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 یادداشت ناشر

 

ۀ پائولو نوشت« آموزش در جریان پیشرفت» عیناً از روی کتاب رو داریدمتنی که پیش

آخرین بار در  نگاری شده است. این کتابترجمۀ احمد بیرشک حروف فریره و

سط دلیل بازنشر این کتاب تو توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده بود. 1363ماه دی

بودن آن و همچنین کیفیت پایین کتابخانۀ مرکز پژوهش و آموزش رهایی نایاب

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

شدۀ کتاب که توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده بود جدید کامالً به متن ترجمه

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

 به راحتی در متون مختلف به آن ارجاع دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 مقدمۀ مترجم

 

سوادان در جمعیت میهن عزیز ما باالست. تالشی که در مدت نیم قرن در درصد بی

ه ای کعاری از صداقت و صمیمیت نبود، میوهکلی این راه شده است، با اینکه به

متناسب با همان مقدار صمیمیت و صداقت هم باشد به بار نیاورده است. عذر 

ودن ببودن رشد جمعیت موجه نیست. سبب اصلی ناکامی را با در نااصولیسریع

العاده به کار نمایشی جست. چند سال قبل ها، نداشتن برنامۀ درست، و عالقۀ فوقروش

گفت اگر آمارهای وزارت آموزش و پرورش حقیقتی داشت کی از کرمانیان میی

 مردم کرمان صد و پنجاه درصد باسواد شده بودند!

حاال که ادعا، و امید، و انتظار صداقت بیشتری است جای آن است که به آنچه در 

 اند توجه کامل شود. به گفتۀ سعدی:هایی که در این راه پیش رفتهجامعه

 اید که گیرد اندر گوش / ور نوشته است پند بر دیوارمرد ب

پائولو فریره، این مربی انقالبی برخاسته از امریکای التین، در محافل فرهنگی، خاصه 

ای است شناخته. در ایران هم ها که با آموزش بزرگساالن سروکار دارند، چهرهدر آن

 یزۀ ایرانی در راه مبارزه باالجمله آشنایی هست، و او است که برندۀ یک جابا او فی

 سوادی شد.بی

های فرهنگی فریره تاکید دارد بر وحدت میان نظریه و عمل، میان کار فکری و نظریه

مانی آمیختگی همزکار دستی، میان تجربیات گذشته و تجربیات زمان حال، و درهم

 آموختن و آموزاندن.

ها پرداخته تر به این نظریهدر کتابی که اینک جلوی شما باز است به نحوی مستقیم

شده است، زیرا که ملتی بپاخاسته و کشوری تازه از یوغ استعمار رسته، به نیت آنکه 



یافتن به باسوادی سازنده و کارا کامیاب شود، از سوادی و دستکردن بیکندر ریشه

فریره دعوت به همکاری کرده و، در حقیقت، راهنمایی خواسته است؛ و این کتاب 

 بی است عملی به این دعوت.جوا

نظر در آخر در نقد کتاب خواننده را به خواندن نقدی جانانه از طرف مردی صاحب

 ا خوانندهای را بکنیم. در اینجا نکتههمین کتاب دعوت می
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مندان وسیلۀ ناشر این کتاب در دسترس عالقهگذاریم. اولین اثر فریره که بهدر میان می

( بود. آموزش 1358گذاشته شد آموزش ستمدیدگان )انتشارات خوارزمی، تهران، 

لکه ثقیل تنها آسان نیست، بستمدیدگان کتابی است انقالبی و پربار؛ اما انشای آن نه

که فهمش به آسانی  –و درواقع چنین است  –هست  است و دیر هضم. پس امکان آن

توان فرض برای همۀ خوانندگان میسر نباشد. برای این پیچیدگی بیان دالیل متعدد می

ر معلوم نویسد و از قراهای خود را به زبان پرتغالی میکرد، از جمله اینکه فریره کتاب

ای هدگی به ترجمهدشوارنویس هم هست. این پیچی –دانم من که پرتغالی نمی –

را نیز راه یافته است. و بر مترجم هرجی نیست، زی –که مورد استفادۀ ماست  –انگلیسی 

خواست دانست، و میاگر نویسندۀ اثر زبان مترجم را می»که ترجمه باید چنان باشد که 

لیلی د«. نوشتاثر خود را به زبان مترجم بنویسد، چیزی در سطح و همانند ترجمه می

ناختی، شر این است که آموزش و پرورش، به حکم طبیعت خود، با مفاهیم روانتقوی

تر شناختی و سیاسی سخت آمیخته است؛ و هر چه روش آموزش بدیعفلسفی، جامعه

تر، با شناخت آدمی از جنبۀ روانی و نقش و مسئولیت او از های تازهباشد با پیشرفت

ای از آموزش و پرورش پروردن آدمی جنبۀ اجتماعی بیشتر سروکار دارد. اگر غرض

آزاده است نه برده، و مستقل است نه وابسته، و قائم به خویش است نه متکی به دیگران، 

دهد استفاده کرد و او را به ارزش واالیی که دارد و به باید از هر فرصتی که دست می

یم رود مفاهتواند، و باید، ایفا کند واقف و مومن ساخت. در نتیجه، ونقشی که می



 

یکدیگر زبان  ها باشناختی و سیاسی به قلمرو فرهنگی و درآمیختگی آنفلسفی و روان

 را ثقیل و تقریباً اختصاصی ساخته است.

با توجه به این دشواری ظاهری زبان فریره است که در میان سه کتاب دیگر از آثار او 

آموزش در جریان مان ترجمه شده است که برای تقدیم به جامعۀ فرهنگی میهن

ول بیسائو، که ترجمۀ انگلیسی آن، به گفتۀ جاناتن کوزهایی به گینهپیشرفت، نامه

قابل »ید هرمن و به قول دیو« ترین ترجمۀ انگلیسی او تا این تاریخ استبهترین و فصیح»

قدیم زودی تها هم بهرود آنبر دو کتاب دیگر، که امید می« ترین کتاب او استفهم

رهنگی شوند، مقدم شمرده شد تا به قول ناشر این کتاب با خواندنش مطالعۀ جامعۀ ف

 تر شود.های دیگر فریره آسانکتاب

 ها و نهادهایی توصیهخصوص، به سازمانمطالعۀ این کتاب و آثار دیگر فریره، به

 شود که مسئولیت آموزش بزرگساالن را بر عهده دارند.می

1363خرداد ماه   

 ا. ب.
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 پیشگفتار بر ترجمۀ انگلیسی کتاب    

 

 پیشگفتار بر ترجمۀ انگلیسی کتاب

 

ه را کم آنان که آثار پیشین فریریا دست –خوانندگان این کتاب در امریکای شمالی 

بردن به این موضوع دچار شگفتی نخواهند شد که او به غربت به از پی –اند خوانده

 ژنو نرفته است تا از چنگ تاریخ بگریزد.

ها نوشته شده است در کمال ای که بر آنمقدمهها و عکس، همچنانکه این نامهبه

است که زمانی دراز را به  1فصاحت گواهی خواهند داد، فریره بیشتر از آن مرد کردار

 غم گذشته خوردن یا با یاد گذشته به هیجان آمدن بگذراند.

ت. اگر اس« کردنانقالب»فیدل کاسترو است که گفته است وظیفۀ مرد انقالبی 

چندان ظریف سیا یا فریره در برزیل یا شیلی موقتاً بر اثر اقدامات نههای تالش

اند و کار وسیلۀ فرمانروایانی بومی به مردم هر دو کشور تحمیل شدههایی که بهدولت

ده دهند، متوقف شهای امریکای شمالی یا اروپایی انجام میخود را با همکاری شرکت

ر خاموش، در دفتری در ژنو بنشیند یا در براب است، خود فریره خواستار این نیست که،

ی بگوید. به جای سخنان« بر طبق سفارش»نو شنوندگان لیبرال در سانفرانسیسکو یا دهلی

اکنون با نهایت جدیت در کار ساختن آن انقالب، انقالبی ساخته از این کار هم

 ریقایی است.های نوبنیاد اف، در میان ملت«دهندهایی که جهان را شکل میواژه»

دل در هوای آن است که در اینجا بار دیگر از موضوعات بنیادی کار آموزشی پائولو 

 در -« رمزسازی»و « های زایاواژه»یعنی از  –فریره 
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هایی که مترجم از آثار پائولو فریره به فارسی برگردانده است، در این کتاب، و سایر کتاب« کردار» 1

 رود. م.به کار می« اندیشهعمل توأم با »به معنی خاص 



 آموزش در جریان پیشرفت

میان )و به کمک( دهقانان برزیل سخن گفته شود، دهقانانی که فقری نومیدکننده بر 

ای هردن موضوعاتی که بار دیگر در مقالکآنان مستولی است. و نیز دلپذیر است خالصه

ما دهند. اهایی است که بخش مهم این کتاب را تشکیل میخواهد آمد که مقدمۀ نامه

پرداخت به این کار در حکم آن است که یک بار دیگر موضوع کتاب قبلی او مرور 

تر و تنهایی بسیار مهمهای شیوا بهگفتن از این نامهنماید که سخنشود. و چنین می

 تر است.انسانی

تنها بر تعداد خوانندگان آثار ها هستۀ اصلی و خردمایۀ آنند، نهاین کتاب، که نامه

اکنون خود رقم در خور توجهی است، خواهد افزود، بلکه نظرات او را فریره، که هم

روشن خواهد ساخت و سیمای او را نیز، در نظر کسانی که وی را آدمی نحس و 

گونه نرو، آتر جلوه خواهد داد: انسانی مهربان و گشادهپندارند، انسانیمیتهدیدکننده 

 شناسندش.که دوستان و شاگردانش می

تا این  ترین ترجمۀ انگلیسی آثار اوها، کتاب حاضر بهترین و فصیحگذشتۀ از همۀ این

های وقعیتدر یک رشته م – 1همراه با السا –تر، این کتاب او را تاریخ است. از این مهم

تنها ب، نهسازد. بدین ترتیخاص و در ارتباط مستقیم عاطفی با مربیان دیگر نمایان می

ای آن، خود، باالخره احساسی مستقیم از سرشت پائولو ترجمۀ کتاب بلکه سبک نامه

بخشد: سرشتی سرشار از گرمی، از رفتاری فروتنانه و شوقی فریره را به خواننده می

در وجود یک مرد جمع آمده است، و چه بسا که در یک کلمه یا مبارزانه که همه 

 شود.یک عبارت متجلی می

عجب نیست که تاکنون چهرۀ انسانی پائولو فریره به مقدار زیادی نادیده مانده باشد. 

ای نیست گونههای تعلیمی است، بههای او، که درخور رسالهقطع و آرایش اولین نوشته

گر سازد. زتاب راستین اهداف و طبیعت این انسان باشد جلوههایی را که باکه خصلت

                                                           
1 Elza 



 پیشگفتار بر ترجمۀ انگلیسی کتاب    

ی است برای اولین بار استعارۀ ادبها میسر شدهوسیلۀ رد و بدل نامهای که بهلحن محاوره

 را تقریباً « وشنودگفت»مناسبی را برای مردی فراهم آورده است که 
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 کرده است.« آموزش»مرادف با 

 .آموزش در جریان پیشرفتها نامی شایسته نهاده است: فریره بر این مجموعۀ نامه

میان فریره )و « همکاری آموزشی»ترین عنوان برای کتابی که تکامل مطلوب

یسائو، ب( از یک سو، و مربیان کشور نوبنیاد گینه1همکارانش در شورای جهانی کلیساها

کند. هدف مشترک دو طرف شتاب عرضه مییهای شمرده و باز سوی دیگر، را با گام

 اند.تازگی آزاد شدهاجرای برنامۀ سوادآموزی برای مردمی است که به

بیسائو شروع از گینه 2ها بین فریره از ژنو و ماریو کابرالصورت مبادلۀ نامهمکاتبه به

قا و ریرا، در اف« تیم»یابد و اعضای دیگر کشد که گسترش میشود. اما دیری نمیمی

ه.ش(  1355تا بهار  1353ها در زمانی کوتاه )دی گیرد. با اینکه نامهژنو، در بر می

انگیز تازه و خاطره« بعد از تحریر»همچنانکه از  –وشنود اند تاثیر گفتردوبدل شده

یابد. از مرزهای یک کشور و بعد از آن ادامه می 1356تا  –آید آخر این کتاب بر می

 –های جدید افریقا های جمعی در راه سوادآموزی ملتد و به تالشرونیز فراتر می

 شود.منتهی می –که همه در میراث چند قرن سلطۀ اروپاییان سهیمند 

آنان که در شگفتند که چه وجه مشترکی میان مربی تبعیدشدۀ برزیلی که اکنون مقیم 

ن باید پیش گمابیتواند بود، بیسائو میسوئیس است، و قومی از سرزمینی چون گینه

از هر چیز به میراث مشترک ادبار و بردگی، که در باال به آن اشاره شد، توجه کنند. 

تر را باید در بینش انقالبی پائولو فریره جست که همکارانش، و در این اما پیوند عمیق

                                                           
1 World Council of Churches 
2 Mario Cabral 



 آموزش در جریان پیشرفت

بیسائو، در آن سهیمند. چنانکه وی در چند مورد در گینه« اشهای مکاتبهطرف»مورد 

کشیده و در حال مبارزه باید، از آغاز، شود، آموزش مردمی ستماصرار یادآور میبا 

 دارانه باشد، وگرنه هرگز کامیاب نخواهد شد.هم سیاسی و هم جانب

ای که در کتاب فریره بارها و بارها به آن اشاره شده این است که هر گروه از نتیجه

ت ه و زیسته و به مطالعه پرداخته اس، که در موقعیت ممتازی رشدکرد«مربیان بیرونی»

 و بار دیگر،« نوان یک طبقه بمیردبه ع»باید 
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ت و مل« با»آموزاند، بیاموزد و همواره هشیار زاده شود تا همیشه، حتی در وقتی که می

آن. )اصطالح قاطع « برای»مردمی که کمک آنان را خواستار شده است کار کند، نه 

 است.(« سلطۀ فرهنگی»در برابر « همکاری»آن 

با توجه به اینکه فریره اعتقاد راسخ دارد به اینکه دو طرف ائتالف آموزشی باید 

کند، موضعی ستیزنده و انقالبی داشته باشند، و چنین موضعی را نخست پیشنهاد می

کند، ممکن است خواننده وصفی را که از او آفریند و سرانجام تثبیت میسپس می

ه ای متناقض بیابد، خود فریرخواندم گفته« مهربانش»و « با محبت»کردم و موجودی 

 دهد.نمای ظاهری را میجواب این باطل

ند، او کگوارا اشاره میهای قبلی خود که در آن مکرر به چهفریره، در یکی از کتاب

ماید نپرهیزد، وصف میهای بزرگ، معلمی که از جلب توجه میرا چون یکی از نمونه

ست هرچند ممکن ا»کند: گوارا شناخته شده است تکیه میارتی که مظهر چهو بر عب

نظر رسد، بگذار بگویم که انقالبی راستین را احساس نیرومند عشق هدایت مضحک به

 «.1کندمی

                                                           
1 Venceremos The Speeches and Writings of Che Guevera, New York, Macmillan, 1969, p. 
398 
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بیش از هرچیز دیگر، پیروزی این انگیزه در کار و زندگی پائولو فریره است که سیمای 

زند، سیمایی انقالبی که کسانی را که چون به نیت میپرده و انقالبی او را رقم بی

 کند.کنند، خلع سالح میراستین او پی ببرند از ترس جا خالی می

اب او را ترین کتاست که تازه –شائبه شور انقالبی زاده از عشق بی –و همین انگیزه 

کسانی  مۀاش از مبارزۀ آموزشی را به هسازد که به یقین بینش او و آگاهیکتابی می

دهد که در هر سرزمین و در هر قاره بیشتر از هرچیز به این بینش و آگاهی سرایت می

 .نیاز دارند

 «وشنود با شما و همکاران شما وارد شوم...دوست دارم که در گفت»

کم هزار بار گفته است، در شروع هر کارگاه، یا هر فریره این عبارت را تاکنون دست

 هایی بهنامه»ده. و باالخره، در سا سمینار، یا هر محاورۀ
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لکه دهد تا نه فقط معدودی فرهیخته، بوشنود را گسترش میاین گفت« بیسائوگینه

یک در عین حال که کار کالس –کسان بیشتری در آن شرکت کنند. پس این کتاب 

بی چون و چرا اثری است که بیش از آثار دیگر او در دسترس فهم است.  –او نیست 

 ترین اثر او نیز هست.ترین و انسانیو به سلیقۀ من قوی

 1جاناتان کوزول

 بوستون

 1978ژانویۀ 

*11* 

 

 

                                                           
1 Jonathan Kozol 
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 . مقدمه1
این مقدمه، بیش از هر چیز، نامۀ گزارش مانندی است که به خوانندۀ این کتاب 

های مندرج در متن کتاب خودمانی خواهد بود؛ و، نویسم، و درست به اندازۀ نامهمی

چنانکه گویی با خواننده مشغول صحبتم، خواهم کوشید که بر هر چیز مهمی که در 

نم؛ این ام بر من اثر گذاشته است تأکید ککردهبیسائو دیدارهایی که برای کار از گینه

سوی ان آناست»کشور را استعمارگران پرتغالی تا همین اواخر به عنوان، نه افتخارآمیز، 

کوشیدند که با این عنوان مطنطن نقابی بر حضور خود به خواندند، و میمی« دریاها

 آن، بزنند. رحمانۀ مردمعنوان اشغالگران این سرزمین، و بر استثمار بی

ه به بیسائو نبود بلکه در تانزانیه بود، کشوری کاما اولین برخورد من با افریقا در گینه

ن رو بینم. به این نکته از آدالیل گوناگون خود را با آن در ارتباط بسیار نزدیک می

دهم که چقدر اولین گامی که به خاک افریقا گذاشتم برایم مهم کنم تا نشاناشاره می

ه به گردد و نه کسی کاس کسی به من دست داد که به آنجا باز میبود و چگونه احس

شود. حقیقت آنکه پنج سال پیش وقتی که فرودگاه دارالسالم را به قصد آن وارد می

محوطۀ دانشگاه آن شهر ترک گرفتم شهر در برابر من چنان گسترده شد که گویی بار 

کنم. از آن لحظه به بعد، می بینم و در آن با خودم مالقاتدومی است که آن را می

ترین چیزها نیز، چون آشنایانی قدیمی، با من از من سخن گفتند. رنگ حتی کوچک

خاک،  ها، بویآسمان، آبی مایل به سبز دریا، درختان نارگیل و انبه و بالدر، عطر گل

شان دارم، ماهی موزها و مخصوصاً موزهای کوچک پوست نازک که بسیار دوست
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کردند، حرکت میوخیز ها جستهایی که در علفروغن نارگیل، ملخ شده درسرخ

 تابدار بدن مردمی
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در دل  هایی کهرفتند، لبخندهایی که آمادۀ زندگی بودند، طبلکه در خیابان راه می

، «کندندافجهان را طرح می»رقصیدند و با این کار هایی که میشد، بدنشب کوفته می

ایل هایشان به زشان، که استعمارگران با همۀ کوششات فرهنگو در میان مردم تجلی

ها مرا مسخر خود کردند و مرا متوجه این ساختند ساختنش موفق نشده بودند... همۀ این

 که بیشتر از آنچه پنداشته بودم افریقایی هستم.

زد، خیها، که در نظر برخی از مردم تنها از احساسات برمیطبیعی است که فقط این جنبه

 نبودند که بر من اثر گذاشتند. در این برخورد چیز دیگری بود: برخورد مجدد با خودم.

دربارۀ تاثیراتی که ادامه یافت و چیزهایی که در دیدارهای مکرر از تانزانیه آموختم 

ه ای نیست که در اینجا بها موجب اشارهیک از اینتوان گفت. اما هیچسخن بسیار می

ی را که قدم گویم تا اهمیتام. از تانزانیه میبستهکه بسیار به آن دل کنماین کشوری می

نهادن بر خاک افریقا برای من داشت، و نیز این احساس را که گویی به آنجا باز 

 تر سازم.روم، نمایانگردم نه اینکه برای بار اول به آنجا میمی

ی بود تشدید شد، و آن وقتاین احساس خاک افریقا را خانۀ خود دانستن، تکرار، بلکه 

ن بیسائو دید، برای اولین بار از گینه«1موسسۀ کنش فرهنگی»با تیم  1975که در سپتامبر 

 «.بازگشتم»بیسائو کردم، یعنی وقتی که به گینه

در این مقدمه از معنی و مفهومی سخن خواهم گفت که شرکت من و اعضای تیم در 

نۀ آموزش به طور اعم و آموزش بزرگساالن به گر در زمیای بسیار غنی و چالشتجربه

                                                           
1 Institute of Cultural Action (IDAC) 
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ای آموزندگان و مربیان گینه باای که در آن ما طور اخص برایمان داشته است، تجربه

 ایشان. طرفآنان و نه از  برایکنیم، نه کار می

ا که هایی راما بیش از این کار باید توضیح دهم که چه چیز موجب شد که معدود نامه

ام حاال کنندۀ سوادآموزی در بیسائو نوشتهو کمیسیون هماهنگ به سرپرست آموزش

 منتشر کنم و این کار را به بعد نگذارم.
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پویا از  ام بینشیها نوشتهای که بر آنها و مقدمهنیت اصلی من این است که با این نامه

نده هاست برای خوانای که اساس آنهایی که در آن کشور شده و مسائل نظریفعالیت

آموزش در جریان فراهم آورم. عنوان کتاب نیز از این مفهوم گرفته شده است: 

ریج پیشرفت تد. میان آشکارساختن کاری که بهیسائوبهایی به گینهپیشرفت: نامه

کند، و انتشاردادن کتابی دو یا سه سال بعد به عنوان گزارش نهایی، من اولی را می

دهم. اگر بر آن شوم که نوشتۀ دیگری دربارۀ همین تجربه داشته باشم، که ترجیح می

ت از این پس خواهم نوشهایی که راستی امیدوارم چنین شود، آن نوشته متضمن نامهبه

های آینده به همان اندازه ارتجالی باشد که دهم که نوشتن نامهنخواهد بود. ترجیح می

حساس های آینده این اشوند بود. اگر در نوشتن نامههایی که اکنون منتشر میتهیۀ نامه

که  –ال جبیسائو هستم این ارتهایی به گینهرا داشته باشم که در کار تهیۀ جلد دوم نامه

 از آن تاثیر خواهد پذیرفت. –بودن نیست غرضبه هیچ روی نوعی بی

 شدۀ طرح آموزشیهای پذیرفتهزمینه و فرض

ارۀ بودن مطالب باشم به صحبت دربآنکه زیاد در بند آموزندهپس از این توضیح، بی

ۀ رخواهم بر خشنودی خاطر اداپردازم. در ضمن میهایی که در گینه شد میفعالیت

آموزش شورای جهانی کلیساها و تیم موسسۀ کنش فرهنگی از دعوت رسمی 

عمل آمده وسیلۀ کمیسیون آموزش بهحکومت گینه تکیه کنم؛ در این دعوت که به
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شده بود که نخست برای بحث در به دست ما رسید، از ما خواسته 1975بود و در مه 

 ی انجام شودمبانی همکاری ما در زمینۀ آموزش بزرگساالن دیدار

ابرال العادۀ آملیکار کهای دماغۀ سبز به رهبری خارقبیسائو و جزیرهمبارزۀ مردم گینه

کابو های دماغۀ سبز )بیسائو و جزیرهحزب افریقایی برای استقالل گینه»و رفقای 

گران برای بیرون راندن استعمار ]«2حزب افریقایی»با عالمت اختصاری [« 1ورده(

 روی برای ماپرتغالی به هیچ 
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دانستیم که معنی این مبارزه برای تکوین هشیاری سیاسی اکثریت بیگانه نبود. ما می

پرتغال  3آوریل 25مردم و رهبران آنان چیست، و نیز آن را به عنوان عاملی اساسی که 

 شناختیم.دهد، میرا توضیح می

طرف، ن بینه با متخصصاروح است و دانستیم سروکار ما نه به روشنفکران عینی بیمی

های جدی شان درگیر تالشبلکه با مجاهدانی کار خواهیم کرد که برای نوسازی میهن

ع بیسائو از صفر شروکار بردم، از آن رو که گینهرا به« بازسازی»بودند. اصطالح 

های فرهنگی و تاریخی آن چیزی است بیشتر از آن خودش، و در روان کند. ریشهنمی

ها برنیامده است. اما از های استعمارگران از عهدۀ خشکانیدن آنخشونتمردمش، و 

کند و آن شرایط مادی بازمانده از اشغالگرانی است که پس جهتی از صفر شروع می

 25طور قطع و یقین پس از ناپذیر، و بهاز شکست سیاسی و نظامی در جنگی تحمل

                                                           
1 Partido Africano da Independencia da Guinee Cabo Verde (PAIGC) 

از حزب افریقایی استفاده شده است که با « ح ا گ ج»در این ترجمه به جای استفاده از اختصار  2

 شود. م.حروف خوابیده چاپ می
ملی  حزب»راستی کودتایی نظامی موجب برافتادن حکومت دیکتاتوری دست 1974آوریل  25در  3

 کومت کرده بود گردید. م.، که چهل سال بر پرتغال ح«خلقی
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مشکالت و کمبودهایی که با آوریل، مجبور به ترک کشور شدند و مرده ریگی از 

 دهد، باقی گذاشتند.استعمار را شرح می« کنندۀنیروی متمدن»فصاحت تمام 

به همۀ این دالیل ما دعوت را با خشنودی بسیار دریافت کردیم. این دعوت برای ما 

 مجال مشارکتی را، ولو اندک، در چالشی که بازسازی مطرح کرده بود فراهم آورد.

یزی داریم که با آن به مقابله با این چالش برخیزیم. اگر چنین نبود دانستیم که چمی

دلیل موجهی برای قبول دعوت از طرف ما وجود نداشت. اما مطلب اساسی این بود 

خواند، تنها در صورتی کمک واقعی شمرده دانستیم که کمکی که از ما میکه می

آن نپنداریم، و در نتیجه  خواهد شد که در جریان ارائۀ آن خود را تنها کارسازان

رهبران ملی و مردم را کامالً به کارپذیران ساده مبدل نسازیم. کمک اصیل آن است 

که همۀ کسانی که در آن دخیلند متقابالً به یکدیگر کمک کنند و در تالش مشترک 

 ر صدد دگرگونی آنند با هم به پیشبرای شناخت واقعیتی که د
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کنند کرداری که در آن آنان که کمک می –گونه کردار است وسیلۀ اینبروند. فقط به

که عمل  –دهند شوند در زمان واحد به یکدیگر یاری میو آنان که کمک می

طه پیدا شوندگان سلکنندگان بر کمکها کمککردن از تحریفاتی، که در آنکمک

امع بین طبقات مسلط و زیرسلطه، و بین جوشود. به این دلیل است که کنند، آزاد میمی

پذیرد. این کمک واقعی صورت نمی« وابسته»و جوامع به اصطالح « فرادست»

 مناسبات، هرگز، جر در پرتو تحلیل طبقاتی فهمیده نخواهد شد.

یا اعضای  طرفصورت متخصصان بیو هرگز نه به –بدین دلیل فقط به عنوان مبارزان 

یلی ای ختوانستیم همکارانی راستین، ولو به اندازهمی –هیأت کمک فنی خارجی 

ها ابایم و کردارمان که با این انتخمختصر، باشیم. آنچه خود از جنبۀ سیاسی برگزیده

داشت که در ژنو طرحی برای آموزش سازگار است، ما را از ایناندیشه باز می
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م و به عنوان ارمغانی های آن، فراهم آوریکاریبزرگساالن، با همۀ جزئیات و ویژه

های اصلی بیسائو تقدیم کنید. بعکس، چنین طرحی با برنامهسخاوتمندانه به گینه

وجود آید و مربیان ملی، هماهنگ با موقعیت اجتماعی همکاری ما، بایستی در محل به

کشور، در آن غور کنند. همکاری ما در ریختن طرح و کاربرد عملی آن بستگی داشت 

بخش ایی ما به درک واقعیت ملی؛ برای آنکه به آنچه دربارۀ مبارزۀ رهاییبه درجۀ توان

دست آورده است تر آزادشده بهدر مناطق پیش حزب افریقاییو تجربیاتی که 

مان بود، دانستیم عمق بیشتری بخشیم، شروع کردیم به خواندن هرچه در دسترسمی

اری در ژنو آغاز شد بایستی در دید های آمیلکار کابرال. این مطالعات کهویژه کتاببه

که قرار بود از کشور بکنیم ادامه یابد، و در صورتی که ارتباطی ممتد برقرار شود در 

یان توانستیم همراه مربهای بعدی بود که میدیدارهای بعدی تکمیل گردد. در مالقات

ه در هر حال کملی در سمینارهای ارزشیابی کردار آنان به تفکر بپردازیم. بر آن بودیم 

شده و بندیهای بستهحلای )رادیکال( آغاز کنیم و از پذیرفتن راهاز موضعی ریشه

ساخته امتناع ورزیم، و از هرگونه هجوم فرهنگی، خواه آشکار و خواه در کمال پیش

 زبردستی نهفته، بپرهیزیم.

 تداشحتی ما را از فکر این بازمیگزینش سیاسی ما، و کردار بر اساس آن، 
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با آنان  بیسائو چیزی یاد بدهیم مگر وقتی کهتوانیم به مربیان و آموزندگان گینهکه می

و از آنان بیاموزیم. هرگاه نتیجۀ دوگانگی میان آموزاندن و آموختن به امتناع آنان که 

ن را در های آگیرند منتهی شود باید ریشهدهند از آموختن از کسانی که یاد مییاد می

شوند باید نخست یابی جست. آنان که برای آموزاندن دعوت میوژی سلطهایدئول

 توانند آموخت.بیاموزند که، چگونه با شروع به آموزاندن، خود می
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یعنی نخست آموختن این را که چگونه باید به آموختن ادامه  –السا و من این تجربه را 

با مربیان  هایمانستین مالقاتوقتی پیدا کردیم که به آموزاندن پرداختیم. در نخ –داد 

زدن زدن گوش فرادادیم. و وقتی هم که شروع به حرفشیلیایی خیلی بیشتر از حرف

کردیم برای تشریح کرداری بود که در برزیل داشتیم، آن هم نه برای تجویز به مربیان 

ن ختهای منفی و مثبت تجربۀ خودمان. با آمودادن جنبهشیلیایی، بلکه فقط برای نشان

ها، برای ما مجال آموزاندن نیز پیدا شد. با آنان و با کارگران، در کشتزارها و کارخانه

رار توانستیم دقیقاً آن را در شیلی تکاگر چیزی در برزیل کشف کرده بودیم که می

کنیم این بود که کار آموزاندن را نباید از کار آموختن جدا کرد. این را هم یاد گرفته 

ا در اوضاع و احوال مختلف در برزیل انجام داده بودیم بر زمینۀ بودیم که هرچه ر

ها را از نو ، باید آن«نشا کرد»توان، مانند گیاه، ها را نمیشیلی تحمیل نکنیم. تجربه

بیسائو صورت تیمی برای نخستین دیدار از گینهاختراع کرد. هنگامی که خود را به

این بود که خود را از این وسوسه مصون  کردیم یکی از حادترین عالیق ماآماده می

نگاه داریم که برای اهمیت بعضی از وجوه تجربۀ سابق ارزشی بیش از حد قائل شویم 

 ها را عاملیت بخشیم.و آن

ل کنیم، های متفاوت را تحلیکوشیدیم که تجربیات خود و تجربیات دیگران در زمینه

 سوادآموزی بزرگساالن و آموزش توجهی انتقادی و فزاینده به سیاست و ایدئولوژی

طورکلی مبذول داریم. همچنین با نهایت دقت رابطۀ میان سوادآموزی و مرحلۀ بعد به

از آن و تولید را در محدودۀ برنامۀ جامع اجتماع تجزیه و تحلیل کردیم. رابطۀ میان 

آموزش سواد و آموزش همگانی را مورد توجه قرار دادیم. در پی آن برآمدیم که 

 وبیسائای مانند جامعۀ گینهامعهتقدانه نقشی را که آموزش بزرگساالن در جمن
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یا  طور مستقیمای که زندگی همۀ افراد آن بهتواند ایفا کند درک کنیم، جامعهمی

و عاملی  واقعیتی فرهنگی»بخش که به قول آملیکار کابرال نامستقیم از جنگ رهایی

متأثر شده است. هشیاری سیاسی مردم زادۀ خود مبارزه است. « از فرهنگ است

سواد بودند همۀ آنان از جنبۀ اصطالح، بی که نود درصد مردم، به معنی لفظیدرحالی

درست برعکس بعضی جوامع که نوعی سواد ظاهرفریب  –سیاسی بسیار باسواد بودند 

 سوادند.کلی بیو پیچیده دارند اما در مسائل سیاسی به

ها بود موضوعات عمدۀ جلسات ما، در مدتی که خود را برای نخستین دیدار از آن این

یم؛ و نیز جزئی از عالیق فردفرد ما، در ساعاتی که به کار خود در ساختکشور مهیا می

ای هها و شیوهاندیشیدیم. هرگز مدتی دراز صرف بررسی روشبیسائو میگینه

 ها را در ارتباطها و شیوهسوادآموزی به خاطر نفس این امور نکردیم بلکه آن روش

شود و به نوبت عمل می شمردیم که بدانبا، و در خدمت، نظریۀ شناخت خاصی می

خود، باید با موضع سیاسی خاصی هماهنگ باشد. هرگاه مربی موضعی انقالبی داشته 

باشد و عمل او را این موضع بخواند، آنگاه سوادآموز بزرگسال در عمل شناختن و 

های دانستن از زمرۀ کارسازان است. در این صورت وظیفۀ مربی آن است که راه

ها را بپوید و هرچه بهتر به او کمک کند تا بتواند در روند وزنده آنمناسبی بجوید تا آم

سوادآموزی نقش کارساز را نسبت به آموختن برعهده بگیرد. مربی باید پیوسته 

ها موضوعی را که هایی را کشف، یا مجدداً کشف، کند که آموزنده به کمک آنراه

بیند. وظیفۀ تر برفته شود، آسانباید آشکار شود، و سرانجام به صورت یک مسأله یاد گ

 کار ببرد تا خود از موضوع سرپوشها را بهها و این راهمربی این نیست که این وسیله

وجو، بردارد و آن را پدرانه به شاگرد تقدیم کند و بدین نحو وی را از تالش جست

 وکه در کار شناخت امری بایسته است، محروم سازد. بلکه، در رابطۀ میان مربی 

ترین عامل پیدایش آموزنده، که موضوعی که باید آشکار شود میانجی است، مهم
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تی که، موضوع. و حتی وق دربارۀدیدی انتقادی نسبت به موضوع است نه گفتار مربی 

در گیرودار این روابط، مربی و آموزنده بسیار به موضوع مورد تحلیل نزدیک،و نسبت 

 حلیلکنند که برای تنیاز پیدا میعات متقنی شوند به اطالبه معنی آن کنجکاو، می

*19* 

زدن است؛ اطالعات وقتی مفید است که دقیق ضروری است. دانستن غیر از حدس

ای مسأله طرح شده باشد. بدون بیان مسأله، که اساسی است، گردآوری اطالعات لحظه

 ه.موزندشود و فقط انتقال چیزی است از مربی به آمهم در عمل آموختن شمرده نمی

از وقتی که کارم را در زمینۀ سوادآموزی بزرگساالن آغاز کردم کوشیدم که خود را 

های اول است که مورد ایراد من کنم که کتابهای اول برهانم. تاکید میاز کتاب

ن را ساختن تحصیل آموزندگااست نه سایر مطالبی که در جریان استوارکردن و عمیق

ام که به آموزندگان یاری ع مطالبی و موادی بودهکند. من همیشه مدافکمک می

ر ها بهای نو از ترکیب هجاهای آنهای زایا و ساختن واژهژهادهند تا با شکستن ومی

 کند.زبان پیروز شوند. این مواد مستلزم کاری آفریننده است و آموختن را تقویت می

اند که هایت جهد را کردهشان نهای اولی که مؤلفانبدبختانه این کار، حتی از کتاب

ها و هایی برای آفریدن واژهفراتر روند و برای آموزندگان مجال« عطاکننده»از نقش 

های اول عمالً برنامۀ بخش بزرگی از آید. در کتابهای کوتاه فراهم آورند برنمیمتن

وسیلۀ مؤلف ریخته های خود، بهخصوص برای آفریدن واژهکوشش آموزندگان، به

های اول، به جای برانگیختن کنجکاوی آموزندگان، ست. بدین ترتیب کتابشده ا

ایر کنند که با کار آفرینندۀ شناختن و دانستن مغدیدی منفعل و پذیرنده را تقویت می

 است.

به نظر من یکی از مسائلی که جامعۀ انقالبی باید در زمینۀ آموزش به آن توجه کند 

هایی که عمل دانستن و نقالبی باید به نقشمعنی عمل دانستن است. یک جامعۀ ا
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کنندگان یعنی آفرینندگان و بازآفرینندگان و دوباره اختراع –شناختن به کارسازان آن 

دهد توجه کند. و نیز باید به نقشی توجه کند که کنجکاوی، در ارتباط با می –آن 

ی دانش جستجوکند، خواه این کنجکاوی، به موضوعی که باید دانسته شود، ایفا می

ی از راستها بهموجود مربوط باشد و خواه به کوشش در آفریدن دانش تازه. این لحظه

یکدیگر قابل تفکیک نیستند. جدایی میان این لحظات عمل آموختن دانش موجود را 

کشاند. در چنین اوضاع و احوالی مدرسه، در هر به انتقال دیوانساالرانۀ محض می

 بازار معاملۀ دانشی تبدیلشد، به سطحی که با
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کند یع میرا توز« های دانشبسته»شود که در آن استاد متخصص زبردستی است که می

 «.کندمصرف می»خرد و و آموزنده خریداری است که این دانش را می

از سوی دیگر، اگر مربی در این جریان دیوانساالرمآب نباشد و حس کنجکاوی خود 

گرفتن از موضوع است، در همان حال که آموزنده در جریان پرده را زنده نگاه دارد،

از موضوع  ایبسا که مربی بعد تازهافتد. چهموضوع برای خود او نیز از پرده بیرون می

 یابد که تاکنون بر او پوشیده بوده است.را در می

شی الآموزند و شاگردانی که در کار آموزاندنند تعمده این است که مربیانی که می

مستمر برای برکنارماندن از دیوانساالرشدگی ابراز دارند. دیوانساالری آفرینندگی را 

بدل های کهنه و مبتذل مسازد و آدمیان را صرفاً به تکرارکنندگان اندیشهمضمحل می

کند. هرچه دیوانساالرتر شوند بیشتر به هواخواهان ازخودبیگانۀ جریان روزمره می

توانند از این جریان فاصله بگیرند و دلیل اهانی که هرگز نمیشوند: هواخوتبدیل می

 وجودی خود را درک کنند.
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انقالبی مربی و عمل او تنها راه پرهیز از دیوانساالرشدن -همسازی میان موضع سیاسی

د که شوتر میتر به این همسازی عمل کند، مبارزی اصیلاست. هرچه مربی هشیارانه

 د.زنهای خاص سر باز میفن و متخصص رشتهنفش اهلدر عین حال، از پذیرفتن 

بیسائو را به عنوان مبارز پذیرفتیم، نه به عنوان این بود که ما دعوت حکومت گینه

روح. ژنو را در حالی ترک گفتیم که آمادۀ دیدن و شنیدن فن بیمتخصص یا اهل

 هاینقشهکردن. در میان توشۀ سفر ما نه بودیم و حاضر برای پژوهیدن و بحث

 آماده.های نیمبخش بود و نه گزارشنجات

صورت یک گروه همکار دربارۀ بهترین راه دیدن و شنیدن و پژوهیدن و در ژنو به

ای که کردن گفتگو کرده بودیم تا شاید نقشۀ همکاری ما فراهم آید، نقشۀ برنامهبحث

ان، شان، و نیازهایشواقعیتوشنود، با مردم آن سرزمین، دربارۀ باید در آنجا در گفت

 نیم.ای را در ژنو برایشان طرح کتوانستیم چنین نقشهو امکان یاری ما تهیه گردد. نمی
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ما هرگز در آموزش بزرگساالن به عنوان چیزی برای خودش، فقط به عنوان آموختن 

یم که اایم؛ بلکه آن را کاری سیاسی شمردهسادۀ سازوکار خواندن و نوشتن، ننگریسته

مستقیماً مرتبط است با تولید، بهداشت، نظام عادی تعلیم، و به برنامۀ سراسری جامعه، 

دن بایستی از کرکه باید تحقق یابد. بنابراین جریان دیدن و شنیدن و پرسیدن و بحث

های های دیگر، و حزب، از جمله سازمانکمیسیون آموزش فراتر رود و به کمیسیون

و بدین ترتیب برنامۀ عملی اولین دیدار ما، که در ژنو فقط  ای کشانیده شود.توده

 وشنود با رهبران ملی در گینه بسط یافت، سه نکتۀ اصلیریزی شد و عمالً با گفتطرح

 نحوی جامد از هم جدا نبودند.گاه بهرا در نظر گرفت که، البته، هیچ
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 رگتاکید اول: آموختن تاریخ از کمیسیون آموزش و از رهبران دی

های تنها با ادارۀ نوبنیاد آموزش بزرگساالن، بلکه با گروهدر مرحلۀ اول دیدارمان نه

 مختلف کمیسیون آموزش تماس گرفتیم.

ها الزم بود بدانیم که مسائل اصلی آموزش ابتدایی و متوسطه چیست و چگونه به آن

که از  آموزشیمند بودیم که بدانیم تاکنون در نظام کلی پرداخته شده است. عالقه

استعمارگران به ارث رسیده، چه تغییراتی داده شده است و ظرفیت این تغییرات برای 

ویای ای، که گآنکه دگرگونی تدریجی را موجب شوند چیست. کردار آموزشی تازه

ۀ حزب و وسیلبایست بهمفاهیم مختلف آموزش، هماهنگ با برنامۀ سراسری باشد، می

 به یاری مردم ایجاد شود.

 زدایی از افرادیکی از اهداف عمدۀ آموزشی که میراث استعمارگران بود افریقایی

انست به تومایه و مبتنی بر لفاظی بود. نمیگر و میانملت بود. آن آموزش تبعیض

بازسازی ملی کمکی کند زیراکه برای این منظور ساخته نشده بود. هر سطح از نظام 

و فنی، از سطح قبلی بریده و جدا بود. مدرسه از استعماری، یعنی ابتدایی و متوسطه 

ها و محتوا و اهداف خود ضددموکراتیک بود. ازآنجاکه از واقعیت کشور حیث روش

ای بود برای اقلیت و در نتیجه علیه اکثریت. از میان کسانی که جداشده بود مدرسه

 گزید و بیشترسید معدودی را برمیرشان به دامن آن میدست
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های ها و برگزیدنکرد و با این از صافی گذراندنان را اندک سالی بعد حذف میاین

شدند پیوسته رو به فزونی داشت. از این درپی عدۀ کسانی که طرد میپی

 .]1[گرفت احساس فروتری و ناتوانی نیرو می« هاشدنرفوزه»

ه ایدئولوژی رخی را کها و جوانان نیمکرد جز اینکه در بچهاین نظام کاری نمی

تر رخ موجوداتی پست، و آن نیم]2[استعماری برایشان آفریده بود دوباره تولید کند 
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شدن «سفید»گونه استعدادی نداشتند، و تنها را نجات خود را در از آدمی بود که هیچ

ک دانستند. این نظام به هیچ چیز که از نزدیمی« روح سفید داشتن»بودن یا در عین سیاه

شدند( پیوندی داشته باشد عالقه نداشت. بدتر از خوانده می« بومی»ملت )که  با افراد

شان، عالقگی نفی عملی هر چیزی بود که نمایندۀ اصیل این مردم باشد: تاریخبی

شد که تاریخ این استعمارشدگان وقتی آغاز شده شان. تصور میشان، زبانفرهنگ

ود اند. فرهنگ استعمارشده چیزی نبهکننده حضور یافتاست که استعمارگران متمدن

بینی او. فرهنگ فقط به استعمارگر تعلق داشت. جز بازتاب راه و رسم وحشیانۀ جهان

شان، شان، ظرافت حرکات بدنموسیقی استعمارشدگان، ضرباهنگ آن، رقص

ای ارزش نداشت. پس همۀ این یک برای استعمارگر ذرهشان، هیچخالقیت کلی

ها ذوق و سلیقۀ طبقۀ مسلط از کشور چیره شد و به جای آنمی استعدادها سرکوب

ساز آموزش استعماری فقط در لحظاتی از سوی شد. تجربۀ ازخودبیگانهتحمیل می

رد برخی کشد که او در میلی شدید که به استقالل احساس میاستعمارشده خنثی می

تاریخ خود را » ها مردمکرد. در این زمانهای آن فرهنگ را طرد میاز جنبه

« ناستعمارزدایی از ذه»شد آن را انداختند که میو خود را در جریانی می« پذیرفتندمی

 بازافریقایی»کند، و آمیلکار کابرال آن را به آن اشاره می 1خواند و اریستیدس پرئیرا

 نامد.می« ساختن ذهن

مارگران را ایجاب ای نظام آموزشی بجامانده از استعکردن ریشهها دگرگونهمۀ این

وار تحقق نخواهد یافت، بلکه مستلزم ای هرگز ماشینکند. چنین دگرگونیمی

بر  ای که باید آفریده شود، و باید مبتنیتصمیمی سیاسی است همساز با برنامۀ جامعه

 هاییطی مادی باشد که خود انگیزهشرای
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1 Artistides Pereira 
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زم در عین حال مستل برای تغییرند. این دگرگونی خواستار افزایش تولید است.

گیری تازه بر اساس برداشتی تازه از مصرف است. هر بحثی دربارۀ آنکه چه باید جهت

تولید کرد و چگونه باید تولید کرد و برای چه و برای که باید تولید کرد، باید از نظر 

سیاسی به اعلی درجه روشن باشد. هر تغییری که به سود اوضاع مادی جدید در هر 

جامعه )مثالً نظیر دوگانگی میان کار یدی و کار فکری( داده شود، ولو با  چهرۀ مهم

احتیاط تمام آغاز گردد، لزوماً مقاومت ایدئولوژی کهنه را، که هنوز در برابر نیروهایی 

 انگیزد.ای تازه دارند زنده است، برمیکه عزم آفریدن جامعه

د که برانداختن مفهومی هایی هستنهای ایدئولوژیک همانآشکارا، این مقاومت

« مالک»داند و به مربی نقش کنند که دانش را امر مختومی مینادرست مخالفت می

قل ای که نیاز به آن دارد منتکند که باید به آموزندهای را تفویض میشدهدانش کامل

گردد. بدتر از همه اینکه این مقاومت در برابر برداشت فکری مفهوم خاصی از دانش 

. شود که با آن مفهوم سازگار استگردد، بلکه در مقابل عملی نشان داده مینمیابراز 

ای در نظام آموزشی بازمانده از استعمارگران مستلزم به این دلیل دگرگونی ریشه

ها کوششی زیرساختی است. یعنی باید با تالشی برای تغییری وسیع در سطح زیرساخت

وژیک دارد، همراه باشد. این کار، و در عین حال با عملی که سرشت ایدئول

سازماندهی مجدد وسایل تولید، و دخالت کارگران را در نوع خاصی از آموزش 

شود که با درک روند کار کند، آموزشی که در آن از کارگران خواسته میایجاب می

 به چیزی باالتر از کارگران ماهر تولیدکننده بدل شوند.

از استعمارگران بجامانده یکی از وظایف حتمی سازی نظام آموزشی که در دگرگون

های تازۀ معلمان و بازآموزی معلمان قدیم است. در میان این معلمان، تربیت گروه

شوند اند، کسانی یافته میدادهخصوص در میان افرادی از آنان که قبالً هم درس میبه

آن ادامه  د که به حفظکوشنبینند و هشیارانه میایدئولوژی کهنه می« اسیر»که خود را 
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روش جدید را در نهان یا آشکارا انجام « کردن زیر پایخالی»دهند؛ اینان عمل 

توان امید کار مثبتی در بازسازی جامعه داشت. اما کسان دهند. از این کسان نمیمی

 دانند،در بند ایدئولوژی کهنه میدیگری هم خواهند بود که خود را 
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پیوستن به طرز کار جدید خود را از این بند برهانند. با اینان  کوشند که بالیکن می

های دیگر کنند. آنمی« خودکشی طبقاتی»توان کار کرد. اینان کسانی هستند که می

 ورزند.از این کار امتناع می

بخش ای به نقش طبقۀ متوسط در تصویر کلی مبارزۀ رهاییآمیلکار کابرال با اشاره

بخش( اگر طبقۀ متوسط نخواهد به این اهداف )مبارزۀ رهایی» ملی چنین گفته است:

خیانت کند، تنها یک راه را ممکن است پیش گیرد: وجدان انقالبی خود را قوی سازد، 

گونه کند و نیز جاذبۀ طبیعی، آنآنچه او را به سوی معیارهای طبقۀ متوسط جذب می

سترش این حیث یکی شود که با گ طرز فکر طبقاتی را از خود براند، با طبقۀ کارگر از

طبیعی روند انقالب به مخالفت برنخیزد. این گفته بدان معنی است که افراد انقالبی 

اید بخش ملی ایفا کنند بطبقۀ متوسط برای آنکه نقش ویژۀ خود را در مبارزۀ رهایی

بتوانند به عنوان یک طبقه خودکشی کنند تا بار دیگر به عنوان کارگران انقالبی 

 «های ملتی که جزء آنند سربسپارند.ترین اشتیاقسربرآورند و کامالً به ژرف

خیانت به انقالب یا خودکشی طبقاتی تنها شقوق واقعی طبقۀ »دهد: کابرال ادامه می

همین شقوق نیز امروز در « ]3[بخش ملی است. متوسط در طرح کلی مبارزۀ رهایی

 بخش است، وجود دارد.ارزۀ رهاییبخش ملی، که دنبالۀ طبیعی مبجنبش رهایی

های مربوط به آموزش بزرگساالن جدا از مسائلی نیستند که به درک این قبیل بحث

های ها اشاره کردیم. البته این گفته را نباید چنین معنی کرد که فعالیتاختصار به آن

از  ای نظامی کهتوان آغاز کرد مگر بعد از آنکه دگرگونی ریشهسوادآموزی را نمی
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ای استعمارگران بجامانده است تحقق پذیرد. اما بدین معنی است که دگرگونی ریشه

 تنها اصالحات، هدفی است که باید با صراحت و سرعت دنبال شود.و نه

 –مانده از دورۀ استعماری یعنی نظام آموزشی باقی –بحث دربارۀ این مطلب بنیادی 

یل یسیون آموزش، به آنجا کشانید که به تحللزوماً ما را، در گفتگوهایمان به گروه کم

بخش بود. میراث اخیر را ریگ دیگری بپردازیم، و آن میراث خود جنگ رهاییمرده

آیند که حاال مل میهای بسیار خوبی دید که در مناطقی به عتوان در آزمایشمی

 مناطق قبالً »

*25* 

ازارهای ب»تولید و توزیع، و استقرار ها در قلمرو شوند؛ این آزمایشنامیده می« آزادشده

عمل جدید، و نیز در قلمرو بهداشت و آموزش و پرورش و دادگستری به« خلقی

 آیند.می

ختن نظام ساهایی که سرگرم دگرگونخواستیم بدانیم که گروهباالتر از هرچیز، می

یستند. نگرمیاند به این میراث دوم، یعنی خود جنگ، چگونه موروثی استعماری بوده

، توانست صرفاً ترکیبی تصادفی از دو میراث باشدآمد نمیوجود مینظام نوینی که به

بلکه بایستی هرچه را در نواحی آزادشده صورت پذیرفته بود با عمق بیشتری بهبود 

ها بپردازد: در آن نواحی آموزشی که دیگر نه خاص برگزیدگان بلکه بخشد و به آن

 . در این نواحی مردم محلی امور1گسترش یافته بودوضوح خلقی بود به

                                                           
سر های باالتر از ده ساله را میاین کار آموزشی در داخل کشور نتایج مهم به بار آورده و تحصیل بچه» 1

زب حشدن در مدرسه بود(. کرده بود )به دلیل شرایط جنگی ده سالگی حداقل سن برای پذیرفته
معلم در  258مدرسه داشت که  164در مناطق آزادشده جمعًا  1971-1972در سال تحصیلی  افریقایی

آموزان انتخاب شدند تا در مدارس پرداختند. بعدها بهترین دانشآموز میدانش 14531ها به تعلیم آن

وه بر وسیلۀ حزب در کشورهای همسایه دائر شده بود به ادامۀ تحصیل بپردازند. عالروزی که بهشبانه

سخت مراقب نیازهای کشور برای بازسازی ملی نیز بود و فقط به نیازهای ناشی از  حزب افریقاییاین 
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آموزش را در دست خود گرفتند، درست همان کاری که در پشتیبانی از مبارزان 

کار  ای برایبخش مدرسهچریک کرده بودند. بنابر مقتضیات واقعی مبارزۀ رهایی

اسی ش سیای شدید به آموزبوجود آمد که ارتباط خیلی نزدیک به تولید، و عالقه

های مخرب هوایی گرفتند که به هنگام حملهها یاد میشاگردان، داشت. حتی بچه

 دشمن چه کنند تا زنده بمانند.

تنها تجلی مرافقتی بود برخاسته از خود مبارزه، بلکه بر ژرفای این آموزشی بود که نه

آور جنگ سرشته شده بود هم در افزود. چون با حضور هیجانمبارزه نیز می

وجوی گذشتۀ اصیل مردم بود و هم خود را برای زمان حال در اختیار آنان جست

 گذاشت.می

توان ارزش بینش پیمبرانۀ در اینجا، همچنانکه در همۀ ابعاد دیگر روند رهایی، می

آمیلکار کابرال را دریافت. وی استعدادی برای تحلیل واقعیت کشور داشت، نه برای 

کرد، همیشه با آنچه براستی کرد و هم آن را اعالم میانکار آن. چون هم محکوم می

                                                           
کرد. از این روی به تحصیالت خواهد، بسنده نمیجنگ، که تنها جوانان را برای خدمات نظامی می

ه توانستند امید ب آموزان بذل توجه خاص شد. در این کارهای متعددی از دانشمتوسطه و عالی گروه

ای جنگ موفق های که در سالپشتیبانی کشورهای همسایه ببندند و نتیجه این شد که عدۀ جوانان گینه

وسیلۀ به تکمیل تحصیالت عالی شدند خیلی بیشتر از تعداد افراد مشابه در تمام مدت اشغال کشور به

ز تعداد فارغ از تحصیل شدند ا فریقاییحزب اپرتغالیان بود. در مدت ده سال تعداد کسانی که زیرنظر 

حزب این تعداد که زیر نظر  1973تا  1963مشابه در پنج قرن سلطۀ پرتغال بیشتر بود. )در ده ساله 

تن از  241تن از دورۀ متوسطۀ فنی،  46تن از آموزش عالی،  36از تحصیل فراغ یافتند:  افریقایی

های سیاسی و اتحاد. در مقام مقایسه باید متذکر شد تن از دوره 174ای و تخصصی، و های حرفهدوره

تن در سطح فنی فارغ تحصیل گردیده  11ای در آموزش عالی و گینه 14فقط  1961تا  1471که از 

 Guine Bissau: Tres anos de Independencia) –بیسائو: سه سال استقالل به نقل از گینه –بودند.( 

 106-107، ص 1976( لیسبون، Luis Metta, Luiza Teotonio Pereiraنوشتۀ 
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خواست حقیقت داشته باشد. در نمود، نه با آنچه دلش میحقیقت داشت آغاز می

گاه از هم جدا نبودند، همانطور که این دو وجود آمیلکار کابرال طرد و اعالم هیچ

ر کنار وحۀ مبارزه و دیافتند. در بحبگاه بیرون از حیطۀ کردار انقالبی وقوع نمیهیچ

ه همواره ک –کشی استعماری را رفیقانش، واقعیت آکنده از ستم نمایش مسخرۀ بهره

کرد. و به همین راه جامعۀ محکوم می –کشی خود را پنهان دارد در پی آن بود که بهره

 داد سربرآورد، اعالمرفت تا از میان تغییرات انقالبی که روی مینوینی را که می

ی راستی همسازی میان گزینش سیاست. در نظر کابرال نیز چون هر کسی که بهداشمی

کند کلمه همواره وحدتی جدلی )دیالکتیکی( بود میان کنش و و عمل را تجربه می

تهی های میاناندیشه، و میان عمل و نظر. هرگز بر خود نپسندید که از یک طرف واژه

 اش سازد:سوسهگرایی واغوایش کنند، یا از طرف دیگر عمل

های خالف انضباط، و تالش او برای نفی و طرد شدن به پاسخامتناع او از کشانیده

 گزیداش و همسازی میان آنچه برمیفریفتگری، از صراحت سیاسی
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ای که از گرایشات های تقسیم شدهکرد. تصور تودهکرد نشأت میوآنچه عمل می

ن و کردی یا رهبرانی که قادر به بسیجخود پیروی کنند، و بدون حزبی انقالب

آید خوش آید پیش روند، از دادن باشند با فکر هرچه پیشبخشیدن و جهتسازمان

« مالک»کرد که ای را که احساس مینظر او مطرود بود. به همین ترتیب، هر رهبری

شمرد. آزادی نامحدود و قدرت دیوانساالرانه او را مشمئز هاست، مطرود میتوده

کنند که در گرد و خاکی ساخت. نه رهبرانی که چندان در عقب مردم حرکت مییم

دم قدر پیشاپیش مرشوند، و نه رهبرانی که آنخیزد گم میکه از حرکت مردم برمی

بروند که گردوخاک حرکت آنان مردم را از نظر پوشیده بدارد، بلکه رهبرانی که 

 –بخش باهم بیاموزند و بیاموزانند رهاییهمیشه با مردم باشند و در گرماگرم مبارزۀ 
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این راه و رسم او. کابرال نیز، چون گوارا و مانند فیدل، با مردم کامالً آمیخته بود، با 

ای عمیق داشت، شان ریشهشناخت و در اکنونشان را خوب میمردمی که گذشته

یب بدین ترتدریغ خود را وقف آن کرده بود. ای که وی بیاکنونی سرشار از مبارزه

توانست آینده را پیش از دیگران ببیند. در هر یک از روزهایی که وی با چنین می

ه پذیر بود، و تاریخی زنده کآورد همیشه رویایی امکانسر میشدت و کشاکشی به

 ممکن بود همان روز ساخته شود.

اگر »ت: زد گفیک بار، وقتی که دربارۀ نیروی جادویی طلسم با چند سرباز حرف می

 پذیر است حمله نکنیم نخواهیم مرد. اماای که آسیبنجنگیم و اگر به دشمن در نقطه

اگر اشتباه کنیم، و اگر خود را در موضع ضعف قرار دهیم خواهیم مرد؛ هیچ راه 

ایم که داند، اما ما موارد مختلفی دیدهکابرال نمی»دیگری نیست. به من خواهید گفت: 

. «شدندآمدند و منحرف میها میرا از مرگ نجات داد، گلولهطلسمی یکی از یاران ما 

ها را داستان گونهممکن است چنین بگویید. امیدوارم که پسران پسران ما وقتی که این

که مبارزه  توانسته استحزب افریقایی بشنوند، و وقتی که با خشنودی آگاه شوند که 

ما پدران ما سخت جنگیدند، ا»گفت: را مطابق با واقعیت کشور رهبری کند، خواهند 

معنی یگویم شاید اکنون ببه چیزهای غریب و عجیبی اعتقاد داشتند؛ آنچه برایتان می

 «]4[باشد. فردا باز صحبت خواهم کرد...
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صمیم به شود، و تدانست که فقط توپ نیست که موجب جنگ میآمیلکار کابرال می

ه آن ری ستمبران بدل به نیرو گردد و قادر بپذیشود که آسیبجنگ وقتی گرفته می

شود که قدرت ستمگر را تبدیل به ضعف کند. این بود که سرچشمۀ همۀ عالقۀ او، 

ل انقطاع وجود خود را صرف تشکل سیاسی یا تشکای که با آن بیصبری صبورانهبی

د، نای که در آن فعال بودنظر از سطح یا شاخهمسلکی )ایدئولوژیک( مبارزان، صرف
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کرد. و هم این بود که سرچشمۀ توجه خاصی که به کار آموزش در مناطق آزادشده می

ا در هداشت و مهر و عطوفتی که قبل از رفتن به جنگ در دیدار با بچهمبذول می

کرد و با هر یک درست به داد، در بازی آنان شرکت میمدارس کوچک نشان می

 خواند.می« مانهای انقالبگل»ها راه گفت. بچهای میفراخور او کلمه

تند ها داشهای ملی در تحلیل همۀ این نکتهدر نتیجه ما از صراحت و وضوحی که تیم

متعجب نشدیم. سرپرست کمیسیون آموزش در این جلسات حضور داشت و خود را 

کس به معنی بازآفرینی جامعه واقف بود. دانست که در آن همهجزئی از جریانی می

شناختند: از نداشتن کمترین ها روبرو بودند خوب میی را که هر روز با آنآنان موانع

 های رهبری دروسایل مادی، مثالً ماشین تحریر، تا نیاز خردکنندۀ تربیت گروه

 هایشان.ساختن همۀ طرحهای گوناگون، به منطور عملیرشته

جربۀ ز تما توانستیم به درک روشن ماریو کابرال، سرپرست کمیسیون آموزش، ا

آموزش پرباری که در طی دورۀ جنگ گسترش یافته بود، و نیز به راه مثبتی که در آن 

دانست شد پی ببریم. در تمام مدت او میای نظام بازمانده رویارو میبا دگرگونی ریشه

وسیلۀ سحر و جادو تحقق پذیرد. ماریو کابرال، به سبب تواند بهکه تغییر نمی

کمیسیون آموزش آگاه بود که سرشت روابط میان نظام کردن مبارزانۀ رهبری

های آموزشی و کل جامعه دیالکتیکی )جدلی( است نه مکانیکی. با شناختن محدودیت

تر، به نقش اساسی آن در آموزش رسمی به عنوان نظامی جزء، در درون نظامی بزرگ

یده ه باید آفرای است کای پی برد که همساز با اهداف جامعۀ تازهایجاد تفکر تازه

دد کشور در ص دانست که اگر به جای پرداختن به عمل اجتماعی درشود. وانگهی می

 ایجاد آموزشی برآید
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ای که اکنون در شرف تکوین است مناسب باشد این نقش اساسی که برای جامعۀ آینده

یل لتحقق نخواهد پذیرفت. چنین تالشی بسیار پندارگرایانه خواهد بود و به همین د

تواند واقعیت پیدا کند. دو شق در برابرش قرار داشت: یکی بستن همۀ مدارس، نمی

هایی که از دورۀ استعمار به ارث رسیده بود، در مدتی که ها و هم دبیرستانهم دبستان

یابد، و دیگر واردکردن برخی اصالحات در نظام نظام آموزشی کامالً تغییر جهت می

ای آینده را، که با تغییراتی که در ساخت مادی جامعه یشهقدیم بوجهی که دگرگونی ر

 دهد هماهنگ است، تسریع کند؛ از این میان او شق دوم را برگزید.روی می

های جغرافیا و تاریخ و زبان پرتغالی و کار بسیار ضروری، تدوین مجدد برنامه

ند. برای بودکردن همۀ متونی بود که سخت آغشته به آرمان و اندیشۀ استعماری عوض

آموزان حق تقدم مطلق با خواندن جغرافیای خودشان بود نه جغرافیای پرتغال، و دانش

. واجب بود که تاریخ خودشان، 1های دریا در خشکی نه رود تژویادگرفتن پیشرفتگی

شان در راه آزادی را، که به آنان شان در برابر مهاجمان را و مبارزهتاریخ مقاومت ملت

ریخ خود را بازپس داده بود، تحصیل کنند، نه تاریخ پادشاهان پرتغال و حق ساختن تا

ای به تالش در راه بازسازی آموزان گینههای دربار آن را. الزم بود که دانشنیرنگ

های به تمرین ساختن نمونۀ گلین شاعر نابینایی با حلقۀ گل»ملی خوانده شوند نه 

ا )هرچند در آغاز با احتیاط تمام( برای هو مهم بود که نخستین گام.« ]5[افتخار

 کردن شاگردان دبیرستانی بیسائو با کار تولیدی، برداشته شود.نزدیک

ت. ها یا ما سخن گفهایی بود که ماریو کابرال از آنیکی از برنامه« مدرسه در روستا»

ت طور موقشان بهآموزاناین برنامه مستلزم آن بود که مدارس شهری و معلمان و دانش

به نواحی روستایی نقل مکان کنند، و با زیستن در اردوها بتوانند ضمن مشارکت در 
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آنکه ها چیز یاد دهند، بیقانان، هم خود بیاموزند و هم به آنهای تولیدی با دهفعالیت

 ها به هیچ وجه چیزی کاسته شود.های منظم تحصیلی آناز فعالیت
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ادامه یابد تا کار  1976آغاز شده بود و قرار بود در  1975ها در بدین ترتیب آزمایش

ل ن نیت که کار و تحصیای درهم آمیزند، بدیهای عادی مدرسهتولیدی را با فعالیت

را چنان توأم کنند که تا جایی که ممکن است کار جهت تحصیل را معین کند و هر 

 دو با هم یک واحد را تشکیل دهند.

