات، اعتقادات، گیاهان دارویی، روستا )با اهمیت اجتماعی« شخص دیوانۀ»

هایی با ، مرد داروساز و زن قابله، و اشعار مردم خواهد بود. همچنین مصاحبهدکتر

 ساران،کنند، مجسمهسازانی که با گل یا چوب کار میهنرمندان منطقه: عروسک

را  های عجیبهای شکسته یا بیماریسازندگان تور، شفادهندگان عمومی که قلب

 کنند.درمان می

 -نحو، معناشناسی، عروض  –یی با استفاده از زبان هابا این ثروت از مواد، جزوه

شده خودشان ها و نوارهای ضبطتواند منتشر شود. این جزوهشوندگان میمصاحبه

های ای بسیار ارزشمند برای دورهتوانند در کتابخانه استفاده شوند و مادهمی

 اشند.های دیگر در آن منطقه بسوادآموزی و پساسوادآموزی، و همچنین فعالیت

تا حدی که چنین تحقیقاتی بتوانند در مناطق مختلف منطقه انجام شوند، مواد 

تواند مبادله شود. ممکن است در منطقۀ روستایی خاص، شده میشده و ضبطنوشته

های عامه شاید ترجیح دهند برای ایجاد سطح باالتری از ارتباط شفاهی، گروه

اینکه آنان را بخوانند. هیچ مشکلی در این  جایشان را بشنوند بههای دوستانداستان

 زمینه وجود ندارد.

                                                           
1 Tanzania 
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بنیادین  شک به رسمیت شناختنای مانند این، بیشمار پروژههای مثبت بییکی از جنبه

ژۀ کند آنان را بشناسد، نه اببودن در تحقیقی است که تالش میحق مردم برای سوژه

در مورد دوم، متخصصان دربارۀ آنان دهند. تحقیقی که متخصصان روی آنان انجام می

مردم صحبت  برایکنند؛ وقتی متخصصان زیادی وجود دارند، آنان صحبت می

هند که دکنند. متخصصان تنها تا جایی گوش میآنان صحبت نمی همراهکنند اما می

 پرسند پاسخ دهند.مردم به سؤاالتی که می

ای خارج از محدودۀ این بحث شناسیروشروشن است که این نوع تحقیق نیازمند 

ای که داللت بر به رسمیت شناختن این دارد که مردم باید سوژۀ شناسیاست، روش

 دانشی باشند که دربارۀ خودشان است.

رانگیختن های عامه برای بۀ اساسی هر بحثی از شبکۀ کتابخانهمسئلوضوح سیاست به

ینۀ سوادآموزی بزرگساالن، آموزش های آموزشی یا فرهنگ عامه )در زمبرنامه

های هایی که به خواستهبهداشت، تحقیق، تئاتر، آموزش فنی، و مذهب( است، برنامه

 اند.تالش فرهنگ عامه برانگیخته شده واسطۀبهدهند عامه پاسخ می

تواند درون هایی که میهای آن، فعالیتیک کتابخانۀ عامه، ترکیب داستان

همۀ  –و سپس به بیرون آن پرتو افکند چگونه و چطور است  دیوارهایش توسعه یابد

 ها، پیشبینی بودجه، پرسنل کمکی، و چیزهاییها، فرایندها، روشها شامل تکنیکاین

تر از هرچیز، این مسائل مستلزم سیاست فرهنگی است. ، مهمحالباایناز این دست. 

لوحی تی از همان سادهرو اینجا هم، درجاای وجود ندارد، ازاینطرفیهیچ بی

ین های انتقادی، همچنغیرزیرکانه، همان معصومیت صرفاً تاکتیکی، و همان بینش

گراییِ ارتجاعی مردم سازی نخبههمان فهم جادویی از کلمۀ نوشتاری، همان کمینه
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وجود دارد. اما همان روح انتقادی و دموکراتیک نیز وجود دارد که در هر کشوری 

 قاصد مستبدانه دارد نیاز است.که سنتی قوی از م

شده از آموزش ای بازسازیدر فصول بعد، این مسائل آموزشی را با ارائۀ نظریه

 کنیم.طور خاص با جزئیات بیشتری بحث می، و سواد بهطورکلیبه
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دهندۀ دو بعد از سواد است. در یک سو، بخش نشانمفهوم سواد رهایی     ماسدو

وند. شان باسواد شواسطه آموزان باید دربارۀ تاریخ، تجارب، و فرهنگ محیط بالدانش

ب باشند تا های حوزۀ غالفرهنگدر سوی دیگر، آنان همچنین باید متوجه رمزها و 

شان فراتر روند. اغلب تنش زیادی میان این دو بعد سواد وجود زیستبتوانند از محیط

طور مؤثری با این تنش مواجه شود تواند بهبخش میدارد. چگونه سواد رهایی

 آن را خاموش هم نکند؟ کهطوریبه

د که در شوای تولید میماعیکنم آگاهی از طریق عمل اجتنخست، فکر می     فریره

ای نیز دارد. که درک من از جهان، رویایم از کنیم. اما بعد فردیآن مشارکت می

ام هستند؛ همۀ ها بخشی از عمل فردیهمۀ این –جهان، و قضاوتم از جهان است 

ها برای شروع به فهم خودم نیاز دارم. سخنان مربوط به حضور من در جهان. به همۀ این

رورش طور اجتماعی پین برای بیان عملم کافی نیست. در تحلیل نهایی، آگاهی بهاما ا

ت توانم ذهنیتم را از عینیکنم ذهنیتم مهم است. اما نمییابد. در این معنا، فکر میمی

 اش جدا کنم.اجتماعی

پرسی چگونه با بعد فردی آگاهی اجتماعی مواجه شویم، سؤاالت بر وقتی از من می

ی از تنش داللت دارد. معتقدم که آموزشی انتقادی، آموزشی در امتداد رابطۀ خاص
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خواند، باید به این تنش توجه کند و خطوطی که هنری ژیرو پداگوژی رادیکال می

ا دهد. فرد باید بیاموزد بباید بفهمد چطور این تنش میان فرد و عمل اجتماعی رخ می

ش فرد نه باید اجتماعی، ابژکتیو، دهی نظریۀ آموزاین رابطه مواجه شود. در شکل

عینی، و مادی بودن آگاهی فردی را انکار کند و نه تنها بر توسعۀ آن تأکید کند. در 

 فهم نقش عینیت فرد باید توسعۀ بعد فردی را نیز برانگیزد.

ۀ اساسی چگونگی برخورد با آگاهی فردی به آن شکلی است که در مسئل     ماسدو

 این آگاهی شاید در تقابل با آگاهی کهوقتین تأکید شده، بخش بر آسوادی رهایی

 اجتماعی جمعی باشد.

گی ای به پیچیدکردن و معتبربودن را در جامعههای متنوع زندگیاگر راه     فریره

ی برای فردگرای انکارغیرقابلمطالعه کنی، برای مثال، ذوقی  متحدهایاالتجامعۀ 

دهد بیان خاص آن فرد از آگاهی فردگرایی نشان مییابی. اما ذوقی که هر فرد به می

 اجتماعی است.

: چطور فرد کنماشارهم به آن هخواای است که میاین بخشی از نکته     ماسدو

تواند آگاهی انتقادی را بدون نگاه به مفهوم واقعیت آگاهی اجتماعی توسعه دهد؟ می

ی و آگاهی جمعی وجود دارد ای که میان آگاهی فردیعنی، جلوگیری از تشنج دائمی

 ممکن است؟

اگر رفتار فردگرایانۀ بعد اجتماعی را لمس کنیم، پداگوژی زمانی انتقادی      فریره

و کرده آموزان گفتگشود که آموزگاری چون هنری ژیرو یا استنلی آرنویتز با دانشمی

است و به لحاظ روشی آنان را برای کشف این به چالش کشیده است که وضعیتی 

 ۀ میان عینیت و ذهنیت دارد. این را انتقادیانتقادی ضرورتاً داللت بر بازشناسی رابط
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اند؛ خوانم چراکه در موارد من افرادی که هنوز خودشان را مشروط درک نکردهمی

 کنند.شان صحبت میدر مقابل، شورمندانه از آزادی

ه فهم شوند، شروع بآموزان وقتی توسط آموزگاری انتقادی به چالش کشیده میدانش

هایی نهفته کنند که دقیقاً در به رسمیت شناختن محدودیتن میشاتر آزادیبعد عمیق

شتر برای شدن بیشتر و بیتوان بر آنان غلبه کرد. آنگاه در فرایند انتقادیاست که می

ای که شان در عمل اجتماعیکنند که انکار قدرت بنیادین آگاهیخودشان کشف می

کنند که از طریق درک میکنند ناممکن است. در سوی دیگر، در آن مشارکت می

توانند از شان نیستند، میشان، حتی زمانی که آنان سازندگان واقعیت اجتماعیآگاهی

واقعیت در حال تشکیل فراتر روند و آن را به پرسش بکشند. این تفاوت رفتاری منجر 

آموزان تا حدی شود که فرد بیشتر و بیشتر انتقادی شود؛ یعنی، یعنی دانشبه این می

ادی دهد، وضعیتی انتقه درک کنند چه چیز و چگونه آگاهی از جهان را تشکیل میک

 گیرند.به خود می

ز آن صحبت تر اآیا اخذ این وضعیت انتقادی پایانی بر تنشی است که پیش     ماسدو

 کردیم؟

 تواند برای مشخص مینه همیشه. تنش ادامه دارد. اما برای من، پداگوژی     فریره

ها که نقش پداگوژی انتقادی فرونشاندن این تنشن تنش تأکید کند. درحالیوجود ای

سوی بازشناسی آموزان بهنیست. نقش محوری پداگوژی انتقادی هدایت دانش

ای ها است. تالش برهای مختلف و قادرساختن آنان به مواجهۀ موثر به این تنشتنش

ها تنش نفی تنش به وهم غلبه بر اینشود. ها منجر به نفی نقش ذهنیت میانکار این تنش

 اند.ها واقعاً فقط پنهان شدهکه آنرسد درحالیمی
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ها وجود داشته باشیم. حتی کسانی که منفعالنه زندگی توانیم خارج از تعامل تنشنمی

ود دارد، ها وجها فرار کنند. اغلب جریان انکار تنشتوانند از برخی تنشکنند نمیمی

، معتقدم که یکی از وظایف پداگوژی رادیکال درواقعباید فهم شوند. ها اما این تنش

 ها و بهترین روش مقابله با آنان است.کردن ماهیت تنشروشن

یک برنامۀ سوادآموزی انتقادی در روابط متقابل میان گفتمان سازنده، متن،      ماسدو

 تواند ایفا کند؟و گفتمان شفاهی چه نقشی می

ام یا فهم سواد )و اینجا مجبور خواهم بود خود را ار سوادآموزیانجام ک     فریره

تکرار کنم چراکه راه بهتری برای پاسخ به سؤالت ندارم( با جداسازی خوانش کلمه 

از خوانش جهان ناممکن است. خوانش کلمه و یادگیری چگونگی نوشتن کلمه 

ه معنای نگارش جهان، بفردی بتواند بعداً آن را بخواند مؤخر بر چگونگی  کهطوریبه

 داشتن تجربۀ به چالش کشیدن جهان و لمس آن است.

طور خاص آگاهی از جهان را در فرایند سوادآموزی توسعه چطور به     ماسدو

 دهی؟می

یابد؛ بخشی از خود نیست. آگاهی از جهان در ارتباط با جهان شکل می     فریره

 سازد. دگرگونی واقعیتیا جهان می« تو»جهان مرا قادر به تشکیل خود در ارتباط با 

کند خوانم( دقیقاً نقطۀ آغازینی را بازنمایی میواقعیت می« نگارش»عینی )آنچه آن را 

انی کند. این زمکه در آن حیوانی که بدل به انسان شده شروع به نگارش تاریخ می

اوت متف هایشان به شکلیشود که این حیوانات شروع به استفاده از دستآغاز می

خود را « شدهلمس»داد، آگاهی از جهان کنند. همانطور که این دگرگونی رخ میمی

 شده، که آگاهیِ شده و دگرگونداد. این دقیقاً آگاهی این جهان است، لمسشکل می

 دهد.خود را پرورش می
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ساختند، بسیار بیش از اینکه برای مدتی طوالنی این موجودات، که خودشان را می

نوشتند. پیش از اینکه دربارۀ آن صحبت کنند مستقیماً را صحبت کنند آن را میجهان 

دادند. هرچند، مدتی بعد این موجودات شروع قرار می تحت تأثیرآن را لمس کرده و 

شده کردند. و شروع به صحبت دربارۀ این دگرگونی به صحبت دربارۀ جهان دگرگون

ی، این موجودات شروع به ثبت تصویری کردند. پس از دورۀ زمانیِ طوالنیِ دیگر

ه گویم که پیش از اینکصحبت دربارۀ دگرگونی کردند. به همین دلیل، همواره می

یادگیرندگان برای یادگیری چگونگی خواندن و نوشتن تالش کنند نیاز دارند جهان 

را بخوانند و بنویسند. آنان نیاز دارند جهان را درک کنند که شامل صحبت دربارۀ 

 ان هم هست.جه

 تحدهمایاالتبعد شفاهی سوادآموزی مهم است، حتی اگر در فرهنگی مانند فرهنگ 

شان کامالً نوشتاری است، و همچون مثالً افریقا شفاهی نیست. با رخ دهد، که حافظه

توجه به این لحظات متفاوت، که در طول هزاران سال رخ داده، و همچنین با توجه به 

فرایند سوادآموزی از فرایندهای آموزشیِ کلی بادوام نیست. تجربۀ مدرن، جداسازی 

آل رویکردی همزمان است جداسازی سواد از فرایند تولیدی جامعه ممکن نیست. ایده

یابد. اما های مختلف، از جمله محل کار، تکامل میکه در آن سوادآموزی در محیط

رت گیرد، فکر های مختلف صوتواند در محیطحتی زمانی که سوادآموزی نمی

شدن میان آنچه در فرایند اقتصادی جهان و آنچه در فرایند گفتمان کنم تمایز قائلمی

 دهد ناممکن است.رخ می

نظر به سؤالت مبنی بر اینکه آیا گفتمان اقتصادی عملی تولیدی مرتبط با اعمال 

به  کآموزان را تحریسوادآموزی است، باید بگویم که پداگوژی انتقادی باید دانش

روع ماهیتش باید انتقادی باشد، یادگیرندگان ش واسطۀبهاین تأمل  ازآنجاکهتأمل کند. 
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کنند. در تحلیل نهایی، این های مختلف فراوان میبه درک رابطۀ میان گفتمان

ها وابسته هستند. گفتمان تولیدی و گفتمان درباره یا همراه گفتمان تولیدی گفتمان

ۀ فهم فرهنگی که آموزش در آن صورت مسئلطع دارند. همواره در برخی سطوح تقا

 تواند وجود و تأثیر تولید اقتصادی را نفی کند.گیرد نمیمی

در صحبت دربارۀ تولید فرهنگی، مایلم از تو دربارۀ رابطۀ میان آموزش، از      ماسدو

 ح، باید تعاریف متنوع از فرهنگ را شرهرحالبهجمله سوادآموزی، و فرهنگ بپرسم. 

آنچه نیست که بازنمایانگر عناصر غالب طبقۀ نخبه است، « فرهنگ»دهیم. منظورم از 

سیستمی مستقل نیست، بلکه « فرهنگ»اسم خاص است.  عنوانبه« فرهنگ»این 

بودن، قیقشود. برای دهای اجتماعی شناخته میبندی و تنشسیستمی است که با طبقه

 ر دارم، که شامل این سه قضیه است:از فرهنگ را مدنظ 1تعریف ریچارد جانسون

ویژه فرایندهای فرهنگی رابطۀ ارتباط بسیار نزدیکی با روابط اجتماعی، به .1

روابط و آرایش طبقاتی، تقسیمات جنسیتی، ساختارهای نژادی روابط 

 مثابۀ شکلی از وابستگی دارند.اجتماعی، و فشارهای سنی به

 های فرد وتقارن در تواناییشود و به تولید عدم فرهنگ شامل قدرت می .2

 کند.های اجتماعی در تعریف و تحقق نیازهایشان کمک میگروه

فرهنگ نه مستقل است و نه میدانی از خارج تعیین شده، بلکه محلی برای  .3

  2ها و مبارزات اجتماعی است.تفاوت

گونه چ با توجه به طیف وسیع عواملی که در تولید و بازتولید فرهنگی اثر متقابل دارند،

تواند برای اتصال به همۀ این عواملِ دیگر مرتبط با بخش مییک سوادآموزی رهایی

                                                           
1 Richard Johnson 
2 Richard Johnson, “What Is Cultural Studies Anyway?” Angistica 26, nos. 1, 2 (1983). 
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توانی همچنین دربارۀ آموزش فرهنگ از موانع طبقۀ اجتماعی فراتر رود؟ می

 عوامل فرهنگ صحبت کنی؟ عنوانبهطور خاص و سوادآموزی به طورکلیبه

انید کار توات فرهنگی هستند. نمیتجلی طورکلیبهسوادآموزی و آموزش      فریره

خود خودیسوادآموزی را خارج از جهان فرهنگ انجام دهید، چراکه آموزش به

ای خاص بعدی از فرهنگ است. آموزش عمل شناخت )شناخت اینجا تنها به ابژه

داند. آموزش باید فرهنگی را ای است که میشود( توسط سوژۀ واقعیمحدود نمی

دهد، همچون زمانی که فردی از ابژۀ درکی دقیق شرح می عنوانبهبگیرد که آن را 

کند. و هر بار که آموزش خود را به آموزش برای به پرسش کشیدن خود استفاده می

ت یابد. بدیهی استر فرهنگ میکشد، در پاسخ خود را در مجموعۀ بزرگپرسش می

ف کند، بیشتر کشهرچه بیشتر خود را دربارۀ هدفش در فرهنگ و جامعه استنطاق 

 طبقات اجتماعی منقطع شده است. واسطۀبهست که کند فرهنگ کلیتیمی

تواند الگوهای رفتاری خاص که مشخصۀ رفتار برای مثال، در جامعۀ برزیل کسی نمی

طبقات اجتماعی مختلف است را انکار کند. برای مثال، سلیقه، که فرهنگی هم هست، 

 تماعی مشروط شده است.مرزهای طبقۀ اج واسطۀبهشدیداً 

قصد ندارم فقط بر طبقات اجتماعی در تولید و بازتولید فرهنگی تمرکز      ماسدو

 کنم نیاز به بررسی دیگر تأثیرات فرهنگی بر آموزش داریم.کنم. فکر می

ه کند بر عوامل دیگری تأثیر بگذارد کیک پداگوژی تالش می کههنگامی     فریره

 ای طبقاتی توضیح داده شوند، همچنان مجبورید ازنظریه واسطۀهبتوانند مستقیماً نمی

 تحلیلی طبقاتی گذر کنید.

با توجه به این فهم، همچنان باید اذعان کنیم که طبقات اجتماعی وجود دارند و حضور 

انگیزد. آنان متناقض است. به این معنا که وجود طبقات اجتماعی تضاد منافع را برمی
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اقض از دهد و، بنابراین، تجلیاتی متنودن را برانگیخته و شکل میهای فرهنگی بشیوه

 کند.فرهنگ تولید می

ای دربارۀ منافع، سالیق، و سبک زندگی خاص های غالب هر جامعه، بخشطورکلیبه

های دانند. بنابراین گروهکنند که آن را تجلیات عینی ملیت میخود صحبت می

د توانند از سالیق و سبک خود را دارند، نمیفرودست، که سالیق و سبک زندگی خو

تجلیات ملی صحبت کنند. آنان فاقد قدرت سیاسی و اقتصادی برای انجام این  عنوانبه

 عنوانهبهای گروه خود را توانند ویژگیکار هستند. تنها کسانی که قدرت دارند می

زوماً همۀ ه حاکم لبازنمایانگر فرهنگ ملی تعمیم داده و حکم کنند. با این حکم، گرو

 هایی که ازسازد، ویژگیارزش میهای فرودست را بیهای متعلق به گروهویژگی

 اند.الگوهای مقرر منحرف شده

ویژه زمانی جالب است که عدم تقارن تولیدشده توسط نهادهای اجتماعی، این امر به

پارامترهای زدایی از های سوادآموزی انتقادی در ابهامو اهمیت نقشی که برنامه

واع فهمید. سواد انتقادی باید اعتبار انکنند را میشده بر مردم ایفا میمصنوعی تحمیل

 ها را توضیح دهد.بینیمختلف موسیقی، شعر، زبان، و جهان

سازی، و توصیف جهان را دارد، از این منظر طبقۀ حاکم، که قدرت تعریف، نمایه

های فرودست منحرف و بدلی از ری گروهکند که عادات گفتاشروع به بیان این می

شناسان اجتماعی سهمی عظیم در گفتمان حاکم است. در این معنا است که زبان

دهند این است که، از نظر علمی، زدایی از این مفاهیم دارند. آنچه آنان نشان میابهام

 ایهمند هستند و تمایز حقارت/برتری پدیدمند، و قاعدهها معتبر، نظامهمۀ زبان

ای خاص یابد که به ثباتی معین در منطقهاجتماعی است. یک زبان تا جایی توسعه می
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هایی که به آن زبان سخن برسد و تا حدی که برای درک و بیان جهان توسط گروه

 گویند استفاده شود.می

تواند یک زبان را بدون تحلیل طبقاتی بفهمد و تحلیل کند. اگرچه پس کسی نمی

ممکن است مجبور باشیم برای فهم خواص جهانی خاص یک زبان از مرزهای طبقاتی 

فراتر رویم، اما نه باید تحقیق و بررسی زبان را به درکی مکانیکی تقلیل دهیم، و نه 

ه می را برای دستیابی به دیدی جهانی نسبت بصرفاً به تحلیل طبقاتی. اما مجبورم دو

به )در به زبانی مشا درنهایتکنم همۀ ما کل سیستم مورد بررسی انجام دهیم. فکر می

 نیم.کهای مختلف بیان میکنیم و خودمان را به شیوهمعنای انتزاعی( صحبت می

رزیل را ب های مختلف پرسیدی. اگر مورداین به سؤالی مرتبط است که دربارۀ گفتمان

واع دیگر شود و اندر نظر بگیری، نوع زبانی را داری که توسط طبقۀ حاکم صحبت می

ها بخشی از شود. اینهای مشابه صحبت میکه توسط کارگران، دهقانان، و گروه

ۀ انتزاع نیست، مثابخوانیم. اینجا زبان بهمفهومی انتزاعی هستند که پرتغالیِ برزیلی می

شود. آنگاه، های مختلف صحبت میستمی عینی است که توسط گروهمثابۀ سیبلکه به

های نحوی ها شامل دستور زبان و بازنماییهای مختلف مهم است. آندرک این زبان

یروهای های متفاوت در نسبت با نو مفهومی متفاوتی هستند که توسط مردم در موقعیت

 شوند.تولید مشروط و روشن می

بان نیروی واسطۀ دانش است؛ اما خودش نیز دانش است. زبان نیز فرهنگ است. ز

این  ای انتقادیگذرد. پداگوژیها نیز از گذرگاه طبقات اجتماعی میمعتقدم همۀ این

ۀ دائمی مثابۀ  ابژدرک فرهنگی پویا و متناقض و ماهیت پویا و متناقض آموزش را به

ر ای کلی دلوحیسادهکند که بر عهدۀ یادگیرندگان است. ای اقامه میکنجکاوی

شناخته  های حاکمیابیم. چنانکه گویی همه قبالً توسط گروهها میمورد فهم این پدیده
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اند. چنانکه گویی همۀ آنچه در سطح فرهنگ رخ داده هیچ ربطی به دیگر و حکم شده

کمتر  تر وها، از جمله گفتمان تولید، ندارد. یک پداگوژی هرچه تحقیقیگفتمان

تر خواهد بود. هرچه یک تر و رادیکالباشد، بسیار انتقادی« یقینیات»مطمئن از 

 تر خواهد شد.تر باشد، انتقادی«سروصداپر »پداگوژی 

هایی است که ریشه در موضوعاتی دارند که بحث ای که گرفتار عدم قطعیتپداگوژی

نابراین این بای است که نیاز به تحقیق و بررسی دارد. کردیم، بنا بر ماهیتش، پداگوژی

 پداگوژی بسیار بیشتر پداگوژی پرسش است تا پداگوژی پاسخ.

ا قادر صحبت کنیم، که یادگیرندگان ر« زبان امکان»مثابۀ بیا دربارۀ سواد به    ماسدو 

نان سازد که باید با آها میشان درون بسیاری از گفتمانبه بازشناسی و فهم اصوات

فرد  تواند مشروعیت گفتمان یکبخش میدی رهاییچگونه سوا سروکار داشته باشند.

ها باشد؟ به این ای پرتنش با دیگر گفتمانرا تضمین کند، گفتمانی که شاید در رابطه

بخش برای تجلیل از گفتمان فردی فراخوانده شود، ناگزیر معنا، اگر سواد رهایی

مکن هن دارند. آیا مهایی را مقایسه کنید که همه هدفی مشابه در ذخواهید بود گفتمان

بخش فضای کافی داشته باشیم برای قادرساختن است درون تالش سوادآموزی رهایی

 ها، به منظور توسعۀهایشان و همزمان فرارفتن از آنیادگیرندگان به اخذ گفتمان

مان های دیگر؟ گفتمان امریکای سیاه، گفتصالحیت و سهولتش در مواجهه با گفتمان

بخش چه نقشی های اخالقی در فرایند سوادآموزی رهاییوهزنان، و گفتمان گر

 تواند ایفا کند؟می

ه رود، کاین سؤال از درکی مکانیکی و سخت از عمل خوانش فراتر می     فریره

است که سپس فرد بتواند آن را بخواند و بنویسد. این  ایگونهبهعمل یادگیری کلمه 

رود. گیری صرف خواندن و نوشتن فراتر میسؤال شامل رویایی است که از انتظار یاد
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های سؤالت بر درکی عمیق از عمل خوانش داللت دارد. برای احترام به گفتمان

کردن فهم کثرت )که مستلزم نقد و خالقیت در عمل گفتن کلمه و مختلف و عملی

 ای سیاسی و اجتماعی نیاز است.خوانش آن است( دگرگونی

 ای که در آن گفتن کلمهای متفاوت انداخت، جامعهجامعهسؤالت مرا به یاد رویایم از 

بخشی از  شدن بهنه صرفاً عادت که حقی بنیادین است، گفتن کلمی حقی برای بدل

ای که فرد فرض خواندن کلمهعزم دگرگونی جهان است. در این دیدگاه پیش

گوید بازکشف جامعۀ امروز است. از سوی دیگر، بازکشف جامعه نیازمند می

بازکشف قدرت است. دیدگاهی سیاسی که تنها رویای تغییر رادیکال بورژوازی و 

 تصرف قدرت را در سر دارد کافی نیست.

موضوع نقش ذهنیت در دگرگونی تاریخ است. دگرگونی تاریخی، که بخشی از 

تر از گرفتن قدرت است. ما نباید صرفاً مایل به انتقال قدرت سؤالت است، برایم مهم

وه به گروه دیگر باشیم. الزم است بفهمیم که تصرف قدرت باید آن را از یک گر

دگرگون کند. این بازآفرینی و بازکشف قدرت لزوماً از طریق بازکشف عمل مولد 

 افتد که گفتمان مردم درگیرد. و بازکشف عمل مولد تا حدی اتفاق میصورت می

 ه شود، نه صرفاً کلماتقالب آرزوها، تصمیمات، و رویاهایشان به مشروعیت شناخت

 پوچ.

کننده کنده شروع به فرض مشارکتی فعال و تعیینعملی دگرگون عنوانبهگفتمان 

کند نسبت به اینکه چه چیزی و برای چه کسی تولید شود. بازکشف قدرت که از می

د که تواند بدون تقویت صداهایی اتفاق افتگیرد نمیطریق بازکشف تولید صورت می

کنند. به عبارت دیگر، نه صرفاً اقلیتی از متخصصان، نه مشارکت می در عمل مولد
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 بینند، بلکه مردم باید دربارۀ اینتنها منابع گروه حاکم را می درنهایتکسانی که 

 تصمیم بگیرند که چه چیزی بر اساس نیازهای واقعی باید تولید شود.

شف داشت، بازکبازکشف تولید، که بدون آن هیچ بازکشف قدرتی وجود نخواهد 

اند؟ چرا باید از انگیزد. چرا اکثریت مردم امروزه خاموشفرهنگ و زبان را برمی

فتمان شوند، چرا تنها گپوشی کنند؟ وقتی برای خواندن فراخوانده میشان چشممباحث

 شده وهای سوادآموزی عموماً گفتمانی از پیش تعیینخوانند؟ برنامهحاکم را می

که صداهای خود آنان را خفه دهند درحالیمردم قرار میمشخص را در دسترس 

م کنکنند، صداهایی که باید در بازکشف جامعۀ جدیدی که رویاپردازی میمی

رد مستلزم گیتقویت شوند. بازکشف قدرت که از طریق بازکشف تولید صورت می

 -کتی ای مشاربه شیوه -هایی است که برای ترکیب بازکشف فرهنگ درون محیط

اند که در حال حاضر توسط گفتمان حاکم خفه هایی خلق شدههمۀ آن گفتمان

 اند.شده

ای واقعاً های متفاوت تکثر صداها را در بازسازی جامعهمشروعیت این گفتمان

کند. آنگاه، در این جامعۀ رویایی درک از عمل خوانش و دموکراتیک تصدیق می

. با این تعریف، کندنی از سواد نیز تغییر میکند. فهم کنوعمل نگارش ضرورتاً تغییر می

توجه واقعی برای یادگیرندگانی خواهد بود که هنوز با گفتن کلمه برای خواندن آن 

های بسیاری است که اند. این توجه شامل فهم و تجلیل از مشارکتآشنا نشده

 دهند.در جامعه انجام می طورکلیبهغیرخوانندگان 

رخی ای که برای مثال، بزده شدهاغلب از یادگیری این بهت دونالدو، به من گفتی که

انداختن نو بیرو فرهنگشانگیری مردم افریقایی که مبارزات درخشانی برای بازپس

خوانند توانستند برو که نمیاند، بعدها توسط رهبر جدیدشان ازایناستعمارگران کرده
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وانند شجاعانه زنجیرهای اند. هر مردمی که بتارزش دانسته شدهو بنویسند کم

ه آنان توانند کلمات را بخوانند، کلماتی که بسادگی نیز میاستعمارگری را بشکنند به

تعلق دارند. رهبر جدید از فهم این ناتوان بود که در مبارزه برای رهایی مردم درگیر 

و وانند، را بخ تاریخشانآن آموختند  واسطۀبهفرایند سوادآموزی معتبری بودند که 

ن برای ای بنیادیشان برای رهایی نوشتند. این شیوهاینکه آنان همچنین در طول مبارزه

نگارش تاریخ بدون نگارش کلمات است. هولناک است که اگرچه آنان در اکثر 

شان، موفق بودند، در این جنبۀ های سوادآموزی، در خوانش و نگارش جهانجنبه

گارش کلمات است. سؤالت جنبۀ سیاسی تر تحقیر شوند که شامل خوانش و نآسان

ه آن ب« زبان امکان» عنوانبهدارد آنچه کند، مرا وامیعمیق سوادآموزی را برجسته می

 دهی را بر اساس توجه به امکانات موجود ببینم.ارجاع می

شود حقوق صداهای متعدد است. اگر امریکای نکتۀ دیگری که از سؤالت مطرح می

نیم. این اصطالح بومی فکر کال در نظر بگیریم، بیا دربارۀ مردم بهمث عنوانبهالتین را 

مردم پیش از ورود سفیدپوستان آنجا بودند. به این ترتیب، مردم سفیدپوست درگیر 

تمدنی مقرر بودند که صدا یا صداهای خود را داشت. این مردمان حق صداهایی را 

موش شده بود. هر پروژۀ ها خاپرتغالی-هجوم اسپانیایی واسطۀبهداشتند که 

های سوادآموزی برای این مردمان ضرورتاً باید از طریق خوانش کلمه در زبان

تواند خواستار این باشد که خوانش کلمه شان صورت گیرد. این سوادآموزی نمیبومی

 در زبان استعمارگر انجام شود.

وادآموزی انجام س اگر انقالبی ممکن در این جوامع را پیشبینی کنیم، باید فضا برای

و  1آورم که با فرناندو کاردنالیاد میای را بهخوبی مکالمهامکان را توسعه دهیم. به

                                                           
1 Fernando Cardenal 
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در نیکاراگوئه داشتم که در آن هردوی آنان احساساتی شبیه به آنچه  1ارنستو کاردنال

 2ماسکیتو پوستانطور گسترده دربارۀ سرخایم را بیان کردند. آنان بهاینجا بحث کرده

ای، فرهنگ کردند در هر برنامۀ سوادآموزیصحبت کردند. هردوی آنان احساس می

کردند زبان ماسکیتو ماسکیتو باید کامالً محترم شمرده شود. همچنین، حس می

ثرت ای که کتواند عنصری اساسی در فرایند سوادآموزی باشد. برنامۀ سوادآموزیمی

 ضددموکراتیک است. صدا و گفتمان را نفی کند اقتدارگرایانه و

ها در مدارس شکل هایی بدهی که ذهنیتتوانی شرحی بر روشمی     ماسدو

آموزان ها، و نیازهای دانشها، شخصیتهایی که مدارس ایدئولوژیگیرد؟ روشمی

 دهند.قرار داده و شکل می تحت تأثیررا 

 آفرینند. ذهنیت دروننخست، باید بگویم که مدارس واقعاً ذهنیت نمی     فریره

توانند توسعۀ ذهنیت را سرکوب کنند و این کار را کند. مدارس میمدارس عمل می

ای انتقادی نباید است. پداگوژی طورهمینکنند، چنانکه در مورد خالقیت هم می

کند(. ل تاریخ آموزش صدق میآموزان را سرکوب کند )این در طوخالقیت دانش

ه آموزان، بلکتنها در سطح فردی دانشخالقیت نیاز دارد که برانگیخته شود، نه

کردن این انگیزۀ جای خفهای اجتماعی. بههمچنین در سطح فردیت آنان در زمینه

کنجکاوانه، آموزگاران باید خطرکردن را برانگیزند که بدون آن هیچ خالقیتی وجود 

د شک ها، آموزگاران بایجای تقویت تکرار کامالً مکانیکی عبارات و لیستهندارد. ب

 آموزان برانگیزند.و تردید را در دانش

                                                           
1 Ernesto Cardenal 
2 Mosquito 
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گز آموزان تحمیل کنند. آنان باید یقین هرمدارس هرگز نباید یقینیات مطلق را بر دانش

اران گنبودن را برانگیزند، روشی که برای پداگوژی انتقادی حیاتی است. آموزمطمئن

آموزان را به باید امکانات بیانی و امکانات ذهنیت را نیز تحریک کنند. آنان باید دانش

چالش بکشند تا دربارۀ جهان سخن بگویند. آموزگاران هرگز نباید اهمیت تکنولوژی 

 را انکار کنند، اما نباید یادگیری را به درکی تکنولوژیک از جهان تقلیل دهند.

اری یا نفی انگاینجا تصور کنیم که اشتباه هستند. نخست ساده توانیم دو موضع رامی

ساختن همۀ فرایندهای تکنولوژیک به فرایندی مرتبط واسطۀبهاهمیت تکنولوژی 

غیرانسانی است. در حقیقت، تکنولوژی خالقیت انسان و بیان ضرورت خطر را 

 .م بیافتدکند. در سوی دیگر، کسی نباید به دام انکار اومانیسبازنمایی می

یم که فهمیدبود، هرگز نمی چنیناینجهان از یقینیات ساخته نشده است. حتی اگر 

چیزی واقعاً یقینی است یا نه. جهان از تنش میان یقین و تردید ساخته شده است. 

 ای مانندای که به دنبالش هستم در جامعهدستیابی به نوع پداگوژی انتقادی

اده در العای که در طول تاریخ به پیشرفتی فوقهآسان نیست، جامع متحدهایاالت

ای از عهالعاده مجموتکنولوژی و تولید سرمایه دست یافته است. این پیشرفت فوق

ها را متولد کرده است، از جمله اسطورۀ تکنولوژی و علم. آموزگاران باید اسطوره

 فرض کنند که موضعی علمی، علمی نیست؛ موضعی تکنولوژیک، تکنولوژیک

 نیست.

 تواند اساساً تأثیر ذهنیت را از نظر توسعۀچگونه این پداگوژی انتقادی می     ماسدو

آموزان برانگیزد؟ در جوامعی که از نظر خالقیت، کنجکاوی، و نیازهای دانش

ای که اشاره تکنولوژیک پیشرفته هستند جلوگیری از سقوط قربانی به دام اسطوره
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های ای که ممکن است نقش ممکن ذهنیتورهکرده بسیار دشوارتر است، اسط

 آموزان را سست کند.دانش

ن انگیزند، که فردیتی دروبله، اما این جوامع همزمان نقش فردیت را برمی    فریره 

کند. است. چارچوب فردگرایانه نیز در پایان ذهنیت را نفی می« فردگرایانه»چارچوبی 

نظر تواند بهطور دیالکتیکی آن را بفهمیم. میبهای نادر است و نیاز داریم که این پدیده

برسد موضعی که عمیقاً فردگرایانه است منجر به تحریک و احترام نقش عامل انسانی 

ه کند. چرا موضع فردگرایانشود. در حقیقت، این همۀ ابعاد عامل انسانی را انکار میمی

تنها ذهنیت واقعی آن کند؟ چراکه علیه نقش واقعی عامل انسانی کار می درنهایت

 شود. ذهنیتی است که با رابطۀ متناقض با عینیت مواجه می

و موضع فردگرایانه مدافع چه چیزی است؟ این موضع فردی را از اجتماعی جدا 

تواند انجام شود چراکه این کار ممکن نیست. با این ، این نمیطورکلیبهکند. می

ع اجتماعی یا قراردادن منافع اجتماعی درون وجود، ایدئولوژی فردگرایانه به نفی مناف

 شود.منافع فردی ختم می

شود. در این معنا، موضع درک فردی تعیین می واسطۀبهدرک اجتماعی همواره 

 کند. عامل انسانی تنها زمانیفردگرایانه علیه درک نقش واقعی عامل انسانی عمل می

یش با دیالکتیکی، متناقض، و پویاشود که ذهنیت در رابطۀ یابد و شکوفا میمعنا می

 عینیتی درک شود که از آن مشتق شده است.

این امر منجر به مشکلی بزرگ برای پداگوژی انتقادی در جوامع پیشرفتۀ تکنولوژیک 

تواند بیازماید کاری است که تو و من شود. یک روش که آموزگار انتقادی میمی

یگر تالشی برای به چالش کشیدن یکد نوانعبهکنیم، استفاده از مباحثه اکنون میهم

تحلیل نهایی  در کهطوریبهبتوانیم رابطۀ میان ذهنیت و عینیت را بفهمیم،  کهطوریبه
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بتوانیم  کهطوریبهو بزرگ علم و تکنولوژی را بفهمیم، و همچنین  انکارغیرقابلنقش 

کی ع از گفتمان یخطرکردنی که در ذات زندگی انسانی قرار دارد را بفهمیم. این نو

یر زدایی از کل شبکۀ اساطتواند برای ابهامهایی است که آموزگار انتقادی میاز روش

استفاده کند: برای مثال، این اسطوره که کسی نباید وقت را تلف کند. معنای وقت 

تلف کردن چیست؟ آیا فرد تنها به منظور پول درآوردن باید از اتالف وقت جلوگیری 

تواند وقتش را با پول درآوردن تلف کند؟ چه ین معناست که کسی نمیکند؟ یا به ا

 ، کاردرنهایتشود؟ چیزی منجر به اتالف زمان و چه چیزی منجر به ایجاد زمان می

آموزگار در دیدگاهی انتقادی و رادیکال افشای ابعاد عمیق واقعیت است که در این 

 اند.ها پنهان شدهاسطوره

آموزان در نظر کنی که باید توسط دانشش سوژه اشاره میاغلب به نق     ماسدو

خواند می «عامل انسانی»گرفته شود. دغدغۀ تو ما را به سمت تلقی ژیرو نسبت به آنچه 

گر با توجه به رابطۀ پیچیده دهد. دربارۀ نقش عامل انسانی در جامعۀ سلطهسوق می

 کنی؟عام چه فکری می طورطور خاص و آموزش بههای سوادآموزی بهمیان نهضت

این یکی از موضوعات محوری پداگوژی رادیکال است. این موضوعی است     فریره

شده های دادهکه تاریخ اندیشه را مشایعت کرده و مواضع مختلف را در مقابل پاسخ

 ۀ عمیق دیگری برای پایان قرن است.مسئلکند. برای من این موضوع بندی میطبقه

کند کند. وقتی به ساخت تاریخ اشاره میمارکس را به ذهن متبادر میسؤاالتت بیانی از 

رای مثال، یابد. بسازد که میای میگوید که انسان تاریخ را بر اساس شرایط عینیو می

باید خود  سلطهبدیهی است این برخواسته از این رویای مشروع نیست که طبقۀ تحت

مکن تر، از رابطۀ میان عینی و مبه بیان دقیقرا رها کند. برخواسته از شرایط عینی، یا 

 است.
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 برد. از این موضع عینی و تاریخیای معین به ارث میهر نسلی شرایط عینی را در جامعه

وی ، نسل حاضر باید رحالبااینیابد. است که یک نسل ادامۀ تدام تاریخ را ممکن می

نده تالشی ساخت آیدگرگونی شرایط عینی کنونی کار کند، چراکه بدون چنین 

ممکن نیست. اگر شرایط کنونی تنها اساسی هستند، اکنون آینده را درون خود جای 

 دهد.نمی

به همین دلیل است که اکنون همیشه زمان امکان است )همانطور که ژیرو با فصاحت 

کنم ژیرو زمانی این را کامالً گفته است(. فکر می سیاست آموزشاش بر در مقدمه

کند ساخت تاریخ، خارج از اکنون ناممکن است. یعنی ساخت اثبات می فهمد کهمی

ای های خاص آمده است، خطوط پایتاریخ باید در نظر داشته باشد که اکنون  از گذشته

د اکنون، گویکند. وقتی ژیرو میاین اکنون است که حدود ساخت تاریخ را تعیین می

انسانی را در مسیری کلیدی قرار اکنونِ امکان است، جبرگرایی نیست، او عامل 

 ارانکغیرقابلدهد، چراکه در رابطۀ میان ذهنیتِ اکنون و عینیتِ اکنون، نقش می

 ذهنیت وجود دارد.

اگر ذهنیت همواره نتیجۀ دگرگونی تاریخی بود، عینیت باید از قضا بدل به سوژۀ 

ست، امکان ا گوید این اکنون، اکنونِشد. تا حدی که ژیرو میدگرگونی ذهنیت می

کند، و این در هر پداگوژی انتقادی و رادیکالی ۀ نقش عامل انسانی را مطرح میمسئلاو 

 مهم است.

های حوزۀ عمومی برای ترویج در ادامۀ بحث ژیرو دربارۀ گسترس فرصت     ماسدو

توان انتظار داشت فضاهایی مانند کنی میاصول دموکراتیک، تا چه حد فکر می

های اجتماعی نقش همسو با اهداف پداگوژی ارگری، کلیسا، و جنبشهای کاتحادیه

 انتقادی ایفا کنند؟
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های دهد، کسی که تأمالت و ضرورتآموزگاری که خودش را توسعه نمی     فریره

 اش است. در برزیل با استفاده از واژگانیگیرد، خارج از تأثیر زمانهژیرو را در نظر نمی

، اصرار ام. برای مثالوت هستند، بر دیدگاه ژیرو تأکید کردهکه ظاهراً تا حدودی متفا

ام که آموزش رادیکال و انتقادی باید بر چیزی تمرکز کند که امروزه درون کرده

های دهد. جنبشهای کارگری مختلف رخ میهای اجتماعی و اتحادیهجنبش

ا بیان ر هایی از این دست که مقاومتیهای صلح، و دیگر جنبشفمینیستی، جنبش

ها به ما نشان کند. آنای از مقاومت تولید میشان پداگوژیکنند که در اعمالمی

دهند که ناممکن است اندیشیدن به آموزش مؤکداً به محیط مدرسه تقلیل یابد. فرد می

تواند همواره امکان مدارس را انکار کند، بلکه باید به رسمیت بشناسیم که در طول نمی

هایی فراهم وبیش فرصتی وجود دارد که در آن محیط مدرسه کمهایتاریخ زمان

 کند.می

باید بگویم در طول بیست سال حکومت نظامی در برزیل اوقاتی بود که اگر کسی 

کرد عواقب شدیدی داشت. اوقاتی بود که مدارس به روی ایدئولوژی غالب را رد می

که اکثر  1970طول دهۀ هر شکلی از پداگوژی انتقادی کامالً بسته بودند. در 

نظامی را  هایکشورهای امریکای التین )مثالً اروگوئه، شیلی، آرژانتین( دیکتاتوری

 2بازتولید که از کار پیر بوردیو 1تجربه کردند مصادف بود با ظهور نظریات پاریسی

تصحیح  سویمشتق شده بود. این نظریات تعدادی از آموزگاران امریکای التینی را به

 ت استفاده از محیط مدرسه برای ترویج آموزش مقاومت سوق داد.امکانا

                                                           
1 Parisian 
2 Pierre Bourdieu 
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رای مثال، ب –در چهار سال گذشته، با تغییرات اجتماعی و سیاسی در امریکای التین 

 –کردن دوبارۀ برزیل یا مبارزه برای رهایی در نیکاراگوئه تالش برای دموکراتیزه

اعتماد خاصی به استفادۀ دوباره از فضای نهادی برای آزمودن توسعۀ پداگوژی انتقادی 

 وجود داشته است.

