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 یادداشت ناشر

 

و فریره و نوشتۀ پائول« آموزش ستمدیدگان» عیناً از روی کتاب رو داریدمتنی که پیش

بار  آخرین نگاری شده است. این کتابحروف اهلل دادترجمۀ احمد بیرشک و سیف

 دلیل بازنشر این کتاب . توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده بود. 1358در آذرماه 

ایین بودن آن و همچنین کیفیت پتوسط کتابخانۀ مرکز پژوهش و آموزش رهایی نایاب

ری نگاسال پیش انجام شده بود. در حروف 35نگاری پیشین است که بیش از حروف

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

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

همچنین فهرست کتاب نیز جهت کارایی  به راحتی در متون مختلف به آن ارجاع دهید.

هم بهتر کتاب کنیم جهت فظیم شده است. پیشنهاد میبیشتر مطابق نسخۀ انگلیسی تن

ای که در انتهای کتاب آمده است بیندازید تا با نحوۀ ترجمۀ نامهابتدا نگاهی به واژه

 برخی کلمات توسط مترجمین آشنا شوید، و سپس به مطالعۀ کتاب بپردازید.
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 مترجم پیشگفتار

 

ترین مسئلۀ هر جامعه است جای سخن نیست. جامعه در این که آموزش و پرورش مهم

سازد. شود و آموزش و پروش فرد را، و در نتیجه جامعه را، میاز افراد تشکیل می

ار اعی برخورداجتماعی که آموزش و پرورش آن بر اساس درست استوار نباشد اجتم

ه کند و بتواند بود؛ آموزش و پرورش است که مردم را بیدار میاز مزایای مردمی نمی

نماید. و متاسفانه سازد و آنان را برای گرفتن حق خود آماده میحقوق خود آشنا می

ساختن داشتن و مطیعاست که بهترین وسیلۀ خاموش نگاه همین آموزش و پرورش

ای وسیلۀ طبقهجامعه به« گرداندن»ترین وسیله برای ن راه و مهمها است. بهتریجامعه

هایی بارز از استفادۀ خاص آموزش و پرورش است. تاریخ جهان و میهن خودمان مثال

دهد. هر جا، و هر وقت، که طبقۀ طلب از این وسیلۀ قاطع به دست میهای سلطهطبقه

رای مردم تعیین و به آنان خاصی با غرضی خاص راه و رسم آموزش و پرورش را ب

ند که چشم به آیرو بار میتصمیم و دنبالهکند مردم انفعالی، اتکائی، اتکالی، بی ءامال

« دننجات دا»ای، دارند که مدعی داشتن رسالت دست و گوش به دهان کسی، یا طبقه

 مردم است اما، در حقیقت، نیتی جز تحمیل خویش بر آنان ندارد.

م. گزینیایم برمیخودمان و آن هم از زمانی که با تاریخ آن زیستهمثال را از جامعۀ 

پیش از انقالب مشروطیت از دستگاه مسئول آموزش و پرورش و از مدرسه و معلم و 

شاگرد، به مفهوم جدید، خبری نبود تا چه رسد به نظام آموزشی، چند سالی پیش از 

ای در د که در حکم قطرهمشروطیت تعدادی مدرسه به همت افرادی دلسوز تشکیل ش

 دریای نیاز جامعۀ ما بود. با رویمقابل 
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*1* 

مر عدر سراسر  دانیم که تقریباً کار آمدن رژیم مشروطۀ پادشاهی، که همه نیک می

ها از نظام مسما بیشتر نبود، صحبتمفهوم و اسمی بیهفتاد و دو سالۀ خود نامی بی

سوادی ش بزرگساالن و از جهاد با بیآموزشی، از مدرسه و آموزش اجباری، از آموز

 های آموزش بزرگساالن )تعلیماتبود. نزدیک به چهل و پنج سال پیش اولین کالس

دید و سوادی صادر گراکابر( تشکیل شد و جلوتر از چهل سال قبل فرمان جهاد با بی

 یآن قدر پیش رفتیم )!( که پرچم پیکار جهان –البته و فقط روی کاغذ  –در این راه 

سوادی برافراشتیم و کشورهایی را که زیر آن پرچم به حرکت در نیامدند )!( به با بی

شد باد ریشخند گرفتیم. آماری که هر سال از طرف دستگاه به مقامات باالتر داده می

در مجموع عدۀ سوادآموختگان را چیزی بیشتر از تعداد مردم ساکن در درون مرزهای 

 داد...ما نشان می

ی که با یک حرکت انقالبی بساط کهن درهم پیچیده شد و طشت رسوایی از اما وقت

سوادند. ها به زیر افتاد معلوم شد که بیشتر از، یا در حدود، هفتاد درصد مردم ما بیبام

سوادی یعنی کوری، یعنی به جای راست راه رفتن و در راه راست رفتن، تکیه بر و بی

کند دادن، و رشتۀ دوست را بر گردن مود میخوار وانبازوی هرکس که خود را غم

 پذیرفتن، و به هر جا که دلخواه اوست رفتن.

و اگر در گوشه و کنار  –اما در این برهۀ دراز از زمان که ما عمر عزیز بر باد دادیم 

خوردند و برای بهبود آن فکری داشته مردم دلسوزی هم غم آموزش و پرورش می

مردانی در دیگر  –همان آش ماند و کاسه همان کاسه فکرها در نطفه خفه شد و آش 

بین و صاحب اهلیت و مبارز، که در راه تغییر نقاط جهان پیدا شدند، اندیشمند و روشن

 نظام آموزشی جامعۀ خود کوشیدند و دمی از تالش نایستادند.
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ساز در کار درخور توجه بسیار است که مردانی که فکرهای انقالبی و دگرگون

ظاهر گمنام برخاستند، کشورهایی که دستو پرورش داشتند از کشورهای بهزش آمو

هایی که در آتش خواران بودند، آنکشی جهانخوش ستم زورمندان و مورد بهره

سوختند تا زورمندان خودی و بیگانه از حاصل دسترنج مردم و بختی مینادانی و تیره

خوردار های خود برکردن هوسو قانعها های طبیعی سرزمین برای انباشتن کیسهنعمت

ها شوند. و شاید به دلیل همین وضع بود که مصلحان امور تربیتی از این جامعه

های آنان از مرزها گذشتند و به کشورهای دیگر راه یافتند و بر برخاستند. اما اندیشه

کی یها، اثر گذاشتند. ایوان ایلیچ مکزترین جامعههای دیگر، حتی پیشرفتهجامعه

 تبار و آثارش ازاتریشی
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ان در ایر انرژی و عدالتو  زدایی جامعهمدرسه، فقر آموزش در امریکای التینقبیل 

ی نیز ها به فارسکه بسیاری از آن –های متعدد اریک فروم شناخته شده است و کتاب

 شود.های امریکا، شمرده میهای درسی، حتی در دانشگاهاز کتاب –ترجمه شده 

اند، جمله مردانی که در ریختن طرحی نو در کار آموزش و پرورش تاثیر بسیار داشته از

که  –پائولو فریره برزیلی است که با زندگی و کارش در این کتاب و آثار دیگرش 

ود های متعدد خآشنا خواهید شد؛ او با کتاب –امید است در دسترس شما قرار گیرد 

پرور، های آزادکننده و آزادهپرورش، یعنی روشهای انقالبی آموزش و دربارۀ روش

گزاران آموزش و پرورش پیدا کرده است، تا مقامی ارجمند در میان رهبران و خدمت

 جایی که کرسی درس تعلیم و تربیت در دانشگاه هاروارد را به دست آورده.

کوشد از افراد استعمارزده و ویژگی کار پائولو فریره این است که همواره می

کشیده و زیردست و منفعل، کسانی استعمارزدا و آزاد و آزاده و فعال بسازد. وی ستم
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با نظام و برنامۀ آموزشی تحمیلی، یعنی مقرر از باال، مخالف است و معتقد است که 

ه وشنود راستین با مردم چنان تنظیم شود کمحتوای آموزش و پرورش باید بر اثر گفت

نیازهای آنان باشد؛ آموزش و پرورش را تمرینی  ها و برآورندۀجوابگوی خواست

 هاییداند؛ تا حدی که اعتقاد دارد واژهبرای رسیدن به آزادی و برخورداری از آن می

شود باید از زندگی مردم گرفته شود و خصوص به بزرگساالن، آموخته میههم که، ب

ی مبتذل باید هانیازهای سیاسی و اجتماعی جامعه را تداعی کند؛ به جای عبارت

شان در آموزنده فکری برانگیزد؛ و آموزاننده با هایی یاد داده شود که هر کلمهعبارت

وشنود با آموزندگان و همگام با آنان، به سوی مقصود پیش رود و به گفت

ترین نکته، که جای آن شدن فکرها یاری دهد. نکتۀ مهم دیگر، و شاید مهمبرانگیخته

مان، خاصه معلمان جوان، قرار گیرد، این است که معلم فقط است که مورد توجه معل

 هد بلکه از دآموزاننده نیست بلکه آموزنده نیز هست؛ فقط به شاگردانش چیز یاد نمی

*3* 

گیرد؛ معلم با شاگردان خود در آموختن و آموزاندن داد و ستد آنان چیزها یاد می

آموزش میان دوطرف جریان  کند و محیط درس او محفلی صمیمی است که در آنمی

 متقابل دارد.

ها و تجارب دیگران که در برخی از مردم پیدا، نیاز بودن از اندیشهبرخالف تصور بی

شود، معتقدیم که آشنایی با کارهای دیگران و یا به آنان القا، شده است و می

ه، بهای همۀ مردم ماهای نو، خاصه در تعلیم و تربیت، از نخستین ضرورتاندیشه

اندرکاران آموزش و پرورش است. ما، با پرهیز از غرور که گام اول به خصوص دست

هستیم « بنگر که چه گفت، منگر که که گفت»سوی تباهی است، پیرو دستور حکیمانۀ 
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مرد باید که گیرد اندر گوش، ور نوشته است »بندیم که و اندرز سعدی را به کار می

 «.پند بر دیوار

پائولو فریره را، به جامعۀ تشنۀ پیشروی خود  آموزش ستمدیدگانمۀ از این رو، ترج

رضه های نوئی که وی عداریم؛ و برای اینکه خوانندگان بیشتر با اندیشهتقدیم می

کند آشنا شوند و توضیح مطلب را، تا حدی، از زبان خود او بشنوند ترجمۀ می

م که، افزاییم. امیدواریمی وگویی را که در همین باره داشته است به آخر کتابگفت

به زودی، ترجمۀ آثار دیگری از این متفکر برزیلی را در دسترس خوانندگان بگذاریم، 

 د.باش« آوردی از بهر دل یارانره»تا از سیر و سلوک ما در کارهای فرهنگی دیگران 

 

 احمد بیرشک

 1358مهرماه 
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 دیباچه

اصل ام، حنوشته شیوۀ آموزش ستمدیدگانای بر ن چند صفحه که به عنوان مقدمهای

مشاهدات من در طول شش سال تبعید سیاسی است، مشاهداتی که مایۀ غنای مطالعات 

 های آموزشی در برزیل کرده بودم.دیگری شده است که در طول فعالیت

است و هم « 1یارسازیهش»های آموزشی که مربوط به تحلیل نقش هم در طول دوره

که  «ترس از آزادی»ای اصیل، من با پدیدۀ در تجربیات عملی با آموزش آزادکننده

کم  چنداندر دفعاتی نه ام.در فصل نخست دربارۀ آن بحث شده است، مواجه شده

کردند، که اشاره می« خطر هشیارسازی»نحوی به کنندگان دورۀ آموزشی بهشرکت

 گویند آگاهیعضی میشد. بر میشان از آزادی آشکاترس
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کنند که آگاهی نقادانه احتماالً ومرج است، بعضی دیگر اضافه مینقادانه موجد هرج

کنند که: چه جای انکار است؟ من از شود. اما برخی اعتراف مینظمی میمنجر به بی

 ترسم!ترسیدم، ولی حاال دیگر نمیآزادی می

                                                           
گرفته شده است آموختن راه و رسم درک  Conscientizationکه مرادف  مراد از هشیارسازی 1

. رجوع تاس تضادهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و عمل کردن در برابر عنصرهای ستمگر واقعیت

 شود به فصل سوم )مترجم انگلیسی(
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کرد که آیا هشیارسازی آدمیان در این باره بحث می ها، گروهدر یکی از این مباحثه

یا  شوند« تعصبی ویرانگر»عدالتی خاصی، منجر به آن نخواهد شد که دچار از بی

ها دست دهد. در نیمۀ بحث، مردی که به آن« شاناحساس فروریختگی کامل جهان»

تنها  منشاید در اینجا »به مدت چند سال کارگری کارخانه کرده بود، چنین گفت: 

 توانم بگویم همۀ چیزهایی را که االن داشتیدکسی باشم که ریشۀ کارگری دارد؛ نمی

توانم بگویم: زمانی که من این دوره را آغاز ام، ولی یک چیز را میگفتید فهمیدهمی

دلی خود پی بردم، شروع دل بودم، و وقتی در طول این دوره به میزان سادهکردم، ساده

یر شدن. اما این کشف نه مرا متعصب کرد و نه احساس فروریختن گکردم به خرده

 «چیزی به من دست داد.

ای تردید دربارۀ تاثیرهایی که ممکن است بر هشیارسازی مترتب شوند متضمن مقدمه

تی بهتر است عدالکند: برای قربانیان بیاست که تردیدکننده معموالً آن را تصریح نمی

رهنمون  «تعصبات ویرانگر». درواقع هشیارسازی آدمیان را به اندکه نفهمند قربانی شده

در جریانی  1نخواهد شد. برعکس، امکان بخشیدن به آدمیان که به صورت کارسازان

 رکت کنند، آنان را در زمرۀ کسانیتاریخی ش
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 آورد که در پی تایید خود هستند و از تعصب اجتناب خواهند کرد.در می

                                                           
« ذیرکارپ»مقابل کنند، در دانند و عمل میشود که میبه کسانی اطالق می Subject« کارساز»اصطالح  1

Object شود.اند و بر روی آنان عمل میرود که دانستهکه برای کسانی به کار می 
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ی های اجتماعی منتنهنقادانه راه را به بیان نارضائی بیدار شدن حس آگاهی»

های واقعی وضعی ها مولفهسازد، درست به دلیل آنکه این نارضائیمی

 1«اند.ستمگرانه

را  آدمی –ترسد الزاماً نسبت به آن آگاه نیست که کسی که می –ترس از آزادی 

برد اه میی تحصیل امنیت پنکند. چنین کسی عمالً به تالش براوادار به دیدن اشباح می

 2شناسی روحپدیدهدهد. چنان که هگل در و آن را بر خطرهای آزادی ترجیح می

 نویسد:می

شک آید... بیفقط با به خطر انداختن زندگی است که روح به دست می»

« صشخ»تواند به عنوان کسی هم که زندگی خود را در گرو ننهاده است می

حقیقت این شناخت به صورت هشیاری مستقل دست شناخته شود، اما او به 

 «نیافته است.

 پذیرند، به جایادی را آشکارا میندرت ترس خود از آزآدمیان به
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گرایند. داشتن آن ترس میانبا تظاهر به دفاع از آزادی به پنه –گاهی هشیارانه  –آن 

ی از ا برازندۀ پاسداربخشند تا خود رهای خود حالتی هشیارانه میآنان به شک و شبهه

 کنند،خلط می« وضع موجود»ها آزادی را با حفظ آزادی نشان دهند. اما در حقیقت آن

طوری که اگر هشیارسازی خطر آن را پیش آورد که وضع موجود مورد تردید قرار هب

 نماید که تهدید متوجه نفس آزادی است.گیرد، چنان می

                                                           
 مثابۀ تمرین آزادیتربیت بهای که بر کتاب در مقدمه Francisco Weffertفرانسیسکو وفرت  1

Educucao como Practica da Liberdade نویسد.نوشتۀ مولف کتاب حاضر می 
2 Hegel, The Phenomenology of Mind 
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از  اند. این کتابرا به وجود نیاورده دگانشیوۀ آموزش ستمدیتنها مطالعه و تفکر 

های کارگران )روستایی یا شهری( و افراد اوضاع عینی ریشه گرفته است و واکنش

که من در طول دورۀ کار آموزشی خود، مستقیم و  –متعلق به طبقۀ متوسط را 

کند. مشاهدات مستمر بعدی به من فرصت وصف می –ام غیرمستقیم به آنان برخورده

ام اهند داد که در کارهای بعدی خود نکاتی را که در این نوشتۀ مقدماتی آوردهخو

 اصالح یا تقویت کنم.

ها موضع های منفی در برخی از خوانندگان شود. بعضیشاید این کتاب موجب واکنش

گرایانه خواهند پنداشت، یا حتی مرا در برابر مسئلۀ آزادساختن آدمی کامالً آرمان

وشنود، امید، خاکساری، و همدردی را وجودی، عشق، گفتمباحث آمادگی 

ازحد ارتجاعی خواهند دانست. بعضی دیگر برمال کردن حالتی از هایی بیشالطائل

ستم را که مایۀ خوشنودی ستمگر است از من نخواهند پذیرفت )یا نخواهند خواست 

قی دارد، ک اثر تحقیهایی که به عنوان یرو این کتاب، با همۀ نقصکه بپذیرند(، ازاین

ه حال مطمئن هستم ککتابی است که به کار مردم قاطع و اصولی خواهد خورد. بااین

 گرایان، هرچند ممکن است در بعضیمسیحیان و مارکس
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ها یا در کل کتاب با من موافق نباشند، آن را تا آخر خواهند خواند. ولی قسمت

دل سپرده است، « نامعقول»ته و ای که به نحوی قاطع به مواضع بسخواننده

 را که من امیدوارم با این کتاب آغاز بشود به دور خواهد افکند.« وشنودیگفت»

به  شود، همیشه مایۀ نقص است. گرایشتغذیه می« تعصب»گرایی، که به وسیلۀ فرقه 

کند، همواره آفریننده است. آن یکی کارهای اصولی، که روحی نقاد آن را تغذیه می

دمی این یکی نقاد است و آکند، بیگانه میازد و در نتیجه آدمیان را ازخودسنه میافسا
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گرایی )رادیکالیسم( آدمی را نسبت به موضعی که گرفته است سازد. اصلمی را آزاد

ت عینی ساختن واقعیکند، پس شرکت بیشتر او را در تالش برای دگرگونمتعهد می

ساز و نامعقول است، گرایی، که افسانهقهنماید. برعکس، فرو ملموس ایجاب می

 توان داد.کند، که از آن پس آن را تغییر نمیتبدیل می« واقعیتی کاذب»واقعیت را به 

شدن آدمیان است. این است که ای داشته باشد، همواره مانع آزادگرایی، هر منشاءفرقه

مفهوم مقابل  ه باگرایی همیشراستی فرقهشود که تعبیر دستبا کمال تاسف دیده می

قالبیان افتد که خود انگرایی مردم انقالبی، همراه نیست. کم اتفاق نمیآن، یعنی اصل

وند و گرایی مبتال شدهند خود به فرقهگرایی راست میدر جریان پاسخی که به فرقه

گرا به صورت مهرۀ مرتجع گردند. اما این امکان نباید سبب شود که شخص اصل

خبگان درآید. او که در جریان آزادساختن شرکت جسته است شطرنج در دست ن

 تواند در برابر خشونت ستمگران نافعال بماند.نمی

 گرا نیست. از نظر او جنبۀگز ذهنگرا هراز سوی دیگر، اصل
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های او( تواند در رابطه با جنبۀ عینی )یعنی واقعیت عینی موضوع تحلیلذهنی فقط می

ت پیوندند و معرفذهنیت و عینیت در وحدتی جدلی به هم می وجود داشته باشد، لذا

 آورند.را در وحدت با عمل، و بعکس، به وجود می

گرا به هرچه معتقد باشد، چون با روش نامعقول خود کور شده است نوبت خود، فرقهبه

تواند درک کند(، یا از آن تعبیری غلط کند )یا نمیپویندگی واقعیت را درک نمی

ستی راگرای دستاست. فرقه« آموزجدلش رام و دست»د. اگر جدلی بیندیشد سازمی

ام( داده« زادگرای مادرفرقه»به او لقب  مثابۀ تمرین آزادیتربیت به)که قبالً در کتاب 

نماید و « رام»سازد تا بتواند آدمی را « رام»خواهد جریان تاریخ را کند، و زمان را می
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برای  شود در کوششی کهگرا میگرا فرقهی یک فرد چپبه همین دلیل است که وقت

شود و کار خود باره سرگشته میکند به یکتعبیر واقعیت و تاریخ به صورت جدلی می

 سپارد.را به دست رفتاری تقدیرگرایانه می

 شود که اولیچپی خود در اینجا متمایز میراستی از همتای دستگرای دستفرقه

شده را رام کند به این امید که آینده نیز همین زمان حال رام کوشد زمان حال رامی

یعنی  –شده و مشخص پدید بیاورد؛ درحالی که دومی شکل آینده را، از پیش تعیین

ی گراپندارد. برای فرقهمی –ناپذیر نوعی تقدیر، بخت، یا سرنوشت اجتناب

چپی ست؛ برای دستبه دیروز پیوسته، چیزی معلوم و محتوم ا« امروز»راستی دست

ی و راستپذیر نیست. این دست، از پیش معین شده و تغییری در آن امکان«فردا»

 از تاریخ های غلطی کهچپی هردو مرتجع هستند، زیرا با توجه به برداشتدست

 اند، هردو دست بهکرده
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الی ح کنندۀ آزادی است. این واقعیت که یکی در رویای زمانزنند که نفیاعمالی می

ه ای محتوم است به این معنی نیست کبرد و دیگری در فکر آیندهخوشایند به سر می

دومی منتظر  ادامه بیابد، و« اکنون»هردو تماشاگر باشند )یعنی اولی توقع داشته باشد که 

که « تمیتیدایرۀ ح»باشد(، بعکس با بیشتر نزدیک شدن به « شدهشناخته»آمدن آیندۀ 

سازند. این نوع هایی خاص خود می«حقیقت»ان مقدور نیست، فرار از آن برایش

کنند و های آدمیانی نیست که برای ساختن آینده مبارزه میها شبیه به حقیقتحقیقت

ی خرند، شبیه به مال کسانآید به جان میسازی پیش میخطرهایی را که در این آینده

 –آموزند که این آینده را کنند و با هم میهم نیست که دوش به دوش هم پیکار می

وسیلۀ دست بیاورند، بلکه چیزی است که باید بههکه چیزی محتوم نیست تا این مردان ب
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ه ای مالکانگرایی که با تاریخ به شیوهچگونه بسازند. هردو نوع فرقه –آنان ساخته شود 

یگری است رسانند و این نوع دحضور مردم به پایان میچیز را بیکنند، همهرفتار می

 از ضد مردم بودن.

 کند،محدود می« خود»راستی، که خود را در حقیقت گرای دستکه فرقهدرحالی

گرا و چپی که فرقهدهد، دستچیزی بیشتر از نقش طبیعی و عادی خود انجام نمی

گیرد. درهرحال هریک از اینان که گرد متحجر شده است، ماهیت خود را به هیچ می

کنند، به مجرد اینکه آن حقیقت مورد تردید و شک قرار ف میخود طوا« حقیقت»

 ش«خود»ها آنچه را به حقیقت کنند. لذا هرکدام از اینگیرد، احساس تهدید میمی

 شمارد.ته باشد دروغ و افسانه میتعلق نداش
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آنان، »وس به من گفت: نویسی به نام مارسیومورئیرآلهمانطور که یک بار روزنامه

 «برند.از نداشتن شک رنج می هردو،

ندانی ی ز«دایرۀ حقیقت»تواند در گرا که متعهد آزادکردن آدمیان است نمیفرد اصل

تر ، کاملگرا باشدکشد. برعکس هرچه بیشتر اصلشود، و واقعیت را نیز به بند نمی

شود تا با بهتر شناختن آن بتواند بهتر آن را دگرگون کند. او از وارد واقعیت می

هراسد. از مالقات مردم یا دادن و دیدن آن نمیشدن با دنیای ناشناخته و گوشمواجه

ترسد، خود را مالک یا صاحب اختیار تاریخ یا آدمیان، و یا وشنود با آنان نمیاز گفت

اریخ شود که در قلب تداند، اما چون با آنان است متعهد میآزادکنندۀ ستمدیدگان نمی

 دوشادوش آنان بجنگد.



 ستمدیدگان آموزش

 

آموزش ستمدیدگان، که خطوط مقدماتی آن را در صفحات بعد خواهید دید، 

 تواند به وسیلۀگرایان قرار دارد، این آموزش نمیای است که بر دوش اصلوظیفه

 گرایان انجام شود.فرقه

خوشحال خواهم شد که در میان خوانندگان این کتاب کسانی باشند که به اندازۀ کافی 

ر تشده را عمیقهای مرا اصالح کنند، نظرهای طرحفهمیو کج نقاد باشند و خطاها

در مورد  هاام اشاره کنند. ممکن است بعضیهایی که من متوجه نشدهنمایند و به جنبه

 اییعنی مقوله –ام تا در پیرامون عمل فرهنگی انقالبی حقی که به خود داده
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ولیکن باید  ام، تردید داشته باشند.کردهاظهارنظر  –ام ای عینی نداشتهکه در آن تجربه

فکر ام مرا از تای شرکت نکردهدانست که این امر که شخصاً در هیچ تجربۀ انقالبی

ام های که به عنوان مربی با مردم داشتدارد. وانگهی از تجربهپیرامون این موضوع باز نمی

گرد  لنسبه باارزشیوجوابی، سرمایۀ باوگویی و سوالو با استفاده از آموزش گفت

 ام که مرا به پذیرفتن خطر ابراز نظرهایی که در این کتاب آمده است واداشت.آورده

کم اعتقاد من به مردم و ایمان من امیدوارم که این صفحات موجب گردند که دست

تر بتوان دوست داشت همچنان بر جای به آدمیان در آفریدن دنیایی که در آن راحت

 بماند.

 کتابم الزا،« اولین خوانندۀ»شناسی خود را به همسر و خواهم مراتب حقمی در اینجا

برای درک و تشویقی که نسبت به کتاب من، که کتاب خود او نیز هست، داشته است 

خواهم تشکر خود را از گروهی از دوستانم برای نظرهایی که ابراز کنم. همچنین می

عرض برسانم. با قبول این خطر که نام  اند، بهدربارۀ نسخۀ خطی کتاب ابراز کرده
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بعضی از آنان ممکن است از قلم بیفتد از هوائو داویگا کوتینهو، ریچارد شاول، جیم 

 آلمینو آفونسو، پلینیو سامپایو، لم، میرا راموس، هوولینو راموس، پائولو دوتارسو،
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برم. و زاکاریوتی نام بارنانی ماریا فیوری، مارسال گاهاردو، هوزه لوئیس فیوری، و هوائ

در عین حال مسئولیت تمامی مطالبی که در این کتاب آمده است، مسلماً به عهدۀ 

 خودم است.
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1 
 

ای همیشه برای آدمی مسئله 2شناسیاز دیدگاه ارزش 1سازیکه مسئلۀ مردمیدرحالی

سبت به رانی ن. نگ3ناپذیری در آمده استاساسی بوده، اکنون به صورت نگرانی چاره

 درنگ موجبسازی، بیمردمی

                                                           
1 humanization 

2 axiology 
کنندۀ های مربوط به جوانان، در عین حال که منعکسخصوص نهضتههای عامیانۀ زمان ما، بنوشته 3

دهندۀ این اشتغال فکری آدمی و دهند در ذات خود نشاناند که در آن روی میهای محیطیویژگی

، و با جهان، است، اشتغال به این فکر که آدمیان چه هستند و ی در جهانموجودات آدمیان، به عنوان

دهند، همۀ کننده را در معرض داوری قرار میچگونه هستند. وقتی این عاصیان تمدن مصرف

وسیلۀ تغییر ماهیت ها )بهکنند، خواستار تغییر وضع دانشگاهساالری را رد میهای دیوانصورت

شوند، ای که بر زمینۀ عینی واقعیت استوار باشد( میشجو به رابطهناپذیر رابطۀ استاد و دانانعطاف

های کهن ها بازسازی شوند، به نظامنحوی که دانشگاهختن خود واقعیت را خواستارند، بهدگرگون سا

میم شان تصنمایند برای اینکه آدمیان باشند که دربارههای اجتماعی مقرر و موجود حمله میو سازمان

ه بیشتر ای کاند، شیوهها بازتاب شیوۀ خاص عصر ما در بررسی مسائلد. همۀ این جنبششوگرفته می

 مدارانه.شناسانه است تا مردممردم



 فصل اول
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تنها یک امکان وجودی بلکه یک واقعیت شود که نهزدایی میپی بردن به مردمی

کند از خود زدایی را درک میتاریخی است. درحالی که آدمی وسعت دامنۀ مردم

و در  خپذیر و بادوام است. در درون تاریای امکانسازی مسئلهپرسد که آیا مردمیمی

زدایی، هردو، به صورت دو امکان سازی و مردمیهای عینی و ملموس، مردمیزمینه

 ماندۀ از نقص خویش آگاه، وجود دارند.برای آدمی، این وجود ناقص

زدایی هردو در اختیار آدمی است، فقط سازی و مردمیکه انتخاب مردمیاما در حالی

 رسالت پیوسته مورد نفی قرار گرفته استشود. این اولی است که رسالت او شمرده می

کشی و ولی همین نفس نفی آن موجب تایید آن است. این رسالت بر اثر بیداد و بهره

ستم و خشونت ستمگران نفی گردیده، و با اشتیاق ستمدیدگان به آزادی و دادگری، 

 گردد.ید می، تایشانوسیلۀ تقالی آنان برای دستیابی مجدد به انسانیت از دست رفتهو به

تنها بر چهرۀ کسانی که آنچه مردمی است از آنان ربوده زدایی که داغ خود را نهمردمی

ه است، اند نهادشده، بلکه، هرچند به طریقی دیگر، بر چهرۀ کسانی هم که آن را ربوده

انحرافی است در راه دستیابی هرچه بیشتر به ملکات انسانی. این انحراف یک امکان 

 یزدای، اما نه یک رسالت تاریخی. درواقع پذیرفتن مردمیتاریخی است
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ود و یا شپازدن به هرچه اخالقی است میبه عنوان رسالتی تاریخی یا منجر به پشت

سازی، برای آزادساختن کارگران، برای گردد. تقال برای مردمیسبب یأس کامل می

معنی قل، بیافراد با شخصیت مست غلبه بر ازخودبیگانگی، و برای تایید آدمیان به عنوان

عیت زدایی واقشود که هرچند مردمیخواهد بود. این مبارزه فقط به این دلیل ممکن می

ملموس تاریخی است، اما سرنوشتی محتوم نیست، بلکه نتیجۀ نظامی بیدادگرانه است 
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ملکات مردمی را از ستمکشان، پدید که خشونت را در ستمگران، و در نتیجه سلب

 آورد.می

یافتن موجب کمتر دارای آن راف از بیشتر به ملکات مردمی دستکه انحازآنجا

 ن را به چنین روزیملکات شدن است، ستمدیدگان را به مبارزه با کسانی که آنا

خواهد انگیخت. برای آن که این مبارزه معنی داشته باشد، ستمدیدگان اند برنشانده

آوردن مردمی خود )که در حقیقت راهی است نباید در تالش برای دوباره به دست 

برای آفریدن آن(، به ستمگر بر ستمگران پیشین تبدیل شوند، بلکه باید مردمی را برای 

 هردو طرف تجدید نمایند.

بدین ترتیب وظیفۀ بزرگ مردمی و تاریخی ستمدیدگان چنین است: آزاد کردن خود، 

م تمگران که در سایۀ قدرت خود ستاند. سو آزاد کردن کسانی که بر آنان ستم کرده

ر این د توانندکنند نمینمایند و به ستمدیدگان تجاوز میکشی میکنند و بهرهمی

کردن سمتدیدگان، یا خود، را بیابند. فقط قدرتی که از قدرت نیروی الزم برای آزاد

کردن هردو به اندازۀ کافی نیرومند گیرد برای آزادچشمه میضعف ستمدیدگان سر

مالیم »اهد بود. هر تالشی که از طرف ستمگر با توجه به ضعف ستمدیدگان برای خو

 قدرت او صورت پذیرد، همواره« کردن
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شود؛ درواقع آن تالش هرگز از این حد فراتر صورت سخاوتی دروغین نمایان میبه

د دادن این سخاوت داشته باشد بایه فرصت همیشگی برای نشانرود. وی برای اینکنمی

و یأس  ، سخاوتی که با مرگ«سخاوت»عدالتی را نیز همیشگی کند. منبع دائمی این بی

شود، نظم اجتماعی ناعادالنه است. به همین دلیل است که و فقر تغذیه می
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ترین تهدیدی نسبت به سرچشمۀ آن سخاوت دروغین، کنندگان با کوچکبخشش

 شوند.زده و نومید میوحشت

کردن عللی که نکوکاری دروغین را ت است از نبرد برای نابوداً عبارجوانمردی دقیق

را، « اتهای حیتفاله»زدگان و سرکوفتگان را، پرورند. نکوکاری دروغین، وحشتمی

های خود را دراز کنند. جوانمردی در آن است که سعی شود که دارد که دستوا می

تر و کمتری برای درازشدن نیاز کم –ها چه ازآن افراد، و چه ازآن خلق –ها آن دست

کنند، و با ی شوند که کار میهایی انساندر حال تضرع داشته باشند، و تبدیل به دست

 سازند.کردن جهان را دگرگون میکار

ولیکن این درس و شاگردی باید از جانب خود ستمدیدگان، و از جانب کسانی 

رای ها، با نبرد بچه خلق صورت پذیرد که به راستی با آنان هستند. آنان، چه افراد و

برقرار مجدد مردمی خود به استقرار تجدید جوانمردی راستین نیز خواهند کوشید. چه 

تواند معنی سهمگین یک جامعۀ ستمگر را دریابد؟ چه کسی کسی بهتر از ستمدیده می

ز او تواند بهتر ابرد؟ چه کسی میبیشتر از ستمدیده از اثرهای ستمگری رنج می

 توانا درک کند؟ آزادی را نمیادی رضرورت آز

*18* 

نحوی تصادفی تعریف کرد، بلکه باید از کردار جستجوگرانۀ آنان در پی دست یافتن به

به آن، و با شناختن ضرورت نبرد برای این دستیابی، به تعریف آن پرداخت. و این 

لی است ماند، به راستی عنبرد، به دلیل هدفی که ستمدیدگان برای آن تعیین کرده

مهری، ای که در درون خشونت ستمگران نهفته است، بیمهریمهرآمیز در مقابل بی

 حتی اگر در لفافۀ جوانمردی دروغین پیچیده شده باشد.
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ولی در جریان نخستین مرحلۀ مبارزه ستمدیده به جای تالش برای آزادی خود، تقریباً 

ه این امر بدان دلیل است کگراید. می« خرده ستمگری»همیشه، به سوی ستمگری یا 

ساخت فکری ستمدیدگان در نتیجۀ تضادهای درونی وضع واقعی و عینی که در آن 

اند نهاد فکری آنان را شکل داده، و مشروط ساخته است. آرمان آنان سنگر گرفته

بودن. این است مدل آنان ودن یعنی ستمگرببودن است، ولی در نظرشان انسان« انسان»

پدیده ناشی از آن است که ستمدیدگان در لحظۀ خاصی از جریان  از مردمی. این

پذیرند. در چنین اوضاع و احوالی آنان او زندگی خود نوعی تبعیت از ستمگر را می

« بیرون»تا بتوانند او را تجسم کنند و در « گیرنددر نظر می»را به اندازۀ کافی به وضوح 

ه عنی نیست که ستمدیدگان از اینکوجود خود کشف نمایند. این به ضرورت بدین م

شدن در واقعیت ستم، تصوری که اه نیستند، بلکه در نتیجۀ مستغرقاند آگلگدمال شده

 های ستمدیده دارند، آسیب پذیرفته است. در این سطح، از خودشان به عنوان انسان
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صورت مخالفان ستمگر هنوز حاکی از درگیری در شناخت آنان از خودشان به

یافتن به . یکی از دو قطب مدعی دست1ای برای غلبه بر تضادهای موجود نیستارزهمب

 آزادی نیست بلکه خواستار تطبیق هویت خود با قطب مخالف است.