ای توان محتوای برنامهتر گردند میتر شوند و ژرفها اصولیای که آزمایشبه درجه

ام سنتی ی بیرون کشید؛ در نظهای تولیدنحوی فزاینده از فعالیتهای مختلف را بهرشته

 ود.شد همین ب؛ و اگر کاری انجام می«شدانتقال داده می»آموزان این کار لفظاً به دانش

کند یا برای رسد که دیگر کسی برای کارکردن تحصیل نمیزمانی فرا می

د. بدین کنپردازد، بلکه در جریان کارکردن تحصیل میکار نمیکردن بهتحصیل

روشنی شود. اما باید این نکته را بهراستینی میان عمل و نظر برقرار میترتیب وحدت 

شود تحصیلی نیست که تفکری انتقادی نسبت به عملی دریافت که آنچه حذف می

شده یا کاری در جریان بشمار آید )نظر(، بلکه جدایی بین آن دو است. بدین تمام

طحی که باشد، و فعالیت ترتیب وحدت نظر و عمل، وحدت میان مدرسه، در هر س

 سازد.تولیدی، به عنوان بعدی از زمینۀ متحقق، را نیز برقرار می

ها روبرو شده بود، و بعضی، چون مقاومت هایی که کمیسیون با آنرغم دشواریبه

خواستند فکر کار کردن با دست را بپذیرند، دارای سرشتی آموزانی که نمیدانش

مسلکی )ایدئولوژیک( بودند، و برخی، چون نبودن وسایل حمل و نقل، دالیل مادی 

 120یار مثبت را تنظیم کرد، مانند کار های بستوان فهرستی از آزمایشداشتند، می

کشنبه های یآموز که در شرف تکمیل تحصیالت دورۀ متوسطه بودند در صبحدانش
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های دوم و سوم دبیرستان بیسائو در آموزان سالدر انبارهای غلۀ دولتی؛ شرکت دانش

آموزان سال دوم مدرسۀ ؛ دو ماه کار دانش«موسسۀ دوستی»کارهای تولیدی باغ 

وسیلۀ تعداد زیادی از هایی که بهلوادر آلنده در محوطۀ گاوداری، و باغسا

 کاری شد.های پایتخت درختآموزان دبستاندانش

ا آموزان دبیرستانی پیش و بعد از سفر به روستاهاشاره به این نکته مهم است که دانش

ون گوناگهای کردند و با آنان دربارۀ جنبهبا کارکنان فنی کشاورزی مالقات می

 ها شرکت کنند به بحثباید در آن هایی کهفعالیت
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ها همراه آنان بودند. بعد از عالوه کارکنان فنی در این مسافرتپرداختند. بهمی

بازگشت، در جلسات بحث و ارزشیابی، برداشت آنان از نکاتی که در جلسات 

الح شد، یا اصتر میفگرفت، یا ژرمقدماتی خاطرنشان شده بود مورد تأیید قرار می

 گردید.می

شدند، و آمادگی آموزان مهمان شهری را پذیرا میباز بودن ذهن دهقانانی که دانش

آنان برای آموزاندن و آموختن، هر دو، نیز حائز اهمیت بسیار است. اما اساساً شاید 

خت سآموزان شهری بودند که از اولین تجربۀ خود در رابطۀ صمیمانه با کارهای دانش

 آموختند.کاشت و برداشت و تولید بیشتر می

دیگر کشور  هایتنها در بیسائو، که مشکالت بیشترند، بلکه در بخشها نهاین آزمایش

صورتی ها بهعمل آمد. در حال حاضر این آزمایشنیز با شرایطی مساعدتر به

ند دبیرستان مانشود. بعضی مدارس، یافته است که تقریباً شامل همۀ کشور میگسترش

بافاتا، دو مزرعۀ کشاورزی دارند. مدارس مناطق آزادشده با کار تولیدی معلمان و 

مدرسۀ ناحیۀ  106مدرسه از  96شاگردان همچنان خودبسنده هستند. در حال حاضر 

 پردازند.بافاتا به انجام نوعی کار کشاورزی می
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را در  کمیسیون آموزش خود تری هستند.اقداماتی از این گونه، پیشاهنگ تغییر ژرف

ها ناپذیر آنها شریک ساخته است، اما از هر تالشی برای تمرکز انعطافاین تالش

کند. در زمان دیدار ما دو مربی کوبایی در ارتباط با کاری که تازه در قلمرو پرهیز می

 نتربیت، و بازآموزی معلمان آغاز شده بود، همکاری نزدیک داشتند. بعداً از همۀ ای

 ها که در حال وقوعند صحبت خواهم کرد.دگرگونی

اکنون در قلمرو سوادآموزی بزرگساالن در جریان هایی که همفعالیت

 است

یکی  –تاکنون دو ابتکار بنیادی در قلمرو آموزش بزرگساالن صورت گرفته است 

به نام  ایمربوط است به نیروهای مسلح خلق و دیگری به کمیسیون آموزش که اداره

 ادارۀ آموزش بزرگساالن تأسیس کرده است.
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ای ملی کردن این دو تالش، که الزمۀ کارابودن برنامهحرکتی آشکار به سوی یکی

 های خاص هریک از آن دو محفوظ خواهد ماند.است، وجود دارد. اما ویژگی

نکتۀ شایان توجه این است که سوادآموزی بزرگساالن، هم در نظر نیروهای مسلح 

و هم در نظر کمیسیون آموزش، کاری سیاسی تلقی شده است که در آن  خلق

ای انتقادی درگیر خواندن و نوشتن دهندگان به شیوهآموزندگان به کمک یاری

ساز و ماشینی هجاها و کلمات و عباراتی که کردن از خود بیگانهشوند، نه با حفظمی

با روش ما دارد. مسأله در سطح  به آنان داده شده است. البته این شیوه توافق کامل

 ساختن جریان است.نیست، بلکه در سطح متحقق 1پدیدآوردن مفهوم در ذهن

ترین مسأله در سوادآموزی بزرگساالن یاد دادن خواندن و نوشتن نیست که ممکن مهم

گونه درک انتقادی از زمینۀ های درسی باشد بی هیچاست نتیجۀ آن خواندن متن

                                                           
1 Conceptualization 
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ین متون به آن اشاره دارند. این نوع سوادآموزی موردپسند طبقات ای که ااجتماعی

به ورود به »بینند که طبقات زیرسلطه را گر است که، به دالیل متعدد، الزم میسلطه

باب تر باشد بیشتر مطلوب ار«طرفانهبی« »ورود»تشویق کنند. هرچه این « جهان حروف

 قدرت است.

است که آموزندگان درک کنند، یا درک خود  ای انقالبی مهم آنبعکس، در زمینه

ترین چیز برای آنان این است که تاریخ بسازند و خود تر سازند، که مهمرا ژرف

ننده بخوانند. کهای از خود بیگانهوسیلۀ آن ساخته و بازساخته شوند، نه اینکه داستانبه

ویم که باید بگنظر برسد، رود که تصویری که رسم کردم متقارن بهچون بیم آن می

ری بودن روند فکگاه به تفکر انتقادی دربارۀ مشروطدر حالت اول آموزندگان هیچ

ی که تازۀ واقعیت« بازخواندن»خود، و به اندیشیدن در علت موقعیت کنونی خود، و به 

شود که باید خود را با آن مطابقت دهند، دعوت به عنوان چیزی به آنان عرضه می

کارهای زوزبانی که نامعقوالنه از عینیت جدا شده، و سا-ارۀ اندیشهاند. هرگز دربنشده

 تزریق مسلک )ایدئولوژی(
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، «شود مصرف»شود که دانش چیزی است که باید شود. یاد داده میگر بحث نمیسلطه

، یا نوعی بخشسوادی چیزی چون گیاه هرزۀ زیاننه اینکه ساخته و بازساخته گردد. بی

ن به کنند یا به آآن صحبت می« کن کردنریشه»شود؛ پس مردم از یبیماری شمرده م

 نمایند.اشاره می« طاعون»عنوان 

برند، سوادان، که در زمینۀ کلی جامعۀ طبقاتی موجودیتی مانند اشیا دارند، ستم میبی

شوند و در جریان فراگرفتن خواندن و نوشتن نیز مانند اشیا مورد رفتار از بودن نهی می

اند، اما نه چون کسانی که دعوت شده گیرند. به جریان آموختن کشانیده شدهر میقرا

ه دانش بیشتری های آن ببردن به محدودیتباشند که به دانش گذشته پی ببرند، تا با پی
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شود پذیرفتن منفعالنۀ دانش دست یابند. بعکس، آنچه به آنان پیشنهاد می

 شده است.بندیبسته

شود که فکر کنند. به این معنی، البی، از آموزندگان دعوت میانداز انقدر چشم

و  ای بودن است: انسان بودن است؛هشیاربودن فقط فرمول و شعار نیست. شکل ریشه

واندن دانند. یادگرفتن خدانند که میدانند، بلکه میتنها میاز آن موجوداتی است که نه

ضمن درک انتقادی واقعیت است. و نوشتن در این مورد کاری است آفریننده که مت

شناخت دانش پیشین، که از تحلیل کردار در زمینۀ اجتماعی آن نصیب آموزنده 

آورد. دانش تازه، که از حدود دانش شود، برای او امکان دانش تازه را فراهم میمی

در نتیجه  سازد وها را آشکار میماندن از واقعیترود، دلیل عقبپیشین بسیار فراتر می

کند. و بدین ترتیب دیگر میان زدایی میها افسانهاز تعبیرهای غلط همین واقعیت

زبان و واقعیت عینی جدایی نیست. حال دیگر غرض از خواندن یک متن -اندیشه

 ای اجتماعی که متن به آن اشاره دارد.آن است در زمینه« قرائت»

یدن به منظور نظم بخش شود بر تالشای میبدین معنی سوادآموزی بزرگساالن مقدمه

کنند؛ به دانشی که کارگران روستایی و شهری در جریان فعالیت روزانۀ خود کسب می

کنندۀ خود نیست بلکه باید بر حسب اهدافی که در خدمت دانشی که هرگز توجیه

ر تبخشی در مراحل بعد از سوادآموزی عمیقهاست فهمیده شود. این جریان نظمآن

 شود.می

 ای اساسی که درایل تولید، وظیفهتجدید سازمان وس به موازات

*34* 

طور انتقادی درک شود و موردتوجه قرار گیرد تعیین میزان و ای انقالبی باید بهجامعه

است، که متضمن فعالیت آفرینندۀ مردم  –و نه آرمانی ساختن آن  –ارزش خرد توده 

 ازد. مراد از این گفته انتقالسها را دربارۀ واقعیت آشکار میاست و سطح معرفت آن
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معرفتی به مردم نیست که از پیش ساخته و پرداخته شده باشد، زیراکه در این جریان 

شود، بلکه غرض این است که آنچه پوشی میدانند چشماکنون میاز آنچه هم

ان بازگردانده ای به آنیافتهنیافته عرضه کرده بودند به صورت سازمانصورتی سازمانبه

بردن همراه با خود مردم است به این که چگونه . به بیان دیگر این کار، روند پی1ودش

دانند، و نیز به سطح دانش آنان. و این به معنی آن است که مردم را از راه تفکر می

انتقادی و با توجه به تجربۀ عملی آنان و اهدافی که انگیزۀ آنان است به مبارزه بخوانیم 

 تری از معنی واقعیاتهای خود را سازمان دهند و فهم هرچه دقیقافتهتا در پایان کار ی

را جانشین عقیدۀ صرف نسبت به واقعیات کنند. این است چالشی که آمیلکار کابرال 

خش، هم بنهایت توجه را نسبت به آن مبذول داشت وقتی که در تحلیل مبارزۀ رهایی

، تأکید ورزید که این «ل فرهنگعام»و هم به عنوان « واقعیتی فرهنگی»به عنوان 

ترین معنی اصطالح، علمی شود؛ و در نتیجه بر فرهنگ باید هرچه بیشتر، به درست

 نامید.می« ضعف فرهنگ»چیزی غلبه کند که وی آن را 

کاری از این نوع، که همواره مبتنی است بر عمل تفکر دربارۀ عمل، که عمل از راه 

پیدایش مراکز واقعی پژوهش شود؛ مراکزی یابد، ممکن است موجب آن کمال می

که هرچند حول موضوعات خاص معینی، از قبیل مثالً کشاورزی یا بهداشت، شکل 

گونه های کلی و عامی از این موضوعات دست یابند. اینتوانند به تحلیلاند میگرفته

بخشی و ژرفابخشی به دانش، واحدهای مراکز ممکن است، با وظیفۀ مداوم نظم

ها رشد خاسته و همراه با آنشگاه آینده شوند، دانشگاهی که از طبقات زحمتکش بردان

 کرده
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رتی آشفته صوها بهما باید آنچه را از توده»مائوتسه تونگ در گفتگویی به آندره مالرو گفته بود:  1

 (ضد خاطرات)از کتاب « صورتی دقیق به آنان بیاموزیمگیریم؛ بهمی
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شده بالمآل همیشه به معنی ها تحمیل نشده است؛ دانشگاه تحمیلاست و بر آن

 آنان است. علیهدانشگاهی 

گونه کارکردن با مردم اتخاذ موضعی انتقادی در برابر واقعیت ترین صفت اینمهم

 گردد و از راه تحلیل کنشی که آنبدین ترتیب واقعیت خود موضوع دانش می است.

شود. هر روز، فعالیت عملی به صورت موضوع دائمی کند فهمیده میرا دگرگون می

 تر از هدف انتفاعی و آنی خودشود بسیار مهمآید. درکی که نتیجه میبررسی درمی

ود دانش نسبت به خود و دلیل اساسی ختنها منبع فعالیت است. بدین نحو فعالیت نه

 شود برای درک چیزهای دیگری که مربوط به آنند.ای میشود، بلکه وسیلهمی

د شود فقط این نیست که چگونه بایای انقالبی مطرح میای که در برابر جامعهمسأله

رسد، یعنی در نظر میهایی که برای افزایش تولید الزم بهکارگران را در مهارت

شود، روز محدودتر میداری روزبهها در جامعۀ سرمایهانداز آنهایی که چشمارتمه

های کارگران است از این راه که روند ورزیده ساخت بلکه وسعت بخشیدن به افق

 تولید را بفهمند.

اینک از آنچه در زمان اولین دیدار ما، در زمینۀ سوادآموزی به سالمندان روی داد 

توان انتظار داشت، سطح باالی بینش سیاسی در اعضای انکه میگویم. همچنسخن می

ی شماری که بایستهای بینیروهای مسلح خلق موجب شده بود که، با وجود دشواری

ها ها فائق آیند، نتایجی بسیار مثبت از کار آنان حاصل شود. از این دشواریبر آن

از مسئوالن  یی در میان بعضیبعضی دلیل مادی داشتند، بعضی دیگر ناشی از نبودن کارا

صول درنگ تغییر مداوم و وهایشان بیسوادآموزی بود که انتظار داشتند بر اثر تالش

 به کمال دست دهد.
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، دو ماه پیش از نخستین دیدارمان از این کشور، به دنبال یک دورۀ 1975در ژویۀ 

 تأسیس 1کارآموزی که بدواً به مدیریت یکی از رهبران
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مأمور سوادآموزی و هفت ناظر از طرف نیروهای مسلح خلق در  82، شده بود

پایان رسانیده تن کارآموزی را به 150تأسیسات نظامی بیسائو مشغول فعالیت بودند و 

 بودند.

سرپرست سیاسی نیروهای  2طرح نیروهای مسلح خلق که طراحش ژولیو د کاروالیو

تین ا هم ترکیب شده بود. مرحلۀ نخسمسلح و دستیارانش بودند، مشتمل بر سه مرحلۀ ب

کوششی شدید برای سوادآموزی بود و از این راه در پی آن بودند که بر مسألۀ 

نابر تر فائق آیند. در مرحلۀ دوم بسوادی در میان نظامیان منطقۀ بیسائو هرچه سریعبی

مام ت آن بود که به موازات شروع کار بعد از سوادآموزی در بیسائو امر سوادآموزی به

واحدهای نظامی کشور گسترش داده شود. در مرحلۀ سوم و آخر قرار بود که نیروهای 

دم و به همۀ مر« حدود خود فراتر بروند»مسلح خلق، به گفتۀ ژولیو د کاروالیو، از 

ود وسیلۀ افراد نظامی اجرا شهم به« از حد فراتر رفتن»غیرنظامی برسند. قرار بود این 

تولیدی پرداخته و دیگر رسماً در ارتش نبودند پیوندشان با که اگرچه به کارهای 

نیروهای مسلح خلق حفظ شده بود، و هم به توسط افرادی که هنوز در خدمت 

 سربازی، اما مأمور سوادآموزی در میان غیرنظامیان بودند.

توانم تأیید کنم که دو مرحلۀ اول در دست نویسم میاکنون که این مقدمه را می

ا هکه عمالً در آن -کار بعد از سوادآموزی در تأسیسات نظامی بیسائو  اجرایند.

                                                           
در لیسبن دایر شده، و در  Cintraاین رهبر در سمیناری شرکت کرده بود که به همت پروفسور سینترا  1

 آن وجوه اساسی کار مؤلف این کتاب در برزیل، مورد تحلیل قرار گرفته بود.
2 Julio de Carvalho 
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آغاز شده و سوادآموزی به هشتاد درصد کل نیروهای  –سوادی باقی نمانده است بی

مۀ شدن است. به همسلح در سراسر کشور بسط یافته است. مرحۀ سوم در حال شروع

ها همکاری نمایندگان نیروهای مسلح خلق با کمیسیون هماهنگی برای این تالش

ون است یسوادآموزی به سالمندان، که خود نیز عضو آنند، باید عالوه شود. این کمیس

های حکومت و حزب برای کار آموزش بزرگساالن غیرنظامی مشیکه مطابق خط

 کند.کند، و بر اجرای آن نظارت میبرنامه طرح می

 تقسیم شوند تا بتوانیم 1واضح است که الزم بود پنج عضو تیم ما

*37* 

ای که در آن کم از چند حلقۀ فرهنگی در حین عمل دیدن کنیم. در مرحلهدست

م کار کردن، واجب بود که ببینیدیم، یعنی مرحلۀ دیدن و شنیدن، و پرسیدن و بحثبو

کنندگان و مأموران سوادآموزی چگونه جریان دارد. ها میان شرکتدر حلقه

های آفرینندۀ کار آنان را ببینیم و هم مواردی را که ممکن خواستیم که هم جنبهمی

زندگان شود. مشتاق بودیم که بدانیم آیا آمو بود، بعکس، به تکرار و ازبرکردن پرداخته

چنگ آورند و بتوانند خود را به عنوان خود را برای خود به« کلمۀ»اند که قادر بوده

کنندگانی هشیار در یک عمل سیاسی بیان کنند یا فقط خواندن و نوشتن را شرکت

 بیاموزند.

نه  های فرهنگیز حلقهخاطرنشان کردن این نکته مهم است که رفتار ما در بازدید ا

انند بینند ارزش بیشتری از واقع دهند نه مچون رفتار کسانی بود که مایلند به آنچه می

                                                           
کلودیوس   de OliveiraMigel D’Arcyبه هنگام دیدار، تیم ما تشکیل شده بود از میگل دارسی د الیوئیرا  1

، السا فریره و پائولو فریره. بعد هوسه Marcos Arruda، مارکوس آرودا Claudius Cecconسکسون 

زیستند، و نیز روسیسکادارسی د که در بیسائو می Gisele Ouvrayو ژیزل اووره  Jose Barbosaباربوسا 

 شدند. در ژنو به آنان عالوه Rosisca D’Arcy de Oliveiraالیوئیرا 
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اصلۀ بین توانند فاند که نمیهای آرمانی خاصی وابستهرفتار کسانی که چنان به نمونه

ب وها و واقعیت را درک کنند. نه شادمانی بیرون از ظرفیت را در برابر کار خآرمان

ها برخورد کردیم و نه منفیانه نگریستن به اشتباهاتی را که ممکن بود به آنحس می

کنیم. آنچه مهم بود دیدن آن بود که در شرایط مادی محدودی که به وجودشان 

خواستیم پی ببریم که با این شرایط چه کار بهتری دهد. میوقوف داشتیم چه روی می

ردن هایی برای بهترککن نبود در پی یافتن راهتوان کرد، و اگر چنین چیزی مممی

 شرایط برآییم.

ها و رغم بعضی دشواریایم این بود که، بههای فرهنگی کشف کردهآنچه در حلقه

خطاها، آموزندگان و کوشندگان در تالشی درگیر شده بودند که جنبۀ غالب آن 

ار ماشینی خواندن بر ک آفریننده بود. آنچه در جریان پیشرفت بود خیلی بیشتر از تسلط

 و نوشتن بود. این واقعیت مهم.

م حوصلگی بعضی از کوشندگان اشاره کنیتوانیم به بیترین خطاها میاز جملۀ واضح

 که به جای آنکه کشانیدکه آنان را به آنجا می
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آموزندگان را به چالش بخوانند تا برای خود واژه بیافرینند خود به خلق واژه 

بودن جمعی هجاها؛ یا نند؛ و دیگر گرایش برخی به اعتقاد به تکرار دستهپرداختمی

دلی در بعضی از کوشندگان به هنگام شرکت در بحث موضوعات مربوط به زنده

 های زایا.واژه

چون  خصوصشد، بهشک موجب تعجب ما میاگر چنین اشتباهاتی در کار نبود بی

ود. گان صرف شده بود خیلی کوتاه بزمانی که برای تربیت و تکوین نظری کوشند

 شدن بر اینجریان در حال تداوم سمینارهای ارزشیابی، عامل قدرتمندی برای چیره

 شد.گردید و خطاها حذف میشد. تجارب کارا تقویت میاشتباهات شمرده می
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م ای را که توانستیم در بسیاری از کوشندگان ببینیخواهیم نیروی تخیل آفرینندهمی

ان سازیم. مثالً، یکی از آنان به محل تشکیل جلسۀ حلقۀ فرهنگی رسید به خاطرنش

درنگ به تمیزکردن اتاق با یک جاروی کهنه پرداخت. با شاگردان سالم کرد و بی

هایی را تگاه زیر نیمکبهرفت و گاهشکیبایی تمام از این گوشه به آن گوشۀ اتاق می

ان شصبری در صورتای از بینشانه کرد که آموزندگان، که اندک اندکنگاه می

توانستند رفتار معلم خود را درک کنند، ها نشسته بودند. آنان نمیشد، بر آنظاهر می

داد. عاقبت خصوص دقتی را که در جاروکردن اتاقی که به نظرشان تمیز بود نشان میبه

روع کی ش رفیق، کالس را»یکی از آنان سؤالی را که همه خواستار بودند طرح کرد: 

د فوراً و بع«. کالس به مجرد اینکه شما رسیدید شروع شد»معلم جواب داد: « کنیم؟می

 «کردم؟من چه می»پرسید: 

 «.کردیداتاق را تمیز می»جواب دادند: 

، و گفت تمیزکردنو بعد پای تخته رفت و نوشت «. کامالً صحیح است»معلم گفت: 

 .تمیزکردنکنیم: ای است که امروز مطالعه میاین واژه»

گاه یچهای فنی را به کار ببرد، اما های است که باید شیوهمدار و هنرپیشهمربی، سیاست

 غرضی شود.نباید اهل فن سرد و بی

های فرهنگی یکی از دو صورتی را داشت که جلوتر به اگر برخورد ما در بازدید حلقه

یعنی شادی ساده و آسان در برابر آنچه کارا بود و حالت منفی در  –آن اشاره کردیم 

 بینیمممکن بود آنچه را می –برابر اشتباهات 
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ا در هر صورت به راه خطاعتبار بشماریم. و کمال مطلوب بدانیم یا همۀ تجربه را بی

 رفتیم.می
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د وضع شهایی که با غیرنظامیان میهای بیسائو، در آزمایشترین بخشدر پرجمعیت

کلی متفاوت، و در عین حال کامالً قابل درک، بود. کارکردن با نیروی مسلح خلق به

چیزی است، زیراکه در آن مبارزان اهمیت بازسازی ملی و ادامۀ مبارزه را خیلی 

کنند، و دلیل آن شرکت آنان در کار دور و دراز آزادسازی است؛ روشنی درک میبه

دم کلی دیگر است، زیراکه مرو کارکردن در نواحی پرجمعیت شهری بزرگ چیزی به

اند، بلکه عمیقاً زیر نفوذ ایدئولوژی آن به هیچ راه مستقیمی از جنگ متأثر نشده

حلقۀ فرهنگی در  82به هنگام اولین دیدار ما  کهاند. پس، درحالیاستعمار قرار داشته

میان نظامیان بیسائو فعالیت داشتند، در میان غیرنظامیان یا کار بایستی آغاز شود و یا، 

 در بسیاری موارد، از نو اجرا گردد.

کار در چارچوب نیروهای مسلح خلق و کار در نواحی  –آنچه در این هر دو تجربه 

رنامۀ هایی در بشدن به اولویتشکار شد، نیاز به قائلآ –پرجمعیت حوالی بیسائو 

بودند، برنامه  –یعنی در سطح کشور  –ها ملی آموزش سالمندان بود. اگرچه هدف

شده آغاز ترین معیارهای ممکن در بعضی نواحی از پیش تعیینبایستی بر اساس روشن

هم خود برسند، شود باید به هدف مهایی که برای سوادآموزی میگردد. اگر تالش

ها و همۀ ای پویا بین آنیعنی کمکی کارا به بازسازی ملی کنند، پس الزم است رابطه

نحوی به سوادآموزی مربوط، یا تابع آن های دیگر مداخلۀ اجتماعی که بهصورت

شود، برقرار گردد. سوادآموزی بزرگساالن، مانند هر صورت دیگر آموزش، می

یک جامعه تحمیل شود، بلکه باید به صورت یکی از ابعاد تواند بر عمل اجتماعی نمی

 این عمل از خود آن نشأت گیرد.

تبدیل برنامۀ ملی سوادآموزی به بزرگساالن، که در حال سربرآوردن است، به یکی 

مۀ معنی است. هشناسیم، کاری مطلقاً بیدیگر از جهادهای سنتی که همۀ ما خوب می

یا از سر نیرنگ، سواد را به صورت آرمانی متجلی  این جهادها، یا از سر سادگی و
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ا ای که مردم گینه بدهند، که در نفس آن نیست. مسألهسازند، و به آن قدرتی میمی

دهند یا به عنوان  آن روبرویند این نیست که سوادآموزی را به خاطر خود آن انجام

 ای برایوسیله
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 که این امر را چگونه به خدمت بازسازیکار گیرند، بلکه این است سازی بهدگرگون

 ملی درآورند.

ها، هایی متحقق شود که در آنبه این دالیل، آموزش سواد باید از طریق طرح در ناحیه

مشی حزب که حکومت مجری آن است، تغییراتی در مناسبات اجتماعی همگام با خط

رای این ومین ناحیۀ مهم باند یا در کار آغاز شدنند. داکنون صورت پذیرفتهتولید با هم

ها، خدمات پستی، کار در درون مؤسسات اداری دولت است، از قبیل بیمارستان

ها سوادآموزی کارکنان را قادر سازد ادارات کارهای عمومی، که ممکن است در آن

. ماریو 1ای را که مورد احتیاج بازسازی ملی است بر عهده بگیرندکه وظایف تازه

های وجود رابطۀ بسیار نزدیک بین کمیسیون آموزش و دستگاهکابرال بر ضرورت 

ی هاریزی و کشاورزی و بهداشت تأکید داشت. همکاری با سازمانمسئول برنامه

ن در حیطۀ اکنوکه اعضایش هم جوانان افریقایی آمیلکار کابرالای حزب، از قبیل توده

ی مشترک برای هاتواند به کوششکنند، میسوادآموزی کارهای باارزشی می

 بازسازی ملی کمک کند.

ها و نیز با کمیسیون ها و کمیسیوندر مرحلۀ اول با دیدار خود، با همۀ این سازمان

سیاسی نیروهای مسلح خلق که جلوتر به آن اشاره شد، تماس گرفتیم. دیداری هم، 

                                                           
، 1976این مطالب در دیدار اول ما خیلی باختصار مورد بحث واقع شد، ولی در دیدار دوم، در فوریۀ  1

 موضوع بحث اصلی ما بود و با وضوح بیشتری معین گردید.
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با سرپرست کل، و  1که بیشتر برای کار بود تا تشریفاتی، با رفیق فرانسیسکو مندس

 رئیس شورای دولتی، داشتیم. 2لویس کابرال

های آیندۀ سوادآموزی عالقۀ خاصی به کمک احتمالی کمیسیون اطالعات در برنامه

کنند که مراد از اطالعات، به معنی وضوح درک میداشتیم. اعضای این کمیسیون به

اند با استفاده وتها. این کمیسیون میپویای آن، گسترش ارتباط است نه انتقال سادۀ پیام

ها و مجراهای دیگر در وظیفۀ مهم بسیج تعداد زیادی از مردم برای از رادیو و روزنامه

 های سوادآموزی کمک کند.شرکت فعاالنه در کوشش
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صرتر طور طبیعی، مختهای بهداشت و کشاورزی، بهمذاکرات ما با مسئوالن کمیسیون

 کردند تا بستگی متقابل سوادآموزی و بود تا با کمیسیون آموزش؛ اما به ما کمک

بهداشت و تولید کشاورزی را بهتر ببینیم. معلوم شد که طب پیشگیری، و تشویق و 

 ها و در کشتزارهای دولتی، عالیق آموزشیترغیب کمک متقابل در گسترش تعاونی

مهمی  بودند که در تعهدی که به اهداف توسعۀ همۀ کشور مطرح بود بنیادی شمرده 

 دند.شمی

طور که سرپرست کمیسیون آموزش در کمال روشنی اشاره کرد، بنابراین، همان

ای که در برابر کمیسیون قرار دارد ادغام همۀ این عالیق است در موضوع عمده

های آموزش بزرگساالن. در همان حال که آموزندگان خواندن و نوشتن یاد طرح

ر بارزه با پشه و در پیکار با ماالریا را مدنظتوانند، مثالً، طرز عمل خود در مگیرند میمی

د های تولید مأمور آموزش بزرگساالن شونقرار بدهند. وقتی که کارگران مبارز تعاونی

ای فردی هتوانند تجربیاتی را که در مزیت کمک متقابل در اجرای کار بر تالشمی

                                                           
1 Francisco Mendes 
2 Luiz Cabral 
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زی دهند. در سوادآمو های تازه قرارای برای تشکیل تعاونیاند به عنوان پایهاندوخته

های کارا جایی برای مقوالت مجزای کار و آموزش نیست. عالیق همۀ کمیسیون

شد توانند در جریان یادگیری و رپیوندند و میمختلف در زندگی مردم به یکدیگر می

 آنان با یکدیگر بیامیزند.

دهد وسایل بتری از واقعیت کار برد تا به مردم بینش وسیعتوان بهچیز دیگری که می

هایی همراه ای است که بر تجربۀ کشورهای دیگر افریقایی مبتنی، و با تحلیلبصری

ای روند. در نظر گرفتن مبارزه با پشه در ناحیهباشد که از موانع جغرافیایی فراتر می

روستایی در کشورهای موزامبیک یا تانزنیه یا سائوتومه و پرینسیپه فرصتی را پیش 

تنها دربارۀ خود این مسأله فکر کرد بلکه مسائل دیگری را هم در ارتباط آورد که نهمی

 با تجربۀ این کشورها در نظر گرفت.

 تاکید دوم: دیدار از نواحی قبالً آزادشده

بیسائو به دیدارهای سریع از بعضی از نواحی قبالً مرحلۀ دوم اولین دیدار ما از گینه

 ترپیشتصاص داده شد. همانطور که آزادشده اخ
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آزمایشات بسیار مهمی در آموزش  حزب افریقاییاشاره کردم، در این نواحی بود که 

و بهداشت و دادگستری و تولید و توزیع انجام داده بود. آنچه به تولید و توزیع مربوط 

عمل آمده بود؛ این بازارها موفق شده بودند که به« بازارهای خلقی»شد، از طریق می

 .]6[رنددست بگیل بعد از استقالل کشور نظارت بر بازرگانی را بهفقط در یک سا

هم های مهرچند وضعیت جوی نامساعد بر این دیدارها اثر گذاشت، توانستیم تماس

زه کرده هایی که در جریان مبارهای سیاسی محلی بگیریم. از تجربهچندی با کمیسیون

ه فقط ها نند چیزها شنیدیم؛ آموختهها آموخته بودبودند و از مطالبی که از آن تجربه

شکستن نیروهای دشمن انجامیده بود، بلکه تعهد آنان را به ماندن آنان و درهمبه زنده
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دادن همان مبارزه را در جنبش بازسازی ملی موجب ها و ادامهاستفاده از آن آموخته

اران دی از آموزگشده بود. و با بسیاری از اهل فن، هم ملی و هم بیگانه، و نیز با تعدا

 1رنهای که بر اصول آموزش فها تماس گرفتیم که در اولین سمینار کارآموزیدبستان

 کردند.مبتنی بود، شرکت می

، بود که توانستیم، هم با مسافرت 1976اما در دومین دیدارمان از آن کشور، در فوریۀ 

خود را  دهقانان، درکوسیلۀ مذاکره با آموزندگان و بیشتر به نواحی روستایی و هم به

 تر سازیم.از موقعیت داخلی عمیق

کم یکی از پیشامدهایی را که در یکی از این در هر صورت، عالقه دارم که دست

دیدارها روی داد، و عمیقاً بر ما اثر گذاشت، در اینجا بیاورم. السا و من با مدیر جوان 

 وگوی شایان توجهیای که ساختمانش محل سکونت معلمان نیز بود گفتمدرسه

هایی از زد. بخشو روشنی ذهن حرف می داشتیم. او بسیار با آرامی و خونسردی

رایمان وسیلۀ آن شکل گرفته بود بتاریخی را که، به یک معنی، او خود ساخته و نیز به

ای نسردانهطرفی خوآنکه بیمبالغه در صفات، و بیپردازی و بیحکم کرد. بی عبارت

ا شده برای مطرزی بسیار انسانی کار مدرسۀ خود را در یک ناحیۀ آزادنشان دهد، به

بیان کرد. از چگونگی آمیختن مدرسه و اجتماع اطراف آن برای اجرای وظیفۀ 

 حزب افریقاییای که مشترک پشتیبانی از مبارزه سخن گفت، وظیفه
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تعیین کرده بود، یعنی پیروزشدن و اشغالگر را بیرون ریختن و کشور را آزاد کردن. 

ای نه به صورتی احساساتی و نه به صورت چهرهاو به آمیلکار کابرال اشاره کرد، اما 

ای که درخور پرستش باشد، بلکه به عنوان مظهری و به عنوان حضوری با معنی افسانه

 در تاریخ ملتش.

                                                           
 .1896، متولد Celestin Freinetمربی فرانسوی  1
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کار برد تا من متوجه شوم که را به« حضور با معنی»و « مظهر»های الزم نبود که او واژه

های جزیره بیسائو و. این احساس در گینهکندگونه آمیکار کابرال را تجسم میاو بدین

دماغۀ سبز عمومیت دارد، و نتیجۀ اصالت حضور رهبر بزرگ و شدت همدلی او با 

توانست آنچه را کرد بکند و آنچه برای مردم مردم است، و اگر این همدلی نبود او نمی

از  یشها پتواند کامالً تنها زندگی کند. مدتکس نمیباشد. هیچ –و هست  –خود 

بود، فرزندی که در کردار انقالبی با آنان « فرزند خلق»شود « پدر ملت»آنکه کابرال 

 .1وخت و به آنان آموزاند«آ

گفت، و از شاگردان و وقتی که مربی جوان با السا و من از تجربۀ مدرسه سخن می

فرا  د راآموزند، از جمله زمانی که دفاع از خوکنند و باهم میمعلمانی که باهم کار می

رحم، نقشی که این تجربه در بازسازی ملی های دشمن بیگیرند، در مقابل بمبارانمی

کند بیش از پیش برای ما روشن شد. همچنین توانستیم با چشم ایفا کرده است و می

دل نقش این تجربه را در گرفتن جای نظام آموزشی قدیم که از استعمارگران به ارث 

 رسیده بود ببینیم.

ناه نمای خانۀ کوچکی پتمام وقتی که با هم، از رگباری بسیار شدید به زیر طاقدر 

 گاه سؤالی طرحبهبرده بودیم، ما بیشتر گوش کردیم و کمتر حرف زدیم. گاه

 داد آنچهه به مربی جوان فرصت میکردیم کمی
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 ای را به یاد آورد.تر سازد، یا رویداد تازهرا گفته بود روشن

                                                           
آوریم که رئیس جمهوری لویس کابرال به آن اشاره یاد میپیشامدی را بهدر ارتباط با این مطلب  1

کرد. وقتی که آمیلکار کابرال به دست استعمارگران کشته شد مبارزی که پهلوی بدن به خاک افتادۀ 

گریم. او نمرده است. این کسی که اکنون سخن من برای رفیق کابرال نمی»او ایستاده بود گفت: 

ن گوید. رفیق کابرال با زبان مردم خود به سخم، بلکه اوست. او با زبان من سخن میگوید من نیستمی

 «گفتن ادامه خواهد داد و ما را به جنگ با ستمگران و پیروزی بر آنان خواهد خواند.
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هایی داشتیم که به هنگام حملۀ دشمن چندان دور از مدرسه، پناهگاههمیشه، نه»گفت: 

شد ها و مردم اطراف را در آن جا دهیم. همین که صدای هواپیماها شنیده میبچه

وید. داد که منطقۀ خطرناک را ترک گغریزه، ترتیبی میسرعت، و تقریباً بههرکس به

ه کرد. یک بار، وقتی که چه باید بکند، و میدانست کگونه موارد هرکس میدر این

ای از نهانگاه بازگشتیم سه تن از رفیقان خود را دیدیم که، با شکم دریده، بعد از حمله

در صحن مدرسه افتاده بودند. دو تن مرده بودند و سومی در حال مردن بود. هر یک 

 «جنینی داشت که با سرنیزه سوراخ شده بود.

این جنایت چگونه به ناحیۀ آزادشده رسیده بودند. توجه نداشتم  نپرسیدم که مرتکبان

ای نشسته بودند یا از سربازان جلودار که با هواپیما آمده و بعد از بمباران در مزرعه

یک از این چیزها برای من مطرح نبود. فقط، ارتش مستعمراتی بودند. در آن لحظه هیچ

تند با او رکردن چنین قاتل پلیدی توفیق یافهای لرزان، پرسیدم که وقتی به اسیبا دست

 چه کردند.

ام و چنین احساس کردم که مرد جوان از آهنگ صدای من و دستان لرزانم و چهره

تمام وجودم، و از نگاه السا و سکوتش که از هر فریادی بلندتر بود، دریافت که چه 

 نفرت عظیمی بر ما مستولی شده است.

نرم و مهرآمیز بود و به خودی خود درسی بود، گفت:  پاسخی که با صدایی که هنوز

رسند. شوند مطابق داوری مردم به کیفر میوقتی که چنین کسان شریری گرفتار می»

گفت کند. رفیق کابرال همیشه با ما از احترامی میدهد اما شکنجه نمیانقالب کیفر می

 یحزب افریقایو برای ای برای حزب ما که باید نسبت به دشمن مرعی داریم. قاعده

 «بود.

و این است فرقی اساسی میان خشونت ستمگر و خشونت ستمبر. خشونت اولی اعمال 

کشی و سلطه نهفته است متجلی شود؛ خشونت دومی شود تا خشونتی که در بهرهمی
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رود تا خشونت را با دگرگونی انقالبی واقعیتی از میان بردارد که آن را کار میبه

 سازد.یپذیر مامکان

بخش به ای که در این مبارز جوان تجلی کرد، و در نتیجۀ جنگ رهاییپختگی سیاسی

 به بار آمده« ی و عاملی از فرهنگواقعیت فرهنگ»صورت 

*45* 

ر های جامعه دبیسائو عاملی پایاست؛ جز در میان معدودی از بخشاست در همۀ گینه

حبت بیسائو از مبارزه صند. در گینهابرخی از مناطقی که از مبارزه کمتر متأثر شده

رود های غرا پرداخته شود. سخن از چیزی میها و خطابهگوییآنکه به مبالغهشود بیمی

 طلبد. ازها میآموزد و از آنها میرونده به آنکه به عنوان جزئی از یک جریان پیش

 تظار دارد.ای که انکند، و از هشیاریرود که مبارزه ایجاب میتعهدی سخن می

دار، در حقیقت این سادگی و این فقدان پیروزی نمایی، از یک سو احساس امنیتی ریشه

سازد که به همین دلیل به صورت و از سوی دیگر تواضعی راستین، را آشکار می

آید. این امنیت و تواضع در جریان نبرد سختی که برای فروتنی کاذب در نمی

چنین  ایدر پیروزی بر دشمن، شکل گرفت. ریشهشدن بر موانع در گرفت، و چیره

عمیق که مردم در این امنیت و تواضع دارند موجب شده است که هم مردم و هم 

اند ساختن فکری که از آغاز مبارزه در سر پروراندهشان، برای متحققرهبران

ان و یگرای از دکشی عدهشان و از بین بردن بهرهسربسپارند: فکر از نو ساختن جامعه

کردن بر بیدادها. مبارز جوان محتاطانه، و با تواضعی انقالبی، و با اعتمادی مطلق غلبه

به نقش تاریخی مردمش که با آن تواضع سازگار بود، با السا و من از کرداری سخن 

گفت که خود و یارانش در آن باز ساخته شده بودند و به باز ساخته شدن ادامه 

های مبارزه سخن گفت، و از شادی بودن در سختیدادند. او از لذت سهیممی

 درگیربودن در بازسازی کشورش.
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ای، به هنگام بازگشت به بیسائو با هلیکوپتری که آن را دو شهروند روسی و دو تن گینه

کردند، از پنجره به بیرون نگاه کردم و شاخ و برگ آموختند، هدایت میکه از آنان می

 لم سوخته بود پراکنده دیدم.درختانی را که از بمب ناپا

مشتاقانه و کنجکاوانه نگاه کردم. حتی یک جانور در آنجا نبود. چند پرندۀ بزرگ که 

پریدند. آنچه را رئیس جمهوری لویس کابرال در اولین مالقات به در آن حوالی می

یاد آوردم؛ وی با همان جدیتی که مدیر جوان مدرسه نمایان ساخته بود از ما گفت به

 رزه سخنوادث گوناگون مباح
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زمانی فرارسید که همۀ جانوران گینه به کشورهای همسایه پناه بردند. »گفت. گفت: 

جستند. از های کوچک بر جای ماندند، که در مناطق آزادشده مأمنی میفقط میمون

ترسیدند. ها از ما هم میهم، ترسی همسایۀ مرگ داشتند. در آخر سر بیچاره« 1توگا»

زودی همۀ ها دیدیم. امیدوارم که بهسبب این بود که ما خود را ناچار از خوردن آن

 «جانوران ما، با اطمینان از اینکه جنگ تمام شده است، بازگردند.

کم ای، دستاز پنجرۀ هلیکوپتر با اشتیاق و کنجکاوی به بیرون نگریستم. هیچ نشانه

 شد.ها دیده نمیدر این بخش کشور، از بازگشت آن

د چیزی روی شوقتی به بیسائو بازگشتیم و گروه ما برای آخرین مرحلۀ دیدار آماده می

 امداد که سخت بر ما اثر گذاشت. چون از آن زمان بارها به این رویداد اشاره کرده

 توانم آن را اینجا نیاورم.نمی

الگرد انقالب ی سکننده بود. برگزاربامداد گرمی از ماه سپتامبر بود. گرما تقریباً خفه

جریان داشت. در درون پارک بزرگی سکوی عظیمی برپا شده بود که مقامات ملی و 

                                                           
 ها.«سفیدرو»بیسائو برای اصطالحی است در گینه 1
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های نمایندگی کشورهای بیگانه بر های خارجی و مهمانان مخصوص و هیأتدیپلمات

 آن نشسته بودند.

یسائو های مختلف بهای خلقی قسمتهای بسیار متنوعی به نمایندگی از سازمانگروه

های رنگارنگ بر ها، جوانان، زنان و مردان، همه جامهان آماده شده بودند. بچهبرای س

چیز در حرکت بود. آمدند و رفتند و با تن داشتند. خواندند و رقصیدند. همه

هایی بسیار غنی پیچ و تاب خوردند. همۀ مردمی که در خیابانی که به پارک آهنگ

شرکت کردند. آنجا نیامده بودند که  شد گرد آمده بودند در این نمایشمنتهی می

فقط ببینند و بشنوند، بلکه آمده بودند تا با هوشیاری شادمانی خود را از اینکه ملتی 

 دست آورده است نمایان سازند.را بهبودن هستند که حق 

همه با هم خواندند و جنبیدند. مطلقاً رنگ یک نمایش فرهنگ ملی را نداشت که 

ای بود. هر کسی در روزی مهم شای آن بنشینند، بلکه جشنوارهمعدودی از دور به تما

 زیست.می

 ی نیروهای مسلح خلق منتهی گردید.دیدن از واحدهانمایش به سان
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و آنگاه رئیس جمهوری، لویس کابرال، به سخن گفتن پرداخت. درست روبروی 

ردار قرار ل خبسکویی که او بر باالی آن ایستاده بود یک دسته موزیک نظامی در حا

 خواست بیفتد. رئیسای، یکی از افراد دسته دچار ضعف شد و میداشت. در لحظه

جمهور خطابه را متوقف ساخت؛ با نگاهی ثابت به آن سرباز که یارانش نگاهی داشته 

بودند نگریست. جمعیت متوجه شد که چه روی داده است، و راهی برای اتومبیلی باز 

ا از نظر قدر به اتومبیل نگریست تارستان برد. رئیس جمهور آنکرد که سرباز را به بیم

 گفتن را از سر گرفت.پنهان شد. آن دم بود که سخن
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این زیباترین لحظه در دیدار ما از این کشور »السا که در کنار من بود آهسته گفت: 

ت گی اسآهنراستی که باید از این مردم که چنین بین گفتار و رفتارشان همبود. به

چیزهای بسیاری بیاموزیم. فرد در اینجا به عنوان شخص ارزش دارد. وجود آدمی در 

 اینجا چیزی متحقق است، نه مجرد.

چیز اصالت داشت. سخنش رئیس جمهور به خطابۀ خود ادامه داد. در وجود او همه

ای که روی داد! برای مردم بود. و چه سازگار بود سخن او با عملش در برابر حادثه

خستین گمان این نها مبارزه بیانگر آن بود. بین اتفاق در چند ثانیه روی داد اما سالای

بار نبود که لویس کابرال مبارز، به صورتی، همبستگی خود را با همرزمی که دچار 

داد. لویس کابرال رئیس جمهور خطابۀ خود را قطع کرد و اشکال شده شود نشان می

را که در آن بامداد گرم سپتامبر ضعف کرده بود بدرقه  با نگرانی با نگاه خود همرزمی

کرد. لویس کابرال سرباز بایستی بارها برای مراقبت از رفیقی که در مبارزۀ مشترک 

 شان به زمین افتاده بود ایست کرده باشد.برای آزادساختن خلق

ئو سابیها اختالفی نیست، در گینهپیشامدهایی از این گونه، که در عمق معنی آن

شوند. العاده نیستند، بلکه شیوۀ زندگی مردم شمرده میرویدادهایی استثنایی یا فوق

به سخن خود ادامه « توجهی و سردیبا بی»بود که رئیس جمهوری عجیب این می

 که یکی از یاران نیروهای مسلح خلق او بیمار شده بود.داد درحالیمی

ای ههایی که در سختیاست که ارزشآنچه در نظر من دارای اهمیت اساسی است این 

 مانند.چنان چیره و غالب باقی میاند هممبارزه پدید آمده
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لی تر و هشیارتر باشد حفظ همدآهنگ خلق، آگاههرقدر حزب افریقایی به عنوان پیش

تر است و آهنگ، مقامی دارد، واجبشان، به عنوان پیشآن با مردم، که در قلب

تر خواهد بود. درجۀ عالقۀ حزب به حفظ و بسط انقالب از تهدیدهای انحراف مصون
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است که  «خودکشی طبقاتی»ر مفهوم یگانگی با طبقات زحمتکش موجب درک بیشت

از میان برود « خودکشی». اگر این ]7[ها پیش در فکر آمیلکار کابرال قوام گرفتمدت

به قدرت باز خواهد کرد، که حتی « طبقۀ بورژوای دیوانساالر»راه را برای بازگشت 

 ها جداست.گوید، از آنوقتی که به نام طبقات زحمتکش سخن می

 قشه برای همکاری آیندهتأکید سوم: طرح ن

بیسائو با ریزی و در گینهدر شروع این مقدمه گفتیم که نقشۀ کارمان که در ژنو طرح

کردیم به سه مان را که در این کشور صرف میمان کامالً منقح شد وقتهمکاران

ه واقع از یکدیگر جدا نبودند. دو مرحلۀ اول کگاه بهمرحلۀ اساسی تقسیم کرد که هیچ

الً کردن، توصیفشان کنم عمردم به مراحل دیدن و شنیدن، و پرسیدن و بحثسعی ک

ن دو نشأت طور طبیعی از آماهیت تحلیلی داشتند. مرحلۀ سومین، که ترکیبی است، به

واقع د بهتوانکرد. درواقع فعالیت اخیر در تمام مدت، حتی حین تحلیل که هرگز نمی

ین دلیل است که بیشتر آنچه در مرحلۀ سوم از آن جدا شود، در جریان بوده است. بد

ضمنی  طورام، کم و بیش بهدیدارمان روی داد ضمن آنچه دربارۀ دو مرحلۀ قبلی گفته

که در حد امکان واقعیت این کشور، به صورت آمده است. در این دو مرحله، درحالی

جزء کل، را موضوع پژوهش خود قرار داده بودیم، سعی کردیم که آن را به چند 

 تقسیم کنیم تا بهتر بشناسیمش.

تالش ما  –گرفت که همچنان که گفتم در بطن تحلیل شکل می –در مرحلۀ ترکیب 

این بود که جزءهای جداشده را بار دیگر پهلوی هم قرار دهیم. در اصل این دو کار 

شوند که متضمن جداکردن موضوع به اجزا و کنار در حرکت پویایی باهم ادغام می

 هاست.دن مجدد آنهم نها

 های ملیدر دو مرحلۀ اول واقعیت را به صورت رمزی شمردیم که، گاه همراه به گروه

 ات ارزشیابی گروه خودمان که برایو گاه در جلس
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کردیم آن را بگشاییم و کشف کنیم. در مورد اخیر گاهی دیدار آمده بود، سعی می

ادیم و دواقعیت را موضوع تحلیل قرار میپرداختیم. زمانی خود ای میبه کار دوگانه

 ؛ زمانی دیگر موضوع تفکر ما جریانی بود«بخوانیم»کوشیدیم که آن را منتقدانه می

 ها در پی آن بودیم که واقعیتهای ملی به آن وارد شده بودیم و همراه با آنکه با گروه

یدیم که بار دیگر وشککردیم و میرا تحلیل کنیم. بدین طریق تحلیل قبلی را تحلیل می

 منتقدانه به راهی برسیم که در آن همین واقعیت موضوع کنجکاوی ما بوده است.

های ملی وشنود در جریان کشف رمز واقعیت با گروهطبیعی است وقتی ضمن گفت

نها توانستیم تتوانستیم ناظرانی خاموش بمانیم، و نه میکردیم نه میشرکت می

ائو بود که بیسیم. برخالف منظور اصلی سفر ما به گینهکارسازان عمل کشف رمز باش

نقش کارسازان انحصاری کشف رمز را ایفا کنیم و در همان حال نقش گیرندگان 

های ملی اجرا شده بود( برعهده بگیریم. وسیلۀ گروهکشف رمز را )که در این مورد به

قت در ه با کمال دو در لحظۀ آخر ترکیب تعبیری را که داشتیم، مانند نوعی وحی، ک

 طرزی تقریباً اسرارآمیز، عرضه کنیم.اختفایش کوشش شده است، به

های ملی در یک عمل شناختن درگیر دیدیم که در آن ما، نیز به عمالً خود را با تیم

های ملی، وشنود ما و تیمها، بایستی نقش شناسنده را برعهده بگیریم. گفتاندازۀ آن

شناختنش بودیم میانجی آن بود، مهر تأییدی بود بر عمل که واقعیتی که در پی 

شناختن. از راه شناختن و دوباره شناختن با یکدیگر بود که اندک اندک با یکدیگر 

 دادیم.گرفتیم، و به یکدیگر یاد مییاد می

قدمه کنم که چیزی است که باید در دنبالۀ این مبر این نکته نه فقط برای آن تکیه می

روشنی که همیشه به –بلکه برای آن است که بار دیگر موضع خود را گفته شود، 
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روشن سازم که گفت و شنود هم به عمل دانستن و شناختن  –فهمیده نشده است 

 بخشد و هم به نقش کارساز شناسنده در جریان عمل.اصالت می

خصوص در داری بود که در همان آغاز دیدارمان، بهوانگهی، این موضوع دامنه

ث اش بحهای او از کمیسیون آموزش، دربارهسات مطالعه با ماریو کابرال و تیمجل

 تر ساختن آن کوشیدیم؛ ورای عمیقکردیم و ب
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تیم. بیسائو به آن بازگشدرپی خود از کشور گینهموضوعی بود که در دیدارهای پی

ر اینجا توان دمیتفصیل، به این موضوع اشاره شد نچون در آغاز این مقاله، تقریباً به

 از آن گذشت.

مرحلۀ سوم دیدار خود را به دو جزء تقسیم کردیم، و جزء اول را اختصاص دادیم به 

ان در مکارکردن با ماریو کابرال و دستیارانش برای مروری به تالش مشترک اول

 کشف رمزی که به انجامش توفیق یافته بودیم. –تحلیل واقعیت 

ز ساختن آنچه االعین خود کرده بودیم به منظور واضحمروری که شروع آن را نصب

، به نوبت خود، به عنوان «خوانده بودیم»بود. آنچه « خوانده بودیم»واقعیت ملی 

جزئی  –های کمیسیون آموزش قرار داده شد تا، با قبو یا رد ای تازه در برابر تیممبارزه

ین به آن پاسخ دهند. پس در اتر ساختن آن، آن، و با بهبود بخشیدن و ژرف –یا کلی 

 ای دست یابیم.ترکیب ما به تحلیل بازگشتیم تا به ترکیب تازه

در پایان مرحلۀ آخر دیدار خود دربارۀ اساس ادامۀ کمک به این کار با رهبران ملی به 

بحث پرداختیم. زیراکه ماریو کابرال سرپرست کمیسیون آموزش، از طرف حکومت 

ر ادامۀ همکاری شده بود. در این مورد توانستیم اساس و با موافقت حزب، خواستا

هایی بحث خود را بر چیزی قرار دهیم که دست اول دیده و شنیده بودیم، و بر پاسخ
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طور مان از نقش آموزش بههای ما داده شده بود، و نیز بر درک مشترککه به پرسش

 اعم و آموزش بزرگساالن به نحو اخص در جریان بازسازی ملی.

نو صورت هایی بود که بایستی در ژای که طرح کرده بودیم اساساً مستلزم فعالیترنامهب

 1976ر بیسائو تحقق یابد. با سه دیدار دهای دیگری که باید در گینهپذیرد، و فعالیت

که هر سه جامۀ عمل پوشید. و نیز موافقت شد که عضوی از تیم مؤسسۀ  –توافق شد 

ای برای حکومت ایجاب کند، در بیسائو بماند و، تمام هآنکه هزینکنش فرهنگی، بی

کنندۀ آموزش بزرگساالن کار کند. این نقشه هم از وقت، برای کمیسیون هماهنگ

به موقع اجرا درآمد. کمیسیون یاد شده، به دنبال مذاکراتی که در اولین  1976فوریۀ 

 وسیلۀ ماریو کابرال تشکیل شد.دیدار داشتیم، به

 اساس گزارشاتی که در زمینۀ آموزشهمچنین توافق شد که بر 
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ها را های بین دیدارهایمان برایمان فرستاده خواهد شد فعالیتبزرگساالن در فاصله

هایی ارزشیابی کنیم. قرار شد که، به عنوان جزئی از کار، برخی از وجوه عمدۀ بحث

 یم.را که در جریان اولین دیدار داشتیم بیشتر بکاو

بود که در نخستین دیدار طور عمده همان میروش کار در دیدارهای بعدی از کشور به

پذیرفته بودیم: یک دورۀ تحلیل به معنی پویای کلمه، که جلوتر شرح دادم، و یک 

 دورۀ ترکیب، که نتیجۀ آن نیاز به تحلیل تازه داشت.

خاصه در زمینۀ آموزش قرار شد که در ژنو به عنوان تیمی از مسائل آموزشی کشور، 

ام، بزرگساالن، به فراگیرترین معنی آن که در این مقاله بیش از همه بر آن اصرار داشته

تر کردن درک خود بپردازیم. از ما خواسته شد که مواد آموزشی را در ژنو به عمیق

 تهیه کنیم، با این تفاهم که پیش از آنکه مورد استفادۀ عام قرار گیرند به محک تجربه
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شود، و احتماالً برای ارزشیابی ما زده شوند. دربارۀ موادی هم که در بیسائو تهیه می

 فرستاده خواهد شد، اظهارنظر کنیم.

 کنیم: در یک طرحبدین ترتیب طرحی زاده شد که امروز مشترکاً روی آن کار می

ا در کمیسیون مشارکت کلیساه»بیسائو، و در طرف دیگر، کمیسیون آموزش گینه

کند، و مؤسسۀ کنش فرهنگی و ادارۀ آموزش ، که اعتبارات مالی را تأمین می«سعهتو

 ای کلی گذشت که به معلوماتشورای جهانی کلیساها. سال اول به فرایند یادگیری

 همۀ ما افزود.
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 . مقدمه2
به بعد صورت پذیرفته است  1975از سپتامبر ای که های عمدهاگر به شرح فعالیت

 تر از آن خواهد بود که هست.نپردازم مقدمه ناکامل

 بیسائونظام آموزشی گینه

نخستین اشارات من مربوط به تغییراتی است که در نظام آموزشی کشور روی داده یا 

 . ماریوها اشاره شدهایی است که جلوتر به آنخواهد داد. این تغییرات عالوه بر آن

یرات وسیلۀ این تغیگیری حکومت وفادار است، بهکابرال، که به اهداف حزب و جهت

ده بیند که از استعمارگران به ارث رسیکردن نظامی را تدارک میاز بیخ و بن دگرگون

 است.

ذارد؛ و، گکنم به دلیل آنکه بر آموزش بزرگساالن اثر میاز این تغییرات شروع می

امۀ توان از برنز این خاطرنشان ساختم، آموزش بزرگساالن را نمیهمچنان که پیش ا

 آموزشی کلی که جزء نظام آموزشی کشور است جدا کرد.

میان تالش در بخش غیررسمی آموزش بزرگساالن و نظام آموزشی یک جامعه زمانی 

بزاری ناپذیر با نظام کلی اجتماعی، اآید که این تالش، در تضاد آشتیتعارض پیش می

باشد که جنبش یا حزب انقالبی بخواهد از آن در سازماندهی تاکتیکی طبقات 

ن وضع را بیسائو، که عکس ایکردن قدرت استفاده کند. در گینهزیرسلطه برای قبضه

آهنگی کاملی است که میان اهداف آموزش بزرگساالن و آنچه ردارد، مطلب مهم هم

 شود وجود دارد.شش میوسیلۀ نظام آموزشی عادی کشور در راهش کوبه

 دهد ماریو کابرالیراتی که رخ مینخستین منبع اطالعات دربارۀ تغی
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دادیم وی با سرپرست کمیسیون است. در جلساتی که در بیسائو برای کار تشکیل می

 ساختن آموزش کشورای از روشی که او و همتایانش برای دگرگونروشنی فزاینده

در  1تچاای هم که کابرال با روزنامۀ نوپینگفت. به مصاحبهمیپیش گرفته بودند سخن 

 کنم، و از این روزنامه چند قسمت را نقل خواهم کرد.بیسائو کرده بود اشاره می

فت. وشنود شکل خواهد گرنظام نوین در ارتباط با ساخت زیرین جامعه از طریق گفت

ز این تغییرات جزئی است ا گاه ماشینی نخواهد بود.شود هیچتغییراتی که داده می

 تر.جریانی بزرگ

یند بکردن مفهوم و عملی که هر جزء نظام را جدا از اجزای دیگر آن میعالقه به عوض

یگر جدا های دبا نظری که گفتیم توافق کامل دارد. وقتی که هر بخش نظام از بخش

یگانه از و از خود بسای بیگانهرود و هر مرحله لحظهباشد تحول و رشد شاگرد از یاد می

 شود که چیزی نیست جز تدارکی برای مرحلۀ بعد.می

آهنگ انه و همبینبیسائو به آن پرداخته است واقعای که کمیسیون آموزش گینهبرنامه

با موقعیت کشور است. این برنامه به ارتباط میان سطوح آموزشی مختلف اذعان دارد، 

یفۀ آموزشی خاصی به نحو احسن تحقق اما چنان طرح شده است که در هر سطح وظ

یرستان فنی ارزی عمومی، با دبیابد. بدین ترتیب بستگی بین تعلیم بنیادی و دورۀ هم

ن شان رسیدسازد که فقط معدودی که هدفمتوسطه، از آموزش بنیادی معبری نمی

 دازانچشم»به دورۀ بعد است از آن بگذرند، و این دوره هم، به نوبت خود، فقط به 

 دانشگاه منتهی شود.« پرورنخبه

( تعلیمات بنیادی، در 1تعلیم ما به سه سطح تقسیم خواهد شد: »گوید: ماریو کابرال می

ارزی عمومی، سه ( هم2شود؛ شش سال که به دو دورۀ چهارساله و دوساله تقسیم می

                                                           
1 No Pintcha 
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تکنیک( متوسطه که بر حسب مقتضیات خاص ای )پلی( تعلیمات چندرشته3سال؛ و 

 کند، و دو تا سه سال خواهد بود.ها فرق میشتهر

 ت قادر به انجام آن شوند تعلیماتبه مجرد آنکه حزب و دول
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جانبۀ هر شهروند در بنیادی، همگانی خواهد شد. زمینۀ اساسی الزم برای شرکت همه

 شود.گسترش جامعۀ نوین در تعلیمات بنیادی گنجانده می

زنیم که فقط آموزندگان را برای مدرسۀ دیگری آماده یای دم نماز تعلیم در مدرسه

 گوییم که محتوایش در رابطۀ دیالکتیکیسازد، بلکه از آموزش راستینی سخن می

پایایی با نیازهای کشور است. در این گونه آموزش دانش و شناختی که از کنش عملی 

ین دلیل ممکن آورد. به اشود خود از وحدت میان نظریه و عمل سر برمینتیجه می

نیست که میان جریان آموزش، و سرچشمۀ آن که در زندگی آموزندگان است، 

 جدایی افکند.