ای که استفاده از مدارس بر ضد معارفۀ کنم که حتی امروز، در دورههر چند، فکر می

ومی های عمایدئولوژی حاکم ممکن است، الزم است به رسمیت بشناسیم که محیط

انداز وژیک مقاومت سیاسی و اجتماعی بسیار مهم است. در این چشمبرای تولید پداگ

هایی دنبال دگرگونی هستند انتخابهای مقاومت، آموزگارانی که امروزه بهاز حوزه

های عمومی خارج از مدارس را انتخاب کنند. دیگران دارند. برخی شاید کار در محیط

 ارس کار کنند.شان در مدهای تخصصیشاید ترجیح دهند در زمینه

آل ایجاد و درک رابطۀ میان این دو کنم. ایدهیک از دو رویکرد را رد نمیمن هیچ

که در مدارس  ترتر، و سیستماتیکتر، ساختاریافتهرویکرد خواهد بود: آموزش سنتی

ن تر( دروتر )اگرچه خالقدهد در مقابل رویکرد پویاتر، آزادتر، و متناقضرخ می

 طور گسترده در کتابی توسعه دادم که همراهای که بهی است. نکتههای اجتماعجنبش

 هاینوشتم این است که درک آموزگاران از آنچه امروزه در این جنبش 1آنتونیو فاندز

دهد برای پداگوژی انتقادی بسیار حیاتی های کنش عمومی رخ میاجتماعی و حوزه

های عمومی شکست این جنبشهای سیاسی که در یادگیری از عامالن است. سازمان

 خورند در دستیابی به طنین تاریخی و سیاسی نیز ناموفق خواهند بود.می

های عمومی در بهبود اصول دموکراتیک کامالً با نظر ژیرو نسبت به نقش جنبش

امالن مباحثه مثابۀ عها مبتنی بر دیدن آنان بهموافقم. تجلیل انتقادی ژیرو از این جنبش

                                                           
1 António Faundes 
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های ضدهژمونیک تولید های عمومی است که جنبشدرون این حوزه ،درواقعاست. 

اند. برای من، مشکل اساسی آموزگاران و افراد سیاسی که رویای تغییر دارند در شده

چگونگی درک مبارزه نهفته است، در این معنا که تولید هژمونی جدید از تظاهرات 

 آید.ها بیرون میو تجارب درون این جنبش

های عمومی و عامالن شدن به جهان واقعی این حوزهگار انتقادی نزدیکوظیفۀ آموز

اجتماعی، برای مشارکت است. مشارکت عمدۀ یک آموزگار درک عناصر نظری 

 ای ذاتی ایجاد کند تا درها است. آموزگار انتقادی باید نظریهدرون اعمال این جنبش

ت مربوط عمل خودشان را اخذ مردم بتوانند نظریا کهطوریبهاین اعمال شکوفا شود 

های اجتماعی همراه با نظریات کنند. آنگاه، نقش آموزگار ورود به سطح جنبش

ای است که پیشینی برای توضیح عمل در حال وقوع نیست، بلکه کشف عناصر نظری

 ریشه در عمل دارند.
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 1گویند: سوادآموزی در عملشان سخن میکلماتمردم با 

 

I 

ه ام کیابم که به ورق کاغذی خالی خیره شدهیک بار دیگر خودم را در حالی می

الن بزرگساهای سوادآموزی هایم دربارۀ فرایندکنم روی آن اندیشهاکنون تالش می

ام به هیچ وجه از شور و شوقی را بنویسم. اینکه این موضوع را بارها بررسی کرده

ای کند. کسی که ایدهکاهد که هنگام آغاز پرداختن به آن مرا در خود غرق مینمی

وانم ترسد. میحیاتی همچون سوادآموزی بزرگساالن در سر دارد هرگز به پایان نمی

دن بزرگساالن اندیشه و بازاندیشی کنم و همچنان دربارۀ چگونگی باسوادش

موضوعات جدیدی برای تأمل به ذهنم خطور کند، حتی اگر همیشه چیزهای جدیدی 

نم، مفاهیمی کبرای گفتن نداشته باشم. بر مفاهیم انتزاعی و ناب سوادآموزی تأمل نمی

موزی در قالب اند. در عوض، به سوادآکند جدا شدهکه از عملی که آنان را آگاه می

 اندیشم که درگیر آن هستم.عملی می

                                                           
1 For a detailed analysis of both these Notebooks, especially the first, which is not discussed 
in this text, see Paulo Freire, “Quatro Cartas aos Animadores de Círculos de Cultura de Sāo 
Tomé e Príncipe,” in Carlos Brandāo, ed. A Questāo Politica da Educacao Popular (Sāo 
Paulo: Editora Brasiliense, 1980). 
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های من در این فصل درباب سوادآموزی بزرگساالن در زمینۀ جمهوری اندیشه

السا، همسرم، و من برای مشارکت  1976سائوتومه و پرینسیپه است، جایی که از سال 

وری حایم. اما پیش از بحث دربارۀ برخی مسائل مدر آموزش بزرگساالن تالش کرده

خواهم برخی از در مورد سوادآموزی بزرگساالن در سائوتومه و پرینسیپه، می

مشاور دولت این کشور را بیان کنم. هم السا و هم من  عنوانبهمشاهداتم در نقشم 

طرف و غیرمتعهد نیست که به هر درخواستی کنیم که مشاور شخصی بیاحساس می

مقابل، معتقدیم که نقش مشاور سیاسی  دهد. درای فنی پاسخ میبا سردی به شیوه

ر ما، نظای باشد، عمل او نیز سیاسی است. از نقطهاست، و فارغ از اینکه در چه زمینه

ه کند وجود داشتضروری است که توافقی میان مشاور و عاملی که برایش کار می

 باشد.

 ایای در نهضت سوادآموزیبرای مثال، برایم ناممکن است که کمترین همکاری

شود که منافع مردمش را بازنمایی و عملی داشته باشم که توسط دولتی حمایت می

 ام بدلکند از اینکه اجازه دهم همکاریکند. احترامم به حقوق مردم مرا منع مینمی

ه دولت کنم کنیاز، همواره اطمینان حاصل میپیش عنوانبهیا تحمیل شود. « تهاجم»به 

به  های سیاسیاریم. در این زمینۀ مشترک، وقتی گزینههای مشترکی دو من زمینه

ری شود، عملم در همکاشوند و، البته، اختالف نظر مجاز شمرده میرسمیت شناخته می

ای تکنیکی طرفی را به شیوهطور ناممکنی قاعدۀ بیبا مردم ملی است، نه با عاملی که به

 برد.به کار می

ه تحت پوشش اولویت خوانش و نگارش توانم مشاور دولتی باشم کهرگز نمی

ها برای یادگیرندگان، به من برای جداکردن خوانش متن از خوانش زمینه نیاز تکنیک
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کند(. دولتی که برایش خوانش جهان عینی و سادگی به من پیشنهاد میدارد )یا به

 دهد.مکانیکی تقلیل می افشای آن حق طبیعی مردم نیست، خوانش را سطحی کامالً

قیقاً در این رابطۀ پویا میان خوانش کلمه و خوانش واقعیت است که السا و من خود د

مثابۀ رابطه به ، ایندرواقعای مشترک با دولت سائوتومه و پرینسیپه یافتیم. را در زمینه

 کند.تمرکز محوری تأمالتم در این فصل عمل می

 ی بزرگساالن، همچنینها در سائوتومه و پرینسیپه درگیر عمل سوادآموزهمۀ تالش

که توسط  1گیرد. دفترهای فرهنگ عامهپساسوادآموزی، حول این رابطه شکل می

ون مت عنوانبهیادگیرندگان، چه در مراحل اولیۀ سوادآموزی یا در پساسوادآموزی، 

 کننده نبودند.های دستکاریشد، آغشته به گفتمانپایه استفاده می

ای از دفترها داده شده ای بود که به مجموعهمیعنوان عمو «دفترهای فرهنگ عامه»

ای بر مثال، دفتر نخست از دو بخش تشکیل شده است. بخش دوم مقدمه عنوانبهبود. 

رینی ای برای دفتر نخست کتاب تمکنندهتقویت عنوانبهمرحلۀ پساسوادآموزی است. 

 وجود دارد.« عمل برای یادگیری»به نام 

همراه آن چگونگی آغاز مرحلۀ پساسوادآموزی آغاز یا دفتر فرهنگ عامۀ دوم، که 

انگارانه نوشته شده است. این دفتر شود، به زبانی قابل فهم اما غیرسادهآموخته می

موضوعات مختلف را در ارتباط با لحظۀ تاریخی کنونی کشور مورد بحث قرار 

 دهد.می

وانندگان ایت کنند و خکنند کنجکاوی انتقادی یادگیرندگان را هداین متون تالش می

ای مکانیکی بازدارند. )در بخش دوم این فصل برخی مثال از رویارویی با متن به شیوه

ز است. متن برانگیشوند(. زبان این متون به شعار تقلیل نیافته؛ بلکه چالشمطرح می

                                                           
1 The Popular Culture Notebooks 
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 عنوانبهطراحی شده تا به هدف نهضت سوادآموزی، یعنی مشارکت مؤثر مردم 

 ازسازی کشورشان دست یابد.ها در بسوژه

طرف باشند. در حقیقت، در مقابل دستکاری توانند بیبر این اساس، این متون نمی

مشارکت انتقادی و دموکراتیک یادگیرندگان در عمل شناخت قرار دارد که آنان نیز 

طور خالصه، مشارکت انتقادی و خالق های آن هستند. در مقابل دستکاری، بهسوژه

شان قرار دارد، همچون مورد سائوتومه و پرینسیپه، ایند بازکشف جامعهمردم در فر

 ها امتداد داشته آزاد کرده است.کشوری که اخیراً خود را از یوغ استعماری که قرن

 ها و سطوح مختلف زندگیترین بخشمشارکت آگاهانه در بازسازی جامعه در متنوع

قادی از گذار انقالبی کشور است. این دهد. این لزوماً نیازمند درکی انتملی رخ می

ل در خودش تأم درواقعشود که ای تولید میعمل مشارکتی واسطۀبهدرک انتقادی 

کند. در این معنا، از طریق کلمات و موضوعات زایا، سوادآموزی و همچنین می

ی های عینی واقعیت ملتواند در ارائۀ بازتابی انتقادی از زمینهپساسوادآموزی، نمی

ها کست بخورد، فرایندی که نیازمند تأمل بر لحظۀ کنونی بازسازی، همراه با چالشش

 هایی است که باید بر آنان غلبه کرد.و دشواری

، برای سوادآموزی و پساسوادآموزی بزرگساالن ضروری است که در خدمت درواقع

شان، تانسبازسازی کشور و کمک به مردم باشد تا با گرفتن بیشتر و بیشتر تاریخ در د

دادن به تاریخی که در آن عرضه شوند، را شکل دهند. برای شکل تاریخشانتوانند می

نه اینکه صرفاً در آن بازنمایی شوند. برای مثال، فقرا آن مردمی هستند که منفعالنه 

شنبه مقرر شده بود که روز سه»پذیرند: ای میخوانند را بدون کمترین نگرانیآنچه می

این عمل مردمی است که در تاریخ بازنمایی « بخیر بگوییم.عدازظهر شبب 2در ساعت 

 اند.اند اما عرضه نشدهشده
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های فرایند دائمی تر دشواریرا بسازند، شفاف تاریخشانتر هرچه مردم آگاهانه

های اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی هایی که در حوزهفهمند، دشواریشان را میرهایی

 ه شوند.باید با آن مواج

ه های گذشته برای دستیابی ببه حدی که بازسازی ملی ادامۀ مبارزۀ مسلحانه و تالش

 شان و خودشان را بر عهده گیرند. بدوناستقالل است، مردم باید وظیفۀ بازسازی جامعه

کت تدریج مشارتر و وظیفۀ بازسازی خودشان، مردم بهگیری این وظیفۀ عظیمعهده

اریخی تر چالش تکنند. بنابراین این وظیفۀ عظیممتوقف میرا  تاریخشاندر ساخت 

دورۀ سنتی کنونی را برای مردم سائوتومه و پرینسیپه و همچنین برای رهبر انقالبی 

ه از بسیج تواند بیگاندهد. به این ترتیب، سوادآموزی و پساسوادآموزی نمیتشکیل می

وژیکی طور سیاسی و پداگی بهسازعمومی در قالب مشارکتی واقعی باقی بماند. بسیج

ای وسعهسازی اطالعات تابزار اصلی پاسخ به این چالش تاریخی است. و همچنین بسیج

کنند کننده که بر مشکالت ناچیز تمرکز میکند؛ شعارهای اهلیواقعی را شکوفا می

 توانند جایگزین آن شوند.نمی

ی و است. این عملی سیاسسواد بزرگساالن بیانی از بازسازی ملی در حال پیشرفت 

و « برای خواندن»شناختی است که در فرایند یادگیری خواندن و نوشتن کلمات و 

اند. پساسوادآموزی تداومی عمیق از همان واقعیت متعهد به انجامش شده« برای نوشتن»

عمل شناختی است که توسط سوادآموزی آغاز شده است. در سوی دیگر، 

دهند که بازسازی را تحریک اعمالی را تشکیل میسوادآموزی و پساسوادآموزی 

 کنند.می

یابد تکامل می« بو-بُ-بی-بِ-با»یک نهضت سوادآموزی حول هجابندی  کههنگامی

نکه جای ایهایش به بحث بگذارد، و بهجای اینکه واقعیت ملی را با همۀ دشواریبه
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های گفتمان شان را مطرح کند،ۀ مشارکت سیاسی مردم در بازکشف جامعهمسئل

های سوادآموزی در سراسر جهان رخ آفریند. )و این در بسیاری از نهضتدروغین می

هد کرد. بازنمایی خوا تاریخشانداده است.( این صرفاً مردم سائوتومه و پرینسیپه را در 

است.  برداری از واقعیتست پردهدر مقابل، آنچه در سائوتومه و پرینسیپه در حال وقوع

د؛ کنای که دولت بدان متعهد است خودش حقیقت را آشکار میوزشیرویکرد آم

 کند.این رویکرد حقیقت را به نفع طبقۀ حاکم پنهان نمی

 موضوعات اصلی این نهضت سوادآموزی از این قرار است:

 هایش؛درک فرایند کار و عمل تولیدی با پیچیدگی 

 های سازماندهی و توسعۀ تولید؛روش 

 یل کننده تقلفنی )که به تخصصی محدود و بیگانههای نیاز به آموزش

 یابد(؛نمی

 تنها در فرایند رهایی، بلکه همچنین در درک فرهنگ و نقش آن، نه

 بازسازی ملی؛

 لوحانۀ سهم مسائل هویت فرهنگی که دفاع از آن به معنای رد ساده

 های دیگر نیست.فرهنگ

در آموزش سواد به آنان  ای است که اکثریت کلماتها موضوعات اساسیهمۀ این

 دهند.ارجاع می

ای بر مرحلۀ اولیۀ سوادآموزی به مقدمه عنوانبهدر صورت امکان، این موضوعات 

تری در متون دفترهای فرهنگ عامۀ طور پروبلماتیکشوند. و بهبحث گذاشته می

 اند.پساسوادآموزی معرفی شده
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کنم یکنم؛ به سائوتومه فکر میتدریج صفحات خالی این فصل را پر مهمانطور که به

های فرهنگی در مناطق روستایی و شهری تصور خودم را در حال بازدید از حلقه

کنندگان نهضت سوادآموزی بزرگساالن کنم، که همیشه همراه دوستانم، هماهنگمی

 ترینها، مثبتگرفت. در طول این بازدیدها، همراه با برخی شکستصورت می

کنندگان را کشف کردیم، که توسعۀ یاسی و پداگوژیک شرکتهای اعمال سجنبه

بار از شان در خواندن متون و درک واقعیت است. یکها و تواناییفکری گروه

ها ای فرهنگی در جامعۀ کوچک ماهیگیری به نام مونته ماریو دیدن کردیم. آنحلقه

اری رمزنگ عنوانبهکلمۀ زایا داشتند، نام یک ماهی، و  عنوانبه)زیبا( را  bonitoواژۀ 

های های معمولی، قایقاش، خانهطرحی گویا از شهری کوچک با پوشش گیاهی

در دست داشت را در اختیار داشتند.  bonitoماهیگیری در دریا، و ماهیگیری که یک 

 کردند.یادگیرندگان در سکوت به این رمزنگاری نگاه می

چهار نفر از آنان ایستادند چنان که قبالً توافق کرده بودند؛ و به طرف  باره،به یک

 دیواری رفتند که رمزنگاری روی آن نصب شده بود.

آنان از نزدیک به رمزنگاری خیره شده بودند. آنگاه کنار پنجره رفتند و بیرون را نگاه 

باره به دو اند وزده شدهکردند گویی که شگفتکردند. آنان به یکدیگر نگاه می

است و  نچنیایناین مونته ماریو است. مونته ماریو »رمزنگاری نگاه کردند، و گفتند: 

 «دانستیم.ما این را نمی

ست یابند شان دای از جهانکنندگان توانستند به فاصلهاز طریق رمزنگاری این شرکت

یرون شان بو شروع به بازشناسی آن کردند. این همچون زمانی بود که از جهان

آمدند تا آن را بهتر بشناسند. در حلقۀ فرهنگی بعدی آنان تجربۀ متفاوتی داشتند. می
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گر، اهدههای مشمثابۀ سوژهآنان صمیمیت سخت خود با مونته ماریو را شکستند و، به

 خود را در مقابل جهان کوچک وجودشان قرار دادند.

 دهم(،نظری به آن ارجاع می ای که گاهی با عنوانهای فرهنگی )زمینهدر این حلقه

نگرش سوژۀ کنجکاو و انتقادی نقطۀ عزیمت اساسی برای فرایند سوادآموزی است. 

 کردن این فعالیت انتقادی در تحلیل عمل اجتماعیواقعیت در فرایند دگرگونی و عملی

تر به عمل سازد تا در مرحلۀ پساسوادآموزی عمیقبرای یادگیرندگان ممکن می

خاذ کنند. این شان اتتر نسبت به روش زندگیکنند و نگرشی کنجکاوانهشناخت نفود 

شود که همواره تجربۀ خود و همچنین فردی شناخته می واسطۀبهنگرش انتقادی 

 کشد.استدالل پشت این تجربه را به پرسش می

شود درکی عمیق از واقعیت تحت در مرحلۀ سوادآموزی، آنچه برایش تالش می

ندگان که توسعۀ نگرشی کنجکاوانه برای تهییج توانایی انتقادی یادگیرتحلیل نیست، بل

اند. آنچه های شناخت است که توسط ابژۀ شناخت به چالش کشیده شدهسوژه عنوانبه

ای کند و ابژهای است که جستجو میمهم است تجربۀ سیستماتیک این رابطۀ میان سوژه

کنندگان صرف مثابۀ بیماران عمل و دریافتکه باید شناخته شود. وقتی یادگیرندگان به

شوند، این رابطه وجود ندارد. در این مورد، کلمات آموزگار در نظر گرفته می

 گویند.یادگیرندگان کلمات خودشان را نمی

ور ویژه در کشای مطبوع نیست. بهچیز در توسعۀ چنین پروژهبدیهی است که همه

ادی فته است. مردم و رهبرش با مشکالت زیتازگی به استقالل دست یاکوچکی که به

لی المللی کاکائو که کاالی اصاند، برای مثال، نوسانات قیمت بازار بینمواجهه داشته

اش فقدان ها استعمارگری آسان نیست، که مشخصهآن است. غلبه بر میراث منفی قرن

 دیده برای انجام وظایف موردنیاز در بازسازی ملی است.پرسنل آموزش
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دیده و منابع مادی طبیعتاً بازتاب کافی در سوادآموزی قدان پرسنل آموزشف

ریزی بلکه در اجرای برنامۀ تنها در برنامهبزرگساالن داشته است که موانع نه

سوادآموزی نیز وجود دارد. پس به همین دلیل بود که وزیر سابق آموزش، ماریا 

گرایانه باشد و در طول چهار سال اجرا ای ساده بود که واقع، به دنبال برنامه1آموریم

اند دم آموختهکه مرسوادی در سائوتومه و پرینسیپه درحالیشود، با امید از بین بردن بی

 کلمات خودشان را بگویند. 

 

II 

بارها در بخش نخست این فصل گفتم که موادی که برای مراحل سوادآموزی و 

نمایش  نگیز باشند نه از موضعی باال. برایبرایابند باید چالشپساسوادآموزی توسعه می

اب تمرین هایی از کتاینکه چگونه این کار در سائوتومه و پرینسیپه انجام شده، بخش

، از مرحلۀ سوادآموزی، و برخی متون از دفتر فرهنگ عامۀ دوم، «عمل برای یادگیری»

 2اند.از مرحلۀ پساسوادآموزی، گزینش شده

از دو رمزنگاری )عکس( تشکیل شده است: اول، « گیریعمل برای یاد»مرحلۀ نخست 

ها سائوتومه، با گروهی از جوانان در حال شنا؛ دومی، عکسی از یکی از زیباترین خلیج

ای روستایی، با گروهی از جوانان در حال کار. در کنار تصویر جوانان عکسی از منطقه

نار در ک« آموزد.را می با شناکردن است که فرد شناکردن»در حال شنا نوشته شده: 

با کارکردن است که فرد کارکردن را »تصویر جوانان در حال کار نوشته شده: 

                                                           
1 Maria Amorim 
2 See the excellent article by D.Merril Swert, “Proverbs, Parables and Metaphors—
Applying Freire’s Concept of Codification to Africa,” in Convergence 14, no. 1 (1981). 
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ردن را ککردن است که بهتر عملبا عمل»و در پایین صفحه نوشته شده: « آموزد.می

 «آموزیم.می

ال شود که سوادآموزان در حنخستین صفحه از کتاب تمرین )که زمانی استفاده می

حاضر قادر به خواندن جمالت کوتاه باشند( به آموزگار و کسانی که تحت آموزشند 

کند بر اهمیت عمل در کسب دانش تأمل کنند. اینجا این ایدۀ اساسی پیشنهاد می

حت ته با مشارکت در عمل اجتماعی تقویت شده است که فرد تا حدی دانش دارد ک

 گیرد.قرار می تأثیر

 کند. در این صفحه آمده است:صفحۀ دوم کتاب کار بر اهمیت عمل تأکید می

 

 آموزد،کردن است که فرد شناکردن را میاگر با عمل

 آموزد،کردن است که فرد کارکردن را میاگر با عمل

 آموزد،خواندن و نوشتن را میکردن است که فرد و همچنین اگر با عمل

 پس بیایید برای یادگیری عمل کنیم

 کردن را یاد بگیریم.و بهتر عمل

 

 بیایید بخوانیم:

 مردم

 بهداشت

 زمینیسیب

 رادیو

 بیایید بنویسیم:
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ای که در ادامۀ این قطعه قرار دارد برای استفادۀ سوادآموزان است. برای فضای خالی

ه این کتاب کار پنداشته اسن، آموزگار باید سوادآموزان ای کاستفاده از محاسن شیوه

توانند با کلمات پیشنهادشده به چالش خواهند و آنچه میرا برای نوشتن آنچه می

 بکشند.

 گردد:ۀ عمل بازمیمسئلتر، فرد به ، در متنی طوالنی7در صفحۀ 

 

 دانند.آنتونتو، ماریا، پدرو، و فاطیما خواندن و نوشتن را می

 ا با تمرین خوانش، خواندن را آموختند.هآن

 آنان با تمرین نگارش، نوشتن را آموختند.

 آموزد.کردن است که فرد میو با عمل

 بیایید بنویسیم:

 

کند که مثابۀ دعوتی برای سوادآموزان عمل مییک بار دیگر، فضای خالی در پایان به

 ار، از آغاز تا پایان،برای بیان خودشان در نگارش خطر کنند. در سراسر کتاب ک

تمرین خوانش و نگارش به چالش  واسطۀبهسوادآموزان مداوماً برای نوشتن و خواندن 

اند. اگر بدون تمرین نگارش نوشتن ناممکن است، پس در فرهنگی کشیده شده

همچون سائوتومه که فرهنگ شفاهی حاکم است، یک برنامۀ سوادآموزی که به 

گذارد، نیاز دارد که هم بیان شفاهی سوادآموزان م میفرهنگ آنچنان که هست احترا

تحریک کند و هم آنان را برای  –گویی، در تحلیل واقعیات ها، در قصهدر بحث –را 

حد ناپذیر فرایندی واشروع نوشتن به چالش بکشد. خواندن و نوشتن مراحل جدایی

 کنند.هستند که فهم و تسلط به زبان را بازنمایی می
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های زندگی تر اما کمتر گسترده ارائه شده است که به جنبهمتنی پیچیده 11در صفحۀ 

اند پردازد. پیش از متن برخی کلمات آمدهاستعماری و مرحلۀ کنونی بازسازی ملی می

 شود:های اصلی بازسازی ملی هستند. صفحه اینگونه آغاز میکه شامل زمینه

 

 بیایید بخوانیم:

 مدرسه

 مزرعه

 زمین

 کاشتن

 صولمح

های قابل پیش از استقالل، اکثر مردم ما مدرسه نداشتند. مزارع، با زمین

شان، به استعمارگران تعلق داشت. محصول کار ما نیز متعلق به آنان بود. از کشت

داریم  مانچیز متفاوت است. ما مدارس بیشتری برای کودکانزمان استقالل، همه

 اند.و مردم شروع به تحصیل کرده

 بنویسیم:بیایید 

 

نهاد کنندگان پیشهمچنان با توجه به ماهیت شفاهی فرهنگ در آن دولت، به هماهنگ

تنها در رابطه با این متن بلکه همۀ متون، ابتدا بلند و آرام بخوانند، که شده است که، نه

باید توسط سوادآموزان در سکوت دنبال شود. در مرحلۀ بعد، یادگیرندگان باید ابتدا 

خاص در سکوت بخوانند، پس از آن یک به یک شروع به بلند خواندن  برای زمانی

 شد.ناپذیر باکنند. اگرچه ممکن است پس از خواندن متن، بحث دربارۀ آن اجتناب



 131  گویند: سوادآموزی در عمل  شان سخن میمردم با کلمات

 

در تالش برای ادامۀ به چالش کشیدن سوادآموزان برای خواندن و نوشتن انتقادی، 

حۀ ند، تمرین زیر در صفکهمزمان که فرد برای تحریک بیان شفاهی آنان تالش می

 به آنان پیشنهاد شده است: 12

 

 همواره برای آموختن عمل کنید

 و

 کردن بیاموزید.به منظور بهتر عمل

 بیایید بخوانیم:

 بیل

 کاشت

 منبع

 دانش

یم و به کنها را برای کاشت آماده میکار تولیدی منبع دانش است. با بیل زمین

 کنیم.ساخت کشوری جدید کمک می

 ن باید با کارکردن بیاموزند.کودکا

 مدارس ما باید مدارس کار باشند.

 تالش کنید دربارۀ متنی که اکنون خواندید بنویسید.

 آموزد.کردن است که فرد میکنید بنویسید. با عملصرفاً همانطور که صحبت می

 

بیند که چطور چالش سوادآموزان برای اگر کسی کتاب تمرین را مطالعه کنید می

شد ر درک انتقادی، صفحه به صفحه، همراه با دعوت آنان تجربۀ نگارش تدریجاً
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یگانه ای معین از فرهنگ بیگانه یا تقریباً بکند. هر چند، اگر کلمۀ نوشتاری در لحظهمی

ه در ای کهای زیربنایییا همزمان با دگرگونیاست، معرفی زبان نوشتاری پیش از 

م زبان ، در آن زمان تعلیحالبااینزمان خواستار آن هستند، وظیفۀ چندان آسانی نیست. 

 انداختن نیست. نوشتاری قابل به تعویق

پس از برخی تمرینات که افعال بودن و داشتن را در زمان حال اخباری، بدون هیچ 

ها و صرف مالحظات نظری مربوط به حاالت و زمانتوضیحی از چیستی فعل و 

های رسد، و چالشی دیگر برای تواناییمی 17کند، فرد به صفحۀ شخصی معرفی می

 انتقادی سوادآموزان:

 

 دانیم. و همۀ ما نسبت به چیزی در جهل هستیم.همۀ ما چیزی می

 به همین دلیل، ما همواره در حال یادگیری هستیم.

 فکر کنیم، و بحث کنیم. بیایید بخوانیم،

با تولید بیشتر، روی زمینی که متعلق به ماست، ثروتی برای شادی مردم 

 آفرینیم.می

سازیم که در آن ای را میجامعه 1همراه با جنبش رهایی سائوتومه و پرینسیپه

کند. نیاز داریم در مقابل کسانی که تالش هرکس برای رفاه همه مشارکت می

 م.ثمار اکثریت توسط اقلیت حاکم را بازگردانند، مراقب باشیکنند سیستم استمی

 حاال سعی کنید دربارۀ آنچه خواندید و مورد بحث قرار دادید بنویسید.

 

                                                           
1 Liberation Movement of Sāo Tomé and Príncipe (MLSTP) 
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ای از استفادۀ فاعل شخصی و ضمایر متونی وجود دارند که نمونه 21و  20در صفحات 

 خوانید:می 20ای به قواعد دستوری هستند. در صفحۀ مفعولی بدون هیچ اشاره

 

 بیایید بخوانیم.

من نگران کشورمان هستم. کارلوس کتابی به ماریا و کتابی دیگر به من داد. دو 

 روز بعد، کارلوس به مزرعه آمد تا با من صحبت کند. 

 دهم بیانداز.من دوستت هستم، به تو عالقه دارم. نگاهی به این کتابی که به تو می

 ود.شاو صبح زود برای کار بیدار می

 کند.گاهی با خودش، از خودش، برای خودش صحبت می

کند. آنان همزمان با اینکه برای ساخت آینده کار او نیز با خودش صحبت می

 اندیشند.کنند، دربارۀ آیندۀ مردم میمی

 کنم.شان صحبت میها دربارۀ مطالعاتبینیم، با آنهر بار که آنان را می

 ن.من، مرا، به من، برای من، با م

 تو، تو را، به تو، از تو، برای تو، با تو.

 او، او را، خودش، به خودش، از خودش، برای خودش، با خودش.

 جمالتی بنویسید با:

 مرا، تو، با من، به تو، به من.

 

 خوانید:می 21در صفحۀ 

 

 بیایید بخوانیم.
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ال ح های بسیاری استقالل یافتیم. با وحدت، نظم، و کار درما به قیمت فداکاری

نان که زنیم و با آمان هستند را پس میمان هستیم. آنان که علیهتحکیم استقالل

 شویم.دهند یکی میشان با ما را نشان میوحدت

دی کردید قدرت استثمارتان ابشما استعمارگران، در اشتباه بودید که فکر می

دل به ب های ضعیف و استثمارشدهبود. برایتان ممکن نبود باور کنید که توده

 شوند.شما می نیرویی در مبارزه علیه قدرت

همراهتان تقریباً هرآنچه که متعلق به ما بود را بردید، اما نتوانستید ارادۀ مصمم ما 

 برای آزادبودن را با خود ببرید.

ها اند. آنماریا، جولیتا، خورخه، و کارلوس برای افزایش تولید مبارزه کرده

 آورند.یروزی را میهمواره همراه خود یقین پ

 

 ما، ما را، با ما.

 شما، شما را، با شما.

 ها.ها را، ایشان، به ایشان، از ایشان، برای ایشان، با ایشان، به آنها، آنآن

 

 جمالتی بنویسید با:

 ما را، به آنان، با ما.

 

هایی که های محبوب آمده است که، در فرهنگیکی از داستان 22در صفحۀ 

شان هنوز هم عمدتاً شفاهی است، از نسلی به نسل دیگر رسیده و نقش حافظه

ها از ی دارند. بخشی از بعد نظری آموزش در این فرهنگانکارغیرقابلپداگوژیک 
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ای فاده از استعاره یکی از غناهها استها تحقق یافته است، که در آنطریق این داستان

 زبان عامه است.

ئولوژی تنها ایدها بیگانه باشد، که نهتواند نسبت به این داستانآموزش عمومی نمی

. های مردم در آن ترکیب شده استبینیهای جهانکند، بلکه جنبهغالب را منعکس می

 ئولوژی نیستند. پساندازها از جهان بازتولیدی خالص از آن ایددر حقیقت این چشم

، که در آن فرد آنچه قبالً از طریق بیان شفاهی 22از خواندن داستان در صفحۀ 

چالشی برای سوادآموزان  23شناسد، در صفحۀ دانست را در قالب نوشتاری بازمیمی

 طرح شده:

 

توانی کاری بیش از آنچه قبالً انجام دادی انجام دهی. اکنون رفیق، اکنون می

های کوتاه بنویسی. اما پیش از نگارش، ابتدا دربارۀ عمل آن استانتوانی دمی

بیاندیش. دربارۀ کار کنار رفقای دیگر بیاندیش. دربارۀ این بیاندیش که چطور 

کنند. دربارۀ کارند و چگونه درو میکنند، چگونه میروی زمین کار می

 ند.کنها استفاده میابزارهایی بیاندیش که در مزارع یا کارخانه

کنی، گیری، دربارۀ ساعاتی بیاندیش که روی دریا صرف میرفیق، اگر ماهی می

های های کشاورزی. دربارۀ داستانها، دور از ساحل، دور از زمینروی آب

توانی نویسی، خواهی دید که میماهیگیران بیاندیش. وقتی نخستین داستان را می

 دومی، سومی، و باقی را بنویسی.

 آموزد.ن است که فرد میکردبا تمرین

 بیایید تمرین کنیم.

 بیایید نخستین داستان را بنویسید.
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همۀ  رنهایتدهای محبوبی بنویسند که در صفحۀ بعد پیشنهاد شده سوادآموزان داستان

 های ادبی را پر کنند. به متن نگاه کنید:گلچین

 

مان ردمتوسط م هایی کههای بسیار بنویسید، روزی با داستانرفقا، اگر داستان

زۀ مردم هایی که از گذشتۀ ما، از مبارکنیم. داستانشده کتابی عظیم خلق میگفته

ها، هایی که از سنتگویند. داستانمان در مقابل استعمارگر میما، و از مقاومت

هایی که از مبارزۀ امروز، گویند. داستانهای ما میها، موسیقی، و مهمانیرقص

 هایی که قطعاتی از تاریخ ما هستند...گویند. داستانیاز بازسازی ملی م

 

 رسد:، کتاب تمرین با متن زیر به پایان میدرنهایت

 

فتر اید. و همچنین به پایان نخستین درفقا، شما به پایان این کتاب تمرین رسیده

 اید.فرهنگ عامه رسیده

را  مانقۀ مردمرفقا، با تمرین خوانش و نگارش همزمان با اینکه مسائل موردعال

دادید، خواندن و نوشتن آموختید. خواندن و نوشتن را با مورد بحث قرار می

 ختید.نیامو« تو-تُ-تی-تِ-تا»و با تکرار سادۀ « بو-بُ-بی-بِ-با»کردن حفظ

که خواندن و نوشتن را آموختید، دربارۀ بازسازی ملی، تولید، رفقا، درحالی

ن در بازسازی ملی بحث کردید. دربارۀ ماسالمت، وحدت، نظم، و کار مردم

 جنبش رهایی سائوتومه و پرینسیپه و نقشش در پیشاهنگی مردم صحبت کردید.
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اکنون، دوباره باهم، در حال نهادن گامی به جلو در جستجوی شناخت بیشتر 

یم. بیایید آموزهستیم، بدون اینکه هرگز فراموش کنیم که با تمرین است که می

شناسیم شناختیم را بهتر بشناسیم و چیزهای دیگری که هنوز نمی آنچه پیش از این

دانیم. همۀ ما نسبت به چیزی نادانیم. به همین دلیل، را بشناسیم. همۀ ما چیزی می

 هستیم. همیشه در حال یادگیری

 یابد که ادامه دارد.ای تداوم میجستجو برای شناخت بیشتر در مبارزه

 پیروزی ازآن ماست.

 اییداکنون بی

 دفتر فرهنگ عامۀ دوم

 مانمردم

 مانسرزمین

 متونی برای خوانش و بحث

 ای بر دستور زبان()مقدمه

 را ببینیم

 

نظر هتر رونوشت متون این دفتر همراه تفسیر، بپیش از شروع تحلیل، یا به عبارت دقیق

رین مهایی که در رابطه با کتاب تکردن برنامهرسد نشان دهیم که چگونه عملمهم می

مکی به ک عنوانبهکه قبلی و دفتر فرهنگ عامۀ دوم را داشتیم را تغییر داد. درحالی

کرد، سوادآموز تصور شده بود که دفتر نخست در مرحلۀ سوادآموزی را تقویت می

کتاب پایۀ مرحلۀ نخست پساسوادآموزی پنداشته شده بود. به موقع  عنوانبهدفتر دوم 

ه دفتر کفهمیده شده بود که این نقش آخر باید به کتاب کار واگذار شود، درحالی
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تر از پساسوادآموزی استفاده خواهد شد، همراه با دیگر دفترها دوم در سطحی پیشرفته

دفتر دوم با این متن آغاز  1است. که در پایین صفحۀ چهار به آنان ارجاع داده شده

 شود:می

 

 مقدمه

همراه دفتر فرهنگ عامۀ نخست و کتاب کار خواندن را عمل خوانش آموختید. 

نوشتن را در عمل نگارش آموختید. خواندن و نوشتن را همزمان با این تمرین 

 کردید.مان بحث میکردید که دربارۀ مسائل موردعالقۀ مردم

ت. اس« با« = »ا»و « ب»مان صرفاً تعلیم دهیم که دهد که به مردمنمیبرای ما، معنا 

آموزیم، مهم است که صحیح اندیشیدن را نیز وقتی خواندن و نوشتن را می

اید مان در کار بیاندیشیم. ببیاموزیم. برای صحیح اندیشیدن باید دربارۀ اعمال

 مان بیاندیشیم.دربارۀ زندگی روزمره

آموزیم، مهم است برای فهم بهتر استثمار استعماری، شتن را میوقتی خواندن و نو

ای عادالنه، بدون استثمارگر و مان برای خلق جامعهمان، مبارزهمعنای استقالل

 استثمارشده، جامعۀ کارگران تالش کنیم.

ها کلمات به منظور تکرار آن« هایلقمه»کردن یادگیری خواندن و نوشتن حفظ

 نیست.

کنید  دانستید را تقویتنگ عامۀ دوم قادر خواهید بود آنچه از پیش میبا دفتر فره

تان را افزایش دهید، که در مبارزه برای بازسازی ملی ضروری است. به و دانش

 همین دلیل، باید سخت تالش کنید و با نظم کار کنید.

                                                           
1 On how to work with this Notebook, again see Freire, “Quatro Cartas.” 
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ن دفتر ادانید، در واژگانی که در پاییابید را نمیای که در متن میاگر معنای کلمه

ق ای که به دنبالش هستید آنجا نبود، از یک رفیقرار دارد جستجو کنید. اگر کلمه

 کنندۀ فرهنگی صحبت کنید، که او نیز رفیق شماست.بپرسید یا با هماهنگ

 

از و برانگیز هستند، نه همساند کلماتی چالشها معرفی شدهکلماتی که واژگان با آن

 مطابق:

 

 یابید که در متون متفاوتهای کلمات را میلمات و گروهدر این واژگان برخی ک

شان برای درک تواند در تالشاین دفتر وجود دارند. این کمکی است که می

های درس»متون در خدمت شما باشد، که برای مطالعه نوشته شده نه همچون 

اید د. بکنتان را حل نمیتنهایی مشکالتبرای خواندن. واژگان به صرفاً« خوانش

 برای فهم واژگان تالش کنید.

 

شود عمل اتفاقی نیست که نخستین موضوعی که در دفتر فرهنگ عامۀ دوم طرح می

فراگیری است. این موضوع در دو بخش عرضه شده است، چنانکه در مورد اکثر 

ها در سه بخش مورد بحث قرار است، هرچند برخی از آن طورهمینموضوعات 

رسد که این دفتر را با برانگیختن بحثی درباب عمل ری مینظر ضرواند. بهگرفته

 تواند از شرح داستانی ساده آموخته شود.فراگیری آغاز کنیم، که معنایش می
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 عمل فراگیری: بخش اول

زمین  هایترین بخشتمام شب باران باریده بود. استخرهای عظیم آب در پایین

قدر خیس شده بود که تبدیل به گل ها، زمین آنایجاد شده بود. در برخی مکان

خورد. گاهی به جای اینکه سر و الی شده بود. گاهی پای فرد رویش سر می

 رفتن دشوار بود. پدرو و آنتونیو با کامیونکرد. راهبخورد، تا مچ در گل گیر می

های کاکائو به جایی بودند که در آن خشک در حال حمل سبدهای پر از دانه

ه ای از گل نگاه کردند کدند. از کامیون پیاده شدند. به چالهشدند. توقف کرمی

هایشان از دو متر گل گذشتند. ضخامت گل را مشکلی برای آنان بود. با چکمه

حس کردند. دربارۀ آن اندیشیدند. دربارۀ چگونگی حل مشکل بحث کردند. 

ر وهای خشک درختان، حداقل ثبات را برای عبها و شاخهآنگاه، به کمک سنگ

 های کامیون در گل ایجاد کردند تا بدون گیرکردن در آن بتواند رد شود.چرخ

دند را بفهمند، کرپدرو و آنتونیو فراگرفتند. سعی کردند مشکلی که باید حل می

 گیرد.بالفاصله، پاسخی یافتند. فرد تنها در مدرسه نیست که فرامی

رشی فراگیری اتخاذ نگ کردند فراگرفتند.که کار میپدرو و آنتونیو درحالی

 جدی و کنجکاوانه در مواجهه با مشکل است.

 

 عمل فراگیری: بخش دوم

این نگرش جدی و کنجکاوانه در جستجوی فهم چیزها و واقعیات مشخصۀ عمل 

فراگیری است. مهم نیست که فراگیری، همچون مورد پدرو و آنتونیو، در زمان 

و مکان کارمان انجام شود. مهم نیست که فراگیری، همچون آنچه در حلقۀ 

ری همواره فرهنگی انجام دادیم، در زمان و مکان دیگری انجام شود. فراگی
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نیازمند نگرشی جدی و کنجکاوانه در جستجوی فهم چیزها و واقعیاتی است که 

 کنیم.مشاهده می

شود متنی است که باید فراگرفته شود. متنی که فراگرفته متنی که خوانده می

شود متنی است ک باید تفسیر شود. اگر متنی را بدون توجه و کنجکاوی می

م توانیاش خوانش را متوقف کنیم نمیدشواری بخوانیم و در ابتدا به خاطر

تفسیرش کنیم. اگر پدرو و آنتونیو به خاطر چالۀ گل حمل بار را متوقف 

 شد؟های کاکائوی آن مزرعه چه میکردند، سرنوشت دانهمی

اگر متنی دشوار است، بر فهم آن پافشاری کنید. همچون کاری که آنتونیو و 

 ل کردند، با آن کار کنید.پدرو در رابطه با مشکل چالۀ گ

فراگیری نیازمند نظم است. فراگیری آسان نیست، چراکه آفرینش و بازآفرینش 

 ای انقالبی است!گویند. فراگیری وظیفهاست نه تکرار آنچه دیگران می

 

اعتقاد  رسد؛ برای مثال، مبارزه با ایننظر میاشتغال این متن به عمل فراگیری آشکار به

از  تواند فراگیرد.ه همواره صریح و روشن، که فرد تنها در مدرسه میایدئولوژیک، ن

نظر، مدرسه شاید مکان پیدایش دانش در نظر گرفته شود. خارج از آکادمی این نقطه

هیچ  تر است وهیچ دانشی وجود ندارد، یا بر این اعتقادند دانشی که وجود دارد پایین

دانش »ر حقیقت این دانش تحقیرشده، ربطی به دانش دقیق فکری ندارد. اگرچه، د

ط تر توس، در هر تالش آموزشی عمومی در جهت ایجاد دانشی دقیق«برآمده از تجربه

یانی از ب عنوانبهکه این اسطوره دربارۀ آکادمی مردم باید نقطۀ عزیمت باشد. درحالی
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یختن نگدهد، گاهی منجر به براقرار می تحت تأثیرایدئولوژی حاکم شدیداً مردم را 

 1شود.کمی دارند می« خوانشِ»تحقیر خودشان با توجه به احساس اینکه 

ه یت عینی )فعالیتی که هرچقدر هم ساددرواقعآنگاه، ضرورتاً باید بر فعالیت عملی 

مثابۀ تولیدکنندۀ دانش تأکید شود. عمل ( به2باشد، هرگز فاقد بعد فکریِ فنی نیست

 هایش از آن عملفراگیری اجتماعی همچون شخصیت فردی مستقل از آگاهی سوژه

، عمل فراگیری، عمل کنجکاوانۀ سوژه در مواجهه با جهان، بیانی از درواقعکند. می

امل عها نوع انسان نوعی اجتماعی و تاریخی است، آن ازآنجاکهشکلی از وجود است. 