ان تجسم کنند که باید در جری ی را«انسان جدید»توانند در این وضع ستمدیدگان نمی

ا، قدم به عرصۀ هستی شدن تضادهن ستمگری به رهایی و در نتیجۀ حلسپردجای

                                                           
دهندۀ ستیز جدلی بین نیروهای متقابل اجتماعی است. )در متن در این کتاب نشان« تضاد»اصطالح  1

در ترجمۀ فارسی بهتر دیدیم که لی کار برده شده است، وهب contradictionکتاب اصطالح تناقض 

تری ر و ملموستجای آن اصطالح تضاد را انتخاب کنیم که نسبت به اصطالح تناقض دارای جنبۀ عینیبه

 است. م(.
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گذارد. تصور آنان از انسان جدیدشان فردگرایانه است، چون خود را با ستمگر یکی 

یده کشدانند، به وجود خود به عنوان اشخاص و به عنوان اعضای یک طبقۀ ستممی

خواهند آگاه نیستند. این که خواهان اصالحات ارضی هستند نه به دلیل آن است که می

تر، یا دقیق –شدن « مالک»اد شوند؛ بلکه برای تملک زمین و سپس هایی آزانسان

« مباشر»است. بسیار نادر است دهقانی که به عنوان  –کارفرمای کارگران دیگر شدن 

بب آن است تر نباشد. سارتقای مقام یابد نسبت به رفقای سابق خود از مالک فعلی ظالم

ار د. در این مثال مباشر، برای حفظ ککنکه زمینۀ وضع دهقان، یعنی ستم، تغییر نمی

ارۀ گیرتر. این امر حکم قبلی ما را دربگیری مالک باشد، یا سختخود، باید به سخت

ستمدیدگان، مبنی بر اینکه آنان طی نخستین مرحلۀ مبارزه ستمگر را سرمشق 

 کند.دهند، تایید میبودن قرار میمردمی
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کند، کردن جریان آزادی دگرگون میبا برقرار حتی انقالب که واقعیت عینی ستم را

قیم در طور مستقیم یا نامستباید با این پدیده روبرو شود. بسیاری از ستمدیدگان به

د آن دارند قص –های نظام قدیم هستند چون مقید به افسانه –کنند و انقالب شرکت می

زم ن افتاده است. الکه انقالب را ازآن خویش سازند: سایۀ ستمگر قبلی هنوز بر آنا

است . ترسی که ممکن 1ستمدیدگان پرداخت« ترس از آزادی»است که به مطالعۀ 

کردن نقش ستمگر سوق دهد، که در نقش ستمکش نگاه آنان را همان اندازه به آرزو

جویزی است. هر ت« تجویز»دارد. یکی از عناصر اصلی رابطۀ بین ستمگر و ستمکش، 

ک فرد بر فرد دیگر است، و وجدان فرد تجویزشده را به دهندۀ تحمیل انتخاب ینشان

                                                           
آغوش  توان یافت. ستمدیدگان از بهرا مسلماً به شکلی دیگر، در ستمگران نیز می« ترس از آزادی»این  1

 کردن است.آزادی ستم« از دست دادن»گران از مترسند، بیم ستکشیدن آزادی می
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کند که با وجدان فرد تجویزکننده مطابقت کند. بدین قرار رفتار وجدانی تبدیل می

 رود.هایی که ستمگر تجویز کند میای است که به راهستمکش رفتار تجویزشده

اند، رفتهرا پذیستمدیدگان که تصویر ستمگر را به باطن خود سپرده و رهنمودهای او 

به بیرون راندن این تصویر و هستند. آزادی آنان را ملزم « ترس از آزادی»لبریز از 

به به شود، بلکه با غلکند. آزادی اهدا نمیدادن استقالل و مسئولیت به جای آن میقرار

آید. آن را باید پیوسته و با احساس مسئولیت دنبال کرد. آزادی آرمانی نیست دست می

شود،  بدل 1ر خارج از وجود آدمی مستقر باشد و آرمانی هم نیست که به اسطورهکه د

 آوردن کمال انسانی است.دستبلکه شرط الزم برای به
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برای آنکه غلبۀ آدمی بر موضع ستم میسر شود، نخست باید علل آن را نقادانه شناخت 

ری برای ضعی که پیگیمو –کننده، موضع جدیدی آفرید تا بتوان، با اقدامی دگرگون

اکنون دن همر شتسازد. اما تقالی برای انسانتر را مسیر میدست یافتن به انسانیتی کامل

کردن وضع آغاز شده است. هرچند موضع ستم یک کل با تالش برای دگرگون

ه گذارد و هم بر کسانی ککننده است، که هم بر ستمگران اثر مینامردمی و نامردمی

اش شدهکنند، این گروه دوم است که باید از موضع انسانیت خفهستم می آنان بر ایشان

کردن هردو را بر عهده بگیرد. ستمگر، که بر اثر زدودن مبارزه برای بیشتر مردمی

 مردمی دیگران، شرف مردمی خود را از دست داده است، قادر به رهبری مبارزه نیست.

سر  اند واند مطابقت دادهه در آن غرقهاما ستمدیدگانی که خود را با نهاد تسلطی ک

کنند که اند تا وقتی که احساس ناتوانی در پذیرفتن خطرهایی میتسلیم به آن سپرده

زدن به این تالش ممنوعند. وانگهی تالش الزمۀ تالش برای آزادی هستند از دست

                                                           
1 Myth 
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س ستمِ رتنها ستمگران را، بلکه یاران ستمکش خودشان را هم، که از تبرای آزادی نه

اق دهد. وقتی که آنان در باطن خویش اشتیلرزند، مورد تهدید قرار میبیشتر بر خود می

کنند، خواهند دید که این اشتیاق هنگامی به واقعیت بدل به آزادی را کشف می

ز ترس ا»سلطۀ ر زیرشان نیز به وجود بیاید. ولی مادام که آنان دشود که در یارانمی

از التجای به دیگران، یا گوش فرا دادن به التجای دیگران، و حتی  قرار دارند،« آزادی

 پیچند.اهای وجدان خود سر میشدن به تقاضاز ملتجی
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دهند، و حریم امن سازش با حالت آنان زندگی گروهی را بر رفاقت اصیل ترجیح می

، دیناآزاد را بر مشارکت خالقی که نتیجۀ آزادی خواهد بود، و حتی بر طلب آزا

 نهند.برتری می

کشند. ای که در باطن وجود آنان مستقر شده است عذاب میستمدیدگان از دوگانگی

دانند که با نداشتن آزادی به داشتن وجود اصیل موفق نخواهند شد. با وجود این می

ترسند. در عین حال هم خودشان هرچند در تمنای وجود راستین هستند، از آن می

در انتخاب  1اند. تعارضکه ضمیر او را در درون خود جا داده هستند و هم ستمگری

شان راندن ستمگری که درونبودن، بین بیرونن کامالً خود بودن است یا دوگانهبی

است با بیرون نراندن او، بین یکپارچگی انسانی است با ازخودبیگانگی، بین تبعیت از 

ودن؛ بین بگربودن است با بازیگرست با داشتن اختیار؛ بین تماشاهای تجویزی انسخه

ن گفتن دن، تعارض بیکروسیلۀ انجام کار ستمگر تظاهر به عملکردن است با، بهعمل

ن ساختبودن، و در قدرت آفرینش و بازآفرینی و از قدرت دگرگوناست با خاموش

                                                           
 است. این اصطالح در ترجمه برای ستیز هم آمده است. م. Conflictترجمۀ عبارت  1
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انگیز ستمدیده که باید در جهان سترون گردیدن. این است معمای دوپهلو و غم

 رورش او مورد توجه قرار گیرد.آموزش و پ

، نشان نامیده است« شیوۀ آموزش ستمدیدگان»هایی را از آنچه نگارنده این کتاب جنبه

ها( انقطاع ستمدیدگان )چه افراد و چه خلقخواهد داد: تربیتی که باید در تقالی بی

 و نه برای آنان، ساخته شود. این برای کسب مجدد شرف مردمی آنان، با آنان
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ین دهد، و از اعلم تربیت ستم و موجبات آن را موضوع تفکر ستمدیدگان قرار می

شان نتیجه خواهد شد: و در جریان تفکر ضرورت درگیری آنان در تالش برای آزادی

 این تقال است که روش آموزش ساخته و بازساخته خواهد شد.

تند نااصیل هس شده ومسئلۀ اساسی این است: ستمدیدگان که موجودهایی تقسیم

ه بخش خود سهیم شوند؟ پاسخ آن است کتوانند در گستردن تربیت آزادیچگونه می

شدن نند به زاییدهتواستمگرانند می« میزبان»فقط وقتی که ستمدیدگان کشف کنند که 

برند ای به سر میبخش خود یاری کنند. تا زمانی که آنان در دوگانگیتربیت آزادی

ن ، ایشبیه ستمگر بودنبه معنی  بودنشبیهاست، و  بودنشبیهمعنی به  بودنکه در آن 

نقادانۀ  ای است برای این کشفکمک از آنان ساخته نیست. تربیت ستمدیدگان وسیله

 تند.زدایی هسکنند نمودهایی از مردمآنان که هم آنان و هم کسانی که بر آنان ستم می

انی دردناک. انسانی که از این زایمان بدین ترتیب آزادشدن نوعی زایمان است و زایم

ماندنش منوط است به از میان رفتن تناقض آید انسان جدیدی است که زندهبیرون می

شدن همۀ آدمیان. به بیان دیگر حل این تضاد در وسیلۀ مردمیستمکش به-ستمگر

د هآورد: دیگر نه ستمگری خواشود که این انسان جدید را به هستی میتالشی زاده می

 یافتن به آزادی.ای خواهد بود در جریان دستآدمی بود و نه ستمکشی، بلکه
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گرایانه به دست نخواهد آمد. برای اینکه ستمدیدگان حل با سخنان آرماناین راه

بتوانند تالش برای آزادی را آغاز کنند باید واقعیت ستم را دریابند، اما نه به صورت 

 ازای که هیچ راه گریزی هان بستهج
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ن توان آن را دگرگون کرد. ایای که میکنندهآن نیست، بلکه به صورت وضع محدود

خود برای آزادشدن شرط الزم هست، اما شرط کافی نیست، بلکه دریافت به خودی

بخش گردد. این هم که ستمدیدگان پی ببرند باید نیروی برگزیده برای عمل آزادی

وجود آنان اند که ستمگران بیاد ستمگرانرنهکه در رابطۀ جدلی در حکم براب

 خود آزادی را به وجود، نوشتۀ هگل( به خودیشناسی روحپدیدهتوانند زیست )نمی

لبه توانند بر تضادی که آنان را دربرگرفته است غآورد. ستمدیدگان فقط وقتی مینمی

 ند.کشان نام آنان را در صف کوشندگان برای آزادی ثبت کنند که دریافت وضع

صادق است. ممکن است « شخص»عین همین مطلب در مورد فرد ستمگر به عنوان 

رورت منجر به ضکشف اینکه او فردی ستمگر است سبب تألم بسیارش گردد، ولی به

پدرمآبانه  وسیلۀ رفتاردادن گناه خود بهشود. مستدل جلوهشدنش با ستمدیده نمییگانه

ان در مقام تابع و ستمکش باهم سازگار با ستمدیدگان و محکم نگاه داشتن آن

ا کند که فرد در وضعیت کسانی قرار بگیرد که بتوانند بود. یگانگی ایجاب مینمی

کند، این کیفیتی اساسی است. اگر آنچه ستمدیدگان آنان احساس هویت مشترک می

گرداند، انقیاد آنان نسبت به شعور ارباب است )آنچنان که هگل را مشخص می

 کردندر کنارشان به منظور دگرگون، یگانگی حقیقی با آنان به مفهوم نبرد 1ید(گومی

                                                           
نویسد: تحلیل روابط جدلی بین شعور ارباب و شعور ستمدیده در همان کتاب میوهگل ضمن تجزیه 1

 است، دیگری نامستقل و وابسته است، و« بودن برای خود»این یکی مستقل است و ماهیت اساسی آن »
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قط ساخته است. ستمگر ف« متعلق به غیر موجوداتی»یت عینی است که آنان را واقع

تواند یگانگی خود با ستمدیدگان را نشان دهد که از شناختن آنان به عنوان هنگامی می

مثابۀ کسانی بنگرد که مورد رفتار ظالمانه ان را بهگروهی موهوم دست بردارد و آن

شان کاله به سرشان رفته اند، و در فروش محصولاند، از ابراز عقیده محروم گشتهبوده

است؛ هنگامی که از حرکات فردی پرهیزگارانه و احساساتی دست بردارد و 

ین ا خطرکرده به عملی مهرآمیز دست بزند. یگانگی حقیقی فقط در زیادکردن

کردن به آن است. مسخره است ادعای مهرورزی، و در وجود داشتن آن، و در عمل

آنکه همۀ آدمیان برابراند و در نتیجه باید آزاد باشند، اما هیچ عمل محسوسی برای 

 دادن به این ادعا انجام نشود.واقعیت

ین ع ابنیان نهاده شده است، رف وضعیتی عینیستمکش در -ازآنجا که تضاد ستمگر

س که هم آن ک –گرایان رو برای واقعتضاد نیز باید به نحوی عینی انجام پذیرد. ازاین

آورد وضعیت ملموسی که ستم را به وجود می –یابد و هم ستمکش خود را ستمگر می

 باید دگرگون شود.

تحرکی طرح این خواست انقالبی برای تحول عینی واقعیت، و مبارزه با بی

شناخت ستم را به انتظار صبورانه برای نابودی خودبخودی ستم  ای کهگرایانهذهن

ردن کنظرکردن از نقش ذهنیت در تالش برای دگرگونکشاند، به معنی صرفمی

 وجود ذهنیت درک کرد. پیروزی یکیتوان بینهادها نیست. برعکس، عینیت را نمی

                                                           
جوهر وجودش زندگی، یا وجود، برای دیگری است. اولی شعور ارباب یا خداوندگار است، و آن 

 «دیگری شعور غالم.
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دیگر ها را نافی یکان آنتودیگری وجود داشته باشد، و نه هم میتواند بیاز این دو نمی

 ی عبارت است از جداکردن عینیت ازگرایدانست. عین
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ر، انکار سوی دیگ ذهنیت و انکار دومی به هنگام تحلیل واقعیت با کارکردن با آن. از

جر به آورد که منگرایی را به وجود میتحلیل یا به هنگام عمل، ذهنوعینیت در تجزیه

 کنیم و نهگرایی را پیشنهاد میگردد. در اینجا نه عینمی 1گرایانهاتخاذ مواضع نفس

را، بلکه آنچه در نظر است ذهنیت و عینیت است  2گراییگرایی را، و نه حتی روانذهن

 در یک رابطۀ مستمر جدلی با یکدیگر.

ی اندیشدلی و خامسازی جهان و تاریخ، سادهانکار اهمیت ذهنیت در جریان دگرگون

گرایانه آدمی، است. این موضع عینم پذیرفتن محال، یعنی دنیایی بیاست، و در حک

ای که اصل را بر امکان وجود آدمی، گراییبه همان اندازه دور از خرد است که ذهن

 کنش مستمر بهگذارد. جهان و آدمی جدا از هم وجود ندارند بلکه در برهمدنیا میبی

گرای پذیرد و نه هیچ متفکر منتقد واقعمی برند. نه مارکس اینگونه دوگانگی راسر می

دیگر. آنچه مارکس به نقد کشید و به شکلی عملی بیان کرد ذهنیت نبود، بلکه 

طور که به صورت تصادفی گرایی بود. واقعیت عینی اجتماعی همانگرایی و روانذهن

 شود.به وجود نیامده است بلکه حاصل کار آدمی است، به تصادف هم دگرگون نمی

نان به آ« بازتاب کردار»سازند )واقعیتی که در اگر آدمیان واقعیت اجتماعی را می

 کردن آن واقعیتدهد(، پس دگرگونای قرار میگردد و آنان را در شرایط تازهبازمی

 ای تاریخی است و بر عهدۀ آدمیان.وظیفه

                                                           
1 Solipsistic Positions 

2 Psychologism 
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 مگرانه شود، مایۀ تضاد آدمیان درنتیجۀ واقعیتی که ست
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دی در شان تالش برای آزاگردد. ستمدیدگان که وظیفهگر و ستمکش میقالب ستم

اند، باید از طریق ها نشان دادهمعیت کسانی است که وحدت حقیقی خود را به آن

ای از ستمگری به دست آورند. یکی از کردن به این تالش آگاهی نقادانهعمل

را که  ستمگرانه کسانیبزرگترین موانع بر سر راه کسب آزادی آن است که واقعیت 

. وظیفۀ ستم، رام 1کندمشمول آن هستند جذب، و بدین وسیله شعور آنان را غرق می

کردن است. برای آن که آدمی بیش از این صید آن نشود، باید از آن بدرآید و بر آن 

ۀ اندیشیدن و وسیلپذیر است، یعنی بهوسیلۀ کردار تحققچیره گردد. این کار فقط به

 کردن آن.جهان برای دگرگون ۀستن آن در اندیشکارببه

تر برای آن که همگان را متوجه ستمگری سازیم باید حتی آن را واقعی»

جلوه دهیم بدین نحو که ننگی را که بر نقش ستم مترتب است به آن بیفزاییم 

 «تر نمایان کنیم.و ننگین

بطۀ جدلی بین شبیه به را «تر ساختنستم را با افزودن نتایج ستمگری به آن ستمگرانه»

 یت و ذهنیت است. فقط در این حالتعین
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ین لحظه است بخش لزوماً متضمن یک لحظۀ درک و اراده است. این عمل هم مقدم بر اعمل آزادی» 1

گذارد ای است برای آن لحظه و سپس بر تاریخ تاثیر مییابد: یعنی اول مقدمهو هم پس از آن ادامه می

ضرورت دارای این بعد نیست، زیراکه نهاد سلطه توسط یابد. ولیکن عمل تسلط بهو در آن ادامه می

اپ نشده از هوزه لویس فیوری ای چبه نقل از نوشته« شود.وظیفۀ خودکار و ناآگاهانۀ آن حفظ می

Jose Luis Foiri .که بزرگوارانه اجازۀ این نقل را به من داد 
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-آن حل تضاد ستمگرشود، کردار اصیلی که بیممکن می بستگی متقابل کردار اصیل

ستمکش ناممکن است. برای رسیدن به این هدف، ستمدیدگان باید نقادانه با واقعیت 

کنند و مورد عمل قرار دهند. برخورد کنند، و در همان زمان آن واقعیت را مجسم 

انجام این مداخلۀ عملی بعدی، منجر به تحول درک خشک و خالی از واقعیت و بی

درست به این علت که درک مزبور درکی صحیح نیست.  –آن واقعیت نخواهد شد 

عینی  وسیلۀ کسی است که واقعیتگرایانه بهچنین حالتی مربوط به درکی کاماًل ذهن

 تراشد.د و جانشین کاذبی برایش میگذاررا کنار می

دهد که هر نوع تغییر واقعیت عینی نوع دیگری از درک کاذب هنگامی دست می

ای در گر را تهدید کند. در مورد اول هیچ مداخلۀ نقادانهمنافع فردی یا طبقاتی مشاهده

واقعیت صورت نخواهد پذیرفت زیراکه واقعیت مزبور ساختگی است؛ در مورد دوم 

ضاد گر در تای وجود نخواهد داشت زیراکه با عالیق طبقاتی مشاهدهچنین مداخله نیز

شود: شود. در این حالت فرد به رفتاری ناشی از اختالل عصبی متمایل میواقع می

واقعیت وجود دارد، اما هم واقعیت و هم آنچه ناشی از آن است ممکن است برای او 

 شود که او حقیقت را انکار نکند، اما آنپیدا می آور باشند. در نتیجه این ضرورتزیان

ی دادن به عنوان یک سازوکار دفاعرا به شکلی دیگر ببیند. در نهایت این موجه جلوه

رچه انکار اند، اگشود. واقعیتی که حقایقش موجه شناخته شدهگرایی منطبق میبا ذهن

ه یگر عینی نیست بلکدهد؛ این واقعیت دنشده است مبنای عینی خود را از دست می

 گر آفریده شده است.ای است که در راه دفاع از طبقۀ خود مشاهدهافسانه

 هایی نهفته استها و دشواریدر این نکته یکی از دالیل مزاحمت
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اند و در فصل چهارم که برای بازداشتن مردم از مداخلۀ نقادانه در واقعیت طرح شده

ه نفع داند که این مداخله بخوبی میشد. ستمگر به به تفصیل مورد بحث واقع خواهند

بودن، و او نخواهد بود. آنچه به نفع او است آن است که مردم در همان حالت غرقه

ناتوانی در برخورد با واقعیت ستمگری، باقی بمانند. در اینجا هشداری که لوکاچ در 

 دهد حائز اهمیت است:به حزب انقالبی می لنینکتاب 

رد ها تشریح کها را باید برای آنعمل خاص توده»... فتۀ مارکس بنا بر گ

ساختن تنها برای تداوم اعمال انقالبی رنجبران )پرولتاریا(، بلکه برای فعالنه

 «هشیارانۀ بسط بعدی این اعمال.

عمل »شد. کتردید نتیجۀ مداخلۀ انتقادانه را پیش میدر توضیح این نیاز، لوکاچ بی

ساختن آن عمل کردن و روشنمعنی واضحبه« ها روشن کردنبرای آن ها راخاص توده

شوند و هم از حیث است هم از حیث ارتباط آن با اموری عینی که آن را موجب می

های آن. هرچه مردم بیشتر از این واقعیت مبارز، که باید هدف عمل هدف

جویند. از عیت شرکت میتر در واقدارند نقادانهها باشد، پرده برمیکنندۀ آندگرگون

عیت اگر واق« زنندآگاهانه به گسترش بعدی اعمال خود دامن می»این راه است که آنان 

آدمی باشد و او را به مبارزه بخواند « نه من»عینی وجود نداشت و اگر جهانی نبود که 

 ت توانسنبود و نمی« تاببرون»کرد، و نیز اگر آدمی هیچ عملی انسانی وجود پیدا نمی
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خود را تعالی بخشد و واقعیت خود را ببیند و آن را درک کند، هیچ عملی انسانی پدید 

 آمد.نمی

ود که شدر تفکر جدلی جهان و عمل بستگی نزدیک دارند. اما عمل وقتی انسانی می

فقط اشتغال نباشد، بلکه اشتغالی ذهنی نیز باشد: یعنی وقتی که از اندیشه جدا نشده 
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اص عمل خ»ای اساسی دارد، در شرط الزم لوکاچ در شه، که برای عمل جنبهباشد. اندی

نهفته است، همانطور که در هدفی که او به این امر « ها تشریح کردنها را برای آنتوده

طور به «آگاهانه به گسترش بعدی اعمال خود دامن زدن»کند یعنی توضیحی اضافه می

 ضمنی وجود دارد.

جستن در کردن اعمال مردم نیست، بلکه شرکتط اساسی تشریحولیکن از نظر ما شر

ها در مورد آن اعمال است. در هر صورت هیچ واقعیتی به وشنودی با آنگفت

که « هاها برای آنتشریح اعمال خاص توده»، و وظیفۀ 1کندخود تغییر نمیخودی

قادانۀ یاز به مداخلۀ نگیرد، با اعتقاد ما در مورد نلوکاچ برای حزب انقالبی در نظر می

وسیلۀ کردار مطابقت دارد. روش آموزش ستمدیدگان، که تربیت مردم در واقعیت به

ر همین باشند، ریشه دکسانی است که دست به گریبان با نبردی برای آزادی خود می

در  ند، بایدااند، یا در حال دریافتنند، که ستمکش بودهامر دارد. و کسانی که دریافته

 کسانی باشند که این روشزمرۀ 
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نتیجۀ  تواند، دربخش باشد نمیراستی آزادیدهند. هیچ آموزشی که بهرا گسترش می

، یا ارائۀ خاطر دلجویی از آنانشمردن ستمدیدگان باشد، یا بهرفتاری که نشانۀ بدبخت

الگوهایی مشابه که در میان ستمگران است، از آنان فاصله بگیرد. در مبارزۀ 

 بخش ستمدیدگان باید الگو و نمونۀ خودشان باشند.ادیآز

                                                           
داند و معقتد است که آدمیان گرایی که آدمی را محصول اوضاع و نحوۀ تربیت میآیین ماده» 1

ه کند که این آدمیانند کهای دیگرگونه هستند، فراموش میشده محصول اوضاع و تربیتدگرگون

ل به نقل از آثار منتخب کار« شدن است.کنند، و مربی خود محتاج به تربیتضاع را دگرگون میاو

 مارکس و فردریش انگلس.
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گرایانه، و نه روش آموزش ستمدیدگان که محرک آن جوانمردی حقیقی مردمی

کند. علم آموزشی که ، باشد به صورت روش آموزش نوع بشر جلوه می1بشردوستانه

 با عالیق خودخواهانۀ ستمگر )خودخواهی پوشیده در لفافۀ جوانمردیِ دروغینِ 

شود و ستمدیدگان را مورد افاضات بشردوستانۀ خود قرار پدرساالرانه( آغاز می

زدایی است. ای برای مردمیدهد، خودش مایۀ بقا و تجسم ستم است، وسیلهمی

وسیلۀ هتواند بعلم آموزش ستمدیدگان نمی –همچنان که پیشتر گفتیم  –روی ازاین

نها از تربیت تاست دراینکه ستمگران نه ستمگران تنظیم شود یا اعمال گردد. تناقضی

 کنند، بلکه در اجرای آن هم کوشا باشند.بخش حمایت میآزادی

بخش نیازمند به قدرت سیاسی باشد و ستمدیدگان این اما اگر اجرای آموزش آزادی

 داشته باشند، چگونه ممکن است پیشقدرت را ن
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است در درجۀ اول اهمیت که  از انقالب به آموزش ستمدیدگان پرداخت؟ پرسشی

خ ای از پاسکم به صورت کوششی، در فصل چهارم خواهد آمد. جنبهپاسخ آن، دست

ییر یابد، با تواند تغوسیلۀ قدرت سیاسی میرا باید در تفاوت آموزش منظم، که فقط به

 .شود، یافتهای آموزشی، که با ستمدیدگان در جریان سازماندهی آنان اجرا میطرح

                                                           
باالخص در این  humanitarianismپروری با بشردوستی و نوع humanismگرایی تفاوت مردمی 1

های های مساوی انسانی و شیوهگرا با آدمیان دیگر بر مبانی ارزشنکته نهفته است که در ارتباط مردم

لش برای د« باال»پرور کسی است که از آنکه در دومی بشردوست یا نوعآموزشی متقابل قرار دارد. حال

دوستی خود خیرات و صدقاتی بین محرومان سوزد و برای ابراز نوعمی« پایین»آدمیان محروم و فقیر 

مردم، و دومی خصلت افراد متکبر است که کند. اولی سرشت آدمیان فروتن است و عاشق پخش می

 اند. م.به طبقات باالی جامعه تعلق دارند و به پایگاه طبقاتی خود نیز چسبیده
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گرا و آزاده، دو مرحلۀ متمایز دارد. در م ستمدیدگان، به عنوان تعلیمی مردمیتعلی

 گیرند و با عمل خویشمرحلۀ نخستین ستمدیدگان پرده از جهان ستمگری برمی

شوند. در مرحلۀ دوم، که واقعیت ستم در آن دار میساختن آن را عهدهدگرگون

میانی نیست بلکه ازآن همۀ آددگرگون گردیده است، تعلیم دیگر خاص ستمدیدگان 

شود که دست در کار جریان رستگاری دائمی دارند. در هر دو مرحله با اقدامات می

. در مرحلۀ 1شودگر مقابله میدر عمق است که از طریق فرهنگی با فرهنگ سلطه

راه  پذیرد که ستمدیدگان از آنوسیلۀ تغییر راهی صورت مینخست این رویارویی به

ه در دهد کهایی رخ میوسیلۀ طرد افسانهیابند، و در مرحلۀ دوم بهرا درمی دنیای ستم

اند و مانند اشباح دائم به سروقت نهاد جدید، که از نظام کهن آفریده و پرورده شده

 آیند.تحول انقالبی برخاسته است، می

لۀ ئدر مرحلۀ اول آموزش باید به مسئلۀ وجدان ستمگر و ستمدیده بپردازد، یعنی مس

، کشند. باید رفتار آنان و بینش آنان از جهانکنند و آنان که ستم میآنان که ستم می

ین میان وجود دارد ای که در اشان، را مدنظر قرار دهد. مشکل ویژهو اخالقیات

 دوگانگی درونی
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ی اند که در موضع عینستمدیدگان است: آنان موجودهایی ضدونقیض و تقسیم شده

 برند.سر میاند و هم در آن بهت شکل گرفتهستم و خشون

دی کند، یا به عنوان فررا استثمار می« زید»به نحوی عینی « عمرو»هر وضعی که در آن 

مگری ای از ستنماید گوشهدر اظهارنظر خود جلوگیری می« زید»فشردن مسئول از پای

مراه نمردانه هزاست، حتی اگر با حالتی جواخود خشونتاست. چنین وضعی به خودی

                                                           
 رسد که این همان چهرۀ اساسی انقالب فرهنگی مائو باشد.نظر میبه 1
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ند. کترشدن مداخله میباشد، زیراکه در رسالت وجودی و تاریخی آدمی برای کامل

با استقرار رابطۀ ستم، خشونت نیز شروع شده است. در طول تاریخ هیچگاه 

توانند اند. اگر خود محصول خشونتند چگونه میستمدیدگان خشونت را آغاز نکرده

انند متولی چیزی باشند که هدف بالفعل آن وجود تومبتکر آن نیز باشند؟ چطور می

کرد اگر از پیش ای وجود پیدا نمیعنوان ستمدیده، است؟ هیچ ستمدیدهآنان، به

 موضع خشونتی برای منقادکردن آدمیان وجود نداشت.

د، و در شناختن کننکنند، استثمار میید که ستم میآوسیلۀ کسانی پدید میخشونت به

و استثمار  کشندوسیلۀ آنان که ستم میورزند، اما نه بهانسان قصور می عنواندیگران به

شوند، مهری میمانند. این محرومان از مهر نیستند که موجب بیشوند، ناشناخته میمی

توانند مهر بورزند، از آن روی که فقط خود را دوست بلکه کسانی هستند که نمی

آفرینند، بلکه نیستند که دهشت میخوش دهشت یاوران دستدارند؛ این بیمی

« دگیوازدگان زن»کنند که مایۀ پدیدآمدن جابرانی هستند که وضعی عینی ایجاد می

 انگشوند؛ بلکه ظالمانند؛ نه خوارشداست؛ مظلومان نیستند که منشاء ستمگری می
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 کنند؛ نه آنان که شرفبلکه خوارکنندگان هستند که دشمنی و کینه را آغاز می

شان انکار شده بلکه آنان که منکر آن شرف مردمی هستند )و در نتیجه پا بر ردمیم

لطۀ وسیلۀ آنان که زیرسکنند. زور نه بهاند( آدمی را نفی میشرف مردمی خود گذاشته

ه آنان گردد کوسیلۀ زورمندانی اعمال میشود، بلکه بهاند اعمال میاقویا ضعیف شده

 اند.را از مردی انداخته

اما در چشم ستمگران، همیشه ستمدیدگان )که البته ستمگران آنان را ستمدیده 

نامند می «آن مردم»شان باشند یا نباشند آنان را خوانند بلکه برحسب آن که هموطننمی
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ر که زمانی د«( خرابکاران»، یا «بومیان»، یا «وحشیان»، یا «های کور و حسودتوده»یا 

« سبع»، یا «شرور»، «وحشی»، «خشن»دهند، نشان میبرابر خشونت جباران واکنش 

 شوند.خوانده می

به  کشاندقیقاً در واکنش ستم –نظر آید اگرچه ممکن است باطل به –همه بااین

)که  توان یافت. طغیان ستمدیدگانخشونت ستمگران است که کنایاتی از عشق را می

نان است( کار آ گران در آغازشدت خشونت ستمخشونت آن همیشه یا تقریباً همیشه به

تواند آگاهانه یا ناآگاهانه آغازگر مهر و محبت باشد. ازآنجاکه خشونت ستمگران می

مانع از آن است که ستمدیدگان کامالً انسان باشند، واکنش اینان در تمایل به کسب 

شدن در چنین خشونتی ریشه دارد. ستمگران به این علت که مردمی دیگران حق انسان

شوند. وقتی که گیرند، خود نامردم میشان را نادیده میزدایند و حقوقمی را

جویی و کنند، قدرت سلطهشدن پیکار میستمدیدگان، که برای مردم

 ستانند، به آنان انسانیتی رامی کنندگی را از ستمگرانسرکوب
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 گردانند که به هنگام اعمال ستم از دست داده بودند.بازمی

، توانند ستمگران را نیز آزاد سازند. اینانیدگانند که با آزادکردن خود میفقط ستمد

ست توانند کرد. واجب اپیشه، نه خود را و نه دیگران را آزاد نمیای ستمعنوان طبقهبه

نند. آن ک اند تالش را آغازکه ستمدیدگان برای حل تضادی که به آن گرفتار آمده

ان خواهد رفت که نه ستمگر است و نه ستمکش، بلکه از می تضاد با ظهور انسان نویی

 شدن باشد، باانسانی است در جریان آزادشدن. اگر هدف ستمدیدگان انسان کامل

های آن به این هدف دست نخواهند کردن قطبکردن عوامل تضاد و با عوضجاجابه

 یافت.
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-رضاد ستمگلوحانه جلوه کند، اما چنین نیست. انحالل تنظر سادهممکن است به

ن قیودی عنوان طبقۀ مسلط است. ولیکستمکش درواقع مستلزم ناپدیدشدن ستمگران به

خود را  شود تا نتوانند موضع قبلیکه از طرف ستمدیدگان سابق بر ستمگران نهاده می

یری شود که سبب جلوگشود. عملی ستم شمرده میدست بیاورند، ستم شمرده نمیبه

ن خود حاکی از آود. بنابراین این قیدهای ضروری به خودیشدن بشها از کاملانسان

نیست که ستمکشان دیروز ستمگران امروز شوند. رفتاری که از بازگشت نظام 

کند آورد و حفظ میوجود میستمگری جوگیری کند. نباید با اعمالی که آن را به

بودن حق انسانتوان با اعمال اقلیتی مقایسه کرد که مقایسه شود. آن رفتار را نمی

 کند.اکثریت را نفی می

جر ای متحجویانهساالری سلطهای که رژیم جدید در قالب دیواناین از لحظه وجود با

 رود ود انسانی مبارزه از دست میشود، بع
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ورزیم که . از این روی ما اصرار می1گرددکردن از آزادی دیگر ناممکن میصحبت

فتن کردن صرف مواضع، و رمکش منوط به معکوسست-انحالل صحیح تضاد ستمگر

از قطبی به قطب دیگر نیست. همچنین رفع این تضاد منوط به قرارگرفتن ستمگرانی 

اند بود، توجدید به جای ستمکاران سابق و تالش برای ادامۀ انقیاد ستمدیدگان نمی

 حتی اگر این جانشینی به نام آزادکردن آنان صورت پذیرد.