هایی که چنین آموزشی در طلب آن است، اگر در زندگی تجسم نیافته باشد ارزش

ها عمل شود. بدین ها فقط وقتی تجسم خواهد یافت که به آنپوچ است. این ارزش

لیم، یعنی از چهار کالس اول، شرکت در تجارب مشترک ترتیب از نخستین دورۀ تع

یت انگیزد. اصل کمک متقابل، و خالقهمبستگی اجتماعی را به جای فردگرایی برمی

وند. شعملی در برابر مسائل واقعی، و وحدت کارهای فکری و یدی، هر روز تجربه می

ماع برعهده در اجتآموزند که متناسب با مسئولیتی که باید آموزندگان اندک اندک می

 ای بیافرینند.های رفتاری تازهگیرند شکل

تری های پنجم و ششم، آموزنده را به سطح عمیقمرحلۀ دوم آموزش بنیادی، یعنی سال

برد: باهم کارکردن و در پی از همان عمل آموختن که قبالً تجربه کرده است فرو می

بلکه در آن به عمق بیشتری فرو تنها دامنۀ دانش خود را وسعت دهند آن بودن که نه
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دار شان نقش کارسازان را در فراگیری خود عهدهروند. در این جریان خود و معلمان

 شوند.می

هایی از قبیل همبستگی، و مسئولیت اجتماعی، و خالقیت، و آموزشی که به ارزش

 –انضباطی که در خدمت به خیر همگان است، و آمادگی، و روحیۀ انتقادی 

ها سرشته بخش خود را از آندر جریان مبارزۀ رهایی حزب افریقاییهایی که ارزش

پذیر نخواهد بود اگر آموزندگان همان بمانند که در نظام تجسم بخشد امکان –است 

که معلمان  ایبندی شدهکنندگان دانش بستهآموزشی استعماری بودند، یعنی دریافت

« یآموزش»در کنش « هاییتصادف»وم آموزنده را به دادند. جریان دبه آنان تحویل می

 مربیان تبدیل خواهد کرد.
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آموزش و پرورش برای آنکه با واقعیت کشور یکی شود باید در واقعیت روستا متمرکز 

کم نود درصد مردم ما دهقانند. دانیم که دستمی»گوید: گردد. ماریو کابرال می

این واقعیت را مدنظر قرار دهد؛ و در نتیجه جهت دهیم باید تعلیماتی که سازمان می

گونی بیند باید بتواند در دگرآن به سوی روستا خواهد بود. کسی که این آموزش را می

 «الزم برای جامعۀ محلی خود به صورت یک کارساز شرکت کند.

های دانش در دورۀ دوم آموزش اندکی بعد، با اشاره به ضرورت گسترش شاخه

توان گفت که هم از حاال اصول فیزیک و شیمی و می»دهد: خن ادامه میبنیادی، به س

ای برای درک فرایندهای طبیعی در این دوره وارد شناسی را به عنوان پایهزیست

ارزان الزم گرفتن مبسپس ضمن اشاره به اینکه مطالعۀ تاریخ برای شکل« خواهیم کرد.

هایی با درس»اجتماعی خواهد بود:  است، گفت که تاریخ جزئی از دورۀ بنیادی علوم

که در این مدت تعلیم خواهیم داد، از جمله جغرافیا، و با جهتی که به این مطالعات 
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داده خواهد شد، هر کسی که این دوره را ببیند معلومات موردنیاز کشاورز و مکانیک 

 «یا کارگر پیشرفتۀ پزشکی را خواهد داشت.

ساختن ارزی عمومی، هدف، که آمادهدر سطح دوم، یعنی سطح تعلیمات هم

ترین نیازهای کشور، به آنان مجال گفتن به واجبآموزان است برای جوابدانش

های مختلف بخش مطلوب خود را برگزینند. ساخت علمی خواهد داد که بین بخش

شان تقویت خواهد شد. البته کنش مبارزانه و آنان به موازات تربیت کلی و جامع

ماعی، به عنوان جزئی از فرایند پیوستۀ تفکر انتقادی، نیز الزم خواهد بود. مسئولیت اجت

وصیات های عملی بستگی به خصاما، باالتر از همه، فعالیت»سرپرست کمیسیون افزود: 

های کلی در درودگری و توانیم از مهارتو احتیاجات هر ناحیه خواهد داشت. و نمی

 «هد شد، چشم بپوشیم.برق و کشاورزی، که عمالً آموخته خوا

ها هرگز احراز تخصص ای هم هست که در آناین برنامه متوجه تأسیس مدارس حرفه

مددکار  منحرف نخواهد شد. مدارس تربیت آموزگار،« گراییتخصص»به جانب 

 پرستاری، متخصص کشاورزی،
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ا ها بتندرودگر و فلزکار مطابق با نیازهای کشور ایجاد خواهد شد. این مدارس نه

ه های دیگری هم که بکمیسیون آموزش پیوند خواهند داشت، بلکه با کمیسیون

 ها عالقه دارند مرتبط خواهند بود.گسترش این مهارت

ای شود در انستیتوهای چندرشتهارزی عمومی عرضه میتربیتی که در مدارس سطح هم

ها این صلی آنتر خواهد شد. هدف اتر و متنوعمتوسطه ادامه خواهد یافت و ژرف

های مختلف اهل فنی تربیت کنند که آن قدر معلومات داشته باشند است که در رشته

ساختن کشور ضروری شمرده شود. دامنۀ این تربیت شان برای دگرگونکه خدمات

هایی( ساالرانی )تکنوکراتقدر وسیع خواهد بود که از درآمدن آنان به صورت فنآن
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رکزی چنان قوی بر تخصص خود پیدا کرده باشند که از که دیدی چنان محدود و تم

 هرچیز دیگر بیگانه شوند جلوگیری شود.

ای فههایی هستند که کارشان رشد حردر میان انستیتوهایی که در این سطح مطلوبند آن

، پرستاری و علوم ها(ها و دبیرستانتعلیم و تربیت )تربیت آموزگار و دبیر برای دبستان

ایجاد انستیتویی برای مدیریت و انستیتویی هم برای علوم کشاورزی  اجتماعی است.

 مطمح نظر است.

در همۀ این انستیتوها جوانانی تربیت خواهند شد که، بسته به نیازهای واقعی کشور، 

های خارج از کشور شوند. البته بسیاری از آنان برای خواهند توانست وارد دانشگاه

 ازی کشور موردنیاز خواهند بود.ادامۀ اشتغال مستقیم در بازس

در هر حال، رفتن از یکی از این انستیتوها مستقیماً به یک دانشگاه خارجی به معنی آن 

است که برخی شرایط باید مراعات شوند. رئیس کمیسیون، ماریو کابرال، هم تأیید 

کرده است که فقط کسانی که در کار خود کارامدتر از دیگران باشند، و بیشترین 

 تعهد و مهارت را داشته باشند، برای تحصیل در خارج از کشور برگزیده خواهند شد.

 –آموزان از یک سطح تحصیلی به سطح دیگر ناچار معیارهایی برای گذشتن دانشبه

ارزی عمومی، و از این سطح به مدارس مثالً از سطح تعلیمات بنیادی به سطح هم

اساس خصائلی که در هر »آموزان بر نهاده خواهد شد. دانش –ای متوسطۀ چندرشته

صیل، حیابند. آزمایش جدیت آنان در تبه سطح باالتر ارتقا می« سطح نشان داده باشند

 صالحیت علمی و فنی در سطحی
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های صفات اخالقی آنان مورد توجه قرار پایان برده شده است، و نیز شاخصکه به

 خواهند گرفت.
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 ترین وجوه این برنامه این است که نظامجلوتر خاطرنشان ساختم، یکی از مهمچنانکه 

طحی صرفاً کند. هیچ سآموزشی را به مجرایی بین سطوح مختلف تحصیلی تبدیل نمی

یمات آموزانی که از تعلبرای سطح باالتر نیست. بدین ترتیب دانش« آمادگی»دورۀ 

ندارند که معلومات خود را به روشی اصولی روند و مجال و امکان آن بنیادی فراتر نمی

ه ای محروم نخواهند شد کوسعت بخشند از فرصت مشارکت در تجربۀ اساسی سازنده

 به آنان توانایی دهد که به عنوان مبارزان هشیار به امر بازسازی کشورشان خدمت کنند.

ند با تربیت نساختن معلمانی است که بتوابرای اجراکردن آنچه گفته شد نیاز به آماده

دیگران بر شمار خود بیفزایند. ماریو کابرال بر این گفته تأکید ورزیده و گفته است 

اگر معلم کافی، هم از حیث تعداد و هم از نظر کیفیت، نداشته باشیم در گسترش »که 

ار اکنون اعتبهای مختلف بازسازی ملی خود به هیچ کار قادر نخواهیم بود. همبخش

س انستیتویی با این هدف داریم. در فکر قراردادن آن در مرکز کشور، کافی برای تأسی

 «، هستیم.1شاید در منسبا

قصد کمیسیون این است که در آغاز، دویست و پنجاه معلم راهنما آماده سازد تا پس 

از یک سال کار عملی، در سمیناری برای ادامۀ آموزش که بر اساس تجارب خودشان 

. انستیتو، معلم برای سطوح مختلف تعلیم، آماده خواهد شود شرکت کنندتشکیل می

ها بستگی به معیارهای متفاوتی خواهد داشت که تابع سطحی کرد. پذیرش در این دوره

هستند که داوطلب قصد تعلیم در آن را دارد. بدین ترتیب کسانی که قصد معلمی در 

نان سه باشند. دورۀ تعلیم ایتعلیمات بنیادی را دارند باید دورۀ شش ساله را کامل کرده 

سال خواهد بود. آنان که هوای تدریس در دورۀ دوم تعلیمات بنیادی را در سر دارند 

باید دورۀ نه ساله را گذرانده باشند و سه سال تعلیم اضافی دیده باشند. داوطلبان 

 ارزی عمومیتدریس در سطح هم

                                                           
1 Mansaba 
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 اینان نیز سه سال است.ساله را دیده باشند. دورۀ تعلیم  11باید دورۀ 

تین توانیم بگوییم که این انستیتو شکل رویان نخسمی»کند: ماریو کابرال تصریح می

دانشگاه کشور ماست. برای آنان که قصد تدریس در مدرسۀ تربیت معلم را دارند یک 

عالوه یک دورۀ چهار سالۀ تربیت معلم را در سالۀ تحصیل ضروری است؛ به 11دورۀ 

 «تعلیم و تربیت خواهند دید.انستیتوی 

کنم که اگر اهمیتی را که پردازیم: گمان نمیو اینک به صحبتی در حاشیه می

دهد تأیید گیری تدریجی علمی دانشجویان میبیسائو به شکلکمیسیون آموزش گینه

گیری علمی و بر آن تأکید کنم در مورد روحیۀ کمیسیون خالفی گفته باشم. این شکل

کردن بر واقعیت، از واقعیت آموزان با عملای است که دانشزایندهنتیجۀ درک ف

سازد و ، که از علم افسانه می«گراییعلم»آورند. این کار مطلقاً ربطی به دست میبه

کند، ندارد. به همین طریق، وقتی که رابطۀ ضروری میان برهان عقل را مخدوش می

ید تجلیل از تولید، و همراه با آن، تمجآموزش و تولید را شناختند دیگر مرتکب خطای 

 از مصرف، نخواهند شد.

های اساسی نظامی که در گینه در حال تکوین است دعوت به نظر من، یکی از چهره

آموزان است به بسط همبستگی و مسئولیت اجتماعی از راه انجام خدمت. از دانش

ر د و در تولید آنچه از نظبیننآموزان سرانجام کار را به عنوان سرچشمۀ دانش میدانش

اجتماعی ضرورت دارد به جای رقابت که مولود فردگرایی است رفاقتی اصیل کشف 

 گیری علمی مورد نیاز آنان.کنند. و این چیزی است عالوه بر شکلمی

های نظام هدف راستین نظام نوین زدودن باقیمانده»گوید: ماریو کابرال با تأکید می

در آفریدن افراد تازه،  حزب افریقاییاستعماری است به منظور یاری با اهداف 

های مشارکت مؤثر در فرایند کارگران واقف به مسئولیت تاریخی خود و راه
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را از راه درک روزافزون نیازهای  دگرگونی اجتماعی. ما امیدواریم که این میل

اری که وسیلۀ کای که برای توسعه داریم، و بهملموس کشور، از طریق تعریف برنامه

های جمعی، واقعیت گیرد، و نیز با بحث در همۀ سازماندر سطح مدارس انجام می

 های فنی نخواهند بود، بلکه احتیاجات زندگیها فقط متضمن جنبهبخشیم. این بحث

 «گیرند.نیز در بر می را
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سازی نظام آموزشی ملی به پشیزی همۀ برنامۀ دگرگون»دهد که و کمی بعد هشدار می

 «های دیگر فعالیت وقوع نیابند.های مشابهی در همۀ بخشارزد اگر دگرگونینمی

در بیسائو با او داشتم گفت:  1976ماریو کابرال در آخرین جلسۀ مالقاتی که در سپتامبر 

ممکن است که، به یک معنی، آموزش مبارزه را بیاغازد. عالوه بر این الزم است که »

های ساختی صورت پذیرند و به این چالش )مبارزه( نیرو دهند تا عملی که دگرگونی

 «الزمۀ چالش است متحقق شود.

د های آزاد که همواره موریعنی بحث –بیسائو به پیروی از طرز کار متداول در گینه

 ماریو کابرال مجمع عمومی بزرگی تشکیل –و حکومت است  حزب افریقاییویق تش

هایشان و معلمان، و کارکنان آموزشی و اشخاص آموزان و خانوادهداد که در آن دانش

د و از پایان رسیده بود برشمرهای سالی را که بهمند دیگر گردآمدند. وی فعالیتعالقه

سال دوم »یلی بعد سخن گفت و آن را وظایف عمدۀ کمیسیون برای سال تحص

 (.1976، نوامبر نوپینتچانامید )« سازماندهی

، که 1974بخش اول نطق او آشکارا و مستقیم به مشکالتی اشاره داشت که در اکتبر 

ها وارد بیسائو شد و حکومت همۀ کشور را در دست گرفت، با آن حزب افریقایی

ر آنان ها سخن گفت که بیشتران دبیرستانگیری جمعی دبیروبرو شده بود. از کناره

ر راه کردن بر مردم ما و تراشیدن مانع بر سشان در اینجا ستمارتشیانی بودند که وظیفه»
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ای در کمیسیون آموزش برای انجام وظایف نبودن رهبری آزموده« پیشرفت بود.

 علیه میراثریزی و سازماندهی مجدد برنامۀ درسی، و تردید در آنچه را باید برنامه

دن شبه داآموزشی دوران استعماری انجام شود خاطرنشان ساخت. واضح بود که یک

تغییرات الزم ناممکن بود. سرپرست کمیسیون گفت که در این موقع بود که فکر بستن 

برخی از ما خواستند که همۀ مدارس را »همۀ مدارس به میان آمد و کنار گذاشته شد. 

زمان دهیم و بتوانیم تعلیم و مطالب آموزشی را که در واقع ببندیم تا کمیسیون را سا

 ی بیش نبود. اگر چنین کرده بودیمدست آوریم. اما این رویایموردنیاز ما بود به
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های درس آماده نبودیم زیراکه هنوز شرایط کامل الزم امروز هم برای شروع کالس

 «گونه تعلیم آرمانی را نداریم.برای آن

بعضی کارهای مثبت که صورت پذیرفته بود، و نیز به بعضی اشتباهات، اشاره آنگاه به 

و  1974کرد؛ و به کامیابی در بعضی و ناکامی در بعضی دیگر. آنچه بین سپتامبر 

روی داده بود برشمرد و آن را دورۀ یادگیری کسانی خواند که خود را  1975سپتامبر 

نامید، سالی که حاصلش « سال آزمایش» اند و آن دوره را،وقف وظیفۀ آموزشی کرده

 شود.« سال اول سازماندهی»این نیاز بود که سال بعد 

پایان رسیده بود، یعنی سال اول در ضمن تحلیل دستاوردهای سالی که تازه به

هایی که نباید پوشیده بمانند، بر کارهای جالب سازماندهی، و انتقاد مجدد از شکست

أکید کردند تفقایی که در کمیسیون آموزش کار میتوجه و روحیۀ قوی اکثریت ر

کرد و از کوششی که در ساخت تشکیالتی کمیسیون شده بود، سخن گفت. از 

هایی چون هایی دم زد که حاصل این ساخت تشکیالتی بود، از جمله ایجاد هیأتنتیجه

 دهایی بودنمشی، و شورای تعلیمات فنی، و شورای اداری، که همه هیأتشورای خط
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کردند و تسهیالت الزم برای بحث در واقعیت آموزشی کشور نحوی پویا کار میکه به

 ساختند.را فراهم می

های ها نیست، زیراکه در وزارتروشن است که اهمیت این شوراها صرف وجود آن

آموزش و پرورش دیگر هم نظایرشان وجود دارد. آنچه مهم است طرز عملی است 

شان است تکامل یافته، و محیط مناسبی است که ه در خدمتکه هماهنگ با اهدافی ک

کنندۀ آن اهداف هستند، حاصل آمده است. وشنود، که مشخصبرای پژوهش و گفت

هاست که به ما مجال پیشرفتن در کارهایمان را در واقع فعالیت آن»کابرال گفت: 

 «دهد.می

د، صحبت اندیشاش میبعداً، کابرال که در سخنرانی خود از کرداری که پیوسته درباره

کرد گفت که یکی از اشتغاالت فکری عمدۀ او رابطۀ بین مدرسه، در هر سطحی می

یکی از اهداف عمدۀ ما برقراری »ای و ملی است. که باشد، با واقعیت محلی و منطقه

کردن مدرسه است با اجتماعی که در آن مربوط –ارتباط بین مدرسه و زندگی است 

 کوشیم تا مدرسه را با کار تولیدیزید، با ده کوچک یا ناحیۀ مجاور. همچنین میمی
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ای، به انجمن های تودهناحیه مخصوصاً با کشاورزی پیوند دهیم، آن را به سازمان

های زنان سازمانهای کارگری و ، و اتحادیه2، به پیشتازان جوان1فرهنگی جوانان

اکنون انجام شده است، و در بعضی تر سازیم. بخش زیادی از این وظیفه همنزدیک

مدرسه در  106مدرسه از  96العاده کارا. مثالً در ناحیۀ بافاتا صورتی فوقها بهناحیه

ایم، باز کار ای دست نیافتهکنند. در بیسائو هرچند به چنین نتیجهمزارع خود تولید می

 ار انجام شده است.بسی

                                                           
1 Jace 
2 Young Pioners 
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ایم حداکثر پیوند میان ، توانسته1در مدرسۀ کو»ماریو کابرال به سخن چنین ادامه داد: 

وجود آوریم و مردم ناحیه مدرسه و کار تولیدی، و میان مدرسه و جمعیت محلی را به

مدرسۀ  توانیمهای فرهنگی مدرسه سهیم سازیم. در سالی که گذشت میرا در فعالیت

 هترین مدرسۀ کشور بدانیم.کو را ب

مرکز مارکسیم گورکی برای تربیت  –السا و من عالقۀ مخصوص به این مدرسۀ کو 

ت های فرهنگی تمام کشور اهمیتنها برای تالشکنیم. این مدرسه نهاحساس می –معلم 

هایی برای آموزش بزرگساالن هم خدمتی زیادی کسب کرده، بلکه در ایجاد نمونه

د قرار ایم مورد بازدیبیسائو کردهاده است. آن را در هر سفر که به گینهشایان انجام د

ود شان در تاروپبینی نقادانهایم و همیشه از خودگذشتگی معلمان آن، که خوشداده

 ست.تاثیر قرار داده اکنند تنیده، ما را سخت تحتهر کاری که در راه انجام وظیفه می

 1975-1976ی را که در سال تحصیلی گزارش سرپرست کمیسیون کارهای معم

های آموزان دبیرستان( شرکت دانش1صورت پذیرفته است بدین شرح روشن ساخت: 

ای در حزب برای کارکردن با ( ایجاد کمیته2های تولیدی؛ بیسائو در فعالیت

های اجتماعی و سیاسی ها، هم در کارهای فرهنگی و هم در فعالیتآموزگاران دبستان

شان در ها و آموزگاران( کمک استثنایی بچه3بخشد؛ رهای فرهنگی قوام میکه به کا

( 4آنان؛  ای ورزشیهویژه نمایش، بهحزب افریقاییبرگزاری مراسم بیستمین سالگرد 

 سمینارهایی که

*62* 

 شان را موردها گرد آمدند تا تجربیاتمسئوالن آموزش نقاط مختلف کشور در آن

( 5ها را مبادله کنند؛ شدن بر دشواریهایشان دربارۀ چیرهبحث قرار دهند و اندیشه

                                                           
1 Co 
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کوشش برای ارتقای آموزش مداوم معلمان، و شرکت بعضی از آنان در تربیت و 

 تجدید تربیت دیگران.

امسال توانستیم تربیت سی آموزگار دبستان را کامل »ادامه داد: ماریو کابرال چنین 

سال تسلط خود  500و این تعداد برابر است با تعداد کسانی که پرتغالیان در  –کنیم 

 «تربیت کردند.

 ند.کترین صورت بیان میاین آمار آخری علو همت )!( نظام استعماری را به فصیح

را به وظایف مهم کمیسیون آموزش در سال ماریو کابرال قسمت آخر سخنان خود 

، یا سال دوم سازماندهی، اختصاص داد. سه وظیفۀ مهم بر زبان 1976-1977تحصیلی 

رفقا، »ها کمک مدارس کشور به کنگرۀ سوم حزب بود. پرسید: آورد که نخستین آن

 «کمک ما به این کنگره چه خواهد بود؟

ه داد نه دستور داد و نه خواستار شد کدر جوابی که سرپرست کمیسیون به سؤال خود 

ریخ تهی، مانند از بر کردن تاهای میانآموزان به آن شرکت تشریفاتی و کوششدانش

، یا نوشتن انشاهای فرمایشی دربارۀ حزب و سرگذشت آن، بپردازند. حزب افریقایی

وی که خودش مبارز حزبی خوبی است به اصول حزبی نیک واقف است، زیراکه 

ئی از جریان طوالنی تحول این اصول است. سرپرست کمیسیون خوب خود جز

های تشریفاتی راهی نیست که معلمان و شاگردان را به خدمتی داند که فعالیتمی

های گروهی به حزب شدنراستین به کنگره برانگیزد. از تلقینات فریفتگرانه برای ملحق

ت آگاهی و سرسپردگی به آرمان داند آنچه الزم اسکند، زیراکه مینیز خودداری می

 طلب برای حزب.کشان است، و نه اعضای تازۀ فرصتزحمت

تر کار خواهد که هرچه ممکن است با هم سختآموزان و معلمان میپس، از دانش

گونه ورند. ایندست آاند بهکنند تا نتایج مثبتی بیشتر از آنچه تاکنون کسب کرده

 ای به سال کنگرۀ سوم خواهد بود.ستهمشارکت آگاهانه در تالش کمک برج
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سرپرست کمیسیون ضمن اظهارنظر دربارۀ آنچه تاکنون انجام شده است و آنچه باید 

وظیفۀ دومی که باید خود را وقف آن »گوید: در سال آینده گسترش و عمق یابد می

ی اشاره روی به کا« ای است برای باسوادکردن بزرگساالن.دادن به مبارزهکنیم سازمان

یلۀ وسانجام شده است که به« هاییتیپ»وسیلۀ کند که در نواحی مختلف بهمی

 کنند.اند و با نظارت آن کار میکنندۀ سوادآموزی تعلیم یافتهآهنگکمیسیون هم

یم، آموزانمان نیاز دارتر دانشامسال ما به نواحی رفتیم. سال آینده به شرکت وسیع»

 زان بیسائو، بلکه از همۀ نواحی کشور.آموتنها دانشآن هم نه

وسیلۀ کمیسیون آموزش، نخستین سمینار به عنوان جزئی از وظیفۀ دوم، دولت، به

المللی را که قرار است در بیسائو منعقد شود سرپرستی خواهد کرد. این سمینار بین

و  هبیسائو و جزایر دماغۀ سبز )کاپه ورده( و سائوتوموسیلۀ وزرای آموزش گینهبه

رها های نمایندگی این کشوپرینسیپه و آنگوال و موزامبیک هماهنگ خواهد شد. هیأت

ا اند، بگرد خواهند آمد تا کرداری را که در کشور خودشان در زمینۀ آموزش داشته

 تکیۀ خاص بر آموزش بزرگساالن، ارزشیابی کنند.

فراهم خواهد  انکنندگآیی فرصت فراگیری پرباری را برای شرکتنتایج این گردهم

ها ای عملی برای همکاری میان آنهای هر کشور، انگیزهرغم ویژگیساخت، و نیز به

 هاست.گیر همۀ آنای واحد در راه بازسازی ملی دامنخواهد بود: مبارزه

ه از یک کوشد کورزد و میوظیفۀ سوم بر رابطۀ میان مدرسه و کار تولیدی تأکید می

بخشد و از سوی دیگر آن را تا حد ممکن به سراسر کشور بسط سو این روابط را بهبود 

 دهد.

وید: رفیق آمیلکار کابرال عادت داشت که بگ»پایان برد: ماریا کابرال سخن را چنین به

ر کامل طوکوشد دین خود را به مردم خود ادا کند و بهمن افریقایی ساده هستم که می»
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امید آنکه همۀ ما دین خود را به مردم « چنانکه در خور عصر اوست زندگی کند.

طور کامل چنانکه در خور زمان ماست زندگی کنیم. عصر خویش ادا کنیم و به

سوادی تاریخی ما خواستار رهایی کامل، استقالل کامل و تعهد کامل ما به غلبه بر بی

 «افتادگی در بازسازی ملی است.و مبارزه با عقب
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ه منظوری که ام بخوانندگانم را پر افسرده کرده باشم توانستهآنکه دانم که آیا بینمی

ه البته ک –از این مقدمه قصد داشتم دست یابم؟ از آغاز بر سر آن بودم که تصویری 

ه گذرد ترسیم کنم. همۀ کارهایی کبیسائو میاز آنچه در گینه –تواند بود کامل نمی

ار آموختیم. تالش ما غالباً صورت ها بسیشده است سخت توجه ما را جلب کرد، از آن

 ای محدود.دخالت فعاالنه داشت، نه فقط یک خدمت حرفه

کردن از آن با کلماتی چند ممکن نیست. و غنای تجربۀ گینه چندان بود که صحبت

رغم حذف ضروری بعضی جزئیات که در نظر من اهمیت بسیار دارند، بدین ترتیب به

 دهم. باید به بیان مشاهدات خود ادامه

 مرکز ماکسیم گورکی در کو

دیدن کردیم. السا و من  1976از مرکز تربیت معلم ماکسیم گورکی بار اول در فوریۀ 

 با تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی رفتیم و ماریو کابرال شخصاً راهنمای ما بود.

و  1صبح زود که به سوی کو، که قرارگاه روستایی کوچکی است نزدیک کاچئو

سخن « مرکز»رفتیم ماریو کابرال با هیجان از تقریباً در پنجاه کیلومتری شمال بیسائو، می

 ای از سرگذشت آن را نقل کرد.گفت و شمه

گروهی از مربیان به سرپرست کمیسیون مراجعه کرده بودند، و  1975در نوامبر 

ای طرح خود را، دایر بر ایجاد مرکز تربیت معلمی در یکی از تمهید مقدمهبی

                                                           
1 Cacheu 
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های نظامی که ارتش استعماری به هنگام استقالل خالی کرده بود، به وی تقدیم قرارگاه

ای متعدد دیگر ارتش استعماری که در سراسر هداشتند. این قرارگاه، مانند قرارگاه

ای بود که گرداگرد آن سیم خاردار کشیده شده مناطق روستایی پراکنده بود، محوطه

های دیگر دژی بود که استیالگران از محل گذاری شده بود. و نیز مانند قرارگاهو مین

ود بسا که خکردند. چه کردن مردم، گاهی تا دم مرگ، استفاده میآن برای شکنجه

 که از استقامت مصممانۀ –پرتغالیان 
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ای هنحوی فزاینده، در اردوگاهخود نیز، به –اسیران خود به وحشت افتاده بودند 

 خویش زندانی شده بودند.

خیلی کار الزم بود تا قرارگاه تمیز شود و بهبود یابد. از عجایب اینکه پرتغالیان، 

ی رتی که در آینده به کار مرکز آموزشی سیاسی و تربیتصوناخواسته، این قرارگاه را به

رمان شدگان به چشم قهبیاید ترتیب داده بودند. مردم، درست همانطور که در شکنجه

خانه همت ساختن سربازنگریسته بودند، آماده بودند که مربیانی را هم که به دگرگون

ی لف، بنگرند. از گور یکگماشته بودند به همان چشم، و به عنوان وارثان قهرمانان س

وسیلۀ مردم اطراف شناخته شده بود دیدن کردم. او و تازگی بهاز قهرمانان اولیه که به

 یارانش بهای طغیان خود و ارادۀ خویش به ایستادن در کنار مردم را پرداخته بودند.

 رکردیم چهار ماه از تاریخی که گروه مربیان دست به کاوقتی که ما از آن محل دیدن

گذشت. آنان تجارب زندۀ تربیتی را که در مناطق تأسیس مرکز شده بودند می

دست آورده بودند منعکس ساخته و خود را کامالً وقف تمیزکردن آزادشده به

های کوچک ناالزم، و بهبود وضع بهداشتی و کاشتن سربازخانه و حذف ساختمان

کرد. اینک آبی گوارا تأمین میکار انداختن چاهی کرده بودند که درخت و تعمیر و به

ی کردن مرکز و آمیختن آن با زندگبا همان از خودگذشتگی به تهیۀ طرحی برای اداره
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حیط های سیاسی و تربیتی را که بایستی در ممردم محیط پرداخته بودند. نقشۀ فعالیت

 انجام شود کشیده و برای پذیرفتن نخستین گروه آموزندگان حاضر شده بودند.

همانطور که کسانی که پهلو به پهلوی آمیلکار کابرال جنگیده بودند دریافته درست 

بودند که رویای آنان باید با وجود مردم آغشته شود تا به حقیقت پیوندد، مربیان کو به 

ل بخشیدن به فکر تأسیس مرکز تربیت معلم دخیگونه مردم همسایگی را در تحققهمان

دادند و مردم اطراف را، هم بر گرد مردم توضیح میساخته بودند. آنان طرح را برای 

ر کردند. مردم از هر گوشه و کناهای عملی، بسیج میفکر این کار و هم برای فعالیت

آوردند. گروه مربیان و مردم آمدند و ابزار کار را خود همراه میبرای پیراستن زمین می

 دوشنوکردند. بر گفتکار می محل پهلو به پهلوی یکدیگر
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 شان به نام مرکز خورده بود.روزافزون میان آنان مهر فعالیت متقابل

ی شود که در قلب زندگتر میگذرد مرکز به دانشگاهی خلقی شبیههر روزی که می

ه بخشیدن بوجود آمده و خود را وقف نظممردم زحمتکش و براساس کار تولیدی به

. مرکز کو در پی آن است که بر خیزد کرده استدانشی که از تجربۀ عملی برمی

ای که میان کار فکری و کار یدی، و میان آموختن و آموزاندن وجود دارد دوگانگی

 غلبه کند.

آهنگ شده است. آموزان همین یک سال اول نیز با این اصل همهای دانشفعالیت

هایی حاند. طرشان مربوط است دل بستهآنان به کار تولیدی که از نزدیک با کار فکری

که در نواحی آزادشده قوام یافته، با کمال دقت، در مرکز کو پذیرفته شده و توسعه 

زمینی، یافته است. در سپتامبر گذشته مزارع زیر کشت آنان را دیدم: گندم، ذرت، سیب

میوه، سبزی، و نیز با همکاری وزارت کشاورزی به پرورش جوجه و اردک و خوک 

 شود.ها خودکفا میکز دارد با این تالشو گوسفند دست زده بودند. مر
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آموزان در کار تولیدی در نفس خود بسیار مثبت است. جای تأسف شرکت دانش

آید، های کشاورزی برمیتر از آنچه از فعالیتبود اگر منبع دانش آنان، متنوعمی

ز ا بود اگر تربیت، و تربیت مجدد معلمان تعلیمات پایه،بود. و نیز جای تأسف مینمی

های عملی آموزان بعد از فعالیتبود. اگر دانشهای عملی آموزشی جدا میفعالیت

اید تعلیم رفتند تا بیاموزند که چگونه بکاشت و برداشت فقط برای آن که به کالس می

بود. تا وقتی که مدرسه دبستان ضمیمۀ خاص خود را ندارد با شان ناقص میداد تربیت

ملی های عآموزان فعالیترتیبی داده شده است تا دانشهای محل تیکی از دبستان

 تعلیماتی را در آن اجرا کنند.

نجا الزم شان در ایبا اینکه مرکز باید با موانع بزرگی که جنبۀ مادی دارد، و برشمردن

نیست، دست و پنجه نرم کند همت بر آن گماشته است که تربیت را بر پایۀ تحلیل 

توانند وحدت آموزان میل پرداختن به تحلیل عمل، دانشعمل قرار دهد. در همین عم

بین  هایتنها در فعالیتمیان کار آموزاندن و کار آموختن را بیازمایند. این وحدت نه

آموزان در مرکز با زندگی عجین است، بلکه میان معلمان و معلمان و دانش

 ف مرکزف، و مردمی که در اطراآموزان به عنوان یک تیم، از یک طردانش
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 ای با آن دارد، از طرف دیگر، وجود دارد.کنند و روابط فزایندهزندگی می

داند یداند به هرکه نمهرکه می»در وحدت دیالکتیکی میان آموزاندن و آموختن گفتۀ 

یابد داند نخست درمیمعنایی انقالبی به خود گرفته است. وقتی آن که می« یاد دهد

فهمد که در یاد ته است روندی اجتماعی است، و بعد میکه روندی که در آن آموخ

ته است، دانسگیرد که تا آن وقت نمیدادن چیزی به کسی دیگر خودش چیزی یاد می

شود. این روحیه که ای است که در کو احساس میکنند. این روحیههر دو تغییر می
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 1یآموزشی کوناکر-و مرکز تمرین سیاسی حزب افریقاییکنندۀ سرشت مشخص

است از سرمشق زندۀ آمیلکار کابرال نشأت گرفته است. همین روحیه به مداومت 

دهد. مدرسۀ کو جزئی از همین مبارزه و به آموزش در نواحی آزادشده جان می

 مداومت است.

زرگساالن بهای سوادآموزی به استحکام ارتباط میان مردم و مرکز یکی از بهترین نمونه

آغاز شده بود و ما  1976پذیر ساخته است. این کار در ژوئن بیسائو امکانرا در گینه

 در سپتامبر از آن دیدن کردیم.

کنندۀ آموزش بزرگساالن هدایت آهنگوسیلۀ کمیسیون هماین آزمایش، که به

گردد. از نتایج آن میآموزان مقیم در مرکز کو اجرا وسیلۀ دانششود، عمالً بهمی

ای اقتصادی و فرهنگی قابل توجهی است که بهترین سرشماری-سرشماری اجتماعی

های زایای مناسب است که در کشور انجام شده است. بر مبنای این سرشماری واژه

 انتخاب شدند و سوادآموزی با روشی پویا آغاز گردید.

رئیس مرکز،  2ت بخشید. ژرژ امپاهای خود را بسط داد و شدمرکز اندک اندک فعالیت

دادن آن با زندگی مردم ایم که هدف مدرسه را در ارتباطما سعی خود را کرده»گفت: 

ش های نخستین آموزآموزان که در کمکتحقق بخشیم. یک تیم سه نفری از دانش

کند. درمانگاه هر روز باز است و گاهی تا صد نفر در اند درمانگاهی را اداره میدیده

 «تن در آن درمان شدند. 294های آوریل تا ژویه کند. در فاصلۀ ماهماه به آن مراجعه می

 سیار برخوردار است. مرکز با یاریطب پیشگیری از حق تقدم ب
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کمیتۀ محلی یک رشته جلسات برای بحث در برخی معتقدات عمومی مربوط به 

ه قول این معتقدات، یا ب« جادویی»های های بهداشتی ترتیب داده است تا جنبهمراقبت

 ، را تجزیه و تحلیل کند.«های فرهنگیضعف»آمیلکار کابرال 

این جلسات در واقع سمینارهایی دربارۀ مسائل بهداشتی هستند، و در هوای آزاد زیر 

ضوع شوند. مواند تشکیل میهای حصیری که مردم ساختهسایۀ درختان یا در آالچیق

جامعه و در خدمت افزایش درک مردم از دنیای اطراف خود بحث عمل اجتماعی در 

به نحو خاص خود انجام داده است.  حزب افریقاییاست، و این همان کاری است که 

شود، که در عمل اجتماعی دیده می« های فرهنگیضعف»در تحلیل نهایی برای غلبه بر 

تغییر  این کار مستلزمکلی دگرگون شوند، و البته های اجتماعی خود بهباید این عمل

اجتماعی در رابطه با تولید است. از آنجا که این تغییر کاری نه ماشینی بلکه دیالکتیکی 

کند. بنابراین سمینارهای آموزش آموزشی ضرورت پیدا می-است، فعالیت سیاسی

تنها با تحلیل بهداشت پیوند دارد بلکه با درک انتقادی اهداف کلی بهداشت نه

نیز مربوط است. به بهداشت در ارتباط با تولید و نیز با پیامدهای اجتماعی بازسازی ملی 

ی های سمینار اغلب به مباحثات سیاسشود. بحثهر شیوه تولید معین، نگریسته می

 گردد.تبدیل می

خواه تربیت بهداشتی، خواه وسایل تولید، و خواه تالش برای  –در هرگونه فعالیت 

که موجب پیدایش آگاهی سیاسی شود وحدتی بنیادی در روش  –سوادآموزی 

ر اساس ها بخورد. مدیر مرکز تأکید کرد که همۀ فعالیتپرداختن به آن به چشم می

 شود.ریزی و اجرا میهای محلی در هر روستا طرحهمکاری با کمیته

ارهای یناعتقاد من این است که هیأت آموزشی دائمی مرکز نیاز به آن دارد که در سم

پیاپی عالوه بر عالیق خاص در قلمروهای مختلف، روابط بنیادی میان تندرستی و 

آموزش و وسایل تولید را نیز مورد توجه قرار دهد. این رابطه اساس هر کاری است 



 . مقدمه2   

ابرال شود. آمیلکار کآیند انجام میآموزانی که برای تحصیل به مرکز میکه با دانش

 در هر مرحلۀ تاریخ»توجه داشت که آن زمان که گفت:  به اهمیت این رابطۀ اساسی

 ولیدتعادلی پویا میان نیروهای ت وقفه برایدهندۀ نتیجۀ تالش بیوسایل تولید نشان
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سمینارهایی .« ]8[و نظام سیاسی است که بر استفادۀ اجتماعی از این نیروها حاکم است

ضی از نیروهای استعماری در بع دربارۀ از خود بیگانگی فرهنگی، که در نتیجۀ حضور

 العاده مفید خواهد بود.های مردم القا شده است، برای هیأت آموزشی فوقبخش

 1977-1978شاگرد دارند. در سال تحصیلی  60، و کالس دوم 30کالس اول کو 

ها با مردم آموزشی آن-آموز خواهند بود. هرچه کار سیاسیقادر به قبول صد دانش

سازد درک آنان از واقعیتی که زندگی روستایی را مشروط و مقید می روستا بیشتر شود

 تر خواهد شد.روشن

تر با جریان آموزش متقابل درگیر شوند کشف خواهند کرد نحوی ژرفها بهچون تیم

م هایی از مردکه از یک سو خود کارسازان این آموزش هستند، و از سوی دیگر گروه

ها، ههای مرکز که از این گروشوند نیز کارسازند. تیموشنود میکه با آنان وارد گفت

ای دارند که شانه از زیر بار آن خالی نتوانند کرد، و باید آموزند وظیفهها، میو با آن

کردن به معنی اصیل کلمه به این برای آن کامالً آماده باشند: این وظیفه کمک

موزش خود را، که از این کردار هاست تا بتوانند کردار خود را تحلیل کنند و آگروه

گیرد، نظم بخشند. بدین ترتیب آنان از داشتن عقیدۀ صرف دربارۀ واقعیات نشأت می

 شوند.روند و به درک انتقادی آن واقعیات نایل میفراتر می

آید. در صورت دانشگاه خلقی راستین درمیای است که مرکز بهبراساس چنین وظیفه

ها، هر دو، زندگی روزانۀ خود را ها و گروهونه است که تیمجریان و روندی از این گ

شود که از زندگی روزمره، که دهند. از آنان خواسته میموضوع تفکر خویش قرار می
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 دهند، فاصله بگیرند. فقطای از ابدیت بدان نسبت میورند، و هالهمعموالً در آن غوطه

زندگی  ی دست یابند که بیرون شدن ازاندازتوانند به چشمگرفتن است که میبا فاصله

سازد. شرط مقدماتی الزم برای عادی و آغازکردن رشدی مستقل را میسر می

دۀ ، تحلیل کار گذشته و حال است و بسط این تحلیل به آین«روزمرگی»گرفتن از فاصله

 یاد داشتن این نکته که هر عملی در سرشت خود اجتماعی است.محتمل، با همواره به

خویش  واسطۀ روزانۀکه مردم بتوانند شیوۀ خاص بودن خود در دنیای زندگی بی وقتی

 را ببینند و –از جمله زندگی روستاهای خود  –
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ها تحلیل کنند، و وقتی که بتوانند به خرد مایۀ عواملی که زندگی روزمرۀ آنان بر آن

که  یناحیۀ جغرافیایتوانند از افق محدود روستای خود و از مبتنی است پی برند، می

 انداز جامعی از آن واقعیت دست یابند.روستا در آن است فراتر روند و به چشم

ای دیالکتیکی از شناخت را عملی آموزشی، که نظریه-گونه فعالیت سیاسیاین

 شود. در چنین درکیخود بعدی اساسی از وظیفۀ بازسازی ملی میسازد، به خودیمی

 ای روشنفکر سرشود، و نوع تازهجامعۀ نوینی پرورده می از بازسازی ملی است که

 بد.یاآورد؛ وحدت میان کارهای دستی و فکری، و میان عمل و نظر واقعیت میبرمی

 بخشیدن به دانشاعتقاد مطلق دارم که اگر مدرسۀ کو همراه با مردم به کار سازمان

ن گرفتتواند به شکلیشود ادامه دهد ممنظمی که از تجربۀ روزمره آنان حاصل می

روشنفکر تازه کمک کند، و به مرکزی دانشگاهی تبدیل شود که جلوتر از آن صحبت 

ای و ملی که کردم. فعالیتی که به کنجکاوی فزایندۀ مردم، و به نیازهای محلی و ناحیه

کنند، جواب گوید، به مدرسه امکان خواهد داد که به تربیت آن مردم استنباط می

ه کار، و افراد وارد بکار، برقگروهی، و متخصصان کشاورزی، و ماشینپرستارهای 
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ها را خواهد افزود و استعداد کلی داری بپردازد. ارزشیابی مداوم این عمل مهارتمرغ

 های مختلف را باال خواهد برد.مردم در زمینه

ه بشوند به وسعت خود زندگی، و نسبت ای تربیت میاین متخصصان آینده در مدرسه

ای که در آن شرکت دارند درکی انتقادی تر جامعهکردار خود در درون کردار بزرگ

دالنه. الزمۀ عمل خاص محدود و نیز عمل کنند، که نه محدود است و نه سادهپیدا می

ای آنان اجتماعی این درک انتقادی تشکلی سیاسی است که به اندازۀ تربیت حرفه

 کامل باشد.

مدرسه نمایندۀ آن است، تناقضی خواهد بود اگر ادارۀ مدرسه کاماًل به اعتبار آنچه این 

زیر نظارت مدیر آن باشد. در حقیقت، مدیر هیأت آموزشی دائمی، و معلمانی که برای 

 کنند. هر هفته هیأتتساوی در ادارۀ مدرسه شرکت میآیند، بهتحصیل به آنجا می

گذشته روی داده است ارزشیابی کنند،  آیند تا از آنچه در هفتۀکننده گردهم میاداره

پردازند. تا جایی که ممکن میها ها و مسألهو در جوی عاری از فشار به بحث در اندیشه

 است
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عدم  گیریم کهوقتی رأی می»گوید: پرهیزند. ژرژ امپا میگرفتن میاز ضرورت رأی

 «توافقی در کار باشد.

ریزی های کلی حیات مرکز طرحده، جهتکننهای هیأت ادارهآییدر این گردهم

ماع هایی که باید در اجتهای فعالیتگیرد. همۀ نقشهدقت موردنظر قرار میشود و بهمی

شود. دربارۀ این مطالب بار دیگر در مجمعی که صورت پذیرد مورد بحث واقع می

ها بسا که از این مجمعشود. چهآموزان را نیز شامل است بحث میهمۀ دانش

سازد، و به  ترکننده را غنیهای نو و پیشنهاداتی بیرون آید که فکر هیأت ادارهاندیشه

 نفع همۀ جامعه تمام شود.
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پنجاه  و –بود اگر مدرسه، که پیوسته به کمیسیون آموزش است و نیز تضادی می

برای حل هر یک از مسائل عادی  –شان دشوار کیلومتر از آن فاصله دارد و ارتباط

بود که تابع آن هیأت مرکزی های کار خود مجبور میبرای بسط و انجام برنامه خود و

ا های آن ببودن برنامهآهنگشود، همباشد. تنها خواستی که بر مدرسه تحمیل می

اهداف آموزشی کشور است. در تحلیل نهایی، کمیسیون آموزش در سطح ملی 

عنی باز و دموکراتیک. کند که مدرسۀ کو در سطح خود، یگونه عمل میهمان

ر و های دیوانساالرانه خفه کند، ابتکاکمیسیون، به جای آنکه ابتکارها را با خواست

آنکه اجازه دهد عملش در دریایی از کاغذها که کند؛ حتی، بیخالقیت را تشویق می

آیند گم شود، و خالئی را با کار بیهودۀ اداری پر کند، خواستار خالقیت روند و میمی

ه ای دیدت. در کمیسیون آموزش و در مدرسۀ کو، در هیچ یک، جای خالی بیهودهاس

 ای از خالقیت و کار است کهوسیلۀ مردم پر شده باشد. مدرسه، نمونهشود که بهنمی

 در مناطق آزادشده است. حزب افریقاییسرمشق آن کار تجربی 

تر کار خواهیم کرد، تر و بهدر دومین سال سازماندهی سخت»گوید: مدیر مدرسه می

شود متمرکز خواهیم زودی منعقد میو اقدامات خود را بر کنگرۀ سوم حزب که به

های عملی و نظری خود در مرکز خواهیم این رویداد را با تشدید فعالیتساخت. می

جشن بگیریم. اگر در سالی که گذشت کارمان صددرصد تأیید شد تالش خواهیم 

 «نیز به همین نتیجه دست یابیم. آیدکرد که در سالی که می
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دلیل نبود که مرکز ماکسیم گورکی برای تربیت معلم در شهرک کو در سال بی

 به عنوان مدرسۀ نمونه در سراسر کشور شناخته شد. 1975-1976تحصیلی 

 

 



 . مقدمه2   

 ای روستاییدیداری از ناحیه

شرکت کردم که ای در محلی در چند کیلومتری شمال کو، در جلسه 1976در فوریۀ 

بین گروه مهمی از دهقانان اطراف و سرپرست کمیسیون آموزش تشکیل شده بود. 

 رهبران سیاسی ناحیه نیز حضور داشتند.

ان بیسائو، اولین بار بود که با گروهی از دهقاندر جریان یادگیری دربارۀ واقعیت گینه

م دهقانان که پی ببریکردیم. واضح است که برای ما بسیار جالب توجه بود مالقات می

خود را در ارتباط با حزب و حکومت و تصویر کلی بازسازی این ملت چگونه 

بخش ملی، برای آنان چه مفهومی دیدند. این مبارزه، به عنوان ادامۀ مبارزۀ رهاییمی

 رغم سرکوبی استعمارگران کهای بود که از آن، بهبخش مبارزهداشت؟ مبارزۀ رهایی

 ساخت، تا حد امکان پشتیبانی کامل کرده بودند.عت مجبور میها را به اطاآن

جلسه نه در تاالر رسمی بلکه در سایۀ درخت بزرگ بسیار کهنسالی تشکیل شد. مردم 

با پذیرایی از هیأت نمایندگی در سایۀ جذاب آن درخت، که ارتباط نزدیک با عالم 

 نوازی خود را نشان دادند.شان داشت، مهمانطبیعت

فرهنگی بود، جایی برای -من این بود که سایۀ درخت نوعی مرکز سیاسی احساس

ردم کشیدند. و نیز فکر کصحبت غیررسمی، که در آن نقشۀ کارهای خود را با هم می

می های آموزشی غیررسکه چگونه این محل با استفاده از سایه ممکن بود برای برنامه

 کار رود.به

ی شاخ و برگ انبوه آن پرداختم به یاد آوردم چون به سوی درخت رفتم و به تماشا

که درست در زیر چنین سایۀ درختانی بود که در زمان مبارزه، آمیلکار کابرال مبارزان 

کرد. در چنان های استعمارگر ارزشیابی میمسلح را جمع، و کارشان را علیه ارتش

احثات بو م های سیاسیهای نظامی و جنگی با بحثگاه نشد که تحلیلاوقاتی هیچ

 دربارۀ فرهنگ توأم نباشد.
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 با این وسایل بود که واحدهای رهبری دائمی تشکیل شد.

یاد آوردم که مبارزی دربارۀ جلسات متعددی که آمیلکار چیزهای دیگری نیز به

کابرال با دهقانان تشکیل داده بود به من گفته بود. کابرال هنگامی که به تحقیق در 

ت کرد. وی از این فرصاخته بود به گوشه و کنار کشور سفر میواقعیت زراعی پرد

ای که مردم کرد از واقعیت ستمگرانهاستفاده کرد و محتاطانه با کسانی که مالقات می

ۀ ها بود که توانست رهبران آیندگفت. در این صحبتبردند سخن میسر میدر آن به

، 1956سپتامبر  19را شناسایی کند. سه سال بعد از شروع سرشماری، در  حزب افریقایی

 .1تأسیس شد حزب افریقایی

 کرد هستۀ نوعی نخل را در دستکه با دهقانان گفتگو مییک بار، کابرال درحالی

داشت. جای مناسبی انتخاب کرد، گودالی کند و هسته را کاشت. بعد به دهقانان که 

روید پیش از آنکه نخلی که از این هسته می»نگریست و گفت:  دور او جمع شده بودند

 «به بار بنشیند خیلی کارها خواهیم کرد.

وی درختی پهل حزب افریقاییای ها بعد جلسۀ کمیتۀ ناحیهسال»مرد جوان به من گفت: 

 «بار نشسته بود.تشکیل شد که از آن هسته رسته و برای اولین دفعه به

ابرال زبان امید بود. او فقط به سخن بسنده نکرد و با کاشتن در آن سخنرانی زبان ک

هسته به اندیشۀ خود هیجان بخشید. این امید، امید دروغین کسی نبود که فقط به خاطر 

گذراند. امید تنها وقتی پرورد و بر اساس امید واهی روزگار میامیدداشتن امید می

                                                           
به  1953وسیلۀ وزارت آن زمان امور ماورای دریاهای پرتغال ترتیب داده شد، و در این سرشماری به 1

موقع اجرا درآمد تا تعهدی که هیأت نمایندگی پرتغال در کنفرانس سازمان خواربار و کشاورزی کرده 

توسط سازمان ملل متحد برگزار شده و در آن دولت  به 1947بود انجام پذیرفته باشد. این کنفرانس در 

پرتغال، از طریق هیأت نمایندگی خود، موافقت کرده بود که در همۀ مستملکات خود در آن سوی 

 دریاها سرشماری کشاورزی بکنند.
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فکری سازد و تجهان را دگرگون می راستین و با پایه است که از وحدت میان عملی که

 انتقادی، که به معنی آن عمل نظر دارد، برآید.

*74* 

دوانید. های خود را در میان آنان میگفتن به زبان امید با دهقانان ریشهکابرال با سخن

، که «قاتیخودکشی طب»سازی همراه با ، فرایند از نو افریقاییحزب افریقاییبا تشکل 

 شنفکران افریقایی الزم است، تشدید گردید.اینقدر برای رو

چون جلسۀ ما در سایۀ درخت تشکیل شد، ماریو کابرال در کالمی چند حضور ما در 

یم، دادبیسائو را، و کاری را که همراه با رهبران ملی در قلمرو آموزش انجام میگینه

ل آموزش ر مسئوپایان برد که به عنوان کسی که در نهایت امشرح داد. سخن را چنین به

ترین های آنان را بشنود و دربارۀ ضروریکشور است آمده است تا آزادانه حرف

 نیازهایشان با آنان صحبت کند.

تر با تری در درون حلقۀ بزرگآنگاه در دم پنج عضو پیرتر گروه در حلقۀ کوچک

ش اموکه دیگران خهم گرد آمدند و آهسته به صحبت با یکدیگر پرداختند، درحالی

های ی راهاحساس، و به کارایهای دیگر بیبودند. یک مربی غربی که نسبت به فرهنگ

برای »هایی از ناکارایی ببیند و اینکه خود معتقد، است ممکن بود در این جریان نشانه

 «.این جلسه نقشۀ دقیقی تهیه نشده بوده است

گفتن را یب سخنکنند تا ترتاینان با خود صحبت می»جوانی در نزدیکی من گفت: 

 «.ن استشان چنیشان صحبت کنند. رسممعین نمایند. و نیز نکاتی را که باید درباره

زدن کردند، در به کار بردن ای، آن پنج تن، یک یک، شروع به حرفدر لحظه

شان قوت ها و در حرکت سر و دست، که به تأییدهایشان و معنی سخناستعاره

 بخشید، سخت توانا بودند.می
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ا بدن قدر خم شد تکرد آنکی از آنان وقتی که از خشونت استعمارگران صحبت میی

ای زنده طرز رفتار دهشتناکی را که به او شده بود توصیف کرد. را دوال کرد و با کلمه

ای که گفت از این سر تا آن سر دایرۀ سایهای از داستانی که میکردن جنبهبرای بیان

خودی سخن نگفت، و یک از آنان در حال بیرفت. هیچدر آن ایستاده بودیم راه 

خن یک فقط برای آن سگفت جدا نکرد. هیچحرکات بدن را از کلمات سخنی که می

نگفت که شنیده شود. در افریقا کلمه را عالوه بر شنیدن باید در حرکات بدن دید. در 

 ، یانیسته، منکر اصل و ریشۀ خود کس، جز روشنفکران افریقازدودافریقا هیچ
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 از استفاده از بدن برای رساندن معنی سخنش ترس و شرمی ندارد.

شان به آن قوت ها و حرکات نرم بدنشان را، که با استعارهو وقتی که صحبت

های مهشماری افتادیم که این چشهای بیبخشیدند، شنیدیم و دیدیم، به فکر امکانمی

 بخش گشوده بودند.رهاییجوشان فرهنگ افریقایی به روی آموزشی 

ای که به شرکت در بازسازی ملی داشتند، و نیز در از حال نیز سخن گفتند، و از عالقه

 شان بود.هایی که در مقابلهمان حال از دشواری

پیرترین آنان، که آخرین نفری بود که در سایۀ آن درخت عظیم سخن گفت، با زبان 

نوز گذرد هینکه بیست سال از عمرش میبا ا حزب افریقایی»امید حرف زد. گفت: 

بچه است. بیست سال در سن آدمی زیاد است، اما در سن ملتی یا حزبی چنین نیست. 

رفتن با مردم را آموخته است. عمر من کفاف حسن حزب افریقایی این است که راه

بیسائو و حزب و حکومت خواهند کرد نخواهد داد که کارهای خوبی را که مردم گینه

ینم. اما فرزندان فرزندان ما آن چیزها را خواهند دید. درست به این دلیل الزم است بب

که من، که آن زمان را درک نخواهم کرد، و همۀ ما، آنچه را برای زمان خودمان الزم 

 «است بکنیم.
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صاص تنها وقتی را به تجدید دیدارها و بازدیدها اختآییم نهبیسائو میهربار که ما به گینه

گذاریم. این دید و بازدیدها ها و دیدارهای تازه هم وقت میدهیم بلکه برای مالقاتمی

 ها وسازند. مالقاتترین وجه هرچه بیشتر ما را به واقعیت آگاه میبه صمیمانه

های ملی قطعاً ضرورت اساسی دارند؛ جزئی از دیدارهای تازه برای کردار ما با تیم

یم، و بپرسیم کوشیم که ببینیم و بشنوو به آن وسیله میایم روش کاری است که پذیرفته

 ترین جزئیاتیها هم همیشه دقت به کوچکو بحث کنیم. در این دیدارها و مالقات

اران ای با همککند، و کنجکاوی ما را به فکر تازهکنیم که توجه ما را جلب میمی

 خواند.مان میملی

یابی توانستیم در سمینارهای ارزشصورتی می ایم دردر سفرهایی که به این کشور کرده

کنندۀ سوادآموزی شرکت مؤثر بکنیم که، اوالً، در بیسائو آهنگبا کمیسیون هم

 م و به مشاهدۀ کار در نواحی دیگرماندینمی
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الیت غیر های دیگر فعکردیم که آنچه را در بخشپرداختیم؛ و ثانیاً، سعی میکشور می

 شود بفهمیم.االن میاز سوادآموزی بزرگس

 1975-1976ها در آموزش بزرگساالن در فعالیت

بی برم، سعی خواهم کرد که ترکیپایان میها این مقدمه را بهدر مطالب زیرین، که با آن

ده است بیسائو شهایی را که اخیراً در زمینۀ سوادآموزی بزرگساالن در گینهاز فعالیت

 ارائه دهم.

« خط توده»ای است که به نظر من الزم است بیشتر از همه بر آن تکیه کنم، و آن نکته

کند. در اساس، نیت آن است که است که کار سوادآموزی در کشور را مشخص می

حزب سوادآموزی بزرگساالن به عنوان کاری سیاسی شمرده شود که با اصول 

س سازد، و اساآگاهانه می سازگار است. کاری است که کنش حکومت راافریقایی 
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 هاییهای سوادآموزی، مطابق با اولویتآن دخالت واقعی مردم است. هرجا که برنامه

شود تا جایی که ممکن است کار بر دارند، آغاز میکه حزب و حکومت مقرر می

های ای ضروری میان برنامهگیرد. بدین طریق رابطهعهدۀ مردم محلی قرار می

و  شود. مربیانهای سیاسی روستاها یا محالت شهری برقرار میهسوادآموزی و کمیت

دم در ها مستقیماً با مرمعلمان محلی که خود از فعاالن سیاسی هستند از راه این کمیته

ده شمر« خط توده»کنندۀ راستی صفت مشخصشوند. آنچه بهتماس گذاشته می

 پدرساالری انقالبی، و راهی گرایی و ضدشناساند، ضد نخبهشود، و آن را چنین میمی

ریزی مبارزه، نقش کارساز را برعهده است که در آن مردم محلی، با شرکت در برنامه

کردن ی یکیشود. استراتژای پویا میان تاکتیک و استراتژی برقرار میگیرند. رابطهمی

ه هایی کاین مبارزه است با نقشۀ کلی جامعه. تاکتیک آن است که مبارزه در ناحیه

گونه فعالیت مناسب است آغاز گردد. گفتن اینکه این مبارزه در سطح شرایط برای این

ای مساعد، باشند تالش برای جا تا اندازهکشور است به معنی آن نیست که همه

ود شود. اگر شرایط اصالً وجرود، و نتیجۀ ملموسی عاید میسوادآموزی تندتر پیش می

است.  معنییاعد نباشند، تالش برای سوادآموزی بنداشته باشند یا به هیچ روی مس

 بدین دلیل راهی برای
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گرایانه به سوادآموزی نیست، روش اخیر بیشتر با روش اراده« خط توده»شدن خلط

 لی.هایی سازگار با واقعیت محریزی کلی است تا استفاده از تاکتیکتابع برنامه

کند دنبال کند، دیر یا زود، تعمیم پیدا می را« خط توده»سوادی وقتی که مبارزه با بی

گردد. هرچند آنچه گفته شد درست است، اما لزوماً نتیجه این و شامل کل جامعه می

است.  «خط توده»سوادی که هدفش کل جامعه باشد جزئی از ای با بینیست هر مبارزه
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« خط توده»ار نکسوادی ابیسائو برای شروع مبارزه با بیتعیین مناطق اولویت در گینه

 یافتن آن است.نیست، بلکه وسیلۀ تحقق

، «ط تودهخ»گذرد، با سوادی میگرایانۀ معمولی با بیتفاوت بین آنچه در مبارزۀ اراده

خواهد که در کشاکش این است که این خط همواره از کسانی که در آن دخیلند می

اش نفی تیجهگرایانه، بعکس، نسر برند. جهاد ارادهدائمی میان شکیبایی و ناشکیبایی به

کشاکش است و کسانی را که در آن دخیلند در یک حالت ناشکیبایی مداوم 

کنند،  کنند که جریان را تسریعگذارد. برای از میان برداشتن این کشاکش سعی میمی

رفتن دادن بدون فراگاعم از اینکه اوضاع مساعد باشد یا نباشد. نتیجۀ این کار تعلیم

 «.وقت را نباید تلف کرد»دانش، زیرا که « انتقال»است و 

در چنین اوضاع و احوالی از میان برداشتن کشاکش میان شکیبایی و ناشکیبایی، 

وشنود خواهد شد. نیت هرچه باشد، دانش به گفتناچار، منتهی به تدریس بیبه

 دشود. غالباً نوعی تضایافته و از پیش حاصل آمده عرضه میصورت چیزی صیقل

ه، حوصلنامرئی میان درک آدمی از جریان فراگرفتن و عمل او وجود دارد. مربی بی

صورت دهد آن را به در ضمن اینکه دربارۀ ماهیت پویای دانش داد سخن می

 سازد.شده منتقل میبندیبسته

شود موقعیت هنگامی که در کشاکش میان شکیبایی و ناشکیبایی شکستی پیدا می

است وجود داشته باشد: ناشکیبایی ممکن است تقریباً نابود شود. در مخالف نیز ممکن 

چیز به حال خود بماند تا بگذار همه»این حالت ممکن است مربی دچار انفعال شود. 