 دانند.دانند که میدانند، بلکه میتنها میکننده هستند، نهو دگرگون

همچنین الزم است به این نکته اشاره شود که این کنجکاوی دربارۀ ابژه یا واقعیت 

که نیازمند فهمی از ابژه )که نباید صرفاً با توجه به ظاهرش تحت مشاهده، درحالی

رای دلیل وجود ابژه یا واقعیت هدایت توصیف شود( است، ما را سوی جستجو ب

 کند.می

فتر یابد، که در سراسر داشتغال دیگری که فرد در این متن دربارۀ عمل فراگیری می

ند است. شناختشود، اشاره به حق مردم برای شناخت بهتر آنچه از پیش مینیز عرضه می

طور جزئی به قعیاتی کهتر از وااین برای تسهیل عمل آنان )برای دستیابی به فهمی دقیق

توانند بدانند چه چیز را هنوز می کهطوریبهاند( است، آموخته و توصیف شده

                                                           
ی که تواند برطرف شود، تا حداین تحقیر نسبت به خود با احساسی از اطمینان و اعتماد به نفس می 1

تر، خود را حول ادعاهایی بسیج کنند که برایشان اساسی است، خود را برای های عمومی بزرگبخش

 شوند.کنند و خواستار شناخت بیشتر میع به شناخت میکردن آنان سازماندهی کنند. آنگاه شروعینی
ای، هرچقدر که مکانیکی و پست باشد، همواره حداقلی از کیفیت فنی، یا حداقلی در هر کار فیزیکی» 2

 Antonio Gramsci, Cuadernos de la Cárcel: Los intelectuales« از فعالیت فکری خالق وجود دارد.

y las organizació de la cultura (México D.F.: Juan Pablos Editor, 1975), p. 14. 
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های مردم برای انجام، اندیشه، شناخت، دانند. در این فرایند، فرد روی توانایی تودهنمی

تر از خصوص با ارائه یا انتقال تفاسیری دقیقکند. فردی که بهو آفرینش حساب می

بط اند، مرتشدن نهایی، سفت، و آماده شدهعیات، چنان که این واقعیات برای هضمواق

 مند به برانگیختن و به چالش کشیدن آنان است.نیست. فردی که عالقه

 کند:همانطور که آنتونیو گرامشی اظهار می

برای  شود که تالشیفرد متقاعدشده تنها زمانی یک حقیقت آشکار می

باشد. که این درون خودش و برای خودش تسخیرش صورت گرفته 

شود. به همین ترتیب، در هر وجود ندارد، بلکه از فتح روح ناشی می

از  ود که فرد فراگیر پیشفرد ضرورتاً حالت تشویشی بازتولید ش

تر به آن رسیده است. این بازنمایی بسیار آموزشی [به حقیقتدستیابی ]

ها، خطاها، و مهارت تالشاز شرح شماتیک چنین دانشی برای مستمع 

یابد. ای است که از طریق آن انسان به شناخت واقعی دست میتدریجی

 1ود.شتعلیمی که به این روش توسعه یافته، بدل به عمل رهایی می

 ای که در دومین دفتر فرهنگ عامه مطرح شده، این است:موضوع بعدی

 

 بازسازی ملی: بخش اول

د. ای جدید هستنمان درگیر خلق جامعهآن مردم بازسازی ملی تالشی است که در

جامعۀ کارگران. اما، توجه کنید، اگر گفتیم که باید جامعۀ جدیدی خلق کنیم از 

                                                           
1 Antonio Gramsci, quoted by Angelo Broccoli, in Antonio Gramsci y la Educatión como 
Hegemonía (Mexico: Editorial Nueva Imagen S.A., 1979), p. 47. 
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ای است افتد. به همین دلیل، بازسازی ملی مبارزهآن روست که تصادفاً اتفاق نمی

 که ادامه دارد.

 بیشتر در خدمات عمومی، وها، برای کار برای تولید بیشتر در مزارع و کارخانه

کس در سائوتومه و پرینسیپه حق ندارد برای مبارزه جهت بازسازی ملی؛ هیچ

دست روی دست بگذارد و از دیگران انتظار داشته باشد کارها را برایش انجام 

ها و بدون کار در خدمات عمومی، جامعۀ دهند. بدون تولید در مزارع و کارخانه

 جدیدی نخواهیم آفرید.

 

 بازسازی ملی: بخش دوم

ر در ها، و کار بیشتدر متن قبلی، دیدیم که تولید بیشتر در مزارع و کارخانه

خدمات عمومی مبارزه برای بازسازی ملی است. همچنین دیدیم که، برای ما، 

ای جدید، بدون استثمارگر و استثمارشده بازسازی ملی به معنای خلق جامعه

 هاست:دلیل، بازسازی ملی از ما خواستار ایناست. جامعۀ کارگران. به همین 

 وحدت

 انضباط

 کار

 هوشیاری

 ای جدید.وحدت همه، داشتن هدفی یکسان: آفرینش جامعه 

  انضباط در عمل، کار، مطالعه، و زندگی روزمره. انضباط آگاهانه، که بدون

شود. انضباط وحدت است، که بدون آن کار چیز انجام و خلق نمیآن هیچ

 رود.میاز دست 
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 ها. کار در خدمات عمومی. کار در کار روی مزارع. کار در کارخانه

 مدارس.

  هوشیاری، هوشیاری زیاد، در برابر دشمنان داخلی و خارجی، که هر کاری

 .ای جدید خواهند کردمان برای خلق جامعهبتوانند برای جلوگیری از مبارزه

 

طرح کرده بود و با کلمات وحدت،  اش مسائل بازسازی ملی رااین متن با همۀ سادگی

انضباط، کار، و هوشیاری بازی کرده بود. بدیهی است که موضوع بازسازی ملی یا 

ای که با وضعیت کنونی تحمیل شده است. بازی واسطۀبهبازکشف جامعۀ سائوتومه 

، شودکلمات وحدت، انضباط، کار، و هوشیاری، که در بسیاری از شعارها دیده می

ترین معنای آنان )که در بود برای ارائۀ آنان در متنی پویا بود که عمیق انجام شده

 کرد.ها قرار داشت( را حفظ یا بازیابی میمعرض خطر شخصیت غیرانتقادی کلیشه

واضح است قصد من در بخش دوم این فصل از گزینش متونی از دومین دفتر فرهنگ 

 ردم. اینجا یکی دیگر از این متونعامه همساز با نکاتی است که در بخش اول اشاره ک

 وجود دارد:

 

 کار و دگرگونی جهان: بخش اول

پدرو و آنتونیو یک درخت را بریدند. انجام آن را تمرین کردند. فعالیت عملی 

د خواهندانستند که میبریدند میانسان نوعی اهدافی دارد. وقتی درخت را می

یدن بریدند بلکه پس از بردرخت را می تنهاکردند. با ابزارها، نهچه کنند. کار می

آن را تراشیدند. تنۀ بزرگ را به قطعات کوچک تقسیم کردند که در آفتاب 

خشک شده بودند. بالفاصله پس از آن، پدرو و آنتونیو قطعات تنه را اره کردند 
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ی ها قایقی ساختند. پیش از ساخت قایق، حتهایی ساختند. با تختهها تختهو با آن

خواستند بسازند را در سرشان تصور بریدن درخت، شکل قایقی که می پیش از

دانستند. پدرو و آنتونیو کار کرده بودند. پیش از آن دلیل ساخت قایق را می

کردند. درخت را با کارشان دگرگون کردند و با آن قایقی ساختند. با می

گرگونیِ کنند، و با دکارکردن است که مردان و زنان جهان را دگرگون می

 کنند.جهان، خودشان را نیز دگرگون می

 

 کار و دگرگونی جهان: بخش دوم

تی ساختند های تنۀ درخها را با تکهها ساختند. تختهپدرو و آنتونیو قایق را با تخته

که بریده بودند. وقتی درخت بزرگ به قطعاتی تقسیم شده بود، دیگر درخت 

بودند. خته شد، دیگر قطعات تنۀ درخت ننبود. وقتی قطعات تنۀ درخت تبدیل به ت

به قایق  ها ساختند، دیگر تخته نبودند. تبدیلوقتی پدرو و آنتونیو قایق را با تخته

 شدند.

درخت متعلق به جهان طبیعت است. قایقی که توسط پدرو و آنتونیو ساخته شده، 

خالق  رمتعلق به جهان فرهنگ است، چراکه این جهانی است که انواع انسان با کا

 اند.خود ساخته

 قایق جزئی از فرهنگ است.

 روش استفاده از قایق جزئی از فرهنگ است.

 رقص جزئی از فرهنگ است.
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 کار و دگرگونی جهان: بخش سوم

آزاد  کند. تنها کارکند همیشه مردان و زنان را تکریم نمیکاری که دگرگون می

است  کند، کاریبخشد. تنها کاری که ما را تکریم میاست که به ما شجاعت می

ای عادالنه، بدون استثمارگر و استثمارشده، آن در آفرینش جامعه واسطۀبهکه 

 مشارکت کنیم.

ردیم، کزاد نبود. برای منافع استعمارگران کار میدر روزهای استعماری، کار ما آ

رفتند گهای ما و نیروی کار ما را میکردند. آنان زمینکسانی که ما را استثمار می

شدند، ما فقیرتر شدند. هرچه آنان ثروتمندتر میو با هزینۀ ما ثروتمند می

م. امروز، ما یشدیم. آنان اقلیت استثمارگر بودند. ما اکثریت استثمارشده بودمی

دالنه کار ای عاکنیم. برای خلق جامعهمستقل هستیم. دیگر برای اقلیت کار نمی

 1کنیم. هنوز کارهای زیادی برای انجام داریم.می

 

شده  کامل از افعال انجام ای ساده اما نسبتاً ای بر دستور زبان، مطالعهبا توجه به مقدمه

 کند.را پشتیبانی میبود، که متونی که تا اینجا ارائه شده 

                                                           
کردم ای که برگزار مییالت تکمیلیهای تحصخوانش و بحث پیرامون این متن در یکی از دوره 1

کنندگان را برانگیخت. کریستیانو آمارال جورجی گفت: ها و مشاهدات جالبی از سوی شرکتتحلیل

اندازش از چیزی که برای هدف آموزشی ضروری است را از دست بدهد: اینکه فرد هرگز نباید چشم»

 توسط گروه کارگرانی که درگیر فرایند درواقعنقطۀ آغازین بحث ممکن است همانطور عمل کند که 

هستند درک و تفسیر شده است. به این ترتیب، ایدۀ دگرگونی بشر، در دگرگونی طبیعت از طریق کار، 

بیند درک شده است. درک کارگر شهری، وضوح مطابق آنچه از عملش میتوسط کارگر روستایی به

ای د، بحث باید در شرایط جدیدی شامل مجموعهویژه از بخش سوم، لزوماً یکسان نیست. در این موربه

 های دیگر عرضه شود.از میانجی
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 مبارزه برای رهایی: بخش اول

جنبش رهایی سائوتومه و پرینسیپه مبارزه برای رهایی مردم ما را هدایت کرده 

 است.

مبارزه برای رهایی مردم گینه و  1وردحزب افریقایی برای استقالل گینه و کیپ

 ورد را هدایت کرده است.کیپ

کارگران، مبارزه برای رهایی مردم  ، حزب2جنبش مردمی برای رهایی آنگوال

 آنگوال را هدایت کرده است.

مبارزه برای رهایی مردم موزامبیک را هدایت کرده  3جبهۀ رهایی موزامبیک

 است.

ورد، آنگوال، و استقالل همۀ ما، مردم سائوتومه و پرینسیپه، گینه، کیپ

ای از مبارزه ای از سوی استعمارگران نبود. استقالل ما ناشیموزامبیک، هدیه

ال دنبمردم ستمدیده، به عنوانبهای که در آن همۀ ما سخت و دشوار بود. مبارزه

ای متحد شدند که در رهایی، شرکت کردیم. هریک از این مردمان در مبارزه

 شان استعمارگران را سرنگون کرد.آن قادر به مبارزه بودند، و مجموع مبارزات

ای بود که برای پیروزی مردم پرتغالی علیه دیکتاتوریمبارزۀ ما در افریقا قاطعانه 

 آوریل در پرتغال تحقق نیافته بود. 25بر آنان مسلط بود. بدون مبارزۀ ما، 

شی کاما مبارزۀ ما علیه هیچ نژاد یا مردم پرتغالی نبود. ما علیه سیستم بهره

 یم.رداستعمارگران، علیه امپریالیسم، و علیه همۀ اشکال استثمار مبارزه ک

 ای عادالنه.بازسازی ملی ادامۀ این مبارزه است، برای خلق جامعه

                                                           
1 PAIGC 
2 MPLA 
3 FRELIMO 
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ای مهم که مداوماً در بحث دربارۀ مبارزه برای رهایی و بازسازی ملی منعکس نکته

نیز هستند. حضور سیاسی و صدای  تاریخشانهای شود این است که مردم سوژهمی

آنان در فرایند بازسازی چیزهایی هستند که در بخش اول این فصل به آنان اشاره 

 کردم.

 

 مبارزه برای رهایی: بخش دوم

اگر استقالل ما صرفاً به معنای جایگزینی استعمارگران توسط اقلیت ملی ممتاز 

م بود. اگر این چنین بود، مردفایده خواهد باشد، مبارزۀ ما علیه استعمارگری بی

ما همچنان توسط طبقات حاکم کشورهای امپریالیست بوسیلۀ اقلیت ملی مورد 

گرفتند. به همین دلیل، بازسازی ملی برای ما به معنای خلق استثمار قرار می

 ای جدیدی است، جامعۀ کارگران، بدون استثمارگر و استثمارشده.جامعه

 م انجام دهیم را به فردا نیاندازیم.توانیبیایید آنچه امروز می

 مبارزه ادامه دارد!

 

و همچنان  –ها تجلیاتی بودند ای جدید، مردی جدید، زنی جدید، همۀ اینجامعه

رسد، رسید، و همچنان مینظر میاند. بهکه در زبان گذار انقالبی ثبت شده –هستند 

ون آن مرد و زن جدید همچ  -توجه به این واقعیت مهم است که نسل جامعۀ جدید 

ستور شود؛ با دشوند. جامعۀ جدید از طریق تولد آزاد میاز عملی مکانیکی ناشی نمی –

 شود.یا به صورت خودکار ظاهر نمی

 .رسدنظر میتر از چیزی است که بهو تولد، که یک فرایند است، همواره سخت
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 جامعۀ جدید

 ای است که در آنجامعه جامعۀ جدید بدون استثمارگر و استثمارشده چیست؟

ای  نیروی کار دیگران را هیچ مرد و زنی، هیچ گروهی از مردم، و هیچ طبقه

ای است که در آن هیچ امتیازی برای کسانی وجود ندارد کند. جامعهاستثمار نمی

شان در مزارع دهند که با دستانکنند و صرفاً به کسانی دستور میکه با قلم کار می

 کنند. همۀ کارگران در خدمت رفاه همه هستند.کار میها و کارخانه

شود. اما برای مردم ضروری است که از امروز شبه خلق نمیای یکچنین جامعه

هایی از این شکل از جامعه کنند، همانطور که پدرو و آنتونیو شروع به داشتن ایده

 ند.تخواستند بسازند را پیش از بریدن درخت در سر داششکل قایقی که می

آوری چطور پدرو و آنتونیو قایق را ساختند؟ یک درخت را بریدند. یاد میبه

تند و با هایی ساخقطعه کردند. با قطعات تختهدرخت را تراشیدند. تنۀ آن را قطعه

ها قایق ساختند. اما حتی پیش از اینکه درخت را ببرند، پدرو و آنتونیو شکل تخته

ند قایق خواهدانستند چرا میدر سر داشتند و می خواستند بسازند راقایقی که می

 بسازند. پدرو  و آنتونیو کار کردند؛ طبیعت را دگرگون کردند.

ای ای جدید، ما نیز نیاز داریم کار کنیم، نیاز داریم جامعۀ کهنهبرای ساخت جامعه

 تر از خلقشک، ساخت یک قایق آسانکه هنوز داریم را دگرگون کنیم. بی

جدید است. اما اگر پدرو و آنتونیو قایق را ساختند، مردم سائوتومه و ای جامعه

د ای جدید خلق خواهنپرینسیپه نیز با وحدت، انضباط، کار، و هوشیاری جامعه

 کرد.
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در متن بعدی دوباره اظهارشده که هیچ جهلی وجود ندارد که مطلق باشد، و اینکه 

ند را شناسر بشناسند و آنچه هنوز نمیشناختند را بهتمردم حق دارند آنچه قبالً می

 بشناسند.

 

 چیز راچیز جاهل نیست. هیچکس همههیچکس نسبت به همه

 داند.نمی

داند. همۀ ما چیز را نمیچیز جاهل نیست. هیچکس همههیچکس نسبت به همه

 دانیم. همۀ ما نسبت به چیزی جاهل هستیم.چیزی می

کاکائو بچیند. او از کودکی با عمل  خوبیداند چطور بهبرای مثال، پدرو می

آموخته است که چطور کاکائو بچیند بدون اینکه درخت را اذیت کند. او تنها 

چطور  داندنیاز دارد نگاه کند تا بداند دانه آمادۀ برداشت است یا نه. اما پدرو نمی

روزنامه چاپ کند. آنتونیو خیلی زود از طریق عمل آموخت که برای چاپ یک 

داند چطور باید کاکائو برداشت کند. ه چطور باید کار کند، اما نمیروزنام

برداشت کاکائو و چاپ روزنامه اعمالی هستند که به یک اندازه برای بازسازی 

 اند.ملی ضروری

دانشی که پدرو از عمل برداشت کاکائو کسب کرده کافی نیست. پدرو نیاز دارد 

اپ است. دانشی که آنتونیو از عمل چ ورطهمینبیشتر بداند. دربارۀ آنتونیو نیز 

روزنامه کسب کرده کافی نیست. آنتونیو نیاز دارد بیشتر بداند. آنتونیو حق دارد 

 تواند بیشتر بداند. مطالعه برای خدمت به مردم تنها یکبیشتر بداند. آنتونیو می

 ای انقالبی است. بیایید مطالعه کنیم!حق نیست بلکه وظیفه
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 کار فکری –کار دستی 

راکه کنند چکنند. آنان کار میکنند، یعنی عمل و اندیشه میمردان و زنان کار می

کنند کار می کنند.کشد به انسان خدمت میبسیار بیشتر از اسبی که گاوآهن را می

 ریزی، و یافتن اهدافی برای کار هستند. در کار،بینی، برنامهچراکه قادر به پیش

ای اش برکند. او از دستانش و تواناییبدنش استفاده میانسان نوعی از تمام 

 کند. بدن انسانی بدنی آگاه است. به همین دلیل، اشتباه استاندیشیدن استفاده می

که کار اصطالحاً دستی را از کار اصطالحاً فکری جدا کنیم. کارگران کارخانه 

های یتان در فعالو مزرعه نیز متفکر هستند. تنها در جوامعی که استفاده از دست

شود برداشت کاکائو و چاپ روزنامه کارهای پست در نظر عملی تمسخر می

 شوند.گرفته می

کنیم. ای که در حال خلق آن هستیم، فعالیت دستی را از فکری جدا نمیدر جامعه

به همین دلیل، مدارس ما مدارس کار خواهند بود. کودکان ما از همان ابتدا، با 

زند. روزی خواهد رسید که در سائوتومه و پرینسیپه، هیچکس آموکارکردن می

راکه چ –برای مطالعه کار نخواهد کرد، و هیچکس برای کار مطالعه نخواهد کرد 

 همه در هنگام کار مطالعه خواهند کرد.

 

 آموزدعمل به ما می

یاری توانیم انکار کنیم که بسآموزد. نمیتوانیم انکار کنیم که عمل به ما مینمی

تی توانیم انکار کنیم که وقشناسیم. برای مثال، نمیعمل می واسطۀبهاز چیزها را 

م باران دانیبینیم ابرها به رنگ خاصی هستند، میکنیم و میبه آسمان نگاه می

 که بارانی مالیم خواهد بود یا طوفان. دانیمخواهد آمد یا نه. حتی می
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از زمانی که جوان بودیم آموختیم جهانی که ما را احاطه کرده بفهمیم. بنابراین، 

که  وبیش، جهانیحتی پیش از یادگیری خواندن و نوشتن کلمات و جمالت، کم

ی کنیم کافکردیم. اما دانشی که از عمل کسب میمی« خوانش»ما را احاطه کرده 

 سازیم.به ما عرضه کردید دفتر دیگری ب« توانیم با مسائلی که شما، رفقامی نیست.

 ای انقالبی است!برای مطالعه که وظیفه

 

 فرایند تولیدی: بخش اول

ود، شها ساخته میها، میزها، و قایقها درها، پنجرههایی که با آنچوب برای تخته

د. فوالد برای ساخت شوها یافت میاش، در درختان جنگلدر حالت طبیعی

 شود. انسان نوعیاش، زیر زمین یافت میچکش، بیل، و داس، در حالت طبیعی

سازد. مواد کند، از آنان مواد خام میاز طریق کار، مواد طبیعی را دگرگون می

 شوند.های کار نامیده میطبیعی ابژه

 زمینی که برای کشت برنج آماده شده ابژۀ کار است.

 شوند تا از آنان تخته تهیه شود ابژۀ کار هستند.ده میدرختانی که بری

ار شوند ابژۀ کهای تبدیل میها، درها، و پنجرههایی که به میزها، صندلیتخته

 هستند.

 

 فرایند تولیدی: بخش دوم

برای تبدیل مواد طبیعی به مواد خام و تولید چیزی با مواد خام، نیاز به ابزار داریم. 

، ابزارآالت، و ترابری داریم. این چیزها که برای کمک به آالتنیاز به ماشین

 شوند.ها نیاز داریم ابزار کار خوانده میتولید بدان
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 .شوند تا ابزار تولید را شکل دهندمواد طبیعی، مواد خام، و ابزار کار ترکیب می

 ها ابزار تولید در یک مزرعه هستند:این

 زمین برای کشت 

 مواد طبیعی 

 مواد خام 

 .ادوات، ابزارآالت، ترابری 

 

 فرایند تولیدی: بخش سوم

هن به ها یا آدر حالت طبیعی، دیدیم که اگر کار انسانی نبود، درخت به تخته

 سطۀوابهکار انسانی انجام شده،  واسطۀبهها شد. همۀ اینورق فلزی تبدیل نمی

 نیروی کار.

نیروهای مولد جامعه دهند که ابزارهای تولید و کارگران چیزی را تشکیل می

 شوند.خوانده می

محصول ناشی از ترکیب ابزارهای تولید و نیروی کار است. به منظور فهم یک 

جامعه مهم است بدانیم که فرایند تولیدی آن به چه روشی سازمان یافته است. 

د. الزم شونالزم است بدانیم که چطور ابزارهای تولید و نیروی کار ترکیب می

که  کنند را بشناسیم:ای که در تولید نقش ایفا میابط اجتماعیاست ماهیت رو

 روابط استثمار است یا روابط برابری و همکاری میان همه.

آمیز در دوران استعمار، روابط اجتماعی تولید استثماری بود. بنابراین، خشونت

ن ابود. استعمارگران ابزارهای تولید و نیروی کار را در دست داشتند. آنان صاحب
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آالت، ترابری، و نیروی کار مطلق زمین، مواد طبیعی، مواد خام، ابزارها، ماشین

 کرد.چیز از قدرت و کنترل آنان فرار نمیبودند. هیچ

م، کنیای جدید صحبت میوقتی امروزه دربارۀ بازسازی ملی برای خلق جامعه

روابط  ای که در آنکنیم، جامعهای واقعاً متفاوت صحبت میدربارۀ جامعه

 اجتماعی تولید دیگر استثماری نیست، بلکه برابری و همکاری میان همه است.

 

 د.گذارمتن زیر دوباره ماهیت غیرمکانیکی دگرگونی اجتماعی را به بحث می

 

 کنش دگرگونی

ای ای فرهنگی در حال کار است. اتاق به شیوهما در این اتاق هستیم. اینجا حلقه

همه مکان خاصی را در اتاق  –سیاه ها، میزها، تختهخاص سازمان یافته. صندلی

ها روی دیوار است. سازماندهی ها و طرحاند. پوسترهایی از شخصیتاشغال کرده

ای متفاوت برایمان دشوار نخواهد بود. اگر احساس نیاز به چنین اتاق به شیوه

سیاه ختهو تها، میز، کاری کنیم، در زمانی کوتاه، همراه یکدیگر، جایگاه صندلی

دهیم. سازماندهی مجدد اتاق، با توجه به نیازهای جدید را کامالً تغییر می

شده، نیازمند کمی تالش فیزیکی و کار گروهی از سوی ماست. به این شناخته

روش، با توجه به اهداف دیگر، سازمان قدیمی اتاق را دگرگون کرده و سازمان 

 آفرینیم.جدیدی می

ای جدید، عۀ قدیمی، دگرگونی آن برای خلق جامعهسازماندهی مجدد جام

، یا شودشبه آفریده نمیاینقدر آسان نیست. به همین دلیل، جامعۀ جدید یک
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در  هایی عمیقدهد که دگرگونیشود. تنها زمانی رخ میطور اتفاقی ظاهر نمیبه

 جامعۀ قدیمی وجود داشته باشد.

 

رین تویت فرهنگی مرتبط است، مهمۀ فرهنگ و همسئلدو متن زیر در ارتباط با 

 ای که هنوز تا حدودی استعماری است.ویژه در جامعهموضوعات، به

 

 مردم و فرهنگ

ز ورودشان گفتند پیش اگفتند که تنها آنان فرهنگ داشتند. میاستعمارگران می

به افریقا ما تاریخی نداشتیم. تاریخ ما با آمدن آنان شروع شد. این اظهارات 

ردند. کها الزامات چپاولی بود که استعمارگران بر ما اعمال میاست. ایننادرست 

تا استثمار اقتصادی ما را تا جای ممکن امتداد دهند، آنان نیاز به تالش برای 

 نابودی هویت فرهنگی ما، انکار فرهنگ ما، و تاریخ ما داشتند.

ند، کنرگون میکنند، چراکه جهان را دگهمۀ مردم فرهنگ دارند، چراکه کار می

 شوند.با دگرگونی آن، خود دگرگون می

 رقص مردم جزئی از فرهنگ است.

دهند، جزئی هایشان را پرورش میموسیقی مردم، همچون روشی که مردم زمین

 کردن، ورفتن، خندیدن، صحبتاز فرهنگ است. فرهنگ همچنین شیوۀ راه

 خواندن مردم هنگام کار است.

ظروف غذا، طرز تهیۀ آنان، همچون سلیقۀ غذایی ما جزئی از فرهنگ است. 

رهنگ کنند. ففرهنگ از ابزارهایی ساخته شده که مردم برای تولید استفاده می

کنند. فرهنگ چگونگی فهمند و بیان میشان را میروشی است که مردم جهان
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گ صدای طبلی است شان است. فرهنشان با جهانفهم مردم از خودشان در رابطه

شود. فرهنگ صدای طبل است. فرهنگ پیچ و تاب که در شب نواخته می

 هاست.های مردم با صدای طبلبدن

 

 دفاع از فرهنگ ما

های جنبش ما و دولت ما دفاع از فرهنگ ماست. به همین مشغولییکی از دل

اری، پس از انحالل فرهنگ استعم»گفته:  1دلیل، رئیس جمهور پینتو دا کوستا

هایمان فرهنگ جدیدی را در کشورمان بیافرینیم. این فرهنگ باید بر اساس سنت

ه هایمان بهرهای مثبت سنتجدیدی که در کشورمان خلق خواهیم کرد از جنبه

های منفی را طرد خواهد کرد. طبیعتاً، فرهنگ جدید نباید خواهد بود و همۀ جنبه

 اشد. این فرهنگ به روی فرهنگهای خارجی بسته ببر تأثیرات مثبت فرهنگ

مان را حفظ همۀ مردمان دیگر گشوده خواهد بود، اما همیشه شخصیت ملی

 «خواهد کرد.

 

به همین دلیل، نیاز به تولید داریم، نیاز به آفرینش و بازآفرینش داریم. ما نیاز به 

توانیم در ینمفراگیری بدون دلسردشدن داریم. نیاز به توسعۀ علم و تکنولوژی داریم. 

 بینیم متوقف شویم.نخستین مانعی که می

 مشغلۀ شکلی انتقادی از اندیشیدن دوباره در دو متن زیر آشکار شده است.

 

 

                                                           
1 Pinto da Costa 
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 درست اندیشیدن: بخش اول

هدف اصلی ما در نوشتن متون این دفتر به چالش کشیدن شما رفقا برای درست 

ت؟ رای درست اندیشیدن چیساندیشیدن است. منظور ما از به چالش کشیدن شما ب

ه نیز سئلمتنها به معنای ندای مبارزه، بلکه طرح ست که نهبه چالش کشیدن فعلی

 است. 1هست، که به معنای پرسش، تهییج، و برانگیختن

ه مردم ب« ب+ا=با»مند به تعلیم درست همانطور که در رابطه با سوادآموزی عالقه

ر پساسوادآموزی، جمالت و متونی برای مند به این نیستیم که دنبودیم، عالقه

خواندن به مردم بدهیم بدون اینکه آنان را بفهمند. بازسازی ملی از همۀ ما 

خواهد، در هر سطحی از بازسازی ملی، نیازمند کنش و مشارکت آگاهانه می

مل ای بدون عاندیشه، عمل و نظریه هستیم. هیچ عملی بدون نظریه و هیچ نظریه

 وجود ندارد.

شده و ست اندیشیدن به معنای تالش برای کشف و فهم آنچه در چیزها پنهاندر

ه مثال، کشف اینک عنوانبهکنیم است. در حقیقت آنچه مشاهده و تحلیل می

نیست که پدروی کوچک را غمگین ساخته، بلکه بیشتر به این « بودنضعیف»

 دلیل است که او کرم دارد.

را  های پزشکی شادیبلکه از طریق راهنمایی بنابراین، نه از طریق سحر و جادو،

 آوریم.برای او به ارمغان می

                                                           
 افعالی که در ابتدای دفتر مطالعه شده بودند. 1
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اکنون، برگردیم به متون پیشین دفترتان. در خانه، وقتی زمان آزاد دارید، یکی و 

سپس دیگری را بخوانید. دربارۀ هر خط و هر گزاره سخت فکر کنید، و تالش 

 اید را بهتر بفهمید.کنید آنچه خوانده

 

 دیشیدن: بخش دومدرست ان

ل تر ساختن دانشی که عمدرست اندیشیدن، کشف دلیل وجود واقعیات، و عمیق

انقالبی  ایست که مردم در جامعهبخشد امتیاز اقلیت نیست، بلکه حقیبه ما می

حق  کند به اینگیری سیاسی جنبش ما، تالش میدارند. دولت ما، همسو با جهت

گیری مجدد روش تولید و تحریک جهتمان رسیدگی کند. عالوه بر مردم

 تولید، دولت ما دربارۀ آموزش سیستماتیک مردم نیز نگران است.

اکنون تالش کنید تمرینی انجام دهید، برای درست اندیشیدن کوشش کنید. روی 

ان و آیا آموزش کودک»بینید: ه را چطور میمسئلای کاغذ بنویسید که این تکه

از  تواند مشابه آموزشی باشد که پیشکشورمان، میبزرگساالن، پس از استقالل 

 «استقالل داشتیم؟

 تواند مشابه باشد، بگویید چرا.کنید میاگر فکر می

 تواند، بگویید چرا.کنید نمیاگر فکر می

اگر برای شما، آموزش کنونی باید متفاوت از آموزش باشد که پیش از استقالل 

 اشاره کنید.های این تفاوت داشتیم، به برخی جنبه

 

های بیشتر از دفتر، اجازه دهید یک یا دو نکته را در زمینۀ مطالعۀ پیش از ارائۀ گزیده

 در نظر بگیریم. طورکلیبهطور خاص، و زبان زبان به
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ی فراتر اصطالح دستورهای بهبندیدر دفتر، معرفی دستور زبان از تحلیلی بر دسته

د. در شوای رسمی یا مکانیکی انجام نمیوه، معرفی هرگز به شیحالبااینرود. نمی

 مقابل، همواره پویاست.

های پساسوادآموزی این است که قادر به کنندگان در حلقهیکی از نیازهای شرکت

های حلباشند. یکی از راه انقالبخواندن اسناد جنبش، اسناد رسمی دولت، و روزنامۀ 

ت. این ضمیر در جمالت بسیار ما معرفی استفاده از ضمیر موصولی )که( بوده اس

شود، هرچند گاهی آزاردهنده است. هرچه این متداول در گفتمان عامه استفاده می

قیقت، تر است. در حجمالت فاصلۀ فاعل و فعل را بیشتر کنند، فهم گفتمان سخت

ند های عامه را مجهز ککنند. در این نگاه، کسی باید گروههای عامه صحبت نمیگروه

ه دهندۀ ساختار اندیشۀ دیگری است کن شکل از زبان استفاده کنند، که نشانتا از ای

 متعلق به آنان نیست.

 شود:دفتر گفته می 51در صفحۀ 

 

خواهیم یکی دیگر را بیاموزیم، ضمیری در میان انواع دیگر ضمایر، اکنون می

 ها با آن آشنا شویم.خواهیم از طریق مثالبسیار مهم. اما می

 خریدم خوب است.کتابی که 

 را داشتیم. کتاب، کلمۀ کهببینید: پیش از کلمۀ 

 دانید، اسمی مذکر، مفرد، و عام است.، همانطور که میکتاب



 161  گویند: سوادآموزی در عمل  شان سخن میمردم با کلمات

 

)از این پس  2کهشود( را با نشان داده می 1)از این پس با که 1کهاگر اکنون کلمۀ 

. استشود( جایگزین کنید، خواهید دید که معنایش همان نشان داده می 2با که

خریدم خوب  2کهکتابی »یا « خریدم خوب است 1کهکتابی »فرقی ندارد بگویید 

 «است.

 مثالی دیگر:

 دیدم زیباست. 1ای کهمزرعه

 را داریم. مزرعه، کلمۀ 1کهدر این مثال، پیش از کلمۀ 

دانید، اسمی عام، مؤنث، و مفرد است. اکنون اگر کلمۀ مزرعه، همانطور که می

جایگزین کنید، خواهید دید که معنایش  2که، که پس از مزرعه آمده، را با 1که

 2کهای مزرعه»یا « دیدم زیباست 1کهای مزرعه»همان است. فرقی ندارد بگویید 

 «دیدم زیباست.

بتواند جایگزین شکل مذکر، مؤنث، جمع مذکر،  1کهتوجه کنید: هربار که کلمۀ 

 یر است.ضم 1کهشود، کلمۀ  2کهیا جمع مؤنث 

 های دیگر:نمونه

 خوانم خوب است.می 1متنی که

 نوشتی را فهمیدم. 1صفحاتی که

 کند این است.بیشتر تولید می 1ای کهمزرعه

 

 

                                                           
1 that 
2 which 



 سواد    162

 

 دفتر آمده است: 53در صفحۀ 

 

شود(، ضمیر بسیار نشان داده می 3)از این پس با که 1که بیایید استفاده از کلمۀ 

 مهم دیگری را بیاموزیم.

 

 پدرش از آنگوال رسید این است. 3کهکودکی  .1

تولید کاکائواش در سال جاری بسیار باال بوده  3آیم کهای میاز مرزعه .2

 است.

کنندگانش بیشتر کار کنند نامۀ تبریکی از شرکت 3ای کهحلقۀ فرهنگی .3

 کنند.جمهور دریافت میرئیس

تر صفحات سخت 3کنیم کهطور جدی روی خوانش این کتاب کار میما به .4

 توجه عمیقی دریافت کنند.

 

 است. 2کهبرابر با  3کهدر مثال اول، 

 دهد:معنای جمله را تغییر نمی 2کهبا  3کهبینید چطور جایگزینی می

 پدرش از آنگوال رسیده این است. 3کودکی که

، مزرعه)مؤنث( است، به دلیل اسم مؤنث  2که)مؤنث( برابر با  3کهدر مثال دوم، 

 که مقدم بر آن است:

 تولید... 3آیم کهای میاز مزرعه

 :حلقۀ فرهنگیاست، به دلیل  2که)جمع مذکر( برابر با  3کهدر مثال سوم، 

                                                           
1 whose 
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 کنندگانش بیشتر کار کنند.شرکت 3ای کهحلقۀ فرهنگی

 :کتاباست، به دلیل  2که)جمع مؤنث( برابر با  3کهدر مثال چهارم، 

 صفحات... 3هکنیم کطور جدی روی خوانش این کتاب کار میما به

 

 دهند.را تشکیل می 1کهها که جمالت وصفی با ضمیر ای از مثالاکنون، مجموعه

 اینجا دو گروه از کلمات با معنای کامل داریم:

 این کتاب را امروز خریدم. این کتاب خوب است.

 گروه نخست کلمات:

 این کتاب را امروز خریدم.

 گروه دوم کلمات:

 این کتاب خوب است.

زی توانیم چیهای کلمات به روشی متفاوت، میاکنون، با سازماندهی این گروه

کنیم، که استفاده می 1کهمشابه آنچه قبالً گفتیم بگوییم. به این منظور، از ضمیر 

 تازگی آموختیم:به

 امروز خریدم خوب است. 1کتابی که

 

 مثالی دیگر:

 کردند.این افراد فعاالنه در کار داوطلبانه مشارکت 

 تازگی خوش و خرم از مزرعه بازگشته بودند.آنان به

 دوباره، دو گروه از کلمات داریم.

 گروه اول:
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 این افراد فعاالنه در کار داوطلبانه مشارکت کردند.

 گروه دوم:

 تازگی خوش و خرم از مزرعه بازگشته بودند.آنان به

)از این پس  1کهبا ضمیر  توانیم چیز مشابهی رااجازه دهید اکنون ببینیم چطور می

 شود( بگوییم:نشان داده می 4با که

م تازگی خوشم و خرفعاالنه در کار داوطلبانه مشارکت کردند، به 4این افراد، که

 از مزرعه بازگشته بودند.

 

 یک مثال دیگر:

 رفقا در برابر کزاز از خودشان دفاع کردند. رفقا در برابر آن واکسینه شده بودند.

 کلمات: گروه نخست

 رفقا در برابر کزاز از خودشان دفاع کردند.

 گروه دوم کلمات:

 رفقا در برابر آن واکسینه شده بودند.

 :4کهاکنون با ضمیر 

در برابر کزاز از خودشان دفاع کردند، در برابر آن واکسینه شده  4رفقایی که

 بودند.

 

، قبالً ارائه شدند هایی کهبیایید اکنون آخرین متون را ببینیم، که همراه با آن

 دهند:اندازی کلی از دفتر به ما میچشم

                                                           
1 who 
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 ارزیابی عمل

کردن بدون ارزیابی عمل ناممکن است. ارزیابی عمل تحلیل چیزی است عمل

 شده با اهدافی که تالش کردیم با عملدهد، مقایسۀ نتایج کسبکه فرد انجام می

ها را آشکار دقتیها، اشتباهات، و بیها برسیم. ارزیابی عمل قضاوتبه آن

ایش وری ما را افز، و بهرهکندکند، بهتر میکند. ارزیابی عمل را تصحیح میمی

 بخشی از آن متوقف نخواهد شد. عنوانبهدهد. کار ارزیابی عمل هرگز می

کنید، شما، رفقا، عملی در این حلقۀ فرهنگی دارید. با تسهیلگر فرهنگی کار می

کند. شما در حلقۀ کنید که اهداف خاصی را دنبال میای را دنبال میبرنامه

اید، عمل خوانش بهتر و بهتر، تفسیر آنچه خوانده و نوشتهفرهنگی هستید و درگیر 

دانید برقراری ارتباط، بهبود دانشی که قبالً داشتید و یادگیری چیزی که هنوز نمی

ند. مان را بیشتر و بهتر بشناسهستید. بازسازی ملی نیاز دارد که مردم ما واقعیت

مان آماده کنند. رای مشکالتحلی بمردم ما نیاز دارند خودشان را برای ارائۀ راه

های فرهنگ عامه بخشی از وزارت آموزش است که کمیسیون هماهنگی حلقه

های ریزی، و اجرای بخشی از سیاستسازی، برنامهمسئول سازماندهی، آماده

های فرهنگی توسعه ها را، با بزرگساالن، در حلقهآموزشی ماست. این همۀ این

ها تواند ارزیابی عملی که در این حلقهنمی دهد. پس، کمیسیون هماهنگیمی

اجرا شده را متوقف کند. اما شما، رفقا، باید عمل خودتان را نیز ارزیابی کنید. 

تی اید را بررسی کنید و تالش کنید بر مشکالهایی که کردهباید مداوماً پیشرفت

نید، با رفیق ک تان را تحلیلها روبرو هستید غلبه کنید. اگر شما رفقا، عملکه با آن

تسهیلگر و کمیسیون هماهنگی در جستجوی ابزارهای کار بهتر مشارکت خواهید 

 کرد.
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 عمل نیاز به ارزیابی دارد

 همچون ماهی که نیاز به آب

 و کشاورزی که نیاز به باران دارد.

 

 ریزی عملبرنامه

 بهپیش از این دیدیم که هیچ عملی بدون ارزیابی وجود ندارد. اما عمل نیاز 

ای روشن از اهدافی ریزی عمل به معنای داشتن ایدهریزی نیز دارد. برنامهبرنامه

ها دست یابیم. به معنای داشتن شناخت از شرایطی خواهیم به آناست که می

خواهیم در آن عمل کنیم، از ابزارها و وسایلی که در دسترس ماست. است که می

ه بدانیم روی چه کسی برای انجام آن ریزی عمل همچنین به این معناست کبرنامه

لحظات  ها واالجلبینی ضربریزی به معنای پیشتوانیم حساب کنیم. برنامهمی

مدت، توانیم برای کوتاهمتفاوت کنش است که باید مداوماً ارزیابی شود. می

آموزد که، ریزی کنیم. گاهی ارزیابی به ما میمدت، و بلندمدت برنامهمیان

ها فی که داریم درست بودند، اما ابزارهایی که انتخاب کردیم بهترینهرچند اهدا

یی هااالجلکنیم که، ضربنبودند. از طریق عمل ارزیابی، گاهی نیز درک می

 که تعیین کرده بودیم مطابق امکانات واقعی ما نبود.

 ریزی شده و بهتر انجام شود.های کشورمان نیاز دارد برنامههمۀ فعالیت

رسید آمادۀ برداشت آن نبودیم، چه بالیی سر اقتصادمان ی کاکائو میاگر وقت

شد و این برای همه فاجعه بود. مهم است که های کاکائو نابود میآمد؟ دانهمی

ملی  ها برای بازسازیشان و نیاز به مشارکت در برنامهمردم ما نیاز به ارزیابی عمل

 را درک کنند.
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 مرد جدید و زن جدید

شوند. مرد و زن جدید در عمل طور تصادفی ظاهر نمیجدید بهمرد و زن 

 شوند.بازسازی انقالبی جامعه متولد می

است.  های مرد و زن جدیداجازه دهید دربارۀ برخی کیفیات بیاندیشیم که ویژگی

یکی از این کیفیات همسویی با هدف مردم و دفاع از منافع آنان است. انجام 

جدید  ای از مرد و زنافتد، نشانهاتفاقی که برایمان می مان، بدون توجه بهوظیفه

 آموزیم بر فردگرایی وجویی سیاسی، که در آن میاست. معنای درست ستیزه

ای دیگر از مرد و زن جدید است. دفاع متعصبانه از خودپرستی غلبه کنیم، نشانه

د و زن جدیایم نیز شاخصۀ مرد ای که برایش مبارزه کردهمان و آزادیاستقالل

شان مان، بلکه با همۀ مردمانی که برای رهاییتنها با مردماست. حس همبستگی، نه

کنند، ویژگی دیگری از مرد و زن جدید است. نینداختن کاری که مبارزه می

 –توان انجام داد به فردا، و انجام بهتر آنچه باید انجام دهید در هر روز امروز می

های و زن جدید هستند. مشارکت آگاهانه در تالش ها کیفیات شایستۀ مرداین

 بازسازی ملی وظیفۀ مرد و زن جدید است.