                                                           
ین گذاشت تا شناپذیری را نباید با تنگناهایی یکی دانست که باید بر سر راه ستمگران پیاین انعطاف 1

رکود یا  شود که دچارقادر به بازگرداندن نظم ستمگرانۀ قبلی نباشند. در اینجا به انقالبی اشاره می

ساالرانۀ دولت پیشین )دولتی که همچنان که مارکس بارها کننده و دیوانکاربرد ابزارهای سرکوب

 .استیه مردم باید با قاطعیت منکوب شود و از بین برود( علتاکید کرده است، می
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وسیلۀ وضعی تازه که توسط کارگران طرزی صحیح بهاد یادشده بهاما اگر هم تض

لکه، کنند بآزادشده ایجاد شده است حل شود، ستمگران پیشین احساس آزادی نمی

کنند. ازآنجاکه به اعمال سلطه بر دیگران بعکس، خود را کامالً ستمدیده حس می

ر این آید. سابق بمی اند هر وضعی غیر از وضع قبلی به نظرشان ستمگریعادت کرده

توانستند بخورند، بپوشند، کفش به پا کنند، آموزش ببینند، سفر کنند، و به آنان می

خوردند، لباس و ها انسان نمیکه میلیونهای بتهوون گوش فرادهند درحالیآهنگ

کفش نداشتند، نه در خوانده و نه سفر رفته بودند، و خیلی کمتر به بتهوون گوش داده 

هر محدودیتی که به نام حقوق جامعه بر این طرز زندگی نهاده شود، از نظر  بودند.

ی هرچند خودشان هیچ احترام –شود ستمگران قبلی نفی حقوق فردی آنان تلقی می

 کشیدندآدمی که رنج میها برای حقوق میلیون
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موجود »مردند قائل نبودند. از نظر ستمگران و از گرستگی و درد و حسرت و یأس می

ط یک هستند. به نظر ستمگران فق« چیز»شود؛ بقیۀ مردم فقط به آنان اطالق می« انسانی

حق وجود دارد: حق آنان برای زندگی در آرامش، در برابر حق ستمدیدگان برای 

گردد. و شود، بلکه به آنان اعطا میماندن، حقی که همیشه برای آنان شناخته نمیزنده

ماندن ستمدیدگان برای بقای خود آنان کنند که زندهروی اعطا میاین امتیاز را از این 

 ضروری است.

گونه درک از جهان و آدمیان )که الزاماً ستمگران را مجبور به توضیح این رفتار و این

بقۀ عنوان طای است که بهکند( در تجربهمقاومت در برابر برقراری نظام جدیدی می

یوۀ شود شوضع خشونت و ستمگری مستقر میاند. وقتی که ممسلط حاصل کرده

ران یعنی هم ستمگ –اند دیگری از زندگی و رفتار برای آنان که در آن گرفتار آمده



 ستمدیدگان آموزش

 

شوند و هر دو داغ آورد. هردو در این وضع غرقه میوجود میبه –و هم ستمکشان 

شۀ ری سازد کهمواضع وجود ستم آشکار می وتحلیلتجزیهسازند. ستم را آشکار می

شود. ها در خشونتی است که از طرف آنان که قدرت را در دست دارند آغاز میآن

ای برند و در فضکه آن را به ارث می –نسل در ستمگران بهاین جریان خشونت نسل

 –یابد. این فضا در ستمگران وجدانی مالکانه و قوی تداوم می –گیرند آن شکل می

تواند خود را جدا از آورد. وجدان ستمگر نمییوجود مبه –مالکیت جهان و آدمیان 

ته تواند وجود داشچنین مالکیت مستقیم و واقعی و ملموسی درک کند و حتی نمی

ا را از تماس خود را دنی»گوید که بی چنین مالکیتی باشد. فروم دربارۀ این وجدان می

 گراید که هرچه را درآن میگر بیوجدان ستم«. دهددست می
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اف او است موضوع سلطۀ خود قرار دهد. زمین، ملک، تولید، آنچه آدمیان اطر

 د.آینچیز به صورت چیزهای زیر سلطۀ او درمیهمه –آفرینند، خود آدمیان، زمان می

براثر اشتیاق نامحدودی که ستمگران به تملک دارند این اعتقاد در آنان گسترش 

 ت خرید خود تبدیل کنند. و در اینجاستتوانند هرچیز را به موضوع قدریابد که میمی

چیز است، و سود نخستین کلی مادی دارند. پول معیار همهکه از وجود مفهومی به

است  –ن و بازهم بیشتر داشت –هدف. آنچه برای ستمگران ارزشمند است بیشتر داشتن 

یعنی بودن  در نظر آنانحتی اگر به قیمت کم داشتن یا هیچ نداشتن ستمدیدگان باشد. 

 قرار داشتن.« دارا»، و جزء طبقۀ داشتن

شرطی  اشتندتوانند درک کنند که اگر شوند نمیستمگران که از موضع ستم منتفع می

است، برای همۀ آدمیان شرطی ضروری است. به این جهت است که  بودنبرای 

 ها آن را به عنوان حقیاست، و آن« چیز»جوانمردی آنان دروغین است. انسانیت یک 
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ن شدکنند. در نظر آنان انساناختصاصی، به عنوان ملکی موروثی، تصاحب می

 اژگونگی است، نه پیگیری کمال انسانی.ومنزلۀ به« دیگران»

کنند که انحصار بیشتر داشتن آنان، دیگران و خودشان را از ستمگران درک نمی

به عنوان  نداشتهانۀ توانند ببینند که در پیگیری خودخوادارد. نمیبودن باز میانسان

ر نظر آنان، . ددارند، بلکه فقط نیستندشوند، و دیگر طبقۀ دارا، از دارایی خود خفه می

تهور خود »ا ، و ب«کوشش خود»ناپذیر است، حقی که آنان با بیشتر داشتن حقی انتقال

 ااهلن اند. اگر دیگران بیشتر ندارند، برای آن است کهدست آوردهبه« برای خطرکردن

 و تنبلند، و بدتر از همه،
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طبقۀ مسلط حق ناشناسند. درست، ازآنجاکه « سلوک جوانمردانۀ»دلیل در قبال بی

شوند می ای نگریستههستند، به چشم دشمنان بالقوه« حسود»و « ناسپاس»ستمدیدگان 

 شان بود.که باید مراقب

د، آزادی ی باژگونی باشستمدیدگان به معن شدنانسانتواند بود. اگر طور دیگری نمی

رو است ضرورت مراقبت مداوم از آنان. و هرچه آنان نیز چنین خواهد بود، ازاین

جانی هراً بیهای ظا«چیز»ستمگران بیشتر مواظب ستمکشان باشند آنان را بیشتر به 

کنند. این گرایش وجدان ستمگر به این که هرچیز و هرکس را بر سر راه تبدیل می

رایش تردید متناظر است با گروح سازد، و این اشتیاق او به تملک، بییبیند بخود می

 گوید:می 2دل آدمیدر  م. فرو1به عقدۀ آزارندگی

                                                           
1 Sadism 

2 The Heart of Man 
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بردن از سلطۀ کامل بر شخص دیگر )یا هر مخلوق جاندار دیگر( جوهر لذت

گرایش به آزارندگی است. راهی دیگر برای بیان این اندیشه گفتن این است 

گی تبدیل آدمی است به شیء، تبدیل چیز جاندار به چیز که هدف آزارند

جان، زیراکه با مراقبت کامل و مطلق موجود زنده کیفیت اساسی حیات، بی

 دهد.یعنی آزادی، را از دست می

 عشق مرگ –عشق توام با آزارندگی عشقی منحرف است 
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دوستی دهنش مرهای شعور ستمگر و بیاست، نه عشق حیات. بنابراین یکی از ویژگی

اشتن دهشیار ستمگر برای تسلط آن در جهان عقدۀ آزارندگی است. ازآنجاکه وجدان

لت ای را که خصآید که کشش ناآرام و جستجوگر و نیروی آفرینندهصدد برمیدر

کشد. ستمگران بیشتر از پیش از علم زندگی است از میان بردارد، زندگی را می

چون و چرا قدرتمند، برای رسیدن به هدف خود بی تکنولوژی، به عنوان ابزارهایی

 1کردنرکوبکاربردن و سوسیلۀ بهکنند، یعنی برای حفظ نظام ستمگری بهاستفاده می

ستمدیدگان که در حکم اشیاء، در حکم چیزها هستند، و هدفی ندارند جز آنچه 

 کنند.ستمگران برایشان تجویز می

که  شود: این واقعیتهم دیگری حاصل میشک مدر پرتو آنچه گفته شد نتیجۀ بی

یوندند، پها میبخش ستمدیدگان بدانبرخی از اعضای طبقۀ ستمگر در مبارزۀ آزادی

ی است کنند. نقش آنان اساسترتیب از یک قطب تضاد به قطب دیگر آن نقل میبدین

از  نو در طول تاریخ مبارزه نیز چنین بوده است. اما، برحسب اتفاق، با این که آنا

                                                           
 Eros andعشق و تمدن ، Dimensional Man-Oneبعدی انسان یکهای در این مورد به کتاب 1

Civilization  اثر هربرت مارکوزهHerbert Marcuse .رجوع شود 



 فصل اول

 

مار بودن، خوار استثسادگی میراثاعتنا بودن، یا بهاستثمارگربودن، یا تماشاگر بی

نشاء خود ای مروند، تقریباً همیشه نشانهطرف استثمارشدگان میکشند و بهدست می

م شان را که عبارت از عدهایبینیها و کجداوریآورند: یعنی پیشرا به همراه می

 رو، اینکردن و خواستن و دانستن است. ازایندم به فکراعتماد به توانایی مر
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خوش نوعی جوانمردی شوند که رفته دستشدگان به مردم ممکن است رفتهملحق

ای بار است. جوانمردی ستمگران با نظم ناعادالنهاندازۀ جوانمردی ستمگران زیانبه

« اننوگرویدگ»د. بایست برای توجیه آن جوانمردی حفظ شوشود که میتغذیه می

ن اند، اما بر اثر پیشینۀ خود گماشدن نظام بیدادگرانهراستی خواستار دگرگونبه

به  گویند ولیکنند که باید مجری این دگرگونی باشند. آنان از مردم سخن میمی

ایشان اعتماد ندارند؛ و شرط اصلی و حتمی برای تغییر انقالبی، اعتماد داشتن به مردم 

شدن او به گرای راستین بیشتر با اعتماد به مردم، که موجب کشاندهمیاست. یک مرد

ن اعتماد به آنان، برایشاشود تا با هزاران کاری که بیمبارزۀ آنان است، شناخته می

 انجام بدهد.

کنند باید پیوسته خود را بازآزمایی کنند. این راستی خود را وقف مردم میآنان که به

دهد. ادعای مزاج بودن را نمیسی است که مجال دمدمیتغییر موضع آنقدر اسا

د به عقلی که بای –سرسپردگی به مردم کردن ولی خود را عقل کل انقالب دانستن 

های کهن است. کسی که ادعای کردن شیوهحفظ –مردم القا )یا بر آنان تحمیل( شود 

ردمی ا مردم، با مسرسپردگی به امر انقالب داشته باشد ولی هنوز از انجام مشارکت ب

ه به ای کپندارد، عاجز باشد سخت خودفریب است. نوگرویدهشان را نادان میکه همه

کنند دارند، هر شکی که اظهار میها برمییابد، ولی با هر گامی که آنمردم تمایل می
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ود را خ« موضع»کوشد که کند و مینمایند، احساس خطر میو هر فرکی که ابراز می

 کند.حمیل کند، نسبت به منشاء خود احساس غرب میبر آنان ت

 د دوبارۀ عمیقی است. آنان که اینگرویدن به مردم محتاج تول
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توانند چنان ای از زندگی را قبول کنند؛ دیگر نمیپذیرند باید شکل تازهگرویدن را می

توانند یم اند. نوگرویدگان فقط از راه رفاقت با ستمدیدگانباشند که در گذشته بوده

های خاص زندگی و رفتار آنان را، که در لحظات مختلف بازتابی از نهاد حقیقت

های خاص )که قبالً شرحش گذشت( گر است، درک کنند. یکی از این خصلتسلطه

حال هم خودشان هستند و هم دوگانگی وجودی ستمدیدگان است که در عین

ز همین رو، تا زمانی که آنان قاطعاً اند. استمگری که تصویر او را در خود پذیرفته

لیم اند تقریباً همیشه حالت تسنکرده« کشف»ستمگر خود را، و متقابالً شعور خود را، 

 دهند.نسبت به وضع خود نشان می

کند که اش میدهقان وقتی شروع به کسب شجاعت برای غلبه بر وابستگی

گفته: ست و میاب بوده اازآن پیوسته بسته به اربدریابد که وابسته است: پیش

 .«1توانم کرد؟ من که رعیتی بیش نیستمچکار می»

که  گرددوتحلیل شود به یک سربراهی تعبیر میطور سطحی تجزیهوقتی این تسلیم به

شناختی ای از خصلتی ملی است. این تسلیم به تقدیر ثمرۀ وضع تاریخی و جامعهنشانه

این تسلیم همیشه وابسته است به قدرت  ای مربوط به رفتار مردم.است نه ویژگی

 یا به بینش منحرفی از خدا.  –ناپذیر نیروهای چاره –سرنوشت یا تقدیر، یا بخت 
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حت نفوذ ت –خصوص دهقانان که تقریباً در طبیعت غرقه هستند و به –ستمدیدگان 

یی گو –د داننهای خود را که ثمرۀ استثمار است، خواست خدا میجادو و افسانه، رنج

 .1است« یافتهنظمی سازمانبی»که خدا خالق این 

شوند که  «نظمی»روشنی متوجه توانند بهستمدیدگان که در واقعیت غرقه هستند، نمی

آنان که  اند.در خدمت منافع ستمگرانی است که آنان تصویرشان را در خود پذیرفته

نت واقعی نشان داده و به اند، غالباً خشوهای این نظم، تحلیل رفتهزیر محدودیت

فرینیان ن پردازند. فرانتس فانون درترین دلیلی با رفقای خود به زدوخورد میکوچک

 نویسند:میخاک 

ت نشین شده است نخساستعمارزده این میل به تهاجم را که در عضالتش ته»

ای است که سیاهان در آن به جان هم برد. این دورهکار میها بهعلیه خودی

فتند. در برابر موج جنایتی که شمال افریقا را در خود گرفته است پلیس امی

نشین یا دانند به کدام برسند... با اینکه مستعمرهمانند و نمیو بازپرس درمی

تواند در سراسر روز استعمارشده را بزند، دشنام دهد، و به پاسبان، می

نگاه دشمنانه یا محض دیدن بینیم که بهزانوزدن وادارش کند، او را می

کشد؛ زیراکه آخرین مهاجم استمارشدۀ دیگری، چاقوی خود را بیرون می

تواند به آن دست بزند دفاع از شخصیت خود است کاری که استعمارزده می

 «2در برابر همچون خودی.
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بار دیگر دوگانگی خود را نشان دهند. وقتی شاید که آنان با این رفتار بخواهند یک

مله طور نامستقیم به ستمگران حشوند، در حقیقت بهور میبه یاران خود حمله که آنان

 دارند.« وجود»کنند، زیراکه ستمگران در درون رفقای ستمدیدۀ خودشان می

از سوی دیگر، ستمدیدگان در نقطۀ خاصی از تجربۀ وجودی خود، کشش 

نند. کاحساس میناپذیری نسبت به سمتگر و راه و رسم زندگی او در خود مقاومت

ن شود. ستمدیدگاالعاده قوی میشدن در نحوۀ زندگی او مبدل به آرزویی فوقسهیم

خواهند به هر قیمت که شده همانند ستمگر شوند، بدو در حالت ازخودبیگانگی می

تأسی جویند، و از او پیروی کنند. این پدیده خاصه در ستمدیدگان طبقۀ متوسط، که 

طبقۀ باال را در سر دارند، رایج است. آلبر ممی « برجستۀ»ردان آرزوی همترازشدن با م

، 1چهرۀ استعمارگر و چهرۀ استعمارزده، در «ذهنیت استعمارزده»در تحلیلی استثنایی از 

که نسبت به استعمارگر احساس کرده بود، « احساساتی»حقدی آمیخته با کشش به

 کند:اشاره می

رگرانش را بخورد در صورتی که تواند تیمار کااستعمارگر چگونه می

 بار انبوهی از استعمارشدگاند یکهرچن
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رحمانه منکر وجود تواند بیبندد؟ استعمارزده چگونه میرا به گلوله می

نان را تواند کینۀ آخود شود و باز چنین تقاضاهایی افراطی بکند؟ چطور می

م د؟ )خود من هبه دل داشته باشد و چنین با احساسات آنان را تحسین کن

 ام(.رغم خودم چنین اعجابی را حس کردهبه

                                                           
)ترجمۀ هما ناطق، انتشارات خوارزمی(، مقدمۀ چاپ  چهرۀ استعمارگر و چهرۀ استعمارزدهآلبر ممی،  1

 10انگلیس ص 
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سرشت دیگر ستمدیدگان است که از جذب عقیدۀ ستمگران در « بینیخودکم»

خورند، هیچ چیز شنوند که به هیچ کاری نمیگیرد. آنقدر میوجودشان نشأت می

عاقبت  ند، کهدانند، و از یادگرفتن هرچیزی عاجز هستند، و بیمار و کودن و نامولدنمی

کنند، تر از ارباب حس میدهقانان خود را پست»شوند. لیاقتی خودشان متقاعد میبه بی

چیز را تواند همهداند و میچیز میزیراکه ظاهراً ارباب تنها کسی است که همه

 «1بگرداند.

تنها کسی است که دانش دارد و « استاد»گویند که خوانند و میآنان خود را نادان می

ی اند، از نوع قراردادهای دانش که به آنان تحمیل شدهباید بدو گوش فرا دهند. مالک

های فرهنگی شرکت کرده بود، گفت: بار دهقانی که در یکی از انجمنهستند. یک

دهید؟ از این راه هم وقت کمتری گرفته چرا شما از همان اول تصویرها را توضیح نمی»

 «شویم.یشود و هم ما دچار سردرد نممی

 را که در« چیزهایی»شوند که آنان هم وقت متوجه نمیستمدیدگان تقریباً هیچ

 های دیگر یادن با جهان یا انسانشاروابط
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با اوضاعی که دوگانگی آنان را موجب شده است کامالً طبیعی «. دانندمی»اند، گرفته

 اعتماد باشند.است که به خود بی

های آموزشی با سرزندگی به بحث دربارۀ دهقانان در طرحبارها اتفاق افتاده که 

ا را م»گویند: باره خاموش شده به مربی میپردازند، ولی یکمی« موضوعی بارآور»

ببخشید، باید خاموش باشیم و بگذاریم شما حرف بزنید. شما تنها کسی هستید که 

                                                           
 لفؤعین گفتۀ دهقانی در مصاحبه با م 1



 ستمدیدگان آموزش

 

ت، ین آنان و حیوانات نیسکنند که فرقی بغالباً اصرار می« دانیم.داند، ما هیچ نمیمی

 «.ها از ما آزادتر هستندآن»نفع حیوانات است. وقتی هم فرقی را بپذیرند، به

بینی با نخستین تغییرات در وضعیت اما جالب دقت است دیدن آن که این خودکم

ای از واحد تولیدی زراعی شیلی از شود: در جلسهستمگری چگونه دگرگون می

تنبل  گفتند که ما ناباور هستیم، چونهمیشه می»گفت: ه میرهبری روستایی شنیدم ک

اش دروغ بود. حاال که مثل آدم محترمی هستیم، نشان خواهیم داد که هستیم؛ همه

 «ایم. ما استثمار شده بودیم!وقت مست یا تنبل نبودههیچ

کلی تا زمانی که ابهام در کار ستمدیدگان وجود دارد، میلی به مقاومت ندارند، و به

ها اعتقاد مبهم و جادوصفتی به اطمینان خاطر هستند. آننسبت به خود بی

. نیروی سحرآمیز مالک در نواحی روستایی 1ناپذیری و قدرت ستمگر دارندآسیب

شناسم از یک گروه مسلح دهقان در یکی رواج خاصی دارد. یکی از دوستان جامعه

 را  2اً مالک یکی از مزارع وسیعکرد که اخیراز کشورهای امریکای التین صحبت می
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های رزمی مصمم شدند که او را به صورت گروگان خلع ید کرده بودند. به علل نقشه

یک از دهقانان جرأت نگهداری او را نداشت، نفس حضورش نگه دارند. ولی هیچ

آور بود. همچنین احتمال دارد که اقدام در مخالفت با ارباب در آنان احساس وحشت

 آنان بود.« در درون»وجود آورده باشد. در حقیقت، ارباب اه بهگن

خ و پذیری ستمگر را ببینند تا در آنان اعتقاد راسهایی از آسیبستمدیدگان باید نمونه

زده، و معکوسی نسبت به او رشد کند. تا زمانی که چنین نشود، آنان دلسرد، وحشت
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. مادام که ستمدیدگان 1دبره(وشته رژه، نانقالب در انقالبخورده خواهند ماند )کتک

پذیرند. نسبت به علل وضعی خود ناآگاه بمانند، استثمار را چون سرنوشت محتوم می

شوند وانگهی، وقتی که آنان با ضرورت مبارزه برای آزادی و قبوالنیدن خود مواجه می

کردن شبرند، مستعد واکنسر میولی هنوز نسبت به علل وضعیت خود در ناآگاهی به

های اندک به آزمون صورتبه روشی منفعل و ازخودبیگانه هستند. ولیکن اندک

اید سوی آزادشدن نه بشوند. در جریان پیشرفت بهمختلف عمل سرکشی متمایل می

 ازحد گذاشت.این انفعال را از نظر دور داشت، و نه به لحظۀ بیداری وقعی بیش

« چیزهایی»و از خود دارند، خود را مثل در بینش نادرستی که ستمدیدگان از جهان 

 ودن داشتنبوسیلۀ ستمگر تصاحب شده است. در نظر ستمگران کنند که بهاحساس می

است، آن هم تقریباً همیشه به خرج آنانی که هیچ ندارند. برای ستمدیدگان، از نقطۀ 

 معینی از
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ردست او ، بلکه زیداشتن به ستمگر نیستمعنی شباهتشان، بودن بهتجربه وجودی

بودن، و بستگی به او داشتن است. از این روی ستمدیدگان از جنبۀ عاطفی وابسته به 

 اویند.

که خواهد بر زبان بیاورد. قبل از آنتواند آنچه را میدهقان آدمی است تابع. نمی

ر کند، سپا میبرد. در خانه توفان بهوابستگی خود را کشف کند رنج می

شود. از همسرش زند، و بیچاره میها را کتک میکشد، آنمیهایش داد بچه

ه کند زیراکپندارد. با ارباب دعوا نمیگالیه دارد و هر چیزی را وحشتناک می

                                                           
1 Roger Debray, Revolution in the Revolution 



 ستمدیدگان آموزش

 

 خواریانگارد. بسا اوقات از دست اندوه به مشروبارباب را موجودی برتر می

 .1بردپناه می

م آن ن را به چیزی سوق دهد که فروتواند ستمدیدگااین تابعیت عاطفی تام و تمام می

یاران  کردن زندگی، زندگی خود یاخواند: تباهستایانه )نکروفیلیک( میرا رفتار مرده

 شان.ستمدیده

یافته برای خود بیابند و در مبارزۀ سازمان« بیرون»فقط وقتی که ستمدیدگان ستمگر را 

کنند. این کشف یآزادی خود شرکت بجویند، شروع به اعتقادیافتن به خود م

تواند منحصر تواند صرفاً امری فکری باشد، بلکه باید شامل فعالیت نیز بشود، و نمینمی

گاه است گرایی گردد، بلکه باید در برگیرندۀ اندیشۀ جدی نیز باشد: فقط آنبه عمل

 بدل به یک کردار خواهد شد.« کشف»که این 
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بارزه ای از مآن است، باید در هر مرحلهوشنود با ستمدیدگان، که عمل متضمن گفت

تواند و باید برحسب شرایط وشنود مزبور می، محتوای گفت2برای آزادی اجرا شود

تاریخی، و بر مبنای سطح درک واقعیت از طرف ستمدیدگان، تفاوت کند. اما 

وشنود در حکم تالش جای گفتگفتن و شعاردادن و اطالعیه صادرکردن بهسخن

ی کردن آنان. تالشی برااختن ستمدیدگان است با وسایل الزم برای رامبرای آزادس

بخش، در حکم آزادکردن ستمدیدگان بدون دخالت فکری خود آنان در عمل آزادی

اده سوختن نجات درفتار با آنان است مانند اشیایی که باید از یک ساختمان درحال

                                                           
 از مصاحبه با یک دهقان 1
ادتر شدن خشم ستمگر، و منجر به زیالبته نه آشکارا، زیراکه در این صورت فقط موجب برانگیخته 2

 شدن ستم او خواهد شد.



 فصل اول

 

که  هاییتبدیل آنان به تودهاین کار کشانیدن آنان است به غوغای عوام و  –شوند 

 توانند فریفته شوند.می

در همۀ مراحل آزادشدن، ستمدیدگان باید خود را آدمیانی بدانند که در وظیفۀ 

خطا اند. وقتی که آدمی بهترشدن شرکت کردهوجودی و تاریخی خود برای کامل

شه و های تاریخی آن را از هم تمیز دهد اندینکوشد که محتوای آدمیت و صورت

 شود.عمل امری ضروری می

کردن ستمدیدگان در تفکر در مورد موقعیت عینی خودشان این پافشاری برای شرکت

به عمل  –تفکر حقیقی  –دردسر نیست. بعکس، تفکر دعوتی به انقالب راحت و بی

ه د آن هم آنگاکردن باششود. از سوی دیگر وقتی که وضع مستلزم عملمنجر می

 کرداری
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لت عل خواهد بود که نتایج آن مورد تفکر نقادانه قرار بگیرند. بدین معنی، کردار اصی

غاز را آ علت وجودیتازۀ ستمدیدگان است، و انقالب که لحظۀ تاریخی این  وجودی

ماندنی نیست. جز در این صورت عمل کند، بدون مداخلۀ آگاهانۀ ستمدیدگان زندهمی

 شود.گرایی محض بدل میبه عمل

بخشیدن به این کردار الزم است که به ستمدیدگان و به توانایی آنان در برای تحققاما 

شنود، وکردن اعتماد شود. هرکس که فاقد این اعتماد باشد، در انجام گفتاستدالل

تفکر و ایجاد ارتباط شکست خواهد خورد )یا آن را رها خواهد کرد( و به ورطۀ 

دستور خواهد افتاد. گرایش سطحی به مسئلۀ آزادی استفاده از شعار و ابالغیه و سخن و 

 آورد.این خطر را همراه می



 ستمدیدگان آموزش

 

عنی عمل معنی صحیح کلمه، یعمل سیاسی در کنار ستمدیدگان باید عملی تربیتی به

ی کنند نباید از وابستگی عاطفبا ستمدیدگان باشد. آنانی که برای آزادی کار می

ست که آنان را احاطه کرده و بینش ای استمدیدگان، که ثمرۀ وضع ملموس سلطه

وجود آورده است، سوءاستفاده کنند. وابستگی آنان را شان را از جهان بهنادرست

 تری آفریدن شیوۀ ستمگران است.کار بردن تا وابستگی بزرگبه

بخش باید این وابستگی را نقطۀ عطفی بشناسد و بکوشد تا از راه اندیشه عمل آزادی

هم  ترین رهبراننیتوابستگی تبدیل کند. ولیکن حتی خوشو عمل آن را به نا

توانند ناوابستگی را هدیه کنند. آزادساختن ستمدیدگان، آزادساختن آدمیان است نمی

ودش های ختواند خود را تنها با کوششکس نمیکه هیچنه اشیاء. در نتیجه، درحالی

 ران هم آزاد شود.تواند توسط دیگآزاد کند نمی
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اید. هر دست بیها بهانسانوسیلۀ شبهتواند بهای انسانی است، نمیادی، که پدیدهآز

را نامردمی  تواند آنانآدمی رفتار شود فقط میمثابۀ شبهتالشی که طی آن با آدمیان به

کند. حال که شرف مردمی از آدمیان در نتیجۀ ستمی که بر آنان رفته سلب شده است، 

 کار گیرد.زدا را بههای مردمینباید روشجریان آزادساختن آنان 

گیرد، کار بتواند بهبنابراین روش صحیحی که رهبری انقالبی در امر آزادسازی می

 تواند نهال اعتقاد به آزادی را درنیست. همچنین رهبر نمی« تبلیغات آزادی دوستانه»

. روش باشد ، و بدین وسیله در فکر جلب اعتماد آنان«مزرع دل ستمدیدگان بنشاند

وشنود نهفته است. این اعقتاد ستمدیدگان که باید خودشان برای صحیح در گفت

ش وسیلۀ رهبری انقالبی به آنان پیشکای نیست که بهآزادی خود پیکار کنند، هدیه

 شود، بلکه باید نتیجۀ هشیاری خود ستمدیدگان باشد.



 فصل اول

 

ی از از به مبارزه )که بعد قاطعرهبران انقالبی باید دریابند که اعتقاد خود آنان به نی

ده وسیلۀ کس دیگری به آنان داده نشدانش انقالبی است( اگر اعتقادی اصیل باشد به

لۀ کلیتی از تفکر وسیبندی شده به فروش برسد، بلکه بهتواند بستهاست. این اعتقاد نمی

یت، عبودن خود رهبران در واقتوان به آن دست یافت. فقط دخیلو عمل است که می

در درون وضعی تاریخی، آنان را به انتقاد از این وضعیت و آرزوی تغییر آن سوق داده 

 است.

کنند، همینطور هم ستمدیدگان )که تا مجاب نشوند خود را نسبت به مبارزه متعهد نمی

کل شدارند( باید به و تا چنین تعهدی نکنند شرایط ضروری برای مبارزه را دریغ می

 اعتقاد به این« کارساز»
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برسند نه به صورت کارپذیر. همچنین باید نقادانه در وضعیتی که آنان را در میان گرفته 

تواند از عهدۀ این مهم و داغ خود را بر آنان نهاده است مداخله کنند: تبلیغات نمی

حال که پذیر نیست( درعینآن مبارزه صورتبرآید. اعتقاد به ضرورت مبارزه )که بی

وجود ری انقالبی واجب است )درواقع همین اعتقاد است که این رهبری را بهبرای رهب

آورد(، برای ستمدیدگان نیز ضروری است. این امر الزم است، مگر این که کسی می

ین مردم تحقق بخشد. اعتقاد من ا بامردم و نه  برایقصد داشته باشد که دگرگونی را 

 .1ستسازی معتبر ااست که فقط نوع دوم دگرگون

هدف از طرح این مالحظات، دفاع از سرشت تربیتی برجستۀ انقالب است. رهبران 

زه برای اند که ستمدیدگان باید مبارتایید کرده –این نکتۀ بدیهی را  –انقالبی هر دوره 

اند. رهایی خود را بپذیرند در همان حال تلویحاً سیمای تربیتی این مبارزه را شناخته

                                                           
 این نکات به تفصیل در فصل چهارم مورد بحث واقع خواهند شد. 1
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لیه علم تربیت( فهم عسبب تعصبات طبیعی و قابلن رهبران )شاید بهولیکن تعدادی از ای

ا در اند. آنان عمل تربیتی رهای آموزشی مورد استفادۀ ستمگران را کنار گذاشتهروش

 نمایند.کنند، ولی از تبلیغات برای متقاعدکردن استفاده میجریان آزادشدن انکار می

ی ای که مبارزه براست که از همان لحظهتوجه به این نکته برای ستمدیدگان مهم ا

اید گیرند. بپذیرند مسئولیت کامل برای مبارزه را نیز برعهده میشدن را میمردمی

ر که فروم در طوکنند، بلکه هماندریابند که فقط برای رهایی از گرسنگی پیکار نمی

 گوید:می« قلب انسان»کتاب 
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دیدن و خود را به خطر انداختن  برای آزادی، برای آفریدن و ساختن، و

گونه آزادی مستلزم آن است که فرد فعال و مسئول باشد، کنند. اینپیکار می

نه برده و پیچ و مهرۀ مناسبی در دستگاهی... کافی نیست که آدمیان برده 

های ماشینی را موجب شود نتیجه نه نباشند؛ اگر شرایط اجتماعی وجود آدم

 ه مرگ خواهد بود.عشق به زندگی، که عشق ب

ۀ مبارزه برای وسیلاند، باید بهزای ستم شکل پذیرفتهستمدیدگان که در فضای مرگ

بخش را پیدا کنند، و این فقط در بیشتر داشتن برای شدن زندگیخود راه مردمی

ردن تواند بیشتر داشتن برای خوشود و نمیخوردن نهفته نیست )گرچه شامل آن هم می

ا حد اند که موضع آنان تستمدیدگان درست بدان سبب آسیب دیده را در برنگیرد(.

شان آورده است. برای آن که بار دیگر سرشت انسانی خود را بازیابند باید اشیاء پایین

بودن درآیند و چون آدمی بجنگند. این شرطی اساسی است. آنان از صورت شیء

 به صورت آدمیان درآیند. توانند به صورت اشیاء وارد مبارزه شوند تا بعدهانمی



 فصل اول

 

، شود. تبلیغاتاند شروع میبردن آدمیان به این که مضمحل شدهمبارزه برای پی

 های، که همه سالح1مدیریت، و فریفتگری
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شدن مجدد آنان باشند. تنها ابزار موثر، تربیت توانند ابزار مردمیاند، نمیسلطه

وشنود با تباط پایایی از گفتسازی است که در آن رهبری انقالبی ارمردمی

ساز، روش کار از این که ابزاری در دست ستمدیدگان بنا نهد. در آموزش مردمی

ا تا بدان وسیله بتوانند شاگردان )و در اینج –معلمان )و در اینجا رهبری انقالبی( بشود 

ورزد، زیراکه هشیاری خود شاگردان را ابا می –ستمدیدگان( را آلت دست کنند 

 دهد:ن مینشا

روش کار در حقیقت شکل بیرونی تجلی هشیارانه است در عمل، که 

خود داشتن را بهکردن و عزمخاصیت اصلی هشیاری، یعنی که قصد

بودن است، و این رفتار دائمی و پذیرد. جوهر هشیاری با جهانمی

چیزی است « راهی به سوی»ناپذیر است. پس هشیاری در ذات خود چاره

یلۀ وسگیرد، و شعور بهآن و بیرون از آن، که آن را در میان می جدا از نفس

کند. بدین ترتیب هشیاری بنابر ظرفیت تصوری خود آن را درک می

 .2مفهوم وسیع کلمۀ روشتعریف، روشی است به
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1 manipulation 

که پیرامون فلسفۀ علم است نقل  Alvaro Vieira Pintoاین قسمت را از کتاب آلوارو ویئرا پینتو  2

ام. من این قسمت نقل شده را واجد اهمیت زیادی در درک آموزش مبتنی بر طرح مسئله )که در کرده

از  اجازۀ نقل این قسمتدانم، و میل دارم از پروفسور ویئرا پینتو برای فصل دوم و سوم ارائه شده( می

 کتابش را قبل از چاپ آن تشکر کنم.
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ردان کار ببندد. آموزگاران و شاگعزم را بهبر این مبنا رهبری انقالبی باید تربیت هم

برداشتن از تنها هر دو در پردهعزم هستند نهردم( که در مورد واقعیت هم)رهبری و م

ن ، بلکه در وظیفۀ بازآفرینی آ-و در نتیجه نیل به شناخت نقادانۀ آن  –آن واقعیت 

وسیلۀ اندیشه و عمل مشترک به شناخت حال که بههستند. درهمان« کارساز»شناخت، 

ندگان همیشگی آن خواهند دید. بدین طریق یابند، خود را بازآفرینواقعیت دست می

نحوۀ حضور ستمدیدگان در مبارزه برای ازادی خود آنان همان خواهد که باید باشد: 

 نه مشارکت کاذب، بلکه درگیری و شرکت متعهدانه.