 همبارزۀ انقالبی هیچ وج« ایتودهخط »برداشتی است که با « دهدببینیم چه روی می
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رای دادن نیست. بهترین راه بن مطابقتمشترکی ندارد. شکیبایی خود را با دیگرا

دادن چیزهایی که امروز اجرایشان ممکن نیست، اجراکردن چیزی است که انجام

 امروز ممکن است.

هایش داشت. در کردار انقالبی او، و در اندیشهآمیلکار کابرال این کشاکش را نگاه می

ت. همواره آشکار اسهای خود برای ما باقی گذاشته است، این کشاکش که در نوشته

ه شور و طلب باشیم، و نه هم بباید تند برویم اما نباید بدویم. نباید فرصت»گفت: می

هیجان خود اجازه دهیم که واقعیت ملموس را از نظر ما پنهان بدارد. مبارزۀ مسلحانه 

کردن بهتر است از آن که آن را را با تأخیرهای ظاهری، اما با تضمین دوام آن، شروع

آنکه تضمین دوام یا پیروزی برای ملت ما کردن بیلی زود، یا در هر لحظه، شروعخی

ه های خود، یعنی در هر لحظشناختن توانایی»و بعد چنین افزوده است: « داشته باشد.

توانیم کرد، داشتن، و نیز به معنی برآوردکردن امکانات آگاهی کامل از آنچه می

کردن مطابق این امکانات نیروهای مسلح، و عمل ماست در هر ناحیه، در هر واحد از

عنی مان؛ هرگز به مو تالش هرچه بیشتر برای افزایش عددی و مادی مقاومت و توانایی

ن هم توانیم، یا باید بکنیم؛ ولی هرگز به معنی آاین نیست که کمتر از آن کنیم که می

 .«]9[نیست که به کاری که در واقع برایش آماده نیستیم دست بزنیم

هم  بخش معتبر بود، بلکه امروزتنها دیروز در مبارزۀ رهاییکه نه –براساس این اصول 

میسیون وسیلۀ کبیسائو، بهاست که حکومت گینه –در بازسازی ملی معتبر است 

کند. و به این دلیل است آموزش خود، در حیطۀ آموزش سواد به بزرگساالن کار می

که، چنانکه جلوتر تأکید کردم، با اینکه هدف مبارزه در سطح کشور است در 

ت پذیر است، و به کسانی که شرکشود که تجارب معتبر امکانهایی شروع میناحیه

ن را بر شاتوانند آیندهدهد که میهایی غنی و پویا برای آموزشی میکنند فرصتمی

 آن بنا کنند.
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 ساختن آموزشی که بر این اصول بنیادی منطبقکردن افراد برای عملیاین جنبه از آماده

ه سوادی از نوعی کو چرا، عاملی اساسی در تصویر کلی مبارزه با بی است، بی چون

ان یبیسائو درگیر آن است خواهد بود. صالحیت الزم از وحدت محکومت گینهاکنون 

 شود. اینعمل و نظر نتیجه می
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ترین های فنی، چنانکه در پیشرفتهدر تعداد معینی مهارت« شدنورزیده»صالحیت از 

ها، تمرین هرچه آید؛ در آن جامعهدست نمیداری مرسوم است، بههای سرمایهجامعه

 .]10[شودها اجرا میر در تعدادی هرچه محدودتر از مهارتبیشت

 1ساالنکنندۀ آموزش بزرگآهنگاین جنبه از برنامه در مسئولیت تقسیم کمیسیون هم

 است که همکاری نزدیک با ماریو کابرال سرپرست کمیسیون آموزش دارد.

میشه هم ه هاکننده آسان نیست و نتیجهآهنگیک از وظایف کمیسیون هماجرای هیچ

گاه در نتیجۀ هبکند. اشتباهاتی که گاهشود مطابقت نمیها بسته میبا امیدی که به آن

یون وسیلۀ کمیسدهد بهریزی نادرست، یا درک نارسا از واقعیت محلی، روی میبرنامه

شوند... و این جریان نیز به جای خود خالی از اشکال نیست. اعضای تجزیه و تحلیل می

ها گیرند که چگونه بر مسائلی که با آنا اجرای عمل انتقاد از خود یاد میکمیسیون ب

کنند چیره شوند. آنچه مهم است این است که بار دیگر، همراه با آمیلکار برخورد می

                                                           
کند؛ و یهای دیگر عمل منحوی فزاینده به صورت سازمانی مشترک میان کمیسیوناین کمیسیون به 1

خود را از طریق کمیسیون آموزش به کمیسیون ملی سوادآموزی، که سرپرستان همۀ گزارش 

تد. رئیس فرسکنند، مینحوی در سوادآموزی مسئولیتی دارند در آن شرکت میهایی که بهکمیسیون

ریزی شورای دولتی ریاست کمیسیون ملی سوادآموزی را هم برعهده دارد. وظیفۀ کمیسیون اخیر طرح

ها کنندۀ آموزش بزرگساالن باید از آنآهنگکلی و خطوط عملی است که کمیسیون همهای مشیخط

های آن قرار پیروی کند. ما در دو جلسۀ این کمیسیون ملی شرکت کردیم و تحت تأثیر کیفیت بحث

 گرفتیم.
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شویم نباید دلسردمان کند، خطاهایی که مرتکب می»کابرال، متقاعد شوند که 

 «ادمان ببرد.ها نباید خطاها را از یهمانطور که پیروزی

وظیفۀ عمدۀ این کمیسیون در سطح کشور عبارت بود از تحیکم  1975-76در سال 

 وهای بهداری، کشاورزی، امور داخلی و اطالعات. روابط کاری نزدیک با کمیسیون

 نیز کوشیده است که به نحو کامل
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جوانان و کارگران، های ای، مانند سازمانهای تودههای محلی حزبی و سازمانبا کمیته

همکاری کند و از خیلی نزدیک با مرکز کو نیز کار کرده است.  بیشتر دقت متوجه 

های تربیت کادرهای رهبری بوده است. هرجا که از تداوم اطمینان حاصل آمده حلقه

ای کوچک در همۀ مناطق دارای اولویت های هستهفرهنگی ایجاد شده است، و برنامه

ازمان وسیلۀ کمیسیون سهایی که بهها، تیپعالوه بر این فعالیت یافته است.سازمان

ها فۀ این تیپکنند. وظیاند در بیسائو و سایر نواحی صاحب اولویت بسیار سفر مییافته

توضیح نقش آموزش بزرگساالن به عنوان بخشی اساسی از بازسازی ملی است. 

 افکاری عمومی بسیج شده است.

امل خطاهایی را که در سال اول مرتکب شده است بازشناخته نحوی ککمیسیون، که به

سازد، سالی که در آن است، خود را برای شرکت در سال دوم سازماندهی آماده می

 سوادی به عنوان یکی از سه وظیفۀ اصلی حکومت اعالم شده است.مبارزۀ ملی با بی

هیم مخصوصاً به خوامی»در گزارشی که کمیسیون در ماه مه داد چنین آمده است: 

شانۀ اند اشاره کنیم، این پشتیبانی نپشتیبانی عظیمی که رهبران و دولت از ما کرده

هایی که پیش از اعزام یکی در تماس« شود.اهمیتی است که به سوادآموزی داده می

سید. لویس ثبوت رای از کشور داشتیم وجود این پشتیبانی بازها بهها به ناحیهاز تیپ

های مختلفی که جزئی از کمیسیون ملی مبارزه با یس جمهوری، و کمیسیونکابرال رئ
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ی هاای و سازمانهای تودهاند، و همۀ سرپرستان کمیسیون و سازمانسوادی بودهبی

 اند.ای فراهم ساختههای ارزندهدولتی ارتباط

 چهار هایی بهاز مدرسۀ کو کردیم متضمن مسافرت 1976ای که در سپتامبر دیدار تازه

ده های با حصیر پوشیهای فرهنگی، که در محلروستای کوچک ناحیه بود. در حلقه

بود، و  سوادی را که در حال پیشرفتشد، توانستیم کار عظیم مبارزه با بیتشکیل می

 شد، ببینیم.آموزشی مدرسۀ کو نتیجه می-از حضور سیاسی

ابی همۀ کارهای کمیسیون هشت روز از این مسافرت را هم، به سمیناری برای ارزشی

ت که در ام، جریانی نیساختصاص دادیم. منظور از ارزشیابی، چنانکه پیشتر هم گفته

 یسیون و کار آن را موضوع تجزیه وآن کم
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بحث کنیم. بلکه ما و اعضای « ایحال و هوای حرفه»ها با تحلیل قرار دهیم و دربارۀ آن

ابی نشینیم. در کار ارزشیوشنود میبه گفتکمیسیون با هم دربارۀ آنچه شده است 

داده است  هایی را که رویکوشیم که با یکدیگر علت شکستکارسازانی فعالیم و می

 ها مطالعه کنیم.دریابیم، و دربارۀ وسایل ممکن برای علیه بر آن

وسیلۀ نیروهای مسلح خلق در آن نیروها به موقع اجرا گذاشته شده هایی که بهبرنامه

ترین از ضریب کارایی باالیی برخوردار بود. تصادف صرف نبود که مثبت بود

ه عمل آمدهایی بود که در روستاهای اطراف کو بهها در بخش غیرنظامی آنکوشش

 بود.

یک نتیجه که از سمینار ارزشیابی گرفته شد این بود که کمیسیون باید در حد امکان 

های با کمیتۀ حزبی محلی( با همۀ دستگاهسعی کند که )عالوه بر پیوند معمولی خود 

اتی های خدممانند درمانگاه بهداشتی، مدرسه، تعاونی تولید یا گروه –خدماتی محل 



 آموزش در جریان پیشرفت

نبعی گونه مؤسسات با مردم دارند مرابطه برقرار سازد تا ارتباط عمیقی که این –دیگر 

 های آموزشی بزرگساالن شود.راستین برای پشتیبانی از برنامه

یبایی ناشک»بیسائو که با ز مسلم است: کار آموزش بزرگساالن در گینهیک چی

 رود صرفاً وعده نیست، یک واقعیت است.، و در نتیجه با اعتماد، پیش می«صبورانه

توان ناگفته گذاشت. نخست آنکه باید مراتب در پایان این مقدمه دو نکته را نمی

دارۀ آموزش او  مؤسسۀ کنش فرهنگیم تنها خودم بلکه، امتنان تیشناسی عمیق، نهحق

یسائو تقدیم ب، و به حکومت گینهحزب افریقاییرا به مردم، و به  شورای جهانی کلیساها

دارم، زیراکه برایمان فرصتی فراهم ساختند تا هم بیاموزیم و هم بیاموزانیم، و بدین 

 وسیله در تالش برای بازسازی این کشور سهیم شویم.

گونه ما بیسائو چم از طرف خودم و السا بگویم که کار ما در گینهخواهدیگر آنکه می

حسرتی عمیق که هم آرام است و هم  –را به احساس دلتنگی برای برزیل کشانید 

وطن  «فرهنگیهای حلقه»هایی که اکنون بسی دورند در و برای سال -« رفتارنیک»

 هایکه، همانند حلقه
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 ها از مردم خود بسیار آموختیم.شادمانه بودند و در آنفرهنگی کو، سرزنده و 

 پائولو فریره

 1976ژنو، زمستان 
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ترین جلوۀ نیرومندی فرهنگی یک ملت و هویت و مبارزه برای رهایی، که پیچیده»

ای برای گسترش اندازهای تازهسازد و چشمآن ملت است، فرهنگ را غنی میارزش 

گیرد. یابد و طرز بیانی نو به خود میگشاید. تجلیات فرهنگ محتوایی تازه میآن می

تر بدین نحو این تجلیات نه فقط به هنگام مبارزه برای استقالل، بلکه در نبرد بزرگ

قدرتمندی برای هشیاری و تشکل سیاسی در  صورت ابزارهایبرای پیشرفت نیز، به

آیند... پویایی مبارزه مالزمه دارد با تمرین دموکراسی، و انتقاد و انتقاد از خود، و می

شرکت فزایندۀ مردم در مسئولیت زندگی خود، سوادآموزی، ایجاد مدرسه و خدمات 

یاری و بس هایی که از میان دهقانان و کارگران برخیزند،«کادر»بهداشتی، تشکیل 

ز دارند. اهای فرهنگی وامیکارهای دیگر که مردم را به گام نهادن در راه پیشرفت

 آید که مبارزه برای رهایی فقط واقعیتی فرهنگی نیست، بلکهروشنی برمیها بههمۀ این

 «عاملی از فرهنگ نیز هست.

 آمیلکار کابرال

 نقش» عنوان با که ایخطابه از

 در «بخشرهایی مبارزۀ در فرهنگ

 یونسکو 1972 ژویۀ 7 تا 3 کنفرانس

 .شد ایراد پاریس در

 

 

 

*86* 



 بیسائوهایی به گینهنامه   

 

 

 1نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 سرپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1975ژانویۀ  26

 

 رفیق عزیز

تم، که در دریافت داشبیسائو در ارتباط است ای از کسی که با گینهچند روز پیش نامه

ای که در بیسائو با شما و رئیس شورای دولتی داشته است خبر آن از مالقات تازه

داد. وی از امکان آن یاد کرده بود که تیمی که من جزء آن باشم ممکن است در می

کار دولت در امر آموزش سالمندان مصدر خدمتی شود. و نیز به من پیشنهاد کرد که 

 وگویی را دربارۀ خدمتی که ممکن استای به شما بنویسم و باب گفتمستقیماً نامه

 متحقق گردد بگشایم.

من به عنوان مردی از جهان سوم و به عنوان آموزگاری که کامالً به خدمت در این 

توانستیم داشت که واکنشی جز این نمی –و همکارانم نیز  –جهان دلسپرده است 

 بیسائو تقدیم داریم.ان برآید به مردم گینهمخدمتی، هرچند ناچیز، که از دست



 آموزش در جریان پیشرفت

چون در حال حاضر برای من مقدور نیست که برای بحث دربارۀ مبانی مشارکت ما 

ن است پرسم که آیا برای شما ممکوسیلۀ این نامه میبیسائو بیایم، بهشخصاً به گینه

 ند چنین کند.وابرای دو تا سه روز به ژنو سفر کنید؟ یا شاید یکی از دستیاران شما بت
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تنها آوریل به بعد برای آن وقت آزاد دارم، نه 19در چنین دیداری، که من از روز 

توانیم خدمتی کنیم، بلکه دربارۀ خطوط کلی آموزش دربارۀ راهی که از آن می

ن، آنگاه توانیم به بحث بنشینیم: سوادآموزی به بزرگساالبیسائو، میبزرگساالن در گینه

اند به توانداز رهایی نگریسته شود، کاری است خالق. این کار هرگز نمیچشمکه از 

موضوعی ماشینی مبدل شود که در آن کارگر سوادآموز )معلم( کلمۀ خود را در 

آموزندگان به ودیعت سپارد، چنانکه گویی جسم هوشیار آنان تهی، و در انتظار آن 

ماشینی است و پایۀ آن پر از  ایبوده است که با آن کلمه پر شود. چنین شیوه

شوند که بارها و بارها، با چشمان بسته، همه کردن است: آموزندگان واداشته میحفظ

باهم، تکرار کنند: ال، ل، لی، ل، لو؛ با، ب، بی، ب، بو؛ تا، ت، تی، ت، تو؛ آوازی 

یکی دهد. یکنواخت، که باالتر از هرچیز درکی غلط از شناختن و دانستن به افراد می

 .«تکرار کنید، تکرار کنید، تا یاد بگیرید»از اصول این درک غلط این است که 

بیسائو است، و از آن ما نیز هست، انداز گینهانداز رهایی، که چشمبعکس، از چشم

سوادآموزی بزرگساالن ادامۀ مبارزۀ سهمگینی است که مردم شما، به همراهی 

نین دست یابند. از چ کلمۀ خودد برای آنکه به انشان؛ از مدتی پیش آغاز کردهرهبران

تواند از اعماق مردم، از فعالیت تولیدی آنان، و از اندازی سوادآموزی نمیچشم

روح مدارس فرهنگ آنان دوری بجوید؛ این سوادآموزی در سردی بی

ها را روشنفکران دور های مقدماتی آندیوانساالرمآبی منجمد نخواهد شد که کتاب



 بیسائوهایی به گینهنامه   

ه به کردن ماشینی، کاند که به از حفظنوشته –گاهی در کمال حسن نیت  – از جمعی

 ورزند.آن اشاره کردم، اصرار می

کنیم، بعدی است از کنش فرهنگی سوادآموزی بزرگساالن، چنانکه ما درکش می

باط تنهایی نگریسته شود بلکه باید همواره در ارتتواند بهبرای رهایی. به همین دلیل نمی

کردن اش اندیشید. بحثهای دیگر کنش فرهنگی، به صورت یک کل، دربارهرهبا چه

های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کردن دربارۀ سیاستدربارۀ آن به معنی بحث

کشور نیز هست. در حقیقت آنچه از آمیلکار کابرال بر من تأثیری عمیق گذاشت این 

 یکدیگر، و نیز درک های یک کل بادرک وی از روابط متقابل میان جزء
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بخش که، همچنانکه او تأکید جامع انتقادی او بود از نقش فرهنگ در مبارزۀ رهایی

 «واقعیتی است فرهنگی و نیز عاملی است از فرهنگ.»داشت، 

فهمم که نبودن شما در کشور، ولو برای دو یا سه روز، چقدر دشوار است؛ با وجود می

ی کردن چیزم شما اصرار ورزم، زیراکه نتیجۀ آن متحققخواهم که در آداین اجازه می

 خواند.انگیزد و هم به مبارزه میاست که هم ما را برمی

 با احساسات برادرانه

 پائولو فریره

 

 

 

 

 

 



 آموزش در جریان پیشرفت

 

 

 

 2نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 سرپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1975آوریل 

 ماریو کابرال عزیزرفیق 

 نامۀ شما که مؤید عالقۀ حکومت شما به همکاری ما بود رسید.

که من جزئی  «مؤسسۀ کنش فرهنگی»کنم نیازی به آن باشد که بگوییم تیم گمان نمی

کنم، با چه ، که من در آن کار می«ادارۀ آموزش شورای جهانی کلیساها»از آنم، و 

 شوری این خبر را دریافت کردند.

نخستین نامۀ خود از میل همۀ ما به کارکردن با شما سخن گفتم، و از این عالقه نیز، در 

وجویی داشته باشیم که شما درگیر آن هستید تا که سهمی، ولو کوچک، در جست

بیسائو ای نو در آموزش، و بینشی جدید از آن، بپرورید که جوابگوی اهداف گینهشیوه

 در جریان بازآفرینی باشد.

 ایدیگر، به صورت یک تیم، مداقه دریافت نامۀ شما، بارپس از 
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 بیسائوهایی به گینهنامه   

مان با شما شروع کردیم. اعتقادی راسخ تر را دربارۀ همکارییافتهتر و نظماصولی

نمایان شد، نه فقط در رابطه با تجارب گذشتۀ ما، بلکه باالتر از هرچیز به دلیل تعهد 

ر وفادار بمانیم. اعتقاد ما این است که اگکوشیم نسبت به آن ای که همواره میسیاسی

در آنجا از شما و با شما نیاموزیم چیزی برای آموزاندن نخواهیم داشت. به این دلیل، 

بیسائو خواهیم آمد، نه به عنوان به گینه 1با کنجکاوی و فروتنی به عنوان رفیق و مبارز

نیم و با خود گزارش دااهل فن خارجی که مأموریتی دارد. خود را مالک حقیقت نمی

دیدار خویش را که از پیش نوشته شده، یا حتی خطوط کلی طرح آن رسم شده، باشد 

آوریم، و تجویزهایی دربارۀ آن که چه باید کرد و چگونه باید کرد همراه نمی

گونه تجویزها فقط متضمن چیزهایی است که در تجارب دیگر در زمان کنیم. ایننمی

 ایم.گذشته آموخته

توان ایم این است که آن تجارب را نمیکس، آنچه از تجارب گذشته و حال آموختهبع

سادگی، مانند گیاه، نشا کرد. این تجارب را باید با کسان دیگری که کارشان در به

 شان بحث کرد، و به نحوی انتقادیهای دیگر بوده است در میان گذاشت، دربارهزمینه

 .«از نو ابداع شوند»وقتی معتبر خواهند بود که فهمیدشان؛ و در زمینۀ تازه فقط 

ۀ، دست آمده باشد فقط وقتی در زمینبدین طریق تجاربی که در زمینۀ، مثالً، الف به

کنند مثالً، ب به عنوان شاهد مثال ارزش خواهد داشت که آنان که در این زمینه کار می

از برکنار بمانند. سو بیگانه آن را بازآفرینند، و بدین ترتیب از وسوسۀ نشاکردن ماشینی

در را بر روی تجاربی که در جاهای دیگر شده است بستن درست به همان اندازه 

ها گشودن، که همان واردکردن صاف دالنه بر روی آننادرست است که آن را ساده

                                                           
ه عدالت ب برد، یعنی کسانی که سرسپردهکار می( را برای فعاالن سیاسی بهmilitantفریره واژۀ مبارز ) 1

 و آزادی باشند. )مترجم انگلیسی(



 آموزش در جریان پیشرفت

ر نشد، های دیگگاه منکر اهمیت تجربه در زمینههاست. آمیلکار کابرال هیچو سادۀ آن

 ها نپذیرفت و تقلید نکرد.گاه نیز کورانه آنچاما هی

نیم ایم اشاره کای از تجربۀ دیگری که در آن شرکت داشتهپس هروقت که به جنبه

 صورت یک مسألۀ مشخصرا با طرح بهنیت ما این است که آن 
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 سازیم، یا موضوعی برای چالش عرضه کنیم.

 ما، به صورت یک تیم، حتی خطوطچون اساس اندیشه و کنش ما چنین است، در فکر 

وسیلۀ بیسائو وجود ندارد. طرح در آنجا بهاصلی طرحی برای آموزش سالمندان در گینه

شما، در ضمن جریانی که ممکن است ما هم در آن همکاری کنیم، تهیه خواهد شد؛ 

 ای است که بتوانیم واقعیت کشور را بهتر بشناسیم.اما همکاری ما تنها به درجه

ه های سوادآموزی بزرگساالن بحث کنیم؛ و در اینکتوانیم در پیچیدگیه اینجا میالبت

اشد پذیر بمجزاساختن آن به عنوان چیزی که در جامعه بیرون از عمل اجتماعی تحقق

 ساختن آن با مفهوم کلتوانیم دربارۀ ضرورت توأمناممکن است. به همین دلیل می

شود، و کار تولید در آن بعدی آن تالش میای بحث کنیم که برای آفریدن جامعه

 آید.حساب میاساسی به

نیم؛ طور کلی، بحث کتوانیم دربارۀ ماهیت سیاسی سوادآموزی، و آموزش بهو نیز می

ای را نسبت به موضع سیاسی خود، و سازگاری واقعیتی که از مربیان روشنی فزاینده

 طلبد.عمل آنان با این موضع را، می

های هدر رشت حزب افریقاییب مردم نواحی قبالً آزادشدۀ کشور به رهبری ما به تجار

ای اندیشیم. و نیز در فکر آموزش استعماریآموزش و تولید و توزیع و بهداشت می

ید کنای است که سعی میاید، و در تضاد کامل با جامعههستیم که به ارث برده

ظام ، نه اینکه فقط اصالح گردد. نبیافرینید. این آموزش باید از ریشه دگرگون شود



 بیسائوهایی به گینهنامه   

اندۀ بخشی از بازمتواند ترکیب سعادتوجود آید نمیای که باید بهنوین آموزشی

بخش و میراث استعمار باشد. باید ترکیبی باشد ژرفابخشنده و بهترکننده جنگ رهایی

ای که از دگرگونی آموزش استعماری حاصل یعنی چیز تازه –ها سازندۀ همۀ آنو غنی

 شود.می

یم، زیراکه اگردد اندیشیدههایی که چنین دگرگونی قاطعی موجب میو نیز به دشواری

 تواند حاصل کاری صرفاً ماشینی باشد.این دگرگونی نمی

 اییحزب افریقدر پرتو اهداف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که همیشه رهنمون عمل 

 گرای آموزشی رااردکردن مدل نخبهبوده است و
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شود، و به جای روشنفکر و اهل فن روشنفکرنما که معموالً آموزش عالی نامیده می –

 ایم.کامالً منتفی شمرده –کند ساالر تربیت میو فن

وگو بینیم که صادقانه با رفقایشان گفتبنابراین، راست که ما خود را رفقایی می

ه با بیسائو، و بیش از همایم که فروتنانه همکاری با حکومت گینهنند. ما آمادهکمی

 کمیسیون آموزش و فرهنگ، را شروع کنیم.

اساس ملموس این همکاری در اولین دیدارمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. از 

وگوی میان ما دربارۀ واقعیتی که برای اولین بار با آن در تماس خواهیم شد گفت

 وجود خواهد آمد که با کمک ما به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.ای بهرنامهب

های ای بنویسم و گزارش فعالیتاما ممکن است که پیش از فرارسیدن آن زمان باز نامه

 خودمان در ژنو را بفرستم.

 با احساسات برادرانه

 پائولو فریره

 



 آموزش در جریان پیشرفت

 

 

 3نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 فرهنگ و آموزش سرپرست دولتی کمیسیون

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1975ژویۀ  28

 رفیق عزیز

از وقتی که، در فوریۀ گذشته، دربارۀ امکان کمکی از طرف مؤسسۀ کنش فرهنگی 

در زمینۀ سوادآموزی بزرگساالن، که مورد عالقۀ ادارۀ آموزش شورای جهای کلیساها 

 ایم.سأله اندیشیدهای به شما نوشتم دربارۀ این منیز هست، نامه
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ام تأکید کردم، ما خود را متخصصان خارجی از آنجا که، همانطور که در آخرین نامه

تنها خوشایند، پنداریم، به نظر ما نهبیسائو میدانیم، بلکه کسانی متعهد به آرمان گینهنمی

رآنچه بنابهای خویش آگاه سازیم. بلکه الزم است که رفقای خود را از برخی اندیشه

نامه به این منظور تهیه شده است، و امیدوارم همۀ ما را در گذشت این گزارش

 ای که در سپتامبر خواهیم داشت یاری دهد.مذاکره

 :زده استمان در ژنو عالقۀ ما حول سه موضوع مرتبط به یکدیگر دور میدر جلسات

ریق مطالعۀ هر یسائو از طبشدن نسبت به واقعیت گینهالف( تالشی مقدماتی برای توجیه

 دست آوردیم، خاصه اثر استثنایی آمیلکار کابرال.منبعی که به



 بیسائوهایی به گینهنامه   

ای متنقدانه از تجارب مختلف در سوادآموزی بزرگساالن که در ب( گرفتن فاصله

رکت ها شطور مستقیم یا نامستقیم در آنبرزیل یا نقاط دیگر امریکای التین به

ت و منفی این تجارب اندیشیدیم و دوباره اندیشیدیم. های مثبایم. دربارۀ جنبهداشته

تن از ای برای آموخنظر رسید که این تمرین برای ما ثمربخش بوده و همانند وسیلهبه

ین همه، بیسائو کرد مفید واقع شده است. با اها در برابر کاری که باید در گینهآن تجربه

توان نشا ها را نمیا متوجهیم که تجربهام با تأکید گفتم، مطور که در آخرین نامههمان

 ها را از نو ابداع کرد.کرد، باید آن

ج( اندیشیدن به نقشی که سوادآموزی بزرگساالن به عنوان یک کنش فرهنگی 

 بیسائو برعهده داشته باشد.تواند در ساختن گینهمی

اتی نک تواند مدعی آن باشد که به همۀنامه نمیگویم که این گزارشبار دیگر می

ایم. شان فکر و بحث کردهپردازد که، در ارتباط با سه موضوع یاد شده، دربارهمی

بیشتر شبیه به صحبتی است میان رفقا، و خیلی کمتر از آنچه از صفحۀ اول این نامه 

 آید آموزنده و اصولی است.برمی

کند جو کنجکاوی انتقادی و جوی که سرشت جلسات بررسی ما را مشخص می

است. گاهی با خواندن فصلی از کتاب آمیلکار کابرال، و زمانی با احیای  تفحص

اندوزی سابق در سوادآموزی بزرگساالن، خود را به چالش های مختلف تجربهلحظه

 طلبیم.می
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هستند برای  ایشوند، فقط مقدمهبیسائو تشکیل میاین جلسات، که چنین دور از گینه

آن کارآموزی کمک ما کمترین فایده را نخواهد داشت. کارآموزی واقعی ما. بدون 

 تری ادامه خواهد یافت.مان به نحو متحققبا سفر ما به آن کشور کارآموزی
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شویم که باید کنیم بیشتر متوجه میهرچه کار نظری آمیلکار کابرال را بیشتر مطالعه می

مردمش هستند. مکرر به آثار او بازگردیم. این آثار تجلی کارهای عملی او با 

ه لحظۀ توان ببخش کرده است نمیهایی را که از نقش فرهنگ در مبارزۀ رهاییتحلیل

بود و  هم واقعیتی فرهنگی»که به گفتۀ او  –تاریخی جنگ منحصر ساخت. آن مبارزه 

هنوز ادامه دارد، هرچند به صورتی دیگر. دیروز مبارزۀ  -« هم عاملی از فرهنگ

« ایرها ساختن نیروهای تولیدی»وسیلۀ ی بر استعمارگر بهبخش در پی پیروزرهایی

؛ آمدبار میکشور به« های فرهنگیای در جریاناندازهای تازهچشم»ها بود که از آن

امروز رهایی فرایندی مداوم است. معنی آن تنها تحکیم پیروزی نیست، بلکه مدلی از 

 سازد.ه بود، متحقق میجامعه را، که به یک معنی در ضمن مرحلۀ جنگ طرح شد

این الگو بیش از هرچیز الگویی سیاسی است. پس، به حکم ضرورت، طرح فرهنگی 

شود که آموزش، و از جمله سوادآموزی سالمندان، جزء الینفک جامعه را شامل می

آنکه های مردمی خود پایبند است بیآن است. این طرحی فرهنگی است که به ریشه

 نیز به مبارزه برای افزایش تولید در کشور وفادار است.ها بت بسازد، و از آن

از کنشی فرهنگی، حتی در سطح سوادآموزی به بزرگساالن، کاری بزرگ ساخته 

اش به بندیاست. کار کنش فرهنگی، با توجهی که در آن به مبارزه برای تولید و پای

ربیت رگساالن، یا تهای ماشینی سوادآموزی بزشود، باید از روشافزایش این تولید می

مراتب فراتر رود. باید کمکی اساسی به صرفاً فنی دهقانان و کارگران شهری، به

 اصطالح،داری تربیت فنی این، بههشیاری سیاسی مردم کند. در جامعۀ سرمایه

کردن هشیاری سیاسی کارگران های صاحب صالحیت برای کار مستلزم خفهدست

یاری یابد که هشای افزایش میتصادی به همان درجهبیسائو باروری اقاست. در گینه

 های خلق روشن شود.سیاسی توده
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ای وزارت آموزش یک وزارت سیاسی تمام عیار بدین معنی است که در هر جامعه

 ایاست. در جامعۀ طبقاتی سیاست در خدمت منافع طبقۀ حاکم است و در جامعه

 انقالبی در جهت مصالح مردم.

نباید آن  گاهتوانیم فهمید که چرا هیچانداز به سوادآموزی بنگریم میچشم اگر از این

ها تحویل کرد. ای از فنون و روشرا امری جدا و منفرد شمرد، یا آن را به مجموعه

ها اهمیتی نداشته باشند؛ دارند، ولی باید به خدمت اهداف چنین نیست که فنون و روش

این برنامه، به نوبت خود، هم در اهداف سیاسی و موجود در برنامۀ فرهنگی درآیند. 

ها ای که باید ساخته شود دخیل است و هم آناقتصادی منظور در مدل ملموس جامعه

ها سازد. بدین دلیل است که ما در سمینارهای تربیت معلم بر روشرا در خود دخیل می

کید وقتی اهمیت أو فنون تکیه نکردیم، بلکه بر روشنی سیاسی تأکید داشتیم. این ت

کنیم که هنوز ساختن جوانان طبقۀ متوسط صحبت میکند که از آمادهبیشتری پیدا می

اند، یعنی به امری که آمیلکار کابرال به آن اشاره نزده« خودکشی طبقاتی»دست به 

 نحوی بسیار چشمگیر بدان عمل کرده است.دارد و خود به

ا یدند که پیشرفت وحدت نظریه و عمل رسمینارهای تربیتی در حقیقت تا آن حد مف

تأکید  «خودکشی طبقاتی»شوند و بر قیود ایدئولوژیک طبقه و ضرورت موجب می

آموزان را برای نمایش درآوردن وحدت نظریه و عمل دانشورزند. به بهمی

ۀ شود که آنان بتوانند در مبارزسازند و این امری وقتی متحقق میآماده می« خودکشی»

ست؛ جایی بیسائو چنین ابر ملحق شوند. امروز وضع در گینههایی به طبقات ستمبرای ر

 که در آن مبارزۀ مردم برای آفریدن جامعۀ نوین، حتی بدون جنگ، ادامه دارد.

کل بیسائو بسیار مهم است که پیش از تحلیل هر مشامروز در هر سمینار تربیتی در گینه

 ته شود:آید، پرداخرال، از نوعی که در زیر میهای آمیلکار کابفنی به بحث در گفته
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را  1سخنرانان دیگر مجال آن یافتند که منش دکتر ادوارد موندالن

 و در تمجید از وی سخن گویند. ما توصیف کنند
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بر آن نیستیم که فقط بار دیگر حس تکریمی را نسبت به این 

قدر همین کنیم.دوست افریقایی و مرد عالیقدر با فرهنگ تأیید میهن

مایلیم بگوییم که شایستگی بزرگ موندالن در تصمیم او به مبارزه 

ین بود ترین شایستگی او ابرای رها ساختن ملتش نبود، بلکه بزرگ

که دانست چگونه با واقعیت کشورش و با مردمش بیامیزد و زمینۀ 

ای که با چنان شهامت و درایت و فرهنگی خود را طی مبارزه

 هبری کرد گسترش دهد.قاطعینی ر

 ه است:های مردم چنین گفتشدن روشنفکران با تودهدر اشارۀ دیگری به صرورت یکی

برگشت دیگری در روحیه و شیوۀ فکری )روشنفکران( الزم است 

بخش ادغام شوند. این راستی در جنبش رهاییتا آنان بتوانند به

ت ممکن اس –شدن دوباره یا در مورد ما افریقایی –برگشت دوباره 

تواند جز در جریان مبارزه و در پیش از مبارزه آغاز شود اما نمی

ای که الزمۀ مبارزه ها و شرکت در فداکاریتماس روزانه با توده

 است کامل گردد.

ورزد، برای اش اصرار میکرات درباره، که آمیلکار کابرال به«برگشت دوباره»بی این 

ه مبارزه را در درون خود جای دهد و با آن روشنفکر طبقۀ متوسط ممکن نیست ک

 بیامیزد.

                                                           
1 Dr. Edward Mondlane 
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بی این برگشت دوباره هرگز برای جوانان طبقۀ متوسط شهری امکان نخواهد داشت 

که با دهقانان در مبارزۀ فرهنگی اصیلی که سوادآموزی بزرگساالن آغاز آن است 

 شرکت کنند.

باست یاد دادن الفبی این برگشت دوباره گرایش متصدی سوادآموزی به کوشش در 

داند به او، و دادن بینش خود به وی، بینشی که اغلب به آموزنده، و انتقال آنچه خود می

در نتیجۀ تجربۀ شهری تغییر شکل داده است. این نوع سوادآموزی کاری خالق نیست، 

عباراتی  ها وکردن واژهبلکه ماشینی و دیوانساالرانه است. غالباً منحصر است به حفظ

 تقریباًکه 
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 گاه هیچ ارتباطی با واقعیت آموزندگان ندارند.هیچ

ا، ب، ال، ل، لی، ل، لو؛ ب»گوید: معلمی که به تکرار و از حفظ کردن دلبسته است می

 «گر.ها را ببندید. یک بار دیبی، بو؛ تا، ت، تی، ت، تو. همه با هم. یک بار دیگر. چشم

ها د، وقتی هم که موضعی انقالبی را با واژهاین مربی، بر اساس ایدئولوژی طبقۀ خو

عمل  ها نیست. پیشفرضکند که دانستن، بلعیدن دانستنینماید درک نمیبیان می

آموزاندن عمل فراگرفتن است؛ و بعکس. اگر مربی به نقش مربی مردم بودن پناه برد 

از خود  را عملآنکه نیاز خود به آموختن از مردم را بپذیرد، آنگاه سخن انقالبی او بی

او  کند. این جنبه از نظر آمیلکار کابرال پوشیده نماند.اش خنثی میساز ارتجاعیبیگانه

بخش هرچه بدرخشد لزوماً ها را به این واقعیت جلب کرد که در جنبش رهاییدقت

مداران، حتی مشهورترین آنان ممکن است از لحاظ طال نیست: رهبران، سیاست

 ه باشند.فرهنگی از خود بیگان

ها شرکت داشتیم با این در همۀ تجاربی که ما در برزیل، یا در جاهای دیگر، در آن

 مسأله روبرو شدیم.
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مثالً دیدیم که در سمینار تربیتی معلمان ممکن است، در سطح فکری، همۀ تحلیل ما 

از سوادآموزی بزرگساالن را به عنوان عملی خالق، دربست، بپذیرند. ممکن است 

باشند که آموزندگان باید در آموختن زبان خود و بیان آن زبان نقش کارسازان موافق 

شان به عهده گیرند. در حقیقت ممکن است بفهمند و در فکر بپذیرند که نقشرا به

دانند و چیز میصورتی که گمان رود آنان همهعنوان معلم نباید انتقال دانش باشد به

ممکن است بتوانند به برخی کارهای  دانند. حتیچیز نمیآموزندگان هیچ

 شناختی دست زنند که با این اصول سازگار باشد.روش

با وجود این، در عمل واقعی، بسیاری از این معلمان مقید به موضع طبقاتی و افسانۀ 

 ها را ضمن آموزش طبقاتی خودشان بر دهقانان و کارگران هستند. این افسانهبرتری

آورند. به جای آنکه را به صورت انبار دانش خود درمی اند و آموزندهجذب کرده

واقعیت خویش به مبارزه بخوانند برای آنان به زبانی داد « خواندن»دهقانان را برای 

 دهند که آنان از فهمیدنش عاجزند.سخن می
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های ایدئولوژیک دارد. تصحیح این خطاها مستلزم شناختی آنان ریشهخطاهای روش

ها. این کار مستلزم بررسی مداوم چهارچوب اتر از تأکید بر خود روشچیزی است فر

 ایدئولوژیک طبقاتی معلمان است.

نحوی فزاینده بر تحلیل واقعیت ملی، و بر سازی بهاز این روی ما در سمینارهای آماده

های روشنی درک سیاسی مربی؛ و بر فهم چارچوب ایدئولوژیک، و بر دریافت تفاوت

ها پیش از بحث دربارۀ فنون و ها باید مدتورزیم. همۀ ایند میفرهنگی تأکی

 های سوادآموزی شروع شود.روش

ی با گیری اساسدادن این ضرورت جهتایم آشتیمسألۀ دیگری که با آن روبرو شده

یدیم تر است. به این نتیجه رسنیاز آماده ساختن تعداد زیادی معلم در مدتی هرچه کوتاه
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یم ترین صورت آن است که با تعلکه مطلوب –تیم آن را تعمیم دهیم هرچند نتوانس –

، «حلقۀ فرهنگی» 15نفر آغاز کنیم. وقتی که این پانزده تن در وسط دوره باشند  15

آموزنده روشن خواهیم ساخت  300دهیم. برای هر آموزنده، تشکیل می 20هر یک با 

های فرهنگی برای آن به حلقهها که کمک آنان واجد اهمیت بسیار خواهد بود. آن

معلم  ای از جانبرا منفعالنه بیاموزند، چنانکه گویی هدیه« حروف»آیند که فقط نمی

آیند تا به معلمان کمک کنند که معلم شوند. اگر آنان های فرهنگی میاست. به حلقه

 نتواند پذیرفت. بدین ترتیب از آغاز کار از آموزندگانباشند این تعلیم صورت نمی

شود که خودشان در جریان یاد گرفتن، نقش کارساز را بر عهده گیرند، دعوت می

زیراکه در این جریان چیزی هم باید یاد دهند. در همان حال این تماس مستقیم میان 

ای خواهد شد برای آنکه معلمان شوند و معلمان سوادآموز، پایهکسانی که باسواد می

 ق کنند، و بدین ترتیب به وحدتی میان نظریه و عملواسطۀ خود تعمیدربارۀ تجربۀ بی

 دست یابند.

 رسند با پانزده تن دیگر شروعکار می –ظاهری  –وقتی که این پانزده تن به پایان 

کنیم. این گروه مزیتی بر گروه نخستین خواهند داشت، زیراکه کار را با وحدت می

ه مشاهدۀ تجربۀ گروه اول بپردازند توانند بکنند. هم از آغاز مینظریه و عمل شروع می

آموزنده دائر  300حلقۀ فرهنگی دیگر با  15و دربارۀ آن بیندیشند. چند روز بعد 

میان خواهد خواهند شد، و با آموزندگان همان بحث که در باال توصیف گردید به

 آمد.
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ه دهندزشالعاده خواهد داشت. تیم آمومبادلۀ تجارب میان دو گروه اول اهمیتی فوق

دهنده انتخاب خواهد کرد. بدین ترتیب برنامه تکثیر ها چند جوخۀ آموزشاز میان آن

 و تشدید خواهد شد.
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شوند که با آنگاه همراه با سی نفری که درگیر جریان هستند، سی نفر دیگر گرفته می

 نفر. 100نفر، و بعد از آن  60همان آهنگ پیش خواهند رفت. بعداً 

عمومیت نیافته است، هر وقت به موقع آزمایش گذاشته شده با توفیق  این کار، هرچند

 قرین بوده است.

نکتۀ دیگری که در ژنو به فکرمان رسیده است استفاده از افراد محلی در کار آموزش 

ه در ام از کشور شیلی است کهمگانی است. برخی از بهترین تجاربی که من اندوخته

وان شیلیایی استفاده کردیم، که وقتی برای معلمی آن به عنوان مربی از دهقانان ج

دند و در کرنظیری نشان دادند. در نواحی روستایی کار میتربیت شدند کارایی کم

کار تولید، که برایشان چیز مبهمی نبود، مشارکت داشتند. گروهی از جوانان بودند که 

شان ا رویاهای جامعهپروردند. رویاهای آنان کامالً بشدن را در سر نمیسودای شهری

 یکی بود.

ها شرکت داشتم، و با تحلیل تجارب دیگری ها که خودم در آنبه اتکای این تجربه

د آن توان نشا کرد و بایو با قبول اینکه تجربه را نمی –ها سهیم نبودم که خود در آن

 کنم.این فرضیه را پیشنهاد می –را از نو ابداع کرد 

یت سرعت برای سوادآموزی تربهقانانی که، مانند شیلی، بهاگر ممکن نباشد که به د

ف به اینکه واق»و « خودکشی طبقاتی»شوند امید بست، و نتوان به جوانان شهری قادر به 

ه به کنم کامیدوار بود، پیشنهاد می« چگونه باید با وطن خود و مردم خود یکی شد

ازتری به تربیت دهقانانی جای استفاده از جوانان طبقۀ متوسط، زمان ضرورتاً در

اختصاص داده شود که ممکن است مربیان اصیل رفقای خود شوند. شهریان ممکن 

 است زودتر آماده شوند، اما به تعهدشان کمتر اعتماد توان کرد.

. شناسی استام، و آن زباندر این نامه به مطلب موردعالقۀ بسیار مهمی اشاره نکرده

 دهیم آن را بامی ض است که ترجیحمطلب چنان غام
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 شخص شما مورد بحث قرار دهیم.

کنم که ئیرا بعد از بیستم اوت هستیم. از شما خواهش میدر انتظار ورود رفیق ادنا پره

 لطفاً روز ورودش را اعالم فرمایید.

 با آغوش صمیمانه

 پائولو فریره

 

 

 4نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 فرهنگسرپرست دولتی کمیسیون آموزش و 

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1975اوت 

 رفیق ماریو کابرال

، که به جای رفیق ادنا، که 1گویم که دیدار رفیق تئوبالدفقط در چند کلمه برایتان می

 برخالف انتظار ما نتوانسته بود با ما باشد، به اینجا آمده بود چقدر از نظر ما مهم بود.

خاست ما را تحت تأثیر وجوهای ما برمیهایش به پرساطمینان خاطری که از جواب

تنها دربارۀ آموزش، تولید، توزیع و بهداشت در مناطق وجوهایی که نهقرار داد، پرس

                                                           
1 Theobald 
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بیسائو بودند، بلکه به کوششی که امروز در مرحلۀ بازسازی ملی قبالً آزادشدۀ گینه

 .شدندبرید مربوط میکار میبه

شدن برای ای که با او داشتیم ما را در آمادهاطمینان داریم که مذاکرات چهار روزه

 ده از کشور شما خواهیم کرد بسیاردیداری که ماه آین
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چینی کردیم. این وگوها اطالعات بسیاری خوشهدهد. ما از این گفتیاری می

رای ایم تا بآغاز کرده مذاکرات نقطۀ اوج مطالعات منظمی بود که از فوریۀ گذشته

 بیسائو آماده شویم.اولین تماس مستقیم با واقعیت گینه

ای مؤسسۀ کنش فرهنگی به شما خواهد رسید که در آن در چند روز آینده نامه

پیشنهادهایی چند دربارۀ تنظیم برنامۀ کارمان با شما در آنجا، در ماه سپتامبر، عرضه 

 خواهد شد.

 با احساسات برادرانه

 پائولو فریره
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 مهندس ماریو کابرال

 سرپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1975اکتبر 
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 رفیق ماریو کابرال

مان را به نویسم تا مراتب سپاسام این نامه را میاینک که تازه از کشور شما بازگشته

ای ها کار کردیم، به خاطر رفتار برادرانهبا آنمان شما و رفیقان شما، که در مدت توافق

ینکه، مان را از اکه در پذیرایی از ما داشتید تقدیم کنم؛ و بار دیگر احساس رضایت

وگو با همۀ شما، توانستیم پایۀ خدمت کوچکی را بگذاریم که ممکن است در گفت

 دارم.بیسائو انجام دهیم ابراز میبرای کمیسیون آموزش گینه

ر متقابل ما و شما و اولین تماس با واقعیت کشورتان، عزم ما را در تعهدی که با آن تأثی

 تر کرد. در حقیقتآغاز کردیم جزمسفر به کشور شما را 
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بر ماست که از فرصتی که برایمان فراهم آوردید تا به عنوان رفیق با شما کار کنیم، و 

 شویم، تشکر کنیم.بیسائو سهیم در کوشش برای بازآفریدن گینه

های فرهنگی نیروهای مسلح خلق جریان داشت، و السا و من از بحثی هم که در حلقه

ورد نوشتند و دربارۀ موضوعی که مکنندگان در آن عباراتی بر تختۀ سیاه میشرکت

 زده شدیم.کردند، سخت حیرتروشنی بحث مینظرشان بود به

 ائو هستیم اما، به یک معنی، بر ما چنینای فرهنگی در بیسدانستیم که در حلقهمی

یزی یاد مان چایم و، در برزیل، نه فقط به شاگردانها به عقب برگشتهنمود که سالمی

 آموزیم.دهیم بلکه از آنان و با آنان چیزها میمی

آنچه شنیدیم و آنچه دیدیم سخت بر ما اثر کرد، اما از درک روشنی که از نقش 

میسیون های کار شد متعجب نشدیم. همین روشنی نیز در تیمها آشکسیاست در بحث

ها کردند. هرچه تیمآموزش دیده شد، وقتی که با ما دربارۀ موقعیت کلی آموزش می

شدن در آنکه ادعای متخصصبی –بیشتر با مسائلی روبرو شوند که باید حل کنند 

 شود.این روشنی بیشتر می –موضوع را داشته باشند 
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دانیم که هنوز چقدر کار باقی مانده است که باید انجام م شما و هم ما، میما همه، ه

شود تا آموزش ملی به خدمت جامعۀ نوینی که در حال آفرینش است درآید، همه، 

دانیم که چنین تالشی، از آنجا که نتیجۀ کاری ماشینی نیست، به هم شما و هم ما، می

وزش است، و بدون این دگرگونی بیم معنی دگرگونی اساسی در نظام استعماری آم

 ای نوین ریخته شده درهم نوردیده شود.ای که برای جامعهرود که طومار نقشهآن می

های ما در آنجا همواره نیاز به آن داریم که به این مطلب اساسی، که موضوع بحث

ی زتوان سوادآموبود، بازگردیم. چنانکه در نامۀ خود یادآور شدم، به هیچ روی نمی

را به عنوان جریانی برای خود مورد بحث قرار داد. )درواقع اگر برنامۀ سوادآموزی را 

ته طوری که شما هفتۀ گذشچنان تنظیم کنیم که، در عین حال که صحیح باشد، به

 ز پرداز نظام کنونی را حفظ کند کاری اگرایانه و لفظهای نخبهاشاره کردید، ویژگی
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 پیش نخواهیم برد.(

خواهیم، همراه با شما، دادن در پیش روی داریم چالشی است که میآنچه برای انجام

 صادقانه درگیر آن شویم.

 پائولو فریره                          گشایم.در خاتمه آغوشی دوستانه برای همۀ شما می
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 6نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 سرپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1975نوامبر  26

 رفیق ماریوی عزیز

نام  ای که همۀ اعضای تیمنویسم، حتی پیش از دریافت جواب نامهای میبار دیگر نامه

خود را در آن نوشتیم و امضا کردیم و به اطالع شما رساندیم که اعتباری مالی که کار 

 ایم. در ضمن، ماه فوریه را برای اولیندست آوردهبیسائو امکان بخشد بهما را در گینه

پیشنهاد کردیم. غرض از نامۀ حاضر این است که شما را از آنچه  1976مان در مالقات

 ایم مطلع کنیم.بیسائو، در ژنو انجام دادهمان در گینهما، در پرتو کار مشترک

هایی تنکه هر یک از ما بهمطالعات خود را به عنوان تیم ادامه دادیم، و عالوه بر کاری 

ای دو جلسه داریم؛ و درک خود از جوهر مسألۀ دهد هفتهدربارۀ آن انجام می

ایم که ممکن کنیم. در همان حال به فکر تهیۀ مطالبی بودهتر میبیسائو را عمیقگینه

 ید. اسنادیها را بیازمایاست برای شما مفید باشد، ولی در هر حال الزم است که آن

 رۀ سوادآموزی گرددربا
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 آوریم که به کمیسیون خواهیم فرستاد.می
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 گذرد روزافزون است. اعضای تیم در جلساتبیسائو میدر اروپا عالقه به آنچه در گینه

ها های کاری که با شما درگیر آنگوناگون، در پاریس و استکهلم و ژنو، از برنامه

 اند.ایم سخن گفتهشده

 ای است که برای تیم در بیسائوضمیمه است یکی از چند نامه ای که رونوشتشنامه

 دانم کارتان زیاد است، ولی اگر تیم بتواند اندکی کار خودخواهیم فرستاد. با اینکه می

وری طتسریع کند و مخصوصاً در تهیۀ مطلب، به« سازانآسان»را در مورد جزوه برای 

 بشی شادمانی خواهد بود.که در نامۀ پیوست آمده است، جهد نماید، جای 

جا نخواهد بود که از شما تقاضا کنم با تیم مالقاتی داشته باشید، و با دانم توقع بینمی

طالبی های تهیۀ مصرف وقت مختصری از این نامه با آنان سخن بگویید، و بهترین راه

 ها اشاره شده است مورد قرار دهید.که در نامه به آن

 بوسم. با محبتی خاص از طرف همۀ ما برای پاناو.ان را میرفیق بئاتریس و همۀ دوست

 با احساسات برادرانه

 پائولو فریره
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 7نامۀ 

 

 ژنو

 1975نوامبر  26

 

 رفیقان مونیکا، ادنا و پائولو

ای که پیشتر به رفیق ماریو کابرال نوشتیم، و در آن جریان کاری را که در اینجا در نامه

ایم، گزارش کردیم، گفتیم که متعاقب مان انجام دادهدر جهت ادامۀ وظیفۀ مشترک

 های دیگری، دربارۀ نکات خاصنامهآن 
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 برنامۀ عمل، توسط یکی از ما نوشته خواهد شد.

نویسیم اختصاصاً مرتبط است با مطالبی که در استفاده از پروژکتورها میآنچه اکنون 

ها الزم است. این وسایل مستقیماً به بیسائو فرستاده خواهند شد تا صوتو ضبط

 شود حفظ گردد.های فرهنگی میوگویی که در حلقهگفت

لبته را ا شانهای فرهنگی مورد استفاده واقع شوند که محلاین مطالب باید در حلقه

کنید. به عقیدۀ ما بهتر آن است که آزمایش، شما بر اساس موقعیت واقعی، تعیین می

تنها در نیروهای مسلح خلق بلکه، در نواحی بسیار پرجمعیت بیسائو با شاگردان نه

ه آموختن تنها از دیدگاغیرنظامی نیز اجرا شود. بدین طریق خواهیم توانست نتایج را، نه

ثالً سطح م –های دو گروه واندن و نوشتن، بلکه از نظر محتوای بحثکمابیش سریع خ

 درک کمابیش انتقادی واقعیت محلی و ملی، با هم مقایسه کنیم.
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اکنون، تهیۀ مطلب برای پروژکتور خواستار کاری خواهد بود حتی بیشتر از آنکه هم

ام آموزی انجای کار سواددر نهایت خوبی، برای سازمان بخشیدن به محتوای برنامه

اید، و در این کار غنای های زایا را فراهم آوردهای از واژهدهید. تاکنون گزیدهمی

اده اید. استفها، را در نظر داشتهها، و نیز ساخت صوتی آنسیاسی و اجتماعی آن واژه

 های زایا نیز باشند.از پروژکتورها مستلزم رمزهایی خواهد بود که متضمن واژه

خواهم به عنوان جملۀ معترضه بگویم که در این نامه پیشتر بروم می پیش از آنکه

کنم نتیجۀ تفکر انتقادی دربارۀ تجربۀ خود یا تجربۀ ای که عرضه میمالحظات نظری

ام: این مالحظات به صورت احکامی ها را تجزیه وتحلیل کردهدیگران است که سال

 لکه در حقیقت باید، آنچه را در قلمروتوانید، بتنها میشوند. شما نهجزمی عرضه نمی

سوادان شده است از نو خلق کنید، در اینجا یک دنیا مطلب است که باید آموزش بی

 شان اندیشید و باز هم اندیشید.درباره

های زایا را نیز باید شامل شود. شاید مفید باشد بازگردیم به موضوع رمزسازی، که واژه

تحلیلی انتقادی قرار دهید و باالتر از همه در نقش آن در اکنون آن را موضوع که هم

 در کردار آموزشی»گویم کردار آموزشی آزادکننده بحث کنید. وقتی که می

 بودن رمزسازیناممکن« آزادکننده
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ز از جویانۀ آموزشی نیسازم. روش سلطهطرفانه را کامالً نمایان می)یا رمزگشایی( بی

ها با آنچه در کردار آموزشی کند که ساخت و اهداف آنرمزهایی استفاده می

لی کشوند که وضعی بهشود فرق دارد. شاگردان مجبور میآزادکننده یافته می

 دیگرگونه بپذیرند.
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شروع  –که همیشه دشوار است  –شاید مورد پسند باشد که کار با تعریف رمزسازی 

بیانی ردن، آنچه را ما به عنوان مرنشود. به جای آن ممکن است سعی کنید که، با فکر ک

 دهیم درک کنید.متأثر از ماهیت انقالبی موضع خاص سیاسی خود انجام می

همیشه، در سطح سوادآموزی  –اسم مهم نیست  –بخشی آموزش، کنش فرهنگی، جان

و بعد از سوادآموزی، از یک نظریۀ شناخت، که به مرحلۀ عمل درآمده، و یک روش 

م به خود این هایی که باید بکنیکند. بنابراین یکی از اولین پرسششناختن حکایت می

ای آموزش و نظریه و به موضوعی که باید دانست )و متضمن محتوای برنامه

 شود.سوادآموزی و کار بعد از سوادآموزی است( مربوط می

نخست آنکه، نظریۀ شناختی که در خدمت هدف انقالبی است و در آموزش صورت 

یرد مبتنی بر این دعوی است که شناخت همواره جریانی است و از کنش پذعمل می

ا شود که به نوبت خود ذهن آنان رهشیارانۀ )عمل( آدمیان بر واقعیتی عینی نتیجه می

دهد. بدین ترتیب وحدتی پویا و دارای تناقض میان واقعیت عینی و کسانی شکل می

ض یتی به همین ترتیب پویا و دارای تناقشود. هر واقعکنند برقرار میکه بر آن عمل می

 است.

 توان:گاه نمیبالد، هیچای، و آموزشی که در آن میاز دیدگاه چنین نظریه

 الف( نظریه را از همل جدا کرد؛

 ب( عمل دانستن دانش موجود را از کار آفرینش دانش جدید سوا کرد؛

 ن جدا ساخت.ج( آموزاندن را از آموختن و آموزش دادن را از آموزش دید

روشی که با این نظریۀ شناخت سازگار باشد خود به همان اندازۀ موضوعی که باید 

 دانست، یعنی واقعیت عینی، پویاست.
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وقتی که ما با عملی اجتماعی سروکار داریم که در آن تالش برای تولید، مبارزۀ 

کنیم که یکشف م طبقاتی، و کنش خالق، همه به طرزی پویا با یکدیگر در ارتباطند،

 کردن قرارآموزش جریانی است که عمل اجتماعی را اساس یادگرفتن و تحصیل

دهد. آموزش خود یک بعد عمل اجتماعی است؛ در پی آن است که دلیل این می

تر شود، و نیز در پی عمل تر و گستردهعمل را بشناسد، و از راه این شناخت ژرف

 ای که برای جامعه مطرح است سازگار باشد.آید که با کل برنامهای برمیتازه

ساختن این ترکردن و متنوعنقطۀ شروع مرحلۀ بعد از سوادآموزی را باید در ژرف

وجو کرد، نه در تخصص محدود یا متمرکز شده. این نیز، مانند شناختن، دانش جست

دین بچیزی نیست که از آموزش سوادآموزی جدا باشد، بلکه ادامۀ منطقی آن است. 

شود. در شده( میطریق مرحلۀ بعد از سوادآموزی در آموزش سواد مشخص )اعالم

این کار فراگرفتن خواندن و نوشتن، که لزوماً با رشد توانایی فرد در بیان خود قرین 

ان، ها معلم و متعلم، به نحو یکسوسیلۀ آنهای پویایی که بهاست، با استفاده از روش

کند. فراگرفتن خواندن و آیند رشد میاجتماعی برمیدر پی درک انتقادی عمل 

 «خواندن»نوشتن متضمن این نیز هست که، از راه تحلیل صحیح عمل اجتماعی، 

 واقعیت نیز آموخته شود.

آورد در این مرحله بحث در وجوه عمل اجتماعی، مثالً تولید، این فرصت را پیش می

 س حاصل شود.ها تماکه با نکات فنی چرایی و چونی این عمل

یابد. اما تر ادامه میدر مرحلۀ بعد از سوادآموزی خواندن واقعیت به صورتی ژرف

ن، دریافت تر تأکید دارد که شامل تسلط بیشتر بر زباتر و تخصصیاکنون بر دانشی فنی

تری از سازمان اقتصادی و اجتماعی، و نیز اطالعاتی از تاریخ و جغرافیا و روشن

 شود.ریاضیات می
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اشد ای که در پی آن بام که جداکردن عمل از نظریه ممکن نیست. جامعهجلوتر گفته

که با وحدت کامل آن دو زندگی کند بر دوگانگی میان کار دستی و کار فکری فائق 

آید. نتیجه مدل آموزشی کامالً متفاوت با آموزش کنونی خواهد بود. در این مدل، می

د خواهاساساً با کارخانه یا کشتزار تفاوت ن –انشگاه دبستان یا دبیرستان یا د –مدرسه 

 ها قد علمداشت، و در مقابل آن
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ای در بیرون کارخانه یا کارهای عملی کشاورزی نخواهد کرد. حتی وقتی که مدرسه

ها برتری دارد، و نه هم به معنی آن که وجود داشته باشد به معنی آن نیست که بر آن

رزی، در نفس خود، مدرسه نیستند. در یک نگرش پویا نسبت به کارخانه یا کار کشاو

وحدت میان نظریه و عمل مدرسه را، چه در داخل کارخانه باشد و چه در خارج آن، 

چین ای تعریف کرد که دیوانساالرانه مسئول انتقال نوعی دانش خوشهتوان مؤسسهنمی

ن ترتیب ماند. بدیت میشده است؛ بلکه بیشتر به یک قطب یا یک لحظه از این وحد

هرگاه از عمل ملموس فاصله بگیریم، هرجا که به تفکر انتقادی دربارۀ این عمل 

ه ترین معنی این کلمای نظری، به نام مدرسه، داریم که واجد اساسیبپردازیم زمینه

 است.