ای انقالبی(، درست اندیشیدن، توسعۀ کنجکاوی در مواجهه با مطالعه )وظیفه

واقعیت، آفرینش و بازآفرینش، نقد عادالنه و پذیرش نقد سازنده، مبارزه با 

 های مرد و زن جدید است.گیها ویژهمۀ این –های ضدمردمی فعالیت

با مشارکت بیشتر و بیشتر در مبارزه برای بازسازی ملی، به مرد و زن جدید اجازه 

 مان متولد شود.دهیم درونمی
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 مرد جدید، زن جدید، و آموزش

تواند های مرد و زن جدید این یقین است که کسی نمیترین ویژگییکی از مهم

. شود اگر تجدید نشودزودی جدید قدیمی میروی را بگیرد، که بهجلوی پیش

آموزش کودکان، جوانان، و بزرگساالن اهمیت زیادی در آموزش مرد و زن 

مان جدید دارد. باید آموزشی جدید باشد، که در تالشیم تا با توجه به امکانات

اش کنیم. آموزشی کامالً متفاوت از آموزش روزهای استعماری. آموزشی عملی

انگیزد، نه رقابت را. آموزشی که به کمک ، که همکاری را برمیاز طریق کار

نهد، نه به فردگرایی؛ که روح انتقادی و خالقیت را توسعه متقابل ارزش می

دهد، نه انفعال را. آموزشی که بر اساس اتحاد میان عمل و نظریه است، میان می

د انگیزه هستن کار دستی و کار فکری، و به همین دلیل به کسانی که سوادآموز

 بخشد تا درست بیاندیشند.می

اید های اشتباه، یا فقدان انضباط نباشد. بباید آموزشی باشد که طرفدار دروغ، ایده

آموزشی سیاسی باشد، همچون هر آموزش دیگری، اما آموزشی که تالش 

 رواقعدطرفی که بی –طرف نیست طرف باشد. با اعالم اینکه بیکند بینمی

کند که سیاستش، سیاست منافع آموزش جدید تأکید می –ت ناممکن اس

 مان است.مردم
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 توانم این فصل را خاتمه دهم.رساند، من نیز میبا متن زیر، که دفتر را به پایان می

 

 رفیق،

به پایان دومین دفتر فرهنگ عامه رسیدی. امیدواریم از تجاربی که به شما ارائه 

تان امیدواریم از تجربۀ بهبود دانشی که قبالً از طریق عملشد لذت برده باشید. 

داشتید، حتی پیش از آغاز خواندن و نوشتن؛ و از تجربۀ تحکیم و تعمیق دانشی 

تان کسب کردید لذت برده باشید. امیدواریم از که در مرحلۀ نخست مطالعه

نوع، که با تتر پیرامون موضوعات متعدد و میافتهای سازمانتجربۀ بحث به شیوه

تر از همه، امیدواریم درک شد لذت برده باشید. اما مهمخوانش متون آغاز می

یفۀ تواند وظیفۀ سادۀ ارائۀ اطالعات باشد. وظکرده باشید که وظیفۀ انقالبی ما نمی

زش درستی آگاه باشیم بلکه همچنین آموتنها بهکند که نهانقالبی ما اقتضاء می

دیدن را بر عهده نگیرد، واقعاً آموزش های عمل آموزشیتببینیم. اگر فرد مسئول

بینند، بلکه از طریق کنش، و در بیند. مردم ما از طریق انفعال آموزش نمینمی

بینند. بنابراین دغدغۀ ما به چالش کشیدن شما وحدت دائمی با اندیشه آموزش می

شخصۀ ت که مای اسگیریرفقا برای اندیشیدن و تحلیل واقعیت است. این جهت

همۀ دفترهای فرهنگ عامه است که شما رفقا، در حال شناخت آن هستید، و در 

 آینده خواهید شناخت.
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5 

 بیسائوگینه مروری بر سوادآموزی در

 

 شدی؟ بیسائوۀ سوادآموزی در گینهمسئلمند به، و بعدها، درگیر چرا عالقه     ماسدو

ه نهضت ام بمندیاجازه بده با گفتن این شروع کنم که حتی پیش از عالقه     فریره

هایی عالقۀ بسیاری به مبارزۀ مردم افریقا برای ر طورکلیبهبیسائو، سوادآموزی در گینه

داشتم. با کنجکاوی زیاد و حتی شادی بیشتر، از نزدیک مبارزه برای رهایی را در 

کردم، و ل میبیسائو دنباورد، سائوتومه و پرینسیپه، و گینهموزامبیک، آنگوال، کیپ

وح وضاین مبارزات به ها درگرفتم. تفاوتماهیت متمایز این مبارزات را در نظر می

های تاریخی و جغرافیایی متفاوت مشروط شده بود. حتی پیش از زمینه واسطۀبه

عاطفی به آن  پیوستگی سیاسی و –ای به آنجا داشتم بیسائو پیوستگیاستقالل گینه

 کشور و مردم قهرمانش.

م به نهضت ادقیقاً همین پیوندهای فرهنگی، سیاسی، و عاطفی با افریقا بود که عالقه

یل، تا شرقی برزانسانی از شمال عنوانبهبیسائو را برانگیخت. سوادآموزی در گینه

سفانه ویژه به کشورهایی که متأحدودی از لحاظ فرهنگی به افریقا گره خورده بودم، به

 همچون برزیل، توسط پرتغال استعمار شده بودند.

ز رتیب دادم، به تانزانیا و زامبیا. پس ا، اولین سفرم را به افریقا ت1971یا  1970در سال 

ام ورودم به زامبیا، وقتی در فرودگاه منتظر پروازی داخلی بودم تا مرا به مقصد نهایی
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 کردم، مرا صدا زدند و از من خواستندبرساند، جایی که باید با تیمی آموزشی کار می

را مالقات  یکه به پیشخوان اطالعات گزارش دهم. آنجا زوجی از امریکای شمال

کردند، گروهی شامل کردم که جنبش مردمی برای رهایی آنگوال را نمایندگی می

 تنها در آنگوال بلکه در سراسر افریقا.، شخصیت سیاسی مهم نه1الرا

ای با پیشنهادی از سوی رهبران جنبش مردمی برای رهایی آنگوال زوج امریکای شمالی

نبش توانم نشستی با برخی نمایندگان جدهم می آمدند، گفتند که اگر پروازم را تغییر

ار مند به صحبت با من هستند. بالفاصله پذیرفتم. در انتظداشته باشم که بسیار عالقه

کردند، که آنان را تحسین شان کار میمالقات با گروهی بودم که برای آزادی مردم

نج ه الرا همراه با پکردم. به خانۀ آن زوج رفتیم، جایی ککرده و از نزدیک دنبال می

 مبارز دیگر از جنبش منتظر بودند.

ارت را کشورم را بشناسی که ما ک قدرهمانرفیق پائولو فریره، اگر تو »الرا با گفتن: 

هر را از من استقبال کرد. تمام بعدازظ« شناسیم، باید آنگوال را خیلی خوب بشناسی!می

هایی آنگوال برخی موانع را تجربه دربارۀ مبارزۀ جاری )در آن زمان مبارزه برای ر

تر، نقش کار سوادآموزی در مبارزه برای رهایی صحبت کردیم. کرد( و، مهممی

 بیسائو بحث کردیم.همچنین دربارۀ مشکالت سوادآموزی در موزامبیک و گینه

ای از های قویکردم، حمایت، جایی که کار می2)در ضمن، شورای جهانی کلیساها

بخش افریقایی، حتی پیش از مشارکت من، کرده بود. من های رهاییجنبشبسیاری از 

. ها را آغاز کرده بودکسی نبودم که همکاری شورای جهانی کلیساها با این جنبش

 کاری که کردم تالش برای تقویت روابط از پیش موجود بود.(

                                                           
1 Lara 
2 World Council of Churches 



 173  بیسائو  مروری بر سوادآموزی در گینه

 

آموزشی  های سیاسی و نظامی آن دوره، ماهیت فرایندالرا و من عالوه بر نگرانی

اند، را تحلیل ویژه در مناطقی که آزاد شدهدهد، بهجدیدی که در طول مبارزه رخ می

مثابۀ پراکسیسی پداگوژیک به بحث گذاشتیم. شب، بعد از کردیم. عمل مبارزه را به

کی بخش و تجربۀ پداگوژیهای مستندی دربارۀ مبارزۀ رهاییشام، اعضای جنبش فیلم

ش بخدهد را به من نشان دادند. این برخورد با رهبران رهایییکه در طول مبارزه رخ م

هشان کار بیسائو همراام و تیم آموزگارانی بود که در گینهافریقایی پیش از درگیری

کردم. در برخی جهات، این دیدار مرا برای آنچه بعدها بدل به سهم آموزشی ما در می

 بیسائو و آنگوال شد آماده کرد.گینه

مبیا، به تانزانیا رفتم. شاهد چیزهای زیادی بودم که در آنجا همچون زامبیا پس از زا

به یک تانزانیایی نزدیک شدم که عمیقاً در ارتباط  1وجود داشت. در دانشگاه تانزانیا

با جبهۀ رهایی موزامبیک بود. از من پرسید که آیا دعوتی برای دیدار با نمایندگان 

پذیرم یا نه. پذیرفتم. در میان آن نمایندگان بیوۀ یرا م 2جبهۀ رهایی در دارالسالم

، رهبر ترورشدۀ جبهۀ رهایی، نیز بود. وزیر کنونی آموزش موزامبیک نیز 3موندلیم

آنجا بود. همچون مالقات قبلی در زامبیا، مکالماتی دربارۀ آموزش، نقش آن، و 

 فرایندهای در طول مبارزه برای رهایی داشتیم.

ی جمهور تانزانیا براای دیدن کنم که رئیسز اردوگاه آموزشیسپس دعوت شدم تا ا

مبارزان جبهۀ رهایی تدارک دیده بود. آموزش فشرده معلمان سوادآموزی را آماده 

رفتند تا همزمان با جنگ برای رهایی، در کرد، کسانی که بعدها به موزامبیک میمی

ردن موزش تأکید بر جدانکهای سوادآموزی کار کنند. نکتۀ برجستۀ مهم این آنهضت

                                                           
1 University of Tanzania 
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مبارزات برای آزادی و سوادآموزی بود. در اردوگاه آموزشی با رهبران آموزشی 

 بخش شدهها که متعهد به مبارزۀ رهاییمالقات کردم، از جمله بسیاری از اروپایی

 بودند و برای کمک آنجا بودند.

ت ریقایی مهم بود قدردیدم آنچه برای جوانان اروپایی و افخوشحال بودم از اینکه می

داد، که ایدئولوژیکی بود که از مبارزه برای بازگرداندن عزت نفس و کرامت خبر می

رحم و شرور استعماری ربوده شده بود. برایم گرامی بود که این های بیتوسط دستگاه

های مردم موزامبیک بودند، کسانی که برای آزادی جوانان اروپایی در کنار توده

ای های سوادآموزیها و روشکردند. در طول آن مالقات دربارۀ تکنیکمبارزه می

 کردند.بحث کردیم که استفاده می

دریافت  1، وقتی در ژنو بودم، نامۀ بلندی از خوزه ماریا نونز پریرا1975سپس، در ژانویۀ 

 تسهیلگر عنوانبهکه آن زمان  2کردم، استادی برزیلی از دانشگاه کاتولیک ریودوژانیرو

کرد. ریودوژانیرو خدمت می 3مطالعات افریقایی و آسیایی در دانشگاه کاندیدو مندز

یراً از تسهیلگر مطالعات افریقایی و برزیلی، اخ عنوانبهپروفسور پریرا نوشته بود که 

، و 4بیسائو بازگشته است، جایی که نشستی طوالنی با وزیر آموزش، ماریو کابرالگینه

، بنیانگذار حزب 6، برادر آمیلکار کابرال5ئو، لوئیس کابرالبیساجمهور گینهرئیس

ید کرده بود اش، پریرا تأکورد، داشته است. در نامهافریقایی برای استقالل گینه و کیپ

جمهور و وزیر آموزش از او خواسته بودند از من بپرسد که آیا دعوتی برای که رئیس

رم. پذیبیسائو را میآموزی گینهکردن تیمی از آموزگاران در نهضت سوادهماهنگ
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زشی های آمواین نهضت بر سوادآموزی بزرگساالن متمرکز بود، اما شامل دیگر حوزه

 گرفتم.مند بودم، باید با ماریو کابرال تماس میشد. اگر عالقهنیز می

ۀ ام با دیگر اعضای مؤسسای در خانهپس از اینکه نامۀ پریرا را دریافت کردم، جلسه

سائو بیبرای بحث دربارۀ نامه و امکان ایجاد برنامۀ مشترک با گینه 1هنگیکنش فر

نشان  بیسائوترتیب دادم. همۀ اعضای مؤسسه عالقۀ زیادی در کمک به برنامۀ گینه

دادند. روز بعد دعوت را با شورای جهانی کلیساها نیز به بحث گذاشتم. نیتم این بود 

کلیساها و مؤسسۀ کنش فرهنگی همراه  طرحی تعبیه کنم که در آن شورای جهانی

 ریزی کنند وهای مشارکت را مطالعه و برنامهیکدیگر کار کنند، بهترین روش

 بیسائو را شناسایی کنند. هم شورا و هم مؤسسهسوادی در گینهکنی بیهای ریشهچالش

بتدایی ا ای به ماریو کابرال نوشتم. در چند خطپیشنهادم را پذیرفتند، و آن ژانویه نامه

ام. ردهبیسائو بوده است دریافت کای از کسی که در گینهآن نامه ذکر شده بود که نامه

چرا نام پروفسور پریرا را در این نامه ذکر نکردم؟ در آن زمان، برزیل دستگاه سیاسی 

بسیار سرکوبگری داشت. تبعیدم خودم به من آموخته بود که دربارۀ ذکر اسامی محتاط 

شان تحت دیکتاتوری برزیل، ممکن است موقعیت مردم یا حتی زندگیباشم چراکه 

 را به خطر بیاندازم.

ارۀ جمهور دربفردی که از برزیل برایم نامه نوشت با شما و رئیس»در ادامه، نوشتم: 

امکان سازماندهی تیمی از آموزگاران صحبت کرده بود که در آن من در برنامۀ 

ر بیسائو آغاز شده است. او دم که قبالً در گینهسوادآموزی بزرگساالن همکاری کن

ای به شما ادامه پیشنهاد کرد که برای شروع گفتگویی دربارۀ چگونگی آغاز کار نامه

 «بنویسم.

                                                           
1 Institute for Cultural Action 



 سواد    176

 

پاسخ  امای که به ماریو کابرال نوشتم، به نامه، دو ماه و نیم پس از نامه1975در آوریل 

 شد:که اینطور آغاز میداد. آن آوریل نامۀ دومی را به او نوشتم، 

ات را دریافت کردم که در آن عالقۀ دولت به تازگی نامهرفیق عزیز ماریو کابرال: به»

ت مان از دریافکنم الزم به ابراز رضایتهمکاری با ما را اعالم کرده بودی. فکر نمی

تنها از سوی اعضای مؤسسۀ کنش فرهنگی بلکه همچنین این تأییدیه باشد، رضایت نه

 «ز سوی شورای جهانی کلیساها.ا

در این نامۀ دوم برخی راهبردها را مطرح کردم، شامل امکان اعزام فردی به ژنو برای 

و بیسائو. پیشنهاد کردیم که ماریآغاز بحث درباب وضعیت کلی آموزشی در گینه

یادی های زدانم که او احتماالً برای قبول دعوت ما مشغلهکابرال به ژنو بیاید. اکنون می

 داشت.

سائو را بیهای آموزشی خودتان در گینهآیا تو و تیم آموزگارانت فعالیت     ماسدو

 کردید؟حمایت می

علیه خودم  بینانهتوانم به برخی انتقادات کوتهدر پاسخ به این پرسش، می     فریره

ام و ردهه کبیسائو ارائهای زیادی به گینههزینهاند که من کمک. برخی گفتهکنماشاره

مند به همکاری بیسائو واقعاً عالقهام. به عبارت دیگر، گینهبیسائو خریدهراهم را در گینه

توانست پول را رد کند. این دست انتقادات ما در نهضت سوادآموزی نبود، اما نمی

رنجاند، خواستیم به بازسازی سیستم آموزشی کمک کنیم را میتنها ما که واقعاً مینه

گران بیسائو برای شکست استعمارهای گینهرفقایی که قهرمانانه در جنگل بلکه آن

شان در رنجاند. بعید است آنان دوازده سال صرفاً برای فروش منافعجنگیدند را نیز می

نیم. اما توانستیم ارائه کازای پیشنهاد حمایت مالی کوچکی جنگیده باشند که ما می

 ار بگذارم و تالش کنم به سؤالت پاسخ دهم.اجازه بده این نوع انتقادات را کن
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بخش های رهاییهمانطور که قبالً گفتم، شورای جهانی کلیساها نقش مهمی در جنبش

را  بخشهای رهاییکرد. شورای جهانی هرگز کمک به آن جنبشدر افریقا ایفا می

ی اهایی که شورشان. مشارکتمتوقف نکرد، حتی در شرایط دشوار در طول مبارزات

داد در طول بازسازی جوامع جدید پس از استقالل جهانی در طول مبارزات ارائه می

 500000یافت. برای مثال، اینکه شورای جهانی های استعماری نیز ادامه میاز قدرت

دالر به نهضت سوادآموزی در نیکاراگوئه کمک کرد قطعاً اتفاق بدی نبود. من عضو 

 ین نهضت در نیکاراگوئه شرکت داشتند.تیمی از آموزگاران بودم که در ا

ین بیسائو محدود نکرده بود. اهایش را به نیکاراگوئه و گینهاما شورای جهانی کمک

شورا همچنین مقادیر زیادی کمک در آنگوال، موزامبیک، و دیگر کشورها ارائه کرد. 

کردم فرصت کمک به پس وقتی بخشی از شورای جهانی که من در آن کار می

 های فنی ارائه کند، همچنین تعهدی مالیبیسائو را داشت، و متعهد شد که کمکگینه

بیسائو را پذیرفت که همراه آن بود. با اینکه آن بخش پول کمی داشت، وقتی در گینه

کرد که در ژنو بودم. همین روش دربارۀ سفرهای بودم حقوقم را همانطور پرداخت می

شد. اما بخشی از شورای جهانی که نیز اعمال می وردمن به آنگوال، سائوتومه، و کیپ

ها ای مرتبط بود، ابزارهای مالی برای حمایت از پروژههای آموزشی و توسعهبه برنامه

سائو بیهای آموزشی خاص در جهان سوم را داشت. و این بخش به پروژۀ گینهو برنامه

ی به این یبانی مالمند بود، و مؤسسۀ کنش فرهنگی طرحی برای درخواست پشتعالقه

 بخش ارائه کرد.

ای جهانی های سرفم توسط شوربیسائو رفتم، هزینهوقتی برای نخستین بار به گینه

پرداخت شده بود. بقیۀ تیمی که همراه من بودند توسط بخش مربوطه تأمین مالی شده 

بیسائو ای به ماریو کابرال در گینهبودند. پس از اینکه نامۀ پریرا را دریافت کردم، نامه
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ش برای هماهنگی تیمی از آموزگاران برای کار در نوشتم تا بگویم که دعوت

، های سفر، حقوقپذیرم، اما دولت مجبور نیست هزینهسوادآموزی بزرگساالن را می

شود را بپردازد. با توجه به شرایط اقتصادی های دیگری که گروه متحمل میو هزینه

واهد بود. با ممکن خدانستیم که این نابیسائو که اخیراً استقالل یافته بود، میگینه

توانستیم خواستیم تا جایی که میپذیرش ارائۀ کمک فنی به نهضت سوادآموزی، می

خواستیم به کشوری که از لحاظ اقتصادی فروریخته بود بار مالی تالش کنیم، نمی

بیسائو تحمیل کنیم. پس ترتیبی داده شده بود تا تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی که به گینه

 های دیگر تأمین مالی شود.زمانرود توسط سامی

اش به های سفر اکتشافیمؤسسۀ کنش فرهنگی کمک کوچکی برای تأمین هزینه

بیسائو دریافت کرد. وقتی بازگشتیم، زیاد دربارۀ کاری که آنجا انجام دادیم گینه

ز کارمان در شناسانه اروایتی روش بیسائوهایی به گینهنامهصحبت کردم. مقدمۀ کتاب 

توانی ببینی، اهداف برنامۀ سوادآموزی در ین سفر است. همانطور که میطول ا

ها توسعه یافته بود. ایبیسائو توسعه یافته بود، نه در ژنو، و تا حد زیادی توسط گینهگینه

انیم های مالی بیشتری فراهم کردیم تا بتواین برنامه توسعه داده شد، کمک کههنگامی

بیسائو ادامه دهیم. )در ضمن، ت مالی برای دولت گینهبه جلوگیری از ایجاد مزاحم

های مالی را وقتی به نیکاراگوئه رفتم نیز دریافت کردم. دولت همین قسم کمک

به  ای نپرداخت. همین ترتیبات برای سفرهایم به آنگوال ونیکاراگوئه برای سفرم هزینه

 سائوتومه و پرینسیپه نیز داده شد.(

ای که تو، همراه دیگر اعضای مؤسسۀ اشاره کردی که پروژۀ سوادآموزی     ماسدو

های فنی در آن شرکت داشتی کامالً در ارائۀ کمک واسطۀبهکنش فرهنگی، 

 ، تو برای تالش جهت اجرایحالبااینبیسائو توسعه داده شده بود و نه در ژنو. گینه
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، ای، طرحی که عوامل مهم سیاسیهگرایانه و پوپولیستی بود نقد شدطرحی که آرمان

رفته بیسائو را شکل داده بودند نادیده گاقتصادی، فرهنگی، و زبانی که واقعیت گینه

امعۀ تان واقعیت جبود. آیا تو و تیمت از مؤسسۀ کنش فرهنگی پیش از اجرای طرح

 طور کامل مورد بحث و ارزیابی قرار دادید؟بیسائو را بهگینه

م این نقد از نظر علمی متناقض است. چطور تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی نظربه     فریره

هیم؟ معنای بیسائو توسعه دتوانستیم پروژۀ سوادآموزی پوپولیستی را در گینهو من می

گویند خوانده شده چیست؟ تحلیلگران سیاسی می« پوپولیستی»ای که روش سیاسی

ه ه در سطوح مختلف شروع بهای مردم است کروشی پوپولیستی نیازمند ظهور توده

ن کنند. ایشان میخواستن جایگاهی متفاوت در تاریخ اجتماعی و سیاسی جامعه

طور ناگهانی شروع به کشف امکان انحراف از همچون زمانی است که ستمدیدگان به

 ها شروع به دیدن امکان لمساند؛ آنکنند که خود را در آن یافتهآسا میوضعیتی تن

توانند بگویند قبالً، در طور نمادین، افراد میکنند. بهمی خطرات متفاوت

شان، خطرات این مزیت را داشتند که راکد و ایستا بودند. قبالً، خطرات تنها وریغوطه

 عنوانهبشد. به طریقی، نقش فرودست ستمدیدگان شامل بقا در برابر استثمار می

برای  بارد؛ بنابراین ما کار یا چیزیمیای از مشکالت اقلیمی )برای مثال، باران ننتیجه

مثابۀ استثماری که توسط طبقۀ حاکم اعمال خوردن نداریم( درک شده بود، نه به

تن خطر گف –کنند شد. در طول ظهور مردم ستمدیده، آنان شروع به خطرکردن میمی

کلمه؛ خطرات اجتماعی، تاریخی، و سیاسی که در اعتراض وجود دارد. این ظهور 

دلیل روشنی ندارد؛ شاید به خاطر تغییر در نیروهای مولد جامعه است، شاید به  هیچ

 خاطر وضعیتی که توسط اعضای محلی طبقۀ حاکم تشدید شده است.
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خطر دستگیرشدن در خیابان، و به زندان  –این مردم با لمس خطرات متفاوت و جدید 

ی شدن. این واکنششنیدهکنند. اما ضدخطری نیز وجود دارد: امکان ظهور می -رفتن 

ود. بدین شانگیزد که پوپولیسم خوانده میابزارهای روشی سیاسی برمی واسطۀبهرا 

یزه. توانیم بگوییم روش پوپولیستی در سیاست بیشتر یک پاسخ است تا انگترتیب، می

یزش مردم انگیزد. این خاین روش پوپولیستی نیست که خیزش مردم ستمدیده را برمی

 کند.یهایشان برای ماندن در قدرت میاستمداران را مجبور به تغییر تاکتیکاست که س

 کهنگامیهافتد؟ این روش جدید نامی گرفته است: پوپولیسم. آنگاه چه اتفاقی می

شوند و طبقات حاکم نیاز به دفاع از خودشان دارند )برای ستمدیدگان بیدار می

ی که اکنند(، رهبریشان را حفظ میکه قدرتواکنش دفاعی به خیزش مردم درحالی

های در کند که در رابطۀ میان تودهپوپولیست خوانده شده بود ابهامی را انتخاب می

بودن، حال ظهور و طبقات حاکم آشکار شده است. از یک سو، برای ادامۀ پوپولیست

هایی رهبری نیاز به حمایت مردم در خیابان دارد. از سوی دیگر، نیاز دارید محدودیت

گسستی در روش بورژوازی  کهطوریبهدر رابطه با کنش این مردم ایجاد کند 

اند تا از ها طراحی شدهورزی و کلیت جامعه رخ ندهد. این محدودیتسیاست

دگرگونی جامعه جلوگیری کنند، تا ستمدیدگان تبدیل به انقالبیون نشوند. بنابراین، 

ه ات فرودست از طبقۀ خود فراتر نروند و بکنند تا طبقطبقات حاکم موانعی ایجاد می

 آگاهی طبقاتی دست نیابند.

آن  واسطۀبهگرانۀ مردم، که ماهیت این ابهام چیست؟ با محدودکردن حضور مطالبه

تواند کنند، رهبر پوپولیست نمیها اعتراض میآیند و در پارکها میمردم به خیابان

ها برای رساندن ها و پارکخیابان مانع مردم جهت یادگیری چگونگی استفاده از

را  هایش به مطالبات مردمتواند پاسخشان شود. رهبر پوپولیست میصدای مطالبات
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محدود کند. اما اگر مردم را از حضور در خیابان منع کند، رهبر دیگر پوپولیست نیست 

ص خشود. تا جایی که پاسخش به مطالبات مشو تبدیل به رژیمی آشکارا سرکوبگر می

تداوم  شده(، بهمردم را محدود کند )برای مثال، با اجازۀ تظاهرات فقط در مناطق تعیین

دهد، که به ناچار منجر به فرایند کشف خواهد شد که به تظاهرات عمومی اجازه می

آموزد چطور مطالباتش را ایجاد کند. مردم با کامیابی به موجب آن ستمدیده می

م شوند. بدین ترتیب، خود پوپولیسشان راضی میطالباتدهند و از مکارشان پایان می

 کند.با تحریک دموکراسی تضادها را دستکاری می

نوسان میان دستکاری و تجربۀ  واسطۀبهای وجود دارد که رهبر سیاسی نقطه

ای وجود دارد که رهبری در کند. همچنین نقطهدموکراتیک خود را در آن حفظ می

 ردم تکیه بزند. یکی از ابعاد این ابهام آن است که رهبر یک گامتواند بیشتر به مآن می

دیده های ستمکه یک پایش روی تودهدارد، درحالیبه چپ و یک گام به راست برمی

رداشتن باست، و پای دیگر روی بورژوازی. وقتی این رهبری با هر دو پا شروع به گام

تواند در دورۀ پیشاانقالب جامعه میکند، دو احتمال وجود دارد. اول، ها میروی توده

قرار گیرد، رهبر به اصطالح پوپولیست، پوپولیسم را محکوم کرده و به روند انقالبی 

کند و رژیمی صلب و نظامی را روی کار شود. دوم، جناح راست کودتا میوارد می

 آورد.می

بیسائو بیابید؟ هگینتوانید در دخالت ما در نظر علمی، کدام ویژگی پوپولیستی میاز نقطه

، طورکلیهببیسائو برای اصالح آموزش های پوپولیستی در طرح ما در گینهکدام جنبه

طور خاص وجود دارد؟ ما با رهبری سیاسی در ارتباط و سوادآموزی بزرگساالن به

ثری ها مبارزه کرده بود، بدون هیچ اها با استعمارگران پرتغالی در جنگلبودیم که سال

 پوپولیسم.از 
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ای مثال، در بیسائو نوشتم چیست؟ برهایی که به آموزگاران گینهابعاد پوپولیستی نامه

های بسیار جدی دربارۀ معنای آموزش انقالبی و های سوم و چهارم که جنبهنامه

ۀ استقالل ئلمسسوسیالیستی را بررسی کردم، یا جایی که رابطۀ میان آموزش و تولید و 

جاست؟ های پوپولیستی این اسناد منتشرشده کبحث گذاشتم، ویژگی طبقۀ کارگر را به

تصور من این است که برخی مردم احتماالً کارهای آموزگاران معروف برزیلی که با 

م داشتن سهم در کشور واسطۀبهاند. آیا کنند خواندهپوپولیست خواندم مرا نقد می

 خوانده شوم؟ چنیناینتحت رژیمی پوپولیستی باید 

ای در زندگی سیاسی را آغاز رای مثال، امروزه در برزیل مرحلۀ جدید تاریخیب

ای هستم که در توسعۀ این دولت جدید ایم. اگرچه من متعلق به حزب سیاسیکرده

یک برزیلی صمیمانه امیدوارم که این حرکات  عنوانبهنقش نداشته است، 

فع طبقۀ های ضروری به ندموکراتیک ادامه داشته باشد و سیستم دستخوش دگرگونی

یاری ست. بسکارگر شود. اما هیچکس ادعا نخواهد کرد دولت برزیل رژیمی انقالبی

اری کردند اکنون با دولت برزیل همکپوپولیست نقد می عنوانبهاز آموزگارانی که مرا 

کنند. برای مثال، جالب است بدانیم که در طول ده یا بیست سال دانشجویانی که می

رچه آنان گیرند اگکنند این آموزگاران را پوپولیست در نظر میهایشان کار میروی تز

 کنند که بسیار از دولتی انقالبی دور است.با دولتی همکاری می

پوپولیست است که سهم خاصی در رژیمی دارد که پوپولیست محسوب  کسی لزوماً

هایی که من در طرحام این ادعا است که آنچه من عجیب یافته حالبااینشود. می

اند. پوپولیستی بوده امبیسائو پیشنهاد کردههمکاری با تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی به گینه

مسخره است که بحثم با آموزگاران در آنگوال را پوپولیستی بدانید.  قدرهماناین 
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ام رزیلیکردن تجربۀ بکنند من هیچ کاری بیش از نشاءافرادی هستند که حتی ادعا می

 بیسائو انجام ندادم. این کامالً نادرست است.گینهدر 

ام. ئو متهم شدهبیساهای قومی مختلف در گینهتفاوتی نسبت به گروهمن همچنین به بی

این هم مسخره است. چرا باید ایدۀ یادگیری بیشتر را رد کنم؟ با تحلیل و مطالعۀ تنوع 

ی ای درک نیازهای آموزشبیسائو، در موقعیتی بهتر برفرهنگی و زبانی در گینه

بیسائو انجام دهم قدم فرانهادن از توانستم در گینهبیسائو بودم. آنچه نمیگینه

را  توانستم پیشنهاداتمیک خارجی، نمی عنوانبههای سیاسی آن دوره بود. محدودیت

بیسائو و بر نیازهایی که توسط رهبران سیاسی درک شده بود تحمیل بر واقعیت گینه

ر روم، توانستم از آن فراتۀ زبانی یکی از مرزهایی بود که نمیمسئلای مثال، کنم. بر

هایم دربارۀ انجام نهضت سوادآموزی در زبان طور کامل و مؤکد نگرانیاگرچه به

غالی ، رهبری اتخاذ زبان پرتحالباایناستعمارگران را با آموزگاران به بحث گذاشتم. 

 زی را از لحاظ سیاسی مفید دانست.ابزار اصلی نهضت سوادآمو عنوانبه

تحلیل دقیق  توانستیکنندگان آمیلکار کابرال، نمییکی از تحسین عنوانبه     ماسدو

های بیسائو را نادیده بگیری. خود کابرال نگرانیاو از شخصیت فرهنگی و زبانی گینه

، با توجه یبزرگی دربارۀ مشکالت احتمالی در طول دورۀ پسااستقالل با روند اتحاد مل

 های قومی بسیار متنوع داشت.به گروه

ه بود. اش را به عمل درآورددقیقاً. آمیلکار کابرال متفکری بود که اندیشه     فریره

 کنم.های جدید کسب میمتفکری بود که بارها و بارها از خواندن او دیدگاه

کار از کار آمیلیکی از رویاهای من، که برآورده نشد، انجام تجزیه و تحلیلی دقیق 

برال: خواستم بنویسم: آمیلکار کاکابرال بود. حتی عنوانی برای کتابی دارم که می

و « یپداگوگ انقالب»خواستم تمایزی روشن میان پداگوگ انقالب. در این کتاب می
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های های انقالبی داریم؛ اما پداگوگقائل شوم. ما پداگوگ« پداگوگ انقالب»

 میلکار یکی از آنان بود.انقالب زیادی نداریم. آ

یسائو ب، برای تحقق این رویا باید برای حداقل شش تا هشت ماه در گینهحالبااین

ام رفتم. من توانایی مالی و زمان انجماندم و همچنین به دیگر کشورهای افریقایی میمی

ه این ای کهالعادای را نداشتم. با توجه به مشکالت مالی فوقچنین وظیفۀ بلندپروازانه

اش پس از استقالل با آن مواجه بود، از دولت کشور جدید در بازسازی جامعه

م که ام پولی پرداخت کند. همچنین تمایلی نداشتبیسائو نخواستم که برای پروژهگینه

 ام را تأمین مالی کند.از شورای جهانی کلیساها بخواهم پروژه

مصاحبه با رهبران سیاسی مهمی که برخی کارهای اولیه را انجام دادم، همچون انجام 

بیسائو از نزدیک با کابرال کار کرده بودند. برای مثال، با رهبری حزب افریقایی در گینه

تواند مصاحبه کردم. در یک مصاحبه با مدیر سیاسی آن زمان گفتم که پروژه نمی

طرف و آزاد برای گفتن هرآنچه توسط روشنفکری انجام شود که خود را بی

گیرد. ایدۀ من این نبود که برای پژوهش و بعدها نوشتن کتابی به اهد در نظر میخومی

یا « کادمیکاستقالل آ»بیسائو بروم که در آن بگویم تحت سرفصل به اصطالح گینه

خواهم بگویم. من روشنفکری مبارز بودم. به این چه چیزهایی می« عینیت علمی»

الب مثابۀ پداگوگ انقدربارۀ کابرال بهای جدی و دقیق خواستم مطالعهترتیب، می

 انجام دهم.

دانستم حزبی که توسط کابرال تأسیس شده بود، و شجاعانه برای اما ابتدا باید می

دید. شرایطی وجود داشت که اخراج استعمارگران جنگیده بود، طرحم را چطور می

ر کنم باید منتش رفت، پیش از اینکه کار راخواستم ایجاد کنم. اگر پروژه پیش میمی
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کردم تا بررسی شود. کتاب را بدون تأیید حزب نسخۀ خطی را برای حزب ارسال می

 کردم.منتشر نمی

داد که چرا چنین شاید رهبری حزب با پرسیدن این سؤال به شرایط من جواب می

مثال، اگر  نیستم. برای« مطیع»گفتم که روشنفکری روشنفکر مطیعی هستم. من می

گفت برخی چیزهای اظهارشده به نفع اصالحات سیاسی یی به من میحزب افریقا

 ایستادم. اما همچنین از دالیلینیست، احتماالً برای دفاع از موضعم در مقابل حزب می

هایم اهداف آنان را شد حزب نتیجه بگیرد گزارهکردم که منجر میاستقبال می

 کرد.تضعیف می

یازها به فرستادم. همۀ حق امتایی را برای انتشار مینویس نهتنها پس از این فرایند پیش

شد که آنقدر عدالت انسانی و اجتماعی را پیش برد که منجر ای اعطا مینهضت سیاسی

 به ایجاد حزب در وهلۀ اول و انقالب پس از آن شد.

متأسفانه، قادر به تکمیل این مطالعه نبودم. حدود ده مصاحبه انجام دادم، نخستین 

 های جوانان مبارز که دربا وزیر آموزش، ماریو کابرال بود. همچنین با گروهمصاحبه 

طول مبارزه برای رهایی سازماندهی شده بودند مصاحبه کردم. اما به خاطر مشکالت 

مصاحبه  300زمان و دیگر عوامل، تصمیم گرفتم پروژه را ادامه ندهم. به انجام حدود 

 کردن نوارها، و گزینش و ویرایشها، پیادهاحبهکردم. تنها کار انجام این مصفکر می

سازی و ویرایش را در اروپا انجام دهم، اما توانستیم پیادهبرد. میها زمان میمتون سال

 شد.بیسائو، انجام میها باید در افریقا، عمدتاً گینهمصاحبه

ول اصدهد چقدر با احترام به شده نشان میصحبت با تو دربارۀ این پروژۀ متوقف

رام گذاشتم. بیسائو احتام. به استقالل فرهنگی و سیاسی مردم گینهانقالب رفتار کرده

یک  عنوانبهکفایت هستم این را ها بیگویند من در بسیاری زمینهوقتی مردم می
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گران موفق کفایتی دینقد بی واسطۀبه، هرگز تالش نکردم حالبااینپذیرم. واقعیت می

زلت توانست به من دید و مننقدکردن برخی افراد، این انتقاد می واسطۀبهشوم. یعنی 

 فکری ببخشد.

دهم. دغدغۀ اصلی من کار صادقانه و جدی برای ، من اهمیتی به منزلت نمیدرواقع

. اگر بیسائو این کار را کردمای بهتر و عادالنه است، همانطور که در گینهتوسعۀ جامعه

را بخوانند تعهدم به دگرگونی آموزشی در آن  یسائوبهایی به گینهنامهمردم کتاب 

 کشور را خواهند دید.

زیل مالحظۀ زیر را داشتم. در بر« صحبت کردم»ام در کتابی که همراه دوست شیلیایی

کردم که یادگیرندگان، بدون توجه به من از این موضع دفاع می 1950در طول دهۀ 

مل های عشدن به سوژهبدل واسطۀبه کردنشان، باید به خودشان اجازۀ تجربهسطح

پرسم، چطور شناخت را بدهند، عملی که آموزش داللت بر آن دارد. اکنون می

بیسائو انجام دهم؟ عالوه بر این، در زمینۀ توانستم کاری خالف این را در گینهمی

ازکشف های بها شوند، سوژهانقالبی باید اصرار کنم که یادگیرندگان بدل به سوژه

 شان.معهجا

اش با پوپولیسم این آموزگار فقیر برزیلی کجاست، آموزگاری که در طول جلسه

کرد که مردم باید تاریخ کشورشان را پیش برند و به ای اصرار میآموزگاران گینه

اید که یک پوپولیست دربارۀ حقوق یادگیرندگان برای عهده گیرند؟ آیا هرگز شنیده

 صحبت کند؟ از فرناندو کاردنال و تاریخشانگرفتن  ها و در دستشدن به سوژهبدل

ارنستو کاردنال بپرسید که آیا پیشنهاداتم برای نیکاراگوئه ماهیتی پوپولیستی داشت. 

اند. ههایم مواجه شدکند که منتقدانم چقدر سطحی با نوشتهاین انتقادات آشکار می
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اگوژیکی شده که من های پدنشان ایدئولوژیک آنان مانع فهم یا خواست فهم طرح

 ام.پیش برده

شوی ای مواجه میچطور با فرایند رهایی از طریق سوادآموزی در جامعه     ماسدو

ه سئلمهای متعدد دارد؟ این اش مشکالتی است که ریشه در حضور گفتمانکه مشخصه

یاری های بسبیسائو، دارای زبانشود که جامعه، مانند گینهتر مینهایت پیچیدهزمانی بی

 باشد که در حال رقابت با یکدیگر هستند.

ابتدا باید با رابطۀ میان سوادآموزی و رهایی سروکار داشته باشیم. مفهوم      فریره

اش فراتر شناختیمثابۀ چیزی فهم شود که از محتوای ریشهسوادآموزی اینجا باید به

ستند، نها کمی خالقانه هتواند به تجاربی تقلیل داده شود که ترود. سوادآموزی نمیمی

 کنند.ر میای کامالً مکانیکی رفتامثابۀ دامنههای حروف و کلمات بهتجاربی که با بنیان

در پاسخ به سؤالت تالش خواهم کرد از این درک صلب از سوادآموزی فراتر روم و 

 عمل واسطۀبهمثابۀ رابطۀ یادگیرندگان با جهان کنم، که شروع به فهم سوادآموزی به

دهد که در آن کنندۀ این جهان در فضای اجتماعی بسیار کلی رخ میدگرگون

ط به این ای که مربوگفتمان شفاهی واسطۀبهکنند، و همچنین یادگیرندگان سفر می

 ایکننده است. این فهم از سوادآموزی مرا به مفهومی از سوادآموزیعمل دگرگون

 رساند که لزوماً سیاسی است.جامع می

هایی کنندۀ رتحریک عنوانبهحتی در این معنای جهانی، خود سوادآموزی هرگز نباید 

های ای از مکانیسماجتماعی طبقات فرودست فهم شود. سوادآموزی منجر به مجموعه

کند که نیاز دارند برای دگرگونی ضروری شود و در آنان شرکت میمحرک می

در این  کند. سوادش اکثریت مردم را تباه میاای فعال شوند که واقعیت ناعادالنهجامعه
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را در دست  تاریخشاندهد که طبقات ستمدیده معنای جهانی در جوامعی رخ می

 ترین مورد این نوع از سوادآموزی در نیکاراگوئه است.گیرند. تازهمی

جالب توجه است که ماهیت این فرایند متفاوت از فرایند رهایی است. سوادآموزی در 

تن در دست گرفتند شروع شد. گرف تاریخشانیکاراگوئه به محض اینکه مردم مورد ن

هایتان مقدم بر گرفتن الفباست. هرکسی که تاریخ را در دستانش تاریخ در دست

تر از فرایند تواند الفبا را نیز بگیرد. فرایند سوادآموزی بسیار آسانسادگی میگیرد بهمی

تان است. هجامع« بازنویسی»اکه که این مستلزم تان است، چرگرفتن تاریخ در دستان

 شان را بازنویسی کردند.در نیکاراگوئه مردم پیش از خواندش کلمات جامعه

تر، حیوانی عالوه بر این، جالب است بدانیم که در تاریخ فرهنگی انسان نوعی، یا دقیق

د، ابتدا جهان وای که نتیجۀ این دگرگونی پیشینی بکه بدل به انسان شد و انسان نوعی

را تغییر داد و بسیار بعدتر قادر به صحبت دربارۀ جهانی شد که دگرگون ساخته بود. 

ای گذشت تا او بتواند دربارۀ سخنی که از این دگرگونی تولید زمان بسیار طوالنی

در  هازآنجاکشده بود بنویسد. سوادآموزی باید در این معنای جهانی دیده و فهم شود. 

ستخوش فرایندی انقالبی هستند بازنویسی جامعه مقدم بر خوانش کلمه جوامعی که د

 تر است.های سوادآموزی در این جوامع بسیار آساناست، انجام نهضت

 تر از خود فرایند سوادآموزیتر، و تاریخیتر، سیاسیاما همۀ این بحث بسیار کلی

نها مورد نیکاراگوئه، تتواند ابعاد خاص کد زبانی را فراموش کند. در است. فرد نمی

ساز از نظر کد زبانی )که پیامدهای الزامی ایدئولوژیک، اجتماعی، و زمینۀ مشکل

در  پوستان ماسکیتو بود. برای بقیه، مشکل بزرگسیاسی خود را داشت( وضعیت سرخ

. این اش صحبت کردیهای متعددی بود که دربارهرابطه با زبان اسپانیایی گفتمان
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ها ها میان طبقات اجتماعی مختلف هستند و تننظر من، مرتبط به تفاوت ها، بهگفتمان

 توانند فهم شوند.های طبقاتی میدر پرتو تحلیل

اند اجهها با آن موهای سوادآموزی با توجه به تعدد گفتمانمشکل بزرگی که نهضت

بی طبقات مراتمرتبط با فرایند بازنویسی جامعه است. در اصل، این بازنویسی نظم سلسله

 کند. اجازهساختارهای مادی جامعه را دگرگون می درنتیجهشکند و اجتماعی را می

دگرگونی  محرک عنوانبهای تأکید کنم: هرگز نباید سوادآموزی را بده دوباره بر نکته

 مفهومی جهانی تنها بخشی از مکانیسم عنوانبهاجتماعی در نظر بگیریم. سوادآموزی 

کننده است. حتی در برزیل امروز، تفاوتی کیفی میان جنگ سیاسی محرک دگرگون

و تجربۀ سوادآموزی وجود دارد. به خاطر دارم که در کنفرانس جهانی که توسط 

کننده شامل کشورهای شرکت –برگزار شد  2در پرسپولیس 1975در سال  1یونسکو

امریکا، کوبا، کرۀ شمالی، ویتنام، پرو، برزیل، و  متحدهایاالتشوروی،  اتحاد جماهیر

های یکی از موضوعات اصلی ارزیابی نهضت –بسیاری کشورهای اروپایی 

که توسط یونسکو منتشر شد، در « 3بیانیۀ پرسپولیس»سوادآموزی در سراسر جهان بود. 