*56* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ستمدیدگان آموزش

 

 

2 
رون و چه در بیتحلیل دقیقی از رابطۀ معلم شاگردی، در هر سطح چه در درون وتجزیه

کند. این رابطه متضمن یک کارساز نقال آن را آشکار می 1مدرسه، خصوصیت نقلی

ها باشد )معلم( و کارپذیرانی بیمار و شنونده )شاگردان( است. محتوای تعلیم چه ارزش

 شود.جان و متحجر میو چه ابعاد تجربی واقعیت، در جریان تعلیم، بی

رکت، حگوید که گویی واقعیت چیزی است بیمی معلم در مورد واقعیت چنان سخن

بۀ بینی. یا آن که در باب موضوعی که نسبت به تجرحجره شده، قابل پیشایستا، حجره

اگردان ش« انباشتن»دهد. وظیفۀ او زیستی شاگردان کامالً بیگانه است داد سخن می

یتی و یا از کلهای خود: محتویاتی که از واقعیت جداشده است، است از محتویات نقل

ها معنایی ببخشد، قطع ارتباط کرده است. تواند به آنوجود آورده و میها را بهکه آن

 گردد و بهت از عینیت خود تهی میکلما
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 شود.ای مبدل میکنندهدرازی پوک بیگانه و بیگانهروده

                                                           
1 Narrative 
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بودن کلمات است، نه قدرت پس سرشت برجستۀ این آموزش نقلی، مطنطن

مرکز استان پارا، بلم »، «شود شانزدهچهار ضرب در چهار، می»ها. کنندۀ آندگرگون

ند، کها را تکرار میکند، و این عبارتکند، از بر میآموز یادداشت میدانش«. است

ز مرک»که اهمیت آنکه بفهمد چهار ضرب در چهار، واقعاً چه معنایی دارد، بیآنبی

م چه دریابد، یعنی دریابد که بل« استان پارا، بلم است مرکز»را در جملۀ اخباری « استان

 معنایی برای پارا دارد، و پارا، چه معنایی برای برزیل.

وار محتوای نقل آموزان را به از برکردن ماشیننقل )با معلم که نقال است( دانش

وسیلۀ هکند که باید بهایی مبدل می«مخزن»ها و دارد. از این بدتر، آنان را به ظرفوامی

تر پر کند معلم بهتری است؛ هر قدر ها را کاملمعلم پر شوند. هرقدر که او این ظرف

ی خواهند آموزان بهترها با فروتنی بیشتری اجازه دهند که پرشان کنند، دانشاین ظرف

 بود.

و  دارندشود که در آن شاگردان امانتسپاری میبدین ترتیب آموزش نوعی امانت

کند و هایی صادر میر. او به جای برقرارنمودن ارتباط، ابالغیهگذامعلم امانت

ر کنند، از بها را با حوصله دریافت میکند که شاگردان آنهایی می«گذاریامانت»

 آموزش است که در آن میدان« 1بانکی»دهند. این مفهوم کنند و پس میمی
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یره ها و ذخظیم پرونده برای آنها و تنآموزان منحصر است به دریافت امانتعمل دانش

کنند که گردآورنده و شان. راست است که آنان این فرصت را پیدا میکردن

شود اند. ولی در آخرین تحلیل دریافته میکنندۀ اشیایی باشند که ذخیره کردهفهرست

سبب وجودنداشتن آفرینندگی و دگرگونی و دانش، که این خود آدمیان هستند که به

                                                           
1 Banking Concept 
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فت این توان گشوند که )کمترین چیزی که دربارۀ آن میهی بایگانی میدر دستگا

 توانندشود. زیراکه جدا از پژوهش، و جدا از عمل، آدمیان نمیاست که( غلط اداره می

ند، از کراستی آدمی شوند. معرفت فقط از طریق اختراع و اختراع مجدد نشأت میبه

و امیدبخش، که آدمیان در جهان، و با جهان، وقفه و مستمر آرام و بیطریق پژوهشی بی

 کنند.و با یکدیگر دنبال می

ای است از جانب کسانی که آموزش و پرورش، معرفت هدیه« بانکی»در مفهوم 

دانند. فرا چیز نمیعقیدۀ آنان هیچپذیراند به کسانی که بهعقیدۀ خودشان معرفتبه

نکر سرشت مسلک ستمگران است، م دادن جهلی مطلق به دیگران، کهافکندن و نسبت

آموزان هایی از پژوهشند. معلم خود را به دانشآن است که آموزش و معرفت جریان

حکم ضرورت نقطۀ مقابل آنان است. با مطلق کند که بهصورت کسی عرضه میبه

 آموزان که، مانند بردگان بحثکند. دانشانگاشتن نادانی آنان وجود خود را توجیه می

کنندۀ علت وجودی عنوان توجیهاند جهل خود را بههگل، ازخودبیگانه شدهجدلی 

 دهند.فهمند که به معلم آموزش میپذیرند، ولی، برخالف بردگان، هرگز نمیمعلم می

 بخش در کشش آنوجودی آموزش آزادیاز سوی دیگر علت 
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، و و شاگردی سوی آشتی نفهته است. آموزش باید با از میان بردن تضاد معلمبه

که هردو در آن واحد هم طوریدادن دو قطب تضاد، آغاز گردد، بهآشتی

 گیرنده.دهنده باشند و هم آموزشآموزش

(. بعکس، تواند هم بشودشود )و نمییافته نمی« بانکی»از بین بردن این تضاد در مفهوم 

ر روی هم اریم و بشماکنون برمیوسیلۀ رفتارها و کاربردهایی که همآموزش بانکی به

 سازند:کنند، این تضاد را حفظ و حتی تشدید میپیشه را منعکس میای ستمجامعه



 فصل دوم

 

 شوند.آموزاند و شاگردان آموزانده میمعلم می .1

 دانند.داند و شاگردان هیچ نمیچیز میمعلم همه .2

 شود.شان فکر میکند و شاگردان دربارهمعلم فکر می .3

 دهند.گوش می –با فروتنی  –زند و شاگردان معلم حرف می .4

 شوند.کند و شاگردان منضبط میمعلم انضباط برقرار می .5

انی داستکند، و شاگردان همگزیند و گزیدۀ خود را تحمیل میمعلم برمی .6

 کنند.می

برند که عمل کند و شاگردان با دیدن عمل معلم گمان میمعلم عمل می .7

 کنند.می

کند و شاگردان )که طرف مشورت معلم محتوای برنامه را انتخاب می .8

 سازند.اند( خود را با آن هماهنگ مینبوده

ای خود، که مقابل آزادی شاگردان معلم قدرت معرفت را با قدرت حرفه .9

 کند.دهد، خلط میقرار می

که شاگردان فقط در جریان یادگیری معلم کارساز است، درحالی .10

 کارپذیراند.

 زش آدمیان را موجوداتیآمو« بانکی»عجیب نیست که مفهوم 
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کردن آموزان بیشتر برای ذخیرهداند. هرچه دانششدنی میپذیر و ادارهتطابق

ای هایی که به آنان سپرده شده است کار کنند، کمتر به گسترش آگاهی نقادانهامانت

واند کنندگان جهان تصورت دگرگونشوند که نتیجۀ مداخلۀ آنان در جهان بهنایل می

هتر با شود بپذیرند خود را بتر نقش منفعالنه را که به آنان تحمیل میهرچه کامل بود.
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ه ای از واقعیت را کپاره شدهدهند و دید پارهگونه که هست، مطابقت میجهان، بدین

 کنند.در آنان رسوخ داده شده است، قبول می

آموزان ۀ دانشحداقل رسانیدن یا نابودکردن قدرت خالقظرفیت آموزش بانکی در به

ان خواهند راز جهلوحی آنان به نفع ستمگران است که نه میو در برانگیختن ساده

خود را « دوستیمردم»برمال شود و نه میل دارند که آن را دگرگونه ببینند. ستمگران 

ی در غریزه دربرابر کارهایبرند. پس تقریباً بهکار میبرای حفظ وضعی سودآور به

دهند که استعدادهای نقادانه را برانگیزد و به بینش جزئی از ان میتربیت واکنش نش

ای ای را به نقطههایی باشد که نقطهجهان قناعت نکند، بلکه پیوسته در پی یافتن رشته

 ای دیگر پیوند دهد.ای را به مسئلهدیگر و مسئله

ه ن کردن وجدان ستمدیدگان نهفته است، ودگرگون»درواقع مصلحت ستمگران در 

ها ستیتفکر دست را)سیمون دوبوار در « رانددر تغییر موقعیتی که بر آنان ستم می

قت دهند، مطاب ( زیراکه ستمدیدگان هرچه بیشتر بتوانند خود را با وضع1حاضردرحال

 تر به انقیادآسان
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 دهبخشیدن به این مقصود ستمگران از مفهوم بانکی تربیت استفاآیند. برای تحققدرمی

کنند، توأم با ابزارکاری اجتماعی و پدرساالرانه که در آن به ستمدیدگان عنوان می

های صورت حالتشود. با آنان بهداده می« برخوردارشوندگان از رفاه»شکوهمند 

ه و یافتخوب و سازمان»فردی، مانند افرادی در حاشیه که از آرایش کلی یک جامعۀ 

الم های اجتماعی سصورت آسیبشود. در آنان بهیاند، رفتار ممنحرف شده« باانصاف

ناالیق و »کردن طرز رفتار این جماعت شود، اجتماعی که باید با دگرگوننگریسته می

                                                           
1 Simone de Beauvoir, La Pensee de Droite Aujourd’hui. 
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آنان را با الگوهای خود جور کند. الزم است که این افراد که در حاشیه هستند « تنبل

 «.وندترکیب ش»آن  و با« جمع آیند»اند بار دیگر با جامعۀ سالمی که ترکش گفته

جامعه « بیرون»اند و نه کسانی هستند که در که ستمدیدگان نه در حاشیهحقیقت آن

داخل نهادی که از آنان  –اند کنند. آنان همیشه داخل جامعه بودهزندگی می

 آنان به نهاد« شدنترکیب»حل مسئله ساخته است. راه« موجوداتی برای دیگران»

موجوداتی برای »که آنان بتوانند طورییردادن آن نهاد است بهستمگری نیست، بلکه تغی

گردند. البته چنین تغییری زیر پای مقاصد ستمگران را خالی خواهد کرد، پس « خود

حفوظ آموزان مبرند تا از گزند هشیاری دانشکار میآنان مفهوم بانکی تربیت را به

 بمانند.

کند یآموزان تکلیف نمن هرگز به دانشبه عنوان مثال، روش بانکی آموزش بزرگساال

ن ظاهر حیاتی از ایجای آن به مطالب بهکه واقعیت را نقادانه مورد توجه قرار دهند. به

 پردازند، و بر اهمیت یادگرفتن اینمی« علف سبز را به بز داد؟« زید»آیا »نوع که 
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ظاهر  «زید بعکس علف سبز را به خرگوش داد.»کند که مطالب تکیه می

می هایی که برای تبدیل آدروش آموزش بانکی نقابی است بر کوشش« گرایمردمی»

 آید.عمل می، بهشدنبه آدمک ماشینی، و برای نفی رسالت وجودی او در بیشتر آدم 

باطن  شماری از معلمان درآنان که روش بانکی را دانسته یا ندانسته )زیراکه تعداد بی

 «کردننامردمی»کارمندان بانک غافلند از این که در راه  خواه و در ظاهر مانندنیک

نان هایی که به آبرند از درک این نکته عاجزاند که امانتکار میکنند( بهخدمت می

ن باشند. اما دیر یا زود، ممکاند خود متضمن تناقضاتی دربارۀ واقعیت میسپرده شده

ش شدن خود و کوشقدام علیه رامآموزان منفع پیشین را به ااست این تناقضات دانش
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کردن واقعیت، رهنمون شوند. ممکن است اینان از طریق تجربۀ وجود خود برای رام

پذیر یشان آشتشان با رسالت انسان کامل شدنکشف کنند که روش فعلی زندگی

نیست. ممکن است در نتیجۀ روابطی که با واقعیت دارند دریابند که واقعیت درواقع 

متحمل یک دگرگونی مستمر. اگر آدمیان جستجوگر باشند و اگر  است جریانی

باشد، ممکن است دیر یا زود متوجه تناقضی شوند « کردنمردمی»رسالت وجودی آنان 

داشتن آنان در آن تناقض است، و در آن صورت در که هدف آموزش بانکی نگاه

 مبارزه برای آزادکردن خود درگیر خواهند شد.

ز همان یافتن این امکان بماند. اتواند در انتظار تجسمگرا نمییِ مردمیولی مربیِ انقالب

های شاگردان درهم آمیزد تا در تفکر نقادانه و هایش باید با تالشاول بار کوشش

و  تماد عمیق آدمیانهایش باید به اعسازی دوجانبه درگیر شود. تالشسعی در مردمی

 قدرت
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برای رسیدن به این مقصود باید در روابطش با شاگردان، آفرینندۀ آنان آغشته گردد. 

 شریک آنان باشد.

گونه شرکت موافق نیست، و به حکم ضرورت چنین باید مفهوم آموزش بانکی با این

گذار و های امانتکردن نقشبردن تضاد معلم شاگردی و مبادلهباشد. از میان

کردن اگردان دیگر، در حکم خالیکننده با نقش شاگردی در میان شتجویزکننده و رام

 کردن به هدف آزادسازی است.های قدرت ستمگر و خدمتزیرپی

 ردفرض دوگانگی آدمی و جهان تلویحاً در مفهوم بانکی آموزش نهفته است، آدمی 

جهان یا با دیگران، آدمی تماشاگر است نه بازآفرین. در این بینش  باجهان است نه 
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ی خالی است که به «مغز»است؛  1مالک آگاهیلکه نیست، ب موجودی آگاهآدمی 

هایی از واقعیت جهان خارج آماده است. مثالً میز شکلی منفعل برای دریافت امانت

و  –های من، فنجان قهوۀ من، همۀ اشیایی که در برابر من وجود دارند من، کتاب

مچنان شند، همن با« درون»باید  –صورت اجزای دنیایی که مرا در میان گرفته است به

که االن من درون اتاق کار خود قرار دارم. این بینش بین در دسترس آگاهی بودن و 

 گذاشتن آن دو امری اساسیکه فرقجزء آگاهی بودن فرقی قائل نیست، درحالی
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سادگی در دسترس آگاهی من قرار دارند، اند، بهاست. چیزهایی که مرا احاطه کرده

 ها در درون من قرار ندارند.ها آگاهم، ولی آند. من از وجود آنولی در آن قرار ندارن

اهی است کردن رآید که نقش مربی تنظیمآگاهی منطقاً چنین برمی« بانکی»از مفهوم 

دادن به جریانی است شود. وظیفۀ او سازمانشاگردان می« وارد درون»که از آن جهان 

ن وسیلۀ سپردشاگردان است به« دنپر کر»دهد و آن اکنون خودبخود روی میکه هم

؛ و چون آدمیان به 2دهندهایی از اطالعات که در نظر او معرفت را تشکیل میامانت

عل کنند، تربیت باید آنان را بیشتر منفمی« دریافت»شکل موجوداتی منفعل جهان را 

                                                           
داند کردن است. شخصی که میبودن و مالک آگاهی بودن، تفاوت بین شناختن و حفظتفاوت آگاه 1

ه خاطر کند، و بامور آگاه است. شخصی که مطالب را حفظ می شناسد، کسی است که نسبت بهو می

ی است کند. اولی کسگونه که خوانده یا شنیده در خود حفظ میسپارد، کسی است که مسائل را آنمی

د، پرواضح گیرها و سپس تغییر تکاملی مشی خود میتر پدیدهکه دانش خود را در خدمت شناخت عمیق

 م.است که دومی چنین نیست. 
ت نامد و در آن معرفمی« ایتغذیه»یا « گوارشی»این مهفوم متناظر است با آنچه سارتر مفهوم آموزش  2

ر کند. ر.ک. به مقالۀ ژان پل سارتر، زی« اشباع»شود تا آنان را می« خورانیده»وسیلۀ معلم به شاگردان به

 .نگری وجدانشناسی هوسرل: آیندهتصوری اساسی از پدیدهعنوان 
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شده است، زیراکه شده، آدمی همرنگکند و با جهان همرنگ سازد. آدمی تربیت

هوم است. اگر به زبان عملی ترجمه کنیم، این مف« متناسب»کسی بیشتر با دنیا  چنین

که شان استوار است براینهای ستمگرانی که آسایشخوبی مناسب است با هدفبه

اند و تا چه حد در آن اند که ستمگران آفریدهآدمیان تا چه حد متناسب جهانی شده

نان هایی که اقلیت حاکم برای آتر با هدفکنند. هرچه اکثریت خود را بیشتردید می

 سازد(های خود محروم میکند )و بدین وسیله آنان را از حق خود بر هدفتجویز می

تواند به حاکمیت ادامه دهد. نگرش و کار تربیت تر میمنطبق سازد، این اقلیت آسان

 دادنیعنی مطابقت –تر به این هدف بانکی با کارایی هرچه تمام
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 کند. دروس شفاهی، تکالیفخدمت می –اند دمیان با دنیایی که ستمگران ساختهآ

آموزد، فاصله بین آموزنده وآنچه می« معرفت»های ارزیابی ، روش1برای قرائت

به از بین بردن نیاز به تفکر، « روش حاضر و آماده»چیز در این های ارتقای همهمالک

 کند.یاری می

یچ امنیت شدۀ او هازحد بزرگتواند دریابد که در نقش بیشینم« کارمند بانکی»مربی 

راستینی وجود ندارد، امنیتی که باید داوطلب آن بود تا بتوان با دیگران در کمال 

تواند با تواند خود را به دیگران تحمیل کند، و حتی نمیهمبستگی زیست. کسی نمی

ی از راستین است و مفهومشاگردان همزیستی داشته باشد. الزمۀ همبستگی ارتباط 

کند از ارتباط وحشت دارد و آن را تحریم آموزش که چنین تربیتی را رهبری می

 کند.می

                                                           
دهند خواندن فالن کتاب است از مثاًل بعضی از معلمان در ضمن کارهایی که به عنوان تکلیف می 1

 کنند.، و به خیال خود این کار را برای کمک به آنان می15تا  10صفحۀ 
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ۀ تواند معنی داشته باشد. اصالت اندیشوسیلۀ ارتباط است که زندگی آدمی میاما به

جای به تواندیابد. معلم نه میسبب اصالت اندیشۀ شاگردان اعتبار میمعلم فقط به

تواند فکر خود را بر آنان تحمیل نماید. تفکر اصیل، شاگردان خود فکر کند، و نه می

مرتبط است، نه در عالم خیال، بلکه فقط در ارتباط تحقق  واقعیتتفکری که با 

پذیرد. اگر راست باشد که تفکر فقط وقتی معنا دارد که از تاثیر بر جهان پدید آید، می

 شود.م ناممکن میانقیاد شاگردان نسبت به معل

ند تواشود، نمیمثابۀ شیء آغاز میازآنجا که آموزش بانکی با درک غلطی از آدمی به

 موجب رشد چیزی شود که فروم در
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« 2دوستیمرده»نامد، بلکه در عوض نقطۀ مقابل آن یعنی می« 1دوستیزنده»قلب انسان 

 آورد:وجود میرا به

ت دوسالتی نهادی و تبعی است مردهکه سرشت حیات، رشد با حدرحالی

دوست کند، هرچه را ماشینی است، دوست دارد. مردههرچه را که رشد نمی

سوی این تمایل که هرچه را جاندار است خوش کششی است بهدست

غیرجاندار کند. و با طرز تفکری ماشینی به زندگی نزدیک شود چنان که 

آید... حافظه به حساب میآنچه  –هستند « شیء»گویی همۀ اشخاص زنده 

دوست در جای بودن. شخص مردهجای تجربه، و داشتن است بهاست به

اط ارتب –یعنی یک گل یا یک شخص  –تواند با یک شیء صورتی می

برقرار کند که مالک آن باشد. از این روی تهدید مالکیت او تهدید خود او 

                                                           
1 biophily 

2 necrophily 
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جهان از دست است. اگر مالکیت را از دست بدهد، تماس خود را با 

 کشد.بودن را دوست دارد، و با عمل تسلط حیات را میدهد... مسلطمی

ه دوستانه است، با عشق به مرگ تغذیمرده –که تسلطی است خردکننده  –ستمگری 

ن اشود نه با عشق به زندگی. مفهوم بانکی تربیت هم، که در خدمت عالیق ستمگرمی

 دوستانه است.است، مرده
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هی قرار دارد، دار از آگاگرایانه و فاصلهۀ آن بر بینش ماشینی و ایستا و طبیعتچون پای

کوشد تا کند. این نوع تربیت میکننده تبدیل میشاگردان را به کارپذیرانی دریافت

شدن با جهان وادارد، و فکرکردن و عمل را تحت تسلط درآورد. آدمیان را به منطبق

 سدی شود. در برابر نیروی آفرینندۀ آنان

 مانند، وقتی که آنانحاصل میهای آدمیان برای عمل متعهدانه بیوقتی که کوشش

گوید بینند، رنج می برند. فروم میخود را در استفاده از استعدادهای خویش ناتوان می

های این رنج ناشی از ضعف، در این واقعیت است که تعادل انسانی آسیب ریشه»

را به  گردد، آنانکردن، که موجب رنج آدمیان مینی به عملولی ناتوا« پذیرفته است.

 کوشنددارد، بدین وسیله که میکردن ضعف خود وامیدفع

توانند؟ و چگونه کردن را بازیابند. ولی آیا می... استعداد برای عمل

شدن به شخص یا گروه صاحب قدرت، و هم توانند؟ یک راه، تسلیممی

ان با این اشتراک نمادی در زندگی شخص شدن با او است. آدمیهویت

ع آنکه درواقدهند، حالکنند که کاری انجام میدیگر، این توهم را پیدا می

 کنند تسلیم گردیده و جزئی از زندگی آنانآنان فقط به کسانی که عمل می

 اند.شده
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ن مودهویت نای مثال خوبی برای این رفتار مردم باشد که با همشاید تظاهرات توده

 1فرهخود و تطبیق خویش را رهبران صاحب
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کنند که خودشان هم فعال و موثر هستند. شورش و طغیانی که اینان چنین احساس می

دهند به سبب همین تمایل به به وقت ورود به جریانی تاریخی از خود نشان می

کردن موثرانه است. نخبگان حاکم عالج این شورش را در تسلط و سرکوبی عمل

دانند که زیر عنوان آزادی و نظم و آرامش اجتماعی )یعنی آرامش نخبگان( بیشتر می

ران خشونت کارگ»توانند می –و از دیدگاه خودشان، منطقاً  –شود. بنابراین اعمال می

دم دولت را برای شکستن اعتصاب هماندر اعتصاب را محکوم کنند و برای درهم

 (.2اخالقانسان اخالقی و جامعۀ بی)نیبور، « اعمال خشونت فراخوانند

منظور  انگیزد، با اینلوحی شاگردان را برمیتربیت به عنوان تمرین در تسلط، ساده

بیند( که به آنان تلقین شود که خود را با جهان مسلکی )که غالباً معلم آن را نمی

رد اگر ورنگ سازند. این اتهام را به این امید خام بر نخبگان سلطهستمگری هم

سادگی از این کار دست بردارند؛ منظور از آن جلب توجه کنیم که آنان بهنمی

بخش توانند برای پیگیری عمل آزادیگرایان راستین است به این که آنان نمیمردمی

های تربیت بانکی استفاده کنند، مگراینکه خودشان این تالش و پیگیری را از روش

                                                           
 نی نسبت: کسانی هستند که در پیروان خود عقاید و ایماcharismatic leadersفره رهبران صاحب 1

 ای از ایمان است.آورند، که بیش از آن که جنبۀ عقالنی داشته باشد، دارای هالهوجود میبه خود به

 هیتلر نمونۀ بارز این نوع رهبران بود. م.
2 Niebuhr, Moral Man and Immoral Soceity 
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عۀ ها را از جامای انقالبی ممکن نیست این روشقبول نداشته باشند. همچنین جامعه

 ا گمراهکند یت بانکی را اجرا میستمگر به ارث ببرد. آن جامعۀ انقالبی که تربی
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وح وسیلۀ راعتماد. درهرصورت، آن جامعۀ انقالبی بهاست، یا نسبت به آدمیان بی

 شود.ارتجاع تهدید می

شده و از آن اثر کنند. خود در جوی احاطهبدبختانه کسانی که از آزادی حمایت می

کند و غالباً معنی حقیقی یا قدرت اند که آموزش بانکی را تولید میپذیرفته

ازی سکنند. طرفه آن که آنان خود این ابزار ازخودبیگانهزدای آن را درک نمیمردمی

ع، درواقنامند. گیرند که خود آن را کوشش برای آزادشدن میکار میرا در چیزی به

دل نند داغ سادهکگونه عمل تربیتی اعتراض میبه کسانی که به این« انقالبیان»بعضی 

کس با ازخودبیگانه کردن آدمیان آنان زنند. ولی هیچباف، و حتی مرتجع میو خیال

دیگری نیست « ودیعۀ» -شدن یا جریان مردمی –کند. آزادسازی اصیل را آزاد نمی

امانت نهاده شود. آزادشدن کردار است، عمل و اندیشۀ آدمی  که باید در آدمیان به

راستی وقف آزادسازی است بر جهان خود به منظور تحول آن. کسانی که خود را به

توانند مفهوم ماشینی هشیاری را همانند ظرفی تهی که باید پر شود اند نه میکرده

نام ها( بهها، شعارها، امانتهای بانکی سلطه )تبلیغتوانند از روشبپذیرند، و نه می

 آزادسازی استفاده کنند.

هومی از جای آن مفکلی رد کند و بهیک فرد متعهد راستین باید مفهوم بانکی را به

و از آگاهی دریافتش آگاهی متوجه جهان باشد  –عنوان موجودهای آگاه آدمیان به
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 جای آن طرحکنند و بهسپاری را رها بپذیرد. این افراد باید هدف آموزشی امانت –

 1ندکشان قرار دهند. آموزشی که مسئله طرح میمسائل آدمیان را در رابطه با دنیای
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کند و ها را نفی می، ابالغیهاز سر قصد و عمدبا پاسخگویی به جوهر آگاهی، یعنی 

کند: بخشد. این آموزش سرشت خاص آگاهی را چنین خالصه میابالغ را فعلیت می

 چنان که کارلودن، نه فقط از امور، بلکه آگاه شدن از نفس این آگاهی، آنبآگاه

 آگاهی. ازگوید: آگاهی به صورت آگاهی می 2یاسپرس

ا ها. وضعی رها، نه از انتقال اطالعبخش عبارت است از عمل شناساییتربیت آزادی

ایی ستوان گفت که در آن شیء موردشناسایی )که باید هدف عمل شناآموزشی می

 –معلمان از یک سو و شاگردان از سوی دیگر  –باشد( میانجی بین عامالن شناسایی 

رفع تضاد  حلی برایکن، بیش از هرچیز به راهطرحگردد. بنابراین اجرای تربیت مسئله

و  –وشنودی به هر شکل دیگری ناممکن است معلم شاگردی نیاز دارد. روابط گفت

اند تا آنان بتوانند برای درک موضوع مورد الن شناساییاین روابط الزمۀ استعداد عام

 شناسایی همکاری کنند.

کن، با شکستن الگوهای عمودی که تربیت آموزش بانکی درواقع تربیت مسئله طرح

تواند وظیفۀ خود را که عبارت از تمرین آزادی است ایفا کند که است، فقط وقتی می

های معلِم صطالحوشنود دیگر اوسیلۀ گفتید. بهشد، غلبه نمابتواند بر تضادی که گفته

ها را روند و اصطالحات جدیدی جای آنشاگردان و شاگردانِ معلم از میان می

 معلمان. دیگر معلم کسی نیست که فقط تعلیم-شاگرد یا شاگردان-گیرند: معلممی

                                                           
1 Problem-posing 

2 Carl Jasperse 
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ند و بیآموزان تعلیم میوشنود با دانشدهد بلکه کسی است که خود نیز در گفمی

 م دردهند. همه با هگیرند تعلیم میکه تعلیم مینوبۀ خود درحالیشاگردان به
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یابند. در این جریان دیگر دالیل متکی شوند که در آن همه رشد میجریانی مسئول می

باشد، دی دار آزاجانبکه بتواند کارکند باید اعتبار ندارند، قدرت برای آن« قدرت»به 

د تواندهد و نه کسی میاینجا نه کسی به دیگری چیزی یاد می آن. در مخالفنه 

گری جهان و اشیای موردشناسایی که در آموزش خودآموخته باشد. آدمیان با میانجی

 دهند.شدند، به یکدیگر آموزش میمی« تصاحب»وسیلۀ معلم بانکی به

دو  موزگار را بهکردن همۀ امور دارد( عمل آمفهوم بانکی )با تمایلی که برای دوگانه

ها را ضمن که درسسازد: در مرحلۀ نخست، معلم درحالیمرحلۀ جدا از هم منقسم می

یی کند، یا شیء موردشناسامطالعه، یا در آزمایشگاه، برای گفتن سر کالس آماده می

دهد. شود؛ در مرحلۀ دوم دربارۀ آن شیء یا موضوع برای شاگردان توضیح میآشنا می

شود دانستن یا شناختن نیست، بلکه از بر کردن چیزی ان خواسته میآنچه از شاگرد

د، زیرا پردازنگونه عمل ادراکی نیز نمیکند. آنان به اجرای هیچاست که معلم نقل می

ای جهت برانگیختن جای آن که واسطهموضوعی که باید دربارۀ آن عمل شود به

گ و حفظ فرهن»رو به نام ارد. ازاینمعلم تعلق داندیشۀ نقاد معلم و شاگردان باشد به

 پردازد و نه به فرهنگ.دستگاهی داریم که نه به معرفت می« معرفت

« ناسندهش»کند: وی از یک سر شاگرد را دوپاره نمی-کن فعالیت معلمطرحروش مسئله

است، چه زمانی که طرحی را آماده « شناسنده»نیست. همیشه « نقال»و از سر دیگر 

 نماید. او بهاگردان خود شرکت میوشنود با شوقتی که در گفتکند و چه می
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ها کند، بلکه در آنصورت ملک طلق خود نگاه نمیموضوعات موردشناسایی به

طریق معلم نگرد. بدینآموزان میعنوان موضوعات تفکر برای خود و دانشبه

دهد. از نو شکل میهای خود را در اندیشۀ شاگردان کن، پیوسته اندیشهطرحمسئله

در  وشنود با معلم خود همکاردر گفت –که دیگر شنوندگان رام نیستند  –شاگردان 

ی که کند، و وقتپژوهندگی هستند. معلم مطلب را برای مطالعۀ شاگردانش عرضه می

دهند، او مالحظات و نظرهای قبلی خویش را شاگردان مالحظات خود را شرح می

کن آن است که همراه شاگردان خود طرحمعلم مسئلهکند. نقش بازآزمایی می

را از میدان بیرون  2معرفت سطحی 1شرایطی بیافریند که در آن شرایط، معرفت عمقی

 براند.

برد و از بروز آن جلوگیری خواب میکه آموزش بانکی قدرت خالقه را بهدرحالی

ی واقعیت است. اولبرداشتن دائمی از کن متضمن پردهطرحنماید، آموزش مسئلهمی

 ن بکشدبیروکند هشیاری را نگاه دارد، دومی سعی می ستغرقکوشد تا هشیاری را ممی

 در واقعیت وادارد. مداخلۀ نقادانهو به 

آموزان، که بیشتر و بیشتر در جهان و با جهان، با مسائلی مربوط به خود مواجه دانش

باید به  اند وبه مبارزه خوانده شده کنند کهای نیز احساس میطرز فزایندهشوند، بهمی

ر ای کلی با مسائل دیگاین مبارزطلبی پاسخ دهند. چون این مبارزه را در داخل زمینه

 دانند، حاصل از زادۀ آن، گرایشیبینند، و آن را سوالی نظری نمدر ارتباط می
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ان به این اسخ آندارد به این که هرچه بیشتر نقادانه و هرچه کمتر ازخودبیگانه شود. پ

ال دارد، ای به دنبهای تازهانگیزد که درکهای دیگری را برمیمبارزطلبی مبارزطلبی

 یابند.شاگردان خود را افرادی متعهد می-تدریج معلمانو به

 – عنوان تمرین سلطه استکه نقطۀ مقابل تربیت به –عنوان تمرین آزادی آموزش به

انتزاعی و منفرد و مستقل و ناوابسته به جهان، و  منکر آن است که آدمی وجودی باشد

صورت واقعیتی وجود داشته باشد جدا از آدمیان. تفکر نیز منکر آن است که جهان به

گیرد و نه جهان تهی از آدمی را، بلکه آدمیان را با اصیل نه آدمی تنها را در نظر می

ها وجدان و جهان با یکدیگر هشان با جهان، یکجا، در نظر دارد. در این رابطهایرابطه

تر از آن خواهد بود. همزمان هستند: وجدان نه جلوتر از جهان بوده است و نه عقب

اند، جهان که در ذات وجود آمدهوجدان و جهان با یک ضربه به»نویسد: سارتر می

 هایدر یکی از حلقه«. خود از وجدان بیرون است هم در ذات خود به آن وابسته است

گی در شیلی، گروه )براساس جدولی که تنظیم شده بود( در مورد مفهوم فرهن

کرد. در اواسط بحث، دهقانی که با معیارهای آموزش شناختی فرهنگ بحث میمردم

نیایی وجود آدمی دفهمم که بیحاال می«شد گفت: بانکی فردی کامالً نادان شمرده می

بحث فرض کنیم که همۀ آدمیان روی برای ادامۀ »وقتی که معلم گفت: « وجود ندارد.