است  فرستیم استفاده کنید الزمبرای آنکه از پروژکتورهایی که اینک برایتان می

های واقعیتند؛ و ها نمایندۀ چهرهها را خود شما انجام دهید. این رمزسازیرمزسازی

کنندۀ لحظات در زمینۀ ملموس. و بدین ترتیب پیوندی میان زمینۀ ملموس و زمینۀ بیان

آورند، و نیز مربی و شاگرد فراهم می –فرهنگی است که در مورد ما حلقۀ  –نظری 

ند. سازند که در پی آموختن با یکدیگررا به عنوان کارسازانی به یکدیگر مربوط می

تنها کمکی است برای معلم که او را برای بهتر یاددادن در این دید پویا، رمزسازی نه

 طلبد.الش میدهد، بلکه موضوعی آموختنی است که شاگرد را به چیاری می
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معی، تواند بصری، سشود، میکار برده میرمزسازی، بسته به مجرای ارتباطی که به

 بصری باشد.لمسی یا سمعی

 رمزسازی بصری ممکن است به یکی از این انواع باشد:

 الف( تصویری: نقاشی، رسم یا عکس؛

 ب( چاپی: زبان مکتوب؛

 وسیلۀ اداها و حرکات و عمل.بازی، یعنی بیان اندیشه بهیا الل 1ج( نمایش گنگ
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کار برده شود یا چند مجرا در زمان واحد، برحسب آنکه یک مجرای ارتباط به

رمزسازی ممکن است ساده یا پیچیده باشد. از نظر زبان، حتی زبان نامکتوب، 

ی ازی ساختی دارد سطحرمزسازی سخنی است که باید خوانده شود. بدین معنی رمزس

و ساخت دیگری دارد عمقی، که هر دو با یکدیگر ارتباط پویا دارند. ساخت سطحی 

ت سازند. ساخای از اجزائی است که، در کنش متقابل با یکدیگر، آن را میمجموعه

تر یقیا به بیانی دق –کردن رمز ای که خواندن یا کشفشود و به درجهعمقی دیده نمی

ان کند بیشتر نمایطور عمودی گسترش پیدا میبه –خت سطحی کردن ساکشف

گردد. سروکار آن بیشتر با خردمایۀ اساسی و واقعیاتی است که در روساخت فقط می

                                                           
هایی بازی، به عنوان وجه بیان به یاری اعضای بدن، ممکن است در فرهنگای که اللنیروی بالقوه 1

ها زده غرقه نشده، سخت مورد توجه من است. در این فرهنگداشته باشد که بدن در روشنفکری عقل

ارۀ قدرت ای درباند، زبانی که غالباً در آن افسانهمردم هنوز اسیر دقت منطقی زبان مکتوب نشده اکثر

کنیم که از همان مرحلۀ اول سوادآموزی از این شود. )ما خود همواره سعی میاین زبان پرداخته می

است و  رخوردارها بدن در روابطش با طبیعت از آزادی بزرگی بافسانه پرهیز کنیم.( در این فرهنگ

ای بازی، و در رمزهجنبد. پس در رمزسازی فکر استفاده از اللهای خود میآسانی موافق با افسانهبه

کنم، دادن به حرکت، شایستۀ توجه است. من موضوع را فقط به صورت اقتراح طرح میتصویری اهمیت

 هایی برای پژوهش باز کند.باید که در آینده برای ما راه
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گردند. شاید اگر به تفاوت دستور زبان یک راستی آشکار نمیکنند اما بهجلوه می

ببریم. به  خت عمقی پیقطعه و نحو آن بیندیشیم بهتر بتوانیم به ساخت سطحی و سا

عنوان مثال عبارت زیر را نخست از دیدگاه دستور زبان و بعد از دیدگاه نحو بررسی 

 «من میل دارم که شما کار خوبی بکنید.»کنیم: می

در قرائت صرفاً دستوری )صرف( در عبارت باال کار من این خواهد بود که اجزای 

بندی کنم. کار من عیناً مانند کار بقهها را طتنهایی در نظر بگیرم و آنآن را به

 گویم:پردازد. پس میبندی موجودات میدانی است که به طبقهطبیعت

 ضمیر منفصل، اول شخص مفرد؛«: من»

 فعل، اول شخص مفرد، زمان مضارع وجه اخباری؛«: میل دارم»
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 د؛ازسحرف ربط است و عبارت تبعی را، که فحوای میل من است، مطرح می«: که»

 ضمیر، دوم شخص مفرد یا جمع؛«: شما»

 اسم، مفعول؛«: کار»

 صفت؛«: خوب»

 فعل، مضارع، وجه شرطی.«: بکنید»

کلی متفاوت خواهد بود. در این مورد عالقۀ من این است که از دیدگاه نحو رفتارم به

عبارت را بر روی هم و به صورت کل بفهمم، و اجزای آن را در حالی که بر هم اثر 

شی سازند تعریف و توضیح کنم. در پی آنم که نقصورتی که کلیتی را میکنند بهمی

خواهم کنند دریابم. به این ترتیب میرا که کلمات در ساخت کلی عبارت ایفا می

وجود دارد، تشخیص دهم. به « من میل دارم»و « کار خوب»رابطۀ مکملی را که میان 

من میل »رود که مستقیماً مکمل شمار میهمفعول ب« شما کار خوبی بکنید»این معنی 
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« من»است؛ که بیان حالی ناقص، یعنی فعلی متعدی، است. در جملۀ اول فاعل « دارم

 ، و دیگر از این قبیل.«شما»است و در جملۀ مکمل 

ندی وظایفی است ببندی کلمات نیست، بلکه طبقهبندی، طبقهپس در تحلیل نحو طبقه

کند، یان میای را بیافتهر در ساخت متن، که فکر ساختکه کلمات نسبت به یکدیگ

 دارند.

اگر رمزی )عکسی یا ترسیمی( را در نظر بگیریم که مردان و زنانی را که در کشتزارها 

دهد، ساخت سطحی عبارت از همان اجزائی است که در دم کنند نشان میکار می

کردن تحلیل ژرفشود که، با شوند؛ ساخت عمقی وقتی عمده میمشاهده می

کنند؟ روساخت، در پی آن برآییم که دلیل واقعیت رمزشده را بدانیم: اینان چرا کار می

 و کیستند؟

 کند خواندنواکنش کسی که برای اولین بار با جریان رمزسازی تماس پیدا می

ا بر اساس ، ی«دستور زبانی»گونه خواندن صرفاً توانیم گفت که اینروساخت است. می

ا شوند. وانگهی، وقتی که بای است که در آن عناصر رمزشده توصیف میبندیطبقه

آییم که به سطح رمزسازی کنیم و بعد در صدد برمیاین نوع خواندن شروع می

نان پای بفشرد که موضع تری فرو رویم، آموزاننده نباید بر موضع خود چژرف

 آموزندگان
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ن حال آموزاننده نباید، چنانکه گویی از سر بازتاب موضع خود او شود. در عی

 های خود را نفی کند.شرمندگی، بینش

تر رمزسازی داشته باشیم، در عمل اگر درکی انتقادی از هر دو ساخت سطحی و عمیق

توانیم از خود در مقابل دو خطر دفاع کنیم. خطر اول اینکه ساختن رمزهای خود می

امکان دارد ما رمز را فقط به پیامی مبدل کنیم که باید منتقل شود، حال آنکه درواقع 
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وده ای که باید گشد، حتی چالشی است، و مسألهموضوعی است که باید دانسته شو

 گردد؛ خطر دوم امکان تبدیل رمز به نوعی معماست که باید حل شود.

شدن با پیام نزدیک شده است، آنقدر هم صریح در حالت اول رمز، که بسیار به یکی

شود که تقریباً تالشی برای کشف آن الزم نیست. رمز تقریباً در خودش کشف می

ه شود تصویری است از آنچای که با تبلیغ )آگهی( نمایش داده میرمزسازی شود.می

 کند.اکنون گفتم. پیام آن صرفاً کسی را که آن را بخواند رام میهم

در حالت دوم روساخت رمزسازی چنان معماگونه و صورت آن بسته است که موانعی 

 آید.در جریان رمزگشایی پدید می

کن است در هر دو مورد مضحک، یا فکاهی، باشد. با از لحاظ سبک، رمزسازی مم

وجود این وقتی مایۀ خنده و انبساط خاطر شوند چون تأثیر عاطفی و حسی دارند ممکن 

است از یکدیگر تمیز داده شوند. وقتی که پیام پرواضح باشد کسی را که در پی کشف 

ی جنبۀ شوخ گذارد. وقتی که معماگونه باشد،جا میآن است در سطح روساخت به

 .1سازدتر میتر رمز را آسانگویی رسیدن به ساخت عمیق

 های زایارمزسازی و واژه

های زایا را اکنون با آن آشنایید، واژههمین که، با استفاده از معیارهایی که هم

ردازید. ها را دربرگیرد بپکردن رمزی که باید آنبرگزیدید وقت آن است که به منقح

 های زایا و رمزسازین واژهزمی میارابطۀ ال
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وجود دارد. این رابطه گاهی میان واژه و رمز به صورت یک کل است؛ گاهی فقط 

 یک واژه باید از رمزسازی انتزاع شود.

 ای که به کل اشاره دارد:اینک مثالی برای رمزسازی

                                                           
 ساز، مثال خوبی برای حالت دوم است.، کارتونClaudious Cecconکار کالدیوس سکسون  1



 آموزش در جریان پیشرفت

 «.کار»واژۀ زایا: 

 رمزسازی: مردان و زنان مشغول به کار.

 که باید در رمزسازی یافت: ایمثالی از واژه

 «.آجر»واژۀ زایا: 

 روشنیکنند که در آن آجرها بهرمزسازی: مردانی که در طرحی ساختمانی کار می

 شوند.در قسمت جلو دیده می

 17ها رمزسازی متناظر است با آوردن موادی است که در آنبنابراین کار شما فراهم

 دهند.های آزمایشی را تشکیل میلقهواژۀ زایایی که برنامۀ سوادآموزی برای ح

 کار بردیم، با واژۀ زایا درای از اسالیدهایی را که در برزیل بهبه عنوان نمونه مجموعه

رمزسازی مربوط به آن، و اسالیدی که در آن واژه، که به هجاها شکسته شده است، 

 فرستم.شود برایتان میدیده می

هم خواهم فرستاد. این مجموعه دربارۀ  مجموعۀ دیگری از اسالیدهای برزیلی را

آموزش به عنوان عملی مبین آزادی تولید شده است. کار تجربۀ برزیل این مطالب 

بحث دربارۀ مفهوم فرهنگ را گشود. این بحث در تحلیل نهایی جزیی است از درک 

ه شدن این جهان طبیعی است کانتقادی روابط میان آدمیان و جهان طبیعی. از دگرگون

 آید.هان خاص انسانی فرهنگ و تاریخ بیرون میج

در برزیل این بحث پیش از کار سوادآموزی شروع شد و به موازات آن ادامه یافت. 

درنگ یادگرفتن در شیلی، بیشتر به دلیل آنکه آموزندگان بسیار مشتاق بودند که بی

خواندن و نوشتن را شروع کنند، بحث فرهنگ در جریان سوادآموزی صورت 

 ذیرفت. مهم این است که چنین تحلیلی صورت پذیرد.پ
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ی را که هایآن –های برزیلی را شاید برایتان جالب توجه باشد که بعضی از رمزسازی

گان هایی از آموزندهمراه با گروه –هرچه بیشتر به واقعیت محلی شما نزدیک باشند 

 نید و واکنش آنان را مورد مطالعه قرار دهید.آزمون ک
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یم ها را ضبط کنید تا تگر به چنین آزمونی دست زدید، بسیار مهم است که بحثا

کی از بیسائو یها را به طور انتقادی حالجی کند. در دیدار بعدی ما از گینهبتواند آن

جلسات کار را بخ بررسی آنچه ضبط شده، و نیز به موارد استفادۀ متعدد از مکالمات 

. در سپتامبر گذشته که با شما بودیم در این باره آموزندگان، اختصاص خواهیم داد

 صحبت کردیم.

ری که در ایم صحه بگذارد، نکتۀ دیگهایی که پیشنهاد کردهاگر رفیق کابرال بر تاریخ

اش کار خواهیم کرد تشویق آموزندگان است به فوریۀ آینده باهم در بیسائو درباره

رمزسازی کنند. هر تیم خواهند توانست دربارۀ ای ها تا اندازهاینکه بتوانند در تیم

 رمزسازی خودش بحث کند.

ه به ما برسد ب –های زایای شکسته شده ها و واژهرمزسازی –به مجرد آنکه مواد کار 

 های قرائت خواهیم پرداخت.هایی از اسالید برای برنامۀ حلقهتهیۀ مجموعه

هد دم را، که سال بعد منتشر خواکالم آخر: در چند روز آنیده فتوکپی متن کتاب خو

اش صحبت کردم، برایتان خواهم فرستاد. مطالبی هم شد و وقتی که آنجا بودم درباره

 آموزش ستمدیدگانو در  کنش فرهنگی برای آزادیدربارۀ مسألۀ رمزسازی در 

 خواهید یافت.

 های پر مهر مهۀ ما برای شما.آغوش

 پائولو فریره
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 8نامۀ 

 

 ماریو کابرالمهندس 

 سرپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بسیائو، جمهوری گینه بیسائو

 ژنو

 1975دسامبر  6

 رفیق ماریو کابرال

نامۀ شما چند روز پیش رسید. وصول نامۀ مرا، که در آن از تأمین اعتبار الزم برای 

 آموزشادامۀ کارمان از کمیتۀ مرکزی برای گسترش، و نیز کمکی از طرف ادارۀ 

شورای جهانی کلیساها نوشته بودم، اعالم داشته بودید. پس حاال من در وضعی هستم 

 توانم در خدمت این طرح باشم.که می

هایی برای مونیکا و ادنا و پائولو به آن ضمیمه امیدوارم نامۀ ماه گذشتۀ من، که رونوشت

 کرده بودم، نیز رسیده باشد.

رایتان ام، بآنان را، که تازه از نوشتنش فارغ شده امروز رونوشت نامۀ دیگری خطاب به

شته هایی که به تیم بیسائو نوکنم که شما باید همیشه از نامهفرستم، احساس میمی

 قدم با ما پیش بیایید.شود آگاه باشید تا هممی

یون ملی اید کمیسهای شدیدی که در کارهای دیگر دارید توانستهآیا با همۀ گرفتاری

هید؟ سوادی است؛ تشکیل دهای کلی پیکار ملی با بیمشیبا شما مسئول خطرا، که 
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کم یک مان در ماه فوریه بتوانیم دستبسیار کار بزرگی خواهد بود اگر دیدار آینده

 بار با آن کمیسیون مالقات کنیم.

 ها به نیت خدمت است.دوست عزیزم، این اصرارها را بر ما ببخشید. همۀ این
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 بازی از طرف دوست برای و همۀ رفقا.آغوش 

 پائولو فریره

 

 

 9نامۀ 

 

 ژنو

 1975دسامبر  6

 رفیقان و دوستان گرامی، مونیکا، ادنا و پائولو

ای را که از طریق رفیق ماریو کابرال برایتان فرستادم، و در آن از عمل امیدوارم نامه

ود، خواهید کرد سخن رفته بهایی که با استفاده از پروژکتور رمزسازی برای آزمایش

کار سازان را بهدریافت کرده باشید. و نیز امیدوارم که کار شما در تهیۀ کتابی که آسان

 هایی از آن را دریافت داریم.زودی نسخهآید در حال پیشرفت باشد، و به

 ادانیم که چقدر مشغله دارید، اما واقعاً به دریافت گزارشی از آنچه از زمان دیدار ممی

ها در نیروهای مسلح خلق؛ آیا از بیسائو گذشته است عالقه داریم: انجام فعالیت

ار کشدند، دست بهکنندگان تازه، که وقتی آنجا بودیم آموزش داده میهماهنگ

 رود؟اند؟ و آیا کارشان خوب پیش میشده



 آموزش در جریان پیشرفت

هم در نامۀ اخیرش چنین  1کنم مارکوس آروداام یاری کند گمان میاگر حافظه

دانم برای شما ممکن است، یا نه، که سمینارهای ارزشیابی قاضایی کرده است. نمیت

را  مشکالتی –ها و و ایشان تجریۀ همه چیز را منظم با رهبران تشکیل دهید و در آن

 –اید ها اندیشیدهدادن به آنهایی که برای جواباید و راهها روبرو شدهکه به آن

بران آگاه همۀ ره شوند؛ مهم است کهوسته تکرار میبررسی کنید؟ برخی مشکالت پی

 شوند که دیگران
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تن کنند. این کار شالودۀ مشترکی برای یادگرفگونه مشکالت چگونه مقابله میبا این

 انگیزد.سازد که نیروی آفرینندۀ همه را برمیمی

ازان، و سآسانهای مستبدانۀ برخی از توان بعضی از گرایشمثالً در این سمینارها می

ین خطاها یک از انیز بعضی از اشتباهاتی نامترقبۀ دیگران، را در نظر گرفت. از هیچ

نفر کار کنیم، و در موقعیت  15تا  10توان کامالً اجتناب کرد مگر اینکه فقط با نمی

 معنی است.حاضر این کار برای ما بی

ور آنان یابی شرکت کنند. حضتوانند در این سمینارهای ارزشبعضی از شاگردان نیز می

توان توجیه کرد: یکی اینکه در این جلسات چیزی مورد بحث را به دو دلیل اساسی می

کنندگان، در آن دخیلند؛ آهنگاست که آنان به عنوان کارساز، به همان اندازۀ هم

 تر کرد. در میانتوان جریان تعلیم را عمیقگونه جلسات میدیگر اینکه در این

سازان فردا وجود دارند. کتابی که در دست تهیه دارید باید گان امروز آسانآموزند

 مورد ارزشیابی انتقادی چنین سمینارهایی واقع شود.

زد، مسألۀ  اید، اما موافقید که باید به آن دستگونه فعالیت نبودهاگر تاکنون به فکر این

وگوها کنید که گفت شود. توجهساختن آن مطرح مییافتن بهترین راه برای عملی

                                                           
1 Marcus Aruda 
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وگوها به خودی خود سند مهمی است. به شما امکان حتماً ضبط شود. پروندۀ این گفت

ابی تواند در سمینارهای ارزشیدهد که پیشرفت کار را زیر نظر داشته باشید، و میمی

 کار آید.های دیگر بهگروه

ال تازۀ وجوی اشکوظیفۀ ارزشیابی یکی از وسایل تعلیم است، و از این نظر با جست

ای نگریستن، لحظۀ کنش، پیوند خیلی نزدیک دارد. در عمل خود به عنوان مسأله

ه کاری توانند بآورد. بدین ترتیب کارسازان عمل میانتقادی را در ارزشیابی فراهم می

اند بازگردند تا آن را در این یا آن قسمت تأیید یا تصحیح کنند، و عمل بعدی که کرده

تر شوند. از این روی است که هر جا که در وسیلۀ آن غنیر سازند، و خود بهترا غنی

های تنها ضرورت همراه بودن از نزدیک با فعالیتکنیم نهیک تیم مرکزی شرکت می

هایی دانیم که گاه به گاه با بحثکنیم بلکه الزم میهای فرهنگی را احساس میحلقه

 یم. بدینشود ارتباط یابمیها که در آن حلقه
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 های فرهنگی موضوع تحلیلطریق شرکت ما در سمینارهای ارزشیابی که کار حلقه

ها در این عمل خواهد بود و نه شرکت افرادی که کامالً هاست، نه شرکت غریبهآن

 درگیر نیستند، یعنی کسانی که فقط مراقب طرز کار دیگرانند.

کار د بهکار برده باشید، یا در صدبی را بههای ارزشیاالبته، ممکن است که تاکنون روش

هم ها تفاوت داشته باشند. مهم نیست. چیز مای با این روشبردنشان باشید، که تا اندازه

شود صورت پذیرد، و این است که اوالً باید ارزشیابی مداومی از کاری که انجام می

 جویی نشود.دیگر آنکه ارزشیابی هرگز بدل به نوعی بهره



 آموزش در جریان پیشرفت

مطالعۀ  دانم که به وقتفرستم. میهایی را که وعده کرده بودم با پست هوایی میکتاب

بیسائو را در مد نظر خواهید داشت. منتظر خبرهای تازه از سوی شما ها واقعیت گینهآن

 هستیم.

 با آغوش گرم

 پائولو فریره

 

 

 10نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 سپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1976ژانویۀ  5

 رفیق ماریو

های نامۀ دیگری، این بار خیلی مفصل، را که به رفیقان مونیکا و ادنا بار دیگر رونوشت

ام بسیار با فرستم. معتقدم که موضوعی که به آن پرداختهام برایتان میو پائولو نوشته

 کند؛ هر چندبیسائو ارتباط میهگین
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 ام موافقت کامل نداشته باشید.ممکن است با آنچه گفته

ممکن است بحث دربارۀ نکات اصلی آن را رفقا در ماه فوریه کاری شایسته توجه 

 باشد.
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فرستم که به رفیق دولسه، که مسئولیت تعلیمات متوسطه را یک نسخه اضافی هم می

م قۀ او نیز باشد. ما اشتیاق داریکنم که این نامه مورد عالدار است، بدهید. فکر میعهده

که بار دیگر به آنجا بیاییم و همۀ شما را ببینیم و از شادمانی زندگی، که در این حول 

 و حوش از آن اثری نیست، اندکی برخوردار شویم.

 با آغوش گرم برای همه

 پائولو فریره

 

 

 11نامۀ 

 

 

 ژنو

 1976ژانویۀ  5

 رفیقان مونیکا، ادنا و پائولو

ممکن است نیازی نباشد، شاید به هر تقدیر گفتنش خوب باشد که غرض از هرچند 

هایم کمابیش مرتب نامه نوشتن من نه کاغذبازی در روابط ماست و نه آنکه به نامه

که  نویسم که باید با توجه به کاریمعنی تجویز و توصیه بدهم. تنها به این دلیل می

 قۀ خود با شما سخن بگویم.همه درگیر آن هستیم، دربارۀ نکات موردعال

طبیعی است که به نگام نوشتن در این فکرم که شما را به چالش دعوت کنم، اما با این 

خوانم. ممکن نیست که دیگری را صمیمانه به مبارزه کار خودم را هم به مبارزه می

ستم و ایای یا عبارتی میطلبید و خود را در این چالش مخاطب نشمرد. گاهی بر کلمه



 آموزش در جریان پیشرفت

ت و، خواهم بگویم هسچه میراستی مبین آننویسم بهپرسم که آیا آنچه میز خود میا

 باالتر
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 اندیشم دارد؟ای میاز این، آیا ریشه در واقعیت متحققی که درباره

 شویم که، به دنبالها مواجه میخواهم به مسائلی بپردازم که هنگامی با آنامروز می

عد از پرسیم که بموزش سواد به بزرگساالن، از خود میدرگیرشدن با عمل و نظریۀ آ

 این مرحله چه خواهد بود؟

بر سر آن نیستم که تحلیلی مشروح از مرحلۀ بعد از سوادآموزی کنم، بلکه فقط 

خواهم، در ارتباط با آن، موضعی هماهنگ با دیدی که از سوادآموزی دارم اتخاذ می

ارد وادآموزی ارتباط بسیار نزدیک با درکی دکنم. حقیقت آنکه توجه به کار بعد از س

 که آدمی از سوادآموزی داشته باشد.

ام بر این نکته تکیه هربار که من سوادآموزی بزرگساالن را مورد بحث قرار داده

انداز رهایی، سوادآموزی باید همواره عملی آفریننده باشد که در ام که، در چشمکرده

ا به دانشی بدهد که از تفکر انتقادی در عمل ملموس نیافته جای خود رآن معرفت نظم

آورد. و از اینجاست که همیشه با تأکید از رابطۀ دیالکتیکی میان زمینۀ سر بر می

ای که تفکر انتقادی در آن شود، با زمینۀ نظریملموسی که کار در آن انجام می

 گویم.پذیرد، سخن میصورت می

توان هم نظری، آموزش سواد را هرگز نمیدر چنین بینشی که هم عملی است و 

پیوند  ای اصلی برایای از فراگرفتن صوری خواندن و نوشتن انگاشت، یا مرحلهلحظه

دادن این فراگیری با آنچه بعد خواهد آمد دانست. و آن را درمانی هم نباید شمرد که 

ند و د شفا یابشود که به آن نیاز دارند تا هرچه زودتر از مرض خوبر کسانی اعمال می
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نظم و ضابطه، به نام مرحلۀ بعد از بتوانند در ماجرای برتری، به همان اندازه بی

 سوادآموزی شرکت کنند.

فهمم، آموزش سواد به بزرگساالن عناصر مرحلۀ بعد از سوادآموزی طور که من میآن

د یابامه میرا در درون خود دارد. این مرحله همانند کار شناختن، که با آن آغاز شد، اد

شود. بنابراین سوادآموزی و بعد از سوادآموزی دو جریان تر میتر و متنوعو عمیق

شکل دنبال آید، بلکه دو لحظه از یک جریان تمجزا نیستند که یکی جلوتر و دیگری به

 ،«آموزش» -گذارید اجتماعی هستند. و این جریان، هر نامی که بر آن ب
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همیشه مالزمه دارد با سوادآموزی و مرحلۀ بعد از  -« بخشیانگیزه»، «کنش فرهنگی»

 سوادآموزی. نظریه شناختی است که به مورد عمل گذاشته شده است.

های نظری، عملی، ولی نه آموزش به عنوان عمل شناختن و دانستن ما را با پرسش

باید  اسازد: چه چیز را باید دانست؟ چگونه باید دانست؟ چرفکری، متعددی روبرو می

دانست؟ به سود که، یا چه، باید دانست؟ عالوه بر این علیه که، یا چه، باید دانست؟ 

 دادن، وهای دیگر در اطراف عمل آموزشاند که با پرسشهایی اساسیها پرسشاین

ها و محتوایش امکانات آن، و حقانیت آن، و مقاصد و اهدافش، و عامالنش، و روش

 ای پویا دارند.رابطه

دیگر ها نیز با یکطلبند که آنهایی را میهای تنگ به هم بافته، جواباین پرسش همۀ

کم ضرورت پردازم به حدر ارتباط متقابلند. بنابراین وقتی که به آنچه باید دانست می

با، چرا باید آن را دانست و چگونه باید دانست و به نفع چه و به مصلحت که یا علیه 

 شوم.آلوده می چه و که باید دانست، نیز

نحوی اصولی و ژرف نیست، بلکه فقط جلب ها بههدف این برنامه بررسی این پرسش

 شان.هاست و اندکی صحبت دربارهتوجه به آن



 آموزش در جریان پیشرفت

ای نامهناچار مستقیماً به گسترش محتوای بربه« چه چیز را باید دانست»پاسخ به پرسش 

« چرا»توانشان گرفت. نمیشود، و متضمن وجوهی است که نادیده آموزش مربوط می

های دیگر دارد: چگونه؟ به سود چه؟ به مصلحت که؟ ارتباط بسیار نزدیک با پرسش

 د.جای دارن« چه چیز را باید دانست»ها در کانون تعریف علیه چه؟ علیه که؟ همۀ این

ای آن سازمان بخشیدن به محتوای برنامهکه بی -« چه چیز را باید دانست»تعریف 

ه این هایی کبا برنامۀ جامع جامعه و با اولویت –پذیر نیست فعالیت آموزشی امکان

 کند، و با شرایط ملموس تحقق آن ارتباط نزدیک دارد.نقشه ایجاب می

ای مجرد و گویم، آن را به صورت اندیشهوقتی که از برنامه برای جامعه سخن می

کنم، طرحی دلبخواه و چیزی که در تخیل دستگاه رهبری کامل شده باشد، ارائه نمی

 چند اشاره دارم که سخت با یکدیگربلکه به اهدافی 
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ازگارند: سازمان های معین نیز سمربوطند. این اهداف با مقاصدی مشخص در حوزه

اقتصادی و اجتماعی، توزیع داخلی و تجارت خارجی؛ ارتباطات و حمل و نقل؛ 

فرهنگ، تندرستی، آموزش و پرورش به طور کلی. اهداف ممکن است مرحله به 

برای  ریزی جامع و سیاست خاصپذیر باشند و باید متضمن سیاست برنامهمرحله تحقق

 تحقق بخشیدن به خودشان باشند.

گام آید که به هنگیرد تا اهداف متحقق شوند گاهی الزم میکوششی که انجام می در

برنامه  توانند نافی دید کلیعمل در برنامه اندک تغییری داده شود. اما این تغییرات نمی

موزشی های آباشند. مشخص کردن اینکه برای سازمان بخشیدن به محتوای فعالیت

نحوی در اج به آن است که هرکس که بهدانستن چه چیزهایی الزم است محت

ی، بودن از لحاظ سیاسریزی سهیم است از لحاظ سیاسی روشن باشد. این روشنبرنامه

تنهایی کافی نیست، با توجه به همۀ سواالتی که باید پرسیده شوند ضرورت هرچند به
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ها عبارتند از: به چه دلیل؟ چرا؟ و به مصلحت چه کسی مطلق دارد. این پرسش

قل ها منتهایی که به صورت دستور به تودهمشیشوند؟ خطها اختیار میسیاست

یز شود یک چوسیلۀ دستگاه دیوانساالری خشکی اجرا میها بهگردد و به نام آنمی

ها در بازسازی جامعه به ها، و با شرکت هشیارانۀ آنتوده باهایی که مشیاست، و خط

شوند، رهنمودهای الزم هرگز به شعار تبدیل نمیها آید و در آنمرحلۀ اجرا درمی

 چیزی دیگر.

این روشنی سیاسی در برابر واقعیت و در برابر خود آموزش است که به ما کمک 

خاصیت کند تا از خطر تبدیل سازماندهی برنامۀ درسی به مشتی عملیات فنی بیمی

 ائمی تا هماهنگیای دای است همراه با هوشیاریاجتناب کنیم. این روشنی، روشنی

ای دادن به محتوای برنامهمیان عمل ما و برنامۀ جامعۀ نو را محفوظ دارد. سازمان

چه در سطح ابتدایی یا متوسط یا دانشگاهی باشد، و چه در سطح پیکار  –آموزش 

عملی کامالً سیاسی است؛ همچنانکه سیاست دیدی است  –سوادآموزی به سالمندان 

کنیم. های تحقق بخشیدن به وظیفۀ خود اختیار میها و روشکه ما، در انتخاب شیوه

ها بستگی به آگاهی ما از آن ندارد. معرفت به چگونگی سرشت سیاسی همۀ این

 توان از اینکه چرا بایدت را نمیتشخیص اینکه چه باید دانس
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ها اشاره کردم، جدا کرد. به این دلیل، دانست، و سایر پیامدهای این عمل که به آن

طرف در حوزۀ سازماندهی برنامۀ هایی بیطرف و هیچ دارندۀ شیوههیچ متخصص بی

 طرفیبی« شناسروش»تواند داشت. یا هر حوزۀ وابستۀ دیگر وجود نمی –درسی 

طرفانۀ تاریخ و جغرافیا و زبان و ریاضی وجود ندارد که بتواند چگونگی آموزش بی

 را تعلیم دهد.
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د ای انقالبی برای بازسازی خوای که از وابستگی استعماری به سوی مبارزهدر جامعه

ای بخشیدن به محتوای برنامهکند، تشخیص چیزهایی که برای سازمانحرکت می

چه ف مربوط به آنهاست. اما این تعریترین وظیفهآموزش باید دانست، یکی از مهم

شتر با ای به جای محتوایی دیگر که بیباید دانسته شود با قراردادن نوعی محتوای برنامه

 شود.اهداف جامعۀ در حال بازسازی مطابقت داشته باشد، کامل نمی

این  پذیر باشد، فهمیدنای شاید این کوشش تنها کوشش امکانبا اینکه در طی دوره

ی از طرز هایای، در صورتی که فقط جنبهمحتوای برنامهنکته واجب است که تغییر 

 خواهد بود.گرایانه باقی بماند، کافی نکار قبلی تغییر کند و روشن دانستن همچنان نخبه

شود، ممکن گرایانۀ آموزش همراه با آنچه از آن حاصل میکردن سرشت نخبهحفظ

دارد، و تعمار نو قدم برمیای که از وابستگی استعماری به وابستگی اساست در جامعه

تنگ  گشایان پیوندیشود که با مصالح جهانوسیلۀ نخبگان ملی مسلطی اداره میبه

بیسائو منطبق ترین شائبۀ تردیدی، بر گینهدارند، واجد معنی باشد. این وضع بی کوچک

 نیست.

 حای جدید به جای برنامۀ قدیمی که مناسب مصالچالش اصلی فقط قراردادن برنامه

ای استعمارگران بوده است نیست، بلکه برقراری هماهنگی و سازگاری میان جامعه

ل شود و شناختی که جامعۀ نو باید به موقع عمای انقالبی بازسازی میاست که به گونه

ای برای دانستن و شناختن است که خصم آموزش استعماری درآورد مستلزم راه تازه

 است.

ای، به هنگام تالش برای جوابگویی به چالشی که معهیکی از خطرهایی که چنین جا

ربی های غدهد، با آن مواجه است پذیرفتن برخی مدلبازسازی آن در برابرش قرار می

 ست. البته در آن میان، یکی نمونۀا
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ینامۀ توان با گواهوجود آمده باشد. هرگز نمیای طبقاتی بهآموزشی است که در جامعه

 های علمی دانشگاهی رهبرانی ملی تربیت کرد که بتوانند وظیفۀ عظیمجهدبیرستان یا در

 دار شوند.و بغرنج بازسازی انقالبی را عهده

طرزی انقالبی باز بسازد، خطری کاماًل کوشد خود را بهای که میاین خطر برای جامعه

رد بای یافتن راه درست است برای نواقعی است. پس چالش راستین برای چنین جامعه

 ها شده است.ای که تسلیم منافع امپریالیستبا اسلوب رهبری ضدخلقی

قبول است که استعمارگر به برخی کسان فرصت داد تا تحصیالت دانشگاهی کنند، اما 

قدرت استعماری این کار را در راه حفظ منافع خود کرد. آنچه ارائه شد گزیده و 

 شد.ر در مدارس شهری داده میمحدود بود، شبیه به آموزشی که در عصر استعما

این تربیت دانشگاهی که نصیب بخش کوچکی از جمعیت بود موقعیت 

کرد که کارشان فقط افزایش صفوف روشنفکران التحصیالن آن را تقویت میفارغ

شهری در خدمت استعمارگران بود. آمیلکار کابرال، در تحلیل نقش گروه کوچکی 

کند رهایی کشورهایشان به این ضرورت اشاره می از این روشنفکران در مبارزه برای

که اینان باید به عنوان یک طبقه به خودکشی دست زنند تا بتوانند بار دیگر به عنوان 

های مردم خود یکی ترین آرمانکارگران انقالبی چشم به جهان گشایند و با ژرف

شدن این روشنفکران، که آمیلکار بسیار بر آن اصرار دوباره افریقایی ]1[شوند.

 ورزید، در همین مفهوم مردن و دوباره زادن نهفته است.می

ولی چنین است که این مرگ، حتی از سوی کسانی که در لفظ به موضع انقالبی 

فراد را اشود. تربیت فکری طبقۀ متوسط موضع طبقاتی آسانی پذیرفته نمیمتعهدند، به

آورد که برای فعالیت خود، که آن کند و در آنان این گرایش را پدید میتقویت می

قائل  اند، اعتبار مطلقها را نداشتهدانند که همان فرصترا برتر از فعالیت کسانی می

 شوند.
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یعنی  –سازد هر زمان که رهبری انقالبی قلمرو، مثالً، پژوهش علمی را محدود می

ندارد  ترین نیازهای اکثریت بزرگ جمعیت مطابقتفعالیتی را که نتایج آنی آن با مبرم

کنند که نسبت به آنان تبعیض و به این روشنفکران احساس می –کند حذف می

 شان تخطی شده است.آزادی
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رر انجام کبیسائو خیلی چیزها را باید مطالعه کرد، و انجام داد، و مبدین مفهوم در گینه

ای قادر به تحلیلی علمی در این مطلب شود که چرا این داد پیش از آنکه پژوهنده

 بیسائو هم هست، و نامشجانور بسیار عزیزی که در برزیل داریم، و مسلماً در گینه

کرد،  بیسائو خیلی کار بایدکند. در گینهاست، این قدر آهسته حرکت می« تنبلی»

ساالن ها و بزرگهایی قرائتی بچهدم را گردآورد تا به عنوان متنهای مرها و داستانقصه

مورد استفاده قرار گیرد، پیش از آنکه نیاز پیدا شود که از استاد عالیقدر ادبیاتی دعوت 

 تشکیل دهد. 2یا مکتب نمادگرایی 1شود و سمینارهایی دربارۀ ماالرمه

که در  –ای از روشنفکران زهدر تحلیل نهایی، بر من محقق است که آفرینش نمونۀ تا

است  ترآسان –وحدت میان عمل و نظریه و میان کار یدی و کار فکری ساخته شوند 

کردن قدم کم «تر استآسان»گویم گرا. وقتی که میتا تربیت مجدد روشنفکران نخبه

 اعتبار این تربیت مجدد، هر زمان که میسر شود، نیست.

را گدادن به خلق روشنفکران نخبهخواند ادامهمیای را به چالش آنچه چنین جامعه

نیست تا بعد خودکشی کنند، بلکه در درجۀ اول جلوگیری از تکوین آنان است. 

اخل تواند در دگرا داشته باشند میکردن کادرهایی که جهتی مردمی و نه نخبهآماده

در رابطۀ  توانکشور، و نه در خارج آن، صورت بپذیرد. نیازهای آموزندگان را می

                                                           
1 Mallarme 
2 Symbolism 
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ارۀ گیری دوبهای آموزشی تازه تعریف کرد. در تحلیل نهایی، جهتنزدیک با روش

دوباره،  گیریتواند کامالً بر میراث استعماری غلبه کند. این جهتنظام تربیتی می

 خواستار اهداف دیگر، محتوای دیگر، عمل دیگر و مفهوم دیگری از آموزش است.

رینش و آف –حتی در سطح سوادآموزی بزرگساالن  –تعریف آنچه باید آموخته شود 

گیری دوبارۀ نظام آموزشی که با برنامۀ تواند جدا از نوعی جهتای نمیمحتوای برنامه

معی گرای لفظی و سنخبهجامعۀ نو سازگار باشد تصور شود. اگر نظام آموزشی از مدل 

 پیروی کند
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 –ی اگر مواردی چند هم اصالح شود حت –آورد که منافع استعمارگرایان را برمی

ی ای خواهد شد براگیری خاصی که داشته باشد وسیلهآموزش بزرگساالن هر جهت

ها برپا ای معدود به امتیازاتی دست یابند که نظام آموزشی برای دفاع از آنآنکه عده

 شده است.

ر د پس بحث در سوادآموزی بزرگساالن و مرحلۀ بعد از سوادآموزی مستلزم بحث

گویم، بحث دربارۀ آموزش در حکم قلمرو کل آموزش در جامعه است. و، باز می

 اندیشیدن دربارۀ برنامۀ جامع خود جامعه است.

زدایی از جمعیت ملی به موازات افریقایی –یکی از اهداف عمدۀ آموزش استعماری 

ن اتربیت مدیران سطوح پایین است. اکنون آنچه مهم است پیدایش مردان و زن –

 ای روشنفکرجدیدی است، و به عنوان جزئی از این جریان، به وجود آوردن نوع تازه

توان بر اساس آنچه جامعه از است که پیشتر به آن اشاره کردم. این وظیفه را نمی

 استعمارگران به ارث برده است اجرا کرد.

ابۀ دید مثساختن خود است مراقبت و هوشیاربودن به ای که در پی دگرگوندر جامعه

که  در قلمرو فرهنگ، همچنان»و بینش دائمی، نقشی اساسی دارد. کابرال گفته است: 
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تواند برای نبودن مراقبت می ]2[«در سیاست، مراقبت و هوشیاربودن واجب است.

برنامۀ جامعۀ نو حاصلی شوم داشته باشد. و هرگاه جامعه در بازساختن خود به سوی 

ا توجه های تولید خود را بسو نیاز دارد به اینکه روشسوسیالیسم حرکت کند از یک 

به هدفی که در فکر دارد سازمان دهد، و از سوی دیگر به آموزش خود در ارتباط 

نزدیک با تولید، هم از دیدگاه درک روند تولید، و هم از نظر تربیت فنی آموزندگان، 

 شکل بخشد.

ر با شوند مگان است آفریده نمیبدین معنی، مرد نو و زن نویی که جامعه خواستارش

ای که در خدمت خیر عموم باشد. این کار تولیدی است که شرکت در کار تولیدی

از کند و بدان بمنبع شناخت این آفرینش جدید است، شناختی که در آن رشد می

ن گرا باشد، زیراکه اگر چنیتواند در سرشت خود نخبهگردد. چنین آموزشی نمیمی

ر فکری ر یدی و کااهداف سوسیالیستی، به تقویت تقسیم میان کا باشد، برخالف

 خواهد انجامید.
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بلکه باید بر این دوگانگی فائق آمد تا در آموزش نوین دبستان و دبیرستان و دانشگاه 

اساساً نتوانند از کارخانه یا از فعالیت تولیدی در مزارع کشاورزی تمیز داده شوند. و 

ها قرار گیرد. و حتی وقتی که آموزش، به مقتضای و در روی آننیز آموزش نباید ر

د برتر گیرد، نبایزمینۀ نظری آن، در بیرون از کارخانه و فعالیت کشاوزی صورت می

 ها مدرسه نیستند.ها شمرده شود، یا تصور رود که آناز آن

 ایتوان مدرسه را چون مؤسسهدر بینش پویای وحدت میان عمل و نظر، هرگز نمی

ی «بازار»دادن دانشی گلچین شده است. آن را دیوانساالر تعریف کرد که کارش انتقال

توان شمرد. عالوه بر این الزم است که بر دوگانگی میان کار برای یادگرفتن هم نمی

میان  گیر دوگانگیغالب آمد. و این غلبه باید دامنو کار فکری، و میان عمل و نظریه 
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آموزاندن و آموختن، و میان دانشی که امروز وجود دارد و آفرینش دانش نو، نیز بشود. 

ه به ها مدرسطور که رفیق سامورا ماچل گفته است، با غلبه بر این دوگانگیو همان

را خواهد « دانش بازار»عنوان مرکز آموزشی دموکراتیک جای مدرسه به عنوان 

 گرفت.

دهد، از میان شده را انتقال میای، معلم مستبد که دانشی گلچیندر چنین مدرسه

 کند. به جای آنان، باز بهرود؛ و نیز شاگرد منفعلی که چنین دانشی را جذب میمی

نقل از ماچل، معلمان و متعلمان فعال بپا خواهند خاست: معلمانی که ضمن تعلیم 

 دهند.شاگردانی که حین یادگرفتن یاد می آموزند ومی

ای اجتماعی است که حضور دهقانان و گونه هماهنگ با برنامهآموزشی از این

برند نحوی فزاینده به نقش خود در بازسازی جامعه پی میکارگران شهری را که به

دارد. در چنین آموزشی، در تعریف اینکه چه باید دانسته شود، دخالت گرامی می

وزندگان به عنوان بخشی از برنامه باید موردتوجه قرار گیرد. منظور این است که آم

وشنودی میان معلمان و آموزندگان فعال، به عنوان مهر اعتباری بر عمل رابطۀ گفت

دانستن و شناختن، نتیجۀ هدفی برای آموختن نیست که از طرف استاد به شاگردان 

 آید.تعریف آنچه دانستنش الزم است بر میعرضه شده باشد، بلکه از روبروشدن با 
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آنکه به هیچ روی سازماندهی شرکت آموزندگان در تعریف محتوای آموزش، بی

دا شود، فمحتوا، تا آنجا که به موضوعات اساسی جامعۀ در حال بازسازی مربوط می

 گردد، دارای اهمیتی است که در آن هیچ حرفی نیست. و نیز حق آنان است که به

کنندگان فعال در تعریف آنچه نیاز به دانستنش دارند اظهارنظر کنند تا عنوان شرکت

 بهتر بتوانند به خیر و صالح عمومی خدمت کنند.
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ح بیسائو چه چیزی الزم است که در سطپرسیم که در گینهبدین ترتیب، وقتی می

 بر مسألۀ آموزش بزرگساالن و مرحلۀ بعد از سوادآموزی دانسته شود، دقت خود را

از  ها چون بسیج شوندکنیم، یعنی بر خطی که تودهمتمرکز می« ایخط توده»یک 

 گیرند. در این جریان آنان کارسازان فعالند.آغاز جریان تشکل خود پیش می

بدین معنی سوادآموزی و آموزش در مرحلۀ پس از آن، هم از آغاز، و عبارت است 

 ها.ها، نه بر تودهاز کارکردن با توده

و نه آموزندگان صاحب  –، آموزندگان فعال «1مرکز دموکراتیک»در مدارسی مانند 

کند کنند. این کار تضمین میبخشیدن به برنامۀ درسی شرکت میدر سازمان –امتیاز 

گاه فدا نخواهد شد. همین امر باید در سوادآموزی که اهداف اساسی برنامۀ جامعه هیچ

زرگساالن صدق کند. ملموس ساختن این اهداف مستلزم و مرحلۀ بعد از سوادآموزی ب

وضوح و روشنی روابط میان تولید و آموزش، که سوادآموزی و مرحلۀ بعد از آن جز 

 باشد.ای از آن نیست، میچهره

شوند که برنامۀ سراسری جامعه مشخص شده باشد. چرا این روابط هنگامی آشکار می

ائل د تولید شود؟ چگونه باید تولید شود؟ این مسشود؟ چه چیزی بایفالن چیز تولید می

هایی دارند به صورت روابط اجتماعی در تولید، و نقشی که کارگران ایفا انعکاس

 شود.مند میکنند، و نیز بر این مسأله که چه کسی از تولید بهرهمی

وسایل تولید از یک سو و کارگران  –داری عوامل مختلف تولید انداز سرمایهدر چشم

 یکدیگر در خدمت به سرمایه ترکیب با –از سوی دیگر 
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دار شوند. قسمتی از سودهای انباشته، که به کارگری که کار خود را به سرمایهمی

ر رسد. قسمت دیگدار به مصرف میشود، برای رفاه سرمایهفروشد پرداخته نمیمی

                                                           
1 The Democratic Center 
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ری برای شود که بالمآل کاالی بیشتصرف خرید کار بیشتر و ابزار تولید بیشتر می

بابت  نه از –دار معطوف به تولید کاالست کند. پس عالقۀ سرمایهفروش تولید می

ها به عنوان وسیلۀ مبادله، یعنی کاالهای قابل ها بلکه از بابت ارزش آنمفیدبودن آن

های شان مجموع ارزشتولید کاالهایی است که ارزش»فروش. عالوه بر این او در پی 

گذاری او در تولید، یعنی وسایل تولید و کار، را جبران کند و از آن فراتر سرمایه

 ]3[«.رود

 دهندخرج میآنچه کارگران به عنوان مزد در مقابل تالشی که در عمل تولید به

آنچه برای زندگی در کنند فقط با حداقل تالش آنان مطابقت دارد. دریافت می

دسترس آنان است نیز در حداقل است. و به این قرار طبقۀ مزدبگیر خود را بازتولید 

 کند.می

کارگری که از محصول کار خود محروم شده است در تعیین آنچه تولید خواهد شد 

عی شود به نیازهای واقای که مقدار قابل توجهی از آنچه تولید مینظری ندارد. تا درجه

آید که نیازهای جدیدی اختراع شود. بدین ترتیب گردد، و الزم میراد مربوط نمیاف

کوشد از سوسیالیسم شود که در حالی که میجامعه هنگامی دچار تردید و ابهام می

رود با شود. اگر جامعه در این راستا پیش بگرایی میپیروی کند فریفتۀ افسانۀ مصرف

فش تولید کاال برای فروش خواهد بود. سوسیالیسم در دار ندارد هداینکه طبقۀ سرمایه

 ]4[«.دارانبودن سرمایهداریجامعۀ سرمایه»کلی متفاوت با وجود خود، چیزی است به

مسخره جلوه کند، اما وصف حال « اکنون دارید بخریدهر چه را هم»شاید عبارت 

ی در این جامعه ای مصرفی، است. نقشی که آگهداری، یعنی جامعهای سرمایهجامعه

یادی راستی بندارد به –که در آن ازخودبیگانگی وجدان دائماً رو به افزایش است   -

است. برای آنکه تصمیم به خریدن لوبیا یا برنج بگیریم نیازی به آگهی نداریم، اما 
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برای خریدن عطری از این مارک یا از مارک دیگر، حتی برای خریدن این نوع یا آن 

 ستیم.محتاج به آگهی ه –بندی باشد شان فقط در بستهلو اگر اختالفو –نوع برنج 

 ، خصوصی یا دولتی، رفاه کل جامعهداراگر به جای رفاه سرمایه
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معنی و  –که برای توسعه ضرورت دارد  –ناظر بر تولید باشد، آنگاه انباشت سرمایه 

کلی متفاوت خواهد داشت. جزئی از سرمایۀ انباشته که به کارگر پرداخته هدفی به

شود، از او گرفته نشده است بلکه سهم اوست در رشد و توسعۀ جامعه. و آنچه با نمی

 شود کاالیی نیست که بنا به تعریف لزوماً برای فروش باشد، بلکهاین سهمیه تولید می

جتماعی الزم. به این منظور اگر جامعه بخواهد که جامعۀ کاالیی است از نظر ا

چیز را به تصادف واگذارد کارگرانی شود که رهبری آن، هم از این گرایش که همه

تن زند و هم از تحکیم به دیوانساالری پرهیز کند، باید خود را به نحوی انقالبی 

لی از نظر طبقاتی آگاه، وداری است، و در نتیجه ای که سرمایهبازسازی کند. در جامعه

فاقد هشیاری سیاسی است، کارگران از دیدگاه طبقۀ مسلط رفاه بیشتری دارند. از سوی 

اد در گراید هر چه هشیاری سیاسی افرای انقالبی که به سوسیالیسم میدیگر، در جامعه

اشد، بای از کارگران تبدیل شود  بیشتر رود تا به جامعهای که میراه بازآفریدن جامعه

تر است. آگاهی سیاسی آنان در دیدی که نسبت به تالش آنان در راه تولید صمیمانه

داری یکی از اهداف آموزش آید. در جامعۀ سرمایهشمار میتولید دارند عاملی به

ای مزدبگیر است که مجبور است کار خود را به طبقۀ کارگران دوام و بقای طبقه

برای بازتولید این طبقه الزم است آموزشی است که  دار بفروشد.  آموزشی کهسرمایه
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. همچنان 1دهدپیوسته کارایی کارگران را در سهمی که در روند کار دارند، افزایش می

 گوید، درکه مارکس می
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زهایی شود، چیدار خریده میوسیلۀ سرمایهفقط چیزهایی دخالت دارند که به»این روند 

 ]5[طرف کار، و از سوی دیگر وسایل تولید.از یک «: که متعلق به اوست

ای هرچه ترکیب این دو، یعنی کار و وسایل تولید در تولید چیزهایی که ارزش مبادله

ح تر است. واضسودآورتر باشد وضع دلخواه –یعنی کاالهای باب بازار  –زیاد دارند 

 یتواند افشااست که هدف آموزشی که در خدمت این ترکیب سودآور است نمی

کردن آن ساز این جریان باشد. پس کاری که باید بکند پنهانسرشت از خود بیگانه

طرف و آن هم در قالبی که بی« فوت و فن کار»کردن آموزش به انتقال است و تبدیل

 نماید.می

 ت.داری اسهای مهم رابطۀ میان آموزش و تولید در جامعۀ سرمایهاین تنها یکی از جنبه

باشد، و ای که در اندیشۀ بازسازی خود در خطوطی سوسیالیستی میبعکس، در جامعه

زش گرفتن است، آموگذارد که در حال شکلای میبنیاد خود را بر واقعیت مادی تازه

 نحوی بارز افشاگر و انتقادی باشد.باید به

                                                           
داری دادن درکی منظور من از این اشاره این نیست که هدف از آموزش کارگران در جوامع سرمایه 1

داری ضرورت ندارد. مطلب کامالً عکس این کلی از روند تولید است. چنین درکی برای نظام سرمایه

م بیستکار و سرمایۀ انحصاری: انحطاط کار در سدۀ )در کتاب  Harry Bravermanاست! هری بریورمن 

Century thLabor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in 20هرچه علم »گوید: ( می

ری کنند؛ هر قدر ماشین ابزار فکبیشتری با روند کار بیامیزد کارگران کمتر این روند را درک می

ر بیشتر نیاز چه کارگفهمند؛ هر گردد و کمتر آن را میتری شود تسلط کارگران بر آن کمتر میپیچیده

فهوم ای که در مداند. این است ورطهبه دانستن داشته باشد، تا به هنگام کار انسان بماند، کمتر می

 «نهفته است.« مهارت متوسط»
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گرایی یا دیوانساالری جامد به ای به سوی مصرفگیری چنین جامعهاز این نظر جهت

اندازه دارای تناقض است که از آن نظام آموزشی مستبدانه و تجویزگری پدید همان 

شدن آید که زادۀ همان جمود دیوانساالرانه است. در چنین نظامی برای یکی

آموزندگان و آموزانندگان مبارز، به معنی اصیلی که سامورا ماچل تعریف کرده است، 

 جایی نیست.

ایم، ولی مایلم که د که از مطلب دور افتادهدر اینجا، اگرچه ممکن است گمان رو

، و تجربۀ شیلی 1964دربارۀ تجربۀ برزیل در سوادآموزی بزرگساالن پیش از کودتای 

در حکومت دموکرات مسیحی و زیر رهبری وحدت خلقی، تفسیری کنم. شاید فقط 

م روشن ایها پرداختهبا چند اشاره و توضیح بتوانیم نکاتی را که در این نامه به آن

 سازیم.

تجربۀ برزیل زیر سرپرستی یک نظام خلقی صورت گرفت. درآنجا توانستیم هم از 

فضاهای آزادی که در اختیار ما گذاشته شد و هم از انگیزۀ نیرومندی که برای 

 های شهری و در بعضی نواحی مردمهسوادآموزی تود
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روستایی وجود داشت، استفاده کنیم. در نواحی روستایی این انگیزه به طور عمده در 

جاهایی وجود داشت که مردم، با نوعی ستیز، درگیر تالش برای تملک مجدد زمین 

ل، های دهقانی، خاصه در شمال شرقی برزییا مبارزه برای دستمزد بیشتر بودند. اتحادیه

ن این یابی آنان. اما گفتیختن دهقانان و روحیۀ سازمانای هستند از نتایج برانگنمونه

نکته بسیار مهم است که پیکار برای سوادآموزی بزرگساالن نبود که موجب پیدایش 

د ها پدیای که بعدها در آنها، با توان مبارزاتیهای دهقانی شد. این اتحادیهاتحادیه

ین دور هم جمع شدند که وجود نیامدند... دهقانان در آغاز برای اآمد نیز به

د. شان، بجوینهایی برای مسائل حیاتی خود، از جمله تدفین صحیح مردگانحلراه
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شد و بعداً تر میشک این تجربه آنان را به اعمالی رهنمون شد که پیوسته سیاسیبی

آنان را درگیر مبارزه برای تملک مجدد زمین و دستمزد بیشتر کرد. این بود که دست 

ی رسد که نوعی تجربۀ تندروانه براوادآموزی معنایی بخشید. پس بنظر میآخر به س

نفس مبارزه الزم است، حتی اگر این تجربه خود موجب هیچ تغییری در روابط 

اجتماعی تولید نشود. در نظر بسیاری سوادآموزی در این موقعیت ابزار دیگری بود 

 ساختن روابط.برای دگرگون

، اولی با شرکت 1961در  1ر نواحی روستایی پرنامبوکودو اعتصاب بزرگ کارگری د

هایی واضح از این گر نمونهاعتصاب 230000کارگر و دومی با شرکت  83000

 اند.پدیده

بود. در  ترین وجه سیاسیسوادی در برزیل به عالیبدین ترتیب آهنگ پیکار با بی

را میان  پیوند ممکن ترینموقعیتی تاریخی که در آن بودیم به سود ما بود که تنگ

ها برقرار کنیم. پس، در زمینۀ تجربه برزیل رابطۀ آموزش سواد و هشیاری سیاسی توده

میان سوادآموزی بزرگساالن و تولید به صورت انتقاد از وسایل و ابزار تولید 

ای که، تا امروز نیز، شاخص کل کشور است تجلی کرد. این مطلب داریسرمایه

هری و در تحلیل انتقادی از روابط اجتماعی تولید در نواحی خصوص در مراکز شبه

 روستایی صادق است.
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به دالیلی روشن، بر این اندیشه نبودیم که سوادآموزی بزرگساالن را، فقط به صورت 

 سوادان، با تولید مربوط سازیم.آموزش فنی بی

آنکه سرشت ملی خود را از دست دهد، به همین دلیل بود که پیکار در برزیل، بی

 ای که هشیاری مردم هنوز نهفته بودهایی را مستقر ساخت. بین کار در ناحیهارجحیت

                                                           
1 Pernambuco 
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شد، ما در انتخاب دومی تردید به خود راه ای که طغیان خلق به چشم دیده میو ناحیه

 ندادیم.

سوادی در دو دورۀ متمایز صورت گرفت: مرحلۀ نخست، ا بیدر مورد شیلی، پیکار ب

های مسیحی؛ و مرحلۀ دوم طلب دموکراتدر چهارچوب حکومت بورژوایی و اصالح

 .ای سوسیالیستی داشتدر زمان حکومت جبهۀ وحدت خلق که نظر به آفریدن جامعه

ران، اما نی کارگدر هر دو مرحله سوادآموزی در شیلی همراه بود با تولید و با تربیت ف

 های سیاسی، دو نظام حکومتی نقاط مقابل یکدیگر بودند.در مورد بینش

مایل ها با تتوان گفت که در مورد برزیل انگیزش برای سوادآموزی در میان تودهمی

 داد دیدی مبهم و نامشخصبه تغییر مرتبط بود، هرچند که نسبت به آنچه روی می

 وجود داشت.

های مسیحی( انگیزۀ سوادآموزی اول )زمان حکومت دموکراتدر شیلی در مرحلۀ 

بخشیدن به اصالحاتی که تحقق پذیرفته بودند، مانند اصالحات مرتبط بود با عمق

ارضی. این به نوبت خود، به سوادآموزی بزرگساالن نقشی عملکردی داد. در دورۀ 

 وحدت خلقی این کیفیت افزایش، و این نقش گسترش یافت.

خن های فرهنگی سزدند یا در حلقهات دهقانان شیلیایی که با من گپ میبسیار اوق

ده بود وجوی سواد رهنمون شگفتند به دالیل بسیار قابل لمسی که آنان را به جستمی

ورزیدند که پیش از اصالحات ارضی دلیلی نداشتند کردند. آنان تأکید میاشاره می

رایشان امکان و ب« فهمیدمی»کارفرمایشان  که خواندن و نوشتن بیاموزند، حتی وقتی که

 «کرد.استفاده از حروف دردی از آنان را دوا نمی»آورد. زیرا این کار را فراهم می

 انگیز است.ست، اما همچنان مسألهبیسائو متفاوت امورد گینه
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 «واقعیتی فرهنگی و عاملی از فرهنگ»بخش به عنوان چون و چرا جنگ رهاییبی

شدن هشیاری و خلق شد. فقط تصادف و اتفاق )آمیلکار کابرال( نوعی ماما برای زاده

مبارزۀ »ای فرهنگی که السا و من از آن دیدن کردیم رفقا گفتند: نبود که در حلقه

امروز همان مبارزۀ دیروز است، با چند تفاوت. دیروز اسلحه در دست در پی بیرون 

چنان با هوشیاری، اسلحه در دست، مبارزه در راه راندن اشغالگر بودیم. امروز، هم

 «کنیم.مان را دنبال میتولید برای بازسازی وطن

 –یاد دارم که در همان جلسه رفیق دیگری به من گفت که مبارزه در راه تولید باز به

مستلزم تعهد کامل به مصالح جمعی است، که باید  –که باید نتیجۀ کار همه باشد 

 ز منافع شخصی شمرده شود.تر اهمیشه مهم

ر بخش هشیاری سیاسی اکثریت مردم دفرض کنیم که در نتیجۀ رشد در مبارزۀ رهایی

ه در ماند کای باقی میهایی باشد که آوردم. با وجود این مسألهسطح روشنی نقل قول

ای اساسی اش اندیشه کنیم. مسألهحیطۀ ارتباط میان آموزش و تولید است و باید درباره

ای سوادآموزی و مرحلۀ پس از آن، و محدود ساختن تنها با سازماندهی برنامهست و نها

 دی مربوط است.سواخود به این قلمرو، ارتباط دارد بلکه با درستی و اعتبار پیکار با بی

کنم که تغییرات در روابط اجتماعی تولید در کشور وقوع یافته به این واقعیت اشاره می

ه ای بها تغییراتی است که لزوماً بعد تازهوقوع یافتن است. اینو باز هم در حال 

شود، تر میتر و ژرففراگرفتن خواندن و نوشتن و به ادامۀ آن، وقتی که گسترده

 افزاید.می

آنکه طور که پیشتر گفتم، سوادآموزی در نواحی روستایی، حتی بیدر برزیل، همان

یر ی از جمعیت دهقانی واحد معنی بود که درگتغییراتی روی داده باشد فقط برای کسان

ها را ابزاری تازه برای مبارزۀ خود های ستیز و تعارض بودند، و این موقعیتموقعیت

خش به ببیسائو چنین نیست، زیرا مردم در مبارزۀ رهاییدیدند. موقعیت در گینهمی
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به ارمغان  آنانتوانست برای سوادی نمیاند که هیچ پیکاری با بیچیزی دست یافته

 آورد.

ۀ سیاسی روشنی جنببیسائو بهامروز سوادآموزی بزرگساالن و مرحلۀ بعد از آن در گینه

 موزش در دگرگونی و تحولی که صورتدارد. این آ
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پذیرد به نقطۀ رجوعی مادی نیاز دارد که بتواند چشم اکثریت عظیم مردم را نسبت می

شتن زم است که اکثریت نیازی راستین به خواندن و نوبه آن بگشاید. به بیانی دیگر، ال

کرد را درک کنند، یعنی چیزی را که اگر زمینۀ عینی به صورت سنتی خود عمل می

که  ای نیز صادق استآمد. این گفته حتی برای مناطق پیشتر آزادشدهوجود نمیبه

ور تأمین ی، به منظبخش بوده و در تالش برای تولید کافشان درگیر مبارزۀ رهاییمردم

 قاییافریوسیلۀ حزب ای که بهاند. در کار آموزشیکردهخوراک مبارزان، شرکت می

 انجام شده است مسألۀ مشابهی مطرح است.

 ای که روابطپیوند دادن آموزش بزرگساالن و مرحلۀ بعد از آن به تولید در ناحیه

ها، از اونیکرده است، و تع اجتماعی تولید آغاز به تغییر در جهت تولید سوسیالیستی

اند یک چیز است، و تالش در جهت همین روابط وجود آمدهپا تا سر، با این روحیه به

 دیگر. کلیدر جایی که در شرایط و وضع مادی هیچ تغییری روی نداده است چیزی به

اند. چون زمینه تغییر در اولی سوادآموزی و مرحلۀ بعد از آن جوابگوی نیازی واقعی

شود گرایش، به حکم ضرورت، به سمت پویاترشدن است. کند و وضع بهتر مییم

دیدی را که افراد از  –خود نحوی خودبههر چند نه لزوماً به –این وضع از یک سو 

های آنان تر شدن افقدهد؛ و از سوی دیگر به گستردهواقعیت دارند تغییر می

ترتیب  شوند. بدینشان کنجکاوتر میهای دیگر جهانانجامد. آنان نسبت به قسمتمی

بسا چیزها که در زمینۀ قدیمی معنی نداشتند، زیراکه عملکردی نداشتند، در زمینۀ 
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سوادی قهقرایی به شوند. در چنین اوضاع و احوالی امکان بیدگرگونی مهم می

 شود.حداقلی که طبیعی و عادی است محدود می

موجود نباشد احتمال شکست از همان آغاز کار در مورد دوم، هرجا که شرایط تغییر 

 سوادی قهقرایی بسیار زیاد است.با پیکار سوادآموزی همراه است: احتمال بی

اینکه گفته شد، صرفاً اظهار عقیده نیست بلکه بیان واقعیاتی است که در تجارب 

 مختلف سوادآموزی بزرگساالن، در هر جا که صورت پذیرفته محقق شده است.

 بیسائو، هرچندسوادی در گینهبی لیل است که به نظر ما پیکار بابدین د
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که فرایند دگرگونی آغاز شده است،  1ای شروع شودبعدی ملی دارد، باید در نواحی

ها و در صورت امکان در جاهایی که مطابق برنامۀ دولت و حزب تغییراتی در آن

ی چند تواند انگیزۀ تغییراتواد میوقوع خواهد پیوست. مطابق این فرضیه آموزش سبه

 شود.