 سوادآموزی که توسط هایمیان دیگر چیزها اظهار کرد، که موفقیت نسبی نهضت

ود که های انقالبی جوامعی بشان با دگرگونییونسکو ارزیابی شدند بر اساس ارتباط

 افتاد.های سوادآموزی در آنان اتفاق مینهضت

ای است که خوانش جهان و واقعیت در بازکشف کلی العادهدهندۀ نقش فوقاین نشان

دهد که برای مثال، حتی ن نشان میکند. این همچنیآموزش و جامعۀ انقالبی ایفا می

شان، هرچند باید انتظار های زیاد به دلیل موضع ارتجاعیدر جوامع دارای محدودیت
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شود  تواند موفقآمیز کمتری داشت، اما نهضت سوادآموزی هنوز هم مینتایج موفقیت

و به دیگر عوامل کلیدی که محرک دگرگونی این جامعه هستند کمک کند. 

 ۀ زبانی ناممکن و نارواست.مسئلگرفتن نادیده ،حالبااین

 نان مواجه بودیم.بیسائو با آاکنون، بیا دربارۀ مشکالت بزرگی صحبت کنیم که در گینه

ر ای آغاز کنی که دهای زبانیتوانی با پرداختن به چالشفکر کنم می     ماسدو

 بیسائو با آن مواجه بودی.گینه

 شرط اساسی را داشت که موفقیت نهضت سوادآموزی بیسائو نخستینگینه     فریره

زیبا برای  ای طوالنی وبیسائو مبارزهساخت: دگرگونی انقالبی جامعه. گینهرا ممکن می

ن العاده همچودردسر پداگوگی فوقرهایی را تکمیل کرده بود، تحت رهبری بی

رهبری  پداگوژیکهای اغلب به جنبه بیسائوهایی به گینهنامهآمیلکار کابرال. )در 

تنها برای ارزیابی کرد، نهکابرال، سمینارهایی که در طول مبارزه برگزار می

 کنم.(های نظامی، بلکه برای مبارزۀ فرهنگی نیز اشاره میموفقیت

بارزۀ ، از جمله مهای سیاسی، اجتماعی، و تاریخیبیسائو زمینهطور خالصه، گینهبه

اش، شرط بیسائو با توجه تنوع زبانیداشت. اما گینهمردمش برای رهاکردن خودشان، 

بیسائو حدود سی زبان و گویش متفاوت داشت که توسط دوم را نداشت. گینه

مثابۀ داشت، که به 1شد. عالوه بر این، زبان کرئولهای قومی مختلف صحبت میگروه

تومه مزیتی وورد، و سائبیسائو، کیپکرد. کرئول به گینهالمللی عمل میزبانی بین

 بخشید.العاده مثالً نسبت به آنگوال و موزابیک میفوق

تدریج کند، بههای افریقایی و پرتغالی را ترکیب میکرئول، آفرینشی زبانی که زبان

بیسائو توسعه یافته بود. کرئول برای زبان پرتغالی آنطور است که پرتغالی، در گینه
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غنا و دوام  التین هستند: فرزند. کرئول به زیبایی و اسپانیایی، فرانسوی، و ایتالیایی برای

ست شود. برای مثال، نیازی نیزبان پرتغالی است. هیچ بیان یا زبانی آماده متولد نمی

، که مستقیماً از 1ای همچون استرسپرتغالی، آلمانی، و اسپانیایی از استفاده از کلمه

سترس در ممکن دیگری برای اانگلیسی اقتباس شده است، شرمگین باشند. هیچ کلمۀ 

شناسم. توسعۀ نیروهای مولد علم و تکنولوژی ربط زیادی به توسعۀ زبان پرتغالی نمی

 زبانی دارد. باید صدها کلمه از این دست را بپذیریم.

گویند، اند و به انگلیسی میشدهبینیم که در برزیل ساختهای را میمحصوالت برزیلی

نین کند. از استفادۀ چالمللی میندی عادی ارتباطات را بینباین جمله«. 2ساخت برزیل»

عباراتی شرمنده نیستم. بنابراین، آیا سخنگویان به زبان کرئول باید از عباراتی که از 

اند، شرمنده شان اقتباس کردهزبان پرتغالی برای اشاره به توسعۀ تکنولوژیک جامعه

 باشند؟

چیزی  ای را مقرر کنید. و اینیری چنین توسعهناپذتوانید با دستور و حکم زیستنمی

وبیش، به کمیسیون آموزش گفتم. در مخاطرۀ سوءتفاهم از سوی گارد است که، کم

آقای »هایم را روی سر لوئیس کابرال گذاشتم و گفتم، جمهور، دستامنیتی رئیس

رد ید سردکنفهمم چرا وقتی برای مدتی طوالنی پرتغالی صحبت میجمهور، میرئیس

گیرید. واقعیت این است که ساختار ذهنی شما پرتغالی نیست، حتی اگر خیلی می

خوب پرتغالی صحبت کنید. ساختار اندیشۀ شما، که با روش صحبت و بیان شما 

 «سروکار دارد، پرتغالی نیست.
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بود که آن زمان در هر شماره یکی از متون آمیلکار  1نوپینتچا ای به نامای گینهروزنامه

کرد. های کابرال ایفا مینقش مهمی در انتشار ایده نوپینتچاکرد. رال را چاپ میکاب

کار دقیقاً همان سخنرانی از آمیل نوپینتچادر تصادفی عجیب، روز بعد از سخنرانی من 

ای گفت که زیباترین هدیهکابرال را چاپ کرد که با آن مخالف بودم. او در آن می

 اند زبان پرتغالی است. )گزارۀ کابرال باید درها گذاشتهایها برای گینهکه پرتغالی

، بعدها فهمیدم که دالیل سیاسی برای درواقعزمینۀ مبارزه برای رهایی تفسیر شود. 

یروی ن عنوانبهکرد از زبان پرتغالی گزارۀ کابرال وجود داشت. کابرال تالش می

قومی در حال رقابت  های زبانی وکردن اختالف میان گروهبخش برای آراموحدت

دم خواندم: پیامی مستقیم به خو عنوانبهبیسائو استفاده کند.( متن کابرال را در گینه

رفیقم پائولو فریره، تو را بسیار دوست داریم، به تجارت زبان در کشورمان تن نده. »

 «ود.ای زیبا از سوی استعمارگران بخود آمیلکار کابرال گفت که زبان پرتغالی هدیه

ا وجود ارسال این پیام، همراه با اعضای مؤسسۀ کنش فرهنگی به مبارزه درباب نقش ب

زبان پرتغالی در نهضت سوادآموزی ادامه دادم. یکی از همکاران مؤسسه، مارکوس 

ناس را )یک شتوانستیم دو زبان درنهایتجنگید. ۀ زبان میمسئل، به شدت بر سر 2آرودا

( برای مؤسسۀ کنش فرهنگی تأمین مالی شده بودندبلژیکی و یک افریقایی، که توسط 

بیسائو به آنجا بیاوریم. هر دو از مؤسسۀ زبان بحث و بررسی معضل زبانی در گینه

های کرئول بود؛ فرد افریقایی متخصص بودند. فرد بلژیکی متخصص زبان 3داکار

م که در تشناس برزیلی تماس گرفهای افریقایی بود. در همان زمان با یک زبانزبان

های کرئول بود. )او روی فرهنگ لغت و دستور داد و متخصص زبانلیون درس می
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ود، اما مدتی بیسائو نیامده بکرد.( او هرگز به گینهبیسائو کار میزبان کرئول در گینه

 بیسائو بحث کرده بودیم.طوالنی دربارۀ مسائل مربوط به زبان در گینه

ی که از بیسائو با حضور پنج کشور افریقایری در گینهبه ماریو کابرال پیشنهاد سمینا

های استعمار پرتغال رها شده بودند را دادیم. هدف این سمینار بحث در مورد سیاست

ی خواستیم بحثی کلریزی زبان و آموزش سواد در کشورهای مربوطه بود. میبرنامه

 بید.یادربارۀ سیاست فرهنگ ببینیم، که درون آن سیاست زبان را می

بانی بادوام تواند زدر این سمینار بود که کامالً متقاعد شدم که زبان پرتغالی هرگز نمی

ای به ماریو کابرال نوشتم )ضمیمه را ببینید( در نهضت سوادآموزی باشد. سپس نامه

که در آن عدم امکان ادامۀ کار سوادآموزی به زبان پرتغالی را تصریح کردم. در این 

ش را تنها وسیلۀ آموز عنوانبهقب اصرار بر استفاده از زبان پرتغالی نامه همچنین عوا

زبان  عنوانهبتحلیل کردم. برای مثال، یکی از عواقب این است که وقتی زبان پرتغالی 

 خوبی برعهده گیرد.های ملی را نیز بهکند، باید نقش زبانرسمی عمل می

یروی شدن به نسمی برای تبدیلچرا؟ به حدی که انتظار دارید یک زبان جایگاهی ر

را  خواهید نقش زبان ملیفهمی از این زبان میطور قابلواسط آموزش جوانان بیابد، به

برعهده گیرد. برای مثال، اگر برزیل تحت فرایندی انقالبی باشد، غیر قابل تصور است 

ند، یا در ک تنها زبان آموزش اتخاذ عنوانبهکه انتظار داشته باشید زبان اسپانیایی را 

مثالی دیگر که شاید بهتر در خدمت منافع بورژوازی برزیلی باشد، استفاده از زبان 

 تنها زبان آموزش و تجارت است. عنوانبهانگلیسی 

ام به ماریو کابرال گفتم که استفادۀ انحصاری از زبان پرتغالی در آموزش منجر در نامه

یک  عنوانبهاست که زبان پرتغالی  اش اینای عجیب خواهد شد که مشخصهبه تجربه
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ور ای است که تصروبنا باعث تشدید اختالفات طبقاتی خواهد شد، و این در جامعه

 کند.شکستن طبقات اجتماعی خود را بازآفرینی می واسطۀبهشد می

وانان نیروی واسط در آموزش ج عنوانبهبیسائو ادامۀ استفاده از زبان پرتغالی در گینه

آموزان بر اساس دانش گفتاری و نوشتاری آنان در زبان پرتغالی و ادامۀ گزینش دانش

کند که تنها کودکان نخبگان قادر به پیشرفت آموزشی خواهند بود، بنابراین تضمین می

ی لبیسائو دوباره خودشان را در حاشود. مردم گینهطبقۀ حاکم و نخبه بازتولید می

های باالی اقتصادی و سیاسی تحریم خواهند یافت که از سیستم آموزشی و رده

زبان  عنوانهباند. به این دالیل پیشنهادی برای جایگزینی استفاده از زبان پرتغالی شده

 آموزش ارائه کردم.

به ماریو  1977ای که در سال نامه بیسائوهایی به گینهنامهچرا در کتاب      ماسدو

غالی ها دربارۀ نقش زبان پرتای که در آن این نگرانیال نوشتی را نگنجاندی، نامهکابر

 در نهضت سوادآموزی را مطرح کردی بودی؟

نستم در داها قرار ندادم. میاین نامه را بنا به دالیل سیاسی در میان دیگر نامه     فریره

ل نبود، تنها یک مشک ۀ زبان پرتغالی در آموزشمسئلورد، بیسائو، همچون کیپگینه

گرفت. با سطح باالی ایدئولوژی در رابطه با بلکه آشکارا نیز مورد بحث قرار نمی

ش کردند تا ها تالموضوع زبان آشنا بودم. با توجه به اینکه استعمارگران پرتغالی قرن

تر است، های آنان زشت است و زبان پرتغالی متمدنبیسائو را قانع کنند زبانمردم گینه

 فهم این آسان بود.

ام شان را تحمیل کنند. این کار را با دستور انجها تالش کردند تا زباناستعمارگران قرن

نها تر بودند، که آنان تهای ملی ماهیتاً پستدادند، این تصور را ایجاد کردند که زبان

ای مختلط و خراب نشان داده ای بودند. کرئول نیز همچون لهجههای قبیلهگویش
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توانست زبانی طبیعی در نظر گرفته شود. این وصف توسط نمی درنتیجهشد، و یم

ران را توانند دیگاستعمارگران ایجاد شده بود )تنها کسانی که در قدرت هستند می

بیسائو تحمیل شده بود؛ و هرگز رد نشده بود، حتی در توصیف کنند( و به مردم گینه

ها رهبیسائو هنوز تحت تأثیر این اسطون گینهطول جنگ برای رهایی. بسیاری از رهبرا

 بودند که از لحاظ زبانی جذب و استعمار شده بودند.

های بانبودن زیکی از مبارزات بزرگ من در این مستعمرات سابق پرتغال تأیید زنده

ملی بود. بحثی رادیویی را به یاد دارم که در سائوتومه داشتم، که در آن وزیر آموزش 

باشد. به خاطر دارم  1که زبان آموزش در سائوتومه باید پرتغالیِ کاموئساعالم کرد 

ی کاموئس را تواند پرتغالکه در پاسخ به او گفتم حتی در لیسبون نیز امروز کسی نمی

کنند تعلیم دهد، چه برسد در سائوتومه که اکثریت مردم حتی به پرتغالی صحبت نمی

 فهمند. یا آن را نمی

ترام ریزی زبان احتالف میان این مستعمرات سابق در خصوص برنامهتا حدودی، به اخ

گذاشتم چراکه امپریالیست نیستم. اما هرگز این فرصت را از دست ندادم که به می

 ام دربارۀ نقش زبان پرتغالی در آموزش را بدانند.های واقعیآنان اجازه دهم نگرانی

تشر نکردم چراکه، همانطور که گفتم، ای که به ماریو کابرال نوشته بودم را مننامه

د دارم تر زمان مناسبی نیست. به یاهای سیاسی بزرگاحساس کردم با توجه به نگرانی

داشتم،  اشجمهور لوئیس کابرال پیش از سرنگونیای که با رئیسدر آخرین مکالمه

بان را ز ۀمسئلتوانم اختالفات میان خودمان در رابطه با رفیق پائولو، می»او گفت: 

را  های ملیهای منفی بسیاری از رهبران در مورد زبانمن گفتم که واکنش« بفهمم.

                                                           
 ( شاعری پرتغالی است.Camōesکاموئس ) 1
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ید ، الزم است به دنیا بگویدرواقعفهمم، اما الزم است این شجاعت را داشته باشید. می

ام تان کنید که حتی استعمارگران پرتغالی نتوانستند انجخواهید کاری را با مردمکه نمی

از های ملی و تحمیل زبان پرتغالی کنید. نیکنی زبانباید اقدام به ریشهدهند. یعنی ن

دارید موضعی بگیرید و اندیشۀ تعلیم الفبای پرتغالی را رها کنید تا بتوانید صحبت 

 کنید.

 ویم.توانم بگطور عمومی بگویم. امروز میتوانستم این چیزها را در آن زمان در بهنمی

فتی متأسف بیسائو نگرۀ زبان در گینهمسئلآیا از اینکه موضعی عمومی دربارۀ      ماسدو

 هستی؟

نه، چراکه اغلب دالیلی وجود دارد که نیاز است شخصیتی سیاسی از نظر      فریره

فکری سکوت کند، حتی اگر این سکوت گاهی اشتباه تفسیر شود. این سکوت را 

چراکه معتقدم اکنون زمان صحبت دربارۀ این برعهده گرفتم و امروز آن را شکستم 

وادآموزی به بیسائو نهضتی سمسائل است. با یا بدون پائولو فریره ناممکن بود در گینه

زبانی انجام شود که بخشی از عمل اجتماعی مردم نبود. روش من آنطور که ادعا شده 

تومه و ئوورد یا سائوتومه نیز شکست نخورد. در سااست، شکست نخورد. در کیپ

ورد نسبت به ورد تاریخ از دوزبانی وجود دارد. و اگرچه دوزبانی در کیپکیپ

سائوتومه کمتر رایج بود، همچنان یادگیری پرتغالی با یا بدون کمک من تا حدی 

 ممکن بود.

ه باید با در نظر گرفتن این تحلیل شود که آیا از نظر زبانی انجام نهضت مسئلاین 

یک از این کشورها ممکن بود. روش من در این سوادآموزی به زبان پرتغالی در هیچ

تحلیل فرعی است. اگر چنین کاری ممکن نیست، روش من یا هر روش دیگری مطمئنًا 

در ضمیمه آمده است( دوام زبان شکست خواهد خورد. نامه به ماریو کابرال )که 
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کند، و همچنین عواقب سیاسی و فرهنگی اینکه استعماری زبانی پرتغالی را تحلیل می

 در این کشور تازه رهاشده ادامه یابد.

ها در رابطه با کار تو دارند این است یکی از مشکالتی که برخی ارزیاب     ماسدو

عمالت، ها و اگی، و ایدئولوژیک نظریههای سیاسی، فرهنگرفتن جنبهکه با نادیده

تواند ناشی از تأکید بیش از حد آنان بر پرسند. این میهای تکنوکراتیک میسؤال

 که آنان در ارزیابی نگرشی انتقادی از سویفراگیری مکانیکی خواندن باشد درحالی

زی آموهای سوادیادگیرندگان ناتوانند، منظور حدی است که یادگیرندگان در نهضت

شوند. برای مثال، تا چه اندازه های مدنی و سیاسی خود آگاه میاز مسئولیت

کنند؟ یادگیرندگان نگرشی تحلیلی نسبت به اقتدار در وجود روزمرۀ خود کسب می

ر گیری نتایجی استفاده کند که بنا بهای کمی برای اندازهفرد نباید از ابزارها و روش

تر دربارۀ این مشکل ارزیابی طور خاصوانی بهتشان کیفی هستند. آیا میماهیت

 اظهارنظر کنی؟

ود نباید شابتدا، در هر ارزیابی از مشارکت و سهم ما، سؤالی که پرسیده می     فریره

انیکی طور مکاین باشد که آیا بیست، سی، صد، هزار، یا تعداد بیشتری از افراد به

عتی را ای باید وسمقابل، چنین ارزیابیاند که در زبان پرتغالی هجی کنند. در آموخته

آموزد مثال، فردی می عنوانبهایم. مان آموختهدر نظر بگیرد که در فرایند مشارکت

بازسازی جامعه چه از طریق انقالب یا از طرق دیگر چقدر دشوار است؛ فردی که 

شف کعملی مکانیکی بازسازی یا بازکشف کند. باز واسطۀبهای را تواند جامعهنمی

دهد. بنابراین پرسش از یک جامعه عملی سیاسی است که در تاریخ رخ می

بیسائو مهم است. همچنین مهم است بپرسیم که آیا های بازکشف جامعۀ گینهدشواری

 بیسائو داشته است.مشارکت ما هیچ اهمیتی برای آموزگاران سیاسی گینه
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ها و انتقادات دربارۀ این پرسش نوشتم به برخی از 1باز هم، در کتابی که همراه فاندس

و برگردم و همان بیسائام، گفتم که مایلم روزی به گینهبیسائو اشاره کردهکارم در گینه

گشودگی، رفاقت، و ابعاد سیاسی قبل را ببینم. مایلم بازگردم و با ماریو کابرال صحبت 

ه همراهشان قایی ککنم، کسی که با آغوشی باز از من استقبال کرد. مایلم با همۀ آن رف

هایمان در جلسات و کار کردم صحبت کنم. از آنان بپرسم آیا برخی از نگرانی

ها انیپرسم که آیا این نگراند. همچنین از آنان میمان را لمس کردهگفتگوهای پیشین

ند، چراکه ابیسائو داشتهبندی مجدد فرایند آموزشی در گینههیچ تأثیری در فرمول

 شی مهم از ارزیابی من است.معقتدم این بخ

کنم که به اصطالح شکست کارمان در در صحبت از ارزیابی، دوباره اصرار می

فاده از زبان وضوح عدم امکان استنبود. این شکست به« روش فریره»بیسائو به دلیل گینه

ای تنها وسیلۀ آموزش در نهضت سوادآموزی را نشان داد. این نکته عنوانبهپرتغالی 

 ی است.اساس

ام نامه ها را درهایی سنجیده شود که یکی از آناهمیت مشارکت ما باید در برابر نمونه

دی ای که در حال انجام ارزیابی از کار تولیبه ماریو کابرال استفاده کردم. تیمی گینه

زبان  کنندگان بهای جمعی بودند که خودشان ساخته بودند. یکی از شرکتدر مزرعه

دانیم. دانستیم که میقبالً نمی»برای من به پرتغالی ترجمه شد( گفت:  اش )کهمادری

ی بیشتر توانیم حتدانیم، میدانیم که میامروز می ازآنجاکهدانیم. دانیم که میاکنون می

 «بدانیم.

یاسی از شود و نیاز به حالتی سچنین کشف و تصدیقی است که بالفاصله سیاسی می

ای تر بازکشف کشورش دارد. این تصدیق به نظریهلیسوی این مرد در فرایند ک

                                                           
1 Faundes 
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ست. ناپذیری امالیی در زبان پرتغالی اانتقادی از دانش مرتبط است، که ناشی از زیست

نون، داند، اما اکدانست که میدر میان چیزهای دیگر، این مرد کشف کرد که قبالً نمی

در  ند. از خودم پرسیدمتواند بسیار بیشتر بدابه این دلیل، او کشف کرد که می

ای که شروع به یافتن خودش در برابر استعمارگران کرده چه ای کلی از جامعهارزیابی

 تواند ارزش بیشتری داشته باشد.چیز می

وزن آگاهی تواند همنمی ای سریع و مکانیکی از زبان پرتغالی قطعاًرمزنگاری

لط یری پرتغالی به دست آمد. تسهایمان دربارۀ یادگای باشد که در طول بحثسیاسی

در جهان  شناسانۀ حضور این مردالفبای پرتغالی قابل مقایسه با درک سیاسی و معرفت

ند. بدون کتواند بداند چرا خودش را دگرگون میمثابۀ انسانی نوعی نیست که میبه

همیت توانم انفی نیاز احتمالی به تسلط زبان پرتغالی، یا حتی بهتر، زبان خودش، نمی

 مرتبۀ دومیِ دانشی که این مرد کسب کرده را نادیده بگیرم.

به این دلیل درست است که هیچ تجربۀ پداگوژیکی وجود ندارد که ماهیتاً  این دقیقاً

سیاسی نباشد. اظهارات این مرد چه از دیدگاه پداگوژیک ارزیابی شوند و چه از 

 ذف این جنبۀ انتقادی از ارزیابیدیدگاه سیاسی اهمیت فراوانی دارند. فراموشی یا ح

شود؛ رمزگشایی صرف هجاها می« بو-بُ-بی-بِ-با»های منجر به برتری محدودیت

است. وظیفۀ معنکنند بیشان ایفا میبرای کسانی که نقش بزرگی در بازکشف جامعه

ه تواند از طریق زبانی انجام شود کنمی تاریخشانبرانگیز تصاحب فرهنگ و چالش

 کن کند.کند ابزارهای ارتباطات آنان را ریشهکند و تالش مینان را انکار میواقعیت آ

رد، که در وکنی انجام نهضت سوادآموزی به زبان پرتغالی در کیپفکر می     ماسدو

 آن تا حدودی دوزبانی پرتغالی و کرئول وجود دارد ممکن است؟
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نظر سیاسی بهتر از چنین کاری انجام نشود، به دالیل بسیاری که پیش از نقطه     فریره

تغالی ممکن بیسائو، که تعلیم به پرنظر زبانی، برخالف گینهاز این بحث کردیم. از نقطه

خصوص در مناطق شهری، تر خواهد بود، بهورد آنجام این کار آساننیست، در کیپ

قرارگیری در معرض زبان پرتغالی و توسعۀ که حضور استعمارگران موجب 

کنم، ر می، فکحالبااینداری شده و مردم را ملزم ساخته کمی پرتغالی بیاموزند. سرمایه

 زبان ملی انتخاب شود. عنوانبهورد نیز زبان کرئول باید که در کیپ

بان زای که از طریق استفاده از های استعمارینباید خطر بازتولید ارزش     ماسدو

شوند را نادیده بگیریم. معتقدم ناممکن است مردم را پرتغالی تلقین شده، و هنوز می

زدایی کرده، بازافریقایی کنیم. حتی اگر از نظر از طریق ابزاری که از آنان افریقایی

دهد(، در شرایط سیاسی، هر تصمیمی برای ادامۀ زبانی معنا دهد )و عمیقاً معتقدم نمی

طور جدی ورد بهزبان رسمی و تنها وسیلۀ آموزش در کیپ عنوانبهغالی استفاده از پرت

 کند.شده توسط آمیلکار کابرال را تضعیف میمجموعۀ اهداف سیاسی طرح

آل توقف سوادآموزی به پرتغالی، و تالش برای پس وضعیت ایده      فریره

وشتاری صورت نویژه استانداردسازی بخشیدن به توسعۀ کرئول خواهد بود، بهسرعت

. بدیهی زبان آموزش عنوانبهتدریج شروع به جایگزینی کرئول با پرتغالی آن، و به

رای ای را تصور کن که بباره انجام شود. تنها سرمایهتواند یکها نمیاست که همۀ این

تون ورد مجبور خواهد بود همۀ مشبۀ کل سیستم آموزشی نیاز است. کیپتغییر یک

ی برنامۀ آموزشی نیاز است را به کرئول ترجمه کند. همۀ متون دربارۀ اش که برااصلی

حتی آموزش معلمان به زبان جغرافیا، خوانش، ریاضی، و علوم باید ترجمه شود. 

به  آرامی شروعتوان بهکرئول دستاورد کوچکی نخواهد بود. اما همچون تانزانیا، می

بیشتری  کرد که در آن کرئول نقشجایگزینی پرتغالی از طریق الگوی دوزبانی سنتی 
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ف طور قابل توجهی ضعیکه پرتغالی در طول زمان بهکند، درحالیدر آموزش ایفا می

 شود.طور مؤثری در ده سال نخست تحصیل استفاده میشود. برای مثال، کرئول بهمی

و  یل کنیدهای اولیۀ تحصتوانید کرئول را جایگزین پرتغالی در سالبه این ترتیب، می

شود. های برنامۀ آموزشی مرسوم میای در همۀ زمینهطور فزایندهتدریج کرئول بهبه

کرد. مطمئن  1این کاری است که تانزانیا هنگام جایگزینی زبان انگلیسی با سواحیلی

صورم این شود، اما تنیستم آیا سواحیلی امروز در سطح دانشگاه در تانزانیا استفاده می

 شود.یی و متوسطه عمدتاً به زبان سواحیلی انجام میاست که آموزش ابتدا

کنم آموزش به کرئول نیاز است، حتی از دیدگاه آن نیروهای در هر صورت، فکر می

ورد ائو و کیپبیستولیدی که شاید به پرتغالی نیاز داشته باشند. و البته، مردم گینه

ینکه دهند. اما مسلم دانستن ا زبان خارجی ادامه عنوانبهتوانند به یادگیری پرتغالی می

پرتغالی زبان ملی و تنها وسیله برای آموزش است کامالً پوچ است. در سائوتومه، که 

تی تر خواهد بود. حورد است، این تا حدودی آساندرجۀ دوزبانی بسیار باالتر از کیپ

د. این کننتر پرتغالی صحبت میرسد مردم سادهنظر میدر مناطق روستایی سائوتومه به

 توان به اندازۀ کوچک جزیره نسبت داد.را می

کند که منجر به شماری را پنهان میموضوع آموزش زبان مشکالت بی     ماسدو

از  بیسائو تحت پوششورد و گینههای سوادآموزی نواستعماری در کیپایجاد نهضت

حتی اگر سوادآموزی به پرتغالی کامالً بادوام بود، باید این  سوادی شد.بین بردن بی

پرسش جدی را مطرح کنیم که تا چه اندازه موفق بوده است، ادامۀ استفاده از پرتغالی 

های فرودست خوار وردینهضت سوادآموزی را همچون سرمایۀ فرهنگی کیپ

وادآموزی ای برای سهوسیل عنوانبهپذیری و دوام پرتغالی کند. بحث بر سر زیستمی
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تمی معتبر و وردی سیسۀ فنی استوار است که آیا کرئول کیپمسئلورد بر این در کیپ

تر باشد. نهایت سیاسیشود باید بیکنم سؤالی که مطرح میمند است. فکر میقاعده

ادعای  طۀواسبهباید مقاومت در مقابل سوادآموزی به کرئول را به پرسش بکشیم که 

جیه هایی برای توچنین بهانهشد. الخطی یکنواخت در کرئول حمایت میفقدان رسم

شود. باید تنها وسیلۀ آموزش استفاده می عنوانبهسیاست کنونی استفاده از پرتغالی 

متداول  کنند بر این استداللهایی که به پرتغالی صحبت میوردیبپرسیم چرا کیپ

و به باال را برای تحرک ر درنتیجهی دارد و المللکنند که پرتغالی وضعیتی بینتکیه می

کند. این کنند تضمین میای که به این زبان صحبت میکردههای تحصیلوردیکیپ

 موضع، اتفاقاً حاکی از بر برتری مفروض پرتغالی است.

های خاص که پرتغالی شاید دسترسی به موقعیتانگیز این است که درحالیواقعیت غم

ورد به ارمغان آورد، باالی جامعۀ کیپقدرت سیاسی و اقتصادی را برای مقامات رده

 زند، کسانی که موفق به یادگیری پرتغالی به اندازۀ کافی برایپس میاکثریت مردم را 

اند. پیشرفت اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی نشده دستیابی سطوح الزم سواد جهت

تنها وسیلۀ آموزش، ادامۀ ارائۀ  عنوانبه، ادامۀ استفاده از زبان استعمارگر درواقع

ابراین، کند. بنهای دستکاری است که از حفظ سلطۀ فرهنگی حمایت میاستراتژی

ابل تی در مقوردی پنهان است مقاومهای فنی دربارۀ آموزش زبان کیپآنچه در بحث

کشی خود»ها در وردیسازی است، یا شاید امتناع زیرکانه از جذب کیپبازافریقایی

امالً ۀ زبان را کمسئلخواهیم عوامل سیاسی و ایدئولوژیک اساسی اگر می« طبقاتی.

ت دهیم. تر تغییر جههایمان را از سطحی فنی به سطحی سیاسیبفهمیم، باید پرسش

ورد را ارزیابی سی و ایدئولوژیک تعلیم صرفاً پرتغالی در کیپتوانی پیامدهای سیامی

 کنی؟



 203  بیسائو  مروری بر سوادآموزی در گینه

 

ورد ست که ریشه در ایدئولوژی دارد. وقتی در کیپای سیاسیهمسئلاین      فریره

ای بسیار عالی کرد که در آن گفت، سخنرانی 1جمهور آریستیدس پریرابودم، رئیس

مان بیرون انداختیم و اکنون نیاز داریم که از استعمارگران پرتغالی را از سرزمین»

تر از دستیابی به استعمارزدایی ذهنیت بسیار سخت« مان استعمارزدایی کنیم.ذهنیت

د اما از لحاظ انهاخراج فیزیکی استعمارگر است. گاهی استعمارگران بیرون انداخته شد

جذب  اندمانند، چراکه در اذهان مردمی که آنان را پشت سر گذشتهفرهنگی باقی می

 اند.شده

سوی کند، و در برخی موارد، جنبش بهاین حضور وحشتناک فرایند انقالب را ایستا می

ماند. هرچه بیشتر این حضور ریا باقی نمیکند. زبان بیرهایی را متوقف می

گرانه ارواح مجذوب مردم استعمارشده را ثابت نگه دارد، بیشتر زبان خودشان استعمار

ری گی، زبان بخشی از فرهنگ است که با رد آن، بازپسدرواقعرا رد خواهند کرد. 

 شود.فرهنگ بدل به توهمی انقالبی می

ه دهد. ببودن از نظر ذهنی و فرهنگی ادامه میمستمعرۀ سابق به طرق بسیار به مستعمره

عماری رسانی که مالزم ساختار استهای پیاممردم استعمارشده شفاهی یا از طریق سیستم

است گفته شده که ابزارهای فرهنگی تأثیرگذار برای بیان خودشان ندارند. آنان 

گویشی زشت دارند، که فرزند نامشروع زبان استعماری است. این وصف از زبان که 

 رواقعددریج مردم را متقاعد ساخته که زبان آنان تتوسط استعمارگران تحمیل شده به

 نظامی خراب و پست است که ناالیق وضعیت آموزشی درست است.

ردن به کشان وحشیانه است. از صحبتکنند که شیوۀ صحبتباور می درنهایتمردم 

ویژه در حضور استعمارگرانی که مداوماً زیبایی و شوند، بهزبان خودشان شرمنده می
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کنند. رفتارها و سالیق استعمارگران، شامل زبان، بان خودشان را اعالم میبرتری ز

ل ها ظلم و ستم تحمیالگوهایی هستند که توسط ساختاری استعماری در طول قرن

 ند.کها را درونی کرده و احساس شرم میاند. باالخره مستعمرۀ سابق این اسطورهشده

ار شدیداً انکوردی به من گفتی که یپآورم که دربارۀ یک کیاد میای را بهقصه

ها مداوماً به زبان کرئول کند، اما در مهمانیکرده که به زبان کرئول صحبت میمی

شد که اگر به این خوبی به کرئول با این واقعیت مواجه می کههنگامیخواند. می

ه زبان ب داشته که فقط چگونه خواندنخواند باید بتواند صحبت نیز بکند، اظهار میمی

کردن. شاید او از آن آگاه نبوده، اما او کامالً جذب داند، نه صحبتکرئول را می

سیستم ارزش فرهنگی استعمارگران شده بود. او متقاعد شده بود که به زبان خودش 

 کرد. این فرایند، او خود را از صحبت به زبان خودش منع میدرواقعصحبت نکند. 

هایش زمزمه وح استعمارگران است که در گوشگاهی ناخودآگاه است. این ر

 «زبانت خوب نیست... وحشیانه است.»کند، می

در تحلیلت از مسائل زبان در کشورهای سابقاً مستعمره کامالً حق با توست. همواره 

ام که هورد، سائوتومه، آنگوال، و موزامبیک گفتبیسائو، کیپدر مکالماتم با مردم گینه

مسمی است. وقتی روشنفکران این کشورها از این بی« رتغالیافریقای پ»اصطالح 

ی، گویم که هیچ افریقای پرتغالی، فرانسوکنند، همواره به آنان میعبارت استفاده می

کردن یا انگلیسی وجود ندارد. تنها یک افریقا وجود دارد که زبان پرتغالی با خفه

نظر دیده شود، مفهوم افریقای های بومی بر آن تحمیل شده است. اگر از این مزبان

 کند.ۀ زبانی واقعی را پنهان میمسئلپرتغالی 

ها باید وردیتوانیم با خیال راحت بگوییم که در موارد استثنائی کیپکنم میفکر می

زبان دوم. عنوانبهپرتغالی بخوانند، اما تنها 
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اولین و  عنوانبه، کشوری که به خود متحدهایاالتجالب است که در      ماسدو

میلیون نفر یا  60بالد، بیش از می« جهان اول»اصطالح ترین کشور درون بهپیشرفته

نام  سوادند. با توجه به کتاب جاناتان کوزول بهسوادند یا از نظر کارکردی بیکامالً بی

کشور سازمان ملل  128در میان  49در ردۀ  متحدهایاالت(، 1985) سوادامریکای بی

اند دمیزان سواد است. چطور کشوری که خود را الگوی دموکراسی میمتحد از نظر 

سوادی ای را تحمل کند که منجر به چنین سطح باالیی از بیتواند سیستم آموزشیمی

 شود؟می

تواند شدن باشد. چطور این میها باید شوکهنخستین واکنش به این داده     فریره

ممکن باشد؟ اما این همچنان واکنشی در سطح عاطفی خواهند بود. اجازه دهید کمی 

دربارۀ این پدیده بیاندیشیم. پرسش اول شاید این باشد که آیا این بخش عظیم از 

اند؟ در امریکای التین تعدادی از رفتهسواد هستند، هرگز به مدرسه جمعیت که بی

سواد هستند چراکه از لحاظ اجتماعی از رفتن به مدرسه منع شده مردم را دارید که بی

اگر این  اند.سواد را دارید که به مدرسه رفتهبودند. و جمعیت زیاد دیگری از افراد بی

ز این اشاره پیش ااند، شوکی که سواد از جمعیت هرگز به مدرسه نرفتهبخش بزرگ بی

بر  متحدهایاالتتضاد عظیمی که با توجه به سطح باالی مدرنیزاسیون  واسطۀبهکردم 



 سواد    206

 

شود. عالوه بر این، باید در نظر داشته باشیم که آیا آن داللت دارد، تشدید می

اند مانده سواد باقیاند که بیآنقدر از مدرسه دور بودهاند و آیا سوادان به مدرسه رفتهبی

اند یا توسط اند(، و آیا مدرسه را ترک کرده، نبودهدرواقعاند، اما )ظاهراً دور بوده

 اند.مدرسه ترک شده

اند و به مدرسه رفته متحدهایاالتسوادان در مجبورم فکر کنم این جمعیت عظیم بی

اند؟ به این دلیل که چگونه خواندن اند. چگونه اخراج شدهسپس از مدرسه اخراج شده

ی اند؟ معتقدم مدرسه به چنین شیوۀ آشکاراند بیرون انداخته شدهنوشتن را نیاموختهو 

 کند.عمل نمی

رساند که یک بار دیگر ماهیتاً سیاسی و ایدئولوژیک است. و ای میاین ما را به نقطه

ۀ قدرت را فراموش نکنیم، که همواره به آموزش مرتبط است. مسئلاجازه دهید 

های مدرسه هستند را تحریک کند تا به باید کسانی که در سیستمهای ما زنیگمانه

تصوری پوچ، غیردقیق، و صرفاً ایدئولوژیک واکنش نشان دهند.  عنوانبهتصور زیر 

 نویسند و از مدرسه اخراجخوانند و نمیتصور این است: این تعداد زیاد از مردم که نمی

رس آنان نشانگر پیروزی کالس داند نمایانگر شکست کالس درس نیست؛ اخراج شده

، این برداشت غلط از مسئولیت برنامۀ آموزشی پنهان مدارس را منعکس درواقعاست. 

کند. )هنری ژیرو متون درخشانی دربارۀ این موضوع نوشته است، و مصرانه از می

 خواهم به کارش رجوع کنند.(خوانندگان می

م مدرسه، شدۀ سیستریزیل محتوای برنامهتنها شامترین معنا نهبرنامۀ آموزشی در وسیع

آموزان بندی، انضباط، و وظایف روز به روز است که از دانشبلکه همچنین شامل زمان

رود. پس، در این برنامۀ آموزشی کیفیتی وجود دارد که پنهان در مدارس انتظار می

ها آن فتکند. مخالتدریج تمرد را از سوی کودکان و نوجوانان تحریک میبهاست و 
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شان آموزان و منافعمربوط به عناصر تهاجمی در برنامۀ آموزشی است که علیه دانش

 کند.عمل می

کنند ممکن است استدالل کنند آموزان را سرکوب میمقامات مدرسه که این دانش

 آموزان در حال، دانشدرواقعدهند. آموزان پاسخ میکه تنها به پرخاشگری این دانش

امۀ آموزشی و دیگر شرایط مادی در مدارس هستند که تاریخ، فرهنگ، واکنش به برن

آموزان عمل های مدرسه ضد منافع این دانشکند. ارزششان را نفی میتجربۀ روزمره

شان از مدرسه است. گویی که سیستم ایجادشده تا کند و مایل به تسریع اخراجمی

سواد آن را ترک بور کرده و بیآموزان از مدرسه عاطمینان حاصل شود که این دانش

 کنند.می

نیت است که هنوز قادر به درک این نوع تفکر نماد بسیاری از آموزگاران خوش

قرار  حت تأثیرتهای داخلی ایدئولوژی غالب نیستند که فضای مدرسه را بسیار مکانیسم

گریز بتکنند یا مکدهد. به دلیل تمرد این کودکان و جوانان که مدرسه را ترک میمی

شی شده توسط برنامۀ آموزهای فکری از پیش تعیینهستند و از شرکت در فعالیت

از درک کلمه )البته نه کلمات خودشان،  درنهایتآموزان کنند، این دانشامتناع می

کنند. بنابراین از عمل خوانش دور باقی بلکه کلمات برنامۀ آموزشی( نیز امتناع می

 مانند.می

فعالیت فکری از منظر غالب بدان ارجاع دادی را روشن  عنوانبهآنچه بیا      ماسدو

تولید و  آموزانهای فکری که توسط این دانشمانع دیگر فعالیت کهطوریبهکنیم، 

یر درگ توانندآموزان میشود. باید تأکید کنیم که این دانشتقویت شده نمی

هایی ها فعالیتکنند، اما ایناین کار را می درواقعهای فکری مکرر شوند، و فعالیت
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خودشان  هایاند. به این معنا که آنان فعالیتهستند که از دیدگاه خودشان تولید شده

 کنند.را تعریف می

فهم این مسائل خارج از تحلیل روابط قدرت دشوار است. برای مثال، تنها      فریره

 د چه چیز درست یا نادرست است. تنهاتوانند تعریف کننکسانی که قدرت دارند می

ی است. منزلۀ روشنفکرتوانند تصمیم بگیرند چه چیز بهکسانی که قدرت دارند می

ر در نظر خواهند روشنفکشود، کسانی که میوقتی پارامترهای روشنفکری تعیین می

گرفته شوند باید به الزاماتی که توسط طبقۀ نخبه دیکته شده دست یابند. برای 

فکربودن فرد باید دقیقاً همان کاری را انجام دهد که قدرتمندان برای روشنفکری روشن

 اند.تعریف کرده

ر فعالیت غیرعقالنی در نظ عنوانبهفعالیت فکری کسانی که قدرت ندارند همواره 

بلکه  بعدی از پداگوژی، عنوانبهتنها کنم بر این موضوع نهشود. فکر میگرفته می

جامعۀ  ای چونسیاست نیز باید تأکید شود. انجام این کار در جامعه بعدی از عنوانبه

ود، دشوار شطور ایدئولوژیکی نفی می، که ماهیت سیاسی پداگوژی بهمتحدهایاالت

است. برای ارائۀ نمایشی صوری از اینکه آموزش در خدمت همه است، الزم است 

ه نفع کردن به به عملماهیت سیاسی پداگوژی نفی شود، تا اطمینان حاصل شود ک

 دهد.طبقۀ حاکم ادامه می

شود ای آموزش برای خدمت بهتر به بشریت منجر به این میشمولی افسانهاین جهان

هاست آموزان برای ترک آن سرزنش کنند. این تصمیم خود آنکه بسیاری خود دانش

 که بخواهند در مدرسه بمانند و موفق شوند.