 زمین بمیرند، ولی خود زمین باقی بماند با درختان، پرندگان، جانوران، رودها، دریاها، 
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دهقان با تاکید جواب داد «. ها بر روی هم جهان نخواهد بود؟ستارگان، ... آیا همۀ این

 «بابا، آن وقت کسی نیست که بگوید: این جهان است.نه»

خواست این فکر را بیان کند که در آن صورت آگاهی از جهان که ان میآن دهق

« نه من»بی « من»کند، وجود نخواهد داشت. ضرورت جهان آگاهی را ایجاب میبه



 فصل دوم

 

هانی بستگی دارد. ج« من»به هستی « نه من»نوبت خود تواند وجود داشته باشد. بهنمی

شود. ازاینجا است که سارتر هی میآورد، جهان خود آن آگاوجود میکه آگاهی را به

 «اند.وجود آمدهوجدان و جهان با یک ضربه به»گوید می

اندیشند، قلمرو درک خود ازآنجا که آدمیان، که در یک زمان به خود و به جهان می

سازند که سابق بر این هایی میبخشند مالحظات خود را متوجه پدیدهرا وسعت می

 نویسد:وسرل میاند. همشخص و روشن نبوده

شوم. در ادراک به معنی اخص کلمه، من متوجه شیءای مثالً کاعذ، می»

کنم. آن را به عنوان شیءای که در اینجا و در این زمان وجود دارد درک می

کردن آن چون هر شیءای دارای یک سابقۀ تجربی در ذهن ماست درک

اط با کاغذ، یعنی جداکردن یا اختیار نمودن آن. در اطراف و در ارتب

مفهومی، از ها هم، بهها، مدادها، دولت و از این قبیل قرار دارند، و آنکتاب

 واقع« ادراک»، مورد «حوزۀ شهود» جنبۀ ادراکی در
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ز ها، و درکی ااند. اما وقتی که متوجه کاغذ شدم توجهی نسبت به آنشده

ند ولی اختیار ها پدیدار شدها، حتی به معنی فرعی، وجود نداشت. آنآن

حساب نیامدند. هر درکی از یک شیء دارای چنین نشدند و در نقش خود به

« ودشه»ای است هرگاه ای یا آگاهی پیشینهای از شهودهای پیشینهمحدوده

یا  «تجربۀ آگاهانه»کردن باشد، و خود این حالت یک متضمن حالت توجه

 در پیشینۀ عینی که آگاهی از همۀ چیزهایی باشد که درواقع»به اختصار 

 «شود واقع شده باشند.همزمان با آن شیء درک می
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ترین وجه خود درک نشده باشد )اگر صورت عینی وجود داشته اما به ایجابیآنچه به

ای را به خود شدن، و حالت مسئلهکند به نمایاناصالً درک شده باشد( شروع می

را از آن  «زمینۀ آگاهی»آدمیان اجزای  ترتیبطلبد. بدینگیرد و در نتیجه مبارز میمی

پردازند. این اجزا اکنون موضوع توجه ها میکشند و به اندیشیدن دربارۀ آنبیرون می

 شوند.آدمیان، و بدین نحو، مورد عمل و شناسایی آنان می

تن داش نحوۀ وجودکن آدمیان قدرت خود را برای درک نقادانۀ طرحدر تربیت مسئله

 ترتیبدهند؛ بدینیابند گسترش می، که خود را در آن میا جهانیب، و در جهانی

بینند یتی میعنوان واقعصورت واقعیتی ایستا، بلکه بهرسند که جهان را نه بهجایی میبه

 اگرچه روابط جدلی آدمیان با جهانکه در پویش است و در حال دگرگونی. 
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شوند )و حتی فارغ از مسئلۀ ای که این روابط درک میبدون بستگی به نحوه

شدن یا نشدن( وجود دارد، این نیز راست است که شکل عملی که آدمیان درک

روی که خود را در جهان چگونه درک کنند. ازاینگیرند تابعی است ازاینبرعهده می

ه آن کاندیشند بیمعلمان در یک زمان به خود و به جهان می-شاگرد و شاگرد-معلم

ترتیب صورت اصیلی از اندیشه و عمل بنا از عمل جدا کنند؛ و بدین این اندیشه را

 نهند.می

یرند. گبار دیگر دو مفهوم و دو عمل آموزشی موردتحلیل در حال تعارض قرار مییک

قایق را کوشد که برخی حکردن واقعیت میایدالیل آشکار( با افسانهروش بانکی )به

کنند، مخفی نماید؛ روش توصیف می های زیست آدمیان را در جهانکه راه

وشنود کند. آموزش بانکی در برابر گفتزدایی میکن خود را وقف افسانهطرحمسئله

وشنود را برای عمل شناسایی، که از کن گفتطرحکند؛ آموزش مسئلهمقاومت می
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 زیمثابۀ چیآموزان بهداند. آموزش بانکی با دانشدارد، واجب میواقعیت پرده برمی

قاد کن آنان را متفکر نطرحکند؛ آموزش مسئلهشود رفتار میکه مورد کمک واقع می

تواند گیرد و )هرچند نمیآورد. آموزش بانکی جلوی رشد خالقیت را میبار می

کلی نابود کند( با جداکردن هشیاری از جهان قصد هشیاربودن را مهار خالقیت به به

ی ترشدن است، نفو تاریخی ادمی را که کاملوسیله وظیفۀ وجودی کند و بدینمی

شۀ راستین کند و اندیکن خود را برپایۀ خالقیت استوار میطرحنماید؛ تربیت مسئلهمی

نوان عها بهوسیله به ندای وظیفۀ انسانانگیزد، و بدینو عمل بر واقعیت را برمی

 وجودهایی که زمانی اعتبار و ارزشم
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سازی آفریننده شرکت جویند، پاسخ مثبت هش و دگرگونخواهند داشت که در پژو

تحرک و دهد. در مجموع: نظریه و عمل آموزش بانکی چون نیروهای انسان را بیمی

صورت موجودهایی تاریخی شکست ساختن آدمیان بهکند، در آگاهمنجمد می

قطۀ ن بودن آدمیان را به عنوانکن تاریخیطرحخورد؛ نظریه و عمل تربیت مسئلهمی

 گیرد.آغاز حرکت در نظر می

 –کن آدمیان را به عنوان موجوداتی که در جریان تکوین هستند طرحتربیت مسئله

عنوان موجوداتی ناتمام و ناکامل در واقعیتی و با واقعیتی که آن نیز کمال نیافته است به

اتی موجودقبول دارد. درواقع در مقایسه با دیگر جانورانی که ناتمام هستند ولی  –

ستند. بودن خود آگاه هشناسند: اینان از ناقصتاریخی نیستند، آدمیان خود را ناتمام می

ابۀ تظاهری مثهای اصلی تربیت بهدر این ناتمامی و آگاهی از این ناتمامی است که ریشه

ماندگی آدمیان و خصوصیت منحصراً مردمی، قرار دارد. خصوصیت ناتمام

 سازد.فعالیت مستمر آموزش را امری واجب می شوندگی، واقعیتدگرگون
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ور ، مجبباشدشود. آموزش برای این که پس در کردار است که آموزش بازسازی می

توان نتیجۀ تاثیر متقابل دو ( را می1معنی برگسونی کلمهآن )به« استمرار. »بشوداست 

 ورزد ویدانست. روش آموزش بانکی بر تداوم اصرار م تغییرو  تداومامر متضاد 

را « اررفتخوش»که نه زمان حالی  –کن طرحشود؛ تربیت مسئلهرو ارتجاعی میازاین

دهد خود را در زمان حال پوینده جا می –شده را ای از پیش تعیینپذیرد و نه آیندهمی

 شود.و انقالبی می
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ش( امیدبخ رو پیغمبرانه )و لذاای انقالبی است. ازاینکن آیندهطرحآموزش مسئله

ترتیب با ماهیت تاریخی آدمی مطابقت دارد. بنابراین آدمیان را است، و بدین

و به  کنندسوی آینده حرکت میبخشند، بهداند که خود را تعالی میموجودهایی می

تحرکی برای آنان نمایندۀ تهدید شوم است، به گذشته نگاه نگرند، بیپیش می

ده را ر دریابند که چیستند و کیستند، تا بتوانند آینتکه واضحکنند مگر برای آننمی

عنوان کن با جنبشی که آدمیان را بهطرحرو آموزش مسئلهتر بسازند. ازاینهشیارانه

خی کشد یکی است؛ با جنبشی تاریموجوداتی آگاه از ناتمامی خود به وسط معرکه می

 یش.که مبداء حرکتی دارد، و موضوعات خاص خود، و هدفی خاص خو

نقطۀ آغاز این حرکت در خود آدمیان نهفته است. ولی از آنجا که آدمیان جدا از 

ست جهانی آغاز شود. بر این مبنا-جهان و واقعیت نیستند، حرکت باید با رابطۀ انسان

 باشد که سازندۀ وضعی است« اینجا و اکنون»که نقطۀ آغاز باید همیشه با آدمیان در 

کنند. آدمیان فقط با شروع از آیند، و در آن مداخله میبرمیاند، از آن که در آن غرقه

 توانند به حرکت درآیند. برایمی –که بستگی به درک آنان از آن دارد  –این وضع 

                                                           
1 Bergsonian (duration) 
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نحوی اصیل انجام شود، باید وضع خود را نه محتوم و تغییرناپذیر، آن که این کار به

 د.و در نتیجه مبارزطلبانه بدانن –بلکه محدودکننده 

طور مستقیم یا نامستقیم اندیشۀ مقدر و محتوم بودن وضع که روش بانکی بهدرحالی

صورت کن همان وضع را بهطرحکند، روش مسئلهاجتماعی آدمیان را تقویت می

گیرد، ن قرار میگذارد. چون وضع موردشناسایی آناای پیش روی آنان میمسئله

 لوحانهدرک ساده
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دهد که تسلیم آنان به تقدیر بوده است جای خود را به درکی می یا خرافی که نتیجۀ

تیب ترکند؛ و بدینکه واقعیت را درک میتواند خود را درک کند حتی درحالیمی

 نسبت به آن واقعیت صاحب عینیتی نقادانه بشود.

عنوان واقعیتی شود که آن وضع را بهآگاهی عمیق آدمیان از وضع خود، موجب می

سازی و ونسوی دگرگقابل تغییر بپذیرند. تسلیم جای خود را به کشش به تاریخی و

کند. اگر آدمیان به ها مسلط احساس میدهد و آدمی خود را بر آنپژوهندگی می

اند عنوان موجوداتی تاریخی که با آدمیان دیگر در یک نهضت پژوهندگی درگیر شده

قض شرف مردمی آدمیان آن حرکت را تحت تسلط خود درنیاورند، آن نهضت ن

شود )و هست(. هر وضعی که در آن بعضی آدمیان مانع شرکت بعضی دیگر در می

مهم  کار برده شوندجریان پژوهندگی شوند، وضع خشونت خواهد بود. وسایلی که به

نمودن آنان گیری برای خود، تبدیلکردن آدمیان نسبت به تصمیمنیست، ولی بیگانه

 ل.است به موجوداتی منفع

که رسالت تاریخی آدمی است  –سازی این جنبش پژوهندگی باید در جهت مردمی

 تواند در انزوا یا با فردگرایی صورتیابی به آدمیت کامل نمیباشد. درهرحال دست –
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تواند در روابط پذیر است؛ پس نمیبپذیرد، بلکه فقط با همداستانی و همبستگی تحقق

انسان شود  نحوی اصیلتواند بهکس نمید. هیچبین ستمگران و ستمکشان شکوفا شو

 ترشدنانانسشدن دیگران را بگیرد. کوشش فردگرایانه برای که جلوی انساندرحالی

نان زدایی است. نه چمردمیشود، که خود نوعی خودگرایانه منجر می بیشترداشتنبه 

 است که
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 شدنانسانبرای  داشتنرو که امری اساسی نباشد: درست ازاین بودنانسانبرای  داشتن

ضروری است نباید اجازه داده شود که داشتن بعضی سدی در راه داشتن دیگران 

 وجود آورد، و قدرت آنان سبب خردشدن اینان گردد.به

ارد گذبخش، بنا را بر این میعنوان عملی مردمی و آزادیکن، بهطرحآموزش مسئله

کردن خود پیکار کنند، و برای رسیدن به این های زیرسلطه باید برای آزادکه انسان

و « گراییقدرت»سازد که با غلبه بر آموزان را قادر میهدف آموزگاران و دانش

کننده، کارسازان جریان آموزشی شوند. همچنین به آدمیان روشنفکرمآبی بیگانه

دیگر ه ک –بخشد که بر درک غلطی که از واقعیت دارند چیره شوند. جهان توانایی می

کنندۀ موضوع آن عمل دگرگون –چیزی نیست که با کلمات فریبنده توصیف شود 

 دنبال خواهد آورد.سازی آنان را بهشود که مردمیآدمیان می

ظام تواند باشد. هیچ نکن در خدمت منافع ستمگر نیست و نمیطرحتربیت مسئله

که فقط چرا؟ درحالیای تاکنون به ستمدیده مجال نداده است که بپرسد: ستمگرانه

ی طریقی اصولی اجرا کند، رهبران انقالبتواند این تربیت را بهیک جامعۀ انقالبی می

کار گیرند. در دست آورند و بعد این روش را بهنیاز ندارند که اول قدرت کامل به

خواهند  طریقی انقالبی رفتارتوانند با نیت آن که بعدها بهجریان انقالبی رهبران نمی
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ان باید کار برند. آنصورت اقدامی موقت و بر مبنای مصلحت بهرد روش بانکی را بهک

 *80* باشند. –وشنود یعنی اهل گفت –از همان آغاز، انقالبی 
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3 
کنیم،  حلیلوتتجزیهای انسانی عنوان پدیدهوشنود را بهکوشیم که گفتوقتی که می

« کلمه»ست: یعنی کلمه را. لیکن وشنود اکنیم که جوهر خود گفتچیزی را کشف می

عناصر  روی بایدسازد، ازاینوشنود را ممکن میچیزی بیشتر از ابزاری است که گفت

چنان  را در« عمل»و « اندیشه»دهندۀ آن را جستجو کنیم. در درون کلمه دو بعد تشکیل

ود قربانی ش –حتی جزئی از آن  –ها یابیم که اگر یکی از آناساسی می 1کنشبرهم

ای وجود ندارد که در عین حال یک بیند. هیچ کلمهدرنگ آسیب میدیگری نیز بی

 .3کردن جهان استای حقیقی دگرگوننباشد. بنابراین گفتن کلمه 2کردار
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ساختن واقعیت عاجز باشد، نتیجۀ ای که از دگرگونیک کلمۀ نااصیل، کلمه

ای از میل شده باشد. وقتی کلمهدهندۀ آن تحای است که بر عناصر تشکیلدوگانگی

                                                           
1 interaction 

 کنش + اندیشه = کلمه = کار = کردار 2

 گراییفدا نمودن کنش = لفظ

 گراییفدا نمودن اندیشه = عمل

 Ernani Maria Fioriای از این نظریات نتیجۀ گفتگویی است با پروفسور ارنانی ماریا فیوری پاره 3
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پ بیند، و کلمه به گخود آسیب مینیز خودبه« اندیشه»شود بعد عمل خود محروم می

شود ای مید. کلمهشوکننده مبدل میگرایی و به بانگی بیگانه و بیگانهبیخود، به لفظ

داشتن قصد تواند جهان را لو دهد، زیراکه لودادن چیزی بیتهی، که نمی

 .کندعمل وجود پیدا نمیکردن بیساختن آن ناممکن است. دگرگونوندگرگ

از سوی دیگر، اگر بی درنظرگرفتن اندیشه منحصراً بر عمل تاکید شود، کلمه به 

کردار راستین را  –عمل برای عمل  –گرایی دهد. عملتغییر ماهیت می« گراییعمل»

دن سازی با آفریدو نوع دوگانهسازد. این هر کند و گفتگو را ناممکن میانکار می

د آورنوجود میهای نادرستی از اندیشه را بههای نادرستی از هستی، صورتصورت

 شود.که خود سبب تقویت دوگانگی اصلی می

های دروغین پرورده شود، تواند با کلمهتواند خاموش بماند، و نه میوجود آدمی نه می

جهان را  ها آدمیانذیه شود که به کمک آنتواند تغبلکه فقط با کلمات راستین می

وار وجودداشتن نامی به جهان دادن و آن را دگرگون ساختن کنند. آدمدگرگون می

خود رخ  گذاریای به نامصورت مسئلهبار که نام گرفت، بار دیگر بهاست. جهان یک

 ای را از آنان طلبتازه گذارینامنماید و می
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 –شوند، بلکه در کلمه، در کار و در عمل ساخته نمی 1اموشیکند. آدمیان در خمی

 آیند.وجود میاندیشه به

                                                           
ظاهر جهان نیست، تفکری که در آن آدمی بهآشکار است که مراد من خاموشی ناشی از تفکری ژرف  1

با جهان باقی  ترتیبکشد تا بتواند کلیت آن را دریابد، و بدینکند و خود را از آن بیرون میرا ترک می

، نه ور گرددماند. ولی این کنارکشیدن از جهان هنگامی اصالت دارد که متفکر در واقعیت غوطهمی

 «دوگانگی شخصیت تاریخی»صورت نوعی ان و گریز از آن، بههنگامی که معنی آن خوار شمردن جه

historical schizophrenia .باشد 
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کردن به معنی دگرگون –که کار است و کردار  –لیکن هرگاه گفتن کلمۀ راستین 

جهان باشد، گفتن آن کلمه امتیازی برای کسانی معدود نیست، بلکه حقی است برای 

و نه هم  –کار برد ای راستین را بهتنهایی کلمهتواند بهکس نمیهمه. در نتیجه هیچ

را  یعنی در عملی که کلمات دیگران –کار ببرد جای کسی دیگر بهتواند آن را بهمی

 رباید.از آنان می

گری جهان، و برای نامیدن جهان. وشنود برخورد بین آدمیان است، به میانجیگفت

ه جهان خواهند نامی برت پذیرد که میتواند بین کسانی صووشنود نمیرو گفتازاین

گفتن برای بدهند با آنان که مایل به دادن این نام نیستند؛ بین کسانی که منکر حق سخن

ی شان انکار شده است. کسانی که حق اساسگفتندیگران هستند و آنانی که حق سخن

مۀ این اگفتن آنان انکار شده است باید نخست این حق را بازستانند و مانع ادسخن

 زدا شوند.تجاوز مردمی

اگر چنین باشد که آدمیان با گفتن سخن خود و دادن نامی به جهان، آن را دگرگون 

عنوان کند که در آن آدمیان بهوشنود خود را به عنوان راهی تحمیل میسازند، گفتمی

 انسان قدر و اعتباری پیدا
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شنود وت. و از آنجا که گفتوشنود ضرورتی وجودی اسکنند. بنابراین گفتمی

یافتۀ دو طرف صحبت رو به جهانی ای است که در آن اندیشه و عمل وحدتمواجهه

تواند تا حد وشنود نه میدارند که باید دگرگون شود و مردمی گردد، این گفت

تواند مبادلۀ سادۀ عقاید یک تن در دیگری منحط شود، و نه می« گذاریودیعه»

. حتی این شوند« مصرف»کنندگان در بحث یستی توسط شرکتعقایدی گردد که با

وگو مشاجرۀ خصمانه و جدلی بین کسانی نیست که نه متعهد به نامیدن جهان گفت
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 شان تحمیل چیزهایی که خوداند و نه ملتزم به جستجوی حقیقت، بلکه نیتشده

ی است انوشنود رویارویی آدمیپندارند به دیگران است. ازآنجاکه گفتحقیقت می

جای ای معدود بهگذارند، نباید تبدیل به فرصتی شود که عدهکه بر جهان نام می

ی سلطۀ آمیز براای خدعهگذاری کنند، و عمل آفرینش است، و نباید وسیلهدیگران نام

است  وشنود نهفته است، سلطه بر جهانای که در گفتفردی بر فرد دیگر بشود. سلطه

کنند، غلبه بر جهان است برای آزادشدن بحث شرکت میوسیلۀ کسانی که در به

 آدمیان.

د. اسم وجود بیایژرفی به جهان و آدمیان به« عشق»وجود تواند بیوشنود نمیاما گفت

یخته نباشد آم« عشق»گذاشتن بر جهان، که عملی آفریننده و بازآفریننده است، اگر با 

 ،1امری است محال
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 وشنود.وشنود است و خود گفتگفتدر عین حال اساس « عشق»

                                                           
شود که انقالبیان راستین باید انقالب را برای خالقیت و ماهیت گذرد بیشتر متقاعد میهرچه می 1

و لذا  –بی ای انقالوجود نظریهآزادکنندۀ آن چون عملی عاشقانه دریابند. به نظر من انقالب، که بی

ود که خواستار شممکن نیست، با عشق در تضاد نیست. برعکس انقالب به یاری آدمیانی برپا می –علمی 

تر از زدودن شرف آدمی، آدمیان را به راستی کدام انگیزه ژرفشرف مردمی خود هستند. به

ه است، تحمیل شد «عشق»داری بر واژۀ کشاند؛ تغییر شکلی که از طرف جهان سرمایهشدن میانقالبی

رزیدن وتواند انقالبیان را از عشقتواند انقالب را از داشتن سرشت عاشقانه باز دارد، و نه هم مینه می

راسید. هاز اظهار این عشق نمی«( نظر آمدنخطر مسخره به»گوارا )با پذیرفتن به زندگی مانع شود. چه

 به نقل از او آمده است: Venceremosدر کتاب 

از عشق  هایی عمیقگویم که انقالبی راستین با احساسنظر آید مین که ممکن است مسخره بهبا ای»

 «شود. تصور یک انقالبی اصیل که این صفت را نداشته باشد ناممکن است.راهنمایی می
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جود جویانه وای سلطهتواند در رابطهپس لزوماً وظیفۀ کارسازان مسئول است و نمی

سازد: آزارندگی )سادیسم( در پذیری عشق را برمال میداشته باشد. سلطه آسیب

پذیر. چون عشق عملی ناشی از دلیری است نه گر و آزارجویی در موجود سلطهسلطه

اشد، ای بس، پس خود نوعی تعهد نسبت به دیگر آدمیان است. هرجا ستمدیدهاز تر

عشق تعهدی است نسبت به او، و به آزادی او. و چون این تعهد عاشقانه است، ذاتاً 

 تواند احساساتی باشد، و چونوشنودی است. عشق که عملی دلیرانه است نمیگفت

معامله قرار گیرد. باید موجد دیگر ای برای تواند بهانهبخش است نمیعملی آزادی

بخش باشد، وگرنه عشق نیست. فقط با نابودکردن وضع ستمگری که اعمال آزادی

توان عشق را بازگرداند. اگر من جهان را دوست نداشته سازد میعشق را غیرممکن می

عالقه باشم، و اگر به آدمیان عشق نورزم. نخواهم توانست در باشم، اگر به زندگی بی

 وشنود شرکت کنم.گفت

 وجود پیدا« فروتنی»تواند بینمی وگواز سوی دیگر، گفت
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تواند یآفرینند، نموسیلۀ آن آدمیان جهان را پیوسته از نو میکند. نامیدن جهان، که به

بهره یها( از فروتنی بوشنود )یا یکی از آنعملی گستاخانه باشد. اگر دوطرف گفت

وظیفۀ مشترک آموختن و ویارویی آدمیانی است که بهوشنود که رباشد، گفت

وشنود توانم در گفتاند، از هم خواهد پاشید. چگونه میکردن روی آوردهعمل

شرکت کنم اگر همیشه جهل را منعکس سازم، یعنی آن را همیشه در دیگران ببینم و 

گر ا وشنود شرکت کنم،توانم در گفتگاه متوجه جهل خود نشوم؟ چگونه میهیچ

«. او است»ببینم نه آن چنان که « از او است»انگارم. آنچه را ای جدابافته میخود را تافته

« ناب»وشنود با مردم بپردازم اگر خود را عضو گروه مردان توانم به گفتچگونه می
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بدانم که صاحبان حقیقت و معرفتند و در نظرشان همۀ افراد دیگری که عضو نیستند 

شوند؟ اگر با این مقدمه شروع کنم که نامیده می« الناسعوام»ده، یا خوان« اهللخلق»

هاست و حضور خلق در تاریخ نشانۀ فسادی است «نخبه»گذاشتن بر جهان، کار اسم

وشنود تن دردهم؟ هرگاه آمده توانم به گفتکه باید از آن اجتناب کرد، چگونه می

 کار ناراحت شوم، اگر از امکان اینبه قبول همکاری دیگران نباشم و حتی اگر از این 

تواند وشنودی میکه موقعیتم را از دست بدهم معذب و آزرده شوم، چطور گفت

« فروتنی»وشنود سازگار نیست. کسانی که وجود پیدا کند؟ خودبسندگی با گفت

خور شوند و در نامیدن جهان توانند با مردم دماند، نمیندارند، یا آن را از کف داده

میراست،  اندازۀ هرکس دیگرآنان باشند. کسی که نتواند به خود بفهماند که به شریک

جهه نه هنوز راه درازی در پیش دارد تا به مرحلۀ رویاروشدن برسد. در مرحلۀ موا

 نادانان محض وجود دارند و
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عالً کوشند تا بیشتر از آنچه فنه دانشمندان کامل. فقط آدمیانی هستند که، باهم، می

 دانند یاد بگیرند.می

 به قدرت او در« ایمان»قوی به آدمی دارد، « ایمان»وشنود نیاز به یک وانگهی گفت

ترشدن به رسالت او برای مردمی« ایمان»ساختن و بازساختن، به آفریدن و بازآفریدن، 

« ایمان»اند(. )که امتیازی برای یک نخبه نیست، بلکه حقی است که همه با آن زاده شده

آدمی »وشنود است. ای واجب برای گفته آدمی شرطی پیشین و مقدمهب

پیش از آن که آدمیان دیگر را ببیند به آنان اعتقاد دارد. ولیکن ایمان « وشنودگرگفت

داند که اگرچه در قدرت آدمی است نقاد است و می« وشنودگرگفت»او ناپخته است. 

ی از موقعیتی عینی ازخودبیگانگ که بیافریند و دیگرگون سازد ولی ممکن است در
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جای آن که این امکان ایمانش به آدمیان را کار بردن قدرت خود بازماند. ولیکن بهبه

 کند که او باید به آن پاسخ گوید؛ای جلوه میسست کند در نظرش چون هماوردطلبی

های کردن، حتی وقتی که در موقعیتو معتقد است که قدرت آفریدن و دگرگون

تواند شدن دارد. تولد مجدد آن قدرت میی خنثی شده باشد، تمایل به باز زادهملموس

یرد ای قرار گدر نیروی کار برده –رایگان، بلکه از طریق مبارزه برای آزادی نه به –

بخشد جای آن را گرفته باشد. بدون این ای که به حیات لطف میکه کار آزادشده

دادن ای است که ناگزیر به درجۀ بازیمایش مسخرهوشنود نها، گفتبه انسان« ایمان»

 پدرساالرانۀ خلق تنزل خواهد کرد.

 قی بینای افنهد، رابطهبنا می« ایمان»، و «فروتنی»و « عشق»وشنود که خود را بر گفت

 گفتگوکنندگان خواهد شد که نتیجۀ
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ض خواهد بود قوشنود است. تناکنندگان در گفتمنطقی آن اعتماد متقابل بین شرکت

ده از فضایی آکن –که عاشقانه است و فروتن، و سرشار از ایمان  –وشنود اگر گفت

ه تر در دادن نامی بوجود نیاورد تا مردم را به شرکت هرچه نزدیکمتقابل به« اعتماد»

وشنودی بانکی جهان، سوق دهد. بعکس، جای چنین اعتمادی در روش ضد گفت

 وشنود است، اعتمادکه ایمان به آدمی شرط پیشین گفتآشکارا خالی است. درحالی

اهیم وشنود به شکست بیانجامد، خوشود. اگر گفتبه آدمیان بدین وسیله برقرار می

دید که مقدمات واجب برای این کار فراهم نبوده است. عشق دروغین، فروتنی 

ت بر مبتنی اس بیافریند. اعتماد« اعتماد»تواند دروغین، و ایمان سست به آدمی، نمی

صداقتی که با آن هرگروه مقاصد اصلی و واقعی خود را برای دستۀ دیگر بازگو کند. 

وجود نخواهد آمد. چیزی اگر سخنان یک طرف با کارهایش یکی نباشد، اعتماد به



 فصل سوم

 

تواند مایۀ مین –یعنی به سخنان خود وقع نگذاشتن  –کردن گفتن و به چیز دیگر عمل

ری شود. تکریم و تجلیل از دموکراسی و در همان حال دمیدن اعتماد در دیگ

 گرایی داد سخن دادن و منکرکردن مردم فقط نمایشی مسخره است. دربارۀ مردمیخفه

 وجود آدمی شدن خالف حقیقت است.

تواند وجود پیدا کند. امید از ناتمامی آدمیان ریشه هم نمی« امید»وشنود بیگفت

لبی گذارند: طن آن را در یک طلب مستمر پشت سر میای که آدمیاگیرد، ناتمامیمی

لی از تواند به مطلوب برسد. ناامیدی شکوسیلۀ ارتباط با آدمیان دیگر میکه فقط به

زدایی ناشی از یک نظام ظالمانه، سکوت، از انکار جهان، و گریز از آن است. مردمی

 شود، و منجر به طلب مستمرمید مینه موجب یأس، بلکه مایۀ ا
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بر  دست« امید»عدالتی انکار شده است. اما وسیلۀ همان بیگردد که بهای میمردمی

به « دامی»وسیلۀ جنگم، بهدست نهادن و چشم به راه ماندن نیست. من تا زمانی که می

توانم چشم به راه داشته باشم. آیم، و اگر امیدوارانه بجنگم میحرکت درمی

جو  تواند درآدمیانی که جویای کمال آدمیتند، نمی عنوان برخوردوشنود بهگفت

ای شان توقع هیچ نتیجههایکنندگان از کوششناامیدی صورت پذیرد. اگر شرکت

 آور خواهد بود.ساالرانه، و کسالتنداشته باشند، برخوردشان تهی، و نازا و دیوان

تفکر »امل که ش تواند وجود داشته باشد مگر وقتیوشنود حقیقی نمیکالم آخر، گفت

ناپذیر میان آدمیان و جهان، با تفکری که یک همبستگی خلل –باشد « نقادانه

صورت ها، برقرار کند؛ تفکری که واقعیت را بهطردکردن هرگونه دوگانگی بین آن

 صورت موجودی ایستا؛ تفکری که خود را از عملپویندگی و دگرگونی بپذیرد نه به

ور هاند، خود را در زمان غوطخطرهایی که در کمین نشستهترس از جدا نکند، بلکه بی
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صورت را به واقعیت تاریخی»لوحانه که سازد. فرق است میان تفکر نقادانه با تفکر ساده

 .«1بیندبندی از مکتسبات و تجارت گذشته مییک وزنه، و یک طبقه

ظر متفکر شده است. در نهنجاربه« امروز»یافتن با دل، مسئلۀ مهم انطباقبرای متفکر ساده

منظور تداوم بخشیدن به کردن واقعیت است بهدادن به دگرگوننقاد، مهم ادامه

 :2یر فورترکردن آدمیان. به سخن پیآدمی
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وسیلۀ آویختن در دامن دیگر هدف حذف خطرات گذرا بودن زمان به

ر ظشده نیست، بلکه گذرا ساختن فضاست... جهان دیگر در نفضای تضمین

شود که باید خود را با حضور سهمگین آن صورت فضایی ظاهر نمیمن به

د دهای به من رخ نشان میصورت مقصدی و محدودهمطابقت دهم، بلکه به

دهد و شکل که چون روی واقعیت حاضر آن کار کنم، تغییر شکل می

 گیرد.خود میای بهتازه

ده و خود را شاین امکان تضمین یافتن بهشک هدف دستلوحانه بیبرای تفکر ساده

با آن سازگارکردن است. پس اگر متفکر منکر گذرابودن امور شود، نفس خود را نیز 

 کند.نفی و انکار می

گونه تفکر ه اینبخشیدن بوشنود که مستلزم تفکر نقادانه است، قادر به تداومفقط گفت

تین تباط هیچ تربیت راسارآید و بیوجود نمیوشنود ارتباط بهگفتنیز هست. بی

تواند وجود داشته باشد. آموزشی که توانایی حل تضاد بین معلم و شاگرد را دارا نمی

شود که در آن هر دو عمل، شناسایی خود را متوجه شیءای باشد در وضعیتی انجام می

                                                           
  از نامۀ دوستی 1
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آموزش،  وشنودیاند. خصوصیت گفتهم مربوط شدهگری آن بهبسازند که با میانجی

در  معلمان-شاگرد و شاگرد-شود که معلمکاربرد آزادی، هنگامی آغاز نمی عنوانبه

ا از خود شاگرد ابتد-شود، که معلمیک وضع تربیتی گردهم آیند، هنگامی شروع می

وشنود بپرسد گفتگوی او با آنان دربارۀ چه خواهد بود. تعلق خاطر به محتوای گفت

 ست.درواقع تعلق خاطر به محتوای برنامۀ آموزش ا
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است به  سادگی، مربوطوشنودی بانکی، مسئلۀ محتوای برنامه بهبرای معلم ضد گفت

گوید، و او این مسئله را که مربوط ای که دربارۀ آن برای شاگردانش سخن میبرنامه

کن طرحشاگرد مسئله-کند. برای معلمبه خود او است با تنظیم برنامۀ خودش حل می

 تواند باشد و نه تحمیلی؛ یعنینامۀ آموزشی نه اهدایی میوشنودی، محتوای برگفت

« ازنمایب»خرده اطالعاتی نیست که باید در شاگردان به امانت گذارده شوند، بلکه 

ها خواهند دربارۀ آنیافته و و اصولی و گستردۀ چیزها به افرادی است که میسازمان

 .1مطالب بیشتری بدانند

ه پذیرد، بلکصورت نمی« ب»در مورد « آ»، یا «ب»رای ب« آ»آموزش اصیل، با فعالیت 

 جهانی که بر هردو تاثیر –شود گری جهان اجرا می، با میانجی«ب»با « آ»با فعالیت 

این  انگیزد.هایی در آنان برمیها و اندیشهگذارد و با دعوت آنان به مبارزه بینشمی

هاست، موضوعات مهمی را و نومیدیها، امیدها ها، دودلیها که آمیخته به دلهرهبینش

                                                           
اعالم  د که از خیلی وقت پیشدانیمی»وگویی طوالنی با آندره مالرو گفت: تونگ در گفتمائوتسه 1

)از کتاب: « ایمطور مبهم از آنان فرا گرفتهوضوح چیزهایی بیاموزیم که بهها بهام که: باید به تودهکرده

وشنودی در مورد نحوۀ تنظیم محتویات برنامۀ ( این گفته حاوی یک نظریۀ کامل گفتضدخاطرات

اخته و دهد سی شاگردان خود بهتر تشخیص میتواند برمبنای آنچه مربی براآموزشی است که نمی

 پرداخته شود.
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که تواند ساخته شود. هنگامیها میدربردارد که محتوای برنامۀ آموزش برمبنای آن

 مندعالقه« انسان نیک»آرمانی از ای به آفریدن نمونه« پندارساده»گرایی مردمی
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. داردشود، غالباً وضع عینی وجودی فعلی انسان واقعی را از نظر دور میمی

 دادن به ظهور آگاهیعبارت است از مجال»یر فورتر، قول پیگرایی اصیل، بهمردمی

ا م« عنوان طرح.عنوان وضع و بهعنوان اجبار، بهعنوان شرط و بهاز کل مردمی ما، به

 – 1چه دهقان چه شهری و –سادگی پیش کارگران شیوۀ تربیت بانکی، بهتوانیم بهنمی

نیم که در را به آنان تحمیل ک« انسان نیکی»ت بیاموزیم، یا نمونۀ برویم تا به آنان معرف

ربیتی های تایم. بسیاری از طرحای جا دارد که محتویاتش را خود ما تنظیم کردهبرنامه

 ها را بر مبنای دیدکنندگان آناند که طرحو سیاسی به این دلیل شکست خورده

هم آدمیان موردنظر را )جز  بارشخصی خود از واقعیت طرح کرده، و حتی یک

آنان بوده  ها برایعنوان اثرپذیر( در نظر نگرفته بودند، آدمیانی که ظاهراً این برنامهبه

 است!