توان به اهمیت کمیسیون مشترکی که رفیق ماریو کابرال قصد ایجاد آن بار دیگر می

را کرده است پی برد. این کمیسیون که ارتباط خیلی نزدیک با دولت و حزب خواهد 

خواهد  سوادی دنبالکند که پیکار با بیهایی را معین میمشیداشت شکل کلی خط

 کرد.

ها شرایط مادی رو به بهبود دارد ای که در آنشروع کردن پیکار فقط در نواحی

 سازد.تر میکند، بلکه نتایج آن را مطمئنسرشت ملی پیکار را نفی نمی

                                                           
منظورم نوع کاری است که باید به توسط نیروهای مسلح خلق در « شروع شود»گویم وقتی که می 1

های شهری بیسائو در جریان است با آن نجام شود و کاری که در برخی قسمتدرون نیروهای مسلح ا

 پیوند دارد.
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حتوای دادن به مکردن آنچه باید دانسته شود، یعنی به هنگام سازمانهنگام مشخصبه

آنکه برنامۀ کلی جامعه از نظر دور از آن، باید، بی ای سوادآموزی و مرحلۀ پسبرنامه

ای را که کار در آن آغاز شده است در نظر گرفت. براساس شود، شرایط مادی ناحیه

د آید. پس هر واژۀ زایا بایتر حاصل میاین شرایط محلی است که درک موقعیت کلی

ای، یل ناحیهیعی به تحلطور طبتحلیلی را میسر سازد که از تحلیل محلی آغاز گردد و به

 ای، و باالخره جهانی بسط یابد.ملی، قاره

 شناختی، بر آموزش بعد از سوادآموزی نیز قابل اطالق است.همین اصل روش

اش را، که در معنی« برنج»فقط برای اینکه مثالی زده باشیم، ممکن است واژۀ زایای 

ع از موضوعی ببینیم که با شرو بیسائو جای حرف نیست، اختیار کنیم وبرای مردم گینه

تنها ای را، نهغنی که این واژه به آن اشاره دارد ممکن است قسمت اعظم محتوای برنامه

رای د از سوادآموزی، و حتی ببرای مرحلۀ سوادآموزی بزرگساالن بلکه برای مرحلۀ بع

 سطوح
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 ابتدایی و متوسطه، سازمان بخشید.

زند باید به اصول کلی سیاسی حزب و حکومت، میتیمی که دست به چنین اقدامی 

، کند چه چیز را باید دانستای توجه داشته باشد که معین مییعنی برنامۀ اجتماعی

چگونه، چرا، به مصلحت که باید دانست؛ و نیز چه چیز را باید تولید کرد، چگونه، 

 چرا، برای چه و برای که باید تولید کرد.

شته آنکه نظم رضوعی مربوط به واژۀ برنج بپردازم، و بیآنکه به همۀ مطالب موبی

گر کنم که لزوماً با بسیاری دیها اشاره میدقت رعایت کنم، به برخی از آنمطالب را به

 شود مربوط است.ها نمیکه در اینجا ذکری از آن
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موضوع هر یک از واحدهای فراگیری یا دانشی که عرضه خواهم کرد فقط حکم مثال 

های مختلف وسیلۀ یک تیم ملی که رابط بین رشتهد. وقتی که این موضوعات بهرا دار

قتی تری تنظیم خواهند شد. و نیز وباشد مورد بررسی قرار گیرند به نحو دیگر و کامل

 هایی که تصورشانکه این موضوعات مورد بحث آموزندگان واقع شدند با زیر و بم

ه دادن بدین طریق آموزندگان به سازمانبرای ما ممکن نیست غنا خواهند یافت؛ ب

 ای آموزش خود کمک خواهند کرد.محتوای برنامه

م به ه« برنج»به عنوان مدخلی بر مطالعۀ واحدهای مختلف برنامه که حول موضوع 

توان به تحلیل رابطۀ آدمیان با طبیعت پرداخت. همیشه واقعیت شوند، میمربوط می

 کنیم.ر این واقعیت را به عنوان نقطۀ مرجع اختیار میمجسم آموزندگان و تجربۀ آنان د

کردن یک رشته نکات مهم است. فقط به معدودی اشاره چنین تحلیلی مستلزم روشن

با  شود، بلکههاست. تحلیل کار از مفهوم کار شروع نمیکنم. کار یکی از اینمی

 گردد.پردازند آغاز میواقعیت مجسم کاری که افراد بدان می

، در درجۀ اول، روند کنش متقابلی میان طبیعت و آدمی است، روندی که در آن کار»

ظیم برد، آن را تنآدمی با کنش خود، به کنش متقابل مادی خود با طبیعت پی می

 ]6[«شود.کند و بر آن مسلط میمی

 گشاید،ن بحث دربارۀ فرهنگ را میآنگاه بحث دربارۀ کار راه امکا
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رهنگ دهد: فترین واحدهای مطالعه را تشکیل میخود یکی از مهم خودیبحثی که به

آمدن بر وجوه منفی و هویت ملی، وجوه مثبت و منفی این فرهنگ، ضرورت فائق

، نامید، فرهنگ و تولید برنجمی« های فرهنگضعف»ها فرهنگ، که کابرال معموالً آن

ب، رقص، تجاوز سازی با چوفرهنگ و تندرستی، فرهنگ و غنا، شعر، مجسمه

 فرهنگی، از خود بیگانگی فرهنگی.
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از سوی دیگر تحلیل کار مطالعۀ فرایندهای کار و سازماندهی اجتماعی آن را ممکن 

داری، هداری، سرمایهای گوناگون تولید را: پیش از سرمایهسازد، یعنی مطالعۀ شیوهمی

 که منظورم از آن –داد توان به روشی ساده انجام سوسیالیستی. همۀ این کارها را می

 گرایانه است و نه پرعالمانه.نه ساده

دوست دارم که در این مرحله بر چند نکته تأکید ورزم. نخست آنکه مقدماتی بودن 

دی را های بعهای واحدروی به معنی آن نیست که نتواند به بحثیک موضوع به هیچ

م متنوعی برایشان الزبصری -ها، که تدارک وسایل سمعییابد. دوم آنکه در بحث

 کنندگان جایی گذاشت.است، نباید برای سخنرانی خشن و گسلندۀ شرکت

در پایان تأکید بر این نکته به نظر من مهم است که موضع نه همواره صریح و روشن 

بیش از حد لزوم نظری است و در نتیجه مورد »اند که چنین موضوعی کسانی که مدعی

مبتنی « شودوسیلۀ آنان فهمیده نمیوستایی نیست، و حتی بهعالقۀ کارگران و دهقانان ر

 گرایانه است.بر بینشی نادرست از نظریه و، در حد کمال، نخبه

داد حزبی تشکیل می 1گرایانآمیلکار کابرال در مجالس بحثی که برای تربیت فعل

عینی  راستی متحقق وموضوعاتی را که اهمیت زیاد عملی یا نظری داشتند به روشی به

أکید شمرد. تگاه استعداد فهم رفقای دهقان را خوار نمیکرد. هیچتجزیه و تحلیل می

بقاتی کند که خودکشی طکرد که روشنفکر طبقۀ متوسط باید شهامت داشته باشد می

 تا به صورت
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به هنگام درک،  فعال بودن ذهن (1شود: های فلسفی اطالق میاز آموزه( به یکی activismگرایی )فعل 1

به اهداف  ( اعتقاد به عمل شدید، مثالً زور، برای رسیدن3( خالق بودن فعالیت؛ 2 نه منفعل بودن آن؛

 سیاسی.
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کارگری انقالبی دوباره تولد یابد، و بتواند به مبارزۀ برای رهایی یاری دهد. برای او 

 ن گفته نه کلیشه بود و نه بازی با کلمات.ای

گفت. هرگز خود را تنها مالک حقیقت و دارندۀ آمیلکار کابرال آنچه را کرده بود می

شمرد که باید آن را، همراه با حرکات نمایشی زودگذر آن دانش انقالبی نمی

ر انقالبی های به همکاران دهقانش تقدیم کند. بعکس، مانند غیرگرایانه، به عنوان هدیه

آموخت و، به همین دلیل، آنان نیز دائماً راستین همواره معلمی بود که از مردمش می

 گرفتند.از او چیز یاد می

های معدودی ، مثال«واقعیت»و از « وحدت در مبارزه»و « نقش دهقان»های او از تحلیل

 ام.ها اشاره کردهاز موارد بسیار است که به آن

روع کلی متفاوت بود. ششود، بهکه به گذشتۀ دور مربوط میتجربۀ من در رسیف، 

ر شد و دقدر که در قلمرو بعد از سوادآموزی بود، به سوادآموزی مربوط نمیکار آن

شد که نظر رسد، چندان توجهی به این نکته نمیظاهر باطن بهآن، هرچند به

 سواد.های فرهنگی باسواد بودند یا بیکنندگان در حلقهشرکت

ندیده به من دست در آغاز کار تعجبی که از مواضع انتقادی این کارگران مدرسه

داد ناشی از برداشتی بود که تا آن زمان داشتم، و آن این بود که چنین مواضعی را می

گرفتند. سرچشمۀ تعجب من در موضع طبقاتی من اختصاصاً دانشجویان دانشگاه می

گرای هتر آن باشد که بگویم که تربیت نخبیقشاید دق –ام بود که تربیت دانشگاهی

 کرد.آن را تشدید می –دانشگاهی من 

در نتیجۀ این تجارب نخستین بود که به آموزش بزرگساالن سر سپردم. و از آن پس 

ام که مطلبی دربارۀ درک انتقادی فرهنگ را به عنوان جزئی هرگز در این تردید نداشته

 ن پیشنهاد کنم.از مقدمۀ تحصیل خواندن و نوشت
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هم به« جبرن»کنیم که حول کلمۀ پذیری توجه میاینک به برخی از موضوعات امکان

 شوند: تولید برنج، جغرافیای برنج، تاریخ برنج، برتج و تندرستی.مربوط می
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 تولید برنج

ای بیسائو، با شروع کار به کمک تحلیل این موضوع در ناحیهتولید برنج در گینه

ایی که کار سوادآموزی و مرحلۀ بعد از سوادآموزی در آن جریان دارد. جغرافی

روابط اجتماعی تولید. فنون کشاورزی کاشت و برداشت برنج در نواحی مرطوب 

ار های کهای کار سنتی، شیوهکردن زمین برای کاشت. شیوهو خشک هر دو. آماده

ی قومی مختلف، هاانداز فرهنگی گروههای گیاهی. چشمجدید. شناخت آسیب

ها. تحلیل تطبیقی کشت برنج با کشت چیزهای ابزار کار و فنون مربوط به آن

، 1ی شیرینزمیندیگری که برای بازسازی کشور الزم است: بادام زمینی، گندم، سیب

 های کشاورزی. وسعت، بالدر. کشاورزی و صنعت. تولید و توزیع فراورده2مانیوک

در هکتار، اقدامات الزم برای افزایش اراضی زیر اراضی زیرکشت و مقدار تولید 

کشت و ازدیاد تولید در هکتار. اهمیت برنج در اقتصاد عمومی کشور. توزیع داخلی 

های تجارت خارجی. تقسیم و برنج و ظرفیت بالقوۀ تجارت خارجی آن. عامل

 ها.های تولید برنج و جز اینهای دفاع ملی. تعاونیبازسازی کشور. مصلحت

 رافیاجغ

هایی که کار بیسائو؛ البته با شروع از ناحیهنواحی جغرافیایی کاشت برنج در گینه

 المللی کاشت برنج.ها در جریان است. جغرافیای بینسوادآموزی در آن

 

                                                           
 رود. کار میدار آردی پیچکی است در نواحی گرمسیر که برای تغذیه بهزمینی شیرین، ریشه گرهسیب 1
 مانیوک، یاکاساوا، نوعی گیاه دارای ریشۀ زیرزمینی که نشاستۀ فراوان دارد. 2
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 سیاست

 وع کار با مراجعه به کاشت برنج وبرنامۀ سیاسی دولت، شر
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 ع ملی.های دفاحرکت به سوی تولید به طور کلی. مصحلت

 تاریخ

 بیسائو. برنج در نواحی دیگر جهان.برنج در گینه

 تندرستی

برنج، تغذیه و تندرستی. تندرستی و کار. تندرستی و آموزش. تندرستی، کار، 

 آموزش و بازسازی ملی.

دانم خواهم چند نکتۀ اضافی مطرح سازم. خوب میپیش از به پایان بردن موضوع می

ل های پویایی هر طرحی از این نوع یک رشته مسائجنبه بخشیدن به بعضی ازکه تحقق

 آورد.پیش می

خواهم بر آن تأکید کنم فرصتی است که مثالً، ضمن پژوهش ای که مینخستین جنبه

سی تاریخ آید؛ از راه برربیسائو پیش میجغرافیای برنج برای مطالعۀ جغرافیای گینه

بارزۀ ن مقاومت در برابر اشغالگر، تاریخ مشود، تاریخ اولیبرنج، تاریخ کشور مطالعه می

ای بخش، تاریخی که امروز از طریق نوسازی کشور به مصلحت آفرینش جامعهرهایی

 شود.نو ساخته و پرداخته می

ترین وجوه هم پیوستهترین و بهبیسائو، در متنوعو سرانجام، از راه مطالعۀ تاریخ گینه

 این موقعیت در رابطه با جهان، آگاه شد. توان از موقعیت افریقا، و ازآن، می

اید از های فرهنگ یبکنندگان در حلقهجنبۀ مهم دیگر، نقش فعالی است که شرکت

کردن بحث پیش از برنامه به عنوان طرحی ها ایفا کنند، از جمله عرضهآغاز بحث

ر دها باید ای( برای کار. هرگاه طرح )پروژه( پذیرفته شود افراد و گروه)پروژه
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های مختلف برنامه موضوعی گردآوری اطالعات و معلومات محلی، که برای قسمت

بنیادی است، نقشی فعال داشته باشند. همۀ انواع اطالعات و معلومات باید در محل 

دربارۀ سطح زیرکشت برنج، روشی که بدان روش کاست انجام  –آوری شود جمع

اکنون زیر کشت هایی که همهای قابل کشت و وسعت زمینشود، وسعت زمینمی

  شوند، تعداد سکنۀها روبرو میاست؛ مشکالتی که دهقانان در کارهای روزمره با آن
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 ها.ناحیه، توزیع، وسایل ارتباط، ابزار کار، تندرستی، آموزش، و جز این

فعالیت پژوهشی خود، در حد اعلی، آموزشی است؛ و اطالعات مربیان را هم افزایش 

تر از این، آنکه نتایج آورد. مهمدهد، یا اطالعاتی کامالً تازه برای آنان فراهم میمی

شود. در شیلی دهقانان شده، منبع اطالعاتی بسیار باارزشی برای دولت میحاصل

گونه را اجرا کردند و برای اجتماعات خود به هایی( از اینهایی )پروژهطرح

یافتند، حتی مسئولیت به صورت جدول فرهنگی دست -هایی اجتماعیتشخیص

 ها را نیز پذیرفتند.درآوردن داده

زد، به همین سادگی طرحی که به عنوان مثال آوردم در اطراف واژۀ برنج دور می

 ، یا هر واژۀ دیگر نیز چنین کرد.«بادام زمینی»یا واژۀ « گندم»ممکن بود با واژۀ 

های زایا سر اتی که از واژههای آغازین سوادآموزی تحلیل موضوعدر مرحله

ای و های محلی و ناحیههای قابل لمس در زمینهآورند پیوند نزدیک با واقعیتبرمی

ملی دارند، و لزوماً در سطحی مقدماتی هستند. جریان عمق بخشیدن به این سطح در 

پذیرد. بدین معنی، مرحلۀ بعد از مرحلۀ آموزش بعد از سوادآموزی صورت می

ای است که پیشتر آغاز شده بود؛ و جزئی است از فرایند پیوسته به مرحلهسوادآموزی 

عمیق ساختن و تنوع بخشیدن، جزئی از همان کار شناختن و دانستن که در اولین 

 های آموزش سواد آغاز گردید.مرحله
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ای مسائلی را دربارۀ سازماندهی )هر چه ممکن باید تأکید کرد که اجرای چنین برنامه

متمرکزتر(، و تربیت معلمان مربی، و تهیۀ وسایل ضروری برای تعلیم، پیش باشد نا

 آورد.می

عالوه، در عمل، اگر در برقراری روابط میان تولید و سوادآموزی و مرحلۀ بعد از به

که با  هاییسوادآموزی جویای کارایی، حتی در حداقل، باشیم باید بدانیم که چالش

ا ها رآسانی پاسخ آنتوان بهد و متنوع. همیشه نمیها روبرو خواهیم شد متعددنآن

ان فعال هاست. مربیانی که با آموزندگیافت. تربیت مربیان فعال خود یکی از این چالش

گردند که میانجی این جریان واقعیت متحققی شوند متوجه میوشنود میوارد گرفت

 د.د و دگرگونش سازناست که آنان، یعنی مربیان و آموزندگان، باید آن را بشناسن

 سوادآموزی و بعد از آن، و میان در مجموع، رابطۀ میان مراحل
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، اند. سطح نخستینولید و آموزش، متضمن دو سطح است که سخت در هم بافتهت

چه را تولیدکردن، چگونه، برای چه و برای که تولید  –درک روند خود تولید است 

و سطح دوم واردکردن فنون تازه است که مستلزم ابزارهای جدید و طرز  –کردن 

 هاست.استفاده از آن

مربیان  ای که مسلماً دنیای تربیتاگر درست همین دو نکته را در نظر بگیریم، دو نکته

 ای که همه درگیر آنیمشود، خواهیم دید که مبارزهها محدود نمیگرا فقط به آنفعل

چه حد پیچیده است. نکتۀ مهم این است که در عین آگاهی از چقدر جدی و تا 

گرایی گفتن به آن دچار وسوسۀ کمالبودن و پیچیدگی این چالش، در پاسخجدی

 نشویم.
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آید با منابع اندکی که در دسترس داریم انجام باید امروز کاری را که از دستمان برمی

کاری را انجام دهیم که امروز دهیم؛ فقط بدین راه است که فردا خواهیم توانست 

 توانیم کرد.نمی

 با آغوش برادرانه

 پائولو فریره

 

 

 12نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 سرپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1976سوم فوریۀ 

 رفیق ماریو

 مان دریافت کرده باشید.را دربارۀ دیدار آینده 1باید تاکنون نامۀ میگل
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ای را که به تیم، و خطاب به مایۀ کمال خشنودی من است که رونوشت آخرین نامه

نوشته و ما  ای است که اورفیق مونیکا، نوشتم برای شما بفرستم. این نامه در پاسخ نامه

سوادآموزی و بعد از سوادآموزی های بسیار مهم در کار را از یک رشته فعالیت

 نیروهای مسلح خلق مطلع ساخته است.

                                                           
1 Miguel 
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وسیلۀ مونیکا از ایجاد کمیسیونی ملی، که احتماالً با آن نشستی خواهیم داشت، مطلع به

 شدیم.

کم دربارۀ معتقدم که بر ما واجب است که با این کمیسیون دربارۀ مسائلی چند دست

ام ها با نظاز سوادآموزی و پیوندهای ضروری آنمسألۀ کلی سوادآموزی و مرحلۀ بعد 

آن  ای که شما در پی آفریدنآموزشی کشور، و نیز رابطۀ آموزش با برنامۀ کلی جامعه

عضی ام که رونوشتش را برای شما هم فرستادم به بهستید، صحبت کنیم. در نامۀ گذشته

 از این وجوه اشاره شده است.

 نم.کباشم. آغوش برادرانه را برای همۀ شما باز می مشتاق آنم که در آنجا با همۀ شما

 پائولو فریره

 

 

 13نامۀ 

 

 ژنو

 1976فوریۀ  3

 رفیق ترزا مونیکا

کنم، هرچند در آستانۀ ام. در جواب نوشتن عجله مینامۀ شما را تازه دریافت کرده

ربارۀ دتری با تیم ایم. پس امیدوارم که بتوانم بحث کاملدیدار آیندۀ خود از گینه

 ایم داشته باشم.مطالبی که اشاره کرده

 امروز اجازه دهید که فقط چند واکنش نخستین به نکات اصلی نامۀ شما را ابراز دارم.
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نخستین واکنش مربوط است به آموزش بعد از سوادآموزی. در این باره تا حدی 

تر امۀ ژرفدوره اد تفصیل در نامۀ اخیر خود نوشتم و سعی کردم تأکید کنم که اینبه

 تر همان کار شناختن و دانستن است که در مرحلۀ سوادآموزی آغاز شده است.و متنوع

آید که برای مرحلۀ بعد از سوادآموزی دارید کار بسیار جالب از نامۀ شما چنین برمی

ند رسد، هر چنظر میکنید، که حتی از دیدگاه انتقادی شما نیز خوب بهتوجهی می

 کنید که این نکته دربارۀ همۀ آنچه خواهید کرد صادق باشد.گمان نمی

کنندگان در سمینارهای آموزشی دورۀ بعد اشارۀ شما به کتابی بنیادی، برای هماهنگ

ین فهمم که نقشۀ شما اطور میاز سوادآموزی، به نظر من فکر بسیار خوبی است. این

ندی در مقدمات زبان علمی های چها یا تحلیلهای مختلف مالحظهاست که به کتاب

مرحلۀ اول  که« در سطحی که کامالً قابل فهم اکثریت آموزندگانی باشد»افزوده شود، 

 اند.پایان بردهفراگیری را به

خواهم دربارۀ این پیشنهاد دو نکته را بگویم. باید تأکید کنم که مطلب اول به هیچ می

آن درست در حکم آن است که من با رو جنبۀ انتقاد از پیشنهاد شما را ندارد. بیان 

 کنم. دومی سؤالی است که خود متضمن پیشنهادی است.صدای بلند فکر می

ای برای هر کتاب محتو»گویید: کنندگان میوقتی که با اشاره به کتاب هماهنگ

فهوم ترسم که تیم از ممی« دستوری و عملی بایستی در حدود برنامۀ سال چهارم باشد...

د؛ بیند، متأثر شده باشم، که لزوماً ورود به دبیرستان را تدارک میدبستان مرسو

شود؛ و دبیرستانی که به نوبت خود به عنوان مدخلی برای سطح دانشگاهی شمرده می

 بیسائو وجود ندارد.دانشگاه در حال حاضر در گینه

رخور د ممکن است اظهار نظر من به قصد تیم هیچ ارتباطی نداشته باشد، اما به نظر من

بینیم که چگونه فکر کردن دربارۀ سوادآموزی و بعد از توجه است. بار دیگر می
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ی فوریت، با اقداماتسوادآموزی جدا از کل نظام آموزشی ممکن نیست و چرا باید به

 گرایانه، اینمتحقق و واقع

*144* 

پرتغالی و  اننظام از نو تنظیم شود. در جای دیگر نامۀ خود، وقتی که از مسألۀ تعلیم زب

زنید، به همین رابطۀ میان سوادآموزی و بعد از سوادآموزی و نظام حرف می 1کرئول

 آموزشی اشاره دارید.

گویم برد، الزم است بام باز میبرای روشن ساختن نگرانی خود، که مرا به نامۀ گذشته

 –انونی و بدتر از آن، ق –ارزی رسمی که باید، هم از آغاز، از برقراری هر نوع هم

ی هامیان محتوای برنامۀ سوادآموزی و بعد از سوادآموزی با سطوح مختلف کالس

ویژه از این جهت درست است که باید، هر مدارس رسمی اجتناب کنیم. این گفته به

چه زودتر که ممکن شود، به جای مدارس مرسوم گونۀ جدیدی قرار داده شود که با 

 .2برنامۀ سراسری جامعه سازگار باشد

ترین چیز این است که شاگرد کالس سوادآموزی درگیر کار در حال حاضر، مهم

سی تر خواهد شد. کتر و متنوعشناختن و دانستنی شود که ادامه خواهد یافت، و ژرف

نباید در پیش روی خود افسانۀ دبیرستانی را داشته باشد که ورود به آن فقط در صورتی 

های سوادآموزی و بعد از سوادآموزی مقتضیات همیسر خواهد بود که بتواند در دور

دبستان را برآورد. پس مهم است که نظام جدید آموزشی، که از عمل اجتماعی کشور 

                                                           
های های افریقای غربی )با زبانزبانی که از تماس و آمیزش یک زبان اروپایی با زبان creolکرئول  1

 دیگر( حاصل آمده باشد.
وزش ارزی میان آمگرفتن نظام جدید آموزشی، برقراری هممنظورم این نیست که در آینده، با شکل 2

 ای ناممکن خواهد بود.بعد از سوادآموزی و سطوح مختلف آموزش پایه
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سربرخواهدآورد، به هیچ مفهوم، به شکل هرم نباشد، یعنی کلی نباشد مرکب از 

 کردن شاگردان برای مرحلۀ آموزشی باالتر است.اجزایی که کارشان گلچین

هایش ترتیب آموزش ابتدایی، که هر چند مسئولیتش با نظام کل است، و رابطه بدین

که به نقطۀ باالتری رهنمون شود شمرده « گذرگاهی»ماند، با سایر جزءها محفوظ می

رره رئیس جمهور تانزنیه در بحث دربارۀ نظامی آموزشی که در نخواهد شد. نیه

د آموزش برای اعتما»بسیار خوب خود  خدمت برنامۀ سراسری تانزنیه است، در مقالۀ

 چنین« به نفس
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اشد. خودی خود کامل بشود باید بههای ما داده میآموزشی که در دبستان»گفته است: 

ای دبستانی هکار رود. هدف فعالیتنباید همچنان فقط برای تدارک برای دبیرستان به

 ی را برای ورود به دبیرستانمانندی باشد که معدودبه جای آنکه امتحانات مسابقه

ای باشد که اکثریت کودکان کردن برای زندگیبرگزیند، باید تدارک و آماده

 ]7[«.خواهند داشت

رره ای نیهبر« کردن برای زندگیآماده»ساختن این نکته مطلوب باشد که شاید روشن

رسه ا بر آن مدای را ندارد که برای بسیار کسان دیگر دارد، و بندالنههمان معنی ساده

ای هکار رود: فاصلکردن برای زندگی بهباید در خارج از زندگی به عنوان مرکز آماده

شویم. این همان مفهومی است که زمانی که در آن ما برای ورود به زندگی آماده می

 کردندیویی به آن حمله آورد، چه از نظر او مدرسه باید خود زندگی باشد نه آماده

 برای آن.

ای کردن برای زندگی عبارت است از درک انتقادی همان زندگیرره آمادهی نیهبرا

دیشۀ های تازه برای زیستن آفرید. انتوان راهشود: فقط بدین نحو میکه عمالً زیسته می
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او را که هم تربیتی و هم سیاسی است، آنچه واقعی و ملموس و مبتنی بر تجربه است 

 عالیت اصلی آموزشی دگرگونی آن است.کند، یعنی چیزی که فتغذیه می

گویم متضمن هیچ انتقاد منفی از طرح دانم آیا در این اظهارنظر، که بار دیگر مینمی

اید نیست، به اندازۀ کافی سازگار و فارغ از تناقض کتابی که شما به آن اشاره کرده

 ام.بوده

سیار های بنوشته»آن از کشاند که در نکتۀ دوم، مرا به موضوع دیگری از نامۀ شما می

سخن  «وسیلۀ آموزندگان تهیه شده استزیاد و کارهای تاریخی قابل اعتنایی که به

 «.ها کدام استبهترین راه استفاده از آن»دانید اید و از اینکه نمیگفته

هیۀ پرسم که آیا تکنم و میاش بحث شد تأکید میاکنون دربارهبه موضوعی که هم

کم از بعضی نظیری برای آن نیست که دستکنندگان فرصت بیگکتاب برای هماهن

هایی که اند استفاده شود؟ وارد کردن بعضی از متناز مطالبی که آموزندگان نوشته

اند در متن کتاب وظیفۀ تیم است. به دنبال هر متن آموزندگان به زبانی ساده نوشته

 مالحظاتی دربارۀ ممکن است
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 موضوع مورد اشاره آورد. این یا آن جنبه از

 گذاریم و فقط به چیزهاییکنندگان را کنار میاما، موقتاً طرح کتاب برای هماهنگ

توان از تحرکی که به آن اشاره نگریم. آیا اکنون نمیاند میکه آموزندگان نوشته

های نگاری بین آموزندگان حلقهکنید، و ظاهراً در هر حلقۀ فرهنگی، و نیز با نامهمی

ید؟ ها را آغاز کنتوانید مبادلۀ متنمختلف، پدید آمده است استفاده کرد؟ آیا نمی

وجوی ها بحث شود و شاید جستها خوانده شوند و دربارۀ آنممکن است این متن

 های دیگری منجر گردد.کنند به تهیۀ متنهایی که مطرح میپاسخ به چالش
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امل ها برای درج در کتابی کین نوشتهاز سوی دیگر، پیش از اینکه امکان ویراستن ا

در ارتباط با آنچه  –توانید های متعدد خواهد داشت دست دهد، میکه مورد استفاده

چاپ کنید و شاید هم در  نوپینچانوبت در ها را بهآن –اش صحبت کردیم درباره

 ها استفاده کنید.ای رادیویی، که به این منظور طرح شده باشد، از آنبرنامه

ید باید بر کنهای متفاوتی که برای استفاده از این مطالب پیدا میبه نظر من، در همۀ راه

 نیروی آفرینندۀ مردم تأکید شود. این نیروی آفریننده برای بازسازی کشور الزم است.

 شمارهایی برای دورۀ بعد از سوادآموزی بهدربارۀ کارهایی که ممکن است تالش

درخور  هایها سخن گفتم، شما نیز مثالتفصیل از آنمۀ خود بهآیند، و من در آخرین نا

 اید.توجه زیادی آورده

کردن دربارۀ موضوعاتی که روزنامۀ ها عبارتند از خواندن و بحثبعضی از این مثال

هم ملی و های مبیسائو پیشنهاد کرده است، و کار کتبی و شفاهی مربوط به تاریخ

خش روی داده و حاصل تجارب نظامی اعضای بحوادثی که در مبارزۀ رهایی

کنم، به همان را عالوه می« کارخانه»ها بحثی در موضوع هاست. به این مثالحلقه

پیشنهاد کردم و شما در جواب خاطرنشان ساختید که « برنج»صورتی که در رابطۀ با 

 «.از آنچه آموزندگان بدان پرداختند مطالب بسیار عمیق بیرون آمده است»

ه کنندگان بیشتر از هر چیز بل انتقادی در تجربۀ روزانه به آموزندگان و هماهنگتأم

یی که، به قول شما، در «هاچاله»هایی برای پرکردن شما کمک خواهد کرد تا راه

 کارتان در مرحلۀ حاضر وجود دارد پیدا کنید.
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نباید هرگز با  طور قطع الزم است. آن رااین تأمل انتقادی دربارۀ کردار خود به

ساز و از خود بیگانه اشتباه کرد. کردار، اینکه سرچشمۀ وگوی از خود بیگانهگفت
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ۀ خودی خود نظریه نیست. فقط وقتی که پیوسته به تفکر انتقادی دربارشناخت است، به

 کند.شود، و به نوبت خود عمل تازه را روشن میآن بپردازیم گسترش نظریه میسر می

های من دستورالعمل نیستند، بلکه چالشی برای شما و برای خودم ه نامهگویم کباز می

ارۀ عمل تر دربشوند تا شاید ما را به تفکری عمیقشوند و چنین نوشته میشمرده می

های طرحی که در همۀ جنبه –ای( که در حال پیشرفت است وادارد طرحی )پروژه

 کند.ام تکرار نمیت داشتهها شرکهایی را که سابقاً در آنخود تجربۀ طرح

ین ا –اید هایی که از آن یاد کردهیکی از چاله –ای اساسی که با آن مواجهید مسأله

های مختلف بازسازی کشور را در کار بعد از توان جنبهاست که چگونه می

شود این است که بازسازی ترین موضوعی که مطرح میسوادآموزی ادغام کرد. مهم

ان به موضوع سادۀ دانستن به خاطر کنجکاوی خود بدل کرد. مثالً، توکشور را نمی

توانیم بکوشیم تا گاوآهن را در اجزای مختلفش به لحاظ ساز و کار و چگونه می

کاربردش بفهمیم؟ بازسازی مستلزم انواع شناخت در سطوح گوناگون و در قلمروهای 

امعه، در برنامۀ سراسری ج مختلف است که متقابالً با یکدیگر، و به طور مستقیم با

داریم، تواند چیزی در گذشته باشد که از آن صحبت میارتباطند. این بازسازی نمی

آید شناسیم. از اینجا برمیدادن آن را میبلکه باید کاری باشد که در جریان انجام

ضرورت مربوط ساختن آموزش به طور کلی با فرایند تولید، که سرچشمۀ انواع 

 برای پویشی است که شاخص مبارزه برای بازسازی است. شناخت الزم

ای که اخیراً میگل دربارۀ دیدار آیندۀ ما برای رفیق ماریو کابرال فرستاده است در نامه

 ایم.تر در این موضوع را مدنظر قرار دادهتر و پردامنهوگویی هرچه وسیعگفت

ه هنگام شما باید بار دیگر بمطلب دیگری که در نامۀ خود از آن سخن گفتید و به نظر 

دیدار ما مورد بررسی قرار گیرد این است که چه زبانی مبنای کار سوادآموزی قرار 

 گیرد.
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ی که پذیرد مگر وقتنحوی عمیق و اصیل صورت نمیحقیقت آنکه رهایی یک قوم به

 کردن« تلفظ»زدن با آن و خود را دوباره مسخر سازد، و حق حرف« سخن»این قوم 

ی برای اچنگ آورد: سخن خود را گفتن به مثابۀ وسیلهآن و گفتن کالم خود را به

 آزادکردن زبان خود از برتری زبان مسلط استعمارگر.

تحمیل زبان استعمارگر بر استعمارشده یکی از شرایط اصلی سلطۀ استعماری است که 

ارگر از زبان استعمبه سلطۀ استعمارنو نیز سرایت داده شده است، و تصادفی نیست که 

تری و کند؛ و بریاد می« لهجۀ محلی»و از زبان استعمارشده با لفظ « زبان»خود با لفظ 

 شود.غنای اولی در مقابل فقر و فروتری دومی قرارداده می

ه زیراکه فرض بر آن است که تاریخ استعمارشد« تاریخ دارد»تنها استعمارگر است که 

تعمارگر شروع شده است. فقط استعمارگران فرهنگ از زمان حضور متمدن سازندۀ اس

«. رهانندمی»، و شهروندان ملی متمدن جهانند، که دیگران را «دارند»و هنر و زبان 

استعمارگران فاقد تاریخ بوده است. « آمیزرحمت»های استعمارشده پیش از تالش

 «.بومیان وحشی»فرهنگند و استعمارشدگان بی

آنکه آنان حق شناساندن خود را داشته سازد بیمرخی میاستعمارگر برای آنان نی

، و نه هم بر جهانی که از آن «بر خود نامی بگذارند»توانند بدین دلیل نمی ]9[باشند.

 اند.ربوده شده

هایش، که در آن دربارۀ نقش فرهنگ در مبارزۀ آمیلکار کابرال در یکی از نوشته

ه به مسألۀ زبان قابل اطالق است. این کند ککند، تحلیلی میبخش بحث میرهایی

 –یعنی از افریقازدایی  –گیرد که وی از جذب تحلیل درست وقتی صورت می

گوید. اینان که زیر قدرت استعماری و محاط در آن بسر های شهری سخن میاقلیت

یت وسیع ها اکثرکنند. نقطۀ مقابل آنبرند، خود را تسلیم فرهنگ و زبان مسلط میمی
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د، و ماننگریزند، زنده میدهقان است که از قدرت ویرانگرتر استعمارگران می مردم

 کنند.های مهمی از فرهنگ خود را حفظ مینشانه

دا زدایی شده، سرشت دو فرهنگی عجیبی پیهای شهری افریقاییبه مفهومی، این اقلیت

 شان کهای از خودبیگانگی فرهنگیجلوه ]10[کنند،می
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ند شوتر میهای شهری هرچه از خودبیگانهدوزبانه بودن آنان است. این اقلیتهمان 

کوشند؛ زبان خود را که استعمارگر آن را لهجۀ های خود میبیشتر برای انکار ریشه

موزند. آبرند یا هرگز آن را نمیمحلی، و چیزی فقیر و فرومایه، خوانده است از یاد می

شوند که به آنان نیمرخ جذب فرهنگ مسلطی می« وارزدهغربت»بدین راه، اینان که 

 گردند. بدین سببدهد، با انکار فرهنگ خویش منکر وجود خود میتری میپست

ه خود را سازی روشنفکرانی کبود که آمیلکار کابرال اصرار بر نیاز دوباره افریقایی

 ورزید.کنند میوقف رهایی می

نگی بودن عجیب مصون بمانند. آنان به نیروی مردم روستایی توانستند از این دوفره

« ضعف فرهنگ»غنای فرهنگی خود، که حتی آمیلکار کابرال آن را در آنچه معموالً 

ار تنها با این زبان ارتباط برقرها نهنامید منظور داشت، زبان خود را حفظ کردند. آنمی

 مارگران محفوظسازی تهاجمی استعکردند بلکه در پناه آن خود را از بیگانهمی

 داشتند.می

بیسائو، ای بر حالت وابستگی مستعمراتی خود غالب آید، مانند جامعۀ گینهچون جامعه

ن خود تواند از تثبیت مسألۀ زبانحوی انقالبی از نو بسازد، نمیو بکوشد تا خود را به

ده یبخش برای جامعه مطرح گردطفره برود. این مسأله عمالً در جریان مبارزۀ رهایی

 است.
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شود، همانطور بدین ترتیب فوریت پذیرفتن زبان کرئول به عنوان زبان ملی تأیید می

که با زبان پرتغالی در برابر زبان التینی عمل شده بود. این کار مستلزم تالشی جدی 

اکنون برای تنظیم قواعد و دادن نظامی بدان به عنوان زبانی مکتوب است، زیراکه هم

 لفوظ، ساخت خاص خود را دارد.به عنوان زبانی م

اید، در نقشی که زبان کرئول، حتی در روزهای چنانکه در نامۀ خود تصریح کرده

سخت مبارزه، در وحدت ملی ایفا کرده است جای چون و چرا نیست. من بی 

ترین تردید کار تنظیم آن به صورت زبانی مکتوب را، که البته نیاز به راهنمایی کوچک

 انم.دهای مبارزۀ بازسازی کشور میاحب اهلیت دارد، در زمرۀ اولویتشناسان صزبان

 هایی که، بیش از همه، از کردار وبه این ترتیب من نیز در نایقینی
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 شود سهیم هستم. با آغوش برادرانه.عمل شما نتیجه می
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فرستم. ام برای شما میای را که اخیراً به کمیسیون سوادآموزی نوشتهچند نسخه از نامه

های دیگر برای رفقای دیگری که احساس کنید احتماالً یکی برای خودتان، و نسخه

 به محتوای نامه عالقه داشته باشند.

ر د –نویسم یکی از نیات عمدۀ من این است که ای، دراز یا کوتاه، میهر وقت نامه

ر تفکر انتقادی را دربارۀ آنچه د –خودم به عنوان نویسنده و در رفقا به عنوان خواننده 

 کنندۀ بازسازی ملی با آن روبرو هستیم برانگیزم.جریان مجذوب

 ها دخیلمن زمانی در گذشته در آن کنم که السا وهایی صحبت میهر وقت از طرح

رای گیرند که بکنم که بار دیگر حوادثی در وجودم جان تازه میایم احساس میبوده

« انخودم»بیسائو ما همان حدت و شدتی را داشتند که مسائلی که اکنون در گینه

شناسیم دارند. نیت من همواره یکی است و آن دعوت رفقای طرف مکاتبه است می

عیتی که تواند به بازآفریدن موقیرفتن موضعی انتقادی که در موقعیتی خاص میبه پذ

 کند بینجامد.خامۀ من تشریح می

 این فکر را برانگیزم که نامۀ من گاه نیت آن ندارم کهاما هیچ
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ه تمامی رفقا تنها اهانت بای، برای شماست. چنین دیدی نهیافتهالفبایی، یا فرمول صیقل

های شما را ترین ویژگیخواهد بود، بلکه نشان خواهد داد که من یکی از بزرگ

های ای است که میان فروتنی راستین، که پذیرفتن کمکام، و آن هماهنگینشناخته

سوی شما ممکن ساخته، و احساس عمیق استقالل، که ای را به سود کشور از بیگانه

است اید. این فضائل که بیانگر پختگی سیاسی شمدار شود، برقرار ساختهنباید جریحه

 قاییحزب افریشود. ها ساخته میشود، و نه در آزمایشگاهنه در سمینارها تعلیم داده می

ته بخش ساخا کرداری رهاییها را اختراع نکرده است. بلکه در حقیقت، همراه بهم آن
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د آموزندۀ بزرگ رهبران خو-بیسائو مربیکشیدۀ گینهاند که در آن مردم ستمشده

 شدند. آمیلکار کابرال مظهر کامل این فضائل است.

درست همین روحیۀ احترام به خود، هوشیاربودن و توجه به تاریخ، تاریخی که در عین 

گردد، بود که همۀ ما را در مؤسسۀ سازی میشود بازوسیلۀ شما ساخته میحال که به

کنش فرهنگی به سوی این آرزوی تقریباً بدون قید کشانده است که آنچه را در 

قدیم های دماغۀ سبز تبیسائو و جزیرهمان است به مبارزۀ شما در راه بازسازی گینهتوان

یمان، بسیار اهکنیم. با اینکه این حد توان ماست خود معترفیم که، به سبب محدودیت

 اندک است.

ای من این ههای خواندن نامهبدون فروتنی شاید بتوان گفت که یکی از بهترین روش

ها ها کوششی شود که از آنخواهد بود که پس از تالش برای درک معنی کلی آن

های ممکنی برای کار استنتاج شود که ممکن است درک نکرده باشم، ولی جهت

 ایخواندن نامههانظرهای متن نامه نهفته باشد. در اصل، ژرفاحتماالً در یکی از اظ

 بازنویس کردن آن است.

اخیراً حالم چندان خوب نبود و ناچار شدم که از تعهداتم اندکی بکاهم. اما شکی 

و  هازودی در خدمت شما خواهم بود، و امیدوارم دیدار مجللی هم با انبهنیست که به

 لم برایشان تنگ شده است!بالدرها داشته باشم. چقدر د

ه ای کالسا و من قصد داریم که برای انجام کارهای اضافی چند روزی بیش از هفته

ریزی شده است، در آنجا بمانیم. یکی از این کارها با رسماً برای دیدار ما برنامه

ست. اکمیسیون سوادآموزی )نه کمیسیون ملی( با مونیکا، ادنا، آلوارنگا، پائولو و ژوزه 

 های دیگری،ممکن است فعالیت
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 ریزی شود.که احتماالً پیش خواهد آمد، نیز برنامه
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آغوشی گرم برای شما و برای رفیق بئاتریس. تبریک بسیار برای نوۀ عزیزتان پانساو 

 )این امیدوارم امال درست باشد.(

 پائولو

 بعد از تحریری فضوالنه

 رفیق ماریوی عزیز

ندارد، اما امیدوارم کمیسیونی که شما در مجمع ترکیبی ماه هرچند از آنجا خبری 

اید در حقیقت با ادنا و مونیکا و آلوارنگا و پائولو و ژوزه به فوریه مجدداً تشکیل داده

دانم کسان دیگری هم در آن هستند؟ شاید به یاد داشته باشید فعالیت مشغول باشد. نمی

 ام.هایی از آن برای شما فرستادهشتای به این کمیسیون نوشته و رونوکه نامه

نقش این کمیسیون در نظر من اهمیت اساسی دارد. پویایی کار در ناحیۀ غیرنظامی 

بستگی بسیار دارد به اینکه در دل این کمیسیون چه بتوان کرد. کمیسیون به نوبت خود 

 هایمشیباید برای کمیسیون ملی، که مسئولیتش اندیشیدن دربارۀ خطوط کلی خط

سوادی است، مطلب تهیه کند. چنین تقاضایی را هم از رفیق ژولینو در پیکار با بی

 ام.ارتباط با نیروهای مسلح خلق کرده

 ای است.امیدوارم این اصرار را بر من ببخشایید، که اصرار رفیقانه

 پائولو

 

 

 15نامۀ 

 ژنو

 1976آوریل 

 رفقا مونیکا، ادنا، آلوارنگا، پائولو و ژوزه



 آموزش در جریان پیشرفت

 نامهبار است که به صورتی صریح و تقریباً رسمی به شما اولین
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م فعالیت تنها تشکیل شده بلکه گرنویسم، و مخاطبم کمیسیون است، که امیدوارم نهمی

های مختلفی که به مسألۀ سوادآموزی باشد؛ و متشکل باشد از نمایندگان بخش

و دولت را مشخص  افریقاییحزب های مندند؛ و در امتداد خطوطی که سیاستعالقه

 کنند کار کند.می

در سپتامبر سال گذشته در اواخر اولین دیدارمان در جمعی شرکت کردم که نامش را 

از بین دوایر  شد، ووسیلۀ رفیق ماریو کابرال هماهنگ میمجتمع ترکیبی گذاشتم، و به

د. نمختلف کمیسیون آموزش و تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی در آن شرکت کرده بود

در میان کارهای ماندنی و متحققی که امروز هستۀ مرکزی برنامۀ همکاری ما را تشکیل 

به نوبت خود  هارفت که این کمیسیوندهند تأسیس این دو کمیسیون بود. انتظار میمی

 د.ای را که تجربه الزم نشان دهد تأسیس کننهر کمیسیون اصلی یا فرعی، و هر کمیته

کم در شروع کار، از افرادی که در میان تودۀ مردم ، دستقرار بود کمیسیون اول

فعالیت دارند تشکیل شود. قرار بر این بود که این کمیسیون کسانی را که مسئول رشد 

های فرهنگی سوادآموزی و بعد از سوادآموزی در بخشی خاص، مثالً نیروهای حلقه

 –های جاری برنامه های غیرنظامی درمسلح خلق، هستند و نیز نمایندگان فعالیت

 را –ها های سیاسی محالت و جوانان و زنان و جز اینهای وابسته به کمیتهبرنامه

 دربرگیرد.

کار  های مختلفها تأمین معیار کنشی در قسمتدر آغاز نقش اساسی این کمیسیون

ها با بحث دربارۀ تجارب خاص خود، فرصت مغتنمی بود. و نیز قرار بود که این قسمت

ی اعضا فراهم آورند تا از یکدیگر، و از نقاط قوت و ضعف خود و از اشتباهاتی برا

 شود، نکاتی بیاموزند.که در ضمن کار عملی دیده می
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های در اساس، قرار بود جلسات این کمیسیون بیشتر به ارزشیابی، به معنایی که در نامه

ات بود. در الیق این جلساش سخن گفتم، بپردازد. تنظیم برنامه نیز از عگذشته درباره

گونه ارزشیابی اعضا بایستی با یکدیگر به بررسی کارهای کامالً انجام شده یا این

یست در باکارهای جاری بپردازند و این ارزشیابی برای آنکه در آینده مؤثر باشد می

 هاکار فعلی بودند، و در رأس آن ارتباط با اهدافی که روشنگر عمل و شیوۀ
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 سیاسی قرار داشت، صورت گیرد. اهداف

ای چیز نباید پوشیده بماند، نه کارهبه این دلیل است که در جلسات رفقای فعال هیچ

 خوب و نه اشتباهات. خطای واقعی پوشیدن این چیزهاست.

های دماغۀ سبز در آن درگیریم، بیسائو و جزیرهدر تالش عظیمی که همۀ ما در گینه

ین نیست که متخصصان فردی از آب درآییم، بلکه آن است انگیزد اآنچه ما را برمی

 توانیم کرد.که در نهایت روشنی کشف کنیم که به عنوان تیم چه می

رعایت حزم، وسیلۀ هایمان را، محتاطانه یا بینباید به خود اجازه دهیم که توفیق

ها را برعهدۀ هایمان قرار دهیم، یا وسوسه شویم که گناه ضعفپوشاندن ضعف

اند عامالنی که وجود ندارند بگذاریم. همچون رفقایی که به مبارزۀ واحدی سرسپرده

داند چیز نمیکس همهشان یکی است، باید مطلب واضحی را بیاموزیم: هیچو اهداف

ها ن آنهایمان پوشیده داشتچیز نداند. پس راه غلبه بر ضعفکس نیست که هیچو هیچ

صورتی متحقق، و درست در جایی که هاست بهکردن دربارۀ آننیست بلکه بحث

ها را برای خود هایمان این نیست که آنمتوجهشان شویم. همچنین راه تقویت قوت

 محفوظ بداریم.

و باالخره، همزمان با پیشرفت کار در محل، تالش این کمیسیون کار آن را تصحیح 

میسیون ملی کار ک بخشد. این کمیسیون پشتیبان بااهمیتی برایکند و بهبود میمی
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روی  ایمشی کلی را، به کمک آنچه در سطح محلی و ناحیهخواهد بود که برنامۀ خط

کند. رفقا ماریو کابرال و ژولیو کاروالیو همیشه خواهند دانست که دهد، طرح میمی

 کند و در صورت امکان در جلسات آن شرکت خواهند کرد.کمیسیون چه می

پیشنهادهای عملی که شش سال قبل به گروهی از مربیان  خوب است که در این نامه به

امریکای التین در مکزیکو تقدیم کردم بازگردم. با این کار به نکاتی اشاره خواهم 

 ام.ها با شما در میان گذاشتهکرد که قبالً در این نامه

قصد ندارم که این پیشنهاد را طرح بشمارم، هرچند ممکن است در این نامه از آن به 

 کردن. بنابراین، روال عادی عرضهعنوان طرح نام ببرم

*155* 

نبال نخواهد د –یعنی تحلیل تفصیلی مراحل مختلف و برآورد اعتبار الزم  –یک طرح 

توان بعداً، یعنی پس از اینکه معلوم شود که این پیشنهادها به حال شد. این کار را می

انند، انجام داد. سخن کوتاه، خوکشور مفیدند و با اهداف عاجل حزب و دولت می

باید دید که آیا این پیشنهادها در پرتو اوضاع کنونی کشور دوام و بقایی توانند داشت 

 یا نه.

که  های آن صحبت کنم. وقتیدادن پیشنهاد میل دارم اندکی دربارۀ ریشهپیش از شرح

ای در حیاط خانه ها را از پدر و مادرم، در سایۀ درخت انبۀ زیباییبچه بودم اولین حرف

دنیا آمده بودم، آموختم. اولین کلماتی که یاد گرفتم قدیمی در رسیف، که در آن به

ای از کلمات جهان کودکی من بود، و اولین تخته سیاهم زمین، و اولین گچم تراشه

 چوب.

هایی را دیدم که دهقانان نوسواد با ابزار کارشان در سر راه ها بعد، در شیلی، واژهمدت

 مزرعه روی زمین نوشته بودند.
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این دو تجربه، با این فاصلۀ زیاد زمانی و مکانی، اما از جهاتی دیگر این همه به هم 

ها پیش عرضه کردم و در این نامه هایی را گذراندند که سالمربوط، به مغزم اندیشه

به آن  شتندای را که سابقاً وجود نداهای تازهروشنگیرند. این بار سایهدوباره جان می

 خواهم افزود.

ای زراعی است که زیربنای آن فکر اصلی در این پیشنهاد انتخاب کردن ناحیه

باشد. این تغییر ممکن  –ام یاد کرده 11گونه که در نامۀ از آن –دستخوش تغییراتی 

ای فرهنگی روی دهد. تجربۀ زندگی این جمع در مجموع است در نتیجۀ ایجاد حلقه

ای اصلی را تشکیل دهد که کل کار آموزشی از آن بیرون کشیده مهتواند سرچشمی

ا ممکن تنهشود؛ در مورد حاضر تولید زراعی کانون مرکزی خواهد بود. این پیشنهاد نه

تواند در آموزش کار برده شود، بلکه میاست در آموزش سواد به بزرگساالن به

د حال که زمینۀ قابل لمس را پدی کار آید. کار تولیدی در عینکودکان و جوانان هم به

سازد که تفکر دربارۀ عمل تولید باید در آن ای نظری را نیز فراهم میآورد زمینهمی

صورت بگیرد. تا حد ممکن باید کوشش شود که حرکت پویای میان عمل و نظر در 

 زمینۀ خود عمل درک شود.

کم تا وقتی دست هایی که هوا خوب است؛از یک طرف مقصود این است که در ماه

 ری ساخته شوند، فعالیت آموزشی درتکه بناهای اساسی
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و در زیر سقفی ساده صورت پذیرد. از سوی  –اگرچه نه منحصراً در آنجا  –مزرعه 

مثابۀ عمل شناختن و دانستن و هم به دیگر بدین معنی است که آموزش را که، هم به

زندگان زیافته که از واقعیت متحقق آموصورت فعالیت سیاسی، بر گرد موضوعی تمرک

حاصل آمده است و با تولید پیوند نزدیک دارد، باید عاملی بسیار مهم در فرایند 

سازی اندیشۀ مردم شمرد. خاصه در مورد سوادآموزی بزرگساالن باید در دگرگون
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شود جزئی از کار روزانه دانست. مواقع ضروری وقتی را که صرف این کار می

 ه آموزش به عنوان صورتی از کار تولیدی نیز به همین اندازه مهم است.گوناین

ای از اجزای جهان کار را آشکار بزرگ، که گشودن آن مجموعه« رمزسازی»نخستین 

ی که در کنندۀ آدمیانسازد، ساخت طبیعی ناحیه است که به سبب حضور دگرگونمی

 ز در بر گیرد.یابد تا ساخت فرهنگی را نیزیند، وسعت میآنجا می

شود که در آن همه با هم در فرایند و چون همۀ دهکده حلقۀ فرهنگی بزرگی می

آموزشی مشغولند، همه در زمان واحد هم شاگردند و هم معلم. در کاری که روی 

و ضمن فراهم ساختن حداقل خدمات الزم  –یعنی کاشت و برداشت  –کنند زمین می

برای مراقبت در بهداشت محلی، باید حد اعالی توجه به تعاون متقابل معطوف شود و 

 های فردی دارد تأکید گردد.بر مزایایی که این تعاون بر فعالیت

در چنین طرحی تجربۀ آموزشی غیررسمی، که هرگز با هیچ اجتماع بشری بیگانه 

 د.آن که دیوانساالرانه شوکند بییلی فاصله ندارد، نظام پیدا مینیست، یا از آن خ

در این طرح برای دستۀ کوچکی از مربیان که کامالً آماده و مشتاق آنند که با زندگی 

ان های تولیدی دهقاناجتماع بیامیزند نیز جایی خواهد بود. آنان باید در همۀ فعالیت

شیدن به آموزش غیررسمی را، که در باال شرکت کنند و عالوه بر آن وظیفۀ نظام بخ

 مردم. برایمردم خواهند کرد نه  بابه آن اشاره شد، برعهده گیرند. و این کار را 

کند ای آموزش را، در هر سطحی که باشد، معین میمرز عامی که محتوای برنامه

 کند که چه الزمگفتم، تعیین می 11)یعنی، چنانکه در نامۀ 
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شود( در واقع تجربۀ زندگی مردم است که به عنوان یک کل در نظر است آموخته 

 رود.کنندۀ آن بشمار میشود و فعالیت تولیدی بعد تعیینگرفته می
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شود تمرین تفکر انتقادی در سطوحی آنچه در این نوع آموزش در راهش تالش می

 زیند. بدین معنی کهتر است دربارۀ اینکه آدمیان چگونه در جهان خود میهرچه ژرف

شود که معنی آن گیرد و سعی میزندگی عادی روزانه خود موضوع تحلیل قرار می

که مبنای آن تا حد زیادی بر احساس  درک شود. مقصود این است که جای شناختی را

ل وجودی دلیو واقعیات قرار دارد شناختی بگیرد که اساسش معنی آن واقعیات، یعنی 

 ها، است.آن

های مبارزۀ خواست اردوگاهو همین کار بود که آمیلکار کابرال، موقعی که می

با رفقای  ثبخش را تبدیل به محلی برای بحث نظری کند، در نظر داشت. او بحرهایی

ها اید به آنکار برد، و اهدافی که بمبارز را دربارۀ پیشرفت مبارزه، و تدابیری که باید به

وگو در توضیح علمی رعد و برق و اعتقاد به قدرت طلسم و دست یافت، و نیز گفت

دانست که همۀ این شمرد. آمیلکار کابرال خیلی خوب میرا، بسیار مهم می 1تعویذ

 یگر مربوطند.چیزها به یکد

 ترین اجزای آندر برخی از بنیادیای آموزش تبلور محتوای برنامه
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فرهنگ جدید ما، چه در داخل و چه در خارج مدرسه، باید به جنبش مقاومت و اجرای برنامۀ حزب » 1

خدمت کند. آری، دوستان من، باید چنین باشد. فرهنگ ما باید در سطح ملی کشور ما گسترش یابد. 

فرهنگ  رارزش شمرده شود صورت پذیرد. ما باید از هرچه دآنکه فرهنگ دیگران کمو این کار باید بی

دیگران است، از هرچه برای ما خوب است، و از هرچه ممکن است با شرایط زندگی ما وفق داده شود، 

گیری کنیم. فرهنگ ما باید بر اساس علم گسترش یابد. باید علمی باشد، نه مبتنی بر اعتقاد به بهره

ت. برق نتیجۀ خشم اس یک از ما مجال دهد که فکر کنیم کهچیزهای موهوم. فرهنگ ما نباید به هیچ

 غرد که دو ابر که بارهای منفی و مثبت دارندفردا هر کسی در فرهنگ ما باید بداند که رعت وقتی می

میلکار )آ« رسد.گوش میجهد و سپس صدایی که همان رعد است بهخورند؛ اول برق میبه یکدیگر می

ت و وحد –های دماغۀ سبز و جزیره حزب افریقایی برای آزادی گینه، در «مقاومت فرهنگی»کابرال، 

 .(199-198، صفحات جنگ
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دی خویعنی روال خودبه –بسته به آن است که جامعه تا چه حد تجربۀ روزانۀ خود 

های های بر گرد جنبرا موضوع تفکر انتقادی قرار دهد. محتوای برنامه –بودن در جهان 

را  بودن در جهانخودیگیرد که این رواد خودبهای شکل میپیوستهمتفاوت و بهم

 آورند.وجود میبه

خودی در جهان به معنی چیزی بیش از وجود داشتن یابی خودبهاین حرکت با جهت

جهان است؛ متضمن از خود آگاه بودن  با ان وجه درصرف است؛ به معنی بودن 

ها از جهانی که در آن حرکت کنند، و هشیاری آنکارسازانی است که حرکت می

را  –یعنی واقعیت  –ضرورت به معنای آن نیست که جهان کنند. ولی هنوز بهمی

فرهنگ ما باید براساس علم »ورزد که درستی شناخته باشند. کابرال اصرار میبه

 «توانیم به چیزهای موهوم معتقد باشیم.ترش یابد. ما دیگر نمیگس

وقتی که افراد کارسازان فعال موجودیت خود باشند زندگی روزانۀ آنان رو به سوی 

یابند که بر این اساس به نوعی شهود عملی نسبت به واقعیتی دست می»واقعیت دارد. 

 ]10[«ذرانند.گدر میان آن زندگی فعال عملی و احساسی خود را می

دگی زن»شمرند که تنها جهان را پایگاهی میولی نکتۀ اساسی این است که مردم نه

بلکه زندگی روزانه را نیز موضوع دانش و شناختی هرچه « گذرانندخود را در آن می

یابند. این دانش باید به حیات عملی و عاطفی آنان، که واقعیت پایۀ آن تر میدقیق

واسطه و سودمند عمل بی» 1بخشد. باز، به گفتۀ کارل کوسیک است، وضوح و روشنی

 دهد که رو بهشود بشر را در وضعیتی قرار میو فهم عامی که از این عمل حاصل می

ها سر و صورت دهد، سوی جهان قرار گیرد، با هر چه در آن است آشنا گردد، و به آن

من  ]11[«اما چنان نیست که لزوماً درک معنی آن چیزها و معنی واقعیت را میسر سازد.

                                                           
1 Karel Kosik 
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 از درک انتقادیکنم که آنچه جایش خالی است گفتۀ کوسیک عالوه میبه 

 چیزهاست.

وزندگان کنیم مربیان و آمراستی کارسازانی باشیم که در جهان حرکت میوقتی که به

 گیرند که جهانیانی را برعهده میمبارز نقش کارساز

*159* 

ه بر . وظیفۀ ماست کشناسندکنیم میسازیم و در آن حرکت میرا که ما دیگرگون می

ری از تشناخت هرچه دقیق –کنیم یعنی آنچه می –اساس تحلیل انتقادی عمل خود 

دست آوریم؛ ما هم بر موانع زندگانی خوش دگرگونی است، بهواقعیت، که دست

 های زیرکانۀ مقابله با واقعیت متحقق،کنیم و هم به آن، و نیز به روشروزانه غلبه می

 بخشیم.نامد، روشنی و وضوح میمی« ضعف فرهنگ» که کابرال آن را

اصرار ورزیدم که آموزش همیشه متضمن  11در ارتباط با همین امر است که در نامۀ 

حزب انداز یک نظریۀ یادگیری است که به مرحلۀ عمل درآمده است. در چشم

ای نقش مهمی بر عهده بگیرد. این نظریه خواستار آن است که هر آموزنده افریقایی

مطابق این نظریه، آموزنده نقش انتقادی کسی را برعهده دارد که در عین آموختن 

 کند.کنندۀ دانش را اختیار میاینکه صرفاً وضع منفعل دریافتداند، نهمی

ت ن مبارز نیز در کار تولیدی شرککنم مربیادر طرحی از این گونه که من پیشنهاد می

شوند، درست مانند کسانی که در آنجا کنند. در حقیقت آنان از ساکنان ناحیه میمی

نفر تشکیل  20تا  15ای مرکب از های مطالعهکنند. باید بکوشند تا گروهزندگی می

گذارند و مسائل مربوط به ها تجارب روزانۀ خود را به بحث میدهند. این گروه

ترتیب  کنند، و بدینشان را به نمایندگی از طرف تولید بررسی میهای عملیعالیتف

 انجامند.وگوها به موضوعات بسیاری برای تحلیل میاین گفت
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نحوی کلی، تشریح طرح برای آنان خواهد بود. از این گام اول، تجهیز مردم و، به

ربیان ای است که مته لحظهشود. این البتجهیز امکان سازماندهی برای طرح نتیجه می

توانند شروع به فهم تمایالت اساسی مردم و درک مفهومی بکنند که مردم از خود می

 هاست دارند.و از واقعیتی که در درون تجربۀ روزانه آن

اگر از همان لحظۀ اول مردم بتوانند طرح را از آن خود، و دارای اهمیت برای زندگی 

 ه تالش کلی برای بازسازی ملی کمک کنند.خود، بدانند خواهند توانست ب

ای که بر اصول سیاسی حزب و حکومت منطبق اند، و تا درجههایی اساسیها شرطاین

 و شرکت آگاهانۀ مردم را در وظیفۀباشند خالقیت 
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انگیزند. بی چنین مشارکتی از طرف مردم ای نو برمیبازسازی ملی و آفرینش جامعه

 عۀ نو قدم به عرصۀ وجود نخواهد گذاشت.بازسازی ملی و جام

گذارند: یکی اهمیتی که در مبارزه به منظور دو جنبه از این طرح بر مردم محلی اثر می

. اهمیت کنندبه ثمر رسانیدن بازسازی ملی دارد، و دیگری تعبیری که مردم از آن می

به  سراسر جریان طور عینی مورد بحث قرار گیرد و درروشنی و بهآن باید در آغاز به

 عنوان موضوعی به آن رجوع شود.