شود، پذیرش ذیرفتی، پذیرش آموزش دشوار میوقتی بعد سیاسی آموزش را پ

کنند باید شود: که کسانی که ترک تحصیل میگیری طبقۀ مسلط دشوار مینتیجه
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سرزنش شوند. هرچه بیشتر بعد سیاسی آموزش را انکار کنی، پتانسیل اخالقی بیشتری 

ز اکنی. این تا حدودی متناقض است. افراد بسیاری برای سرزنش قربانیان پیدا می

آیند چراکه مقاومت و امتناع آنان از خواندن سواد بیرون میکنند و بیمدرسه عبور می

کلمات مسلط بازنمایانگر خوداثباتی است. از منظری دیگر، این خوداثباتی فرایندی از 

سوادآموزی در معنای عادی و جهانی اصطالح است. به این معنا که امتناع از خواندن 

آموز است که او م انتخاب شده فهم و درکی از سوی دانشای که توسط معلکلمه

 بیند را نپذیرد.گیرد آنچه ناقض جهانش میتصمیم می

آموزان در امتداد خطوط طبقاتی است. آنچه دارید جدایی میان معلم و دانشدر پایان، 

 متحدهایاالتای همچون جامعۀ دانیم انجام تحلیل طبقاتی در جامعۀ پیچیدهاگرچه می

 توانیم انکار کنیم که تقسیم طبقاتی وجود دارد.بسیار دشوار است، نمی

اعی به ۀ طبقۀ اجتممسئلبه ارتباط  متحدهایاالت، آموزگاران در طورکلیبه     ماسدو

، اغلب مطالعات دربارۀ تعداد غیر قابل قبول درواقعدهند. آموزش اهمیتی نمی

شوند. و ه مواجه میمسئلسوادان در سیستم مدرسه از دیدگاهی تکنوکراتیک با بی

های پیشنهادی نیز گرایشات تکنوکراتیک دارند. با اینکه شاید برخی حلراه

ای ممکن میان نرخ باالی ترک تحصیل و زمینۀ اجتماعی و آموزگاران همبستگی

ماند. آموزان را وصف کنند، این همبستگی در سطح توصیف میصادی پایین دانشاقت

ور طو کارشناسان سوادآموزی به طورکلیبه متحدهایاالتاوقات، آموزگاران اغلب 

د ماهیت تواننهایشان که میخاص در ایجاد پیوندهای سیاسی و ایدئولوژیک در تحلیل

خورند. برای مثال، کنند، شکست می بازتولیدی مدارس در این جامعه را روشن

با در آغوش کشیدن  1کار مانند وزیر آموزش ویلیام بنتآموزگاران محافظه

                                                           
1 William Bennett 
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محور، رویکرد بازگشت به اصول را های آموزشی صالحیتکورکورانۀ برنامه

 آموزانمحور شاید به نفع دانشخوانند. اگرچه سختی رویکرد صالحیتفرامی

ه به اکثریت سوادی کال باشد، شک دارم که بتواند مشکل بیسفیدپوست و از طبقات با

سرایت کرده است را درمان کند. نوشداروهایی  متحدهایاالتهای فرودست در گروه

، حقوق پایۀ بهتر برای معلمانهمچون اختصاص ساعات بیشتر به خوانش و ریاضی و 

انگی کنند جاودمی آموز را انکاربه آن عناصر ایدئولوژیکی که تجارب زندگی دانش

آموزان با امتناع از خواندن آنچه برنامۀ آموزشی تصمیم ، دانشدرنتیجهبخشند. می

 دهند.گرفته که بخوانند واکنش نشان می

هیچ تضمینی وجود ندارد که امتداد چنین رویکردی، که اساساً فاقد انصاف و 

ن همچون آموزاهای فرودست است، مقاومت دانشحساسیت برای فرهنگ گروه

طراحان  کههنگامیرا کاهش خواهد داد. « شدهانتخاب»شان از خواندن کلمات امتناع

پوشی های طبقۀ اجتماعی چشمبرنامۀ آموزشی از متغیرهای مهمی همچون تفاوت

کنند، های فرهنگی فرودست به برنامۀ آموزشی را منع میکنند، وقتی پیوستن ارزشمی

، زنندآموزان سر بازمیبخشی به زبان دانشوعیتاز پذیرش و مشر کههنگامیو 

ای آموزشی اشاره ناپذیری، عدم حساسیت، و سختی برنامهها به انعطافاقدامات آن

 اند.دارد که به نفع کسانی طراحی شده که آن را نوشته

لمان ای اکثریت معطور پدرساالرانههای افزایش حقوق به معلمان، که بهبا دادن نشانه

توان ای ناطور فزایندهیابند که بهکند، کسانی که خود را در موضعی میآرام میرا 

نان زدایی بیشتر از آاند که هدفش مهارتگرا مواجهاست چراکه با سیستمی تقلیل

ی پوشچشم ایاند از شرایط مادیها مایلهای مرتبط با آناست. این رویکردها و طرح

همانا  فرسایی مبارزه کنند کهگذران وظیفۀ طاقتشان برای که معلمان در تالش کنند
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آموزان تعلیم موادی است که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژیک در تقابل با واقعیت دانش

 فرودست است.

ی اها در بررسی کمبود زمانی که معلمان برای اجرای وظیفهاین رویکردها و طرح

اش، باید شامل تفکر و تأمل باشد، ناتوانند. عالوه بر این، بعد تدارند که، بنا بر ماهی

اش شود که هدف اصلیفکری تعلیم هرگز توسط سیستمی ارج نهاده نمی

اند تا زدایی بیشتر معلمان و تقلیل آنان به عوامل فنی صرف است که تعیین شدهمهارت

پس سؤالم این است که، آیا ها را بپیمایند. ای پر پیچ و خم از رویهبدون تأمل دخمه

دید شان شکاف عدالتی را تشکنی که این آموزگاران آگاهند که پیشنهاداتفکر می

 است؟« اقلیت»آموزان کردن تعداد زیادی از دانشکند که در حال قربانیمی

 را روشن کنیم.« اقلیت»بیا ابتدا اصطالح     فریره 

 کنم. همچنین آگاهم کهاستفاده می متحدهایاالتاین اصطالح را در زمینۀ      ماسدو

 ماهیتش متناقض است.

ت؟ چقدر از لحاظ ایدئولوژیک آغشته اس« اقلیت»بینی که اصطالح دقیقاً. می     فریره

اره کنی تا به اکثریت مردمی اش کنیاستفاده می متحدهایاالترا در زمینۀ « اقلیت»وقتی 

« اقلیت» دهی. وقتی بهیی آن را تغییر میکه بخشی از طبقۀ حاکم نیستند، ارزش معنا

ان را کنی، اکثریتی که خودشصحبت می« اکثریت»کنی در حقیقت دربارۀ اشاره می

 یابند.خارج از حوزۀ تسلط سیاسی و اقتصادی می

 سوادامریکای بیسوادی که او در میلیون بی 60اگر حق با کوزول باشد،      ماسدو

های میلیون نباید به دیگر گروه 60شوند. این ت تلقی نمیبدان اشاره کرده طبقۀ اقلی

آموزند اما همچنان بخشی از قابل توجهی اضافه شوند که چگونه خواندن را می

 های سیاسی و اقتصادی غالب نیستند.حوزه
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در « یتاقل»، همچون بسیاری کلمات دیگر، تغییر معنایی اصطالح درواقع     فریره

های بسیاری است که بخشی از مکانیسم حفظ تسلط اسطورهکردن خدمت پنهان

 فرهنگی هستند.

ه چطور کنم تحلیل اینکمان حرکت کنیم. فکر میۀ دوممسئلبیا به سمت      ماسدو

ای دارد. نیاز العادهاند اهمیت فوقهای فرودست در کالس درس تولید شدهفرهنگ

های حاکم برنامۀ آموزشی رزشهای فرودست و اداریم روابط خصمانۀ میان فرهنگ

کردن به لهجۀ استانداردی که را درک کنیم. برای مثال، مقاومت در برابر صحبت

برنامۀ آموزشی خواهان آن است. برنامۀ آموزشی غالب در وهلۀ اول برای این طراحی 

دمت که اغلب در خشده است که نابرابری طبقات اجتماعی را بازتولید کند، درحالی

توانند اقلیت نخبگانی است. چطور آموزگاران مترقی امریکای شمالی می منافع یک

زان آموگذاری کنند که در عمل مقاومت دانشروی عناصر فرهنگی متضادی سرمایه

 ای راتوانند نهضت سوادآموزیفرودست تولید شده است، و چطور آموزگاران می

شان را درک کنند تا بعدها نآموزان را قادر سازد که جهااندازی کنند تا دانشراه

 انعنوبهآموزان بتوانند آن را بخوانند؟ به عبارتی، آیا ممکن است از تمرد دانش

آن بتوانند از ماهیت مکانیکی سوادی که توسط  واسطۀبهسکویی استفاده شود که 

ای که مستلزم برنامۀ آموزشی به آنان تحمیل شده فراتر روند، برنامۀ آموزشی

های کلماتی است که بیشتر آنان را رمزگشایی مکانیکی حروف و واج رمزنگاری و

 سازد؟بیگانه می

ۀ تنها در زمینسؤالت کامالً اساسی است. از لحاظ نظری، پاسخ به آن نه     فریره

های و تنش تدر زمینۀ برزیل، و همچنین دیگر مناطقی که تقسیما ، بلکهمتحدهایاالت

رد ارزشمند است. تفاوت عمده در چگونگی طراحی طبقاتی روشنی در آن وجود دا
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هایی نهفته است که پاسخگوی نیازهای متفاوت هر زمینه باشند. برایم و اجرای برنامه

تر است که به سؤالت در زمینۀ برزیل پاسخ دهم. در هر حال، از لحاظ نظری آسان

 امۀ سوادآموزیرساند که آیا توسعۀ برنسؤالت ضرورتاً ما را به این موضوع مهم می

از ای که نسبت به وظیفۀ اساسی موردنیانتقادی درون فضای نهادی ممکن است، برنامه

قدرت غالب مدارس متضاد و خنثی است. به عبارتی، نیاز به بحث دربارۀ بازتولید 

وضوح و بسیار توسط هنری ژیرو و ایدئولوژی حاکم داریم، موضوعی مهم که به

 شمالی مورد بحث قرار گرفته است. دیگران آموزگاران امریکای

های بازتولید تمایل دارند به دام نوعی اغراق مکانیکی بیافتند که در آن این نظریه

کنند که سیستم آموزشی ایدئولوژی غالب را واقعیت حقیقی و عینی را تفسیر می

کند. درون سیستم آموزشی وظیفۀ دیگری وجود دارد که مستقل از بازتولید می

کم، از منظر طبقۀ حا های طبقۀ حاکم باید توسط آموزگاران آگاه عملی شود.خواسته

رایند ای که متضاد فاش است. اما وظیفۀ آموزشیوظیفۀ آموزشی بازتولید ایدئولوژی

انتخاب  موجود برای وضعتواند توسط کسی انجام شود که بازتولیدگرانه است نمی

ری ذاتی حفظ نابراب درواقعشده است. این وظیفه باید توسط آموزگاری انجام شود که 

 پذیرد.موجود را نمی در وضع

 کند چراکه اوهای حاکمی که بر مدرسه تحمیل شده را رد میآموزگار مترقی ارزش

، طبیعتاً خواهد وضع موجود را دگرگون کند.رویایی متفاوت دارد، چراکه می

دگرگونی وضع موجود بسیار دشوارتر از حفظ آن است. سؤالی که مطرح کردی دقیقًا 

به این نظریه مربوط است. همانطور که گفتم، فضای آموزشی ایدئولوژی غالب را 

م های حاک، ممکن است که درون نهادهای آموزشی ارزشحالبااینکند. بازتولید می

 شده را رد کرد.تحمیل
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از واقعیت  برداریلوژی غالب ضرورتاً بر واقعیتی مبهم داللت دارد. پردهبازتولید ایدئو

 شود که در آن آموزگاران مترقی و از نظر سیاسیبه فضایی برای تغییر ممکن منجر می

روشن باید به کار گرفته شوند. معتقدم که این فضا برای تغییر، هرچقدر کوچک، 

است،  تر از برزیلجامعه بسیار پیچیده ، کهمتحدهایاالتهمیشه در دسترس است. در 

وظیفۀ تأکید بر واقعیت دشوارتر است. در این فرایندآموزگاران باید حالتی سیاسی 

 طرفی پداگوژیک است.اتخاذ کنند که نافی اسطورۀ بی

اشند طرف بتوانند خودشان را به اینکه متخصصان آموزشی بیاین آموزگاران نمی

گی توانند آموزگارانی باشند که تنها با ابعاد فنی دوزبانتقلیل دهند. برای مثال، آنان نمی

مرتبط هستند، بدون درکی کامل از پیامدهای سیاسی و ایدئولوژیک دوزبانگی و 

. آموزگاران باید بدل به افرادی آگاه شوند که با دهمتحایاالتگرایی در چندفرهنگ

 کنند.شان زندگی میتوجه به رویاهایشان درون فضای آموزشی

به منظور موفقیت در توانند خودشان با موفقیت کار کنند، آموزگاران نمی

آموزان فرودست در فرایند سازی عناصر فرهنگی که توسط دانشیکپارچه

آموزگاران  ، ایندرنهایتباید با همکاری یکدیگر کار کنند. شان تولید شده، آموزشی

ن ها فضای محدود برای تغییر ممکآن واسطۀبههایی را ابداع و خلق کنند که باید روش

ها نیاز دارند از جهان فرهنگی که در دسترس آنان است را به حداکثر برسانند. آن

آموزان د، برای قادرساختن دانشنقطۀ عزیمت استفاده کنن عنوانبهشان آموزاندانش

 کسانی که دارای هویت فرهنگی خاص و مهمی هستند. عنوانبهبه بازشناسی خودشان 

های آموزان نیازمند احترام و مشروعیت گفتماناستفادۀ موفق از جهان فرهنگی دانش

ر نیست. تآموزان است، یعنی کدهای زبانی آنان که متفاوت است اما هرگز پستدانش

ها را آموزان احترام بگذارند و آنوزگاران همچنین باید به رویاها و انتظارات دانشآم
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سی پوست آموزگاران باید به انگلیهای سیاهدرک کنند. برای مثال، در مورد امریکایی

سیاه احترام بگذارند. رمزنگاری و رمزگشایی انگلیسی سیاه با همان سهولت انگلیسی 

و  پوست رمزنگاریهای سیاهوت این است که امریکاییاستاندارد ممکن است. تفا

 یابند. اگرچه مشروعیتتر مینهایت آسانرمزگشایی لهجۀ تألیفی خودشان را بی

ابزاری آموزشی مانع نیاز به کسب مهارت در کد زبانی گروه  عنوانبهانگلیسی سیاه 

 شود.مسلط نمی

هایی را بفهمند که از روشفراتر از موضوع کد زبانی، آموزگاران باید      ماسدو

 کنند. در برخیهای مختلف را رمزنگاری میبینیهای مختلف جهانها لهجهطریق آن

موارد، ارزش معنایی واژگان خاص متعلق به انگلیسی سیاه اساساً متفاوت از خوانشی 

رفته است. نخستین موضوع مهم این است است که لهجۀ استاندارد و غالب نشأت گ

ند، بلکه کشان را منعکس میتنها واقعیتپوست نههای سیاهکه کد زبانی امریکایی

 ها در لحظۀ تاریخی معینی است. اصطالحاتی که مرتبطکنندۀ تجربۀ زیستۀ آنمنعکس

با فرهنگ مواد مخدر، ازخودبیگانگی روزمره، و مبارزه برای بقا در شرایط 

های یدهند که امریکایها هستند گفتمانی را شکل میراستاندارد و غیرانسانی زاغهغی

 پوست هیچ مشکلی در استفاده از آن ندارند.سیاه

روع توانند شپوست میآموزان سیاهرحم است که دانشاز این واقعیت خام و گاهی بی

اخل و خارج از شان در دبرداری از ابهامی کنند که مشخصۀ وجود روزمرهبه پرده

زدایی از واقعیت شان ابزاری قدرتمند برای ابهاممدارس است. بنابراین، زبان

ای است که توسط برنامۀ آموزشی غالب برایشان از پیش آماده شده است. شدهتحریف

 عنوانهبهمانطور که در فصل پایانی این کتاب بحث خواهیم کرد، زبان هرگز نباید 

م شود. زبان همراه ایدئولوژی قرار دارد، و به همین دلیل در ابزار صرف ارتباطات فه
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هر پداگوژی رادیکالی باید پیشنهادات مشخصی جهت ارائۀ فضا برای رهایی 

 آموزان داده شود.دانش

آموزان است که شما و با استفاده از همۀ ابعاد زبان، سلیقه، و... دانش     فریره

شده وارد شوید که منافع فوری افراد در ریزینامهتوانید به محتوای برآموزان میدانش

د که گوییقدرت را مدنظر دارد. برای مثال، از موضعی وابسته و مظلومانه به آنان نمی

چراکه این نوع از الزامات برنامۀ حق هیچ اظهارنظری در مادۀ مطالعۀ علمی را ندارند 

آموزان فرودست نیز به آموزان طبقۀ حاکم است. دانشآموزشی تنها به نفع دانش

، حالبااینشده از طریق مطالعۀ برنامۀ آموزشی غالب نیز نیاز دارند. های کسبمهارت

کردن درکی کامل از واقعیت تحمیل شود، درکی ها هرگز نباید با قربانیاین مهارت

آموزان را قادر به توسعۀ خویشتنی مثبت پیش از گالویزشدن با نوع دانشی که دانش

 سازد.ج از جهان بالواسطۀ آنان است، میکه خار

روع به توانند ششان داشته باشند است که میتنها پس از اینکه درکی استوار از جهان

ها کنند. برای کسب دانش منتخب موجود در برنامۀ آموزشی غالب کسب دیگر دانش

ست د آموزان فرودست بهباید هدفی در فرایند توانمندسازی خود و گروه توسط دانش

 شان برای تغییر شرایط مادیطور مؤثر در مبارزهتوانند از دانش حاکم بهها میآید. آن

ای که آنان را به بردگی گرفته استفاده کنند. اما نباید هرگز اجازه دهند و تاریخی

دانشی که به نفع طبقۀ حاکم است آنان را رام کند یا، در برخی موارد، آنان را تبدیل 

آموزان باید تدریجاً تحت تسلط دانشوچک کند. برنامۀ آموزشی غالب به ستمگران ک

شان برای برابری و عدالت اجتماعی به آنان در مبارزه کهطوریبهوابسته قرار گیرد 

 کمک کند.
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شناسانه نیست. این است که در مورد این دیدگاه سیاسی است و صرفاً معرفت

بتوانند  تسلط به انگلیسی کامالً استاندارد دارند تاپوست، آنان نیاز به های سیاهامریکایی

شان در جامعه مبارزه کنند. اما این بدان معنا طور مؤثر برای حفظ و مشارکت کاملبه

نیست که انگلیسی استاندارد زیباتر یا برتر از انگلیسی سیاه است. تصور برتری زبانی 

 طور تصنعی تحمیل شده است.به

گر سالحی علیه نیروهای سرکوب عنوانبهتواند استاندارد می پس انگلیسی     ماسدو

راهی برای حفظ نظم اجتماعی کنونی استفاده  عنوانبهدیده شود که از این لهجۀ مسلط 

تواند کنند. همچنین باید اشاره کنیم که تسلط انتقادی به لهجۀ استاندارد هرگز نمیمی

گویشی اجتماعی موجود است که بدون توسعۀ صدا به دست آید، صدایی که درون 

 دهد.واقعیت را شکل می

ای دقیقاً. منظورم از ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک ضروری در هر پداگوژی    فریره 

خالق  ها مستقیماً به ظرفیتۀ روشمسئلکند همین است. بودن میکه پیشنهاد انتقادی

است.  ند خطرکردنو مبتکر آموزگاران سیاسی مرتبط است. خالقیت مشخصاً نیازم

تواند از طریق درکی کامل ای که تاکنون مورد بحث قرار دادیم میوظایف آموزشی

بودن و از ماهیت سیاسی و ایدئولوژیک آموزگاران، و از طریق تمایل به خالق

یار دهد. در جوامع بسهایی انجام شود که به این خالقیت اجازۀ شکوفایی میخطرکردن

ام که مردم همراه خود یک تجربۀ تاریخی ، متوجه شدهحدهمتایاالتمدرن همچون 

کنند که زمینۀ کلی وجود انسان را همواره دارانه را حمل میطوالنی سرمایه

ی که مثال، ترس از نگرفتن ترفیع، ترس عنوانبه –کند گرفته از ترس حفظ مینشأت

انند ترفیع اشند تا بتورفتار بکند تا برای سالیان متمادی خوشآموزگاران را مشروط می

رای شان بها پس از آن، اگر ترفیع نگیرند، از ترس شانس دومدریافت کنند. سال
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شوند می شان رد شود، با این تالش سرگرممانند. اگر ترفیعگرفتن ترفیع اهلی باقی می

که بفهمند چه سوءرفتار ممکنی منجر به رد ترفیع شده است. اگر ترفیع به آنان اعطاء 

اند ، البته که هیچ دلیلی برای تغییر رفتاری که برای آن هدیۀ ترفیع دریافت کردهشود

 وجود ندارد.

فهم این ترس از خطرکردن یا مبتکربودن، و  کنمموافقم، اما فکر می     ماسدو

کند، مهم است. در برخی موارد، اغلب ای که آن را تولید میهای اجتماعیمکانیسم

نند کی و اخالقی را قربانی کمک به حفظ وضع موجود میآموزگاران اصول آموزش

ماعی توانند پاداش ترفیع یا پیشرفت اجتمی کهطوریبهاند، که غیرخالق شناخته شده

شخصی دریافت کنند. این سازش به فقدان شفافیت سیاسی مرتبط است، که در 

سیسی آموزشی شود تا در پراکدرازمدت مانع از هر امکانی برای این آموزگاران می

ۀ شفافیت لمسئتوانی دربارۀ این شود. آیا میبخشی میدرگیر شوند که منجر به آگاهی

 ، بحث کنی؟متحدهایاالتسیاسی در میان آموزگاران جوامع بسیار مدرن، همچون 

اره کردی، به آن اش« شفافیت سیاسی» عنوانبهپیش از توضیح دربارۀ آنچه     فریره 

 وانعنبهاجازه بده ابتدا این مفهوم را تعریف کنیم. تالش خواهم کرد آنچه گاهی 

دهم را توضیح دهم، چیزی که در بدان ارجاع می« شفافیت سیاسی پیش از کنش»

 روند تکامل پراکسیس سیاسی ضروری است.

ستفاده شده ا« پیش از کنش»عبارت است که در  پیشنگرانی نخست ما مرتبط با قید 

 عنوانهببه کنشی خاص اشاره دارد، اجازه بده بگوییم کنش الف، تا  پیشاست. این 

لی از عمل به هر شک پیشاین  ای سیاسی در فرایند مبارزه و دگرگونی فهم شود.وظیفه

کند یواقعیت اشاره ندارد. فهم آن ما را ملزم م« خوانش»برای دستیابی به شفافیت در 
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مان در جهان امتداد بخشیم. فهم حساسیت جهان خارج که به تجربۀ انتقادی و رادیکال

 ایم.شده یا عملی که بر آن تأمل کردهدهد، عملی که زیستهاز عمل ما رخ نمی

انیکی تواند در تکرار صرفاً مکام نمیخوانده« شفافیت سیاسی»در تحلیل نهایی، آنچه 

که کمتر یا قرائت ) متحدهایاالتیافت شود، برای مثال، انتقادات رسمی از امپریالیسم 

مکانیکی نیست( عبارات مارکس. این نوع از وضع فکری به تصور من از شفافیت 

 سیاسی مرتبط نیست.

 تر در پراکسیس سیاسی است، و در آنسی لزوماً برای درگیری عمیقشفافیت سیا

فهم شده  1وخوبی توسط فری بتپراکسیس مورد تأکید قرار گرفته است. این مفهوم به

است، در کتابی که اخیراً همراه یکدیگر در برزیل به پایان رساندیم. با توجه به بتو، 

رک سی دارد( کسی است که از دوبیش شفافیت سیاشده )فردی که کمفرد سیاسی

مثابۀ مثابۀ فرایند بیولوژیکی محض فراتر رفته و به درکی از زندگی بهزندگی به

 ای، تاریخی، و جمعی رسیده است.فرایندی زندگینامه

 «طنابی از اطالعات»کند که بتو سازی میدر این لحظه، این فرد چیزی را مفهوم

ی از اطالعات را داشته باشیم و هنوز قادر به خواند. روی طناب ممکن است جریانمی

تواند ه میشده کسی است کپیوند یک تکه از آن به تکۀ دیگر نباشیم. فرد سیاسی

قطعات مختلف و اغلب پراکنده در جریان را مرتب کند. این فرد باید قادر باشد از 

صل کند، یا را مت 3و ریگان 2طریق جریان اطالعات غربال کند و، برای مثال، پینوشه

در  4را آنطور که برای کنتراها« مبارزان آزادی»محتوای ایدئولوژیک اصطالح 

                                                           
1 Frei Betto 
2 Pinochet 
3 Reagan 
4 Contras 
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شان برای تخریب فرایند انقالبی در نیکاراگوئه به کار برده شده را بفهمد. این تالش

لیه ع نظامی عملبرای بیند، آنطور که می« تروریسم»ایدئولوژی را در مفهوم فرد 

 های مرگ هزاران زن، کودک،کار گرفته شده که با جوخه رحم بهای بیدیکتاتوری

ست طور موجزی سیامثال، نوام چامسکی به عنوانبه کشد.گناه را میو غیرنظامی بی

، با اشاره به تناقضات در 1جزر و مد چرخشکتاب امریکایی در امریکای التین را در 

 کند.، تحلیل میمتحدهایاالتمداخلۀ 

حدی ممکن است که بر حقایق روزمره تأمل کنیم، و تا حدی که شفافیت سیاسی تا 

کردن آنان یا اطالع از آنان( فراتر رویم تا بتوانیم به مان )ظرفیت حساز احساسات

تر از واقعیات دست یابیم. حتی پیش از این، هنوز در سطح تدریج به فهمی دقیق

د م. این در فراینترشدن از لحاظ سیاسی کنیتوانیم شروع شفافحساسیت، می

 دهد )در باال توضیح داده شد(.ای، تاریخی، و جمعی بتو رخ میزندگینامه

نیم، کآموزان روشنفکر کار میها وقتی با گروهی از دانشبرای من، یکی از امکان

برای مثال، این است که آنان را برای فهم واقعیت اجتماعی و تاریخی به چالش بکشیم، 

 لکه واقعیتی که جاری است. واقعیت در این معنا فرایند شدن است.نه واقعیتی معین، ب

ت های شناخسوژه عنوانبهبفهمند آموزان را به چالش بکشیم تا ما نیاز داریم دانش

ل های قابشوند( رابطۀ ما با ابژههایی که تولید میابژه)گاهی دانش موجود، گاهی 

ی نیاز داریم به سطحی از درک پیچیدگ ها تقلیل یابد.تواند به خود ابژهشناخت نمی

ها برسیم. به عبارتی، نیاز داریم آنان را به چالش بکشیم تا کلیت روابط میان ابژه

 کنند.مواجه شویم که با آن کار می« طناب اطالعات»منتقدانه با 

                                                           
1 Turning the Tide 
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چه در سطح دانشگاه کار کنیم و چه در سوادآموزی بزرگساالن، چه درگیر حساسیت 

ها در تر از واقعیات، یکی از دشواریباشیم و چه در تعقیب درکی دقیق ناب واقعیات

این است که همواره موانعی « طناب»مختلف اطالعات روی « قطعات»تلقی انتقادی از 

سازد. اگر به دلیل همین موانع ایدئولوژیک وجود دارد که شفافیت سیاسی را مبهم می

آن اظهارات  واسطۀبهدهیم که توانستیم سهولتی را توضیح نبود، چطور می

تهدیدی  1جمهور ریگان دربارۀ اینکه کشوری ضعیف و فقیر همچون گرانادارئیس

 شود را پذیرفتیم؟محسوب می متحدهایاالتپیکر برای قدرت غول

شفافیت سیاسی همواره به درکی پویا میان حساسیتی کمتر منسجم نسبت به جهان و 

دارد. از طریق عمل سیاسی حساسیت کمتر منسجم از تر از جهان داللت فهمی منسجم

تر از منسجم تر به درکیکند و اشتغاالت فکری دقیقنسبت به جهان شروع به بهبود می

تر را یکی از لحظات بنیادین هر شود. این گذار به حساسیتی منسجمجهان منجر می

 اتر رود.رکند از توصیف صرف واقعیت فدانم که تالش میپراکسیس آموزشی می

ا هر جای ی متحدهایاالتسوادی در کنی بیپیش از اینکه بتوانیم عمل سیاسی ریشه

دیگر را بفهمیم نیاز به شفافیت سیاسی داریم. آموزگارانی که شفافیت سیاسی ندارند 

آموزان کمک کنند تا کلمه را بخوانند، اما از توانند به دانشدر بهترین حالت می

ا آموزان رای که دانشکمک به آنان برای خواندن جهان ناتوانند. نهضت سوادآموزی

 سازد نیاز به شفافیت سیاسی دارد.ان میقادر به خواندن جه

اند نظریۀ سوادت را تالش کرده متحدهایاالتبسیاری از آموزگاران در      ماسدو

« چگونگی»کنند که تو هیچ اطالعاتی دربارۀ عملی کنند. آنان اغلب شکوه می

ای کویژه افریقا و امریهای نظری و تجاربت در دیگر مناطق جهان، بهکردن ایدهعملی

                                                           
1 Grenada 
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توانی دانی؟ اگر نه، میدهی. نخست، آیا این انتقادات را وارد میالتین، نمی

نند کمیل که شاید هنوز هم احساس ترس میهای بسیاری از آموزگاران خوشنگرانی

 را به کتابچۀ راهنمایی برای فرهنگ آموزشی هدایت کنی؟

اران اینکه آموزگ این سؤال دو بخش دارد. نخست به سکوت من در گفتن     فریره

ردد که طرح گدر نظریاتی بازمی گیریجهتگردد. دومی به فقدان چه باید بکنند برمی

 ام.کرده

ل شود؟ تجارب و اعمابیا بخش اول را در نظر بگیریم. چه چیز در هر عملی تولید می

توانند صادر شوند و نه وارد. ناممکن است به درخواست کسی برای واردات نه می

های دیگر جامۀ عمل بپوشانید. چطور فرهنگی از تاریخ و زمان تاریخی از زمینه اعمال

تواند از فرهنگی دیگر بیاموزد؟ با توجه به اینکه صادرات و واردات اعمال متفاوت می

 تواند از تجربۀ جامعۀ دیگر بیاموزد؟ای میو تجارب ناممکن است، چطور جامعه

رد تواند عمل و تجربۀ فتوضیح بده که در شرایط عینی چطور کسی می     ماسدو

 دیگری را بازسازی کند؟

 باید رویکردی انتقادی نسبت به عمل و تجربه داشته باشید تا بازسازی شود.     فریره

 منظورت از رویکرد انتقادی چیست؟     ماسدو

گران برای فهم اعتبار عوامل اعمال و تجارب دیبه  منتقدانه شدننزدیک     فریره

اجتماعی، سیاسی، تاریخی، فرهنگی، و اقتصادی مرتبط با عمل و تجربه برای بازسازی 

آن است. به عبارت دیگر، بازکشف درک تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و 

 ها تا بازسازی شود.اقتصادی از عمل و طرح

ور رود. برای مثال، چطبه کار می خوبیها بهاین فرایند انتقادی برای خوانش کتاب

تواند لنین را برای زمینۀ امریکای التین به کار برد بدون اینکه تالش کند کسی می
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درکی انتقادی، سیاسی، و تاریخی از دورانی داشته باشد که لنین در آن نوشته؟ 

خاص  انیای خاص در زمسادگی متنی نوشتاری از لنین را با توجه به روسیهتوانم بهنمی

ای جدید از متنش، لنین به ضرورت داشتن درکی انتقادی دریافت کنم. در مقدمۀ نسخه

نوشته توجه کرده است. در مورد خودمان نیز فهم ای که در آن متن را میاز لحظه

ای لحظۀ تاریخی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی ضروری است، شرایط عینی

سادگی هتوانم به که لنین متن را بیافریند. آنگاه، نمیکه در وهلۀ اول منجر به این شد

از متن لنین استفاده کنم و به معنای واقعی کلمه آن را بدون بازنویسی و بازسازی برای 

 زمینۀ برزیلی به کار برم.

 شود؟این بازنویسی شامل چه چیز می     ماسدو

انم بفهمم تونین را بفهمم، میتا جایی که پارامترهای مبارزه در روسیۀ زمان ل     فریره

توانم ببینم چطور اصول کلی دادن است. میکه چه چیز در برزیل امروز در حال رخ

توانند بازکشف شوند. دیگر اصول شاید باید برای زمینۀ ما تعدیل خاص و معتبر می

ای که متن کنم ناممکن است هیچ متنی را بدون درکی انتقادی از زمینهشوند. فکر می

 دهد بخوانیم.دان ارجاع میب

وقتی نم. کبیا به سؤالت بازگردیم که چرا از دادن به اصطالح دستورالعمل امتناع می

گویم موافق خواند، لزوماً با همۀ آنچه میآموزگاری از امریکای شمالی کارم را می

هایم تهشکند از نوچیز با من موافق باشد(، اما احساس میتواند دربارۀ همهنیست )او نمی

متأثر شده است، بیش از اینکه صرفاً مرا دنبال کند، او باید شروع به تالش برای درک 

 کردم. این آموزگار باید کامالً شرایطای کند که در آن کار میانتقادی شرایطی زمینه

ه اوج ب پداگوژی ستمدیدگانای که مثالً در اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و تاریخی

 خود رسیده بود را بفهمد.
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آموزگاران باید همۀ این شرایط را در زمینۀ خودشان نیز بررسی کنند. وقتی کسی 

ربارۀ را تولید کرده و همچنین د پداگوژی ستمدیدگانکند که ای فکر میدربارۀ زمینه

کند.  پداگوژی ستمدیدگانتواند شروع به بازآفرینی کند، میزمینۀ خودش فکر می

مند که فهاگر آموزگاران به این بازسازی رادیکال وفادار باشند، اصرارم بر این را می

ه در هایی کهای شناخت را بر عهده گیرند؛ به معنای سوژهیادگیرندگان نقش سوژه

شناسند. این بنیاد اتخاذ موضعی کنار آموزگار، که او نیز سوژۀ شناخت است، می

 ، و سیاسی است.شناختی، فلسفی، پداگوژیکمعرفت

مورد  گیری در ایناین چیزی برای خواندن کارم به منظور شناسایی مواضعم و تصمیم

اما فرد نباید همان کاری را انجام دهد که من در عملم  است که آیا معتبر هستند یا نه.

 انجام دادم.

خت را های شنادر اصل، آموزگاران باید سخت کار کنند تا یادگیرندگان نقش سوژه

 ها زندگی کنند. آموزگاران ومثابۀ سوژهبر عهده گیرند و بتوانند این تجربه را به

یادگیرندگان مجبور نیستند دقیقاً همان کاری را انجام دهند که من به منظور تجربۀ 

های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، و بودن انجام دادم. چراکه تفاوتسوژه

ینه است شروع به ایفای نقش در تعریف رابطۀ میان سیاسی که مشخصۀ دو یا چند زم

ای خاص هستند. های جامعهآموزگار و یادگیرنده خواهد کرد، که به اصطالح ارزش

 کنم.به همین دلیل است که از نوشتن دستورالعمل امتناع می

ها توانم بگویم آموزگاران امریکای شمالی باید چه کنند. زمینهحتی اگر بخواهم، نمی

ناسم. شای که آموزگاران امریکای شمالی در آن باید کار کنند را نمیرایط مادیو ش

دانم دقیقاً دانم چطور بگویم که آنان باید چه کنند. بیشتر، نمیه این نیست که نمیمسئل

ر اند. انکاهای خودم شکل گرفتههای من در زمینهچه باید بگویم چراکه دیدگاه
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تی از کنم وقکمک کنم. فکر می متحدهایاالتزگاران توانم به آموکنم که مینمی

های مختلف دربارۀ کردم و در مباحثات عینی با گروهدیدن می متحدهایاالت

ام. در این مباحثات نشان دادم کردم، این کار را انجام دادههایشان مشارکت میپروژه

تنی بنویسم توانم ماما نمیام، شاید قادر به تسهیل کار آنان باشم. که، با توجه به تجربه

 شمول باشد.های جهانکه پر از پیشنهادات و توصیه

حت کنند که چقدر تکنند آشکار میوقتی برخی آموزگاران در این نقطه مرا نقد می

ی که هایجنگند، و چقدر در فهم روشتأثیر ایدئولوژی غالب هستند که علیه آن می

 نند.کنند ناتواخودشان آن را بازتولید می

پیشنهاد کردم که این موضوع را برای  متحدهایاالتآموزان بار به گروهی از دانشیک

در  1984ارشد خود مورد توجه قرار دهند: چند متن در سال تز کارشناسی

مثال، دربارۀ چگونگی یافتن دوست،  عنوانبهوجود داشت که،  متحدهایاالت

؛ متونی که در وهلۀ اول دستورالعمل ها باشدپیداکردن شغل خوب، یا توسعۀ مهارت

اند. ای که آنان را تولید کرده توضیح داده شدهباشد؟ این متون در قالب زمینۀ کلی

یشتر به کنند، که در اصل بآموزگاران بسیاری هستند که از این نوع متون استقبال می

اید قکند. من حاضر به نوشتن چنین متونی نیستم، چراکه عزدایی کمک میمهارت

 کند.کردن ذهن را تغذیه میاهلیام مخالف این ایدئولوژی است که سیاسی

 ، یا هر جای دیگر، گفتن این است که: ببین،متحدهایاالتام در برای من، وظیفۀ اصلی

ام الف، ب، پ است. این موضع سیاسی مستلزم آن است که ثبات میان موضع سیاسی

محدودکردن فاصلۀ میان این دو است.  گفتمان و عملم را حفظ کنم. این شامل

 خوانمش.می« انسجام»محدودکردن فاصلۀ میان گفتمان و عمل چیزی است که 
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کنم، و پس از تأملی به لحاظ نظری عملم را ای دربارۀ عملم صحبت میدر هر زمینه

کنم. از اینجا به بعد، باید دیگر آموزگاران، از جمله کسانی که در کشور خودم بیان می

ابژۀ تأمالت خودشان  عنوانبههستند، را به چالش بکشم تا عمل و تأمالت من را 

شان را تحلیل کنند تا بتوانند شروع به بازکشف آنان در عمل کنند. برگزینند و زمینه

یک آموزگار است؛ نه اینکه متکبرانه تظاهر کنم که آموزگار  عنوانبهاین نقشم 

 هستم. متحدهایاالتآموزگاران در 

این عدم انسجام که دربارۀ آن صحبت کردی یک مشکل است. اگرچه      ماسدو

برخی آموزگاران امریکای شمالی به لحاظ نظری با تو موافق هستند، در عمل همچنان 

تواند شکست در ایجاد هماهنگی این مییابند. خود را مشروط به ایدئولوژی غالب می

ی می مستقیم با انسجام الزم برای حفظ منظرمیان نظریه و عمل باشد که منجر به تصاد

ولید تواند عناصر بازتاین می شود.مختصر از پروژۀ سیاسی و پداگوژیکِ در دست می

در تضاد  اتناآگاهانۀ ایدئولوژی غالب توسط آنان باشد، که با اصول بنیادین نظریه

 است.

دهد. دهد؛ در برزیل نیز رخ میرخ نمی متحدهایاالتدقیقاً. البته، این تنها در      فریره

ای که در برزیل میان گفتمان انقالبی آموزگاران و عمل آنان وجود دارد بسیار فاصله

زیاد است. یافتن روشنفکرانی که مقتدرانه دربارۀ حق طبقات فرودست برای رهاکردن 

 کردن صرف دربارۀ طبقۀ کارگرگویند معمول است. عمل صحبتخودشان سخن می

تنها  گرایی از سوی این روشنفکران است.مثابۀ ابژۀ تأمالت روشنفکران، بوی نخبهبه

گرایی وجود دارد، که آن نیز اقتدارگرایانه است و بر یک راه برای غلبه بر این نخبه

کردن تناقض در گفتمان انقالبی روشنفکران داللت دارد. این روشنفکران باید صحبت

آنان صحبت کنند. وقتی آموزگاران  همراهوقف کنند و طبقۀ کارگر را مت دربارۀ
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طور خودکار شروع به بازآموزی کنند، بهخودشان را به طبقات کارگر عرضه می

 کنند.می

کنند؛ همچنین آنان شروع به فهم و احترام به تولید فرهنگی طبقۀ کارگر می     ماسدو

 ای عینی فرهنگ.هجنبه عنوانبهبرای مثال، اشکال مختلف مقاومت آنان 

 دقیقاً.     فریره

های وهفهم تولید فرهنگی گرمثال،  عنوانبههمچنین مهم است تأکید کنیم،      ماسدو

بخش ضروری است. در غیر فرودست در هر تالشی برای توسعۀ نوعی سواد رهایی

ای رادیکال این صورت توسعۀ ساختارهای پداگوژیک تحت پوشش پداگوژی

های ایدئولوژیک طبقۀ حاکم را آموزان به حوزهخواهد بود که اهداف جذب دانش

های فرودست عنصر مقاومت و انه از فرهنگ گروهپنهان کرده است. قدردانی منتقد

د در سازآموزان را قادر میسکویی است که دانش عنوانبهچگونگی استفاده از آن 

 تاریخ و تجربۀ زیستۀ خودشان باسواد شوند.

خود  هایای مهم اشاره کردی که هنری ژیرو با فصاحت در نوشتهبه نکته     فریره

مت. یکی از وظایف یادگیری آموزگارانی که خود را ۀ مقاومسئلشرح داده است: 

نتقادی گیرند باید درک اتری است( در نظر میواژۀ مناسبت« انقالبی»مترقی )به نظرم، 

سطوح مختلف مقاومت از سوی طبقات فرودست باشد، یعنی سطوح مقاومت آنان با 

 توجه به سطوح درگیری میان آنان و طبقات حاکم.

، درواقعشود؛ و شان میومت منجر به درک بهتر شما از زبانفهم این اشکال مقا

های شان درک کنید. زبان روشتوانید مقاومت آنان را بدون فهم جوهر زباننمی

سازد. به عبارت دیگر، زبان منظری اجمالی از چگونگی مقاومت مردم را آشکار می

 دهد.بقای مردم به شما می
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فاع مثابۀ راهی برای دطبقات ستمدیده به« هوشیاری»فهم مقاومت منجر به قدردانی از 

شود. این هوشیاری تا حدی که بخشی از شبکۀ اجتماعی از خودشان علیه حاکم می

طبقۀ ستمدیده است، اجتماعی است. این هوشیاری از طریق استفادۀ زبان، آثار هنری، 

را توسعه  سازیشود. بدن ستمدیده ایمنشان آشکار میو حتی در فیزیولوژیموسیقی، 

دهد تا از خودش در مقابل شرایط خشنی که تحت انقیادش درآمده دفاع کند. اگر می

انی ها امریکای التینی و افریقایی به بقا در شرایطی غیرانساین چنین نبود، چطور میلیون

های آوریم. بدندهند. تحت شرایط مشابه، تو و من بیش از یک هفته دوام نمیادامه می

 ز مجبور نبوده سیستم ایمنی را برای مبارزه با آن نوع واقعیت خشن توسعه داد.ما هرگ

باز هم، فهم واقعیت ستمدیده، همانطور که در اشکال مختلف تولید فرهنگی منعکس 

ود که از شمنجر به درکی بهتر از بیان فرهنگی می –زبان، هنر، موسیقی  –شده است 

کنند. این عبارات فرهنگی نیز سطح بیان میطریق آن مردم تمردشان علیه حاکم را 

 کند.مبارزۀ ممکن علیه ستم را بازنمایی می

ای در اغلب شهرهای العادههای فوقهای دیواری و گرافیتیبرای مثال، نقاشی

ن هستند. کار ساکن آانگیزتر، طبقۀ بیوجود دارد که طبقۀ کارگر و، غم متحدهایاالت

کرد ها تجلیات فرهنگی و سیاسی هستند. همراه هنرمندی از این اشکال استفاده میاین

ارها پوستی گفت که روی دیواز شیکاگو دیدن کردم و او به من دربارۀ هنرمندان سیاه

 رنتیجهدکشند. هرچند بسیار هنری و یده میتصاویری از تجربۀ روزمرۀ طبقات ستمد

 زیبا هستند، در عین حال عملی سیاسی نیز هستند.

این آثار هنری روشی هوشمندانه هستند که طبقۀ تحت سلطه برای محکومیت سلطۀ 

ری کردن آنان از طریق بیان هنکنند. محکومناعادالنه و اغلب سرکوبگر استفاده می

ه کنند. این زمینۀ ستم است کبا بیان هنری پنهان می شان رااست و گاهی محکومیت
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شود. حق با ژیرو است: هر باعث نیاز طبقات ستمدیده به هوشیاری و مقاومت می

پداگوژی رادیکالی ابتدا باید کامالً پویایی مقاومت از سوی یادگیرندگان را بفهمد. 

اگوژی ی مردم: پدهاجشنبرای مثال، سال گذشته کتابی جالب در برزیل منتشر شد: 

های مختلف مردم، را . نویسنده تجلیات فرهنگی مختلف، لحظات جشن1مقاومت

ا نیز بیان شان رمثابۀ تجلیاتی فرهنگی که از طریق آن مقاومتکند، اما بهتحلیل می

 کنند.می

فهم فرهنگی از این منظر برای آموزگار رادیکال اساسی است. تفاوت بنیادین میان 

تجاعی و آموزگاری رادیکال به ظهورات مقاومت مرتبط است. آموزگاری ار

مند به شناخت سطوح مقاومت و اشکالی است که به خود آموزگار ارتجاعی عالقه

هایی که گیرد تا بتواند مقاومت را خفه کند. آموزگار رادیکال باید اشکال و روشمی

کردن ، بلکه برای روشنکردن دالیل مقاومتکنند را، نه برای پنهانمردم مقاومت می

 ماهیت این مقاومت در سطح نظری بشناسد.