گرا و برای انقالبی راستین موضوع عمل واقعیتی است که راستی مردمیبرای مربی به

رگون شود. دگ –یان وسیلۀ خود آن آدمو نه فقط به –وسیلۀ آنان و دیگر آدمیان باید به

رند گذارند تا آنان را با تعالیم خاص بار آوستمگران آنانی هستند که بر آدمیان اثر می

ران نخورده بماند. باوجوداین، بدبختانه، غالباً رهبو با واقعیتی جور کنند که باید دست

                                                           
ه دنیای ورند، تقریباً با وضعی شبیه به بند ناف بدهقانان، که غالباً در بافتی اجتماعی و استعماری غوطه 1

دهندۀ آن صورت یکی از اجزای تشکیلطبیعت متصل هستند، به دنیایی که در رابطه با آن خود را به

 دهندۀ آن.نه به عنوان شکل کننداحساس می
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ن دکرانقالبی در اشتیاق جلب پشتیبانی مردم برای کار انقالبی به طرف جنبۀ بانکی

 گرایند تا محتوای برنامه رامی
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 های شهری و روستاییهایی به تودهریزی کنند. آنان با طرحاز باال به پایین طرح

شوند که ممکن است با بینش خودشان از جهان مطابقت داشته باشد، نه با نزدیک می

ت دم اسشان پیکارکردن در کنار مربرند که هدف اصلی. آنان از یاد می1بینش مردم

 جلب و جذب»گرفتن شرف مردمی که از آنان ربوده شده است، نه برای برای پس

سوی خود. چنین عبارتی به فرهنگ اصطالحات رهبران انقالبی تعلق ندارد به« مردم

بلکه خاص قانون ستمگران است. نقش یک انقالبی آزادکردن است و آزادشدن با 

 شدن بر آنان...مردم، نه چیره

کار دن را بهکرهای سیاسی خود مفهوم بانکیگان صاحب تسلط در فعالیتطبقۀ نخب

شدۀ ستمدیدگان حالت انفعالی را در آنان برند تا با توجه به حالت وجدانی غرقهمی

                                                           
ها مرتبط کارکنان تربیتی ما باید با شور و فداکاری زیاد به مردم خدمت کنند، و باید خود را با توده» 1

های ها بگسلند. برای چنین کاری باید برمبنای نیازها و خواستهسازند، نه آن که پیوند خود را با آن

ها آغاز شود، نه گردد، باید از نیازهای آنها انجام میی تودهکه براهای مردم عمل کنند. هرکاریتوده

ه تودۀ مردم عماًل افتد کاز تمایالت کارکنان تربیتی، هرچند که حسن نیت داشته باشند. اغلب اتفاق می

نیازمند تغییری هستند، ولی خودشان از نظر ذهنی هنوز نسبت به آن نیاز آگاهی ندارند و هنوز مایل یا 

ز نکرده ها را متوجه آن نیارای آن تغییر نیستند. ما نباید تا زمانی که از طریق کارهای خود، تودهآماده ب

ایم، دست به آن تغییر بزنیم، در غیر این صورت، خود را از ها را مایل یا آمادۀ آن تغییر نساختهایم و آن

که آنچه اصالت دارد نیازهای سازیم... در اینجا دو اصل وجود دارد، اصل اول آنتودۀ مردم جدا می

د هاست که بایهای تودهپنداریم، و اصل دیگر خواستهها میهاست نه آنچه ما نیازهای آنواقعی توده

 .تونگسهآثار برگزیدۀ مائوتاز کتاب « خودشان تصمیم بگیرند نه آن که برایشان تصمیم بگیریم.
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هایی عور آنان را به شعارتشویق نمایند و از آن حالت انفعالی استفاده کرده وجدان و ش

 پر کنند
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 بخشآزادی شوند. این طرز عمل با جریان عمل آزادی که موجب ترس بیشتری از

 صورت مسائلیواقعی منافات دارد، یعنی با عملی که در آن شعارهای ستمگران به

شود که آن شعارها را از باطن خود طرد گردند و به ستمدیدگان کمک میمطرح می

مقابل  د را درگرایان این نیست که شعارهای خوکنند. هرچه باشد مسلماً وظیفۀ مردمی

 صورت یک عرضۀ آزمایشآرایی کنند و ستمدیدگان را بهشعارهای ستمگران صف

گرایان را در خود درآورند تا نخست شعارهای اولی را و سپس شعارهای این مردمی

دهند. بعکس، وظیفۀ آنان این است که ملتفت باشند که ستمدیدگان چگونه به « جا»

صورت موجودی دوگانه، ستمگران را در خانۀ دل ی بهبرند که تا وقتاین اصل پی می

 راستی آدمی شوند.توانند بهاند، نمیجا داده

کند که رهبران انقالبی برای آن به سوی مردم نروند که برایشان این وظیفه ایجاب می

تی از وشنود با آنان به شناخآورند، بلکه به آنان روی آورند تا از راه گفت« رستگاری»

نی آنان، و هم از آگاهی انان از آن وضع، دست یابند که شامل سطوح مختلف وضع عی

توان از یک شان از خود و جهانی باشد که در آن، و با آن، وجود دارند؛ نمیدرک

گذاشتن به دید خاصی که مردم از جهان برنامۀ عمل آموزشی یا سیاسی که از احترام

ها، تنیای با وجود حسنت: چنین برنامهدارند عاجز بماند، انتظار نتایج مثبت داش

 است. 1عبارت از یک استیالی فرهنگی

 ای برنامۀ آموزشی یا سیاسی، بایدنقطۀ شروع تنظیم محتو

                                                           
 هد شد.وتحلیل خواتفصیل تجزیهاین نکته در فصل چهارم به 1
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ه کنندۀ خواست مردم است باشد. ما باید با استفادوضع عینی وجودی فعلی که منعکس

برای مردم  ایرت مسئلهصواز یک رشته تناقضات اساسی، وضع فعلی عینی وجود را به

 تنها در سطحنه –طلبد و خواهان پاسخی است طرح کنیم که آنان را به مبارزه می

 .1فکری، بلکه در سطح عمل نیز

ی برای هایما هرگز نباید فقط در مورد وضع موجود داد سخن بدهیم؛ هرگز نباید برنامه

های آنان دها و هراسها و امیها و شکمشغویمردم تدارک ببینیم که هیچ با دل

خود سبب  هایی که درواقعبستگی نداشته باشد، یا کم بستگی داشته باشد؛ برنامه

شوند. نقش ما این نیست که با مردم دربارۀ ترشدن هراس ستمدیدگان میفزون

مان از جهان صحبت کنیم، یا برای تحمیل این بینش بر آنان بکوشیم، بلکه این بینش

جه وگو کنیم. باید متوهای آنان و خودمان، هردو، گفتارۀ بینشاست که با مردم درب

ود، شهای مختلف در عمل آنان ظاهر میباشیم که بینش آنان از جهان، که به شکل

کنندۀ وضع آنان در جهان است. عمل آموزشی یا سیاسی که نقادانه از این منعکس

ر در بیایان برهوت است یا در خط« کردنبانکی»وضع آگاه نباشد در معرض خطر 

 کردن قرار گرفتن.وعظ

، شودشان درک نمیگویند، اما سخنمداران سخن میبسا که مربیان و سیاستچه

 شانان با وضع عینی آدمیان مخاطبشزیراکه زبان
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تن غرض خواهد بود که پرداخگرایان راستین نقضاستفاده از روش بانکی به همان اندازه برای مردمی 1

یت گاه روش تربقدمند، و هیچها )اینان همیشه ثابتکن برای دست راستیطرحبه ترتیب مسئله

 برند(.کار نمیکن را بهطرحمسئله
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راستی صنایع ادبی بیگانه و های آنان بهرو است که گفتههماهنگ نیست. ازاین

مدار سیاست رسد کهنظر میمدار )و پرواضح بهربی یا سیاستکننده است. زبان مبیگانه

ز اندیشه تواند عاری انیز باید، به معنی وسیع کلمه، مربی باشد(، و نیز زبان مردم، نمی

اشند. هاست وجود داشته بنهادی که اساس آنتوانند بیباشد؛ نه زبان و نه تفکر، نمی

رایطی مدار با شپذیرد مربی و سیاست نحوی موثر صورتبرای آن که القای فکر به

اند، ریزی شدهنهادی را که در آن اندیشه و زبان مردم از جنبۀ جدلی در آن شرایط پی

 بشناسند.

و  سوی واقعیتی که میانجی مردم است،ما باید برای یافتن محتوای برنامۀ آموزشی به

ن پژوهشی دربارۀ آنچه مسوی درکی که مربیان و مردم از آن واقعیت دارند، برویم. به

« 2موضوعات تولیدی»ام، و عبارت از مجموعۀ خلق اصطالح کرده« 1جهان موضوعی»

ناسی این شعنوان کاربرد آزادی است. روشوشنود تربیتی بهآنان است، مفتاح گفت

رای های تولیدی و هم بوگویی باشند تا هم برای کشف موضوعپژوهش هم باید گفت

ردم در رابطۀ با این موضوعات مجال فراهم آورد. آنچه با هدف برانگیختن آگاهی م

وشنودی سازگار است این است که موضوع پژوهش تن بخشی تربیت گفتآزادی

نیست بلکه آنچه مورد پژوهش است اندیشه و زبانی  –یعنی اجزای کالبد او  –آدمی 

یت. درک او از واقعسطوح برد تا به واقعیت اشاره کند، و بهکار میاست که آدمی به

 و نیز به بینش او از جهان، که منشاء موضوعات تولیدی او است.
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1 thematic universe 
2 generative themes 
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ر با دقت بیشتری تشریح شود )که د« موضوع تولیدی»نظر من قبل از آن که یک به

کردن شود( عرضهنیز روشن می« 1حداقل جهان موضوعی»ضمن آن منظور از اصطالح 

موضوع تولیدی نه اختراعی دلخواه است و نه مفهوم  چند فکر مقدماتی واجب است.

بایست اثبات ای بود که میای برای کار که محتاج به اثبات باشد. اگر فرضیهفرضیه

کردن ماهیت موضوع بود، بلکه به مسئلۀ بود یا شود، پژوهش نخستین نه برای معین

و  و معنیازآنکه برای فهم غنا پرداخت. در این صورت پیشها مینبود خود موضوع

و ترکیبات «( 2فرهنگ برای آزادی»های موضوع )به کتاب دیگرم تنوع و دگرگونی

تاریخی آن بپردازیم باید تحقیقی کنیم که آیا آن موضوع واقعیتی عینی هست یا 

قادانه کردن نتوانیم برای درک آن اقدام کنیم. اگرچه شکنیست؛ و فقط آن زمان می

ن هم رسد، آنظر میقعیت موضوع تولیدی قطعی بهکاری است روا، امکان تحقیق وا

طۀ وسیلۀ مالحظۀ نقادانۀ رابتنها متکی به تجربۀ وجودی خود شخص، بلکه هم بهنه

انسان با جهان و نیز روابط میان آدمیان )که به تلویح در رابطۀ انسان با جهان نهفته 

 است(.

نظر رسد ههرچند مبتذل ب –که خاطر دارید این نکته درخور توجه بیشتری است. البد به

در میان موجودات ناتمام، آدمی تنها موجودی است که نه فقط به مطالعۀ کارهای  –

ازد. پردهای خویش میعنوان موضوع اندیشهخود بلکه به مطالعۀ نفس وجود خود به

 وران، که قادر به جداکردن خود ازاین استعداد او را از جان
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کند. در یها فکر کنند، متمایز متوانند دربارۀ آنند، و درنتیجه نمیشان نیستهایفعالیت

ظاهر سطحی است که مرزهایی قرار دارند که عمل هر یک را در فضای این تفاوت به

هاست کند. از آنجا که فعالیت جانوران در حد وجود خود آناش محدود میزندگی

رای توانند هدفی بت: جانوران نه میها جداشدنی نیسنتایج آن فعالیت نیز از وجود آن

توانند دگرگونی و تغییر ماهیت خود را با هیچ معنایی خود در نظر بگیرند، و نه می

ها، به اجرای این فعالیت نه به آن« تصمیم»خارج از وجود خویش بیامیزند. وانگهی، 

 تند.هس« رخودموجوداتی د»ها مربوط است. از این روی جانوران ذاتاً آن« گونۀ»بلکه به 

توانند برای خود تصمیم گیرند، و قادر نیستند که برای خود و جانوران، که نمی

اند که توانند قصد کنند، و در جهانی غرقههای خود هدفی داشته باشند، و نمیفعالیت

زیند، برایش معنایی ندارند، و فاقد فردا و امروزاند، زیرا در زمان حالی مطلق می

یابد. یوقوع نم –به مفهوم دقیق کلمه  -« جهان»ها در تاریخ آندگی بیتاریخند. زنبی

جدا کند، تشکیل « من»، که ممکن است او را به صورت «نه من»برای جانور جهان از 

کم فقط در ح« موجود درخود»نشده است. دنیای آدمی که دنیایی تاریخی است، برای 

ند به مبارزه گیرشان قرار میکه روبروی هاییوسیلۀ آرایشاست، جانوران به« پشتیبان»

ها با خطرکردن همراه گردند. زندگی آنها فقط تحریک میشوند؛ آنخوانده نمی

« درک»نیست، زیراکه از خطرکردن آگاه نیستند. جانوران با اندیشه و تفکر خطر را 

شوند؛ میآن  «متوجه»وسیلۀ عالماتی که دال بر وجود خطر است کنند، بلکه فقط بهنمی

 هایی که مستلزم تصمیم گرفتن باشد نیاز ندارند.پس به پاسخ
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ها اجازۀ تاریخ آننمایند. وضع بی« متعهد»توانند خود را درنتیجه جانوران نمی

توانند توانند زندگی را برعهده بگیرند نمیدهد. چون نمیگرفتن زندگی را نمیبرعهده
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توانند آرایش آن را زندگی را بسازند پس نمیتوانند آن را بسازند؛ و چون نمی

ند زیراکه بینوسیلۀ زندگی آسیب میتوانند بدانند که بهدگرگون کنند. و هم نمی

ه هاست به دنیایی بامعنی و نمادی مبدل کنند کآن« پشتیبان»توانند دنیایی را که نمی

 «جانوری»د را توانند آرایش خوشامل فرهنگ و تاریخ است. درنتیجه جانوران نمی

« جانورزدایی»توانند که از خود یا دیگری کنند تا خود را جانوری سازند، و نه هم می

هستند، یعنی همچنان جانور « موجوداتی درخود»ها حتی در جنگل هم کنند. آن

 همانطور که در باغ وحش نیز. –مانند می

قرار دارند آگاه هستند. در مقابل جانوران، آدمیان از فعالیت خود و جهانی که در آن 

ها در گیریکنند، مقر تصمیماند کار میهایی که برای خود تعیین کردهبسته به هدف

ر وسیلۀ تغییراتی که بشان با جهان و دیگران؛ و جهان را بهخودشان است و در روابط

آمیزند. برخالف جانوران، فقط کنند با حضور خالق خود درمیآن تحمیل می

دارند؛ و وجودداشتن آنان دارای کیفیتی تاریخی « 1وجود»کنند، بلکه ینم« زندگی»

تغییر به پایان زمان، خمود، و بیبی« حفاظ»است. جانوران زندگی خود را در یک 

 کردنرسانند؛ آدمیان در جهانی وجود دارند که پیوسته در کار آفریدن و دگرگونمی
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ایی است که با آن در تماس هستند؛ برای آدمیان مأو« اینجا»آن هستند. برای جانوران  

 تنها بر فضایی فیزیکی، بلکه بر فضایی تاریخی نیز داللت دارد.نه« اینجا»

برای جانوران که « دیروز»و « فردا»، «آنجا»، «اکنون»، «اینجا»تر بگوییم: دقیق

انوران رند. جبهرگی از هشیاری معین شده است، اصالً وجود نداشان کامالً با بیزندگی

                                                           
ری تدرگیری عمیق« وجودداشتن»ادامه به حیات دادن است و مرا از « کردنزندگی»در اینجا غرض از  1

 «.شدن»است در جریان 
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یل ها تحمبر آن« آنجا»، و «حاال»، «اینجا»وسیلۀ هایی که بهتوانند بر محدودیتنمی

 شود فائق آیند.می

ازآنجاکه  –ولیکن آدمیان از آنجا که از خود، و درنتیجه از جهان، آگاه هستند 

برند. سر میدر ارتباطی جدلی میان تعیین حدود و آزادی خود به –موجوداتی هشیارند 

دهند، چون را از بخشند تمییز میآدمیان چون خود را از جهانی که به آن عینیت می

کنند، چون مقر تصمیمات خود را در خود و در های خود جدا میکارها و فعالیت

زد سادهند، بر اوضاعی که آنان را محدود میشان با جهان و با دیگران قرار میروابط

صورت مجرد آنکه آدمیان این اوضاع را بهبه«. 1وضاع حدیا»شوند: یعنی بر چیره می

نحوی برجسته از قیود و موانعی برای آزادی خود درک کنند، دیگر این اوضاع به

 عنواند و ماهیت حقیقی خود را بهجهسابقه بیرون می
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پینتو  سازد. آدمی با اعمالی که ویئیراابعاد تاریخی و عینی یک واقعیت معین آشکار می

دهد: کارهایی که در جهت نامد به مبارزطلبی جهان پاسخ میمی« 2اعمال حدی»

 شود.شود، نه در جهت پذیرفتن منفعالنۀ آنچه داده میشدن انجام میکردن و چیرهنفی

                                                           
 را situations-Limitمسئلۀ اوضاع حدی  Alvaro Vieira Pintoپروفسور آلوارو ویئیرا پینتو  1

شود دیده می «یاسپرس»های ای که در نوشتهکند و این مفهوم را بدون جنبۀ بدبینانهوتحلیل میتجزیه

ها و ها همۀ امکانمرزهای غیرقابل عبوری که در آن»برد. در نظر ویئیرا پینتو اوضاع حدی کار میبه

شوند؛ ها شروع میا امکانشود نیستند، بلکه درواقع مرزهایی واقعی هستند که ازآنجها بسته میراه

 «سازند بلکه مرزهایی هستند حائل بین بودن و بیشتر بودن.مرزهایی نیستند که بود را از نبود جدا می
2 Limit-acts 
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سازند، وسیلۀ خود مینیستند که جو نومیدی را در خود و به« اوضاع حدی»بنابراین، این 

 وسیلۀ آدمیان در یک لحظۀ معین تاریخی،هاست بهۀ درک آنبلکه سبب نومیدی، نحو

کنند. صورت پایبندها یا سدهایی درهم ناشکستنی جلوه میکه در آن، آن اوضاع به

که درک نقادانه در عمل شکل پذیرفت فضایی از امید و اعتماد گسترش هنگامی

شود. ن میرهنمو« اوضاع حدی»یابد که آدمیان را به کوشش برای غلبه بر می

که  ای مسیر استیافتن به این هدف فقط از راه عمل بر واقعیت عینی تاریخیدست

صورتی تاریخی آن وجود دارد. همین که این واقعیت دگرگون شود اوضاع حدی به

نوبت خود اعمال نمایاند که بهای رخ میو اوضاع حدی جای بپردازد اوضاع حدی تازه

 د.کنای را ایجاب میحدی تازه

تاریخی خود، هیچ وضع حدی را در بر دنیای حفاظ جانوران، بر اثر سرشت بی

طور هم جانوران از انجام اعمال حدی که مستلزم رفتاری قاطع با جهان گیرد. همیننمی

یدن بخشها فاقد توانایی جداشدن از جهان و تجسماست عجز دارند: در حقیقت امر، آن

زیست خود . ازآنجاکه جانوران به محیطکردنش هستندبه آن برای دگرگون

لۀ وسیروی جانوران نه بهتوانند میان خود و جهان فرق بگذارند. ازاینمحدوداند نمی

 –که دارای ماهیتی تاریخی است  –اوضاع حدی 
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آن  رودشوند. نقشی که از جانوران انتظار میوسیلۀ حفاظ خود محدود میبلکه به

(، بلکه یعنی دنیا« حفاظ»د رابطه برقرار کنند )در آن صورت خو« حفاظ»نیست که با 

ای یی یا النهای، کندوآن است که با آن انطباق یابند. بنابراین وقتی که جانوران آشیانه

ها یعنی از آن« اعمال حدی»آورند که از وجود نمی، چیزی به«سازندمی»زیرزمینی 

ناع یک ها برای اقلیت تولیدکنددۀ آنکننده ناشی شده باشد. فعاهای دگرگونپاسخ
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گربودن برانگیزنده است. مارکس در جای چالشضرورت فیزیکی است که به

منتشر شده است « 1دیرک اشترویک»وسیلۀ به 1884نویس خود، که در سال دست

 ای به جسم فیزیکی او تعلق دارد،هیچ واسطهمحصول کار یک جانور بی»نویسد: می

 «شود.با آزادی با محصول کار خود روبرو میکه آدمی درحالی

اش یشود ولی به جسم فیزیکفقط آن محصوالتی که از فعالیت یک موجود ناشی می

عدی تواند به زمینه، بهایی از آن داشته باشد( میتعلق ندارد )هرچند ممکن است نشانه

دی ه چنین تولیاز معنا بدهد و در نتیجۀ همان زمینه مبدل به جهان شود. موجودی که ب

اشد( ب« موجودی برای خود»توانا باشد )و بدین وسیله ضرورتاً از خویشتن آگاه، و 

ر در جهانی که با آن مربوط است حضو جریان بودنکه در ، مگراینبودتواند دیگر نمی

 داشت.داشته باشد، درست همانطور که اگر این موجود نبود جهان نیز وجود نمی

توانند شان اعمال حدی نیست( نمیکه )چون فعالیت –تفاوت میان جانوران 

وسیلۀ تاثیر عامل خود بر جهان که به –و آدمیان  –محصوالتی جدا از خود بسازند 

 –آفرینند را می« تاریخ»و « فرهنگ»قلمروهای 
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در آن است که فقط دستۀ اخیر موجوداتی اهل عمل هستند. فقط آدمیان مردکردار 

 راستی واقعیت را دگرگونعنوان اندیشه و کنشی که بهی که، بهکردار –هستند 

 –د دهعمل رخ میکه بی –کند، منشاء معرفت و آفرینش است. فعالیت جانور می

 ساز آدمی، خالق است.خالق نیست؛ فعالیت دگرگون

 شان با واقعیت،ساز و آفریننده در ارتباط دائمآدمیان همچون موجوداتی دگرگون

ها، بلکه نهادهای اجتماعی، اندیشه –اشیاء ملموس و محسوس  –کاالهای مادی تنها نه

                                                           
1 Drik Struik 
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. آدمیان همزمان با این ابدعات و از طریق عمل مستمر، 1آورندوجود میو مفاهیم را به

 – شوند. بدین علت که آدمیاناجتماعی می-آفرینند و موجوداتی تاریخیتاریخ را می

خ بعدی کنند، تارین را در گذشته و حال و آینده سهتوانند زمامی –برخالف جانوران 

صورت جریان مستمری از شان، آسان، بههایتبعیت از آفرینشآنان، به

 کند. اینیابد، بسط پیدا میدر آن تجسم می« 2ایواحدهای دوره»سازی، که دگرگون

 آدمیان های ایستایی نیستند کههای محدودی از زمان و قسمتای برههواحدهای دوره

بود، یک شرط اساسی تاریخ، یعنی استمرار آن، در آن زندانی باشند؛ اگر چنین می

وط هم مربای در پویش استمرار تاریخی بهبست. برعکس واحدهای دورهرخت برمی

 .3شوندمی

 سازدلی آنچه یک دوره را مشخص میکنش جددر یک برهم
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ها و مبارزه با ضدهای خود ها، ارزشکستترکیبی است از عقاید، مفاهیم، امیدها، ش

ها و مفاهیم یافتن در تالشند. نمایش عینی بسیاری از این عقاید و ارزشکه برای تحقق

کند، موضوعات سازی کامل آدمی را کند میو امیدها، و نیز موانعی که جریان مردمی

کنند میدهند. این موضوعات، موضوعات دیگری را ایجاب هر دوره را تشکیل می

ها هستند؛ این موضوعات نیز وظایفی را مشخص که مقابل، حتی برابر نهاد آن

منفرد و  گاه ایستا وگردانند که باید انجام شوند. بنابراین موضوعات تاریخی هیچمی

ش جدلی کنها همیشه درحال برهمارتباط با موضوعات دیگر نیستند؛ آنمستقل و بی

                                                           
 .Karel Kosikنوشتۀ  Dialectico de la Concretoجدل عینی در این باره رجوع شود به  1

2 epochal units 
نوشتۀ  Teoria de la Epoca Actualای های تاریخی رجوع شود به نظریۀ عمل دورهدر مورد دوره 3

Hans Freyer. 
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برند. و در هیچ جا جز در رابطۀ میان آدمی و جهان ر میسهای مقابل خود بهبا نقطه

« جهان موضوعی»کنش شوند. در هر دوره مجتمع موضوعات درحال برهمیافته نمی

 دهد.آن دوره را تشکیل می

 هایکه در تضاد جدلی است آدمیان نیز وضع« هاجهان موضوع»در رویارویی با این 

ها ردن آنکظ نهادها و بعضی برای دگرگونگیرند: برخی برای حفمتضاد به خود می

تر که مخاصمۀ میان موضوعات که بیان واقعیت هستند ژرفکنند درحالیتالش می

ود که ششدن پیدا میسوی افسانهشود، در موضوعات و از خود واقعیت گرایشی بهمی

کند. این جو موضوعات را در خطر پذیری ایجاد میمنطقی و تفرقجوی از بی

شان قرار شدن از جنبۀ سرتشی پویاییترشان و محرومیدن تدریجی معانی عمیقخشک

شود. آفرین خود موضوعی اساسی میمنطقی افسانهدهد. در چنین وضعی بیمی

 کوشد که از واقعیتموضوع معارض و مقابل آن، یعنی دید نقادانه و پویا از جهان، می

 بزند و به اجرای شدن آن را کنارپرده بردارد و نقاب افسانه
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کردن مستمر واقعیت در راه آزادشدن آدمیان است، کامل وظیفۀ انسانی، که دگرگون

 دست یابد.

ها قرار گیرند و هم در بر آندر تحلیل نهایی هم اوضاع حدی را دربرمی 1موضوعات

کنند. را ایجاب می« اعمال حدی»هایی که الزمۀ این موضوعات هستند دارند؛ تالش

ی درک روشنشوند درنتیجه بهوسیلۀ اوضاع حدی پوشیده میوقتی که موضوعات به

                                                           
نظر از هر نوع که درک شوند و هر عملی که ام زیراکه )صرفخوانده« تولیدی»من این موضوعات را  1

زم تلنوبت خود مسها نیز بهکه ایجاب کنند( تولیدکنندۀ موضوعات متعدد دیگری هستند که این

 باشند که باید صورت پذیرد.ای میهای تازهتالش
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های آدمیان در قالب عمل تاریخند که پاسخ –ها های وابسته به آنگردند، و تالشنمی

آمدن توانند نه با اصالت و نه نقادانه تحقق پذیرند. در چنین وضعی آدمیان از فائقنمی –

ها و از تضاد با آن –ا کشف کنند که در آن سوی اوضاع بر اوضاع حدی عاجزاند ت

 ای وجود دارد.نشدهامکان آزمون –

طور کنند که این اوضاع بهطورخالصه، اوضاع حدی هم وجود کسانی را ایجاب میبه

ۀ این وسیلها هستند، و هم وجود کسانی را که بهمستقیم یا نامستقیم در خدمت آن

مجرد آن که دستۀ اخیر به درک این اوضاع، شوند. بهاوضاع انکار و سرکوب می

تر بودن و نه مرز میان بود و نبود، نائل شوند، شروع عنوان مرز میان بودن و انسانبه

 یافتن بر امکاندادن به اقدامات نقادانۀ فزایندۀ خود برای دستکنند به جهتمی

موجود در  حدی نشدۀ مستتر در آن درک. از سوی دیگر آنانی که وضعآزمون

 شان است آن امکانخدمت
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بینند که نباید به آن مجال ای میصورت وضع حدی تهدیدکنندهنشده را بهآزمون

مال کنند. درنتیجه، اعیافتن داد، و در نتیجه برای حفظ وضع موجود عمل میفعلیت

رک د تنها بای موضوعات تولیدی، بلکه با نحوۀبخش در محیطی تاریخی نهآزادی

این موضوعات نیز، باید تناظر داشته باشند. این الزام، الزام دیگری را به دنبال دارد و 

 وجوی موضوعات پرمعنی است.آن جست

مرکزی قرار داد که از عام به های همصورت دایرهتوان بهموضوعات تولیدی را می

دهای واح ای که مشتمل است بر یک سلسلهترین واحد دورهخاص پیش روند. وسیع

موضوعات با سرشت جهانی  –ای، ملی، و از این قبیل ای، منطقهقاره –اصلی و فرعی 

نظر من موضوع اساسی دورۀ خود ما سلطه است. این امر ایجاب گیرد. بهرا در بر می
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کند که غایتی که باید به آن دست یافت آزادی باشد، که موضوع مقابل سلطه می

شناسانه، که آوری است که به عصر ما سرشتی مردمابعذ« موضوع»است. این همان 

ازآن یشسازی، که پبخشیدن به مردمیبخشد. برای تحققتر به آن اشاره شد، میپیش

ضاع وگو الزم است بر اوگفتزدا صورت پذیرفته باشد، بیباید حذف ستم مردمی

 تنزل یافته است، فائق آید.« چیز»ها آدمی تا حد حدی، که در آن

یابیم که سرشت ای را میتر، موضوعات و اوضاع حدیهای کوچکر درون دایرهد

وسیلۀ این موضوعات و های مختلف( است که بههایی )در یک قاره یا در قارهجامعه

ست نیافتگی، که ممکن نیهای تاریخی هستند مثالً توسعهاوضاع حدی دارای شباهت

 حدی جوامع جهان سوم را د، یک وضعجدا از رابطۀ وابستگی فهمیده شو
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ر رابطۀ کردن بشود غلبهوسیلۀ این وضع حدی ایجاب میای که بهدهد. وظیفهنشان می

تضاد بین این جوامع چیزگونه و جوامع کشورهای مادر )متروپل( است؛ این وظیفه 

 دهد.نشده را برای جهان سوم تشکیل میامکان آزمون

هر جامعۀ خاص عالوه بر موضوعات مشابه جهانی یا  تر،ای وسیعدر درون واحد دوره

ای یا تاریخی، موضوعات خاص یا اوضاع حدی خاص را در در بر دارد. در دوایز قاره

تر موضوعات متنوع را در یک جامعه که به نواحی و نواحی جزء تقسیم باز هم کوچک

احدهای جزء ها وتوان یافت. اینشده باشد و همگی به جامعۀ کل مربوط است، می

زیستی هم»توان تناقض دهند. مثالً در درون واحدی ملی میای را تشکیل میدوره

 را یافت.« عناصر ناهمزمان

در این واحدهای فرعی موضوعات ملی ممکن است با مفهوم واقعی خود درک شوند 

یا درک نشوند. ممکن است این مسائل را فقط احساس کرد، نه بیشتر. اما این که در 
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ای وجود نداشته باشد مطلقاً ناممکن است. این واقعیت که در حدهای فرعی مسئلهوا

، ممکن فهمنددهند یا آن را بد میناحیۀ خاصی افراد موضوعی را تولیدی تشخیص نمی

 اند.ای باشد که مردم هنوز در آن غرقهاست فقط نمایانندۀ وضع حدی ستمگرانه

شکل جامعه آن نوز یک وضع حدی را بهای که هطورکلی، آن شعور زیر سلطهبه

یابد و نیروهای بازدارندۀ آن را که درک نکرده است، فقط آثار تبعی آن را درمی

 لق به وضع حدی هستند به این آثارمتع
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. این امر در پژوهش موضوعات تولیدی واجد اهمیت بسیار است. وقتی 1دهدانتقال می

راکنده صورت اجزائی پخود نداشته باشند و آن را به که آدمیان فهمی نقادانه از واقعیت

د، دهندۀ کل نیستنکنندۀ تشکیلکنشدرک کنند، چنان که گویی اجزای برهم

د الزم است درستی بشناسندرستی دریابند. برای آن که آن را بهتوانند واقعیت را بهنمی

لی از زمینه نشی کعبارت دیگر نخست به بینقطۀ آغاز حرکت خود را برعکس کنند: به

وسیلۀ دهندۀ آن را از هم جدا کنند و بهنیاز دارند تا در نتیجه بتوانند عناصر تشکیل

 تری از کل وضع دست یابند.وتحلیلی به دریافت روشنچنین تجزیه

                                                           
ی دهند، هرچند طرز رفتار آنان با رفتاردهقانانافراد طبقۀ متوسط جامعه غالباً چنین رفتاری را نشان می 1

کشاند یهایی مگیری یا به توجیهکند. ترس از آزادی آنان را به موضعکه همین رفتار را دارند فرق می

شود. گردد و واقعیت ملموس انکار میشود و بر تصادف تاکید میساس نادیده گرفته میها اکه در آن

کشاند، شوند که تحلیل آن کار را به درک ناخوشایند وضع حدی میای روبرو میوقتی که با مسئله

 هماندن در حاشیۀ بحث است و از رسیدن به قلب موضوع ابا دارند. حتی اگر کسی بتمایل آنان به باقی

بودن یا از دست دوم بودن موضوعی را که آنان برایش درجۀ اول مطلبی اساسی اشاره کند که اتفاقی

 شوند.اند فاش سازد، آنان آزرده و نگران میاهمیت را قائل
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شناسی پژوهش موضوعی و هم برای آموزش ای که هم برای روشمسئله

است  ایدن ابعاد مهم واقعیت زمینهداکن متناسب است، کوشش در نشانطرحمسئله

های کنش مؤلفهدهد که برهموتحلیل آن به او امکان میکه فرد در آن است، و تجزیه

نوبۀ خود عبارتند از مختلف آن واقعیت را درک کند. در ضمن این ابعاد مهم که به

صورت ابعاد یک واقعیت کل درک شوند. کنش، باید بهاجزای درحال برهم

 وتحلیل نقادانۀتیب، تجزیهتردینب
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د، سازیک بعد وجودی مهم، وضع نقادانۀ جدیدی را نسبت به اوضاع حدی ممکن می

ه پژوهش کند. وقتی کای پیدا میشود و ژرفای تازهدریافت و فهم واقعیت تصحیح می

در موضوع تولیدی محتوی در حداقل جهان موضوعی )یعنی موضوعات تولیدی 

صورت پذیرد آدمیان را با صورتی انتقادی  1ش( با روشی هشیارسازانهکندرحال برهم

 کند به آشنا کردن.کند، یا شروع میاز تفکر دربارۀ جهان خود آشنا می

ار صورتی متراکم، و نفوذناپذیر، و در استتولیکن در حالتی که آدمیان واقعیت را به

ن آغاز کنند. این روش متضم ببینند، ضروری است که کار را با پژوهش از راه انتزاع

تحویل امری عینی به امری مجرد )که سبب نفی ماهیت جدلی این روش شود( نیست، 

هایی فعنوان مخالبلکه متضمن حفظ هر دو عنصر عینی و مجرد است که در تفکر به

وتحلیل نحوی جدلی در ارتباط متقابل هستند. این حرکت جدلی تفکر در تجزیهبه

شود. کشف مرز آن وضع رمزشده کامالً متجلی می« 2رمزشده»ی و وضعی عینی وجود

                                                           
1 Conscientization 

ن دهندۀ آدادن برخی از عناصر تشکیلمراد از رمزکردن وضعی وجودی بازنمایاندن آن است و نشان 2

 وتحلیل وضع رمزشده.کنش. کشف رمز عبارت است از تجزیهرحال برهمد
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مستلزم حرکت از امر مجرد به امر ملموس است؛ و این حرکت از جزء به کل، و سپس 

کند. این حرکت رفت و برگشت مستلزم آن است که بازگشت به اجزا، را ایجاب می

نی وجودی( تشخیص رمزشدۀ عیخود را در مسئلۀ موردمطالعه )یعنی وضع « کارساز»

 بدهد و
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صورتی که دربرگیرندۀ او و سایر کارسازان است بشناسد. اگر مورد مطالعه را به

خوبی انجام شود، این حرکت رفت و برگشت از انتزاعی به عینی که به« کشف رمز»

دهد، منجر به کنار رفتن انتزاع، که دیگر در جریان تحلیل یک وضع رمزشده رخ می

 شود.فشرده و نفوذناپذیر نیست، درنتیجۀ دریافت نقادانۀ عینیت میواقعیتی 

سیلۀ وای )مثالً طرحی، یا عکسی که بهوقتی که یک فرد با وضع وجودی رمزشده

شود، تمایلش به کند( عرضه میانتزاع بر عینیت واقعیت وجودی داللت می

 متناظر است شکستن آن وضع رمزشده است. در جریان کشف رمز، این جداییدرهم

های کنش بین قسمتخوانیم، و کشف برهممی« توصیف وضع»ای که آن را با مرحله

 که فکر از ابعاد مختلف به سوی این کلکند. درحالیمنفصل یک کل را تسهیل می

صورتی مبهم درک شده بود، آورد، کل مزبور که قبالً به)وضع رمزشده( روی می

و لیکن ازآنجا که رمزکردن نمایشی از وضع وجودی  کند.شروع به پیداکردن معنی می

 سوی واقعیتی عینی، که خود را در آنکننده مایل است که این نمایش بهاست، کشف

شود که بیند، حرکت کند. بدین ترتیب امکان توضیح این مفهوم پیدا میو با آن می

ت شبیه بساهی بندهد و دیگر به رچرا وقتی که واقعیت چهرۀ راستین خود را نشان می

 دهند.کم در برابر آن رفتارهایی متفاوت از خود نشان مینباشد افراد کم
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دهند؛ و در همۀ مراحل کشف رمز، آدمیان نظر خود را دربارۀ جهان بروز می

توان در طرز تفکر آنان نسبت به جهان )متعصبانه، پویا، ایستا( موضوعات تولیدی را می

ان نحوی عینی موضوعی تولیدی را بیعکس، گروهی که بهو روبروشدن با آن یافت. ب

 واقعیتی –نکند 
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خاطر انگیز را بهموضوعی بسیار غم –که ممکن است حکایت از نبودن موضوع کند 

است. موضوع خاموشی نوعی نهادگنگی را در  موضوع خاموشیگذراند، و آن می

 نماید.برابر نیروی خردکنندۀ اوضاع حدی القا می

فته تواند از واقعیت جدا باشد و در آدمیان یاکنم که موضوع تولیدی نه میاز تاکید میب

آن «. آدمیسرزمین بی»شود؛ و نه در واقعیتی که از آدمیان جدا باشد؛ و البته نیز نه در 

جهانی درک کرد. پژوهیدن در موضوع تولیدی، -توان از رابطۀ انسانرا فقط می

یعنی  –ست دربارۀ واقعیت و کارکردن او است با واقعیت پژوهیدن در تفکر آدمی ا

کردار او. دقیقاً به همین دلیل است که روش تربیتی پیشنهادی ما مستلزم وجود 

پژوهشگران، و نیز مستلزم وجود مردمی است که مانند همکار پژوهشگر عمل کنند )و 

هرچه  صورت چیزی که مورد پژوهش است در نظر گرفته شوند(.ممکن است به

خود نشان دهند، آگاهی تری در کاوش موضوعات مربوط بهآدمیان رفتار فعاالنه

کنند، و ضمن بیان تدریجی آن موضوعات، تر مینقادانۀ خود از واقعیت را عمیق

 نمایند.واقعیت را تملک می

ممکن است بعضی مصلحت ندانند که مردم در کاوش در موضوعات پرمعنی خود 

« فضولی»دخیل شوند، شاید که تاثیر فضولی آنان )متوجه باشید،  عنوان پژوهندهبه

کسانی که بیشترین عالقه را به تربیت خود دارند یا باید داشته باشند( نتایج پژوهش را 



 فصل سوم

 

غلط، وسیله عینیت پژوهش را فدا کند. این بینش از پیش، بهنماید و بدین« تحریف»

از  «بیرون»اصلی عینی خود صورت خالص کند که موضوعات بهچنین فرض می

 چنان که گویی –آدمیان وجود دارند 
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هستند. حقیقت آن است که موضوعات، با توجه به واقعیات عینی، « شیء»موضوعات 

تواند در در آدمیان و در رابطۀ آنان با جهان وجود دارند. واقعیت عینی واحدی، می

ود وجاز موضوعات تولیدی به های مختلفیای مختلف، مجتمعواحدهای فرعی دوره

ای است بین واقعیت عینی داده شده، و درک آدمیان از آن دلیل، رابطهآورد. بدین

 واقعیت، و موضوعات تولیدی.