نا شدن فها دقت نشود طرح پیش از زادهاگر به این دو جنبه توجه مطلق و دربارۀ آن

خواهد شد. اگر مردم به مبارزه برای رهایی ملی متعهد نبودند اصطالحی مانند 

مبارزه شرکت  بود. برای آنان که در آنالعاده مبهم و مجرد میفوق« بازسازی ملی»

اند این اصطالح معنایی متحقق خواهد داشت. بنابراین الزم است که از همان کرده

ای ریزی در ارتباط با واقعیت محلی انجام شود. بازسازی باید به اندازهآغاز، برنامه

 بازسازی محله و حتی خیابانی –نزدیک و قابل لمس باشد که معنی آن روشن باشد 

همند فکنند. مردم پس از آنکه در چیز قابل لمسی که میگی میکه مردم در آن زند
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ای یا ملی کنند. همزمان با آن الزم توانند جهشی به مسائل ناحیهشرکت کردند می

ندگی مردم هایی که زها بر تغییراتی مبتنی باشد که در ساختاست که این قبیل طرح

د. این تغییرات چون در زمینۀ دهند روی داده، با در شرف روی دادن باشنرا شکل می

آورند و به اقداماتی مانند وجود میسنتی زندگی روی دهند در مردم انتظارهای تازه به

ها را از ضروریات زندگی بخشند که آنسوادآموزی و مرحلۀ بعد از آن معنایی می

ی تحرک –در هر سطحی که باشد  –سازند. پس در حول و حوش جریان یادگیری می

 دهند.آید که همگام است با پویایی تحوالت دیگری که روی مییپدید م

دهی کوچک و کوهستانی در شمال  – 1ای که در تاچاییدانم آیا با دگرگونینمی

ترین نمونۀ کاربرد برجسته»این دگرگونی را  2روی داد آشنا هستید؟ دکتر لی –چین 

 داند.می ]12[«ها برای توسعۀ روستاییسوادآموزی و آموزش ایدئولوژیک توده
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ای برای مربیان سراسر جهان مورد تاچایی، که سرمشقی برای همۀ چین بوده و جاذبه

، 1945ر کند. دروشنی اصل پویایی را که به آن اشاره کردم آشکار میداشته است، به

ای برای هنقش»وسیلۀ نیروهای کمونیست پس از بیرون رانده شدن لشکریان ژاپن به

ین نقشه ا«. شروع برنامۀ اصالحات ارضی به عنوان شرط مقدم بر توسعۀ روستا طرح شد

گران به انگیزشی پیوند داده شد که به عنوان جزئی از تجربۀ خالصی از شر اشغال

 وجود داشت.

سوادی، که در تمام مراحل خود در حد کمال سیاسی بود، به نخست پیکار با بیگام 

 بحث در اصالحات ارشی تمرکز داده شد.

                                                           
1 Tachai 
2 Dr Lee 
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شور تغییر واقعیت محلی مردم را قادر ساخت که نیاز به سواد را، که از راه آن نیزا به 

ت حرکت رففهمیدند، ببینند. اگر شور برای اصالحات از میان میاصالحات را بهتر می

شد. به مجرد آنکه اصالحات ارضی کامل شد دهقانان به سوادآموزی نیز ناپدید می

یفزایند مگر ماند( بآن دگرگونی تاچایی عقیم میتوانند به تولید )که بیدیدند که نمی

 آنکه حیوان و وسایل کار داشته باشند.

را در  ، مرحلۀ نوییشونده بوددر این نیاز تازه، که جزئی از پویایی واقعیت دگرگون

ان دادن به خودشبرنامۀ سوادآموزی موجب شد که متضمن بحث دربارۀ مزایای سازمان

 برای کار با یکدیگر بود.

شد حاصل آمد، و نخستین بازتاب بدین نحو درکی انتقادی از نیازی که احساس می

وی  ، و1کویییونگ آن سازمان یافتن تیم کار تعاونی کوچکی بود به رهبری چن

 منازع توسعۀ تاچایی شد.اندک اندک رهبر بی

ا تشویق بار آورد دهقانان بسیاری رکویی و رفقایش بهنتایج مثبتی که کار چن یونگ

کرد که به آنان بپیوندند. بدین ترتیب تیم اصلی که بر اساس کار تعاونی تشکیل شده 

به عنوان یک تعاونی  1956، بدل به تعاونی کوچکی شد. این تعاونی در 1953بود، در 

 ردید.تبدیل گ« تیپ تولید»روستای تاچایی به یک  1958سوسیالیستی شناخته شد و در 

 دادها نیرو میناپذیر همۀ این تحوالت بود؛ به آنجریان آموزش عمومی جزء جدائی

 گرفت.ها نیرو میو از آن
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خود  سوادی روستایسواد در پیکار با بیها بعد از آنکه به عنوان فردی بیچن، مدت

ا جمعی از وگو بشرکت کرده و اولین گروه کار تعاونی را تشکیل داده بود، در گفت

                                                           
1 Chen Yung-Kuei 
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کردند دلیل دگرگونی روستای خود را چنین مربیان امریکایی که از آنجا دیدن می

 ]13[«بود که تاچایی، و همۀ چین، را عوض کرد. نیروی آفرینندۀ مردم»خالصه کرد: 

وار، مراحل اصلی تجربۀ تاچایی را مرور کنم و تندی، و تقریباً معلمدوست دارم که به

از جمله سوادآموزی  –کنش متقابل پویای میان تغییرات ساختی و آموزش را 

م شد و در ه انجاهای مطالعهایی را که به وسیلۀ گروهبزرگساالن و به دنبال آن فعالیت

 نشان دهم: –ها اشاره نکردم باال به آن

کشی است و سلطه، و شکست وسیلۀ ژاپنیان، بهرهالف( در زمان اشغال کشور به

 هرگونه ابتکار در میان مردم.

 –های چین واکنش متقابل وسیلۀ کمونیستبه 1945ب( بیرون راندن مهاجمان در 

کند، که به تالشی جدی برای مردم بیدار می را در –یعنی امید و اعتماد به خود 

 انجامد.بازسازی روستا می

سازد که وجود آمده است مردم را قادر میای که از رهایی بهج( حال و هوای تازه

 سوادی و اصالحات کشاورزی شوند.درگیر پیکار با بی

ت خود قعیوا« خواندن»تر د( پیکار برای فراگرفتن خواندن و نوشتن آنان را به ژرف

اقتصادی نیاز به اصالحات -اجتماعی« هایخواندن»کشاند، کشانیدنی که در آن می

 سازد.ارضی بنیادی را واضح و روشن می

 گردند و درشود، موانع آشکار میه( چون به ضرورت و فوریت اصالح پی برده می

 آید.وجود میتری بهاین جریان هشیاری سیاسی عمیق

شود، زیرا که در جریان تولید فقط با در هم آمیختن ی آشکار میو( ضرورت کار تعاون

های فردی فائق آمد، و تولید را افزایش داد، و پیروزی را توان بر محدودیتنیروها می

 تحکیم کرد.
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 داردز( آموزش دوشادوش جنبش، از مرحلۀ کار فردی تا مرحلۀ همکاری، گام برمی

 شود.تشکیل می« تیپ تولید»و 
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ضمن این بحث دربارۀ کار دوست دارم که، به عنوان جملۀ معترضه، به رابطۀ میان 

 آموزش و برنامۀ سراسری جامعه بازگردم.

کردیم سیاست توسعۀ اقتصادی، اش بحث میای نظیر آن که دربارههرگاه در جامعه

سازی سریعی باشد که باید در چهارچوب برنامۀ سراسری جامعه، متوجه صنعتی

شود تحقق پذیرد برنامۀ این جامعه جز که از تولید زراعی اخذ می« غرامتی»یلۀ وسبه

اش ای که دربارهدر مقیاسی محدود جامۀ عمل نخواهد پوشید. در برنامۀ آموزشی

های صنعتی، کشاورزی را شالودۀ مشیبحث کردیم فرض برآن است که خط

نان و کارگران صنعتی شهری، گزار وابسته به خود، بدانند. دهقاضروری، و نه خدمت

ای نیرومند در تولید کشاورزی، برای رفاه اجتماعی و جمعی کل با داشتن شالوده

اگر وضع جز این باشد و کشاورزی ضعیف باشد، شکافی  ]14[کنند.جامعه تولید می

ی دارد ها بستگشود. البته همۀ اینبزرگ میان معیارهای زندگی این دو گروه پیدا می

 یم اصلی حاکم بر تولید.به مفاه

 داری است، به داشتن نقشی مهم ادامهاگر در این مفهوم سود، چنانکه در اقتصاد سرمایه

های ای قرار خواهد گرفت، نه در جهت ارزشهای مبادلهدهد، تولید در جهت ارزش

مصرفی. پس مایۀ تعجب نخواهد بود که انگیزۀ تولید، برخالف انگیزۀ اصلی برنامۀ 

ای که به که در اینجا بحث شد، همواره ماهیت مادی داشته باشد. برنامه آموزشی

و  های اجتماعی، از قبیل کار تعاونیتولیدی پیوند خورده باشد که در پی ایجاد مشوق

عالقه به خیر عامه باشد، اعتمادش بر آدمیان خواهد بود. این برنامه به توانایی مردم به 

 ه.دالنشان اعتقادی انتقادی دارد، نه سادهازی جامعهشدن در جریان بازساز نوساخته
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خواهد که ام این است که از آدمی میهای طرحی که پیشنهاد کردهیکی از مزیت

زید تفکر انتقادی داشته باشد. این طرح نسبت به واقعیت موجودی که در آن می

دماغۀ  هایجزیرهبیسائو و در ای است که با برنامۀ جامعۀ نو در گینهخواستار مدرسه

ای که نظریه را از عمل، و کار فکری را از کار دستی، سبز، هماهنگ باشد: مدرسه

 جدا نسازد.

اشد، آورد، هرجا که ببار میبه نظر من باید مدرسۀ قدیمی را که در هرچیز دوگانگی به

 گونه مدارس نباید هرگز مجالاین درنگ از میان برد. بهبی
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روع اند شساز آنان پی نبردههایی که هنوز به حضور از خود بیگانهناحیهداد که در 

اً غنی در ای واقعکار کنند. در حدود یک سال قبل فرصتی دست داد تا ناظر تجربهبه

های این تجربه، ای روستایی در جزایر کارائیب باشم. بعضی از ویژگیمنطقه

، به آموزش خود پیش گرفته بودند بخشیدنخصوص راهی که دهقانان برای سازمانبه

 تواند برای طرحی که مورد بحث ماست فکرهایی ارزنده القا کند.می

ای را که بایستی زیر سازمان یافته بودند، ناحیه 1دهقانان، که به صورت تعاونی تولید

کارگر  15کم در هریک کشت برود به واحدهایی برای کار تقسیم کردند تا دست

در هریک از این نواحی سرپناه کوچکی ساخته شد تا به عنوان  شدند.گمارده می

                                                           
کشی این تعاونی در میان کشمکش دهقانان با یک شرکت خارجی که از زمین و نیروی کار آنان بهره 1

که  اورزی ملی بودای که انگیزۀ کشمکش شد اخراج یک متخصص کشوجود آمد. حادثهکرد بهمی

تازگی استخدام شده بود، و دهقانان، در نتیجۀ رفتار گشاده و دموکراتیکی که صفت ممیز کار او با به

آنان بود، با وی کاماًل متحد بودند. کشمکش موجب اعتصابی طوالنی شد، که اولین اعتصاب در آن 

اه های خارجی بود. آنگکشی شرکتهایی گردید که مورد بهرهشدن همۀ زمینناحیه بود؛ و موجب ملی

آن  و ترتیبی داده شد که آنان بتوانند با کاشتن زمین قیمت« واگذار شد»فقط قسمتی از زمین به دهقانان 

 را مستهلک سازند.
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د کردنرستوران و مرکز مطالعه مورد استفاده واقع شود. دو یا سه زن ناهار تهیه می

)زیراکه هنوز بر تعصب نسبت به آشپزی مردان فائق نیامده بودند(. صبح زود که 

ای، ای، ماهیوجهآورد: جآمدند هریک سهم غذایی میکارگران برای کار می

کس حق نداشت آنچه را آورده گوشتی، مقداری سبزی یا میوه. وقت ناهار هیچتکه

ر کار خوردند. همبستگی دبود مطالبه کند. همه از غذای مشترکی که تهیه شده بود می

 در غذای مشترک متجلی شده بود.

ولیت د، اما مسئکرزار کار میگزید که مانند دیگران در کشتهر گروه، رهبری برمی

کردن آن و گاهی نمایندگی دیگران را در برابر دادن به کار، هماهنگسازمان

 مدیریت، که خود متشکل از دهقانان بود، برعهده داشت.
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دو ساعت وقت ناهار برای خود قائل شده بودند، و همیشه در این مدت به بحث دربارۀ 

 ، مسائل بهداشتی، امور مالی، کسب وپرداختند: فنون کشاورزیمسائل گوناگون می

کردند. من در یکی کار، و ابعاد سیاسی همۀ این مسائل. عمل خود را هم ارزیابی می

توانم بار دیگر بر مطلب واضحی صحه بگذارم: از این جلسات شرکت کردم و می

 آموزیم.وقتی که دربارۀ عمل فکر کنیم درست فکر کردن را می

ها با مهندس کشاورزی )که هر روز به مزارع سرکشی گروه ای یک بار رهبرانهفته

کنند. رهبران در جلسۀ بعد ای دارند و کار هفته را با هم ارزیابی میکند( جلسهمی

که در عین حال هم کارمند  –های خود، مالقات خود را با متخصص کشاورزی گروه

 .کنندتجزیه و تحلیل می –تعاونی است و هم تکنیسین دهقانان 

عالوه بر جلسات گروهی و جلسۀ رهبران با متخصص کشاورزی، جلسات اداری 

س تعاونی، شود. رئیدیگری بین مدیران تعاونی و نیز بعضی جلسات خاص تشکیل می
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ای را که با آن که خود دهقان است، با یاران خود خطوط کلی عمل و مسائل فوری

 گذارد.ند، به بحث میروبرو هستند، و هر مطلب دیگری را که جلب توجه ک

پس از آنکه دهقانان مدتی به این ترتیب کار کردند تصمیم گرفتند که تجربۀ خود را 

تر سازند. شروع کردند به تشویق اهالی شهر کوچک مجاور که ارتباط نزدیک وسیع

لیل دهند که با تحبا ناحیۀ روستایی آن داشت. حاال سالی چهار سمینار تشکیل می

شوند و حوزۀ وسیعی از مسائل مربوط به واقعیت محلی را در آغاز میتجربۀ خودشان 

د را ای از خوکنند و عدهگیرند. دستور کار این جلسات را دهقانان تعیین میبر می

 م دهند.آید انجاگزینند تا مکاتبات کوتاهی را که بعد از بحث عمومی الزم میبرمی

رئیس تعاونی اقامت گزیدم. در یکی از من به هنگام دیدار از این ناحیه، در خانۀ 

سمینارهایی که برای مردم شهری بود شرکت کردم. از دیدن روش روشنی که دهقانان 

کردند اصالً متعجب نشدم، از انتقادشان از از موضوعات مختلف سمینار صحبت می

؛ از شان بر ضرورت کار تعاونیگرایی؛ از تکیهطلبی و شخصفردگرایی و فرصت

ق داشتن نظر در هرچه روی شان از حهای عمودی؛ از دفاعحلان از راهشنفرت

 دهد؛می
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جانبه کرده است، از شان آنان را خواستار اصالحات همهاز طرزی که عمل سیاسی

یر توان در اراضی محدودی که زترین مسائل را همیشه نمیشان به اینکه اساسیبینش

جه محلی موقعیت خود چیره شده و به دیدن موقعیت کم بر واند یافت. کمکشت داشته

 کل، نائل آمده بودند.

 دانم که آیا این تجربه ناکام مانده یا پیش رفته است،نویسم نمیحالی که این نامه را می

فتی ها موجب شگیک از این فرضو اگر ادامه یافته تغییر شکل داده است یا نه. هیچ

 شود.من نمی
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ه این است که این تجربه، که چنین به اختصار توصیف شد، چگونه اما نکتۀ شایان توج

ش اش بحث کردیم. یکی از این نکات نقگرداند که قبالً دربارهما را به نکاتی باز می

تعارض است در وضوح و روشنی آگاهی سیاسی. همین دهقانانی که دیدم که چگونه 

 ودند.ی پیش از کلیۀ این امور فارغ بیابند چند سالفعاالنه به خاطر منافع خود سازمان می

نگریم بیسائو، در روشنی سیاسی مردمش، میبخش گینهوقتی که به نتایج مبارزۀ رهایی

 بریم.به غنای آن پی می

از  هاست. پیشنکتۀ قابل ذکر دیگر رابطۀ بین آموزش و دگرگونی زیرساخت

ا که در جتماعی کسانی رکشمکشی که به ایجاد تعاونی منجر شد و، در نتیجه، روابط ا

کار تولید بودند دگرگون ساخت، همین جمعیت دهقانی نه شرایط عینی الزم برای 

اقدام آموزشی را داشت و نه شرایط ذهنی آن را. اما چون شرایط تازه فراهم آمد امکان 

شروع فعالیتی دست داد که جدایی میان عمل و نظر، میان کنش و اندیشه، و میان کار 

 ر فکری را از میان برداشت.یدی و کا

دهد که برای کل یک ناحیۀ تولیدی امکان آن هست که مطلب آخر، تجربه نشان می

آموزانند، و کار آموزند و همه میای تبدیل شود که در آن همه میبه حلقۀ فرهنگی

 دهند.خود را نقطۀ شروع تحلیل و درک انتقادی زندگی روزانه قرار می

پذیری را که در این نامه بحث شد خالصه ط به طرح امکاناینک نکات اصلی مربو

اً هایی خشک شمرده شوند، بلکه صرفها دستورالعملکنیم. غرض آن نیست که اینمی

 مرور بر نکات اصلی است:

 که از حیث کشت واجد وحدتی طبیعی ای را انتخاب کنیدناحیه .1
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 آید.ای فرهنگی در باشد؛ مجال دهید که به صورت حلقه
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مردم محلی باید از آغاز بسیج احساس کنند که طرح از آن خودشان است و باید  .2

نقشی در ادارۀ آن داشته باشند. داشتن درک دقیقی از اهداف، و نیز از برخی از 

کار گرفت، مهم است. هرجا که ممکن باشد باید جوانانی را هایی که باید بهروش

طرح وارد کرد. این جوانان باید جزئی  اند درتازگی دبیرستان را تمام کردهکه به

یعنی دورانداختن  –خود « مرگ»از جمعیت محلی شوند و کنش خود را جزئی از 

ای که دور از کار تولیدی و جدا از مردمی که درگیر آن هستند تشکل فکری

ن شدن آنان به عنوان رفقای راستین آبشمارند. پذیرفته –صورت پذیرفته است 

اعضای جوان نیروهای مسلح که از بسیج نظامی بیرون  جمعیت واجب است.

باشد،  تراند نیز ممکن است در این کار وارد شوند. شاید کار برای اینان آسانآمده

رود که از نواحی روستایی برخاسته باشند، و هم ممکن است چون هم احتمال می

ی چون بسیار ای داشته باشند.در آموزش سواد و مرحلۀ بعد از سوادآموزی تجربه

بخش اند در مبارزۀ رهاییاند نتوانستهاز این جوانانی که آموزش دبیرستانی دیده

ملی شرکت کنند، این همکاری سهم آنان خواهد بود در مبارزه برای بازسازی 

ش آموزشی دوشادو-های سیاسیملی. دو سال کار تولیدی و پرداختن به فعالیت

زی را خواهد داد که دبیرستان، قطع نظر از شان به این جوانان چیرفقای دهقان

آید. ممکن است که گهگاه این حسن نیت معلمان، هرگز از عهدۀ آن برنمی

 آموزان و دبیران در سمینارهایی شرکت کنند کهجوانان به بیسائو بروند و با دانش

 داند. در این مواقع باید چنها تجربیاتی باشد که خود در آن سهیم بودهموضوع آن

کنند همراهشان باشند. بدین ترتیب آنان با تن از دهقانانی که با آنان کار می

کنند. این عمل پیامدهایی در دهند جوانان دیگر را تشویق میسرمشقی که می

 بازسازی نظام آموزشی کشور خواهد داشت.
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د. عمل آورای آموزش از پیشرفت دائمی تفکر انتقادی سر برمیمحتوای برنامه .3

ست. کننده ای، خاصه آنکه مربوط به تولید است، یکی از عوامل تعییناجتماع

سازد که ممکن است ای را فراهم میتحلیل عمل تولیدی امکان مطالعات جدی

تر شود، یعنی به سطح دلیل اصلی چیزها برسد. این موضوع تدریج هرچه عمیقبه

 غنی و پرمایه با مطالب سادۀ امور
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کردن زمین، مبارزه با حشرات و شت، برداشت، آمادهیعنی کا –کشاورزی 

رود تا به درک خود کار شود؛ پیش میآغاز می –های دیگر، فرسایش زمین آفت

چه چیز را تولید کردن، برای چه و چگونه  –تولید برسد. اقتصاد سیاسی کشور 

رفت. توان در نظر گمسائل تندرستی و طب پیشگیری، همه را می –تولید کردن 

وی ای از سهای  طب پیشگیری ممکن است به میسر ساختن آموزش ویژهبحث

های محلی بینجامد که حاصل آن خدمات «باشیحکیم»کمیسیون بهداری برای 

پزشکی بهتری برای ساکنان محلی باشد. الزم نیست در اینجا همۀ موضوعات 

ی است کافآیند برشماریم. ممکنی را که از اندیشیدن به کارهای تولیدی برمی

اشاره کنیم که تعدادشان حد و حصری ندارد. این موضوعات ممکن است در 

ای از واحدهای مرتبط به یکدیگر صورت رشتهای آموزش بهمحتوای برنامه

افته، یا یهای کمالدرآیند. مهمترین نکته این است که هرگز نباید شکل فرمول

یلۀ وسئی است از پژوهشی باز بههای اداری را پیدا کنند. جواب جزآمار، یا جواب

 کنندگان، و متعلق به آنان.شرکت

هاست. آموزش، کشاورزی، اجرای این طرح مستلزم همکاری همۀ کمیسیون .4

ای و های محلی و ناحیهبهداری، ارتباط، دارایی و بازرگانی. حزب، در سازمان

مطلع  پیشرفت آن تنها باید از طرح آگاه باشد، بلکه هم باید دائماً ازملی خود نه
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های مربوط آغاز شود. در بعضی مواقع حزب طرح محلی را با همکاری کمیسیون

ود، شخواهد کرد. وقتی که برای اولین بار دربارۀ امکان چنین طرحی بحث می

ها باید همۀ کسانی که باید در آن دخیل باشند باید حضور داشته باشند. شرکت آن

 حل پیشرفت طرح )پروژه(، ادامه یابد.یک مراتا تربیت مربی، و در یک

پرواضح است که ارتباط با کمیتۀ محلی ناحیه الزم است. عمل واقعی بهترین  .5

جنبۀ  ها، را با کمترینهای برقراری و حفظ این رابطه، و نیز رابطه با کمیسیونراه

 سازد.اداری و بیشترین کارایی آشکار می

پذیر هر ناحیه با شرکت کامل مردم امکان ای دراینکه تا چه حد اجرای چنین تجربه .6

های توان آن را به سرمشقی برای ناحیهاست تعیین خواهد کرد که چگونه می

 دیگر، و مرکزی برای تربیت رهبران، تبدیل کرد.
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عمل واقعی، به کسانی که درگیر آن باشند خواهد آموخت که وجوه و مسائل  .7

ه ها یاد نشده است؛ و مسلماً باین نامه از آن بسیار متنوعی را ببینند که هرگز در

تصحیح خطاهایی بپردازند که در پیشنهادهایی که در اینجا ارائه شده وجود دارند. 

رای گیرند باید بها صورت میدر صورت امکان مذاکرات و مباحثاتی که در گروه

 ود.ط شام، روی نوار ضبهای قبل نوشتهآموختن، و به دالیل دیگری که در نامه

 با احساسات برادرانه

 پائولو فریره
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 16نامۀ 

 

 مهندس ماریو کابرال

 سرپرست دولتی کمیسیون آموزش و فرهنگ

 بیسائوبیسائو، جمهوری گینه

 ژنو

 1976مه  7

 رفیق ماریو کابرال

خواهم مراتب تأسف السا و خودم را از اینکه نتوانستیم در دیدار اخیر بار دیگر مییک

 مؤسسۀ کنش فرهنگی با شما باشیم ابراز دارم.تیم 

قدیم ام پیوست توسیلۀ او برای همۀ تیم، نوشتهای که به پائولو، و بهرونوشت نامه

شود. همانطور که از قرائت نامه خواهید دریافت، نیت من باز کردن بعضی مسائل می

، نه برای ررسی کنیمها را باست تا برای اینکه در پرتو کاری که با هم درگیر آنیم آن

 ها جواب دهیم.اینکه به آن

 مطابقت ندارد، وبینید که با واقعیت کشور اگر در نامه چیزی می
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تا بتوانم  ها جلب کنیدتوانید با آن موافق باشید، لطفاً توجه مرا به آنبدین دلیل نمی

 ها را اصالح کنم، و بدین سبب بهتر کار کنیم.آن

وسیلۀ میگل تقدیم شد گفتم منتظر دستور شما دربارۀ ای که بهمههمانطور که در نا

 ارسال وجه هستیم.
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 تان.به امید دیدار شما در دارالسالم در ماه آینده، با سالمی گرم از سوی دوست و رفیق

 پائولو

 

 

 17نامۀ 

 

 ژنو

 1976بهار 

 پائولوی عزیز

که دربارۀ کارهای تخصصی ای از شما رسید که در آن از جلساتی چند روز پیش نامه

 اید سخن رفته بود.مختلف در قلمرو سوادآموزی بزرگساالن داشته

ز کنم، اما باید بار دیگر احساسی را که انظر برسد که پر اصرار میخواهم چنین بهنمی

 خواهماهمیت کارکردن با هم در مورد کارهای تخصصی دارم بگویم. همچنین نمی

 و آن غنائی است –ه برای همۀ ما واضح است تأکید کنم بیش از اندازه بر چیزی ک

ها دهد. اعتقاد راسخ دارم مشکالتی که با آنکه در نتیجۀ مبادلۀ تجربیات دست می

هایی آسان دارند. فصل مشترکی هست که همۀ شما دارید، و آن حلروبرو هستید راه

و  عمل سیاسی ساختنموضع مبارزانۀ شماست. حقیقت این است که هرچه با روشن

م و به که ایهای خود مبارزتر شویم و بدانیم که جانب چه کسی را گرفتهدلبستگی

را دشوار  ای که کار تیمیهای فردگرایانهتوانیم بر وسوسهایم، بیشتر میتعهد سپرده

 روند.از متخصصان خیلی فراتر می سازد غلبه کنیم. مبارزانمی
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اقعیتی را تر بکوشیم تا وتر باشیم و سختکند که منضبطمیمبارز بودن ما را مجبور 

کنیم. بفهمیم که همراه مبارزان دیگر برای دگرگون ساختن و بازآفریدن آن تالش می

 ایم.ما در کنار یکدیگر، هوشیار، در برابر هر خطر ایستاده

 –ردم م بامردم بلکه  براینه  –بدین معنی جلسۀ مبارزان برای ارزشیابی عمل خود 

هرگز مانند جلسۀ متخصصانی نخواهد بود که نیاز به دفاع از خود در مقابل دیگران را 

باید وشنود است نه مجادله. این گفته نکنند. صفت بارز جلسۀ مبارزان گفتاحساس می

این فکر را پیش بیاورد که اختالف نظری در میان نیست، اما بر اختالف نظرها باید 

 ی چیره شد.های جدوسیلۀ بحثبه

ه در خاصه از این بابت ک –هایم با مربیان همیشه بر ضرورت روشی سیاسی در صحبت

 ام.ها تأکید کردهها و روشبیش از شیوه –خدمت چه منافعی هستند 

آموزد که مسائل تربیتی، پیش از هرچیز، مسائل سیاسی و مسلکی مبارز بودن به ما می

 این گفته موجب آشفتگی مربیانی شود که عاشق)ایدئولوژیک( هستند؛ هرقدر هم که 

آنند که با مجردترین اصطالحات از آموزش سخن گویند، و نیز مربیانی که خواب 

ها بینند که به یکباره از شرایط متحققی که آدمیان در آنای را میاختراع انسان نمونه

 اند فارغ باشد.غرقه

شوند، بلکه در عمل اجتماعی نوی مرد نو و زن نو در کاسۀ سر مربیان ساخته نمی

آیند که جای عمل قدیم را، که نشان داده است یارای آفریدن اشخاص نو وجود میبه

 را ندارد، خواهد گرفت.

مبارز بودن راستین همچنین خواستار وحدتی جدلی )دیالکتیکی( میان عمل و نظر، و 

خالقیت بهترین دفاع میان کنش و اندیشه است. این وحدت موجد خالقیت است، و 

 زدگی.است در برابر خطرهای دیوانی
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اند هرگز کنجکاویم را در ام بودهدرگیری ژرف خود من با موضوعاتی که موردعالقه

شوم، اما در همان حال زده نکرده است. به موضوعات نزدیک میها دیوانیمورد آن

هایی که رم، یعنی چالششماهای مسأله میها را صورتگیرم و آنها فاصله میاز آن

 شان را آشکار ساخت.باید معنی
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شان، باید درکی را که در گذشته، به ها، یا دوباره دیدندر کار آشکار ساختن آن

ام دوباره بیازمایم. و عالوه بر این، عمل گذشتۀ ها، داشتههنگام اندیشیدن دربارۀ آن

خود و نیز عمل دیگران را، دوباره  خود را در ارتباط با این موضوعات و عمل کنونی

شوند. در های کنونی من میها موضوع تحلیلآزمایم. همۀ اینبینم و دوباره میمی

 شود.گونه است که موضوع همیشه به شکل مسأله دیده میعملی از این

نقطۀ رجوع تفکر من عمل است: تا وقتی که کار من دیوانساالرانه نشود کنجکاوی من 

نین نخواهد شد. بدین ترتیب ورزش دائمی فکر، که آن را چون انضباطی نیز هرگز چ

که  ها هستم. هروقتام، همواره متوجه مسائل متحققی است که درگیر با آنپذیرفته

ها را به صورت موضوعاتی درآورم کنم از مسائل متحقق کناره بگیرم و آنسعی می

را به  توانم این وسوسهمم هرگز نمیشان را بفهشان بیندیشم و دلیل وجودیکه درباره

شان کنم. همین که تسلیم این وسوسه شوم خود راه دهم که به مجرداتی مبهم تبدیل

کر دربارۀ شوم. تفشود و منکر نقش اصلی آن در تفکر خود میارتباطم با عملم قطع می

، تهیای مطالب، ژرف یا میانشود. ممکن است پارهمجردات ورزش فکری صرف می

ای معنی خواهند بود. خواه زمینهاند، همواره بیبگویم، اما چون از واقعیت عمل بریده

بینم متحقق باشد خواه نظری، وحدت جدلی )دیالکتیکی( میان که خود را در آن می

ه کند. وقتی ککنش و تفکر، و میان عمل و نظریه، خود را بر وجود من تحمیل می

 گذرد.ت که بهتر ببینم در جایی که هستم چه میفقط برای آن اس« گیرمفاصله می»
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گویم که عمل اندیشیدن دربارۀ عمل، بهترین راه برای بدین دلیل است که مصرانه می

 اندیشیدن صحیح است.

مجبورم  کنم کهمایل نیستم که برایتان سخنرانی کنم یا پندتان دهم، اما احساس می

ایسته که الزمۀ مبارز بودن راستین است، ش تان،بگویم که این تفکر انتقادی دربارۀ عمل

است که عالقۀ اصلی کمیسیونی باشد که شما را در اولین جلساتی که در نامه به آن 

 آورد.اید گردهم میاشاره کرده
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، ای یاد کنم که غالباً در جلساتی که در فوریهخواهم فرصت را مغتنم شمرده از نکتهمی

شد. در آن جلسات قراین پیش شما بودم، داشتیم مطرح می(، آخرین باری که 1976)

ائو های پرجمعیت بیسکرد که کار سوادآموزی بزرگساالن در محلهبر این داللت می

ه کرد، حال آنکشد عاید مینتایج کمتری از آنچه در نیروهای مسلح خلق حاصل می

 تالش تقریباً به همان اندازه بود.

این اختالف در نتایج را دانست، به گمان من، مهم این حتی اگر بتوان دالیل اصلی 

است که به عقب برگردیم و دربارۀ آنچه تا کنون انجام شده است بیندیشیم. این کار 

ای یاری دهد تا کار در میان غیرنظامیان مؤثرتر های تازهممکن است ما را در یافتن راه

 کنم.کار خود را عالوه میاید. فقط افدانم که این کار را شروع کردهشود. می

های سوادآموزی در درون واضح است که یکی از دالیل عمدۀ پیشرفت سریع تالش

نیروهای مسلح خلق سطح باالی آگاهی سیاسی در میان نظامیان است، که از مبارزۀ 

 بخش حاصل آمده است.طوالنی رهایی

دمت برای امکان خ هجیب نیست اگر این مبارزان یادگرفتن خواندن و نوشتن را راهی

ند. شناسبخش است، میبه بازسازی ملی، که برای آنان ادامۀ طبیعی مبارزۀ رهایی

د. آنچه کننانگیزۀ آنان نفع شخصی نیست بلکه هدفی است که در راهش خدمت می
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ای بدانند برای بود در حقیقت این بود که آنان سوادآموزی را وسیلهعجیب می

قابل لمس  معنایی« بازسازی ملی»متازتر. برای آنان اصطالح استخدام بهتر و موقعیتی م

دارد. این معنی برای آنان در گرماگرم مبارزه روشن شده است. در مبارزه بایستی 

ها یا مردم به خاطر اندیشه»گفت: هشدار آمیلکار کابرال را فهمیده باشند، که می

ه هایی را کان فداکاریجنگند. آنچیزهای دیگری که فقط در مغز آدمیان است نمی

پذیرند برای آنکه بتوانند بهتر و در صلح زندگی کنند. الزمۀ جنگیدن است می

ملی و  ها رهاییهایشان تأمین کنند. بدون اینخواهند آینده و پیشرفت را برای بچهمی

ها واژه تهی هستند. اینهایی میانجنگ با استعمار و استقالل، حتی صلح و ترقی، واژه

نتوانند به بهبود واقعی در شرایط زندگی مردم ترجمه شوند هیچ معنایی  اگر

 ]15[«ندارند.

 های فرهنگی نیروهای مسلحاز حلقهبار که السا و من از یکی یک
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 بخش بود وکردیم بحث بر سر بعضی رویدادهای زمان جنگ رهاییخلق دیدن می

سازی اگر در جریان باز»گان گفت: کنندها با بازسازی ملی، یکی از شرکترابطۀ آن

روز فقط یک وعده غذا بخوریم، مبارزه در راه افزایش تولید ایجاب کند ما در شبانه

 «تر است تا منافع هر فرد.خوریم. منافع همۀ خلق مهمیک وعده غذا می

سوادی باشد، از جنبۀ زبانی است نه سیاسی. در درون نیروهای مسلح خلق هرجا بی

ح اصطالی از جهت سیاسی خیلی باسوادند، برخالف این همۀ افراد بهپرسنل نظام

 سواد هستند.باسواد که از جنبۀ سیاسی بی

واقعیتی »درک این نکته بوده است که رهایی ملی  حزب افریقایییکی از خصوصیات 

هرگز میان سیاست و فرد نظامی «. است فرهنگی و یکی از عوامل فرهنگ است

 .دوگانگی وجود ندارد
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مقاومت »ه هایش تأکید کرده کبار و دوبار، بلکه بارها آمیلکار کابرال در نوشتهنه یک

مقاومت مسلحانۀ ما تجلی فرهنگی ما نیز »و « مسلحانۀ ما عملی است سیاسی

 ]16[«هست.

ر بود که آمیلکا –که در گرماگرم مبارزه شکل یافت  –این درک پویا از مبارزه 

کابرال و یارانش را رهنمون شد که چنین اهمیتی برای تربیت دقیق افراد نظامی قائل 

گرفت شوند. این تربیت هرگز فقط به کاربرد اسلحه محدود نشد. سرباز فقط یاد نمی

ه برای آموخت ککار برد، بلکه این را هم میکه تفنگ چیست و چگونه باید آن را به

کار شد، و علیه که، علیه چه، و برای که بهکار برده میشد، چرا بهده میکار برچه به

 شد.برده می

لب کار مؤثر سیاسی در ق»و بر «. تنها افرادی نظامیما مبارزیم، نه»گفت: کابرال می

 اگر چنین نباشد، فکر قالبی نظامی پیدا»گفت: ورزید. میاصرار می« نیروهای مسلح

 «کن کرد.گرایشی ظاهر شود باید آن را ریشهکند. هروقت چنین می

د. گرفتند که دربارۀ مبارزه بیندیشنای، یاد میمبارزان نیروهای مسلح خلق، از هر درجه

کردن در نیروهای مسلح خلق بیشتر از هر چیز به معنی آن بود که مبارزی است خدمت

نتقاد شود. به نتقاد کند و اشود که بیندیشد و بیاموزد و اکه پیوسته به مبارزه خوانده می

تواند از کارهای خود و از خطاهای خود درس بگیرد. این بود معنی آن بود که فرد می

 حال و هوای مبارزه.
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حزب  هایباید اصل انتقاد را در همۀ جلسه»نویسد: هایش میکابرال در یکی از نوشته

کی های چریچه گروه –وهای مسلح هایمان، و در میان نیربپروریم. و نیز در همۀ کمیته

و چه نظامیان. بعد از هر اقدامی علیه دشمن باید به نتایج کار و به سهم هر جنگجو 

ما باید بر آگاهی خود از خطاها و »، در فرصت دیگری گفته است: .«]17[بنگریم 
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مان به حزب های خود را تصحیح کنیم و خدمتهایمان بیفزاییم تا بتوانیم کردهشکست

باید هایمان نمان شود و پیروزیرا دائما بهبود بخشیم. خطاهایمان نباید مایۀ دلسردی

در پرتو نویدهای مبارزه »و بعد خاطرنشان کرده است که « خطاها را از یادمان ببرد.

یم تا عمل حل را بیابیم. باید بیندیشباید هر مسأله ار عمیقاً بررسی کنیم تا بهترین راه

 ]18[«تا بهتر بیندیشیم. کنیم و عمل کنیم

این درک از مبارزبودن و این تعهد که متضمن کنجکاوی انتقادی است و نیاز به فهم 

 شود دارد، همچنان به صورت سرشتتر واقعیتی که دگرگون میهرچه بیشتر و روشن

ماند. در این لحظۀ بحرانی از حیات ملی جز این نیروهای مسلح خلق باقی می

های آن است که ما را به فهم نتایج این درک از مبارز بودن و الزمهتوانست بود. نمی

 سازد.بسیار مثبت سوادآموزی و در مرحلۀ بعد از آن در نیروهای مسلح خلق توانا می

موقعیتی که در میان غیرنظامیان بیسائو با آن مواجهیم کامالً متفاوت است. این مردم 

هم فریفتۀ آنان و هم  –اند بوده خوش قدرت و متحمل حضور استعمارگراندست

بخش تماس نداشته، و هرگز از شان. اینان، کم و بیش، با مبارزۀ رهاییمورد خشونت

که برای مبارزان نیروهای مسلح خلق طبیعی . درحالی1نظر سیاسی بیدار نشده بودند

زائی از پاسخ سیاسی خود به است که سوادآموزی و آموزش بعد از سوادآموزی را اج

 منافع
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، یعنی از سال تأسیس خود، آغاز کرد به هیچ روی 1956از  حزب افریقاییهایی را که این نکته تالش 1

کند. و نیز منکر سرکوبی وحشتناک نیروهای مستعمراتی در برابر بروز اولین عالئم طغیان نفی نمی

های بسیار کرد تالش حزب افریقایی، نیست. 1959در  Pidjiguitiعام پیجی گیتی عمومی، از جمله قتل

 و بودند، کار کند.تا با مردمی که در بیسائ
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دهد، طوری که ارقام نشان میجمعی مردم بشمارند، اکثریت غیرنظامیان، به

 دانند.سوادآموزی را جواب مسائل فردی خود می

ای دست خواهد ایم که پیروزی بر این طرز تفکر تا درجهحتی با اینکه یقین پیدا کرده

بند دارد وفادار و پایداد که حزب، که به گذشتۀ خویش و به تعهدی که به دولت 

توان آنچه را است، به ابراز این وفاداری از طریق شرایط مادی بهتر ادامه دهد، نمی

اکنون معلوم و ملموس است نادیده گرفت. اگر کابرال ضمن صحبت از مبارزۀ هم

های مبهم نخواهند جنگید بلکه برای بخش متذکر شد که مردم برای اندیشهرهایی

کنند، باید در حریان بازسازی ملی این کلمات را شان مبارزه میگیبهبود مادی زند

 ها را به فرایند سوادآموزی بزرگساالن مرتبط سازیم.یاد آوریم و آنبه

های غیرنظامی با یک مسائل روبرو ریزی سوادآموزی، در ناحیهبنابراین در برنامه

ی فردگرایانه از شویم: روش کار ما چگونه باید باشد؟ چگونه تصور طبیعمی

های توانیم در نخستین تماسای درآوریم؟ چگونه میسوادآموزی را به صورت مسأله

خود با مردم، به جای آنکه درک موجود از سوادآموزی را به عنوان فعالیتی فکری که 

کند استمرار بخشیم، سوادآموزی را به وظایفی متحقق ربط به ترقی فردی کمک می

یق کمک متقابل ایفا شوند. به عقیدۀ من وقتی که کمیسیون بار دهیم که باید از طر

اندیشد باید در نهایت حزم جاهای معدودی را برای دیگر به فعالیت در این نواحی می

ای را برای سوادآموزی بجوید. یک دلیل برای های تازهکار تجربی انتخاب کند و راه

ای که در این جاها حاصل نتیجه دانیم هراحتیاط در جریان انتخاب این است که می

شود نقشی مهم در همۀ پیکار ایفا خواهد کرد، و ممکن است گسترش آن به نواحی 

ها درس بگیریم و علل و دیگر را مشروط سازد. ما نیاز به آن داریم که از تجربه

ها یا خطاها را، هرچه باشند، تجزیه و تحلیل کنیم. و نیز بدین معنی موجبات توقف

هم از حیث سازمان و هم از جهت طرز  –های سوادآموزی خود ه در تالشاست ک



 بیسائوهایی به گینهنامه   

در  کار بندیم که کابرال برای پیروزیای را بههمان انضباط مبارزانه و آفریننده –کار 

 شمرد.بخش اساسی میمبارزۀ رهایی

ار یاد کم از دو معیطبیعی است که جریان گزینش بر معیارهایی استوار باشد. دست

 مردم ناحیه در فعالیتی تولیدی و یم: یکی آنکهکنمی
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ح کنونی ، دیگر آنکه سط-یا قریباً به چنین تالشی دست زنند  –اصولی دخیل باشند 

مشارکت سیاسی مردم در نظر گرفته شود. پاسخ آنان به بسیج سیاسی کمیتۀ حزبی 

ساختن بلکه در عملیتنها در انتخاب نواحی ناحیۀ مجاور چه بوده است؟ مسلماً حزب نه

 برنامه هم باید نقشی مهم ایفا کند.

گام اول باید دیداری از ناحیه  –تعداد مهم نیست  –پس از انتخاب دو یا سه ناحیه 

 باشد از طرف اعضای کمیسیون، همراه با نمایندگان کمیتۀ سیاسی محلی.

ی دربارۀ و توضیحشاید در این موقع بد نباشد که دلیل دیدار خود از ناحیه را بگویید 

کار سوادآموزی، که شروع خواهد شد، بدهید. ممکن است بگویید که در بیسائو 

اید. اما دیدن محله یا حتی هر روز گذشتن از کنید یا قبالً این محله را دیدهزندگی می

ریسته راستی انتقادی به آن نگکوی و برزن آن لزوماً به معنی آن نیست که با دیدی به

حله، یابیم که قدمی فراتر از دیدار مگونه دید دست میما فقط وقتی به اینشده باشد. 

دادن برداریم. وقتی که محله یا کردن و گوشزدن در کوی و برزن و نگاهیا قدم

کنیم که آن را ببینیم و آنچه را مردم گیرد و سعی میخیابانی مورد توجه ما قرار می

دور  کنیم. دیگر آن متخصصان خونسرد وقرار میگویند بشنویم، با آنان ارتباط برمی

شویم که، کنند نیستیم. مبارزانی میاز محلی که ساکنان ناحیه را تجزیه و تحلیل می

 ییم.آزیند، در پی یافتن واقعیت آن ناحیه برمیمردمی که در آن ناحیه می با همراه
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ها، گیرند: وضع خیابانترین جزئیات باید مورد توجه قرار در این دیدارها کوچک

سالمت مردم، اینکه آیا جایی که مردم در آن گردهم آیند و با هم حرف بزنند هست 

ها راه ها. وقتی که دیگر فقط در خیابانها در خیابانکردن بچهیا نیست؛ طرز بازی

یگر، بر ما شمار دها کنجکاو شویم همۀ این نکات، و نکات بینرویم بلکه نسبت به آن

 ر خواهند شد.آشکا

هایی که در واقع رمزسازی عکس –ممکن است از بعضی مناظر محله عکس گرفت 

قرار  کنندگانهای فرهنگی مورد بحث شرکتناحیه است و ممکن است بعد در حلقه

 گیرد.
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پردازیم و شروع به فهمیدن می 1هاطور انتقادی به برزندر این دیدارها برای اولین بار به

کنیم؛ و این فهمی است که به تناسب صمیمیت ما با مردمی که در آنجا ها میآن

های فرهنگی، بلکه در برنامۀ عمل متحققی که همراه با خود تنها در حلقهزیند نهمی

 کند.ریزی شده است، واقعیت پیدا میمردم طرح

حث ب در مواردی ممکن است بخواهیم که کار را از مرحلۀ بعد از سوادآموزی، یعنی با

های کارکردن مردم با هم به منظور دربارۀ وجوه ملموس زندگی در برزن و دربارۀ راه

ای هحل مسائل کوچک محلی آغاز کنیم. اگر مثال یکی از نیازها، پر کردن چاله

ماند، و محلی برای نشو و شود و راکد میها جمع میها باشد که آب در آنخیابان

های متعدد دیگری را هم که بر بهداشت همگانی ملشود، ممکن است عانمای پشه می

کردن به توان ارزش کمکگذارند مورد توجه قرار داد. از این گذشته میاثر می

ها از یکدیگر، و کارکردن با یکدیگر، برای حل مسائل را بررسی کرد. این بحث

 شود.نیازهای خاص مربوط به بازسازی داخل برزن به بازسازی خود برزن کشیده می

                                                           
1 Barrios 
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کم ضرورت سواد داشتن ای از اشتغال مردم به وظایف قابل لمس، کمدر مرحله

نامیم در این مورد بر می« سوادآموزی»شود. آنچه ما مرحلۀ بعد از احساس می

ساختن مراحل سوادآموزی و بعد گیرد. در هر موقعیتی مربوطسوادآموزی پیشی می

هم در خدمت مصالح عموم باشد و  های عملی خاصی کهاز سوادآموزی به فعالیت

هم به صورت تعاونی انجام شود بسیار مهم است. هیچ دستورالعمل تضمین شده و هیچ 

ن شود. فقط با زیستن با مردم و در برزای برای این کار پیشنهاد نمیطرح حاضر و آماده

 نکنیم که چه باید کرد. چون به قصد معیهاست که همراه با خود آنان کشف میآن

 کنیم بیندیشیم بیشتر و بهتر یاد خواهیم گرفت.با هم کار کنیم و دربارۀ آنچه می

 –ها های زایا و موضوعات وابسته به آنیعنی واژه –ای آموزش سواد محتوای برنامه

 توانو کارهای مختلفی که میاز شناخت انتقادی برزن 
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 شود.در آن انجام داد حاصل می

سوال  کنم مقصودم چیزی جز طرحام، وقتی که کاری را پیشنهاد میگفتهچنانکه بارها 

 حل ندارم.نیست. قصد ارائۀ راه

ای هستید تا به های تازهبا این روحیه است که اکنون که شما در پی یافتن راه

 نویسم.سوادآموزی بزرگساالن در بیسائو تحرک بیشتری بخشید، به شما نامه می

 با آغوش برادرانه

 پائولو فریره
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 بعد از تحریر
، و از آنگوال در 1976پرینسیپه در دسامبر -دیدارهایی برای انجام کار از سائوتومه

منطبق بودند ( 1977بیسائو )مارس ، و نخستین سفرم در سال جاری به گینه1977فوریۀ 

هند. دهایی که کتاب حاضر را تشکیل میبا آخرین مرور بر مقدمه و ترتیب نامه

کنندۀ آموزش بزرگساالن، با هایی که در آن زمان با کمیسیون هماهنگمالقات

کردند، با کارکنان دائمی و مدیران در آنجا، و نیز با معلمانی که در کو تحصیل می

های مختلف کمیسیون آموزش بودند داشتم مرا به تکسان دیگری که مسئول فعالی

متقاعد ساخت. در این نوشته خواهم کوشید که « بعد از تحریر»ضرورت نوشتن این 

، عضو 1هایی بازدارم که السا و ژولیو دو سانتا آناخود را از پرداختن به جزئیات صحبت

م. آنچه ند داشتیکمیسیون مشارکت کلیساها در توسعه، و من با آنان که در کو بود

ها و اطالعاتی است که کردن بعضی از مالحظات و تحلیلامیدوارم انجام دهم، تازه

 ام.در مقدمه آورده

 رابطۀ میان آموزش و تولید

خواهم رابطۀ میان آموزش و تولید را، که این قدر در مقدمه بر آن اصرار نخست می

و نیز از طریق  حزب افریقاییای عمده برای ورزیدم، روشن سازم. این رابطه مسأله

ای با روزنامۀ کمیسیون آموزش برای دولت است. ماریو کابرال اخیراً در مصاحبه

                                                           
1 Julio de Santa Ana 
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هایمان در کمیسیون آموزش، رابطۀ ها و وظیفهالشاز همۀ ت»گفته است  1لیسبون روزانه

میان تولید و آموزش مطلبی است که بیشتر از همه بر من اثر گذاشته است. چیزی است 

 ]1[«که بیش از هر چیز دیگر دست دارم دربارۀ آن صحبت کنم.
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این اشتغال فکری، که مجال داده نشود که آموزش از تولید جدا گردد، شاخص کار 

ای در مناطق قبالً آزادشده در جریان مبارزۀ طوالنی بوده است و چاره حزب افریقایی

تبدیل  «موضوع زایا»نیست جز اینکه این اشتغال فکری به عاملی مرکزی، و به نوعی 

شود که نظام جدید آموزشی کشور بر آن بنا گردد. و به این دلیل بود که در آغاز سال 

به بیسائو، کمیسیون آموزش  حزب افریقاییز ورود چند ماهی پس ا 1975تحصیلی 

های نخستین را در راه این وحدت برداشت، و در عین حال کوشید تا آن را در گام

 مناطق آزادشده حفظ و تقویت کند.

از جمله کارلوس دباس که مسئول  –ترین همکاران او ماریو کابرال و نزدیک

اشد دانستند که اگر تعلیم تماماً شفاهی بمی –بردن رابطۀ میان کار و مطالعه است پیش

آموزان از کار تولیدی دور نگه داشته شوند محال است بتوان نظام آموزشی و دانش

موروثی را دگرگون کرد. اما در عین حال دالیل مسلکی مقاومت بعضی از شاگردان 

ار ب قدر اساسی و ظریف استفهمیدند. در موضوعی که برای آیندۀ کشور اینرا می

های مبارزه کسب کرده است. در سال حزب افریقاییدیگر شاهد خردی هستیم که 

توان در توازن میان ناشکیبایی و شکیبایی، و در جستند میحلی را که میراه

های کنشی که ناشکیبایانه شکیبا بودند، تشخیص داد. در آن مرحله موضوع صورت

کت در کار تولیدی مطرح نبود، بلکه آموزان دبیرستانی به مشاروادار کردن دانش

مسأله این بود که آنان را به ارزش سازندۀ کار معتقد سازند. آنچه در آن زمان خواسته 

                                                           
1 Lisbon Daily 
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شد تالش برای جلب شاگردان به وظیفۀ از نو ساختن جامعۀ خود بود، که در آن می

 وحدت کار و تحصیل ضرورت داشت.

 1975قتی که در آغاز سال تحصیلی در واقع این بود هدف اصلی کمیسیون آموزش، و

های تحصیلی و تولیدی را به های مبتنی بر وحدت میان فعالیتنخستین طرح

ان را آغاز وشنود با جوانآموزان بیسائو پیشنهاد کرد. وقتی که کمیسیون گفتدانش

کرد بر یک اعتقاد استوار بود؛ این اعتقاد، البته، این بود که اگر وحدت میان تحصیل 

ار در عمل اجتماعی نوینی که در شرف تکوین است موجود نباشد آفریدن جامعۀ و ک

 اصطالح فکری از میاندی و کار بههای میان کار ینوینی که در آن تفاوت
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ای ای که سودای آن در سر دارد که جامعهرفته باشد ممکن نخواهد بود. هر جامعه

تماعی ولید کاالهایی باشد که از جنبۀ اجکارگری شود باید اساسش بر اشتغال کامل و ت

 ها در ایجاد مرد نو و زن نو اساسی هستند.سودمندند، زیرا که این

 محال است تصور کار»هایمان کارلوس دیاس خاطرنشان کرد که در یکی از صحبت

جدا از آموزش و پرورش، به صورتی که گویی چیزی است که ما خواستار آنیم، یا 

کنیم، به جای آنکه بفهمیم که کار توأم با پرداختن به آن آماده میخود را برای 

ر گیری( قراآموزش درست همان چیزی است که در مرکز فرایند تشکل )یا شکل

 .«کردن ضمن کار استدارد. بنابراین موضوع ما کارکردن ضمن تحصیل و تحصیل

ها کارگران که در آنداری، این مفهوم را با برنامۀ کار و تحصیل در جوامع سرمایه

شوند که کار خود را به طبقۀ صاحب صنعت آینده در مراکز آموزش صنعتی آماده می

 بفروشند، شباهتی نیست.

کنیم به ای که ما در آن زندگی میدر گذار از جامعه»گوید: کارلوس دیاس می

صیل و حکشنده اثری نباشد، بر رابطۀ میان تکشی و بهرهای که در آن از بهرهجامعه
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دو هدف مترتب است: یکی روشن  –یعنی کار مفید و پربرکت و آفریننده  –کار 

ساختن تضاد میان کار یدی و کار فکری است، زیراکه هنوز از چیرگی بر جدایی میان 

اندک میسر سازیم که آموزش نیاز مالی خود را این دو بسیار دوریم؛ دوم آنکه اندک

ش کردن آموزدر اوضاع حاضر جامعۀ ما، دموکراتیکخود تأمین کند، زیرا بدون کار 

 «مقدور نخواهد بود.

طور که گفتم، این بود اعتقاد راسخ سرپرست کمیسیون آموزش به هنگام اگر، همان

به  وشنود با جوانان دبیرستانی بیسائو، اعتمادش به جوانان نیزبرقرارساختن اولین گفت

قاد داشت، و نیز به این وضعیت که جوانان را همان اندازه راسخ بود. او به جوانان اعت

توان به چالش خواند )نه اینکه تهدید کرد( تا نقش خاص خود در وظیفۀ بازسازی می

ای نبود که امکان آن باشد که از دار شوند. اعتماد او اعتماد مبهم و آشفتهملی را عهده

انان اشت که هرگاه جودالنه را هم ندطلبانه حاصل شود. این یقین سادهموضعی فرصت

 روشنی نقش خودتوانند بهشوند میبه حال خود گذاشته 

*183* 

را در آن وظیفه کشف کنند. بلکه اعتماد او اعتمادی انتقادی بود، خیلی شبیه به اعتماد 

مربیان عملی سیاسی، که معدودی از بسیارشان آمیلکار کابرال است و سامورا ماشل و 

 و نیه رره.فیدل و ماکارنکو و فرنه 

ه تعداد دانست ککرد میآموزان دبیرستان آغاز میوشنود را با دانشوقتی که او گفت

های در کار تولیدی خواهند کمی از آنان دعوت او را برای ورود به اولین آزمایش

پذیرفت. گواهی این گروه کوچک، همراه با ادامۀ کار سیاسی، آن را به دیگران 

 سرایت خواهد داد.

راستی در سراسر سال وسعت یافت و در ماه مارس آغاز شد به 1975رهایی که در ابتکا

ک انگیز رسید. اقلیتی کوچکننده به سطحی حیرتآموزان شرکتتعداد دانش 1976
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به اکثریت  1976آغاز کار کرده و دل به کار تولیدی داده بود، در  1975که در 

آموز این دبیرستان به صورت دانش 800آموزان دبیرستان بیسائو بدل شد. امروز دانش

 طور کامل در کار تولیدیاند، و بهها سازمان یافته و رهبران خود را برگزیدهکمیته

های منضبط و شاد، ها را دیدم که صبح زود، در گروهاند. در دیدار آخر، آنوارد شده

تان سیمائو سشدند. بعضی به طرف کشتزارهای اطراف بیماردر سراسر شهر پراکنده می

رفتند؛ بعضی دیگر راه مزارع دقیقه راه تا دبیرستان بود، می 25، که پیاده 1مندس

روستایی در بیرون شهر را، که دورتر از بیمارستان بود، در پیش گرفته بودند. همین 

کردند و ابزار کشت و های شهر حرکت میآموزان که در خیابانحضور این دانش

ه دهد و گواای نو خبر میای است که از بنای جامعهتازه« انزب»زرع بر دوش داشتند 

 مطالعات خود و نیز از« نشخوار»ای افتاده است. جوانان از است بر اینکه اتفاق تازه

دست  ]کشور استعمارکننده[« کشور مادر»کردن جغرافیا و تاریخ فرهنگ حفظ

 اند تا در کار خود بنیاد آموزش خویش را بیابند.کشیده

ساعت کار به  2187ساعت کار به بیمارستان سیمائو مندس،  1377اینان در یک ماه 

ای که زیر ساعت کار به ناحیه 1908در چند کیلومتری بیسائو، و  2مزارع نزدیک آنتوتا

 سرپرستی کمیسیون بازرگانی و صنایع دستی بود اختصاص دادند.
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ل کنند برای بیماران گارستان کار میآموزانی که در مزارع اطراف بیمبعضی از دانش

 های سرخ، و پیامی که برای بیمارانگیرند که به معنی این گلکارند. آنان یاد میمی

ن کردآموزان همان عشق و عالقه را، برای آمادهبرند، بیندیشند. این دانشسخت می

                                                           
1 Simao Mendes 
2 Antuta 



 آموزش در جریان پیشرفت

بر  د کهآموزاندهند. عشق به زندگی را میزمین برای کشت درختان میوه، نشان می

 گذارد.شان در راه بازسازی انقالبی جامعه اثر میتالش

تر و اند، واقعیات فصیحتر در مبارزه داشتهداخل کشور، که مردم مشارکتی طوالنی

کیلو برنج  1020درخت موز کاشتند،  917نوجوانان  1گویاتر است. مثالً در تومبالی

اده ساختند: در همان منطقه، در متر مربع زمین را برای کشت آم 737درو کردند، و 

 ، زمین بیشتری برای کشت مهیا شد است.2بداندا

بیشتر مدارس  1974یافته، است. در بافاتا همچنان ناحیۀ نمونه، و به بهترین وجه سازمان

ای ای مزرعههای زراعی خاص خود را داشتند. در حال حاضر هر مدرسهبافاتا زمین

زمینی، کیلو سیب 24516کاشت را با هم انجام دادند و آموزان و معلمان دارد. دانش

کیلو لوبیا برداشت  250کیلو بادام زمینی و  800کیلو گندم،  1177کیلو برنج،  4823

 کردند.