آموزگار رادیکال نباید منحصراً در سطح نظریه بماند. او باید از مقاومت      ماسدو

و  شانفرهنگآموزان را قادر به باسوادشدن در ابزاری استفاده کند که دانش عنوانبه

 سازد.کدهای طبقات حاکم می

خواهد میان آموزگار ارتجاعی و رادیکال این است که ارتجاعی می تفاوت     فریره

خواهد دربارۀ دربارۀ مقاومت بداند تا آن را پنهان یا سرکوب کند، و رادیکال می

مقاومت بداند تا گفتمان مقاومت را بهتر بفهمد، و ساختارهای پداگوژیکی فراهم کند 

 اهند کرد.آموزان را قادر به رهاساختن خودشان خوکه دانش

                                                           
1 The Feasts of the People: Pedagogy of Resistance 
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گیری در توانی اکنون به بخش دوم سؤالم، دربارۀ فقدان جهتمی     ماسدو

 هایت بپردازی.طرح

ه برای جهت را حفظ کنی کتوانی حالتی بیآموزگار، تنها زمانی می عنوانبه     فریره

گفتمانی فریبکارانه تالش کنی؛ گفتمانی که از دیدگاه طبقۀ حاکم است. تنها در این 

کند.  گیری صحبتتواند دربارۀ فقدان جهتگفتمان فریبکارانه یک آموزگار می

گیری وجود ای بدون جهتکنم به این دلیل که هیچ آموزش واقعیچرا؟ فکر می

آورند، مستلزم شان تعالی را به ارمغان میندارد. تا حدی که همۀ اعمال آموزشی همراه

جهت باشد. هیچ عمل تواند بیهدفی برای رسیدن هستند. بنابراین عمل نمی

کند که ماهیت عمل ای وجود ندارد که به هدفی اشاره نکند؛ این ثابت میآموزشی

 است. دارآموزشی جهت

دار عمل شناسی و فلسفه طرح کنیم. ماهیت جهتای دربارۀ معرفتهمسئلاکنون بیایید 

شود که باید توسط آموزگاران و آموزشی است که منجر به هدفی خاص می

دار آموزش یک یادگیرندگان زندگی شود. به عبارت دیگر، از منظر ماهیت جهت

تار کند؟ نخست، اگر این آموزش تواند رفاش چطور میآموزگار در عمل آموزشی

شویند دفاع کند، او در عمل از موضع رسوای کسانی که دست از این موضوعات می

گذارم آموزان احترام میاز آنجا که به دانش»گوید: می درنتیجهدست خود را شسته و 

دار نیستم، و از آنجا که آنان افرادی هستند که مستحق احترامند، آنان باید و جهت

دار آموزش را که از ذهنیت این آموزگار ماهیت جهت« هت خودشان را تعیین کنند.ج

سادگی وظیفۀ پداگوژیک، سیاسی، و کند. او بهاو مستقل است انکار نمی

و کند. ادار انکار میگیری نقش فاعل آن عمل جهتشناختی خودش در عهدهمعرفت
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امتناع  کند درست استمی از متقاعدکردن یادگیرندگانش نسبت به چیزی که فکر

 در حال کمک به ساختار قدرت است. درنهایتکند. پس، این آموزگار می

دار آموزش وجود دارد؟ روش های عملی دیگری در ارتباط با ماهیت جهتچه روش

بندوباری دیگر مبارزه با وضعیتی خواهد بود که اکنون توضیح دادم، که مبارزه با بی

ر ریزی آموزش درگییادگیرندگان کمک کند تا در برنامهاست. آموزگار باید به 

شوند، به آنان کمک کند تا ظرفیتی انتقادی برای در نظر گرفتن و مشارکت در جهت 

 و رویاهای آموزش خلق کنند.

گوید هیچ آموزشی وجود ندارد که حق با آموزگار اقتدارگرا است، اگرچه وقتی می

وشن نیست. من با این آموزگار مخالفت جهت باشد همواره از لحاظ نظری ربی

ی هایگویم او تا حدی که اهداف و رویاهای خودش را تبدیل به جهتکنم؛ اما مینمی

دهد، اقتدارگرا است. آموزانش میاش به دانشکند که در عمل آموزشی

جهاتی  هایفاعل عمل آموزشی، یادگیرندگان را به ابژه عنوانبهاقتدارگراست چراکه 

 تحمیل کرده است.کند که می تبدیل

گویم، دموکراتیک چه موضع یا روشی مشخصاً دموکراتیک یا، آنطور که من می

اش متضمن رادیکال یا انقالبی است؟ دیدگاه دموکراتیک رادیکال در خودانگیختگی

تر از همه، اقتدارگرایی متضمن قطب مخالف قطب مخالف اقتدارگرایی نیست. مهم

خواهم خواهم اقتدارگرا باشم نمیبرای مثال، همانطور که نمی خودانگیختگی نیست.

بندوبار باشم سوی اینکه آموزگاری بیبندوبار نیز باشم. پس با اقتدارگرا نبودن، بهبی

 روم.نمی

ه توسط ایم همانطور کرادیکالیتۀ پداگوژیک افتاده یک بار دیگر به چارچوب نظری

 گیری آموزشگیری جهته درست برای عهدهبینیم که راژیرو طرح شده است. می
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شوند. در امتناع از تقلیل یادگیرندگان به اقلیتی است که توسط آموزگار هدایت می

ای هسئلمه به یادگیرندگان نهفته است، مسئلگیری آموزش در ارائۀ این مقابل، جهت

ش زداری و ماهیت آموۀ جهتمسئلشناسانه، و پداگوژیک است. که سیاسی، معرفت

 ند.کیک بار دیگر بر موضوع ذهنیت، نقش آموزش در بازسازی جهان، تمرکز می

آموز تواند تنها این باشد که دانشآموز چیست؟ نمیهای آموزگار و دانشنقش

کورکورانه آموزگار را دنبال کند. نقش آموزگاری که از لحاظ پداگوژیک و انتقادی 

بندوبار ست، که ویژگی آموزگاران بیبودن اتفاوترادیکال است جلوگیری از بی

است. رادیکال باید حضوری فعال در عمل آموزشی داشته باشد. اما آموزگار هرگز 

آموزان را به نباید به حضور فعال و کنجکاوانۀ خود اجازه دهد تا حضور دانش

زان آموتواند سایۀ دانشهای حضور آموزگار بدل کند. همچنان که آموزگار نمیسایه

آموزان را تحریک کند تا حضوری آگاهانه و انتقادی در د. آموزگار باید دانشباش

 فرایند پداگوژیک و تاریخی داشته باشند.
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ادیم. مثابۀ شکلی از سیاست فرهنگی توسعه داندازی از سواد را بهچشم در فصول پیشین

ی از امجموعه عنوانبهدر تحلیل ما، سواد بدل به برساختی معنادار شد تا حدی که 

کند. در اعمال مشاهده شد که برای توانمندسازی یا ناتوانمندسازی مردم عمل می

الت شد که آیا در خدمت بازتولید تشکیتر، سواد با توجه به این تحلیل معنای وسیع

ای از اعمال فرهنگی در خدمت ترویج مجموعه عنوانبهاجتماعی موجود است یا 

ائه شده از سواد ارای بازسازیبخش است. تنها نظریهتغییرات دموکراتیک و رهایی

های سوادآموزی در کشورهایی های عینی و تاریخی از نهضتنکردیم، بلکه تحلیل

ین، بیسائو نیز ارائه کردیم. عالوه بر اورد، سائوتومه و پرینسیپه، و گینهیپچون ک

های بخش است، زبانای رهاییاستدالل کردیم که اگر سواد بخشی مهم از پداگوژی

طور های سوادآموزی استفاده شوند. در مواردی که بهبومی این کشورها باید در برنامه

ی افریقایی یا های بومر از پرتغالی نسبت به زبانجزئی تحلیل کردیم، استفادۀ بیشت

صل، گرا شده است. در این فکرئول منجر به بازتولید ذهنیتی نواستعمارگر و نخبه

های سوادآموزی را با جزئیات بیشتر در پرتو نظریات تولید و بازتولید فرهنگی برنامه

 عنوانهبهای بومی بانتر برای استفاده از زطور قویبررسی خواهیم کرد. همچنین به
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ای استدالل خواهیم کرد که ادعا توسعۀ هر نهضت سوادآموزیشرطی برای پیش

 گیری انتقادی فرهنگ و تاریخ فرد در خدمت است.ابزاری برای پس عنوانبهکند می

ای میان آموزگاران یافته است. متأسفانه، در دهۀ گذشته، موضوع سواد اهمیت تازه

و  های قدیمی در مورد معناه تمایل به بازیافت فرضیات و ارزشبحثی که پدید آمد

سودمندی سواد دارد. این تصور که سواد موضوع یادگیری زبان استاندارد است هنوز 

دهد و منطقش را در تأکید های سوادآموزی را شکل میاکثر قریب به اتفاق برنامه

 .سازدهای فنی خواندن و نوشتن آشکار میمجدد بر مهارت

 عنوانبهسادگی تواند بهخواهیم در این فصل تکرار کنیم که سوادآموزی نمیمی

شان دستیابی به زبان استاندارد غالب است. این هایی دیده شود که هدفتوسعۀ مهارت

هنگی طور سیستماتیک تجارب فرکند که بهدیدگاه مفهومی از ایدئولوژی را حفظ می

کند تا هایش هستند را بیشتر نفی میهای سیاستهای زبانی فرودست که ابژهگروه

رهنگی ای از تولید فمعنادار سازد. برای اینکه مفهوم سواد معنادار شود باید درون نظریه

ای دیده شود که مردم با آن معنا را ناپذیر از شیوهبخشی جدایی عنوانبهجای گیرد و 

لحظات  های دیده شود کرسانه نوانعبهکنند. سواد باید تولید، دگرگون، و بازتولید می

گی کند که فرهنای را تشکیل داده و تصدیق میتاریخی و وجودی تجربۀ زیسته

است، و باید  ایکند. از این رو، پدیدۀ سیاسی برجستهشده تولید میفرودست یا زیسته

 یای از روابط قدرت و فهمی از بازتولید و تولید اجتماعی و فرهنگدرون زمینۀ نظریه

تر به نفع دهیم که بیشای ارجاع میبه تجارب جمعی« بازتولید فرهنگی»تحلیل شود. با 

هایش های ستمدیده که ابژۀ سیاستکنند، تا به نفع گروههای غالب عمل میگروه

نیم که کرا برای ارجاع به گروه خاصی از مردم استفاده می« تولید فرهنگی»هستند. 

جارب زیستۀ کنند که از تگری، و تأیید میا تولید، واسطهعناصر ایدئولوژیک متقابلی ر
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شود. در این مورد، چنین تجربیاتی آید و در آن تصدیق مجدد میروزمرۀ آنان پدید می

 ریشه در منافع فردی و جمعی خودمختار دارند.

دارس های ماین وضعیت نظری زمینۀ بررسی ما در این مورد است که چگونه سیستم

اند ادهای را توسعه دهای آموزشیتعمرات سابق پرتغال در افریقا سیاستعمومی در مس

ده سوادی بود که از پرتغال استعمارگر به ارث رسیکه هدفشان از بین برد نرخ باالی بی

د، که انها برای از بین بردن میراث آموزشی استعماری طراحی شدهاین سیاست بود.

این مردم بوده است. آموزش در این مستعمرات  زدایی کاملانگارۀ اصلی آن افریقایی

ازی ملی توانست هیچ کمکی به بازسمایه، و بر اساس لفاظی بود. نمیآمیز، میانتبعیض

، و هایش، محتوایشکند چراکه به این منظور تشکیل نشده بود. تحصیل در روش

لی یاهدافش ضددموکراتیک بود. جدا از واقعیت کشور بود و به همین دلیل، تحص

 علیه اکثریت بود. درنتیجهبرای اقلیت و 

هایی سیاسی عمل مکان عنوانبه، مدارس 1975پیش از استقالل این کشورها در سال 

شد. های طبقاتی، جنسیتی، و نژادی تولید و بازتولید میها نابرابریکردند که در آنمی

ان ها با باورهایی به بومیدر اصل، ساختار آموزشی استعماری در خدمت تلقین اسطوره

 د.کربود که تجارب زیسته، تاریخ، فرهنگ، و زبان آنان را نفی و تحقیر می 1افریقایی

ز توانستند اها میشد که در آن افریقاییهای تصفیه دیده میمدارس همچون چشمه

، و زبان نامشروع خود، که با توجه به برخی محققان «وحشی»دار، فرهنگ جهل ریشه

                                                           
د که توسط ای هستنای است که متعلق به کشورهای افریقاییمنظور ما از افریقایی بومیان افریقایی 1

جویی در اصطالحات، این اصطالح را انتخاب کردیم، اما اند. به دلیل صرفهپرتغال استعمار شده

 کنیم که از تنوع زبانی و فرهنگی بسیار که در افریقا وجود دارد آگاهیم.خواستیم اشاره می
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توانند اعمال بدون قواعد دستوری )که حتی نمی»پرتغالی، شکلی فاسد از زبان پرتغالی 

 است، نجات یابند. 1«شوند(.

توانست کمک کند اما در کودکان و جوانان این نمایه را بازتولید این سیستم نمی

ای کرد که خودِ ایدئولوژی استعماری برای آنان خلق شده است، یعنی ایدئولوژیمی

 تر و فاقد هر توانایی است.که برای موجودات پست

؛ از ن بودزدایی بومیااز یک سو، تحصیل در این مستعمرات در خدمت هدف فرهنگ

دارس کرد. مشده میسوی دیگر، آنان را جذب یک الگوی استعماری از پیش تعریف

ه برای کردند کمثابۀ بخشی از دستگاه ایدئولوژیک دولتی عمل میبه»در این قالب 

ه اند، کحفظ بازتولید ایدئولوژیک و اجتماعی سرمایه و نهادهاییش طراحی شده

این نیروی کار  2«شت سرمایه و بازتولید نیروی کار دارد.شان ریشه در پویایی انبامنافع

دیده در مستعمرات سابق پرتغال عمدتاً از کارگزاران سطح پایین تشکیل شده آموزش

های اسطهو عنوانبهارتقاء و حفظ وضع موجود بود. وقتی شان بودند که وظیفۀ اصلی

دی جدید و د، نقش آنان بعشدناستعمار بیشتر تصرفات پرتغال در افریقا استفاده می

گرفت. بنابراین، مدارس استعماری موفق بودند تا حدی که طبقۀ مهم می

ای از کارگزارانی آفریده بودند که این اعتقاد را درونی کرده بودند بورژوازیخرده

از دهقانان  یجهدرنتاند و شده« روح سفیدپوست»با « سیاه»یا « سفید»که تبدیل به فردی 

فرهنگ  عنوانبهکردند که برتر بودند، دهقانانی که هنوز آنچه را عملی میافریقایی 

 شد.بربریت نمایش داده می

                                                           
1 J.Caetano, Boletim da Sociedade de Geografia (Lisbon, n.d.), p. 349. 
2 H.A.Giroux, Theory and Resistance: A Pedagogy for Opposition (South Hadley, Mass.: 
J.F.Bergin Pub., 1983), p. 87 
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ده ویژه در طبقۀ بورژوازی سرایت کرترین سطوح آگاهی، بهاین فرایند جذب به عمیق

وردی شدن، ما را به یاد حکایتی از یک کیپ« سفید»مثال، با توجه به  عنوانبهبود. 

ست وردی سفیدپواش بود که به یک کیپاندازد که آنقدر درگیر سیاهیسیاه می

او  کندشده پولی پرداخت کرد تا برایش حکمی صادر کند که ادعا میشناخته

سیله بدین و»نویسد ای کاغذ میسفیدپوست است. مرد به شوخی برای او روی تکه

 «ام.سفیدپوست اعالم شده

ای جدید در این کشورها، مدارس چیزی را که جامعهپس از استقالل و در بازسازی 

سازی بازافریقایی»و آمیلکار کابرال « استعمارزدایی از ذهنیت»آریستیدس پریرا 

وظیفۀ اصلی خود بر عهده گرفتند. روشن است که پریرا و  عنوانبه خواند،می« ذهنیت

جدید  در آن ذهنیتای آگاه بودند که خوبی از نیاز به خلق سیستم مدرسهکابرال به

اد اجازه ای که به افریافت؛ سیستم مدرسهپاک از همۀ بقایای استعمار باید شکل می

 ای که در آنشان را تصاحب کنند؛ سیستم مدرسهدهد تاریخ، فرهنگ، و زبانمی

های جغرافیا، تاریخ، و زبان پرتغالی و تغییر همۀ متونی که به شدت با اصالح برنامه

تعمارگر اشباع شده بودند، ضروری بود. اولویتی مطلق بود که ایدئولوژی اس

آموزان باید جغرافیای خودشان را بخوانند نه جغرافیای پرتغال را. ضروری بود دانش

شان در مقابل مهاجم و مبارزه برای که آنان تاریخ خودشان، تاریخ مقاومت مردم

ه تاریخ ن –به آنان بازگرداند شان را بخوانند، که حق ساختن تاریخ خودشان را رهایی

 های دادگاه را.پادشاهان پرتغال و توطئه

ای رادیکال در مدارس با پذیرشی گرم از سوی این پیشنهاد برای جادادن پداگوژی

خواهیم استدالل کنیم که بدگمانی بسیاری از کشورها روبرو شده است. می

آموزگاران افریقایی عمیقاً ریشه در موضوع زبان )افریقایی در مقابل پرتغالی( دارد و 
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نی کتحت شعار ظاهراً رادیکال ریشه منجر به خلق نهضت سوادآموزی نواستعماری

های تصاحب دوبارۀ فرهنگ های جدید شده است. دشواریسوادی در جمهوریبی

افریقایی با این واقعیت فزونی یافته است که ابزار این مبارزه زبان استعمارگر بوده است. 

همانطور که در این فصل استدالل خواهیم کرد، نهضت سوادآموزی کنونی در این 

گر بر مند است. دیشورها عمدتاً به خلق باسوادان کارکردی به زبان پرتغالی عالقهک

های فرودست نیست، برنامه به دام رویکردهای اساس سرمایۀ فرهنگی افریقایی

کی مند به کسب مکانیو ابزاری به سواد افتاده است که عمدتاً عالقه گرایانهاثبات

 1های زبان پرتغالی است.مهارت

بخش در افریقا و جای های برنامۀ سوادآموزی رهاییاز سیاست نماز بحثاپیش 

طور خواهیم رویکردهای مختلف به سواد را به بحث بگذاریم. نخست، بهمیدیگر، 

انه نشأت گرایدهیم که از مکتبی اثباتمختصر آن رویکردهایی را مورد بحث قرار می

م کرد که ط هستند. سپس، استدالل خواهیاند و به فرایند بازتولید فرهنگی مرتبگرفته

تنها رویکرد به سواد که با ساخت جامعۀ جدید ضداستعماری سازگار است، رویکردی 

کال است. ای رادیاست که ریشه در پویایی تولید فرهنگی دارد و مسبوق به پداگوژی

یده دای است که مردم ستمای که موردنیاز است، برنامهبه عبارتی برنامۀ سوادآموزی

 شان را بازآفرینیدهد تاریخ، فرهنگ، و زبانکند و به آنان اجازه میرا تصدیق می

شده که خودشان را شود که افراد جذبای که همزمان منجر به این میکنند؛ برنامه

 شوند. «خودکشی طبقاتی»اند مرتکب اسیر ایدئولوژی استعماری درک کرده عنوانبه

 

                                                           
1 P.Bourdieu and J.C.Passeron, Reproduction in Education, Society, and Culture (Beverly 
Hills, Calif.: Sage, 1977). 
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 رویکردها به سواد

گرایانه تقریباً بدون استثنا، رویکردهای سنتی به سواد عمیقاً  در روش تحقیق اثبات

شناختی شده که در آن دقت علمی ، این منجر به موضعی معرفتدرواقعریشه دارند. 

ات نظریه و دانش نسبت به الزام»که شوند، درحالیشناختی ستوده میو تصفیۀ روش

های ای جزئی در اولویتتند، و تاریخ به پاورقیوری و مهارت فنی فرودست هسبهره

 شناختی، این رویکرد مسائل روشطورکلیبه 1«تحقیق علمی تجربی تقلیل یافته است.

روابط متقابل میان  درنتیجهکند و های ایدئولوژیک آنان انتزاع میرا از زمینه

ه نحوی، گیرد. بسیاسی جامعه و عمل خوانش را نادیده میساختارهای اجتماعی

محرومیت ابعاد اجتماعی و سیاسی از عمل خوانش به ایدئولوژی بازتولید فرهنگی 

دهد. نشان می« هاابژه»مثابۀ ای که خوانندگان را بهدهد، ایدئولوژیفرصت برآمدن می

علم پر با کلمات ماند، و در انتظار اینکه خالی بوده های آگاه آنان حقیقتاً گویی بدن

ش های مختلف خوانها سنتحلیل این مهم است که چگونه ایدئولوژیشوند. اگرچه ت

ردها ترین رویکمان را به تحلیلی مختصر از مهمدهند، در این فصل بحثرا شکل می

 دهیم.به سواد محدود کرده و آنان را به بازتولید فرهنگی یا تولید فرهنگی پیوند می

 رویکرد آکادمیک به خوانش

نطق است. نخست، م گانهمیک به خوانش اختصاص یافته دوهدفی که در سنت آکاد

طور هکه ب –گیرد دیده نشأت میاز تعاریف کالسیک از انسان آموزش»این رویکرد 

ها، ماهر در بیان گفتاری و نوشتاری، فعاالنه درگیر اشتغاالت کامل ریشه در کالسیک

این رویکرد به خوانش در وهلۀ اول در خدمت منافع طبقات نخبه است.  2«فکری دارد.

                                                           
1 Giroux, Theory and Resistance. 
2 S.Walmsley, “On the Purpose and Content of Secondary Reading Programs,” Curriculum 
Inquiry 11 (1981), p. 78. 
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شدۀ دانش دیده شده و در این مورد، خوانش همچون فراگیری اشکال از پیش تعیین

حول مطالعۀ التین و یونانی و تسلط بر آثار بزرگ کالسیک سازمان یافته است. دوم، 

فاق ر داشته باشیم اکثریت قریب به اتگرایانه خواهد بود که انتظااز آنجا که غیرواقع

های مثابۀ کسب مهارتجامعه به چنین استانداردهای باالیی دست یابند، خوانش به

های رمزگشایی، توسعۀ واژگان، و چنین چیزهایی بازتعریف شده بود. خوانش، مهارت

بخشی به رویکردی دوگانه نسبت به خوانش بود: این منطق دوم در خدمت مشروعیت

سطح برای طبقۀ حاکم و سطحی دیگر برای اکثریت محروم. با توجه به ژیرو  یک

آموزان طبقۀ کارگر آماده این مفهوم دوم در درجۀ اول برای دانش(: »نظریه و مقاومت)

دگی و تر از نظر پیچیپست درنتیجهشان کمتر سازگار، و شده که سرمایۀ فرهنگی

 «م در نظر گرفته شده است.های طبقۀ حاکارزش، نسبت به دانش و ارزش

ر یک کننده است. داین رویکرد آکادمیک دوگانه به خوانش ذاتاً در ماهیتش بیگانه

گیرد. در سوی آموزان را نادیده میسو، تجربۀ زندگی، تاریخ، و عمل زبان دانش

وسایلی »ابۀ مثدیگر، بر تسلط و فهم ادبیات کالسیک و استفاده از مواد سوادآموزی به

 1«های شناسایی کلمهتمرین درک )ادبی و تفسیری(، توسعۀ واژگان، و مهارت برای

کند. بنابراین، سواد در این معنا محروم از ابعاد بیش از اندازه تأکید می

کند. ها و معانی حاکم عمل می، برای بازتولید ارزشدرواقعاش است؛ اجتماعیسیاسی

نگ، و زبان طبقۀ کارگر کمک به هیچ طریق معناداری به تصاحب تاریخ، فره

 کند.نمی

 

 

                                                           
1 Ibid., p. 80. 
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 رویکرد سودگرایانه به خوانش

هدف اصلی رویکرد سودگرایانه تولید خوانندگانی است که به الزامات بنیادین 

اش، چنین رویکردی بر خوانش جامعۀ معاصر دست یابند. به رغم خواست مترقی

دی نظم تحلیل انتقا کهکند درحالیهای خوانش تأکید مییادگیری مکانیکی مهارت

ند. ککند که در وهلۀ اول نیاز برای خوانش را ایجاد میاجتماعی و سیاسی را فدا می

 انجامیده، که در درجۀ اول برای دستیابی به« باسوادان کارکردی»این موضع به توسعۀ 

 تر ما مهیا شده است. چنین دیدگاهی حقیقتاً الزامات جامعۀ تکنولوژیک پیچیده

درون جهان سوم، از  حتیورهای صنعتی پیشرفتۀ غرب نیست؛ مشخصۀ کش

ای برای بهبود اقتصادی، دسترسی به شغل، و وسیله عنوانبهسوادآموزی سودگرایانه 

 روشنی توسط یونسکو اظهاروری دفاع شده است. همانطور که بهافزایش سطح بهره

 های اقتصادیدر پیوند با اولویت های سوادآموزی باید ترجیحاًبرنامه»شده است، 

دهند،  باید انتقال ای را نیزتنها خواندن و نوشتن، بلکه دانش فنی و حرفهباشند. نه

 1«تر بزرگساالن در زندگی اقتصادی شوند.منجر به مشارکت گسترده درنتیجه

این مفهوم از سواد هدف اصلی هواداران بازگشت به اصول خوانش است. این همچنین 

راه حل  انعنوبهشده و منظم شرکت داشته که بندیهای خوانش بستهدر توسعۀ برنامه

های درخواست شغل، آموزان در خوانش فرمهایی ارائه شده است که دانشدشواری

ز این ها، و چیزهایی اهای فروش، اتیکتهای مالیات، ادبیات تبلیغات، کاتالوگفرم

ین خواستۀ مثابۀ تأم، رویکرد سودگرایانه سواد را بهطورکلیبهکنند. دست تجربه می

 کند:بیند. همانطور که ژیرو اشاره میی صنعتی میااساسی خوانش از جامعه

                                                           
1 UNESCO, An Asian Model of Educational Development (Paris: UNESCO, 1966), p. 97. 
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سواد در این دیدگاه آماده شده است تا بزرگساالن را تبدیل به کارگران 

ای معین کند. علی رغم درون جامعهتر و شهروندانی تولیدکننده

خواستش برای تحرک اقتصادی، سواد کارکردی مفهوم سواد و 

دهد؛ مات عملی سرمایه تقلیل میپداگوژی را به چیزی مناسب با الزاا

، مفاهیم تفکر انتقادی، فرهنگ و قدرت تحت الزامات فرایند درنتیجه

 1شوند.کار و نیاز به انباشت سرمایه محو می

 رویکرد توسعۀ شناختی به خوانش

های که رویکردهای آکادمیک و سودگرایانه به خوانش بر تسلط بر مهارتدرحالی

ۀ شناختی بینند، الگوی توسعمی« هاابژه»مثابۀ خوانندگان را بهکنند و خوانش تأکید می

کند که به موجب آن خوانندگان در تعاملی دیالکتیک میان بر ساخت معنا تأکید می

های شوند. اگرچه در این رویکرد کسب مهارتخودشان و جهان عینی درگیر می

ور جسته این است که چطشود، ویژگی برای مهم تلقی میوظیفه عنوانبهسوادآموزی 

سازند. درک متن به موضعی کم ه معنا را میمسئلمردم از طریق فرایندهای حل 

توانند تر به نفع توسعۀ ساختارهای شناختی جدیدی تنزل یافته است که میاهمیت

سوی وظایف بسیار پیچیده آموزان را قادر سازند از وظایف خوانشی ساده بهدانش

متأثر است و  2فرایند خوانش به شدت از کارهای اولیۀ جان دیوییحرکت کنند. این 

شکل یافته است. تحت الگوی توسعۀ  3ایدر قالب توسعۀ ساختارهای شناختی پیاژه

                                                           
1 Giroux, Theory and Resistance. 
2 John Dewey 
3 Piagetian 
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ابت، ای از مراحل توسعۀ ثاز طریق مجموعه»مثابۀ فرایندی فکری، شناختی، خوانش به

 دیده شده است. 1«شمولفارغ از ارزش، و جهان

 های آکادمیک و سودگرایانه اجتنابالگوی توسعۀ شناختی از نقد دیدگاه هدرنتیج

، شود. در عوضکند و ناتوان از در نظر گرفتن محتوای چیزی است که خوانده میمی

ا دهد موضوعاتی که در متن بآموزان اجازه میکند که به دانشبر فرایندی تأکید می

، حالااینبرا تحلیل و نقد کند. این رویکرد، اند ای از پیچیدگی طرح شدهسطح فزاینده

 –آموزان از آنجا که سرمایۀ دانشمند است. ندرت به مسائل بازتولید فرهنگی عالقهبه

رکت ندرت قادر به شنادیده گرفته شده، آنان به –تجربۀ زندگی، تاریخ، و زبان آنان 

ه آنان ان و اهدافی کدر تأملی انتقادی هستند که معطوف باشد به تجربۀ عملی خودش

های جایگزینی گمان درنتیجهها و انگیزد، در پایان، برای سازماندهی یافتهرا برمی

 صرف دربارۀ واقعیات همراه فهم دقیق فزاینده از اهمیت آنان.

 رویکرد رمانتیک به خوانش

 گرایانه بامانند الگوی توسعۀ شناختی، رویکرد رمانتیک بر اساس دیدگاه کنش متقابل

ابۀ چیزی مث، رویکرد رمانتیک معنا را بهحالبااینتمرکز اصلی بر ساخت معنا است؛ 

ده از کنش متقابل میان خواننده و نویسن واسطۀبهکه توسط خوانندگان تولید شده و نه 

ند و کبر عاطفه تأکید میدهد. سبک رمانتیک تا حد زیادی طریق متن نشان می

تسکین »بیند. یک نویسنده بخش میای لذتتجربهمثابۀ تحقق خود و خوانش را به

های تازه از شخصیت و زندگی که در کار )ادبیات( نهفته است؛ لذت صمیمی دیدگاه

                                                           
1 Walmsley, “Purpose and Content,” p. 82. 
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 ای جاری شوند... تعمیق و گسترشهایی که ممکن است از چنین تجربهو تحقق تنش

 ید.ستارا می 1«حساسیت نسبت به کیفیات محسوس و تأثیر احساسی زندگی روزمره

در اصل، رویکرد رمانتیک به خوانش نقطۀ مقابلی برای حاالت اقتدارگرایانۀ پداگوژی 

کرد ، این رویحالباایندهد. نشان می« هاابژه»مثابۀ کند که خوانندگان را بهعرضه می

های جنسیتی، یا به ظاهر لیبرال به سواد در پروبلماتیک ساختن تضاد طبقاتی، نابرابری

 هایخورد. به عالوه، الگوی رمانتیک سرمایۀ فرهنگی گروهنژادی شکست می

کند همۀ مردم دسترسی یکسانی به گیرد و فرض میفرودست را کامالً نادیده می

ش بخشی از سرمایۀ فرهنگی همۀ مردم است. این شکست خوانش دارد، یا اینکه خوان

های ساختاری مختلف بدان ۀ سرمایۀ فرهنگی یا نابرابریمسئلدر خطاب قرار دادن 

معناست که الگوی رمانتیک تمایل دارد سرمایۀ فرهنگی طبقۀ حاکم را بازتولید کند، 

حانه است که لوکه خوانش از نزدیک بدان گره خورده است. این مغرورانه و ساده

قربانی  شمار مواجه وکه با معایب بیآموزی از طبقۀ کارگر، انتظار داشته باشیم دانش

سنت  تر شکستشده است، لذت و خودتصدیقی را از طریق خواندن تنها بیابد. اما مهم

رمانتیک در پیوند خوانش به روابط نامتقارن قدرت درون جامعۀ غالب است، روابط 

سازند بلکه رویکردهای خاص را تعریف کرده و مشروع می تنهاقدرتی که نه

 د.سازنحذف آنان از چنین فرایندی ناتوانمند می واسطۀبههای خاصی را نیز گروه

ایم که همۀ این رویکردها به سواد در ارائۀ الگویی نظری برای تا کنون استدالل کرده

اند. جمعی شکست خوردهتوانمندسازی عامالن تاریخی با منطق خودمختاری فردی و 

شان دربارۀ سواد متفاوت باشند، های اساسیکه این رویکردها شاید در فرضدرحالی

                                                           
1  L.Rosenblatt, “The Enriching Values of Reading,” in Reading in an Age of Mass 
Communication, ed. William S.Gray (New York: Appleton-Century Crofts, 1949), pp. 37–38. 
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نیروی اصلی در  عنوانبهها نقش زبان همۀ یک ویژگی مشترک را دارند: همۀ آن

ت ای که زبان ممکن اسگیرند. یعنی آنان شیوههای انسانی را نادیده میساخت ذهنیت

، نادیده کنند را تأیید یا رد کندجربیات زندگی مردمی که از آن استفاده میها و تتاریخ

 ود.شتر میهای سوادآموزی روشنگیرند. این در تحلیل ما از نقش زبان در برنامهمی

 نقش زبان در سواد

واهیم پرتغال نزدیک خ سابق ها در مستعمرات افریقاییدر این بخش عمدتاً به نهضت

ان را در طول شایم و سپس توسعهغیرمستقیم در آن مشارکت داشته شد که مستقیم یا

کنیم. اگرچه اغلب به این تجارب سوادآموزی ارجاع خواهیم داد، ها دنبال میسال

وانند به هر تکنیم می، معتقدیم مسائلی که دربارۀ نقش زبان در سواد طرح میحالبااین

 وجود دارد تعمیم یابند.زمینۀ زبانی که روابط نامتقارن قدرت در آن 

های سوادآموزی در مستعمرات افریقایی سابق پرتغال دچار بحث مداوم بر سر برنامه

اند. های بومی شدهاینکه آیا زبان آموزش باید زبان پرتغالی رسمی باشد یا زبان

رح شده ندرت مطکند که بهتر را پنهان می، چنین بحثی مسائل ماهیتی جدیحالبااین

ان پیش ۀ زبمسئلهربار که به طریقی »ین در راستای بحث گرامشی است که: است. ا

ای از مشکالت دیگر در حال ظهور است، آید، حاکی از این است که مجموعهمی

ط مطمئن بیشتر و رواب« صمیمیت»گیری و گسترش طبقۀ حاکم، ضرورت ایجاد شکل

اندهی مجدد هژمونی های مردم، که به معنای سازمهای حاکم و تودهمیان گروه

 ها بر سرکند که اساس بحثبحث گرامشی موضوعی را روشن می 1.«فرهنگی است

ایم، ای است که در این کتاب به بحث گذاشتهآموزیهای سوادزبان در نهضت

                                                           
1 Antonio Gramsci, cited in J.Donald, Language, Literacy and Schooling (London: Open 
University Press, in press). 
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هایی که در آنان هنوز هیچ توافقی وجود ندارد که آیا زبان بومی واقعاً برای بحث

سبت است. این آموزگاران مکرراً عدم یکنواختی اینکه زبان آموزش باشد منا

شان در کنند تا سیاست کنونیهای افریقایی را استفاده میالخطی برای زبانرسم

ه سئلمتنها وسیلۀ آموزش خوانش توجیه کنند. آنان این  عنوانبهاستفاده از زبان پرتغالی 

، حالینبااباشد.  الخطی بر اساس کدام گویش بایدکنند که چنین رسمرا مطرح می

تحرک  تیجهدرنالمللی دارد و ترین استدالل این است که زبان پرتغال وضعیت بینرایج

 کند.یاند را تضمین مهایی که به پرتغالی تحصیل کردهرو به باال برای افریقایی

های انگیز این است که وقتی آموزش به زبان پرتغالی دسترسی به موقعیتواقعیت غم

ثریت ، اککندسیاسی و اقتصادی را برای ردۀ باالی جامعۀ افریقایی فراهم میقدرت 

کند، کسانی که موفق به یادگیری زبان پرتغالی به اندازۀ کافی برای ها را غربال میتوده

ائۀ برنامۀ با ار اند.کسب سواد الزم جهت پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی نشده

، رواقعدران با هدف تصاحب دوبارۀ فرهنگ افریقایی، سوادآموزی به زبان استعمارگ

 اند که از حفظ تسلطهای دستکاری جدیدی را توسعه دادهاین آموزگاران استراتژی

کند. آنچه در بحث زبان در این کشورها پنهان است فرهنگی پرتغال حمایت می

 از سوی سازی، یا شاید امتناعی ظریفمقاومتی در برابر بازافریقایی احتماالً

 است.« خودکشی طبقاتی»شده برای ارتکاب های جذبافریقایی

 های سوادآموزی بسیار گسترده هستند و درپیامدهای پداگوژیک و سیاسی این برنامه

 های خوانش اغلب در تضاد با اصلیاند. برنامهعین حال تا حد زیادی نادیده گرفته شده

ش شان آموزموزان وقتی به زبان مادریآاساسی از خوانش هستند، یعنی اینکه دانش

ت و تر و با درکی بهتر بخوانند. بازشناسی بالواسطۀ کلماگیرند سریعبینند، یاد میمی

تجارب آشنا توسعۀ خودپندارۀ مثبت در کودکانی که تا حدودی دربارۀ وضعیت زبان 
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ا طرح ری بدهد. به همین دلیل، و برای سازگاناامن هستند را افزایش می فرهنگشانو 

ای جدید در این مستعمرات سابق بدون بقایای استعمارگری، یک برنامۀ ساخت جامعه

ۀ ای باید ریشه در سرمایسوادآموزی باید بر اساس این منطق باشد که چنین برنامه

 عزیمتش زبان بومی باشد. های فرودست داشته باشد و نقطۀفرهنگی افریقایی

ی با آموزاندانشگوژیک رادیکال را توسعه دهند که آموزگاران باید ساختارهای پدا

ین کند. بدیهی است که اپایۀ سواد آماده می عنوانبهشان فرصت استفاده از واقعیت

آورند. در غیر این صورت انکار حقوق شود که آنان به کالس درس میشامل زبانی می

 شکست در بنیان بخش دارد.آموزان است که ریشه در قلب مفهوم سواد رهاییدانش

نهادن برنامۀ سوادآموزی بر اساس زبان بومی بدان معناست که نیروهای مخالف 

های آموزگاران و رهبران سیاسی برای رسیدن به استعمارزدایی ذهن توانند تالشمی

از  زبان ناگزیر یکی»را خنثی کنند. آموزگاران و رهبران سیاسی باید بدانند که 

ی است که خودش را از استعمارگری رها کرده و از اهای اصلی جامعهدغدغه

 ورزد، و در جستجوی بازآفرینی خودش است.شدن به نواستعمارگری امتناع میکشیده

در مبارزه برای بازآفرینی یک جامعه، فتح دوبارۀ جهان مردم توسط خودشان بدل به 

زبان  این از اهمیت برابر برخوردار است که اتصال 1«شود.عاملی اساسی می

زبان اصلی آموزش در سوادآموزی در اولویت باشد. از طریق  عنوانبهآموزان دانش

 را بازسازی کنند. فرهنگشانزبان خودشان است که قادر خواهند بود تاریخ و 

ا توانند صدایشان رآموزان تنها ابزاری است که توسط آن میدر این معنا، زبان دانش

سعۀ معنایی مثبت از عزت نفس. همانطور که ژیرو به نیازی برای توتوسعه دهند، پیش

د ابزار گفتمانی برای این است که شنیده شون»آموزان زیبایی اظهار داشته، صدای دانش

                                                           
1 J.Kenneth, “The Sociology of Pierre Bourdieu,” Educational Review 25 (1973). 
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تألیف جهان فرد، که بر زبان  1«شان تعریف کنند.مؤلفان فعال جهان عنوانبهو خود را 

گویی یک باز» عنوانبهاختین فرد نیز داللت دارد، به معنای چیزی است که میخائیل ب

 کند.تعریف می« داستان در قالب کلمات فرد

بخش اساسی است، هدف هرگز نباید اگرچه مفهوم صدا در توسعۀ سواد رهایی

آموزان به زبان بومی خودشان باشد. این ساخت زبانی ناگزیر محدودساختن دانش

« توانمندسازی» شود. آموزگاران باید معنای کاملمنجر به گتوی زبانی می

آموزان را بفهمند. یعنی توانمندسازی هرگز نباید محدود به چیزی باشد که دانش

کند. عالوه بر تعریف می 2«داشتن یک نفرفرایند قدردانی و دوست» عنوانبهآرنویتز 

سازد آموزان را قادر میاین فرایند، توانمندسازی باید همچنین ابزاری باشد که دانش

ف هایی از فرهنگ غالب کند که مبنایی برای تعریانتخاب مناسب آن جنبه به بررسی و»

 دهد، نه اینکه صرفاً در خدمتتر به آنان ارائه میو دگرگونی نظم اجتماعی گسترده

این بدان معناست که آموزگاران باید ارزش تسلط به زبان غالب استاندارد  3«باشد.

تر را بفهمند. از طریق تصاحب کامل زبان استاندارد غالب است که جامعۀ گسترده

های آموزان خود را از نظر زبانی توانمندشده برای شرکت در گفتگو با بخشدانش

رگز م تکرار کنیم این است که نباید هیابند. آنچه مایلیتر میجامعۀ گستردهمختلف 

شدۀ زبان استاندارد خفه مشروعیت تحریف واسطۀبهآموزان اجازه داد صدای دانش

آموزان هرگز نباید قربانی شود، چراکه این تنها ابزار است که از شود. صدای دانش

 توانند معنای تجربۀ خودشان در جهان را بسازند.طریق آن می

                                                           
1 H.A.Giroux and Peter McLaren, “Teacher Education and the Politics of Engagement,” 
Harvard Educational Review (August 1986). p. 235. 
2 Cited in Giroux, H.A., and Peter McLaren, “Teacher Education.” 
3 Giroux and McLaren, “Teacher Education.” 
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ستند، آیا تر هزبان آموزش نامناسب عنوانبههای افریقایی آیا زبانبحث بر سر اینکه 

ه اشاره دارد که آیا زبان پرتغالی مسئلهای محدودشده یا شفاف هستند، به این زبان

رسش های زبانی بر اساس این پبندیتر، این دستهزبان برتر است. در معنایی مهم درواقع

ا وجود مدار هستند. بهای معتبر و قانونیستمهای افریقایی سفنی است که آیا زبان

ت ست این اسها، واقعیتی که هنوز باقیتحلیل همزمان و درزمان بسیاری از این زبان

خواهیم استدالل کنیم آور و فرودست هستند. میکه آنان همچنان در موضعی ننگ

ه ولید کردای فهم شود که آنان را تآموزان باید درون چارچوب نظریکه زبان دانش

شود که یافت نمی ها به این واسطهارزش نهایی این زبان است. به عبارت دیگر، معنا و

دانیم. مدار هستند. این را در حال حاضر میتعیین کنیم چقدر سیستماتیک و قانون

ی، کند، و روابط اجتماعمعنای واقعی آنان باید از طریق فرضیاتی که آنان را اداره می

ۀ سئلم، طورکلیبهکنند، فهم شوند. ئولوژیکی که به آن اشاره میسیاسی، و اید

بودن و معتبربودن اغلب نقش واقعی زبان در حفظ ارزش و منافع طبقۀ سیستماتیک

ودن بدل به بودن و معتبربۀ سیستماتیکمسئلکند. به عبارت دیگر، حاکم را پنهان می

اسی، و ایدئولوژیک که های دربارۀ نظم اجتماعی، سیشود که پرسشپوششی می

 سازد.های فرودست درون آن وجود دارند را مبهم میزبان

خواهد در مستعمرات افریقایی سابق بخش میاگر یک برنامۀ سوادآموزی رهایی

« هاوژهس»ای که در آن خوانندگان بدل به پرتغال و جای دیگر توسعه داده شود، برنامه

نطور آن را ای کیفیت تولیدی زبان را بفهمند. دونالداران باید ، آموزگ«هاابژه»شوند نه 

 کند:بیان می

کنندۀ سدانم تا منعکمن زبان را بیشتر تولیدکنندۀ واقعیت اجتماعی می

 وانعنبهآن. این به معنای به پرسش کشیدن این فرض است که ما، 
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ها سادگی از زبان برای سازماندهی و بیان ایدهگفتن، بههای سخنسوژه

عمال ترین اکنیم. بر عکس، زبان یکی از مهممان استفاده میجاربو ت

نیم. کسوژه تجربه می عنوانبهاجتماعی است که از طریق آن خودمان را 

سانۀ مثابۀ یک رام اینجا آن است که وقتی فراتر از ایدۀ زبان بهنکته

 طرف درطور برابر و بیمثابۀ ابزاری که بهرویم، بهارتباطی صرف می

کنیم  توانیم شروعدسترس همۀ طرفین مبادالت فرهنگی است، آنگاه می

زۀ مکانی برای مبار عنوانبهعمل داللت و هم  عنوانبهبه بررسی زبان هم 

لف های اجتماعی مختفرهنگی و مکانیسمی که روابط متضاد میان گروه

 1کند.تولید می

خواهیم به روابط متضاد میان سخنگویان افریقایی و پرتغالی بپردازیم. ماهیت اکنون می

ث طور کامل بررسی نشده است. به منظور بحهای افریقایی هرگز بهبالقوۀ متضاد زبان

و زبان  ستمدیدهۀ متضاد، از تمایز دونالد میان زبان مسئلتر دربارۀ این روشن

ۀ مسئلرح ط« منفی»بندی دونالد، راه استفاده از دسته کنیم.استفاده می شدهسرکوب

 انعنوبهآموزان یعنی، دیدن زبان دانش –است ستم زبان برای نمایش آن در قالب 

 نقطۀ مرجع برای بحث و ارزیابی به عنوانبههای زبان غالب، که معموالً ویژگی« فاقد»

آموزان از دیدگاه ستم انشها دربارۀ زبان دترین پرسشرود. تا کنون رایجکار می

آموزان این است که در زبان دیدگاه جایگزین نسبت به زبان دانش اند.طرح شده

ان مثابۀ زباستاندارد غالب سرکوب شده است. در این دیدگاه، زبان فرودست، به

 تواند تسلط زبانی ممتاز زبان استاندارد را به چالششده، اگر صحبت شود، میسرکوب

 های فرودستو ماهیت متضاد زبان« مثبت»گاران در بازشناسی وعدۀ بکشد. آموز

                                                           
1 Donald, Language, Literacy and Schooling. 
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در همین ابعاد است که آموزگاران باید از استاندارد غالب و  اند. دقیقاً شکست خورده

مفروضات قدیمی دربارۀ برتری ذاتی آن رفع ابهام کنند. آموزگاران باید برنامۀ 

ته ای رادیکال شکل گفپداگوژیبخشی را توسعه دهند که توسط سوادآموزی رهایی

آموزان متوقف خواهد شد تا تجربۀ فرودستی برای زبان دانش کهطوریبه

 مثابۀ سالح مقاومت در مقابلسخنگویانش ارائه شود و، عالوه بر این، ممکن است به

 سلطۀ زبان استاندارد استفاده شود.