ر آنان شوند و اگوسیلۀ آدمیان بیان میطبیعی است که موضوعات سخن پرمعنی به

یان ر دهند، طرز بدریافت خود را از واقعیات عینی که اساس موضوعات هستند تغیی

موضوع در هر لحظه با لحظۀ قبل تفاوت خواهد داشت. از دیدگان پژوهشگر مطلب 

را پیش چشم مصور « شدهداده»مهم کشف نقطۀ آغاز است، که در آن آدمی واقعیت 

کند، و سپس تحقیق این نکته است که آیا طی جریان پژوهش تغییری در نحوۀ می

اگر نحوۀ  ماند.تغییر مییا نه )خود واقعیت عینی بی درک واقعیت برایش رخ داده است

 رسد(.درک آن در طول پژوهش تغییر کند به ارزش پژوهش آسیبی نمی

امعنی هایی که در موضوعات بها، و هدفها، و انگیزهباید توجه داشته باشیم که اشتیاق

ها در جایی حی و اند. آنهای انسانیها، و هدفها، و انگیزهاند، همۀ اشتیاقنهفته

صورت موجوداتی ایستا، وجود ندارند، بلکه در حال وقوع یافتن هستند. حاضر، به

توانند جدا از خود آدمیان ها به همان اندازۀ آدمیان ماهیت تاریخی دارند؛ پس نمیآن

ها ها هم درک آدمیانی است که آندرک شوند. دریافتن این موضوعات و فهمیدن آن
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همین دلیل که هاست. اما درست به و هم فهم واقعیتی که مرجع آنرا در بردارند 

 فهمیدن این موضوعات
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جدا از آدمیان ممکن نیست، الزم است که آدمیان نیز این موضوعات را که به آنان 

سوی ای مشترک است بهمربوطند درک کنند. پس پژوهش موضوعی، مجاهده

ی یب نقطۀ شروعی است برای جریان تربیتترتشناخت واقعیت و شناخت خود، و بدین

 بخش.یا برای عملی تربیتی با سرشتی آزادی

کند آن نیست که وقتی افراد مورد پژوهش کشف خطر واقعی که پژوهش را تهدید می

ایند؛ نم« تحریف»کنند که خود همکاران پژوهشی هستند احتماالً نتایج پژوهش را 

 از موضوعات بامعنی به خود افراد است، و بلکه، بعکس، خطر در تغییر مکان پژوهش

مثابۀ اشیای مورد تحقیق. ازآنجاکه این پژوهش ترتیب رفتارکردن با مردم بهبدین

آموز، و دانش-اساسی است برای گسترش یک برنامۀ آموزشی که در آن معلم

کنند، خود های خود از یک شیء را با هم تلفیق میمعلم شناخت-آموزاندانش

 بودن عمل بنا شود.ز باید بر متقابلپژوهش نی

تواند به یک عمل پذیرد، نمیکه در قلمرو آدمی صورت می« پژوهش موضوعی»

وجو، و در معرفت، و در ماشینی تبدیل شود. این پژوهش که جریانی است در جست

کند که پژوهندگان در پیوند موضوعات نتیجه جریانی است در آفرینش، ایجاب می

متقابل مسائل را کشف کنند. پژوهش بیشتر تربیتی خواهد بود وقتی که بامعنی نفوذ 

بیشتر انتقادی باشد، و بیشتر انتقادی است وقتی که پژوهنده از زمینۀ محدود بینش 

ترتیب سره به درک کل آن بپردازد. بدینجزئی یا متمرکز واقعیت بپرهیزد و یک

 یوندهای ای به یافتن پبر عالقه وجوی موضوعات بامعنی باید مشتمل باشدجریان جست
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ای هم به زمینۀ صورت مسئله، و عالقهها بهای به طرح آنبین موضوعات، عالقه

 ها.فرهنگی آن-تاریخی

ای برای ارائۀ به مردم طرح کند، پژوهشگر تواند برنامهطور که مربی نمیدرست همان

« ط سیرهاییخ»تعیین کرده است  تواند خودش، براساس نکاتی که خود از پیشنیز نمی

برای فحص در جهان موضوعی تعیین نماید. هم آموزش، و هم پژوهشی که برای 

تیک معنی لغوی کلمه، سمپاپشتیبانی از آن تعیین شده است، باید فعالیتی، به

انگیز( داشته باشند، و از یک احساس سرچشمه بگیرند. یعنی این هردو باید )شوق

رتباط، و از آزمودگی مشترک واقعیتی که، با همۀ پیچیدگی، عبارت باشند از ا

 مستمر آن درک شود.« تکوین»

« تشدن اسدرحال»، و آنچه را «غیرآلی»نام عینیت علمی آلی را به پژوهشگری که به

کند، کسی است که از دگرگونی و زندگی را به مرگ، مبدل می« هست»به آنچه 

نشانی  آید( نهش نیست، بلکه از آن خوشش نمیترسد. او در دگرگونی )که منکرمی

نی خواهد که به تتبع در دگرگوبیند. میاز زندگی، بلکه نشانی از مرگ و فساد می

تر بپردازد، اما برای آن که آن را متوقف سازد، نه برای آن که آن را برانگیزد، یا عمیق

م به و با تبدیل مردای از مرگ عنوان نشانهکند. ولی با نگریستن در دگرگونی به

ی کنندۀ زندگصورت تباهموضوعاتی غیرفعال برای پژوهش، وی سرشت خود را به

 سازد.نمایان می

گویم: پژوهش موضوعات بامعنی متضمن پژوهش در اندیشیدن مردم است؛ باز می

 هم در پیدهد که بااندیشیدنی که فقط در وجود آدمیان و در میان آدمیانی رخ می

 یت هستند. منیافتن واقع
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جای من به تواننددیگران فکر کنم، و دیگران نیز نمیجای دیگران یا بیتوانم بهنمی

بیندیشند. حتی اگر تفکر مردم، خرافی یا خام باشد، فقط تفکری تازه دربارۀ 

شود. این جریان باید شان است که در عمل موجب دگرگونی آنان میهایفرض

وسیلۀ به های خودشان، نهکردن آنان براساس اندیشهبستن و عمل کارمتشکل باشد از به

 های دیگران.جذب اندیشه

ریشۀ خود را در شرایطی وابسته به زمان « در وضعی خاص»عنوان موجوداتی آدمیان به

یل گذارند. آنان مها اثر میگذارند و آنان هم بر آنبینند که بر آنان اثر میو مکان می

خود بازتاب پیدا کنند تا آن وضع آنان را « در وضع خاص بودن»ر بر دارند که آنقد

طلبانه به تاثیربخشیدن بر خودش دعوت کند. آدمیان وجود دارند زیراکه در مبارزه

وضعی خاص هستند. و هرقدر بیشتر نقادانه بر وجود خود بازتاب بگذارند و نیز بیشتر 

 د داشت.نقادانه بر آن اثر ببخشند، بیشتر وجود خواهن

داشتن بر خود شرط وجود است: در حکم بازتاب« وضعی خاص»داشتن بر بازتاب

« ضعی خاصدر و»ای که بدان وسیله آدمیان بازتاب داشتن بر یکدیگر را تفکر نقادانه

صورت واقعیتی متراکم و که این وضع دیگر بهکنند فقط هنگامیکشف می

انند آن ت تجلی نکند، و وقتی که آدمیان بتوبسراهی بنشکل کورهگیرنده یا بهدرمیان

تواند صورت وضعی عینی و غامض درک کنند، فقط آن وقت است که تعهد میرا به

آیند و توانایی مداخله در بودن بیرون میوجود داشته باشد. آدمیان از حالت غرقه

ر دآورند. پس مداخله دست میپرده آشکار شده است، بهواقعیت را، که اینک بی

 که –واقعیت 
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ان وری را نشگامی فراتر از بیرون آمدن از حالت غوطه –نقش آگاهی تاریخی است 

ترکردن حالت شود. هشیارسازی، عمیقدهد، و از هشیارسازی از وضع ناشی میمی

 آگاهی است، که صفت بارز بیرون آمدن از هر حالت اضطراری است.

راستی آموزشی است، تر کند بها عمیقهر پژوهش موضوعی که آگاهی تاریخی ر

دهد. هرقدرکه مربیان و که هر تربیت اصیل اندیشه را مورد تحقیق قرار میآنحال

شتر به ترتیب با هم آموزش بیابند، بیمردم، اندیشۀ مردم را بیشتر کاوش کنند، و بدین

 کن، آموزش و پژوهشطرحپژوهش ادامه خواهند داد. در مفهوم آموزش مسئله

 اند.دهندۀ دو لحظۀ متفاوت از یک جریانموضوعی در حقیقت نشان

وشنودی و غیرارتباطی روش آموزش بانکی، های ضد گفت«گذاریامانت»برخالف 

وشنودی است، محتوای برنامه با کن، که به بهترین وجه گفتطرحدر روش مسئله

ته در توای برنامه پیوسشود، بنابراین محآموزان از جهان تهیه و تنظیم میبینش دانش

روهی در گ –وشنودی کند. وظیفۀ مربی گفتحال توسعه است و خود را نوسازی می

که براساس انضباط متقابل تشکیل شده و دربارۀ جهانی موضوعی که بر اثر پژوهش 

آن است که همان جهان را به کسانی که  –کنند خودشان آشکار شده است، کار می

صورت درس بلکه نه به« بازنمایی»کند و این « 1بازنمایی»است آن را از آنان گرفته 

 صورت مسئله انجام شود.به
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گیریم که در یک ناحیۀ دهقانی که دارای درصد باالیی از مثالً گروهی را در نظر می

سوادی است مسئولیت تنظیم طرحی برای آموزش بزرگساالن را برعهده دارد. بی

ادآموزی و مرحلۀ پس از سوادآموزی است. در مرحلۀ اول، طرح، شامل جهاد برای سو

                                                           
1 re-present 
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جوید و آن را مورد پژوهش قرار را می« کلمۀ تولیدی»کن، طرحآموزش مسئله

کند و به وجو میرا جست« موضوع تولیدی»دهد؛ در مرحلۀ پس از سوادآموزی، می

 پردازد.پژوهش دربارۀ آن می

یدی یا موضوعات بامعنی را در نظر اما در اینجا فقط پژوهش در موضوعات تول

کار خواهند پرداخت تعیین . همین که پژوهشگران قلمروی را که در آن به1گیریممی

کردند و از طریق منابع دست دوم آشنایی مقدماتی با آن یافتند، نخستین مرحلۀ پژوهش 

ارد هایی دها و خطرکنند. این آغاز )مانند شروع هر فعالیت انسانی( دشواریرا آغاز می

نظر که تا حدی عادی هستند، هرچند در نخستین تماس با افراد قلمرو همیشه واضح به

رسد. در این اولین تماس، پژوهندگان نیاز دارند که تعداد قابل توجهی افراد را با نمی

در  شان کههایای غیررسمی موافق سازند تا در آن جلسه دربارۀ هدفتشکیل جلسه

وگو کنند. در این گردهمایی دلیل پژوهش، و نحوۀ انجام ست گفتآن قلمرو موجود ا

د که کننهایی را که از آن خواهد شد توضیح می دهند؛ سپس روشن میآن، و استفاده

 وجود یک رابطۀ تفاهم و اعتماد متقابل پژوهش میسر نخواهد بود. اگر بی
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، پژوهشگران باید از 2مودندکنندگان با پژوهش و نیز با جریان بعدی موافقت نشرکت

کنندگان تعدادی داوطلب برای دستیاری دعوت کنند. این داوطلبان میان شرکت

                                                           
 مثابۀ تمرین آزادیفرهنگ بهبه کتاب دیگرم « کلمات تولیدی»در مورد پژوهش و استفاده از  1

Educacao Como Practica da Liberdade .رجوع کنید 
)در یک کتاب  Maria Edy Ferreiraرا ایشناس برزیلی ماریا ادی فرهبراساس نظریات جامعه 2

راستی از آن مردم است به آنان نشده(، پژوهش موضوعی فقط تا آن حد رواست که آنچه را بهچاپ

دهندۀ تالشی باشد نه برای آموختن مطالبی دربارۀ بازگرداند، یعنی تا آن حد که پژوهش مزبور نشان

 خواند، پی برده شود.نان را به مبارزه میواقعیتی که آمردم، بلکه برای آن که با مردم به
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ای از اطالعات الزم دربارۀ زندگی در آن قلمرو را گرد خواهند آورد. اما مجموعه

 تر از این حضور فعاالنۀ این داوطلبان در امر پژوهش است.مهم

کنند؛ هرگز خود را ای خود از قلمرو را آغاز میدر این ضمن پژوهشگران بازدیده

بینند بینند، بلکه چون ناظرانی دلسوز و با رفتاری حاکی از درک آنچه میمجبور نمی

هایی به قلمرو کنند. هرچند برای پژوهندگان امری عادی است که با ارزشعمل می

 بدان معنی نیست کهدهند، اما این تاثیر قرار میهای آنان را تحتگام نهند که درک

 ها قرار دهند. تنهاای برای تحمیل آن ارزشتوانند پژوهش موضوعی را وسیلهآنان می

شان مورد پژوهش قرار هایرود کسانی که موضوعها که امید میبعدی از این ارزش

گیرد در آن سهیم شوند )فرض این است که خود پژوهشگران این خصلت را می

از جهان است که موجب برخورداری از روشی صحیح برای « انهنقاد»دارند( دریافتی 

توان منظور آشکار نمودن ماهیت آن باشد. و درک نقادانه را نمیگرایش به واقعیت به

ربیتی صورت یک پیگیری تتحمیل کرد. بنابراین از همان ابتدا، پژوهش موضوعی به

 شود.و یک عمل فرهنگی تبیین می
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صورتی در قلمرو موردمطالعه طرح نقادانۀ خود را به« هدف»دیدها، پژوهشگران طی باز

ی بزرگ و زنده و یگانه است که باید کشف شود. «رمز»کنند که گویی برای آنان می

 درپی خود سعینگرند و در بازدیدهای پیصورت یک کل میآنان این قلمرو را به

دهد، آن تاثیر قرار میرا تحت کنند که با موشکافی در ابعاد جزئی آن کل که آنانمی

نش کتوانند درک خود را از نحوۀ برهمرا به اجزا تقسیم نمایند. با این روش آنان می

های مختلف وسعت بخشند؛ این امر بعد به آنان برای نفوذ در آن کل یاری قسمت

سیلۀ وطور مستقیم و گاهی بهخواهد داد؛ طی مرحلۀ کشف رمز، پژوهندگان گاهی به
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نند. بیخاصی از زندگی آن را می« لحظات»های غیررسمی با ساکنان قلمرو، بتصح

زدن مردم، شیوۀ اهمیت: مانند طرز حرفظاهر بیچیز را، و از جمله موارد بهآنان همه

های خود یادداشت شان، رفتارشان در کلیسا و در محل کار را در کتابچهزندگی

 کنند.می

برند، و کار میهایی را که بهبیان آنان را، واژه آنان لهجۀ خاص مردم را، طرز

اختن کنند )نه تلفظ نادرست را، بلکه راه سها را ضبط میبندی دستوری عبارتترکیب

 (.1افکارشان را
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های مختلف برای پژوهشگران امری اساسی است: در دیدن قلمرو در فرصت

ت و کنندگان و طرز صحبرکتکشتزارها، جلسات انجمن محلی )با توجه به رفتار ش

ا و هروابط میان مسئوالن انجمن با اعضا(، نقش زنان و جوانان، ساعات فراغت، بازی

شان )با توجه به روابط زن و شوهر، و پدر و هایوگو با مردم در خانهها، گفتورزش

ان رچیز نباید از دید پژوهشگمادر با فرزندان(. در طول مطالعۀ نخستین در قلمرو، هیچ

 پنهان بماند.

                                                           
نمونۀ درخشانی است از اینکه چگونه  Guimaraes Rosaنویس برزیلی گیمارائس روزا داستان 1

 های دستوری زبان مردم را، بلکه نحو زبان، یعنیدرستی نه نحوۀ تلفظ یا غلطتواند بهای مینویسنده

که ارزش آننحوی اصیل درک و ضبط کند. درواقع )بیبه ها، و نهاد فکر آنان رابندی عبارتترکیب

موضوعات »نویس نادیده گرفته شود( گیمارائس روزا پژوهشگری عالی برای عنوان داستاناستثنایی او به

در کار تهیۀ  Paulo de Tarsoساکنان نقاط دورافتادۀ برزیل است. پروفسور پائولو دو تارسو « بامعنی

شیطانی که باید در نقاط » Grande Sertao-Veredasجنبۀ کار نویسندۀ کتاب ای است که این رساله

 کند.وتحلیل میرا تاکنون به اندازۀ کافی موردتوجه قرار نگرفته است، تجزیه« دور قانع گردد
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ل گروه وسیلۀ کپس از هر بازدید پژوهشگر باید گزارش مختصری تهیه کند که به

د ای و دستیاران محلی مورهای مقدماتی پژوهشگران حرفهمنظور ارزشیابی یافتهبه

بحث قرار گیرد؛ برای تسهیل در شرکت دستیاران، جلسات ارزشیابی باید در خود 

 محل تشکیل شود.

دهد. چون رزشیابی، در کشف رمز زندۀ واحد مرحلۀ دومی را نشان میجلسات ا

کند که پیشامدی یا وضعی را چگونه دریافته هرکس در مقالۀ کشف رمز خود بیان می

واند، خکنندگان دیگر رمز را به مبارزه میاست، نحوۀ طرح مطلب از طرف او، کشف

عرضه  آنانصورت دیگری بهند، بهازیرا همان واقعیتی که آنان خود قصد آن را داشته

، مشاهدۀ «مشاهدات دیگران»خود را با توجه به « مشاهدۀ»شود. از این لحظه آنان می

مۀ آنان را از هوسیلۀ هر فرد کاشف رمز ترتیب تحلیل واقعیت بهکنند. بدینمجدد می

 وشنود بهراه گفت
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لیل شود که تحبدیل به کلی میگرداند که بار دیگر تای بازمیشده قطعهکل قطعه

گردد، و این تحلیل خود نیاز به جلسۀ ای از طرف پژوهشگران را موجب میتازه

انتقادی و ارزشیابی جدیدی دارد که باید تشکیل شود. گروهی از اهالی محل در همۀ 

 جویند.عنوان اعضای گروه پژوهش شرکت میها بهفعالیت

دهای م و سپس بازسازی کند، بیشتر به هستۀ تضاهرچه، این گروه کل را بیشتر تقسی

ن هستۀ شود. با پیداکرداصلی و فرعی که اهالی قلمرو را در برگرفته است نزدیک می

این تضادها، چه بسا حتی در همین مرحله پژوهشگران قادر به تنظیم محتوای برنامۀ 

را منعکس  عمل آموزشی خود شوند. درواقع اگر محتوای برنامۀ مزبور این تضادها

توان ادعا گیرد؛ و با اطمینان خاطر میشک موضوعات بامعنی را نیز در بر میکند، بی
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یت مراتب امکان موفقپذیرد، بهکرد که کاری که بر مبنای این مشاهدات صورت می

ران انجام شود. اما پژوهشگ« گیری از باالتصمیم»بیشتری دارد از عملی که برمبنای 

های تضاد ن امکان اغوا شوند. کار اساسی که با اولین مشاهدۀ این هستهوسیلۀ اینباید به

تر، نیز هست( شروع ای بزرگ)که متضمن تضاد عمدۀ اجتماع، یعنی واحد دوره

 شود مطالعه در سطح آگاهی ساکنان محلی در این تضادهاست.می

شوند، و دهند، موضوعات را شامل میرا تشکیل می« اوضاع حدی»این تضادها ذاتاً 

کنند. اگر افراد در این اوضاع حدی گرفتار شوند و قادر به ها را تعیین میوظیفه

 تسلیم به مقدراتها با توجه به این اوضاع ها نباشند، موضوع آنرهانیدن خود از آن

 شودها تعیین مین موضوع برای آنوسیلۀ ایای که بهاست و وظیفه
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 هایی عینی هستند که نیازهاییاوضاع حدی واقعیت است. پس هرچند نداشتن وظیفه

انگیزند، الزم است سطح آگاهی این افراد دربارۀ این اوضاع، با خود در افراد برمی

 آنان مورد بررسی قرار گیرد.

تواند برای مردم نواحی مختلف )و حتی عنوان واقعیتی عینی، مییک وضع حدی به

وظایف کامالً متضادی ایجاب کند. پس  مردم نواحی جزء یک ناحیه( موضوعات و

هشیاری »ن را آ« گلدمن»کار اساسی پژوهشگران باید متمرکزشدن بر معرفتی باشد که 

های راهیهشیاری راستین نتیجۀ موانع و کج»خواند. می« 2هشیاری نهفته»و « 1راستین

و  دهندمتعددی است که عامالن مختلف واقعیت تجربی در مقابل یکدیگر قرار می

 «سپارند.یافتن به هشیاری نهفته میبرای تحقق

                                                           
1 real consciousness 
2 potential consciousness 
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 ای که در«امکان آزمون نشده»بودن مشاهدۀ هشیاری راستین داللت دارد بر ناممکن

 «هشیاری راستین )یا حاضر(»که در سطح آن سوی اوضاع حدی قرار دارد. اما درحالی

« 1یعمل آزمون»سیلۀ وتوان آن را بهای دست یافت، میتوان به امکان آزمون نشدهنمی

انطور دارد، دریافت. همپذیری آن که تاکنون پنهان بوده است پرده برمیکه از زیست

اند، امکان آزمون نشده و که عمل آزمونی و هشیاری راستین به یکدیگر مربوط

ه ت به آنچگلدمن شبیه اس« هشیاری نهفته»هشیاری نهفته نیز با هم ارتباط دارند. مفهوم 

 کردنیهای عملحلراه»نیکالیی 
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های حلراه»کند، دربرابر ما( اصطالح می« امکان آزمون نشدۀ»)همان « نشدهدرک

اری هشی»که متناظر است با مفهوم « کاررفتههای بهحلراه»و « شدهکردنی درکعمل

گلدمن. بنابراین امکان این که پژوهشگران در نخستین مرحلۀ پژوهش مجتمع « راستین

سازد که به ساختن محتوای برنامۀ عمل تقریب دریابند، آنان را مجاز نمیها را بهتضاد

 تربیتی بپردازند. این درک واقعیت هنوز مال خود آنان است، نه مال مردم.

شود. پژوهشگران که با درک مجتمع تضادهاست که مرحلۀ دوم پژوهش آغاز می

ن تضادها را برای ساختن کنند، مقداری از ایصورت گروهی عمل میهمیشه به

کنند. هایی که باید در پژوهش موضوعی مورد استفاده قرارگیرد انتخاب می«رمزنامه»

( چیزهایی هستند که باید در تحلیل نقادانه 2هاها و عکسها )طرحازآنجاکه رمزنامه

                                                           
1 testing action 

د. در این حالت این وسیله شامل یک رشته الفاظ است که تواند شفاهی هم باشوسیلۀ کشف رمز می 2

آید. گروه مربوط به موسسۀ توسعۀ دنبال آن میای وجودی است که کشف رمز بهدهندۀ مسئلهنشان

های موضوعی استفاده کرده و موفق از این شیوه در پژوهش (INDAPکشاورزی در شیلی )با اختصار 

 شده است.
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ها باید تابع برخی اصول باشد غیر از اصول واسطۀ میان کاشفان رمز باشند، تهیۀ آن

 روند.کار میمولی که برای ساختن وسایل بصری بهمع

ها الزاماً نماینندۀ آن دسته از اوضاعی باشند اولین شرط الزم آن است که این رمزنامه

ه طوری کشان در حال آزمایش است آشنا آیند، بهکه در نظر افرادی که موضوعات

خیص دهند. ها را، تشبا آن ترتیب رابطۀ خودشانراحتی اوضاع را، و بدینآنان بتوانند به

صورت )خواه طی جریان پژوهش و خواه در مرحلۀ بعدی، که موضوعات بامعنی به

 د(. به نمایش درآمدنشونمحتوای برنامه عرضه می
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وش اخیر کنندگان ناآشنا باشد پذیرفتنی نیست. رتصاویری از واقعیتی که برای شرکت

توانند آن افراد ضمن تحلیل واقعیتی ناآشنا می)با این که جدلی است، زیراکه در آن 

د توانهای هریک را بیابند( نمیرا با واقعیت خودشان مقایسه کنند و محدودیت

کنندگان بودن شرکتوسیلۀ حالت مستغرقازآن روش اساسی قرار گیرد که بهپیش

نند، به کامال شده است، یعنی جریانی که در آن افرادی که واقعیت خود را تحلیل می

برند و در نتیجه به درک جدیدی از واقعیت نائل های منحرف پیشین خود پی میدرک

 آیند.می

ها ضروری است این است که شرط دیگری که به همان اندازه برای تهیۀ رمزنامه

ها نه زیادتر از حد آشکار باشند و نه بیشتر از حد معما مانند. های موضوعی آنهسته

ها، مسئله ممکن است تا حد تبلیغات صرف از اندازۀ رمزنامه در صورت وضوح بیش

کار شدۀ آن هیچ راز و رمزی بهکه در ورای محتوای از پیش تعیینآنپایین بیاید بی

 وجودگرفته شده باشد؛ شکل دوم خطر تبدیل رمزنامه را به معماهای حدسی به

دهند، در عین پیچیدگی های وجودی را نشان میها وضعآورد. ازآنجاکه رمزنامهمی
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های متعدد داشته باشد تا از گرایش به باید ساده باشند، و کشف رمز باید امکان

که ها شعار نیستند؛ بلای شبیه به تبلیغات مصون ماند. رمزنامهوشوی معزیشست

سوی آن هایی که اندیشۀ نقادانۀ رمزگشایان باید بهچیزهایی شناختنی هستند و کوشش

 هدایت شود.

ها باید های متعدد تحلیل در جریان کشف رمز، رمزنامهبرای ارائۀ امکانات و راه

که کاشفان رمز در مورد منظم شوند. درحالی« بادبزن موضوعی»صورت یک به

 ها بایدکنند، اینها فکر میامهرمزن
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شدن )که اگر محتوای موضوعی در جهت سایر موضوعات گشوده شوند. این گشوده

دلی پذیرد( برای درک رابطۀ جتر از حد لزوم صریح یا معما مانند باشد صورت نمیبیش

ها که یک واقعیت اساس، رمزنامهها ضروری است. براینبین موضوعات و اضداد آن

طور عینی کلی را تشکیل دهند، که اجزای آن سازند باید بهوجودی را منعکس می

 .کنش داشته باشندباید در ساختن آن برهم

کنندگان موضوعات خود را از ضمیر خویش بیرون در جریان کشف رمز شرکت

خود از جهان را آشکار « درک واقعی»سازند، و بدین وسیله کشیده صریح می

نمایند. وقتی چنین کنند، تدریجاً متوجه خواهند شد که در زمانی که عمالً وضعی می

نند، خودشان چگونه عمل کوتحلیل میاند که اکنون آن را تجزیهرا آزموده

فاده از این شوند؛ با استخود نائل می« دریافتی از دریافت قبلی»اند؛ و آنگاه به کردهمی

یابند؛ با وسعت بخشیدن به افق ای از واقعیت دست میآگاهی به درک دیگرگونه

روابط جدلی میان این دو بعد « زمینۀ آگاهی خود»توانند در تر میدرک خود آسان

 یت را کشف کنند.واقع
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، سبب «بلیمعرفتی از معرفت ق»و « دریافتی از دریافت قبلی»کشف رمز با برانگیختن 

افت شود. با گشایش برنامۀ آموزشی دریپیدایش دریافتی تازه و معرفتی جدید نیز می

شده را نیابد و برنامۀ تربیتی امکان آزموننحوی اصولی ادامه میو معرفت جدید به

که هشیاری نهفته جای هشیاری راستین را کند درحالیکننده تبدیل مینعمل آزموبه

 گیرد.می

 نها در حد امکاها مستلزم آن است که آنعالوه تهیۀ رمزنامهبه
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بتوانند تضادهای شامل تضادهای دیگری را نمایان سازند که دستگاه تضادهای 

های که هریک از این رمزنامه . در ضمن این1دهندقلمروی تحت مطالعه را تشکیل می

شود تضادهای دیگری هم که در زندگی اهالی آن قلمرو وجود دارد تهیه می« شامل»

ن وسیلۀ رمزنامۀ دومی روشصورت جدلی بهباید رمز شود. کشف رمزنامۀ اولی باید به

 شود.

 که کارمند کشوری موسسۀ« 2گابریل بوده»نام در این مورد جوانی از مردم شیلی به

، خدمت است –ترین موسسات دولتی شیلی یکی از مهم –توسعۀ کشاورزی در شیلی 

ای به روش تربیتی ما کرده است. در جریان کاربرد این روش در مرحلۀ بسیار ارزنده

پس از سوادآموزی وی مشاهده کرد که دهقانان فقط زمانی به مباحثه عالقه نشان 

ی محسوس آنان باشد. هر انحرافی در دهند که وضع رمزشده مربوط به نیازهامی

جب های دیگر مورمزنامه، و هر تالش مربی برای کشانیدن بحث کشف رمز به زمینه

شد. از سوی دیگر متوجه شد که حتی وقتی رمزنامه بر نیازها اعتنایی میخاموشی و بی

                                                           
 در یک اثر چاپ نشدۀ خود کرده است. Jose Luis Fiuriس فیوری این توصیه را هوزه لوی 1

2 Gabriel Bode 
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 و کمبودهای محسوس آنان متمرکز باشد، اما به آن معنی که هوزه لویس فیوری گفته

شوند که حواس خود را در بحث متمرکز سازند نباشد، دهقانان موفق نمی« شامل»بود 

ین تقریباً ند. همچنرسشوند که هرگز به ترکیب نمیو غالباً چنان به بیراهه کشیده می

 وقتهیچ
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یابند. ممکن بود رابطۀ میان نیازهای محسوس خود و موجبات این نیازها را در نمی

ای عاجز بودند که در آن سوی آنان از پی بردن به امکان آزمون نشده گفته شود که

 آورد.وجود میقرار داشت که نیازهای آنان را به حدیتیاوضاع 

ش های متفاوت به آزمایآنگاه گابریل بوده تصمیم گرفت که با طرح همزمان وضع

 اسدۀ یک وضعبپردازد. ارزش خدمت او در این شیوه است. او در آغاز مقررات بسیار 

نامد؛ این رمزنامه هستۀ اصلی را می« اصلی»کند و آن را رمزنامۀ وجودی را طرح می

شود. باز می« کمکی»های صورت یک شبکۀ بادبزنی به رمزنامهدهد و بهنمایش می

شدۀ آن را برای گشوده شد، مربی تصویر طرح« اصلی»ازآن که رمزنامۀ پس

ای هدرپی در کنار آن، رمزنامهدارد و پینگه میعنوان مرجعی کنندگان بهشرکت

ا رمزنامۀ طور مستقیم بهای کمکی که بهوسیلۀ این رمزنامهکند. بهرا طرح می« کمکی»

اند به کنندگان را، که بدین وسیله توانستهاصلی مرتبط هستند، مربی عالقۀ شرکت

 دارد.ترکیبی دست یابند، زنده نگاه می

ی اصلی هاهای میان رمزنامهده آن است که توانست به یاری جدلکار بزرگ گابریل بو

کنندگان احساسی از کلیت القا کند. افرادی که در واقعیت و کمکی، به شرکت

 در آمدند و عللکردند، از واقعیت بهمستغرق بودند و فقط نیازهای خود را حس می
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طح هشیاری رعت بیشتری از سترتیب آنان توانستند با سنیازهای خود را دریافتند. بدین

 راستین فراتر روند و به هشیاری نهفته برسند.

لۀ وسیپذیر باشد بهها که امکانها آماده شد و همۀ وجوه موضوعی آنهمین که رمزنامه

 گروه پژوهشگری که برمبنای انضباط
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و، رمتقابل تشکیل شده است مورد مطالعه قرار گرفت، پژوهشگران با بازگشت به قلم

سومین « 1های پژوهش موضوعیحلقه»وشنودهای رمزگشاینده در برای آغاز گفت

کنند. این مباحثات که در آن مواردی که در مرحلۀ قبل مهیا شده مرحله را آغاز می

روه شود تا در تحلیل بعدی این گگیرد برروی نوار ضبط میاست مورد کشف قرار می

در گروه « کنندههماهنگ»عنوان ژوهشگری که به. عالوه بر پ2مورد استفاده واقع شود

نیز در  –شناس شناس و یک جامعهیک روان –کند، دو متخصص دیگر کار می

                                                           
باید حداکثر بیست عضو داشته باشد. و تا وقتی که کسی از جمعیت ناحیه یا ناحیۀ « حلقۀ پژوهشی»هر  1

تواند هرقدر الزم باشد ها میگیرد به ده درصد برسد تعداد این حلقهجزء که مورد مطالعه قرار می

 افزایش یابد.
باید با شرکت داوطلبانی از خود ناحیه، که قبالً در جریان پژوهش این جلسات تحلیلی بعدی می 2

تشکیل گردند. شرکت آنان هم « های پژوهش موضوعیحلقه»اند، و تعدادی از اعضای شرکت داشته

نوان عی آنان بههااند و هم یاری مسلمی است به متخصصان که در تحلیلحقی است که احراز کرده

خواهند کرد.  شان تصحیح یا تاییدهایهمکاران پژوهشی متخصصات، تعبیر و تفسیرهای اینان را از یافته

از دیدگاه روش تربیتی برای شرکت آنان موجب تایید دیگری از امر تحقیق )که از آغاز برمبنای روابط 

لیل مردم از آغاز تا مرحلۀ نهایی، یعنی تح شود، حضور نقادانۀ نمایندگانسمپاتیک استوار شده بود( می

دادن به محتوای برنامۀ عمل تربیتی به عنوان یک عمل فرهنگی موضوعی، و ادامۀ این حضور در سازمان

 بخش.آزادی
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ظاهر های مهم )و بهجلسات حضور دارند. وظیفۀ آنان یادداشت و ثبت واکنش

 غیرمهم( کاشفان رمز است.