ش آموزان بینکار تولیدی، از آن رو که کاری آشکارا جمعی است، به معلمان و دانش

سازد که د. اجتماع را قادر میکنروشنی از اهدافی که برای رشد خود دارند عطا می

شمار آورد که از زندگی خود آن برخاسته است، نه چیزی که مدرسه را چیزی به

شود که مدرسه در خدمت همۀ روشنی دیده میآن است. به« باالی سر»و « خارج»

ی ترین اشتغال فکردر حال حاضر بزرگ»گوید: جامعۀ ملی است. کارلوس دیاس می

های شاگردان در یک زارهای مدارس و مزارع خانوادهکردن کشتما توام

 کنیم کههایی را آغاز میگذاری تولیدی واحد است. در بوال داریم آزمایشسرمایه

آموزان و سربازان نیروهای مسلح خلق به صورت جمعی به ها دهقانان و دانشدر آن

 «پردازند.کار تولیدی می
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ها در مراحل آغازین خود هستند. با اینکه مۀ اینتأکید بر این نکته مهم است که ه

ده دست آمتوانند خشنودی خود را از نتایجی که بهماریو کابرال و همکارانش نمی

است پنهان سازند، کامالً به آنچه باید در این بخش، و در هر بخش دیگری انجام شود، 

ور در از آنچه در کش گذارد، واقفند. وقتی که با ماکه بر نظام آموزشی کشور اثر می

را  بردند تا پیشرفتیگفتند، و وقتی که ما را همراه میحال روی دادن است سخن می

دادند که صورتی قابل لمس ببینیم، نه به خود اجازه میکه از آن سخن گفته بودند به

که  گذاشتند. وقتیدالنه شوند، و نه جانب فروتنی را فرو میخوش لذتی سادهدست

نهادند، با ی خود را از آنچه در راه بازسازی ملی شده است با ما در میان میهاتحلیل

زۀ شان به مرحلۀ قبلی، یعنی مبارگفتند که در اشاراتهمان تواضع انقالبی سخن می

 شد.بخش، دیده میرهایی

در درون موضوع کلی رابطۀ میان تحصیل و کار، آزمایشی در آموزش بزرگساالن در 

دهد که سرمشقی برای نواحی دیگر بنا بر همۀ قراین، نوید آن می جریان است که،

توان این آزمایش را نشا کرد و نه از آن رونوشت برداشت، بلکه کشور شود. البته نه می

تنها اعضای کمیسیون، بلکه اعضای تیم ما هم توان از آن درس گرفت. نهفقط می

 توانند از آن بیاموزند.می

وان تای در آن است که میبافتهنی است که عوامل متنوع درهمآزمایش از آن جهت غ

جربۀ ها به تشان را دنبال نمود. مثالً یکی از آنها را مطالعه و تحلیل کرد و جزئیاتآن

ام. بستگی پویایی که میان آموزش به آن اشاره کرده 15تاچایی شباهت دارد که در نامۀ 

دهند برقرار است به معنی آن است روی می ای کهاقتصادی-های اجتماعیو دگرگونی

 تواند بر دیگری اثر بگذارد و تغییراتی را در آن موجب گردد.که هر یک می



 آموزش در جریان پیشرفت

خوانده « بعد از سوادآموزی»مثال دیگر این است که در مواردی آنچه معموالً مرحلۀ 

نچه آگیرد. این مثالی است از شود عمالً مقدم بر کار اساسی سوادآموزی قرار میمی

 حقیقت ام، و آن این است که سوادآموزی سالمندان درمن همواره به آن اعتقاد داشته

 های فرهنگیجریانی از کنش
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واقعیتی که در حال دگرگونی است نکتۀ مهمی است « بازخواندن»و « خواندن. »1است

که بر صرف خواندن زبان مکتوب مقدم است. حتی در آموزش کودکان این جریان 

 جهان است.« خواندن»فرایندی اجتماعی است و متضمن 

واقعیت جریانی باشد موازی با آموزش خواندن « خواندن»همیشه الزم نیست که 

شناختی، یعنی با سوادآموزی به مفهوم حرف عادی آن. در بعضی های زبانعالمت

ی ای تفکرات عملاوضاع و احوال ممکن است که جمعیتی برای مدتی درگیر رشته

دربارۀ واقعیت خود گردند و به بحث در موضوعات زایایی بپردازند که به منافع و 

شوند. مثالً ممکن است دربارۀ تجربۀ خود از تولید جمعی شان مربوط میمصالح متحقق

چیزهای موردنیاز، و رابطۀ میان این فعالیت و بازسازی ملی، بحث کنند. بدین ترتیب 

ایم، موالً آن را مرحلۀ بعد از سوادآموزی پنداشتهممکن است آنان در امری، که مع

نند. شناسی توجه کهای زبانپیش از آن وارد شوند که به ضرورت یاد گرفتن عالمت

ند جریان شوبدین ترتیب، از طریق تفکر دربارۀ موقعیت خودشان است که ناچار می

کردن ی آنان وارونههای مکتوب بپردازند. شاید برایاد گرفتن را آغاز کنند و به واژه

 این جریان ناممکن بوده باشد.
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ها یاد گرفتن خواندن و نوشتن چیزی های دیگری هم هست که در آنالبته موقعیت

انگیزد تا خود را برای کنشی که تا آن زمان ناالزم و شود که یادگیرنده را برمیمی

 زمان دهد.نموده، و شاید هم ناشناخته بوده است، بسیج کند و ساناممکن می

کردن پاسخی است به آنچه قبالً نیازی بوده که فقط بسیج و سازماندهی برای عمل

شود، یعنی چیزی که به ذات خود وجود است ولی حاال چالشی می« شدهحس می»

ژۀ( اند. و از این لحظه به بعد طرح )پرودارد. چنان است که گویی کشفی راستین کرده

ای را که از موزی زاده شده بود، خود عمل آموزشیموردنظر که در گرماگرم سوادآ

 کند.آن زاده است دگرگون می
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، 1آغاز شده و در ناحیۀ سدنگال 1975ای هستند که در ها مشخصات تجربههمۀ این

الیه شمالی کشور، توسعه یافته است. سرگذشت آن وقتی آغاز شد که در منتهی

آموزان فت که گروه بزرگی از دانشکنندۀ سوادآموزی دریاکمیسیون هماهنگ

دبیرستان بیسائو، که از نواحی داخلی کشور بودند، عالقۀ زیادی به شرکت در برنامۀ 

سوادآموزی دارند. کمیسیون از این عالقه و از فرصتی که به مناسبت تعطیلی طوالنی 

بروند  ودست داده بود استفاده کرد، و برای آنان وسیله فراهم ساخت که به خارج بیسائ

 تند.آموز به این کار پرداخشد کار کنند. دویست دانشنامیده می« تیپ»و در چیزی که 

ها را جامۀ های خود و ناحیۀ خود رفتند اهداف اصلی تیپوقتی که در تعطیالت به خانه

عمل پوشاندند. هرگز کار انفرادی نکردند، بلکه با انتخاب یکی از خودشان به عنوان 

ای کار آموزان، که در نواحیبه کار تیمی پرداختند. این دانشکننده هماهنگ

ی کردن اجتماعات محلشدند، به بسیجکردند که مناطق دارای حق تقدم شمرده میمی

ان محلی ترتیب بعضی از جوانپرداختند. آنان معنی سوادآموزی را تفسیر کردند و بدین
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ه زش دیدند. کار با این یقین آغاز شد کها آمووسیلۀ تیپمند ساختند. اینان بهرا عالقه

ای بود که ادامه خواهد یافت، زیرا که رهبری واقعی در دست جوانان محلی

 ها کار را ادامه دهند.توانستند پس از رفتن تیپمی

ها به اهداف خود برسند. در نظر بعضی، تربیت خود آنان در نه چنان بود که همۀ تیپ

اش ای که در اشاعهاین خود دال بر آن بود که نظریهبیسائو عملی بامعنی نبود و 

کوشیدند تا حدی تهی بوده است. در موارد دیگری بسیج اجتماعات محلی چنانکه می

ریزی نشده بود، و نیز اقدامات الزم برای حفظ شور و شوق و انگیزش باید خوب برنامه

اعتبار بود زیرا که به  به موقع اجرا در نیامده بود. اما بر روی هم این تالش دارای

های موفقی مانند آزمایش سدنگال انجامید و نیز به گردآوری اطالعات آزمایش

 لکننده با تجزیه و تحلیزیادی منجر شد که کمیسیون هماهنگ
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رکت در ها هم از شها توانست بسا چیزها بیاموزد. اعضای تیپنتایج مثبت و منفی آن

 برخی از آنان مایل بودند که در بقیۀ سال تحصیلی در بیسائو،این کار بسیار آموختند. 

 و به هنگام تعطیالت در روستا، در حوزۀ سوادآموزی به کار ادامه دهند.

ای برای سازماندهی برنامۀ سوادآموزی شود به نیت آنکه شالوده –بسیج مردم محلی 

ارزیابی  ود. اگرچه اینبردن به نیازهای اساسی آنان نیز بهایی برای پیمتضمن تالش –

ها نه کامل بود و نه دقیق، ولی از این حیث که مردم در گردآوردن از نیازمندی

اطالعات شرکت کرده بودند اهمیت داشت. یعنی دیگر کارپذیرانی نبودند که دیگران 

 شان مطالعه کنند.درباره

رعهده ب های محلی حزبها بار دیگر اهمیت نقشی که کمیتهدر تحلیل تجربۀ تیپ

ن ها بتواند توافق در هر اقدام را تضمیگرفته بودند آشکار شد. نه این که همکاری آن
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تۀ رود. در مورد سدنگال کمیها کار بسیار کمی از پیش میهمکاری آنکند بلکه بی

 محلی از آغاز کار در تجهیز مردم و در احصای نیازها دخالت عمیق داشت.

، افریقایی حزبل را نه تیپ بسیج کرد و نه کمیتۀ محلی البته، درواقع امر مردم سدنگا

ها های فرهنگی، که در آندادن به حلقهبلکه خودشان خود را بسیج کردند. سازمان

کنندگان شروع به خواندن واقعیت خود کردند، و نیز به یاد گرفتن خواندن و شرکت

 یرفت. قبولوسیلۀ خود آموزندگان و اجتماع محلی صورت پذنوشتن حروف، به

نحوی مؤثر، عمالً چنان قدرتی به طرح بخشید که مسئولیت از طرف اجتماع محلی به

جانبۀ مردم محل این نتیجه را داشت که تعداد توفیق آن را تأمین کرد. شرکت همه

دند. های فرهنگی تربیت شوسیلۀ تیپ به عنوان رهبران حلقهزیادی از جوانان ناحیه به

یا چهار سال به مدرسه رفته بودند. آنان در سدنگال زاده شده و این جوانان فقط سه 

 تنها در خواندن و نوشتن کلمات، بلکه درترشان نهبالیده بودند. آنان با رفقای مسن

دنیای سدنگال دخیل و سهیم شدند. همین جوانان « دوباره نوشتن»و « دوباره خواندن»

ا سبدها و رفتند تصلۀ ده کیلومتر میگاهی از اجتماعی محلی به اجتماعی دیگر به فا

 آوردنددست میند. با پولی که بهحصیرهایی که خود بافته بودند بفروش
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ل های فرهنگی را روشن کنند. این قبوهای جلسات شبانۀ حلقهخریدند تا چراغنفت می

ن اوسیلۀ جمعیتی محلی به معنی آن بود که اکثریت مردم، همراه با رهبرمسئولیت به

ور سازی حضهای فرهنگی، همیشه در جلسات متناوب کمیسیون هماهنگجوان حلقه

یابند. هرچند فقط حضور رهبران در این جلسات ارزشیابی الزم بوده، اما همۀ مردم 

 گذشت عالقه داشتند.کردند زیراکه به آنچه میشرکت می

ها حکایت از آن دارد که آن اجتماع محلی حلقۀ فرهنگی بزرگی خواهد همۀ نشانه

های شد. این فرض به واقعیت پیوسته است، زیرا با شروع از تجربۀ خود در حلقه
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در  های نامطمئنفرهنگی و به خواندن واقعیت و آموختن از آن، و برداشتن اولین گام

اند که خود را وقف اجرای نیاز نائل آمدهیادگیری خواندن و نوشتن، به کشف این 

تری کنند، و آن کشت زمینی متعلق به دولت است که در چهار یا پنج طرح بزرگ

کیلومتری ماندگاه آنان واقع است؛ و این کار را به صورت یک کلکتیو )کار جمعی( 

 .1انجام دهند

مسئول وجوه مختلف های کوچک از این لحظه به بعد خود را سازمان دادند و به تیم

کار تقسیم شدند. طرح خود را برای هرکس در اجتماع محلی توضیح دادند و 

دست همکاری کامل را جلب کردند؛ نیروهاشان را به یکدیگر پیوستند تا ابزار کار به

را برای  کردن زمینآورند: دربارۀ آنچه باید بکارند باهم به گفتگو پرداختند و آماده

واقعیت خود را شروع کردند. از کار « بازنوشتن»بدین ترتیب  کشت آغاز نمودند.

ای با اعضای کمیسیون فردی به کار جمعی روی آوردند. یکی ا زآنان در جلسه

هرکس که به کارکردن با دیگران متعهد نباشد امروز در »کننده گفت: هماهنگ

 «سدنگال جایی ندارد.

شور و شوق صفت »ن گفت که به م 1977یکی از اعضای این کمیسیون در مارس 

از آن نوعی که زمانی  –نوعی لذت از زندگی  –بارز مردم سدنگال است. شور و شوق 

زندگی  هپرسیم که چگونکنیم و از خود میای را کشف میدهد که چیز تازهدست می

 بدون آن در این مدت دراز
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اسب و انتظار لحظۀ منممکن بوده است. گویی چیزی بوده است که در ما نهفته بوده 

ای است که زمانش کشیده است. کشف آن عبارت از لحظهبرای آشکارشدن را می

شان بینم، و شور و شوقطریق است که من مردم سدنگال را میفرارسیده است. بدین

                                                           
 کند.میکمیسیون کشاورزی به این طرح کمک فنی  1
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اس احس –یعنی کار جمعی  –شان «تازه»اختیاری را که در برابر چیز را، و شادی بی

کشف روش جمعی کار تالش فردی را نفی نکرده است؛ بلکه آن کنند. برای آنان می

های جمعی از سوی دیگر، تالش»به سخن چنین ادامه داد: « تر ساخته است.را غنی

ای در ای محسوس باال برده است. در جلسۀ تازهآگاهی سیاسی مردم را به اندازه

خن ی خود به آن سسدنگال وقتی که از کنگرۀ سوم حزب یاد کردیم مردم دربارۀ یار

میل کار توانند بکنند توسعه و تکداستان شدند که بهترین کمکی که میگفتند و هم

 «جمعی در حیطۀ خودشان است.

سدنگال جای »کننده به سخن خود ادامه داد: همین رفیق عضو کمیسیون هماهنگ

به چالش ی اوسیلۀ چیز تازهانگیز است. محال است که به آنجا رفت و بهچیزهای حیرت

خوانده نشد. ما باید با مردم محل به این سوی و آن سوی بدویم و با آنان چیز یاد 

ت: کنند. یکی از آنان اخیراً خاطرنشان ساخبگیریم، زیرا آنانند که چیز تازه اختراع می

دانیم، دانیم که چه میتنها میدانیم؛ اما حاال نهدانستیم که چیزی میپیش از این نمی

 «توانیم خیلی بیشتر بدانیم.دانیم که میمی بلکه هم

تجربۀ سوادآموزی به بزرگساالن به عنوان کنش فرهنگی به کشف قدرت جمعیت و 

دند. کار شوسیلۀ مردم سدنگال انجامید. همۀ مردم در کار جمعی دست بهکار جمعی به

جمعی « هایغبا»های فرهنگی و کار تولیدی برقرار شد و در کنش متقابل پویا بین حلقه

 شکوفا گردید.

ر مسألۀ خود، باما امیدی برنیامدنی خواهد بود که تجربۀ تولید جمعی بتواند به خودی

زنند. فهمند و به آن حرف میاساسی زبان غلبه کند. مردم سدنگال زبان کرئول را می

مردم  هتنها بر سر راای با زبان پرتغالی ندارند. این مسأله مانع مهمی نهاصالً تجربه

سدنگال بلکه در نواحی دیگر کشور هم هست. ماریو کابرال در جلسۀ اخیر کمیسیون 

 کننده این مسأله را بسیار روشن کرد.هماهنگ
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 بیسائو در ایفایسیون آموزش گینهفهم کامل مشکالتی که کمی
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ها روبروست باید متضمن این مسألۀ خاص، و وظیفۀ سوادآموزی بزرگساالن با آن

شود، و آن تفاوت ألۀ دیگری باشد که به همان عظمت است و گاهی فراموش میمس

یسند، توانند بخوانند و بنوبیش از اندازه بزرگ، میان تعداد افرادی است که اکنون می

گینه،  به« کمک»های استعمار، پس از پنج قرن توانند. یکی از میراثو آنان که نمی

 سوادند.مردم بی درصد 95تا  90این واقعیت است که 

زش هاست، آموزبانه، که کرئول یکی از زبانبه هر حال، در مناطق دوزبانه و حتی سه

یکی از این موارد وضع نیروهای  –پذیرد زحمت زیاد صورت میزبان پرتغالی بی

 سوادی وجود ندارد.مسلح خلق است که در آن عمالً بی

های رابطۀ پویای میان حلقه تصوری که من دارم این است که در مورد سندگال

فرهنگی و تولید جمعی ادامه خواهد یافت ولی، زمانی فراخواهد رسید که عالقه به یاد 

شدت شوند، بهها روبرو میرغم اشکاالتی که مردم با آنگرفتن زبان پرتغالی، به

 گویم، بلکه نتیجۀ اندیشیدن منکاهش خواهد یافت. من این مطلب را با جزمیت نمی

دهد. ت دربارۀ آنچه شاهد وقوع آن هستیم. اگر چنین شود فاجعۀ بزرگی روی نمیاس

کننده نخواهد بود که با مردم سدنگال بدرودی دلیلی کافی برای کمیسیون هماهنگ

غمناکانه گوید و، سرخورده، از آنان دور شود. وظیفۀ کنش فرهنگی آنان ادامه خواهد 

ال امع برای بیان باقی خواهد ماند. تجربۀ سدنگیافت. سلطۀ زبان به عنوان دستگاهی ج

پذیر ت امکانواقعی« بازنوشتن»و « خواندن»کند: اینکه دانستیم تأیید میآنچه را قبالً می

 شناختی فراگرفته شوند.های زبانآنکه خواندن و نوشتن عالمتاست بی
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 ها در نیروهای مسلح خلقفعالیت

های چندی نمایندۀ اجرای عملی بعضی فعالیت در حال حاضر در نیروهای مسلح خلق

ام. بسیاری از اشارات من بر ها اشاره کردههایی هستند که در مقدمه به آناز اندیشه

و ای صورت پذیرفت که با ژولیو دکاروالیهاست که در جلسهاساس تحلیل این واقعیت

فکری  شتغالضر اسرپرست کمیسیون سیاسی ارتش و معاونان او داشتیم. در حال حا

 آنان بر چند مورد
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 ها مرحلۀ بعد از سوادآموزی است.متمرکز شده است که یکی از آن

 پذیر شده است، که نخستفقط در این اواخر تشدید برنامۀ بعد از سوادآموزی امکان

در بیسائو اجرا شده تا تضمینی برای بسط آن به نواحی دیگر کشور باشد. مواد خواندنی 

اسی هایی اسزم برای این کار در حال حاضر وجود دارد. اشارۀ من به کتابپشتیبان ال

رهنگی های فهایی به رهبران حلقهکه یکی محتوی اطالعات توجیهی و توصیه –است 

« خواندن انتقادی»ها و موضوعاتی است که در جریان است و دومی متضمن متن

عیت وع این کار، یعنی خواندن واقواقعیت ملی باید مورد تحلیل و بحث قرار گیرند. شر

ملی، در مرحلۀ بعد از سوادآموزی بود و اکنون باید بسط داده شود تا واقعیت افریقا را 

نیز  )دیفرانسیل و انتگرال(« جامع و فاضل»در بر گیرد. مطالعات ریاضی مانند حساب 

 ها تهیه شده است.در ضمن این کتاب

تر مطالب ها برعهده گرفتند. بیشتهیۀ این کتاب آموزندگان خود سهمی بسزا در تنظیم و

هایی شده از مباحثاتی اخذ شده است که در جریان رمزگشایی موقعیتاز نوارهای ثبت

ها اشاره داشتند، صورت گرفته است. تیم مسئول تهیۀ کتاب آن های زایا به آنکه واژه

باشد. بان آموزندگان دور نرا ویراست و سازمان داد و به زبانی تنظیم کرد که خیلی از ز

باشد. های قبلی آموزندگان دور ندهندۀ تالشی است برای آنکه متن تحلیلکتاب نشان
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ورتی های قبلی آموزندگان به صدهندۀ تالشی است برای آنکه متن تحلیلکتاب نشان

که  هایی بودها در واقع تنها رمزسازییافته به آنان برگردانده شود. این متنسازمان

ها افزوده شده بود. وقتی که در مرحلۀ بعد از سوادآموزی از ای به آنجزای تازها

ها را نقادانه تحلیل کنند آنان عمالً به تحلیل ترکیبی که متن« دعوت شد»آموزندگان 

های پیشین خود پرداختند. رهبران منطقۀ بیسائو هم به سهم خود یاری کردند. از تحلیل

گروه به گروه گرد آورد و کتاب را قطعه به قطعه مورد تیم مسئول کتاب آنان را 

ها بلکه تابتنها در پیشرفت کمطالعه قرار داد. بدین ترتیب رهبران منطقۀ بیسائو، که نه

ها شرکت داشتند، درگیر جریانی آموزشی شدند که آنان را برای در محتوای آن

ابزاری  از کتاب به عنوان مرحلۀ بعدی کارشان آماده ساخت. وظیفۀ اصلی رهبر استفاده

خواهد بود که آموزنده و رهبر، هر دو، را با هم به تحلیلی تازه برخواهد انگیخت. یکی 

 درس»خود کتاب نوعی  گونه آموزاندن و آموختن آن است کهاز خطرهای واقعی این

 شود،« قرائت
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یانندۀ آن است. نمایعنی جانشین تالش برای نفوذ به ساخت واقعیتی شود که این کتاب 

به این دلیل تأکید زیادی بر آموزش رهبران و تجدید تربیت آنان، از راه سمینارهای 

 پردازد، شده است.شان میارزشیابی که به کارهای عملی

در قلمرو سوادآموزی در نیروهای مسلح خلق آزمایشی در جریان است که پیامدهای 

روشنی دارد. آزمایشی است که در آن نیروهای مسلح خلق و کمیسیون آموزش 

همکاری نزدیک دارند. دویست تن از افراد نظامی در آن دخیل هستند؛ اینان در 

ن و بردند خواندسر میر آن بهبخش در صحرا و بیابانی که دگرماگرم مبارزۀ رهایی

نوشتن را آغاز کرده بودند. این دویست تن که از آغاز در برنامۀ سوادآموزی شرکت 

کرده بودند پس از آنکه کشور استقالل کامل یافت توانستند برآنچه در جریان مبارزه 
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ای شوند که نیروهای مسلح خلق سرعت وارد مرحلهآموخته بودند مرور کنند و به

 انجامد.نامند که به کار بعد از سوادآموزی میوالً آن را مرحلۀ گذاری میمعم

وی کامالً نحاین طرح برای ما این فرصت را پیش آورد که به»ژولیو د کاروالیو گفت: 

دانند عمل آوریم و با این کار توانستیم به جهان آنچه این رفقا مینامتعارف برآوردی به

اینان واقعیت را، از جمله واقعیت افریقا، چگونه  قدم بگذاریم و درک کنیم که

فهمند؛ و نیز توانستیم که به سطح هشیاری سیاسی و درک آنان از مسئولیتی که در می

مبارزۀ در راه بازسازی ملی دارند پی ببریم. پس از این ارزشیابی که نتایج آن بسیار 

معدل  آغاز کردند که ای رابخش بود این دویست رفیق شرکت در دورۀ فشردهرضایت

 «شود، بود.دورۀ مقدماتی، ولی با موادی که معموالً در این دوره گنجانده نمی

کند که کمیسیون آموزش در آن با ای را مشخص میاین طرح دومین موضوع عمده

ار با هایی است معتبر و سازگنیروهای مسلح خلق شریک است. مسألۀ اصلی یافتن راه

برای ادامۀ تحصیلی که اعضای نیروهای مسلح خلق در مرحلۀ امکانات داخلی کشور 

ها برای اینکه کارا و مؤثر باشند باید، هم در سوادآموزی خود دیده بودند. این راه

به  و هم در حالتی که پس ازصورتی که این افراد در نیروهای مسلح خلق باقی بمانند 

 پایان
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ده ی یا صنعتی بپردازند، به روی آنان گشوهای کشاورزرسیدن دورۀ بسیج به فعالیت

طور طبیعی به سومین مطلبی که نیروهای مسلح خلق و حزب و باشد. و این مسأله به

شود، و آن مسألۀ هدایت افراد نظامی سابق به دولت را مشغول داشته است کشانیده می

 های دیگر است.فعالیت

های به فعالیت اندج را به پایان بردهاکثر کسانی که دورۀ بسی»ژولیو د کاروالیو گفت: 

شوند، زیرا که کشاورزی فعالیت عمدۀ ماست. اما بعضی کشاورزی گسیل می



 آموزش در جریان پیشرفت

ای از که عده –از قبیل تصفیۀ قند  –واحدهای صنعتی کوچک و متوسط وجود دارد 

شوند. در این ماه )مارس ها فرستاده میگردند بدانکسانی که از خدمت نظام خارج می

ای (، به کمک اولین گروه، دست به تأسیس یک تعاونی تولید به عنوان برنامه1977

د ریزی وحدت میان تولیکوشیم که با برنامهایم. در سرتاسر این جریان میراهنما زده

ابق مندیم که این سربازان سو آموزش، و میان کار و تحصیل را نشان دهیم. بسیار عالقه

کردن زمین برای کشت، و کارهای کشاورزی دیگر دههایی چون آمارا برای فعالیت

ی های میوه و کشت برنج آماده کنیم. بنابراین این تعاونمانند کشت نیشکر و تهیۀ باغ

 توانیم آموخت که چگونه اقداماتشمریم که از آن میای میمثابۀ تجربهتولید را به

ان آزمایشات پلی طبیعی میگونه مشابهی را برای کودکان و نوجوانان انجام دهیم. این

های کشاورزی و تندرستی و آموزش سخت به این زنند. کمیسیونمدارس و تولید می

روحیۀ  کنیم باکنند که همه احساس میاند و به ما در کاری کمک میبستهآزمایش دل

ی ای که کمیسیون آموزش در سطح ملمطابقت دارد و بسیار به برنامهحزب افریقایی 

 «ند نزدیک است.کاجرا می

ه در آخر اگر توفیق یابیم، امیدواریم ک»پایان رسانید: ژولیو د کاروالیو سخن را چنین به

سال مدلی ساخته باشیم که بتواند، با تغییرات مناسبی که مقتضای هر ناحیه است، در 

 «سایر نواحی کشور سودمند واقع گردد.

 دفترهایی برای آموزندگان

بزرگساالن غیرنظامی بازگردیم باید از ابتکارهایی یاد کنیم که چون به سوادآموزی به 

 الب ارائه شده است. چنانکه بارهادر راه تهیۀ مط
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 های اول قدیمتوان از کتابام، در سوادآموزی به عنوان کنش فرهنگی نمیگفته

 وپینچاناستفاده کرد. به جای آن دفتری تهیه شده است. به پیشنهاد ماریو کابرال آن را 
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ه السا و ایم. این دفتر شبیه است به آنکنامیده – نخستین دفتر برای تعلیمات عمومی –

 من برای استفاده در سائوتومه و پرینسیپه توصیه کردیم البته با این تفاوت که با واقعیات

 بیسائو مطابقت دارد.زندگی در گینه

ت. به هم مربوطند تشکیل شده اسطرزی پویا ، که به«لحظه»در این دفتر دو جزء، یا دو 

سه هدف در نظر گرفته شده است: فراهم  نخستین دفتر برای تعلیمات عمومیبرای 

 شان راکه خالقیتآوردن نقطۀ اتکا و امنیت بیشتر برای آموزندگان درحالی

انگیزد؛ میسر ساختن گذاری آسان و سریع به مرحلۀ بعد از سوادآموزی؛ و کمک برمی

 آموزشی آنان.-وظیفۀ سیاسی به رهبران در

این دفتر را یک به یک تحلیل کنیم. در اولی « لحظۀ»در اینجا خواهیم کوشید ک دو 

نند که کای آغاز میشناختیآموزندگان تجربۀ خود را با خواندن و نوشتن عالئم زبان

اند مربوط وجوه واقعیتی که در رمزها نمایش داده شده« بازخواندن»و « خواندن»به 

ه هایی کای است که در آن باید به کشف معانی رمزهایی که واژهست. این، لحظها

ها اشاره دارند، و نیز به طرز بیان شاگردان در تحلیل انتقادی موقعیت های زایا به آنواژه

 رمزشده، توجه تام داشت.

و نیز  –است  20که در گینه تعدادشان  –های زایا را بنابراین بخش اول دفتر همۀ واژه

گیرد. از واژۀ اول تا نهم چیزی نیست جز رمز و ها را دربر میرمزهای مربوط با آن

اها. شدن واژه به هجدرنگ به دنبال آن شکستهواژه زایایی که به آن اشاره دارد، و بی

ه هایی را کشود که واژهپشت سر آن دو ورق سفید است که از آموزندگان دعوت می

انست رفته، خواهند توها بنویسند. بعد، رفتهآفرینند در آنمیخود با ترکیب هجاها 

 وجود آورند.عبارت و جمله بسازند و متن دلخواه خود را به
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فرصت الزم به تجربۀ خالق آموزندگان داده شده است که با عمل رمزگشایی واقعیت، 

ا کنند. پیددر پرداختن به برخی از وجوه آن واقعیت، و در تحلیل واژۀ زایا، ورزیدگی 

 گیرند که چگونه واژۀآنان یاد می

*196* 

ه هایی کزایا را به هجاهایش تجزیه کنند، و در لحظۀ ترکیب، پس از کشف واژه

ای پهلوی هم قرار دهند. بدین معنی ها بسازند، هجاها را به صورت واژهتوانند با آنمی

البی، عملی آموزشی انداز انقاست که سوادآموزی به عنوان کاری فرهنگی در چشم

 هم هست که در آن آموزندگان کارسازان فعالند.

 ناممشاگرد می« کتاب اول»های زایای نهم و دهم است که آنچه را من فقط بین واژه

شود. متنی است پدیدار می –هرچند این اصطالح در هیچ جای دفتر نیامده است  –

یستند هایی نها بیرون از ترکیبیک از آنهایی که هیچساده و صریح متشکل از واژه

اند. در تحلیل نهایی، این متن ساده نیز شان را فراهم آوردههای زایا امکانکه واژه

رمزی است که به زبانی قابل فهم نوشته شده است. حق این است که در آن به همین 

چشم نگریست صرفاً به عنوان تمرین قرائت، در دفتر گذاشته نشده است و متنی هم 

نیست که از بر شود یا بارها و بارها، آن چنانکه در سوادآموزی متداول معمول است، 

ن اولین تمرینی که به ای –تکرار گردد. بلکه منظور از آن بیشتر تمرینی است 

در خواندنی انتقادی که از ساخت سطحی خود فراتر  –شود آموزندگان داده می

 توان رابطۀ بین متن و زمینۀ اجتماعیه آن میتر معنی، که از رارود تا به ساخت ژرفمی

 آن را درک کرد، برسد.

دست ای بهها تجربهها و نقاشیواقعیت از روی عکس« خواندن»تا اینجا آموزندگان در 

واقعیت را از روی « خواندن»خواهند آورد. حاال از آنان دعوت خواهد شد که همین 
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وسیلۀ آموزندگان که باید به –به تعبیر این متن  متنی نوشته انجام دهند. به این دلیل باید

 دقتی جدلی مبذول داشت. –شفاهاً بازنویسی شود 

های زایای دهم تا چهاردهم همان ترتیب دنبال شده است: رمزسازی، واژۀ برای واژه

 زایای مربوط به آن، تجزیه واژۀ زایا، و دو صفحۀ سفید.

 برای اولین بار پس از شروع به فعالیت بعضی از آموزندگان که از تجربۀ خالقی که

وجد آمده و از به –های خاص خود یعنی آفریدن واژه –اند در حلقۀ فرهنگی داشته

 کم براند کمول برانگیخته شدهخواندن متن ا
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اید نویسند، و بهای سفید، نه فقط واژه، بلکه موضوعات کوچکی را میروی صفحه

 کرد. آنان را به این کار تشویق

م های چهاردهمتن دوم، که اندکی درازتر از اولی و اندکی هم دشوارتر است، بین واژه

طور و پانزدهم گذاشته شده است. این نیز باید موضوع تحلیل انتقادی قرار گیرد و به

 شود.« بازنویسی»وسیلۀ آموزندگان شفاهی به

اند واژه تسلط یافته و تجربۀ خواندن دو متن را کسب کرده 14حاال که آموزندگان بر 

اند که باید در رابطۀ نزدیک با واقعیت محلی های خالق آمادهبرای یک رشته تمرین

که حلقۀ فرهنگی در آن است پیوسته اختراع و بازاختراع شوند. یک مثال مناسب برای 

شهری دیگر، این است که بعضی از شعارهای حزب را  آموزندگان بیسائو، یا مراکز

انند بر این تواند در دفتر خود بنویسند. میکه بر پوسترها یا روی دیوارها نوشته شده

وزندگان وسیلۀ آمبیفزایند. این مطالب که به نوپینچاها چیزهایی هم از روزنامۀ گزیده

وانده شود، و بعد مورد شود ممکن است به صدای بلند خو رهبرشان گردآوری می

 تحلیل در حلقۀ فرهنگی قرار گیرد.
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یرها ها یا تصوواقعیت از روی کشف رمز عکس« خواندن»به این ترتیب، در آمیختن 

ها( با خواندن متون مربوط به زمینه، و با در هم آمیختن این هر دو )یا رمزسازی

ر مهم ، این نیز بسیاشود. از سوی دیگربا عمل نوشتن، پیشرفت حاصل می« خواندن»

است که کار با انگیزشی که دفتر ممکن است موجب گردد شروع شود، و امکان 

ورد و رادیوی ملی م نوپینچاکننده و روزنامۀ همکاری نزدیک میان کمیسیون هماهنگ

اکنون در سائوتومه و پرینسیپه مورد بررسی مطالعه قرار گیرد. این نوع همکاری هم

 است.

های شان در حلقهزنامه که ممکن است به کار آموزندگان و رهبرانای از روصفحه

ر از آنچه در تواند خبای میالعاده مفید افتد. چنین صفحهتواند فوقفرهنگی بیاید می

که  هاییها و مسائل آموزندگان و جوابنماید بدهد؛ از قبیل پیشرفتها رخ میحلقه

ز ممکن است مقاالت کوچکی را که برای بعضی از سواالت پیدا شده است. و نی

طح ملی مورد توجهند، ای از مطالبی را که در ساند، و نیز خالصهآموزندگان نوشته

 منتشر سازد.
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ای پشتیبانی از آموزندگان را از طریق دفترهایشان تقویت خواهد کرد: به چنین صفحه

ای یلهها، و نیز وسخود آن آنان مطالب خواندنی بیشتری خواهد داد و نیز مطالبی دربارۀ

 شان به سخن گفتن فراهم خواهد آورد.برای تشویق

ای شود یک دنیا امکانات وجود دارد. ممکن است برنامهتا آنجا که به رادیو مربوط می

ا شود تنظیم گردد. یهای فرهنگی میهایی که در حلقهبرای پخش بعضی از بحث

هایی ها را تحلیل کند و عمالً برنامهاین بحثتواند نوار کننده میکمیسیون هماهنگ

ها، ا، در خیابانههای فرهنگی در خانهبیافریند که احتماالً شنوندگان را به تشکیل حلقه

 های خود برانگیزد.و در محله
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 –ت گذاش« ای فرهنگی در خانۀ شماحلقه»که شاید نامش را بتوان  –ای چنین برنامه

کم دست –دیو پخش شود و بعد در محالت مختلف شهر تواند نخست از طریق رامی

ن های فرهنگی یا از دفترهای حزب با بلندگو انتشار یابد. چنیاز مراکز حلقه –در بیسائو 

 تواند به تشکل سیاسی مردم کمک کند.ای میبرنامه

و بعد از واژه  19و  18های زایای دو متن دیگر در بخش اول دفتر آمده است: بین واژه

، یعنی آخرین واژه، هر دو از آمیلکار کابرال است، و دومی دربارۀ وحدت میان 20

 .1های دماغۀ سبز استگینه و جزیره

روشنی در مرحلۀ گذار از سوادآموزی به بعد از لحظۀ دوم دفتر آموزندگان را به

یعنی  –شناختی آن های روشدهد. در اینجا من از جنبهسوادآموزی قرار می

 ها یاریهایی که به شناخت واژهکند، آنهایی که یادگیری را تقویت میتمرین

 –د کنهای یادگیری اولیه کمک میهایی که به فائق آمدن بر دشواریدهد، و آنمی

 هایی هستند کهها همه تمریناین سخن نخواهم گفت.
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گیرند، سند مورد استفاده قرار مینویخوانند و میبنا به نیاز آموزندگانی که اکنون می

 آیند.کار میدارند بهوجوی خود گام دوم را برمیو نیز وقتی که آنان در جست

ا سه با متنی در دو ی نخستین دفتر برای تعلیمات عمومیخالصۀ کالم، قسمت دوم 

شود. این قسمت متضمن هشت رمزسازی است که بخش به منظور تشویق آغاز می

زیرا که آن مرحله تمام شده است. بعد چند  –زایایی همراه ندارند وضوح واژۀ به

                                                           
عضو تیم مؤسسۀ کنش فرهنگی، چهار  Miguel D’ Arcy de Oliveiraبه پیشنهاد میگل دارسی د الیویرا  1

های هجایی که باید از ای است برای رمزسازی و خونوادهشدهصفحۀ اول دفتر دارای جاهای مشخص

مزی یفزاید، یا به جای رهای فرهنگی بخواهد رمزی بهای زایا مشتق شود. هر وقت که یکی از حلقهواژه

 .ها استفاده کندهای سفید بین عالمتتواند از فاصلههای زایایی بگذارد، میرمز دیگری با واژه
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تلف های مخصفحۀ سفید است و بعد چهار نوشته از آمیلکار کابرال دربارۀ صورت

 مقاومت: اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قهری.

ها بسیار زیبا. همه مربوطند به اند، و بعضی از آنهر هشت رمز از عکس تشکیل شده

 –هم رسمی و هم غیررسمی  –ملی: تولید، دفاع، آموزش « ع زایایموضو»هشت 

تندرستی، فرهنگ و نقش کارگران )هم دهقانان و هم کارگران شهری، زنان و 

 جوانان( در وظیفۀ بازسازی ملی.

ین فکر آنکه به هیچ روی اهای آمیلکار کابرال با رمزها کامالً درآمیخته است بینوشته

شوند. کشف رمز ها دیده میزگشای چیزهایی هستند در عکسها رمالقا شود که آن

طور شفاهی و بعد با کار آموزندگان و رهبران، با هم، است. آنان این کار را اول به

دهند. بدین نحو آموزندگان، در گذار از سوادآموزی به مطالعات بعد نوشتن انجام می

حال، به تقویت توانایی خود تر ساختن دانش خود و، در عین از سوادآموزی، به ژرف

 دهند.در بیان مطالب، چه با نوشتن و چه با گفتن، ادامه می

دگان تنها استعداد آموزنشود بسیار غنی است، و نهمطالبی که طی این مرحله تهیه می

سازد بلکه درک آنان از واقعیت ملی را هم نشان را برای بیان تصویری آشکار می

 دهد.می

رای نخستین دفتر بوجود آمده، و در های فرهنگی بهبعضی از این کارها که در حلقه

 «های مردمنوشته»ای از تواند جلد اول مجموعهنوشته شده است می تعلیمات عمومی

وجود به ویدئورا تشکیل دهد، خیلی شبیه به آنچه چند سال پیش در میان مردم مونته

نده از کتابی آک –منتشر گردید  توانید زندگی کنیدطور که میآنآمد و با عنوان 

 ویدئوی امروز ممنوع باشد.زیبایی و قدرت، که شاید در مونته
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مطالب  کننده تهیه شد. وقتی که همۀدفتر تماماً در بیسائو و زیرنظر کمیسیون هماهنگ

رال کاب صورتی آماده برای چاپ درآمد در اختیار ماریوانتخاب و ویراسته شد و به

دبیر تشکیالت حزب که مسئولیت  1سرپرست کمیسیون، و رفیق ژوزه آرائوژو

از تیم  2گیری نهایی دربارۀ چاپ را داشت، گذاشته شد. کالودادیوس سکونتصمیم

های هنری را در آن کرده بود: تنظیم مؤسسۀ کنش فرهنگی آخرین دستکاری

 کار برد.ها، و نوع حروفی که بایستی بهنمودارها، جای عکس

ها حکایت از آن دارد که با پیشرفت کار و شروع بعد از سوادآموزی که نیاز همۀ نشانه

ها نیز به دنبال نخستین دفتر، در خواهند سازد، آنبه دفترهای بعدی را محسوس می

آماده  ها را برای دفترهای بعدیهای ملی در استفاده از نخستین دفتر آنآمد. تجربۀ تیم

 ت.خواهد ساخ

 دیداری از ماکسیم گورکی در کو

نم. در ای نککامل نخواهد بود اگر به آخرین سفرمان به کو اشاره« بعد از تحریر»این 

نگاری سوییسی بود، و من، سه ، که روزنامه3این سفر السا و ژولیو دسانتاآنا و رگوال

ن دائم آکردند و با هیأت آموزشی روز را با شصت معلمی که در آنجا تحصیل می

 سر بردیم.به

در آن سه روز زندگی با هم عالقۀ من معطوف به آن بود که برخی از چیزهایی را که 

قدمۀ این نویس مقبالً دربارۀ این مرکز گفته بودم با محک آزمایش بسنجم. من پیش

 کتاب را با خود داشتم و در آن اقامت کوتاه صفحات مربوط به کو را با دقت خواندم.

ا وگو با رهبران برنامه، و بای که نوشته بودم در گفتاز اینکه همۀ چیزهای اساسی

دیدارهایی که از مزارع کشاورزی کردیم تأیید شد، سخت خرسند شدم. آشفتگی 

                                                           
1 Jose Araujo 
2 Claudius Ceccon 
3 Regula 



 آموزش در جریان پیشرفت

دهد؛ پردازند، روی میای که در ساعت شش صبح، که همه به ورزش میشادمانه

الت رغم مشکهای فرهنگی، بهها حلقههای اطراف مرکز که در آنسفرهایی به ماندگاه

ات دهند؛ جلسزبانی که با آنچه در سدنگال بود چندان فرقی ندارد، به کار ادامه می

 هاحت تأثیر سرزندگی و پویایی آنکردیم و سخت تبحثی که در آن شرکت می
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 م.تهمه مؤید شور و شوقی شدند که قبالً نسبت به این مرکز داش –گرفتیم قرار می

غایت شایان توجه آغاز شده است، زن سوییسی دیگری، که بر حسب کاری تازه و به

-های فرهنگیتصادف اسم او هم رگوالست، با آنان در پژوهشی در مورد جنبه

ها و خاطرات پیران را روی نوار ضبط کند. آنان نخست قصهتاریخی ناحیه کار می

 .1نمایندرا حفظ می کنند و بدین ترتیب خاطرۀ جمعی خود مردممی

آموزان و معلمان در کو شرکت کردیم. من چند ما در جلسه متشکل از همۀ دانش

ای از مقدمۀ این کتاب را، که وصف تجارب من در کو بود، خواندم. بعد از آن صفحه

وگویی همگانی در گرفت که موضوعش بیش از همه بر درک این مطلب گفت

 ای آموزشی است که درستگی بزرگ تجربهمتمرکز شد که مرکز جزئی از پیو

بخش در مناطق قبالً آزاد شده آغاز شده و گسترش یافته بود. گرماگرم مبارزۀ رهایی

بعد بحث متوجه آمیلکار کابرال شد. باز هم همان خیال در من پیدا شد که آنان او را 

در زمان ای چون واقعیتی در زمان حاضر نه چون افسانهکنند، همحاضر احساس می

                                                           
تر را در محلی که در آن واقع شده عمیق« مرکز»های گونه طرح را، که پیوسته ریشهتوان اهمیت اینمی 1

کند، تصور کرد. حتی اگر در حال حاضر به دالیلی چند نتوان از گردآوری مطالب از طریق مصاحبه می

خواهم عالوه کنم که حتی اگر در تهیۀ اطالعات مصاحبه دقت کافی نشده باشد، باز فراتر رفت، و می

 در ارزش طرح هیچ جای حرف نیست.



 بعد از تحریر   

ن که چه بینی آالعادۀ او سخن گفتند، و از استعدادش در پیشگذشته. از بینش فوق

 خواهد شد؛ از رویاهای او و از نفوذش.

آمیلکار کابرال نمرده است، او به زیستن در وجود ما ادامه »یکی از حاضران گفت: 

بسیاری از  شود.روز ما زاده میدهد. هرچه او از آن سخن گفت در کار روزبهمی

رویاهای او، که رویاهای مردم و رویاهای ماست، اکنون واقعیت پیدا کرده است. 

زب حدشمن خبر مرگ کابرال را در سراسر جهان پراکند و پنداشت که مرگ او پایان 

 «نمرد. کابرال نمرده است. ما همه کابرالیم. حزب افریقاییخواهد بود. اما  افریقایی

 ای استمبارزانه برخوردم. روحیه همین روحیۀجا در کو با من همه
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وان تها نیز. آن را میترین آنها وجود دارد، و در خالقترین فعالیتاهمیتکه در بی

شود، در پاکیزگی حیاط مرکز، و در مراقبتی که از بام تا شام از کشتزارهای موز می

 کوبیدن گندم برای نانی که توان از تمیزی هر اتاق شخصی دید تا دردید. آن را می

خورند؛ در شستن دیگ و تابه دید و در شرکت با شور و شوق همه در همه می

سمینارها. روحیۀ یگانگی است، روحیۀ کارکردن تیمی، که در آن برای انزواطلبی و 

امتیاز و حقوق یکی در مقابل دیگران جایی نیست. مسئولیت اجتماعی و سیاسی کسانی 

با « مرکز»کند، بلکه در رابطۀ تجلی نمی« مرکز»ستند تنها برای خود ه« مرکز»که در 

 شود.مردم و با مبارزه برای بازسازی ملی نیز متجلی می

پایان بردن این صفحات راهی بهتر از آن نیست که گفتۀ یکی از استادان در برای به

رکت و ز مشاانگیکو را بازگو کنم. گفتۀ کوتاه او دارای همان روحیۀ حیرت« مرکز»

همۀ ما »است. او به ما گفت، « مرکز»کنندۀ انضباط خالق و تعهدی است که مشخص

 و دیگر هیچ نگفت.«. مرکز مسئولیم برایمرکز و  در
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 کالم بازپسین
-لیتی سیاسیای از فعاام گزارشی بوده است دربارۀ مرحلهاستثنا هر کتابی که نوشتهبی

ها شرح تجاربی بوده است ام. بعضی از آنآموزشی که از دورۀ جوانی بدان متعهد شده

یافتن حققاند که در حال تای جوشیدهاند. برخی دیگر از میان تجربهکه صورت پذیرفته

عنوان آن،  ، وبیسائوهایی به گینهش در جریان پیشرفت: نامهآموزاست. شاید کتاب 

ورند آها را فراهم میزمینۀ نامه« بعد از تحریر»و « مقدمه»ها شمرده شود. ترین آنصریح

 اند.ها چگونه نوشته شدهکنند که این نامهو روشن می

کنم یرود احساس مای که در کتاب توصیف شده است پیش میتدریج که تجربهبه

های که ملزم به دادن گزارش تجارب دیگری هستم که شاید تصدیقات و تحلیل

ها را تصحیح کنند. ممکن است تر سازند، و شاید هم برخی از آنشده را ژرفانجام

ت، بیسائو شده اسنکاتی را عالوه کنم که در این اولین گزارش کاری که در گینه

 نیامده باشد.

م است بدان بازگردم مسألۀ زبان است. هر چه در تجربۀ یکی از موضوعاتی که الز

ای است یرد. مسألهگروم این مسأله اهمیت بیشتری به خود میبیسائو بیشتر فرو میگینه

طلبد. حقیقت آنکه خواه ناخواه های متفاوت میکه در اوضاع و احوال مختلف جواب

عمار که خود را از بند است ای استترین اشتغاالت فکری هر جامعهزبان یکی از بزرگ

خواهد گرفتار استعمارنو شود، و در پی بازآفریدن خویش آزاد ساخته است، و نمی

مجدد به کالم خود عاملی  یابیدستاست. برای هر قوم در مبارزۀ بازآفرینی خود 

 شود.اساسی شمرده می
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 نقد کتاب )دیوید هرمن(   

 1نقد کتاب
 از

 2دیوید هرمن

 دانشگاه هاروارد )امریکا(

 

د. از شودر عالم آموزش، انتشار کتابی تازه از پائولو فریره رویداد مهمی شمرده می

را منتشر کرد آنان که در آغوش جهان سوم نظری  3آموزش ستمدیدگانکه  1970

اند. در اش بودهاند و منتظر آثار تازهدارند و درگیر آن هستند آثار او را محترم شمرده

بزرگساالن نفوذ وی در اندیشۀ پیشرو بسیار مهم قلمرو گسترش آموزش و آموزش 

تابی است ک بیسائوهایی به گینهآموزش در جریان پیشرفت: نامهبوده است. از این رو 

خصوص که طرفداران و شیفتگان اندیشۀ فریره با دقت آن را خواهند خواند. کتاب به

ت از زارشی اسهای دیگر فریره، گاز این جهت جالب توجه است که، برخالف نوشته

 اش.تالش خود او برای جامۀ عمل پوشاندن به اندیشه

ای از هفده نامه است ای بلند، و مجموعهمشتمل بر مقدمه آموزش در جریان پیشرفت

 بیسائونیم به همکارانش در گینه که فریره در طول یک سال و
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، فوریۀ 1جلد چهل و نهم، شمارۀ   Educational ReviewHarwardمجلۀ آموزشی دانشگاه هاروارد از  1

 .107-110، ص 1979
نظر است و کتابی و مقاالتی در این . خود در آموزش سالمندان صاحبDavid Harmanدیوید هرمن  2

 زمینه نوشته است.
 اهلل داد، انتشارات، ترجمۀ احمد بیرشک و سیفPedagogy of the Oppressedآموزش ستمدیدگان  3

 ه.ش. 1358خوارزمی، 
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فریره این کتاب را که در حقیقت ادامۀ مقدمه است. « بعد از تحریری»نوشته، و 

کتاب  ای که درتدریج که تجربهبه»گوید داند و میهای خود میکتاب« ترینصریح»

کنم که ملزم به دادن گزارش تجارب رود احساس میتوصیف شده است پیش می

 (.253)ص « دیگری هستم

بیسائو، یازده نامه خطاب به ماریو کابرال سرپرست دولتی آموزش و فرهنگ در گینه

و شش نامه خطاب به اعضای تیمی که در مورد گسترش برنامۀ سوادآموزی کار 

ه ها متضمن دو رشتنوشته شده است. نامه –و فریره با آنان مربوط است  –کنند می

مشی و خط تر همکاریمکاتبۀ اساساً متفاوت، اما مرتبط است: رشتۀ اول با نتایج کلی

 ط است به جزئیات جریان پیشرفت برنامه.برنامه سر و کار دارد و رشتۀ دوم مربو

که برای  است« هاییابزار کار و لباس»هایی که به کابرال نوشته شده است در حکم نامه

تری را برقرار و خورد که تماس رسمیبازی روی صحنه الزم است، و به کار آن می

از  یحفظ کند، و نیز طریقۀ ساختن و پرداختن کار سوادآموزی را، به عنوان یک

مشی کل آموزشی کشور، تعیین کند. فریره کامالً مواظب است که های خطمؤلفه

ها مطالبی دهد. در اولین نامهطرف مکاتبه را از پیشرفتی بیاگاهاند که در کار دست می

او به  مطالبی که بازتاب حساسیت –بینید که حاکی از طرز کار کلی فریره است می

ی و های محلها و عالقهلی است بر اساس درک واقعیتضرورت برقراری اعتماد متقاب

 های خطاب بهکردن، اما نه دستور دادن. به یک معنی، نامهاشتیاق خود او به کمک

هایی است هم در عنوان کتاب و مبین پیشرفت« پیشرفت»کابرال مربوط است به مؤلفۀ 

 در خود برنامه و هم در مناسبات مرتبط با کار.

ه اعضای کمیسیون سوادآموزی نوشته شده است مربوط است به جزء هایی که بنامه

شود که فریره مخاطبان از عنوان کتاب. در خواننده این احساس پیدا می« آموزش»

های خود را برایشان خواهد اندیشهپندارد که میخود را چون اعضای سمیناری می



 نقد کتاب )دیوید هرمن(   

خاص در یکی از این جلسات ای ها را شاید بتوان مقالهشرح دهد. هر یک از این نامه

ساختند، صحنه را می« دکور»های خطاب به کابرال، که سمینار انگاشت. به عکس نامه

 دهند.اند خود بازی را تشکیل میهایی که به اعضای تیم نوشته شدهنامه
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های خود را در کارکردن با جامعۀ مستقل فریره با انشائی مؤثر، احساسات و واکنش

سازد. در مقدمۀ کتاب زده است نمایان می« بازسازی انقالبی»که دست به ای تازه

نی تجدید بود؛ به یک مع« برخورد مجدد با خودم»بیسائو گوید که مالقاتش با گینهمی

را  هایی آموزشیها برای اولین بار روشهایش در برزیل، که در آنحیات اولین تجربه

آموزد. اما در ادامۀ سخن این اندرز حکیمانه می ساز شده استکه با نام او قرین و دم

و ابداع ها را از نتوان، مانند گیاه، نشا کرد، بلکه باید آنها را نمیتجربه»دهد که را می

هنگامی که خود را به صورت تیمی برای نخستین دیدار »دهد که ، و توضیح می«نمود

 یق ما این بود که خود را از اینکردیم یکی از حادترین عالبیسائو آماده میاز گینه

وسوسه مصون نگاه داریم که برای اهمیت بعضی از وجوه تجربۀ سابق ارزشی بیش از 

(. پس جای تعجب، و تا حدی 27)ص « ها را عامیت بخشیمحد قائل شویم و آن

سد: نویهای خود میبینیم که در یکی از نامهموجب تشویش، است که فریره را می

ره یکی است و آن دعوت رفقای طرف مکاتبه است به پذیرفتن موضعی نیت من هموا»

تواند به بازآفریدن موقعیتی که خامۀ من تشریح انتقادی که در موقعیتی خاص می

هایی هست بر اینکه (. راستی هم در سراسر کتاب قرینه189)ص « کند بینجامدمی

د در سراسر های سیاسی و تربیتی خویش است. هرچنفریره زندانی تجربه

هایش مراقب آن است که از روابط کاری خود با کارکنان محلی بویی از نگارینامه

شنیده نشود، پیوسته به تجارب خود در برزیل و شیلی « ساالریدیوان»یا « تجویز»

سائو بیها را، هم از جنبۀ نظری و هم از لحاظ عملی، برای کار در گینهگردد و آنبازمی
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ها الکند که سهد. حتی در موردی استفاده از مطالبی را پیشنهاد میدسرمشق قرار می

د هایی از آموزندگان آزمون کنیبا گروه»قبل برای دهقانان برزیل تهیه شده بود. آن را 

 ای تربیتی که اساس آن این( این کار آشکارا با فلسفه138)ص « و واکنش آنان را...

آموزش « )آنان برای آنان ساخته شود نهبا د آموزش برای ستمدیدگان... بای»است که 

 (، سر ناسازگاری دارد.13-15، ص ستمدیدگان

تکیه اوست بر  –و در واقع همۀ آموزش  –خدمت عمدۀ فریره به آموزش بزرگساالن 

 مطلب: مربوط ساختن محتوا به درک رواج دو
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های خاصی از مردم غالب است، و های زایا( که در میان گروهکامل موضوعی )واژه

وشنود در جریان دوگانۀ آموختن و آموزاندن. اعتقاد به اینکه اهمیت گفت

از طریق مشارکت خواهد انجامید، « بازسازی انقالبی»خوداندیشی بر کردار لزوماً به 

 ای سیاسی است نه تربیتی. هدفتاً عقیدهکه محور کار سوادآموزی فریره، ذاحالیدر

آموختن طرق درک تضادهای »غایی فرایند آموزش و نقطۀ شروع فرایند بازسازی 

یره در است، و فر« اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و اقدام علیه عناصر ستمگر واقعیت

 conscientizacao( برای آن اصطالح 5خود )ص  آموزش ستمدیدگان

که معادل فارسی [ critical consciousnessرا بر مرادف انگلیسی آن  ]=هشیارسازی[

. تر استترجیح داده است زیراکه پهنۀ داللت آن گسترده ]آن هشیاری انتقادی است

در اندیشۀ فریره فرایندهای یادشده از نزدیک به یکدیگر پیوند خورده، در حقیقت در 

ضر، هم در مقدمۀ آن و هم در چند یکدیگر آمیخته شده است. این نکات در کتاب حا

ه رغم اعتراضاتی که علیه آن شده، بر تجربۀ گذشته فریرنامه، مکرر آمده و متأسفانه، به

 چشمی بنا گردیده است.به عنوان سرمشقی برای هم
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در انتخاب محتوا و ساختمان کتاب اشکال دیگری هم هست. خواننده از تعدادی نامه 

های نامه هایی را که بهبیند. واکنشای از آنجا نمیود اما نامهشبیسائو آگاه میبه گینه

ی که توان از تحلیلاند فقط میهایش نشان داده شدههای او دربارۀ بحثفریره و اندیشه

ره وشنود، که برای فریچین کرد. بدین ترتیب جای گفتخود او کرده است خوشه

 های فریره استار عقاید و اندیشهکمال اهمیت را دارد، خالی است. جوهر کتاب تکر

ه ها بدادن آن با واقعیتی نو. این که همۀ نامهوسیلۀ خود او، اما نه به نیت سازشبه

 اند مطلبی است فرعی.بیسائو نوشته شدهگینه

زدن نظر برسد؛ اما غرض از آن به هیچ روی لطمهاین انتقاد ممکن است انتقادی تند به

حوی نهای آموزشی فریره نیست. درواقع ممکن است بهندیشهها و ابه اعتبار ادراک

بندی عمیق فریره به فرهنگ و تجربۀ خودش را ها باشد، زیراکه دامنۀ پایمکمل آن

کند. شاید نشان دهد که آنچه فریره در کتاب حاضر در پی آن است توضیح تعیین می

اپو هستند، دشان در تکتجربۀ خود اوست برای دیگر کسانی که برای آفریدن تجربۀ خو

 و نه تحمیل
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روش آموزشی خود به فرهنگی که خودش نسبت به آن بیگانه است. عنوان کتاب 

های آمیلکار کابرال که فریره او را یک ها و گفتهها و ارجاعات مکرر به نوشتهاشاره

شمارد می 5رره، نیه4، فرنه3، ماکارنکو2، فیدل1، مانند سامورا ماچل«مربی سیاسی»

یح راستی چنین نیتی داشته است. برای توضپوششی است بر این نیت مؤلف، اگر به

در »داستانی با جنتن کوزول نیست، که در پیشگفتار کتاب گفته است: ای جز همچاره
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چون و چرا اثری است که بیش از آثار دیگر عین حال که کار کالسیک او نیست بی

ای های فریره وسیلهکردن اندیشهکتاب برای عرضه( 19)ص « در دسترس فهم است...

ها را در موقعیتی تازه نشان دهد، است مهم، اما به عنوان شرحی که کار این اندیشه

 تصویری نادرست است.

نظرات فریره دربارۀ سوادآموزی که در سراسر کتاب پراکنده است در خور توجه 

بدیل بااهمیتی در کار سوادآموزی کند که است زیرا که مفهومی از خواندن عرضه می

داند که عمل خواندن رود. فریره، مانند بسیاری دیگر، مسلم میشمار میمتداول به

داشتن غرضی صورت پذیرد، یعنی به حکم ضرورت با اعمال متحقق تواند بینمی

علمی  کار بسته شود. سازمانتواند برای بیان آن بهکرداری مرتبط است که خواندن می

بارزۀ آزمایشی مفرهنگی و تربیتی ملل متحد )یونسکو( نیز، وقتی که برای اولین بار و 

ی گیرخود را که اساس آن قابلیت استفاده و سمت 1جهانی برای سوادآموزی همگانی

ای مشابه رسید. )برنامۀ توسعه ملل به جانب کار بود، به میدان آورد به نتیجه

گوید که سوادآموزی و مرحلۀ ادامۀ نظر خود می (. اما فریره در1976/یونسکو، 2متحد

یعنی عمالً آموزش خواندن را باید  –توان از هم جدا کرد بعد از سوادآموزی را نمی

به کاربردهای آن در هم بافت. در اینجاست که فریره از طرز تفکر متداول منحرف 

ه های خود متوجه شده است ککه یونسکو ضمن اجرای طرحشود. درحالیمی

 ورود»لکرد عبارت است از استعداد سوادآموزی بر اساس عم
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)یونسکو، « ها کار مؤثر منوط به داشتن سواد استهایی که در آندر همۀ فعالیت

( برایش کنار گذاشتن این مطلب دشوار است که اول باید خواندن یاد گرفت و 1962

                                                           
1 Experimental World Campaign for Universal Literacy 
2 UNDP Unesco 1976 
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یل کار بست. فریره دلهسپس مهارتی را که تازه کسب شده است در کارهای عملی ب

آورد که کار واقعی یادگرفتن را باید با کاربردهای آن مرتبط ساخت یعنی مرحلۀ می

 سوادآموزی باید واقعیت و ارتباط و قابل استفاده بودن را به آموزنده انتقال دهد.

ان مثابۀ بنیها بههای زایا و سپس رمزسازی آندر معیارهای فریره جریان شناخت واژه

هایی که به تیمی نوشته است که در پیشرفت سوادآموزی است. فریره در نامه

ای که پشتیبان این طرز عمل است و هم از کند هم دربارۀ نظریهبیسائو کار میگینه

کند. این چند شود بحث میت مطرح میهای عملی که در تشخیص موضوعاجنبه

دهد که به قلم خود فریره دربارۀ این طرز ترین توضیحی را تشکیل میبحث روشن

شناسی عمل موجود است، و فقط به این دلیل مهمند. با وجود این از دیدگاه روش

ها مربوط است به انتقال از ترین آنگذارند. مهمنشده باقی مینتایج چندی را حل

 آموخته شوند، یعنی پس« هجایی-صدا»با « ترکیبی»های رمزشده با روش حلۀ واژهمر

ها یا در هم آمیزی مختلف ها و صدای هر هجا آن هجاها به واژهاز شناختن حرف

صداها ترکیب شوند. اما معلوم شده است که این راه تقریباً ماشینی، و بسیار تکراری، 

گذرد (. دیری نمی1971ارآمد نیست )هرمن، کند و چندان کبزرگساالن را کسل می

کنند و خود را سرگرم ها را از نظر گم میها و معنی مهم آنکه آموزندگان، واژه

شود بینند که کشش چندانی ندارد. مسألۀ دیگری که به این یکی مربوط میفعالیتی می

که در یک  ایهاست. آموزندهتعلیم خواندن است که با این ترتیب مستلزم توالی جلسه

و این پیشامد در مورد سالمندان امری طبیعی شمرده  –یا چند جلسۀ متوالی غایب باشد 

ممکن است متوجه شود که آنقدر از موضوع عقب مانده است که ادامۀ کار  –شود می

شود. این عارضه دقیقاً موجب درصد العاده دشوار، و شاید هم ناممکن، میبرایش فوق

(. راهی که فریره 1971های سوادآموزی شده است )هرمن، برنامهبزرگی ناکامی در 
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د کند نه این مسأله را به روی خوهای پیشین، پیشنهاد میدر این کتاب، مانند کتاب

 جوید.آورد و نه راهی برای حل آن میمی
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فاده شود استمسألۀ آموزشی دیگری که در سوادآموزی بزرگساالن به آن برخورد می

درسی  هایهای اول، متون اصلی با قطع کتابهای ابتدایی آنان است. کتاباباز کت

شان به هایی که مطالبشوند و نوعاً عبارتند از جزوهها یافته میهستند که در این برنامه

اول در  هایترتیب تنظیم و مدرج شده است. غالباً معلوم شده است که خود این کتاب

غالباً با چند درس نسبتاً سادۀ اول مشکالتی دارند و  حکم قیدی هستند. آموزندگان

یجه ممکن شوند. نتآسانی دلسرد میبینند بههای بعدی را میوقتی که پیچیدگی جزوه

سی های اول درها باشد، و هست. فریره هم با استفاده از کتابزدگی از برنامهاست دل

وزی به عنوان کنش فرهنگی ام در سوادآمچنانکه بارها گفته»متداول مخالف است. 

(. با وجود این در توصیف از 243)ص « های اول قدیم استفاده کردتوان از کتابنمی

کند که وصیف میای را تبیسائو کتاب ابتدایی خیلی سنتیوسایل کار برای برنامۀ گینه

. نامیده شده است« دفتر»، «کتب اول»های دیگر این است که به جای فرقش با آن

وجب اختالفات لفظی م –کند و بسیار به آن اشاره می –داند نکه فریره خوب میهمچنا

 شوند.اختالف واقعی نمی

نحوی مؤثر به این مطالب، که در کتاب حاضر، از این بابت که فریره در آن به

سی و شناکند از دیدگاه روشهای سابقش به آن نپرداخته است، توجهی نمیکتاب

است و این مطالب برای کسانی که در این مجموعه راهی تازه و آموزشی مایۀ ناکامی 

دی جویند همچنان سشدن به پیشبرد کارای آموزش بزرگساالن میزنده برای نزدیک

ریره برای ترین اثر فآسان آموزش در جریان پیشرفتمانند. نکتۀ آخر: اساسی باقی می
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ای و ویرایش کتاب باشد. ج خواندن و فهمیدن است و شاید نتیجۀ هنرنمایی در ترجمه

 آن است که من به مترجم کتاب برای انجام چنین کار خوبی تبریک بگویم.
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