اند رح شدهراسر این کتاب طگفتیم، مسائل زبانی که در این فصل و س همانطور که قبالً 

محدود به کشورهای در حال توسعۀ افریقا و امریکای التین نیستند. روابط نامتقارن 

شوند در جوامع صنعتی پیشرفته نیز مسلط قدرت که در ارجاع به زبان استفاده می

ری در این کشور به رهب متحدهایاالتمثال، جنبش زبان انگلیسی  عنوانبههستند. 

هراسی دارد که کورکورانه اشاره به فرهنگ بیگانه 1سابق کالیفرنیا هایاکاواسناتور 

کند و شواهد تجربی در حمایت از را نفی می متحدهایاالتگرای جامعۀ ماهیت کثرت

این آموزگاران، از جمله  2کند.اند را تحریف میآموزش دوزبانی که کامالً مستند شده

های متعدد وزیر فعلی آموزش، ویلیام بنت، قادر به فهم این نیستند که از طریق گفتمان

ون بد کنند.شان را تولید میهای اجتماعی روزمرهآموزان معنای زمینهاست که دانش

ار تر بسیفهم معنای واقعیت اجتماعی بالفصل آنان، درک روابط آنان با جامعۀ گسترده

 دشوار است.

                                                           
1 Hayakawa 
2 J.Cummings, “Functional Language Proficiency in Context,” in Significant Instructional 
Features in Bilingual Education, ed. W.Tikunoff (San Francisco, Calif.: Far West Laboratory, 
1984). 
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پایۀ انتقادشان از آموزش  متحدهایاالتروی هم رفته، طرفداران زبان انگلیسی در 

 محصول الگویی خاص از ساختار»گذارند، که دوزبانی را بر نتایج ارزیابی کمی می

وی کند که الگای فراهم میاجتماعی هستند که مفاهیم نظری را برای کاربرد جامعه

حقایق  عنوانبهیعنی، اگر نتایج  1«وع با آن تعبیه کرده است.ارزیابی را برای شر

اند، خود این حقایق شده توسط چارچوب ایدئولوژیک خاصی ارائه شدهتعیین

دهیم که به آموزگاران هشدار می 2توانند ما را فراتر از آن چارچوب ببرند.نمی

وجود  تند و با اینهایی فراهم کنند که صحیح هستوانند پاسخالگوهای ارزیابی می

ن رسد که شیوۀ صحبت زباای که به این نتیجه میخالی از حقیقت هستند. مطالعه

ن غالب تر از جریا، پایینمتحدهایاالتآموزان اقلیت زبانی در انگلیسی توسط دانش

ای به ما آموزان است، اما چنین پاسخی چیزهای کمی دربارۀ شرایط مادیدانش

گرد علیه نژادپرستی، پی –و نژادی  –آموزان اقلیت زبانی ن دانشای در آن گوید کهمی

 کنند.مبارزه می تاریخشانآموزشی، و نفی سیستماتیک 

اطمینان خواهد داد که مدارس محلی در تعلیم زبان »اظهارنظر بنت که تنها انگلیسی 

نان از آ کهطوریبهزبان موفق خواهند شد آموزان غیر انگلیسیانگلیسی با دانش

 اشاره به پداگوژی محرومیت« های جامعۀ امریکا لذت خواهند برددسترسی به فرصت

خواهیم دو بیند. در این نقطه، میمثابۀ خود آموزش میدارد که یادگیری انگلیسی را به

( اگر زبان انگلیسی مؤثرترین زبان آموزشی است، 1پرسش بنیادین را طرح کنیم: 

( اگر 2 3سواد هستند؟میلیون امریکایی بی 60دهیم که بیش از توانیم توضیح چطور می

                                                           
1 Roger Fowler et al., Language and Control (London: Routledge & Kegan Paul, 1979), p. 
192. 
2 Greg Myers, “Reality, Concensus, and Reform in the Rhetoric of Composition Teaching,” 
College English 48, no. 2 (February 1986). 
3 Kozol, p. 4. 
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ای بهتر آنطور که بنت قول داده را برای تواند آیندهآموزش به انگلیسی تنها می

ش از های سیاه، که اجدادشان بیهای زبانی تضمین کند، چرا اکثریت امریکاییاقلیت

 ابند؟ییافته به گتوها میتنزلاند، هنوز خود را سال انگلیسی صحبت کرده 200

 های فنی که آیا زبان انگلیسی زبان آموزشیما بر این باوریم که پاسخ در این پرسش

که زبان  کندتری است نهفته نیست. این موضع به فرضی اشاره میتر و بادوامدقیق

بر  مطرح کنیم که پاسخ متکی است خواهیمزبانی برتر است. ما می درواقعانگلیسی 

ا تولید و سی رهای زبانی، نژادی، و جنفهمی کامل از عناصر ایدئولوژیکی که تبعیض

 کنند.حفظ می

از لغو  1لوکاس 1985طور موجزی در تحلیل سال برخی از این عناصر ایدئولوژیک به

اند. برای مثال، او سفری به تبعیض نژادی در مدارس عمومی بوستون بحث شده

کند، جایی که گروهی از والدین سیاه مستقیماً این ل میرا نق 2دبیرستان چارلزتون

رسه شان بردباری است. اگرچه مدیر مدواقعیت تلخ را تجربه کردند که تقدیر فرزندان

« های نژادی تحمل نخواهد شد،خشونت، ارعاب، یا تهمت»به آنان اطمینان داد که 

خوش آمدید »کنند: توانستند از القاب نژادی روی دیوارها جلوگیری ها نمیآن

وقتی این والدین سوار اتوبوس « زولوها باید بروند.»، «قدرت سفید»، «هاکاکاسیاه

ها، یاهگفتند: بروید خانه کاکاسشدند و نژادپرستان میبا تمسخر روبرو می»شدند، می

این عدم مدارای نژادی منجر به این شد که یکی از والدین واکنش « به افریقا بروید!

فرستم؟ ... کودکان او در چنان خدای من، فرزندانم را به چه جهنمی می»هد، نشان د

اگرچه ادغام اجباری مدارس در بوستون  3«آموزند؟ای چه چیزی غیر از تنفر میمدرسه

                                                           
1 Lukas 
2 Charlestown High School 
3 J.Anthony Lukas, Common Ground (New York: Alfred A. Knopf, 1985), p. 282. 
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های نژادی در مدارس عمومی بوستون را تشدید کرد، کسی نباید از نژادپرستی تنش

وجه به پوشی کند. با تفوذ کرده است چشمعمیقی که به تمام سطوح ساختار مدرسه ن

 لوکاس:

در کمیتۀ مدرسۀ بوستون او زیر لب  1پاالدینو« پریکسی»حتی پس از انتخاب الویرا 

که او نیز در ، ]2کریگان« بیگا»و جان شنید. می« بچه سیاه»و « حیوانات جنگلی»دربارۀ 

شاید )»د کربندوباری خودش افتخار میبه طعنۀ بی [کمیتۀ مدرسه انتخاب شده بود

ان پوستویژه به سیاه، که به«(یک خراش باشم، اما حداقل خراشی سازگار هستم

پوست شبکۀ معطوف بود، خبرنگار سیاه 3های آزاد و لم تاکرو رسانه«( هاوحشی)»

 «خوردن روی درختانیک نسل پس از تاب»خبری ای.بی.سی که کریگان او را 

وصف کرد، اظهارنظری که با باالگرفتن دستانش، و خاراندن زیر بغلش به تصویر 

 4کشید.

ورت های نژادی صآمیز که علیه اقلیتانداز از نژادپرستی خشونتدر برابر این چشم

توان دالیل نرخ باالی ترک های زبانی، میگرفت، و همچنین در برابر اقلیتمی

درصد( را فهمید. شاید نژادپرستی و  50)حدود تحصیل در مدارس عمومی بوستون 

دیگر عناصر ایدئولوژیک بخشی از واقعیت مدرسه هستند که درصد باالیی از 

کند، که بعدها توسط سیستم ترک تحصیل آموزان را مجبور به ترک مدرسه میدانش

 نمایه شوند.« انگیزهآموزان ضعیف و بیدانش»کرده یا 

 

 

                                                           
1 Elvira “Prixie” Paladino 
2 John “Bigga” Kerrigan 
3 Lem Tucker 
4 Ibid., p. 138. 
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 بخشسواد رهایی

تر، انسجامی خاص با طرح انقالبی برای بازسازی جوامع جدید و دموکراتیکدر حفظ 

ای جدید بر پایۀ پراکسیس آموزشی آموزگاران و رهبران سیاسی نیاز دارند مدرسه

 مثابۀ یکجدیدی خلق کنند که مفاهیم مختلف آموزش را همسو با طرح جامعه به

اولین گام شناسایی اهداف آموزش دادن این اتفاق، به منظور رخکند. کلیت بیان می

ده های استفاده شغالب موروثی است. سپس، تحلیل این الزم است که چگونه روش

های حاکم، و بخشی به معانی و ارزشتوسط مدارس حاکم در راستای مشروعیت

آموزان فرودست عمل همزمان نفی تاریخ، فرهنگ، و اعمال زبانی اکثریت دانش

ز ای رادیکال نیهمانطور که استدالل شد، باید از پداگوژی کنند. مدرسۀ جدید،می

هایی چون همبستگی، مسئولیت اجتماعی، ای که به ارزشآگاه باشد، پداگوژی

بخشد. خالقیت، انضباط در خدمت خیر مشترک، هوشیاری، و روح انتقادی عینیت می

ت ای اسآموزیهای سوادهای مهم برنامۀ آموزشی جدید توسعۀ برنامهیکی از ویژگی

« هاژهسو»بخش دارند، جایی که خوانندگان بدل به ای رهاییکه ریشه در ایدئولوژی

صرف. برنامۀ سوادآموزی جدید نیاز دارد از رویکردهای سنتی « هایابژه»شوند تا می

که نند درحالیکها تأکید میفاصله بگیرد، رویکردهایی که بر کسب مکانیکی مهارت

کنند. در تالش برای رسیدن اش جدا میهای ایدئولویک و تاریخینهخوانش را از زمی

 شده در رویکردها بهکارانۀ جاسازیبه این هدف، این برنامه عمداً باید اصول محافظه

های سواد که پیش از مورد بحث قرار دادیم را رد کند. متأسفانه، بسیاری از برنامه

شترک از آن رویکردها را بازتولید سوادآموزی جدید گاهاً ندانسته یک ویژگی م

گرفتن رابطۀ مهم میان زبان و سرمایۀ فرهنگی افرادی که برنامۀ کنند، با نادیدهمی

سوادآموزی برای کمک به آنان تدارک دیده شده بود. نتیجه توسعۀ نهضت 
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ه آن ای است کاش در تضاد با روح انقالبیای است که مفروصات اساسیسوادآموزی

 رده.را آغاز ک

بخش های سوادآموزی جدید باید تا حد زیادی بر اساس مفهوم سواد رهاییبرنامه

آن  طۀواسبهشود که ای دیده میمثابۀ یکی از وسایل عمدهبه»باشند، که در آن سواد 

 1«د.شان هستنتاریخی جامعهمردم ستمدیده قادر به مشارکت در دگرگونی اجتماعی

های تنها به یادگیری مکانیکی مهارتهای سوادآموزی باید نهدر این منظر، برنامه

خوانش بلکه، عالوه بر این، به درکی انتقادی از اهداف کلی بازسازی ملی گره 

ای که یخیتاربخورند. بنابراین، توسعۀ درک انتقادی خواننده از متن، و زمینۀ اجتماعی

 شوند. عمل یادگیریه عاملی مهم در تصور ما از سواد میدهد، تبدیل ببه آن ارجاع می

خواندن و نوشتن، در این مثال، عملی خالقانه است که شامل درکی انتقادی از واقعیت 

یل پراکسیس نتیجۀ تحل عنوانبهشود. شناخت دانش پیشین، که توسط یادگیرندگان می

گشاید. دانش آنان میاش کسب شده، امکان دانش جدیدی را بر در زمینۀ اجتماعی

تباه از از تفاسیر اش درنتیجهدهد که دلیل بودن در پشت حقایق است، جدید نشان می

زبان و -کند. بنابراین، دیگر هیچ انفکاکی میان اندیشهزدایی میاین واقعیات اسطوره

واقعیت عینی وجود ندارد. خوانش یک متن اکنون نیازمند خوانشی درون زمینۀ 

 دهد.ست که بدان ارجاع میای ااجتماعی

در این معنا، سواد مبتنی بر تأملی انتقادی بر سرمایۀ فرهنگی ستمدیدگان است. بدل به 

آن ستمدیدگان مجهز به ابزارهای ضروری برای  واسطۀبهشود که ای میوسیله

ای شوند. بنابراین، راهی است برشان میتصاحب دوبارۀ تاریخ، فرهنگ، و اعمال زبانی

آن تجارب تاریخی و وجودی است که در »برای اصالح  کردن ستمدیدگانفعال

                                                           
1 Walmsley, “Purpose and Content,” p. 84. 
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نه درک ااند، تا معتبر شده و منتقدارزش شدهفرهنگ غالب بی واسطۀبهزندگی روزمره 

 1«شوند.

اند، در اصل، توسط بسیاری از آموزگاران بخش بودهنظریاتی که اساس سواد رهایی

ویژه در امریکای التین و مستعمرات سابق پرتغالی در های زیادی از جهان، بهدر بخش

ه طبقۀ ، ما باید در عمل استدالل کنیم کحالباایناند. افریقا، از صمیم قلب پذیرفته شده

ویژه معلمانی که توسط مدارس استعماری آموزش ط جذب شده است، بهمتوس

وزگاران اند. این آمطور کامل قادر به ایفای نقش پداگوژیک رادیکال نبودهاند، بهدیده

کند هایی ناتوانند که طبقۀ حاکم از زبان غالب استفاده میگاهاً در تحلیل و فهم روش

 مردم فرودست را در جای مخصوص خودشان هدرنتیجتا تقسیم طبقاتی را حفظ کند، 

بی ورد افتادیم که، از نظر فکری هدف انقالیاد دوستی در کیپنگه دارد. برای مثال، به

« راسی»را پذیرفته بود، اما قادر به درک خودش نبود چراکه هنوز از نظر احساسی 

اده ه زبانی استفایدئولوژی استعماری بود. اما وقتی از او پرسیدم اغلب در اداره از چ

دستانم در داشتن فروالبته، پرتغالی. این تنها راه برای نگه»کند، سریعاً پاسخ داد، می

 «ذارند.گوردی صحبت کنم، آنان به من احترام نمیجایگاه خودشان است. اگر کیپ

« یراس»ها وردیورد گویای حدی بود که کیپاین دیدگاه نسبت به زبان در کیپ

کرد. جای تعجب نیست، ارزش میب بودند، که زبان خودشان را بیایدئولوژی غال

ان در شبسیاری از آموزگاران و رهبران مترقی در بازشناسی و فهم اهمیت زبان بومی

وادآموزی های سبخش ناتوانند. همانطور که قبالً ذکر کردیم، برنامهتوسعۀ سواد رهایی

رای بشوند، به زبان استعمارگر. در مستعمرات سابق پرتغال به پرتغالی اجرا می

است، جایی که زبان آموزش  طورهمینهم  متحدهایاالتکشورهای صنعتی چون 

                                                           
1 Giroux, Theory and Resistance, p. 226. 
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ت. تر اسمنزلتهای اقلیت و کمکردن زبانهمواره زبان استاندارد به قیمت قربانی

ن ای برای سوادآموزی تنها تضمیوسیله عنوانبهاستفادۀ مداوم از زبان استاندارد غالب 

 واهد کرد که رهبران آینده پسران و دختران طبقۀ حاکم خواهند بود.خ

موزان آتنها در بازشناسی نوید مثبت زبان دانشدر اصل، آموزگاران مترقی گاهاً نه

های جام برنامهان واسطۀبهبخش را طور سیستماتیک اصول سواد رهاییناتوانند، بلکه به

ه کنند. نتیجه این است کسوادآموزی به زبان استاندارد طبقۀ مسلط تضعیف می

آموزان فرودست را قادر های خوانش در زبان استاندارد غالب دانشیادگیری مهارت

برای بیداری و رهایی خودشان از نگاه رازواره و »به کسب ابزارهای انتقادی 

سازد. آموزگاران باید نقش نمی 1«شانو جهان شده نسبت به خودشانتحریف

ای که زبان غالب در این فرایند رازوارگی و اعوجاج ایفا کرده را بفهمند. جانبههمه

همچنین باید بدانند که ماهیت متضاد زبان فرودست و پتانسیلش، برای رازوارگی 

ای موزیمۀ سوادآ، آنان باید برنادرنهایتشوند. برتری زبان غالب به چالش کشیده می

رودست آموزان فبر اساس نظریۀ تولید فرهنگی توسعه دهند. به عبارت دیگر، دانش

 ای جدید شوند.باید بدل به بازیگران فرایند بازسازی جامعه

بخش و انتقادی باشد که به زبان مردم انجام تواند رهاییسوادآموزی تنها تا حدی می

و شروع به « نامندشان را میجهان»آموزان ششود. از طریق زبان بومی است که دان

ایجاد رابطۀ دیالکتیکی با طبقۀ حاکم در فرایند دگرگونی ساختارهای اجتماعی و 

ابراین، بنخود زندانی کرده است. « فرهنگ سکوت»کنند که آنان را در ای میسیاسی

ماعی و جتیک فرد تا حدی باسواد است که قادر به استفاده از زبان برای بازسازی ا

                                                           
1 Ibid. p. 226. 
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های سوادآموزی امکانات برای استفاده از زبان غالب تنها در برنامه 1سیاسی باشد.

آموزان فرودست در برخوردهای دیالکتیکی با طبقۀ حاکم را تضعیف درگیری دانش

ضع حفظ و واسطۀبهشود ای که در زبان استاندارد غالب انجام میکند. سوادآموزیمی

گرایانۀ آموزش سازد. این از حفظ الگوی نخبهمند میموجود طبقۀ حاکم را توان

 کند. این مدل نخبگانی از آموزش بیشتر روشنفکرنما و تکنوکراتحمایت می

ان غالب شده به زبطور خالصه، سوادآموزی انجامآفریند تا متفکر و تکنسین. بهمی

عامل برای تکننده است، چراکه ابزارهای اساسی آموزان فرودست بیگانهبرای دانش

 کند. بدون ترویج زبانای، و اجتماعی را از آنان دریغ میبازتابی، انتقادی، اندیشه

خودشان  آموزان فرودستشان، و با ربودن فرصت تفکر بازتابی و انتقادی، دانشبومی

یابند. بدون تصاحب دوبارۀ سرمایۀ می تاریخشانرا ناتوان از بازآفرینی فرهنگ و 

شده سازی جامعۀ جدید که توسط آموزگاران و رهبران مترقی پیشبینیشان، بازفرهنگی

 تواند بدل به واقعیت شود.به سختی می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Walmsley, “Purpose and Content,” p. 84. 
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 ضمیمه

 نامه به ماریو کابرال

 

 1977جوالی  15

 ژنو

 

 رفیق عزیز ماریو کابرال،

مان را در نامۀ اولی که به تو نوشتم آغاز کردیم )گفتگویی که ای گفتگویاز لحظه

ای تر شد، بلکه به دیگر رفقا نیز گسترش یافت(، نگرانیطور مستمر عمیقتنها بهنه

رشناسان کا» عنوانبهورد مان با گینه و کیپدائمی همراه ما بود: آیا در همکاری

دمان را توانیم خوشویم یا جنگجویان فرهنگی؟ همچون رفقا، میدیده می« المللیبین

ای که بیشتر و بیشتر درگیر تالش مشترک بازسازی ملی کنیم؟ برای ما نوع همکاری

ود انجام ش« مشاوران فنی»تعصب همچون ای بیبه صورت فردی و گروهی به شیوه

د. ایاز ابتدای حضورمان در اینجا متوجه آن شده ناممکن است. این چیزی است که

 خواستید و انتظار داشتید چیزی بود که به دنبال انجام و بودن آن بودیم.آنچه از ما می

ربط و افراد بی عنوانبهتوانستیم اگر این شرایط همکاری در حال انجام نبود، ما می

یش آنچه همواره ما را به پ نماه شویم. در هر لحظه از کار مشترکگستاخ در نظر گرفت

 جویی ما بوده و هست.ستیزه یۀراند روحمی
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ای که، هرچند توسط من نویسم. نامهبا همین روحیۀ است که نامۀ دیگری به شما می

نوشته و امضاء شده است، خالصۀ موضع کل تیم و به منزلۀ نوعی گزارش است، 

دیداری که در آن سعی کردیم به  هرچند ناکامل، در مورد آخرین دیدار ما در ژنو،

سائو متصل بیهایی دست یابیم که از نزدیک ما را به گینهتعادلی انتقادی از فعالیت

 کرد.می

تمرینی آموزشی، شاید بهتر باشد برخی نکات را که کمیسیون آموزش و ما با  عنوانبه

 م:هایمان، دیدیم یادآوری کنییکدیگر نکات بنیادین، از ابتدای فعالیت

سوادآموزی بزرگساالن، مانند هر آموزشی، عملی سیاسی است. به همین  .1

 تواند به یادگیری کامالً مکانیکی خوانش و نگارش تقلیل یابد.دلیل نمی

یادگیری خوانش و نگارش متون، همسو با موضع سیاسی حزب افریقایی  .2

ه ای دارد ک)که با آن موافقیم( داللت بر فهمی انتقادی از زمینۀ اجتماعی

واقعیت از طریق تحلیل « خوانش»دهند: این خواستار متون به آن ارجاع می

که عمل  اند،توسط کسانی است که در حال سوادآموزیعمل اجتماعی 

ا رشان بعدی اساسی است. بنابراین ناممکن است سواد و آموزش تولیدی

 از تولید و، ضرورتاً، گسترش سالمت جدا کنیم. طورکلیبه

معرفی کلمۀ نوشتاری در مناطقی که حافظۀ اجتماعی منحصراً یا عمدتاً  .3

 ساختنهای زیربنایی قادر به ضروریشفاهی است متضمن دگرگونی

است. بنابراین، آنجا نیازی برای ایجاد مناطق دارای  شتارینوارتباطات 

ا هاولویت برای سوادآموزی وجود دارد، آن مناطقی که از دگرگونی یا آن

 برند.رنج می
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اری ها از اینکه انجام چه کزمین ارجاع برای تحلیل عنوانبهبا در نظر گرفتن این موارد 

ها آموختیم، آشکار که همۀ ما از آن در این سال ممکن بود، و همچنین تجارب کمی

ۀ اصلی که باید مورد تأمل و بحث قرار گیرد زبان مسئلشده است که نقطۀ مرکزی و 

 است.

مان به بحث گذاشتیم. هایمان و جلسات کاریۀ زبان را در نامهمسئلدر موارد متعدد، 

ۀ ساگر اشتباه نکنم، در قلب کمیسیون ملی دربارۀ زبان بحث کردیم، در جل

اش. اغلب همراه اعضای کمیسیون اش، و یک بار دیگر در آخرین نشستافتتاحیه

که گشت بازمیهای مطالعاتی یکی از نشسته روبرو بودیم، به مسئلا این هماهنگی ب

همراه رفقایی از دیگر  1هژوئن گذشته پیش از ریاست شما برگزار شد و ماریو د آندراد

ای بود که در آن کت داشت. این جلسههای کمیسیون آموزش در آن شربخش

مارکوس آرودا ]یکی از اعضای مؤسسۀ کنش فرهنگی در آن زمان[ برخی پیشنهادات 

ای آخرین مکالمه توانم، همچنان میدرنهایتمربوطه را در متنی کوتاه ارائه کرد. و 

 جمهور داشتیم را نقل کنم، که تمرکزش بر زبان بود.رئیسکه با 

اشیم، درستی تحلیل کرده بهای دولت را بهکمی بیش از یک سال پیش، اگر سیاست

ول را که کرئمعتقد بود که سوادآموزی به زبان پرتغالی ممکن خواهد بود، درحالی

شناخت. دلیل رادیکال برای سوادآموزی به زبان بیگانه فقدان زبان ملی می عنوانبه

ت دولت معتقد بود که تا وقتی به این نظم دس مستمر نظم نوشتاری برای کرئول بود.

سواد رهاکردن مردم وجود ندارد. نتایجی که با برنامۀ یافته نشود، هیچ دلیلی برای بی

سوادآموزی به زبان پرتغالی، در قلب شاخۀ نظامی حزب افریقایی، موردتوجه قرار 

 کرد.گرفته بود این فرضیه را تقویت می

                                                           
1 Mario de Andrade 
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ان داده این است که یادگیری زبان پرتغالی در مواردی که با این وجود، آنچه عمل نش

پرتغالی نسبت به عمل اجتماعی سوادآموزان کامالً بیگانه نیست، اگرچه با مشکالتی، 

 هایی خاصکند. در مورد شاخۀ نظامی حزب افریقایی، مانند بخشوضوح کار میبه

ور یت در مراکز روستایی کشبود. اما وضع طورهمینهای مراکز شهری، دقیقاً از فعالیت

اینطور نیست، جایی که اکثریت ستمدیدۀ جمعیت کشور وجود دارد، و زبان پرتغالی 

سائو بیینهدر عمل اجتماعی آنان وجود ندارد. در حقیقت، زبان پرتغالی زبان مردم گ

 جمهور، همانطور که به ما اعتراف کرد، وقتی باید برایرئیس نیست. اتفاقی نیست که

 شود.طوالنی به زبان پرتغالی صحبت کند خسته می مدتی

آنچه در مناطق روستایی مشاهده شده، علی رغم سطح باالی عالقه و انگیزۀ 

مثابۀ زبان سوادآموزان و تسهیلگران فرهنگی، این است که یادگیری زبانی بیگانه به

عماری، مردم ر استها فشازبانی تقریباً ناشناخته، در طول قرن عنوانبهملی ناممکن است. 

ن حاکم از زبا« تأثیر»اند، در مقابل برای حفظ هویت فرهنگی خود با آن مبارزه کرده

شیوۀ رفتار استعمارگران در سازمان نیروهای  واسطۀبهاند، حتی زمانی که مقاومت کرده

مدتی  شان، برایهای بومیشدند. استفاده از زبانواقع می« کمک»تولیدی کشور مورد 

نی، یکی از تنها ابزارهای مقاومت در دسترس مردم بود. پس، عجیب نیست که طوال

غلبه  طور متزلزلی بر ابزار استفاده از زبان پرتغالیتسهیلگران فرهنگی در این مناطق به

رسد این است که تحت چنین شرایطی، یادگیری نظر میاند. آنچه عجیب بهکرده

 واقعی زبان پرتغالی وجود داشته باشد.

ج رود تالش سوادآموزی در آن بهترین نتایای باشد که انتظار میبرای مثال، اگر منطقه

خواهد بود که با ادغام بیشتر و بیشتر  1مرکز ماکسیم گورکیکو، را داشته باشد، این 

                                                           
1 Co, The Maximo Gorki Center 
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کردن روی اساتید و کارآموزان مؤثر با خود را در زندگی جوامع اطراف، و حساب

از  شدن به هستۀ حمایت، همۀ شرایط الزم برای تبدیلسطح باالیی از آگاهی سیاسی

 های سوادآموزی را دارد.تالش

آنچه از طریق تجربه مشاهده شده و ژوئن گذشته با ارزیابی آگوستا و ، حالبااین

ز آموزی هستند، پس امارکوس آرودا تأیید شد این است که کسانی که در حال سواد

قدم  دارند. از یک تا پنجحول کلمات زایا برمی« کنندههایی خستهگام»ها کار، تنها ماه

و  گردنداند. آنان به سومی بازمیوش کرده؛ در قدم پنجم، سومی را فرامدارندبرمی

اند. از سوی دیگر، در تالش شوند که اولی و دومی را نیز فراموش کردهمتوجه می

تغالی ندرت این کار را به پرشان، بهبرای خلق کلمات با ترکیبات هجایی در دسترس

 دهند.انجام می

نطبق شان مکه نگارششده توسط برخی از آنان خود من فرصت دیدن کلمات نوشته

یز شان کامالً متفاوت بود، چراکه آنان به چام، اما معانیبا کلمات پرتغالی بود را داشته

کردند. چرا؟ چون زبان پرتغالی هیچ ربطی به عمل اجتماعی آنان دیگری فکر می

ای وجود ندارد که زبان پرتغالی ضروری باشد. شان، هیچ لحظهندارد. در تجربۀ روزمره

در مکالمه با خانواده، برخورد با همسایگان، کار تولیدی، خرید از فروشگاه،  نه

جمهور ضروری است، و نه در خاطرات های رئیسهای سنتی، و شنیدن صحبتمهمانی

دوماً، چرا زبان پرتغالی که زبان استعمارگران پرتغالی است، و در سراسر طول گذشته. 

 اند، باید عزیز و گرامی باشد.اع کردهدورۀ استعمار در مقابل آن از خود دف

توان استدالل کرد که این مشکل در یادگیری به علت عدم وجود مواد پشتیبان می

ترین رسد، در وسیعفقدان این مواد برای ما صرفاً ثانویه به نظر میاست. با این وجود، 

ا خواهم بگویم این است که، حتی بتواند دلیل اصلی باشد. آنچه میمعنای ممکن، می
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استفاده از مواد پشتیبان خوب، آنطور که در دفتر آموزش عامه داریم، نتایج تنها کمی 

ادر که مادۀ پشتیبان در آن است، قر، درحالیبهتر خواهد بود. واقعیت این است که دفت

به غلبه بر دلیل اصلی و اساسی مشکل نیست: فقدان زبان پرتغالی در عمل اجتماعی 

های مردم بخشی از عمل اجتماعی توده –پرتغالی  –ای مردم. هیچ زبان خارجی

ای تولید، شان، مبارزه بربیسائو نیست. این در هیچ سطحی از عمل روزمرهستمدیدۀ گینه

تضاد منافع، و فعالیت خالقانۀ مردم تحمیل نشده است. یادگیری زبانی خارجی زمانی 

کند، که حداقل در های اجتماعی تحمیل میضرورت بر مردم یا گروه عنوانبهخود را 

 یکی از این سطوح، این یادگیری مهم باشد.

ایده و ناممکن فای بیوظیفهپس، در مورد ما، اصرار بر تعلیم پرتغالی، به معنای تحمیل 

تر ها دربارۀ زبان را کمی بیش، کامالً ضروری است که این اندیشهدرواقعبر مردم است. 

ای جدید گسترش دهیم که در آن استثمار به چارچوب بازسازی ملی و خلق جامعه

ای که همواره اصلیهای یکی توسط دیگری حذف شده است )متناسب با آرمان

ماد مردم پیشتاز مورد اعت عنوانبهافریقایی بوده است(. حزب افریقایی  بخش حزبالهام

 ها پیش رفته است.سوی جعل این آرمانورد بهگینه و کیپ

به زبان  شدنترتیب حق تبدیلدانید، اما بدین اگرچه پرتغالی را صرفاً زبان رسمی می

توجهی از ملی را برایش قائلید )چراکه از طریق استفادۀ آن است که بدل به بخش قابل

ازی آن سمدت آن علیه عینیشود(، ابقاء طوالنیتشکل فکری کودکان و جوانان می

 ها عمل خواهد کرد.آرمان

های عالیتتمام فخواهیم بگوییم حزب و دولت باید اجازه بدهید تأکید کنیم که نمی

د. این نآموزشی سیستماتیک کشور که بر مبنای کرئول نوشتاری نیست را متوقف کن

وییم که ، شاید با یقین بگدرواقعمعناست. که غیر قابل تصور است، پوچ و بی قدرهمان
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ضرورت چنین انضباطی زبان کرئول را بدل به زمان ملی معتبر در شرایط عینی خواهد 

اش واقعی هجایگارفته شود که زبان پرتغالی رفتهن میکرد، که به نوبۀ خود موجب آ

 در سیستم آموزشی کشور را بیابد.

خش ای که واسطۀ بدر مقابل، تا جایی که پرتغالی به صورت زبان سیستم آموزشی

ابل رغم تالش غیر قآموزان است باقی بماند، علییابی فکری دانشبزرگی از شکل

 یابیاست، دموکراتیزاسیون واقعی این شکلانکار که در حال حاضر در جریان 

دشوارتر خواهد بود. زبان پرتغالی تقسیمی اجتماعی در کشور ایجاد خواهد کرد، که 

ند. کمقابل اکثریت ستمدیدۀ مردم خلق میاقلیت شهری کوچک و ممتازی را در 

جایگاه  واسطۀهب با دسترسی به زبان پرتغالی تر خواهد بودای آن اقلیت آسانشک بربی

ان خوبی بیاز اکثریت در کسب نوعی خاص از دانش در نگارش بهاجتماعی باال، 

شفاهی بهره ببرد. این دسترسی به پرتغالی یکی از الزامات موردنیاز برای پیشرفت اقلیت 

واهد بینی شود، برآورده ختواند پیشدر مطالعات را، با تعداد نامشخصی عواقب که می

 کرد.

ر مزیتی متکی ب کهوقتیتر از همه اند به این چالش پاسخ دهد، مهمتوچگونه کسی می

است که همواره وجود ندارد، و آن حضور زبان متحد ملی همچون کرئول است؟ چه 

تواند اتخاذ شود که مناسب دادۀ عینی این واقعیت باشد؟ بدون تظاهر سیاست عملی می

هنگی و که شامل سیاست فر به پاسخگویی به این سؤاالت بسیار پیچیده، سؤاالتی

ه عنوان رفقا، خودمان را صرفاً بمان بههمکاری فروتنانه واسطۀبهآموزشی کشور است، 

 کنیم:برخی پیشنهادات محدود می

نخست، معتقدیم ضروری است آنچه شما و ماریو د آندراده در نظر دارید را عینی 

شناسانی کرئول، با کمک زبان چیزی که در باال بدان اشاره کردم: نظم نوشتاریکنید، 
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جو هستند. در طول مدتی که این کار روی نظم کرئول انجام که به همان اندازه ستیزه

شود، در زمین کنش فرهنگی، برنامۀ سوادآموزی را به پرتغالی محدود خواهیم می

 کرد:

در محیط بیسائو، جایی که جمعیت به زبان کرئول کامالً مسلط هستند، با  .1

تر از همه، این است که سوادآموزی به زبان نیز آشنا هستند. مهمپرتغالی 

شود، که در آن خوانش و نگارش این زبان پرتغالی در جبهۀ کار انجام می

تواند برای کسانی که در حال یادگیری و تالش برای بازسازی ملی می

 هستند مهم باشد.

ادی اقتصتماعیهای توسعۀ اجدر مناطق روستایی خاص، وقتی و اگر برنامه .2

وانش نوبۀ خود نیازمند خهای فنی از کارگران باشند، که بهخواستار توانایی

طور روان صحبت و نگارش پرتغالی است. در این مورد، اگر کرئول به

شود، همچنان ممکن است بازکشف شود، آنطور که در بیسائو مینمی

 شود.شناسی برای استفاده در تعلیم زبان پرتغالی اعمال روش

، ضروری است دالیلی که ما را مجبور به سوادآموزی به حالباایندر همۀ این موارد، 

 زبان پرتغالی کرده را با سوادآموزان به بحث بگذاریم.

توان درک کرد که کنش محدود در بخش سوادآموزی بزرگساالن بنابراین، می

کاری  شوند چهفت نمیچگونه خواهد بود. و در رابطه با جمعیتی که در مناطق باال یا

های مردم و مواد، در تالش جدی با توجه به محدودیتکم، دهیم؟ کمانجام می

رگیر کنیم. به عبارت دیگر، آنان را دبخشی یا کنش فرهنگی آنان را مشغول میانگیزه

 کنیم، بدون خوانش و نگارش کلمات.واقعیت می« نگارش»، و «بازخوانش»، «خوانش»
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ه پداگوژیک شامل سوادآموزی است، همیش-رهنگی کنشی سیاسیکه کنش فدرحالی

مجبور به دور زدن حول سوادآموزی نیست. بسیاری اوقات ممکن است، و بیشتر از 

شان کار کنیم. الزم به ارتباط واقعیت« خوانش»ممکن، ضروری است با جوامع در 

های آموزش های سبزی جمعی، تعاونی تولید، و تالشهای عمل، مانند باغپروژه

از این  ، بدون درخواست از مردم برای خواندن کلمات(.حالبااینبهداشت است )

توانیم اثبات کنیم که اگر همۀ یادگیری خوانش و نگارش کلمات لزوماً مستلزم می

انداز حزب اندازی سیاسی همچون چشمخوانش و نگارش واقعیت باشد، در چشم

ی هاهای عمل روی واقعیت است(، همۀ برنامهوژهافریقایی و ما )که دخالت مردم در پر

 عمل روی واقعیت در ابتدا داللت بر یادگیری خوانش و نگارش کلمات ندارد.

یر شاید درگ کهطوریبهها و سازماندهی آنان سازی تودهبرای دستیابی به بسیج

شان شوند، کنش فرهنگی باید با شناختی دقیق کنندۀ محیطهای عمل دگرگونپروژه

از شرایط این محتوا آغاز شود؛ به همین ترتیب باید دانشی صادقانه از نیازهایی باشد 

ادگی ستر بودن همیشه بهکه توسط مردم احساس شده، چراکه نیاز مردم برای عمیق

 مشخص نیست.وضوح قابل درک و به

ا سازی رواقعیت، بر محور فهم انتقادی از عمل اجتماعی، اجازۀ این شفاف« خوانش»

های امهکنندگان سنگالی در یکی از برندهد. اتفاقی نبود که یکی از شرکتبه مردم می

کنش فرهنگی )چه تسهیل فرهنگی یا آموزش عمومی، واقعاً اهمیت ندارد چه خوانده 

انیم که د. حاال، میدانیمدانستیم که میقبالً، نمی»صدیق کرد: شود(  بسیار عالی ت

 «توانیم بیشتر بدانیم.یم و میدانمی

از  رسد که این رفیق، که فهمی انتقادینظر میبا توجه به این تصدیق، بدون شک به

میزی که آدست آورده بود، به سلطۀ مخاطرهاش کجاست بهاینکه دانش چیست و منبع
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، رواقعدشد اشاره نداشت. دناکی بر این یا آن کلمۀ زایا به پرتغالی اعمال میطور دربه

، های جمعیاو به ابعاد واقعیت اشاره داشت که او و دیگران در کار تولیدی، در باغ

 کشف کرده بودند.

در مورد خاص سنگال ایجاد شده پاسخ عینی به که  سائلیدر حال حاضر، یکی از م

سطح  تنها بیانگر سطح کنجکاوی او بلکهکه نه رفیق است، آخرین بخش گفتمان آن

سخ شده در قالب کنش و تأمل پاکنجکاوی دیگران نیز هست. یعنی چطور بازگردانی

« یشتر بدانیم.توانیم بدانیم که میاکنون می»گوید: دهیم، به آنچه که بسیار شفاف میمی

ش در دان« جهان»دهندۀ آنچه تحمیل شده تعریف چیزی است که ممکن است تشکیل

ف چیزی باشد: به عبارت دیگر، برای تعری« توانیم بیشتر بدانیمدانیم که میاکنون می»

 توان بیشتر دربارۀ آن دانست.که می

که در  را ببیند از سوی دیگر، کسی ممکن است سطح غیر قابل انکار انتزاع نظری

ین تصدیق او از اواد نبوده است. گفتمان بیان شده است، مستقل از اینکه مؤلف آن باس

معی وقتی در تولید ماهیتی ج« دانند.دانستند که میقبال آنان نمی»کند که عزیمت می

که »کند درستی استنتاج میدانستند، او بهدرگیر بودند، با توجه به کشف آنچه می

 کند.نممکن است این ابژۀ شناخت را تعریف  اگرچه« توانند بیشتر بدانند،اکنون می

های کنش فرهنگی همچون مورد سنگال شک جالب توجه خواهد بود اگر تالشبی

توانست در سوادآموزی نیز موفق باشد. میها( در حال حاضر یکی از مثال عنوانبه)تنها 

بیسائو تصدیق مستقل از این، سنگال امروزه بیشتر و بیشتر خود را در سطح ملی در گینه

ی قادر های فرهنگکنندگان حلقهشود که شرکتتصدیق نمیکند. و به این دلیل می

اند جمالتی کوتاه به زبان پرتغالی بنویسند و بخوانند. بیشتر به این دلیل است که شده

اند: ای خاص در یادگیری ناممکن آن زبان، آنچه ممکن بود را کشف کردهدر لحظه
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ی وع به بازنویسی و بازخوانکار جمعی. و از طریق این شکل از کار بود، که در آن شر

شان کردند، که کلیت جامعه را لمس و بیدار کردند. با همۀ موارد، آنان قادر واقعیت

 خواهند بود سنگال را تبدیل به مثالی واقعی کنند.

تری، نسبت به حضور فعال جمعیت درگیر تر و روانصحیح هیچ متنی، هیچ خوانش

گی های فرهنهای حلقهتمۀ مرحلۀ اول فعالیتتوانست در خادر کار بازسازی ملی نمی

جمعی ارائه شود.  هایسنگال )که در آن رفیق ماریو کابرال شرکت داشت( و باغ

شور تواند در یک کست که میسنگال در حال حاضر مثالی عینی از بسیاری چیزهایی

ز ابا استفاده از کنش فرهنگی بدون سوادآموزی انجام شود؛ این منبعی بسیار غنی 

 های دورنمای جدید است.یادگیری و امکان

مانطور د، هشون شرایط بسیار مطلوبی یافت میرسد که، کو، که در آبه نظرمان می

جبهۀ دوم کنش فرهنگی تالش کند، سالمت  عنوانبهتواند که شناخته شده است، می

ه همین ب نقطۀ عزیمت استفاده کند. عنوانبهرا با کشاورزی یکپارچه کند، از سالمت 

دلیل، تالش خواهیم کرد کتابچۀ راهنمایی دربارۀ آموزش سالمت تهیه کنیم، به 

دربارۀ ی های ابتدایو حاوی بسیاری از برداشت اندکارگردانی کسانی که تحریک شده

تواند این هستند که چگونه یک جامعه از طریق کار جمعی و دگرگونی محیطش، می

 بیماری جلوگیری کند.سالمتش را بهتر کند و از 

پروژه برای این کتابچه، که اینجا در امتداد این خطوط کلی شرح و بسط یک پیش

مان پذیرفته شود، جایی که اگر پروژهیافته است، در ماه سپتامبر به بیسائو آورده می

کتبر، شود. در ماه اشود، توسط متخصصان ملی بررسی شده و بالفاصله تکثیر می

 شود و برنامه آغاز خواهد شد.ان انجام میآموزش تسهیلگر
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 کردن آموزشبرای دریافت مناسب و ارزیابی مداوم، توسعۀ تجربه در خدمت کامل

تسهیلگران خواهد بود، برای آزمایش و بهبود کتابچه و به چالش کشیدن خالقیت 

یت های جدید زبان که واقعهرکس، با توجه به خلق مواد پشتیبان جدید، همچون شکل

 شود.کند، ارتباطات مؤثرتر انجام میرا منعکس می

ت نظر سیاسی در مراحل آغازین یافاگر با فضایی روبرو بودیم که جمعیت آن از نقطه

 دانیم که کمیتۀ حزب، همۀ ما میحالبااینداشتیم. شدند، روش شروع دیگری میمی

، و کنش متقابل وای کبا جمعیت کلبۀ قبیله انگر کنش مرکز ماکسیم گورکیبازنمای

 آنان است.

در این روش، از یک سو، حرکت سنگال را داریم، که در حال توسعۀ محتویات 

شدۀ جدید کنش فرهنگی است، با همکاری رو به رشد کمیسیون ریزیبرنامه

کشاورزی، که به کمیسیون سالمت پیوسته است. از سوی دیگر، پروژۀ کو و دو 

رای تحقق کنند بتعریف میبع تجربه و مراکز پویا منا عنوانبهکمیسیون خودشان را 

 های مناطق دیگر، چنان که پیش از این گفتیم.دورنماها و کار در برنامه

 ها مالحظاتی هستند که یک ماه پیش از، دوست و رفیق ماریو کابرال، اینطورکلیبه

 اینکه میگل، روسیسکا، و کالدیوس به آنجا بروند، برایت ارسال کردیم.

 آغوشی دوستانه از سوی السا و من و کل تیم، برای رفیق بئاتریس و شما. با

 

 پائولو فریره
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