ه باید فراد گوش بدهد، بلکتنها به سخنان اکننده باید نهدر جریان رمزگشایی، هماهنگ

های خود خآنان را به نبرد اندیشه فرا خواند؛ هم وضع وجودی رمزشده را و هم پاس

 صورت مسئلهآنان را به
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دگان کننبرایشان طرح کند. درنتیجه نیروی افشاگر این روش آموزشی، شرکت

و جهان  های پژوهش موضوعی یک رشته احساسات و عقایدی را پیرامون خودحلقه

 آوردند.ها را بر زبان نمیدهند که احتماالً در شرایط دیگر آنو دیگران بروز می

ها یننششد گروهی از اجارههای موضوعی که در سانتیاگو انجام میدر یکی از پژوهش

ه داد کای کوتاهی را مورد بحث قرار دادند که مرد مسی را نشان میپردهنمایش تک

کردند. گروه ای سه جوان باهم صحبت میو در گوشهرفت، در خیابان می

 از میان آنان تنها کسی که تولیدکننده و برای کشورش مفید»کننده نظر داد که شرکت

ازآن که تمام روز را برای حقوقی کم و ناچیز کار است، همان مرد مست است که پس

س است زیراکه اش دلواپگردد و دربارۀ وضع خانوادهاش برمیکرده است به خانه

تواند نیازهای آنان را برآورد. تنها او است که کارگر است. کارگری مثل ما نجیب نمی

 «.و لول

این بود که وجوه مختلف الکلیسم را مورد مطالعه قرار دهد. احتماالً  1نیت پژوهشگر

 ای را که خود تنظیم کرده بود داده بود تا تکمیلکنندگان پرسشنامهاگر به شرکت

                                                           
ۀ مثابروانکاو است که کارهایش در کتاب تربیت به Patricio Lopesاین پژوهشگر پاتریسیو لوپز  1

 د.انتمرین آزادی توصیف شده
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ه طور مستقیم هم از آنان سوال شدهای باال برسد. اگر بهتوانست به جواب، نمیکنند

شان کردند که لب به مشروب زده باشند. اما هنگام بیان نظریاتبود، حتی انکار می

دربارۀ رمزنامۀ وضعی وجودی که برایشان قابل درک بود و خود را در همان وضع و 

 کردند بر زبان آوردند.س میراستی آنچه حیافتند بهشرایط درمی
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در اظهارات آنان دو وجه مهم وجود دارد. از یک سو آنان رابطۀ میان گرفتن 

شدن گویند: مستشدن را باز میدستمزدهای پایین و احساس استثمارشدگی، و مست

لی حعنوان راهعملی، بهعنوان تالشی برای غلبه بر نازایی بیبرای گریز از واقعیت را، به

نهادن بر شخص مست را نشان که اساس آن خودتباهی است؛ از سوی دیگر نیاز ارج

کند، تنها کسی است که برای مملکت خود مفید است، زیراکه کار می»دهند: او می

پس از ستایش و تمجید مرد مست « کنند.که دیگران فقط وراجی میدرحالی

ران کارگ» -نوشند ن هم می میعنوان کارگرانی که آناکنندگان خود را بهشرکت

 دانند.با او یکی می -« نجیب

گساری وعظ و را در نظر بگیرید که علیه می 1ایزدهدر مقابل، شکست مربی اخالق

دهد که برای این مردان تجلی عنوان فضیلت نشان میکند و چیزی را بهتبلیغ می

به  سازی نسبتگاهفضیلت نیست. در این حالت و حاالت دیگر، تنها روش سالم آ

وضع است که باید از آغاز پژوهش موضوعی برای رسیدن به آن تالش شود )مسلماً 

شود، بلکه آدمیان هشیارسازی در سطح درک ذهنی محض وضع معینی متوقف نمی

 کند(.شدن آنان میوسیلۀ عمل آمادۀ مبارزه با موانع آدمیرا به

                                                           
 .Niebuhrرجوع شود به کتاب  1
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کار  تیم، در بحثی کامل پیرامون وضعی کهدر تجربۀ دیگری که این بار با دهقانان داش

ان وجود دارد، وآن کرد، دیدم که موضوع ثابتی در ذهن دهقانرا در مرازع تشریح می

 تقاضای افزایش
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ای بود که این تفاضای دستمزدها و ضرورت بهم پیوستن برای ایجاد اتحادیه

مورد بحث قرار  خصوص را بتواند برآورده کند. در طول جلسه سه وضع دیگربه

 گرفت، ولی این موضوع همیشه برجا ماند.

ای را در نظر بیاورید که برنامۀ تربیتی خود را برای این اشخاص تنظیم کرده حال مربی

آموزد که هایی که در آن شخص میاست، و عبارت است از خواندن کامل کتاب

ت بوده است چنین پیشامدی دقیقاً همیشه در آموزش و سیاس« آب در چاه است»

وشنودی آموزش با پژوهش موضوعی زیراکه هنوز درک نشده است که ماهیت گفت

 شود.آغاز می

که پژوهشگران مطالعۀ منظم ها کامل شود، و هنگامیکه کشف رمز در حلقههنگامی

 شود.هایشان را آغاز کنند، آخرین مرحلۀ پژوهش شروع میو متقابلی از یافته

اند، و با مطالعۀ در طول جلسات کشف رمز ضبط شدهبا شنیدن نوارهایی که 

گران اند، پژوهششناس گروه تهیه گردیدهشناس و جامعههایی که توسط روانیادداشت

هایی که در طول کنند که در خالل صحبتکردن موضوعات میشروع به مرتب

ت ااند. این موضوعطور آشکار یا ضمنی عنوان شدهجلسات گذشته ردوبدل شده، به

نیست که  بندی به این معنیبندی شوند. طبقهاجتماعی مختلف باید طبقهبراساس علوم

وند، های مجزا شناخته شوقتی برنامه ساخته و پرداخته شد، موضوعات متعلق به طبقه

ای اجتماعیبلکه فقط بدین معنی است که هر موضوع با سبک خاصی توسط آن علوم
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اخص  طوربه« توسعه»لعه قرار بگیرد؛ مثالً موضوع هاست، مورد مطاکه مربوط به آن

 ی نه آن که منحصراً در این قلمرومناسب با قلمرو اقتصاد است، ول
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ناسی ششناسی و روانشناسی و مردمیاری جامعهمورد مطالعه قرار گیرد؛ این موضوع به

ها و گرشها در نهایی مربوط به تغییرات فرهنگی و با دگرگونیاجتماعی )حوزه

ها؛ یعنی مطالبی که به فلسفۀ توسعه نیز مربوط است( نیز مورد بررسی واقع ارزش

 شود.می

اند(، موضوع توسعه توسط علوم سیاسی )قلمرو مرتبط با تصمیماتی که متضمن توسعه

ترتیب هرگز تواند مطالعه شود. بدینها نیز میو آموزش و پرورش، و مانند این

دیک شد. کنندۀ کلیتی هستند نزناپذیری به موضوعاتی که مشخصتوان با انعطافنمی

های هشان با جنبدرواقع دریغ است اگر پس از آن که موضوعات در غنای نفوذ متقابل

نتیجه  ها )و درای معامله شود که غنای آنها به گونهدیگر واقعیت پژوهیده شدند، با آن

 های متخصصان شود.کاریها( فدای ریزهکنندۀ آننیروی دگرگون

« دنخرد کر»که تعیین حدود موضوعی تمام شود، هر متخصصی طرحی برای وقتی

کند. در خرد کردن موضوع، متخصص در پی یافتن موضوع خود به گروه ارائه می

گیرد هایی اساسی است که در ضمن آن که واحدهای آموختنی را دربرمیهسته

ه کدهد. درحالیدیدی کلی از موضوع ارائه میکند، و ها ایجاد میای بین آنتوالی

کنند. گیرد، متخصصان دیگر فکرهایی القا میها مورد بحث قرار میهریک از طرح

این فکرها ممکن است در طرح مزبور گنجانیده شوند یا ضمن مقاالت کوتاهی دربارۀ 

، هایی هم خواهد بودموضوع بیان شوند. این مقاالت که توام با معرفی کتاب
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« یهای فرهنگحلقه»که در « معلمانی-آموزدانش»های باارزشی است در تربیت کمک

 کار خواهند کرد.

 ی خرد کردن موضوعات بامعنی، گروهضمن این کوشش برا
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 برد که در خالل پژوهش قبلی مستقیماً توسطبه نیاز به وارد کردن چند موضوع پی می

نمودن این موضوعات در محتوای برنامه که داخلاند. ثابت شده است مردم اظهار نشده

وشنودی آموزش ارتباط دارد. اگر بپذیریم هم ضروری است و هم با خصلت گفت

هم حق « آموزاندانش-معلم»وشنودی است، ریزی آموزشی امری گفتکه برنامه

 ردارند که با گنجاندن موضوعاتی که قبالً پیشنهاد نشده، در برنامه شرکت کنند. با د

نامم. این می« 1موضوعات وابسته»ها را نظر گرفتن نقش موضوعات اخیر، من آن

ای، موضوعات ممکن است یا با پرکردن فاصلۀ احتمالی بین دو موضوع در واحد برنامه

ها را آسان کند: و یا ممکن است رابطۀ بین محتوای برنامۀ کلی و پیوستگی بین آن

توان یکی از این موضوعات وابسته را در رو میینبینی مردم را روشن سازد. ازاجهان

 ابتدای واحدهای موضوعی قرار دارد.

شناسانۀ فرهنگ یکی از این موضوعات وابسته است. این مفهوم نقش مفهوم مردم

 پذیر، در جهان و با جهان روشنساز، و نه تطبیقعنوان موجوداتی دگرگونآدمیان را به

 .2کندمی

                                                           
1 hinged themes 

مثابۀ تمرین تربیت بهشناسانۀ مفهوم فرهنگ رجوع کنید به وتحلیل مردمدر رابطۀ با اهمیت تجزیه 2

 .آزادی
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 مرحلۀ رمزکردن آن 1ع کامل شدوقتی که تقسیم موضو
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شود: یعنی انتخاب بهترین وسیلۀ ارتباطی برای هر موضوع و نمایش آن. یک شروع می

رمزنامه ممکن است بسیط یا مرکب باشد. اولی وسایل ارتباطی بصری )تصویر یا 

گیرد؛ یا وسایل سمعی را. دومی وسایل متعدد و کار میای را بهنمودار( و المسه

تنها به موادی . انتخاب وسایل تصویری و نموداری نه2گیردتلفی را به استفاده میمخ

                                                           
ها ریک از آنای که ههم پیوستهتوجه داشته باشید که برنامۀ تربیتی کلی است متشکل از آحاد به 1

 شود.مرده مینوبت خود کلیتی شبه

کنش واحدهای هایی هستند: و در عین حال عناصری هستند که در حال برهمموضوعات خود کل

های اصلی، که خود نیز عناصر جزئی هستند، به اجزا موضوعی، موضوعات کل را برای یافتن هسته

 کند.تقسیم می

ر های وجودی بار دیگوضعوسیلۀ نمایش مجدد کوشد که موضوعات از هم گسیخته را، بهرمزنامه می

 < کلیت بخشد.

 شکافند. جریاندر کشف رمز، افراد برای فهمیدن موضوع یا موضوعات نهفته در رمزنامه، آن را می

تر نحوی روشنیابد، بلکه با کلیت بخشیدن مجدد به کل از هم گسیخته بهجدلی به همین جا ختم نمی

ها اوضاع وجودی را نمایش ۀ دیگر که هریک از آنشود، همچنین روابط آن با اوضاع رمزشددرک می

 دهد.می

 رمز کردن 2

 )آ( بسیط:     

 مجرای بصری            

 تصویری                 

 نموداری                 

 ایمجرای المسه            

 مجرای سمعی            

 )ب( مرکب: وجود مجراها مختلف در یک زمان
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خواهیم با سوادی افرادی که میبستگی دارد که باید رمز شوند، بلکه به باسوادی یا بی

 ها ارتباط برقرار نماییم نیز بستگی دارد.آن

های یدها، فیلمها، اسالازآنکه موضوعات رمز شدند، ابزارهای آموزشی )عکسپس

د توانشوند. گروه میهای درسی، و غیره( آماده میهای دیواری، کتابکوتاه، آگهی

هایی برای صورت عنوانهایی از بعضی موضوعات را بهتعدادی موضوع یا جنبه

 شده، پیشنهاد کند.مصاحبۀ ضبط
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ان از اقتصادد گزینیم. گروه با دو یا چندعنوان مثال برمیرا به« گسترش»موضوع 

هد، و از دشود، دربارۀ برنامه به آنان اطالعاتی میمکاتب مختلف فکری نزدیک می

اشد، فهم بای دربارۀ این مقولۀ زبانی که برای حضار قابلآنان برای انجام مصاحبه

شود. ط میای ضبکند. اگر پذیرفتند، یک مصاحبۀ پانزده تا بیست دقیقهدعوت می

 گوید عکس نیز تهیه کرد.که سخن میصص درحالیتوان از هر متخمی

 شود، یک توضیح مقدماتیشده به حلقۀ فرهنگی عرضه میوقتی مصاحبۀ ضبط

شته، ها و مقاالتی تاکنون نوکند که هریک از سخنرانان کیست، چه کتابمشخص می

ای کند. ضمناً عکس او را روی پردهحاضر چه میچه کارهایی کرده است، و درحال

حثی تواند شامل بدهند. اگر سخنران مثالً استاد دانشگاه باشد، این مقدمه میان مینش

ها چه اندیشند و از آنها چه میکنندگان دربارۀ دانشگاهباشد دربارۀ این که شرکت

شده بحثی دنبال مصاحبۀ ضبطتوقعی دارند. به گروه از پیش گفته شده است که به

کار خواهد رفت( آغاز ای سمعی بهصورت رمزنامههدربارۀ محتوای آن نوار )که ب

ند و به ککنندگان را در طول بحث یادداشت میشود. سپس گروه واکنش شرکتمی

ستند نیت هدهد. این شیوه روشنفکران را که غالباً خوشمتخصص مربوط گزارش می
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ن به مردم همچنی دهد.اند، با واقعیت آنان پیوند میولیکن غالباً از واقعیت مردم بیگانه

 های روشنفکران گوش داده آن را نقد و بررسی کنند.دهد که به اندیشهفرصتی می

ط وسیلۀ نمایش کوتاهی که فقهای تضادها ممکن است بهبعضی موضوعات یا هسته

 ها!( ارائهحلضوع است )و نه راهشامل مو
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باید  ت طرح مسائلی کهصورکند یعنی بهکردن مثل رمزکردن عمل مینمایشی –شود 

 وگو شود.ها گفتپیرامون آن

نه با روش  کن اجرا شودطرحالبته تا وقتی که با روش مسئله –منبع تربیتی دیگری 

لی ها و فصوعبارت است از مطالعه و بحث پیرامون مقاالت مجالت، روزنامه –بانکی 

ه شده گفتهای ضبطها )با شروع از مقاالت(. همانطور که در مورد مصاحبهاز کتاب

س شود و سپکار بپردازد، مؤلف این مقاالت معرفی میشد قبل از آن که گروه به

 گیرد.محتوای مقاله مورد بحث قرار می

ها دربارۀ هر واقعۀ های روزنامهبه موازات این کارها، ضروری است محتوای سرمقاله

های حد تفسیرها و تعبیر های مختلف تا اینچرا روزنامه»وتحلیل شوند: معین تجزیه

که وریطکند بهاین عمل به بسط حس انتقاد کمک می« متفاوتی از امر واحدی دارند؟

نند های صادرشده، بلکه هماصورت کارپذیران منفعل در برابر دستورالعملمردم نه به

های ها یا اخبار رسانهآدمیان هشیار و در تالش برای آزادبودن، در برابر روزنامه

 هی واکنش نشان خواهند داد.گرو

رد های مربوط به مطلب موبا وسایل آموزشی که فراهم آمده است، و باید برخی کتاب

ها افزود، گروه مربیان آماده است که موضوعات را که از خود مردم بحث را به آن

ضه کند. یافته بار دیگر به آنان عرگرفته است به نحوی اصولی و منظم و صورتی بسط
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ه صورت مسائلی کگردد اما بهاتی که از جانب مردم آمده است به آنان بازمیموضوع

 باید حل گردند نه مطالبی که باید به ودیعه گذاشته شوند.

 ای، ارائۀ برنامۀ کلیآموزش پایهنخستین وظیفۀ آموزگاران 
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ان عجیب شمبارزۀ تربیتی است. مردم خود را در این برنامه خواهند یافت؛ برنامه در نظر

نخواهد نمود زیراکه از خود آنان برخاسته است. و نیز مربیان )برمبنای سرشت 

ا ها روشنودی تربیت( وجود موضوعات دانسته را در برنامه و نیز اهمیت آنگفت

 توضیح خواهند داد.

تی که در صوراگر مربیان اعتبار مالی کافی برای اجرای پژوهش موضوعی مقدماتی به

وضوع چند م –با حداقل شناخت وضعی  –توانند د، نداشته باشند، میباال گفته ش

تخاب ان« هایی که باید پژوهیده شوندرمزنامه»صورت کار بردن بهاساسی را برای به

توانند نخست با موضوعات مقدماتی شروع کنند و همزمان با آن نمایند: بنابراین می

 های موضوعی باالتری را آغاز کنند.پژوهش

از موضوعات اصلی )که در نظر من موضوع مرکزی و واجب است( مفهوم  یکی

است. تالش مردم برای بیشتر دانستن )به مفهوم ابزاری « فرهنگ»شناسانۀ مردم

شود، خواه مردم دهقان باشند و خواه کارگر اصطالح( با بحث در این مفهوم آغاز می

برنامۀ پس از سوادآموزی گام  شهری، خواه در حال فراگیری خواندن باشند و خواه به

دهند، سطح نهاده باشند. وقتی که این مردم دنیای فرهنگ را مورد بحث قرار می

 سازند.آگاهی خود را از واقعیت، که موضوعات متعدد در آن نهفته است، عیان می

درحال  رفته با روی هرچه بیشتر نقادانهکه رفته –بحث آنان با وجوه دیگر واقعیت نیز 
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نوبت خود موضوعات متعدد کند. این وجوه بهتماس پیدا می –شدن است درک

 دیگری را دربردارند.

 توانم با تاکید بگویم کهام، میبا تجربیاتی که اندوخته
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صورت تصوری در همه، یا بیشتر، ابعادش مورد بحث قرار مفهوم فرهنگ وقتی به

را فراهم کند. وانگهی پس از چند تواند وجوه مختلف یک برنامۀ آموزشی گرفت می

تقیماً توانند مسکنندگان در حلقۀ فرهنگی، مربیان میوشنود با شرکتروز گفت

وانیم تنظرشما عالوه بر این موضوعات دربارۀ چه موضوعات دیگری میبه»بپرسند: 

شوند و در ها یادداشت میدهد، پاسخدر همان حال هرکسی پاسخ می« بحث کنیم؟

 گردد.ای به گروه پیشنهاد میرت مسئلهصودم به

ت دارم من دوس»کننده ممکن است بگوید مثال، یکی از اعضای گروه شرکتعنوانبه

خیلی »وید گمربی ضمن یادداشت پیشنهاد او، می« صحبت کنیم.« گراییملیت»دربارۀ 

ای بهتجر «گرایی چه ربطی به ما دارد؟گرایی یعنی چه؟ بحث دربارۀ ملیتخوب، ملیت

هاده ای در برابر گروه نصورت مسئلهدهد که وقتی پیشنهادی بهکه من دارم نشان می

ای سی حلقۀ فرهنگ در شود. اگر )مثالً( در ناحیهای مطرح میشود، موضوعات تازه

)مربیان( با همین روش کار « کنندگانهماهنگ»یک شب تشکیل جلسه دهند، و همۀ 

ار متنوعی از مطالب موضوعی برای مطالعه خواهد کنند، گروه مرکزی مجموعۀ بسی

 داشت.

ترین مسئله برای آدمیان رسیدن به این احساس بخش مهماز دیدگاه آموزش آزادی

ها و نظرهای آشکار یا مستتری که در سبب بحث پیرامون اندیشهاست که به



 فصل سوم

 

ی خود هاشان وجود دارد، خود را صاحب و مالک اندیشهپیشنهادهای آنان و یاران

 شمارند. ازآنجاکه این طرز فکر نسبت به تربیت بر این اعتقاد استوار است که مربیمی
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شنود با وتواند و نباید خود برنامۀ آموزشی خود را ارائه دهد، بلکه باید با گفتنمی

قرار  تواند مقدمۀ تربیت ستمدیدگانمردم به این برنامه دست بیابد، این طرز فکر می

 آنان در بسط و گسترش این برنامه دخیل گردند. گیرد و
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4 
ی به وشنودهای ضدگفتای که از قالبهای عمل فرهنگیدر این فصل که به نظریه

ه شود، اشارات متعدد به نکاتی خواهد شد کیابند پرداخته میوشنودی بسط میگفت

دادن آن نکات، و خواه برای در فصول پیشین مطرح شده است: خواه برای گسترش

 کردن تاییدهای تازه.روشن

 عنوان موجوداتی اهلکنم که آدمیان، بهفصل را با تایید مجدد این مطلب شروع می

کردار، با جانوران، که موجوداتی دارای فعالیت محض هستند، تفاوت دارند. جانوران، 

س، آدمیان از جهان بیرون اند. بعکها در آن مستغرقگیرند؛ آنجهان را در نظر نمی

توانند آن را درک کنند و با کار بخشند، و با این عمل میآیند، به آن عینیت میمی

 خود آن را دگرگون سازند.

توانند آن را تعالی زیند که نمیای میکنند، در صحنهجانوران، که کار مولد نمی

 ایای از جانوران در زمینهگونه رو هربخشند. ازاین
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که به روی آدمی ها درحالیکند که خاص آن گونه است، و این زمینهزندگی می

 توانند میان خودشان در ارتباط باشند.اند، نمیگشوده
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اما فعالیت آدمیان از کنش و اندیشه ترکیب شده است: این فعالیت کردار است؛ و 

آن را  ای است کهکردن جهان است. و چون کردار است، محتاج نظریهدگرگون

ر که طوروشن کند. فعالیت آدمی نظریه و کاربرد است؛ اندیشه و کنش است. همان

 شود. تواند به لفاظی یا فلسفۀ عمل تبدیلدر فصل دوم تاکید کردم فعالیت آدمی نمی

)چاپ « اند باشدتوبا نبودن یک نظریۀ انقالبی، حرکت انقالبی نمی»گفتۀ معروف لنین 

معنی است که انقالب نه با لفاظی و نه با فلسفۀ عمل، بلکه با ( به این 1هنری کریستین

پذیرد یعنی با اندیشه و عملی که متوجه نهادهایی باشند که باید کردار، تحقق می

د رهبران تواندگرگون شوند. کوشش انقالبی برای دگرگونی بنیادی این نهادها نمی

 ین کند.تعی اجراکنندگانوان عن، و ستمدیدگان را فقط بهمتفکرانعنوان خود را به

بر اثر  کردن واقعیتی است کهاگر سرسپردگی حقیقی به مردم، که متضمن دگرگون

ن نظریه ساز نیاز داشته باشد، ایای برای عمل دگرگوناند، به نظریهآن، آنان ستم کشیده

تواند در تفویض نقشی اساسی به مردم در جریان دگرگونی قصور ورزد. رهبران نمی

توانند با ستمدیدگان مانند اجراکنندگان محضی رفتار کنند که فرصت اندیشه از ینم

قت ؛ و در حقی«کنندفکر کنند که عمل می»آنان سلب شود، و فقط مجاز باشد که 

 ن.دادن و فریفتخورده بازیوسیلۀ دشمنان قسمبازهم بازی داده شوند، اما این بار به
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ر را ب –دادن و در بعضی مواقع مسئولیت جهت -« دنکرهماهنگ»رهبران مسئولیت 

ود وسیله کردار خدانند بدینعهده دارند؛ ولی رهبرانی که کردار را برای مردم روا نمی

کنند و کنند. آنان با تحمیل گفتۀ خود بر دیگران، آن گفته را تحریف میرا فلج می
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 راستی سرسپردۀ آزادیان بهنمایند. اگر آنهای خود ایجاد میتضادی بین روی و هدف

 د.تواند پیشرفت کناندیشه و کنش دیگران نمیباشند اندیشه و کنش آنان بی

کردار انقالبی باید نقطۀ مقابل کردار نخبگان مسلط باشد، زیراکه اینان ماهیتاً 

آن  ای را تحمل کند که درتواند دوگانگی ابلهانههستند. عمل انقالبی نمی 1برابرنهادی

ندۀ  روش ای که بازتاباندوگانگی –مردم فقط پیروی از تصمیمات رهبران باشد  کردار

توانند با تجویزی نخبگان مسلط است. کردار انقالبی یگانگی است، و رهبران نمی

 ستمدیدگان همانند مایملک خود رفتار کنند.

های توانند مؤلفه، منقادسازی، و تجویز نمی«گذاریودیعه»گری، شعاردهی، فریفته

جو اند. سلطهجویانههای کردار سلطهکردار انقالبی باشند، درست به این دلیل که مؤلفه

ای ندارد مگر انکارکردن کردار راستین مردم را، انکار حق آنان یافتن چارهبرای تسلط

نودی وشتواند گفتهای خود و اندیشیدن فکرهای خویش. او نمیرا با گفتن حرف

نظر جویی خود صرفکند بدین معنی است که یا از قدرت سلطهعمل کند؛ اگر چنین 

کرده و به صف ستمدیدگان پیوسته، و یا در نتیجۀ محاسبۀ غلط قدرت را از دست 

 داده است.
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شان با مردم به شیوۀ در جهت متقابل، آن دسته از رهبران انقالبی که در روابط

راستی اند و بهر را حفظ کردهگکنند، یا خصوصیات سلطهوشنودی عمل نمیگفت

گرایی هاند و اسیر فرقکلی به بیراهه رفتهانقالبی نیستند؛ یا در درک نقش خود به

اند. ممکن است که اینان حتی به قدرت دست یابند. اما خویش، و باز هم غیرانقالبی

                                                           
1 antithetical 
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وشنودی ناشی شده باشد کامالً مورد تردید اعتبار هر انقالبی که از عمل ضدگفت

 است.

طور قطع واجب است که ستمدیدگان در جریان انقالبی شرکت کنند، آن هم با به

عنوان موضوع دگرگونی بر عهده دارند. اگر ای از نقشی که بهآگاهی فزایندۀ نقادانه

یعنی یک قسمت خودشان و یک قسمت  –صورت موجوداتی دوپهلو آنان به

ظ به انقالبی کشانیده شوند، و اگر با حف –اند کرده« خانه»شان ستمگرانی که در درون

همان دوپهلویی که وضع ستمگری با وجود آنان درآمیخته است به قدرتی برسند، به 

. حتی دوگانگی وجودی آنان 1اندکنند که به قدرت رسیدهاعتقاد من فقط خیال می

های ساالریگرایانه را تسهیل کند و به برقراری دیوانممکن است طلوع فضایی فرقه

ز امنجر شود که انقالب را به تباهی کشانند. اگر ستمدیدگان در طی جریان انقالب 

 این دوپهلویی خود آگاه نشوند،

*144* 

 

                                                           
در  شدند ومی« وارد»کند که رهبران انقالبی که به درون ستمدیدگان عالوه این خطر ایجاب میبه 1

های ستمگران مقاومت کنند. انقالبیان راستین با کردار خود با کردند، درمقابل روشمی« خانه»آنان 

گان . بعکس، وقتی که آنان با ستمدید«مستقر شوند»توانند سعی کنند که در آنان ستمدیدگان نمی

زندگی  آنان باکنند که این کار را برای آن می« بیرون کنند»کوشند تا ستمگران را از درون آنان می

 آن. درکنند، نه 
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؛ 1ای انقالبیجویانه در آن شرکت کنند تا با روحیهای انتقامممکن است بیشتر با روحیه

نوان راهی عد نه بهای برای تسلط باشنعنوان وسیلهممکن است آنان مشتاق انقالب به

 سوی آزادشدگی.به

 گرایی هستند مشکالتی داشته باشند، مشکالتای که مظهر مردمیاگر رهبران انقالبی

ب را کنند انقالنیت( تالش میو مسائل آن دسته از رهبرانی که )حتی با کمال حسن

ست با ا سنگتر خواهد بود. چنین تالشی هممردم به ثمر برسانند بسیار بزرگ برای

هایی به جریان انقالب ها و شیوهمردم، زیراکه مردم به همان روش بدوناجرای انقالب 

 کار رفته بوده است.کردن بر آنان بهشوند که برای ستمکشانده می

وشنود با مردم برای هر انقالب اصیلی ذاتاً ضروری است. این همان چیزی است گفت

وشنود توان انتظار گفتنمی کودتاسازد. از که انقالب را از کودتای نظامی متمایز می

 چشم باید داشت و ابراز زور )برای«( مشروعیت»داشت بلکه فقط فریب )برای احراز 

ردم وشنودی شجاعانه با من باید دیر یا زود گفتکردن(. یک انقالب راستیسرکوب

است. انقالب  2وشنود نهفتهرا بیاغازد. نفس مشروعیت انقالب نیز در همین گفت

 ز مردم، از بیان آنان، و از شرکتتواند انمی
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دالیلی قابل اند. بهبا این که ممکن است ستمدیدگان، که همیشه زیر یوغ دستگاهی استثمارگر بوده 1

سوده جویی بیفزایند، انقالب نباید نیروهای خود را در این بعد فرخود بعدی از انتقامفهم به پیکار انقالبی 

 سازد.
مکن که مدرحالی»رساند، گفت: گوارا را به اطالع مردم کوبا میزمانی که فیدل کاسترو مرگ چه 2

داستانی و هم بدستی با فریو هم دروغ و ترس از واقعیتاست تردید برای ما نفعی داشته باشد، اما هرگز 

 .(1967اکتبر  Gramma ،17)به نقل از روزنامۀ گراما « های انقالب نبوده است.با دروغ سالح
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ا، هموثرشان در قدرت، بهراسد. انقالب باید به مردم حساب پس بدهد، و توفیق

 های خود را صادقانه با آنان در میان بگذارد.ای غلط، و دشواریهها، محاسبهاشتباه

تر خواهد بود. این راستی انقالبیوشنود زودتر آغاز شود، نهضت بههرچه گفت

وشنود که ذاتاً برای انقالب ضروری است، به نیاز اساسی دیگری نیز ارتباط دارد: گفت

وانند حقیقتاً انسان تباط با یکدیگر نمیارتبه این نیاز که آدمیان موجوداتی هستند که بی

دادن زلۀ تنزلمنباشند، چون اساساً آفریدگانی هستند ارتباطی. جلوگیری از ارتباط به

 آدمیان است به منزلت اشیاء؛ و این کار ستمگران است، نه کار انقالبیان.

داری من از کردار، یعنی از عمل و اندیشه، حمایت از کنم، جانبتاکید می

ای نیست که آن را به یک مرحلۀ قبلی اندیشه و یک مرحلۀ بعدی عمل، وگانگید

دهند. تحلیلی نقادانه از واقعیت ممکن کند. عمل و اندیشه همزمان روی میتقسیم می

است آشکار سازد که نوع خاصی از عمل در زمان حاضر ناممکن یا نامناسب است. 

سب بودن این یا آن شکل عمل را )که کسانی که از راه تفکر ممکن نبودن یا نامنا

نند، کممکن است به آینده موکول شود یا عمل دیگری جانشین آن گردد( درک می

 عملی متهم شوند؛ تفکر نقادانه نیز عمل است.وسیله به بیتوانند بدیننمی

یء برای فهمیدن یک ش« آموزدانش-معلم»قبالً نوشتم که در تربیت کوششی که 

ر نحوی به دیگگردد، زیراکه عمل او بهدر آن شیء متوقف نمی کنددانستنی می

 آنان درک ای استعدادکند و آن شیء دانستنی میانجیسرایت می« معلمان-آموزدانش»
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گردد. همین حکم بر عمل انقالبی جاری است، بدین معنی که ستمدیدگان و می

کردن ای برای دگرگونمیانجی رهبران متساویاً موضوع عمل انقالبی هستند، و واقعیت
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سادگی از عامالن، توان از یک عامل، یا بههر دو گروه است. در این نظریۀ عمل نمی

 میان آورد.هسخن بعامالنی که در ارتباط متقابل هستند توان از صحبت کرد، بلکه می

بی النظر برسد که این سخن دال بر تقسیم و دوگانگی، و گسیختگی نیروهای انقشاید به

رد: بر ها، داللت داها، یعنی بر همدلی بین آنباشد؛ اما درست بر نقطۀ مقابل این فرض

ر بینیم: رهبران دمشارکت نیروهای انقالبی. جدا از این همدلی یک دوگانگی را می

یک سو و مردم در سویی دیگر، عیناً نسخۀ دوم روابط ستمگری. نفی همدلی در جریان 

وشنود با مردم به بهانۀ سازماندهی مردم، و تقویت نیروی فتانقالبی، اجتناب از گ

انقالبی، یا تدارک یک جبهۀ واحد، همه و همه در واقع ترسی است از آزادی، ترس 

از مردم یا نداشتن ایمان نسبت به آنان. اگر مردم نتوانند مورد اعتماد باشند دلیلی برای 

صورت نگرفته است،  برای مردمتی آزادی آنان وجود ندارد؛ در این حالت انقالب ح

 : یک نفی کامل وجود خود.مردم برای رهبران صورت پذیرفته« وسیلۀبه»بلکه 

ود، شوسیلۀ رهبران برای مردم، و نه توسط مردم برای رهبران، انجام میانقالب نه به

پذیرد. رت میکنند صوناپذیر عمل میوسیلۀ هر دو دسته که با یکپارچگی خللبلکه به

 وسیلۀ رویاروییآید که رهبران تجلی آن را بهوجود میاین یکپارچگی زمانی به

 کسان است که همهفروتنانه و مهرآمیز و دلیرانه با مردم گواهی دهند. و نه چن
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را شجاعت کافی برای این رویارویی است. اما زمانی که آدمیان از این روبروشدن 

جای کنند؛ بهمثابۀ شیء رفتار میشوند و با دیگران بهیناپذیر مکنند، انعطافاحتراز می

ها گریزند؛ و اینوجوی حیات، از آن میجای جستکشند؛ بهتغذیۀ حیات، آن را می

 جمله خوی ستمگران است.
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برای  رویارویی آدمیان در جهان –وشنود شاید بعضی فکر کنند که تاکید بر گفت

چیز است. اما هیچ 1گرایانهوحانه و آرمانی و ذهنلاعتقادی ساده –ساختن آن دگرگونه

تر نیست از وجود آدمیانی در جهان و با جهان، و آدمیانی با آدمیان تر و عینیواقعی

 شکل طبقات ستمگر و ستمکش.دیگر، و آدمیانی در مقابل دیگران به

وجود بها زا رپردازد که این وضع مردمیکردن واقعیتی میانقالب راستین به دگرگون

این  توانندشود نمیوسیلۀ آن واقعیت تامین میشان بهآورد. کسانی که منافعمی

اصل شان حدگرگونی را انجام دهند؛ این دگرگونی باید توسط مظلومان همراه رهبران

د آن بخش باشد؛ به این معنی که رهبران بایشود. ولیکن این حقیقت باید اساساً نتیجه

ارکت با مردم تجسم بخشند. در این مشارکت هر دو دسته با حقیقت را از طریق مش

ر باشند، در کردا« خودگماشته»سادگی جای آن که بهکنند و رهبران بههم رشد می

 گردد.شان تایید میشوند، یا رهبریرهبری منصوب میخود با کردار مردم به

که وضع عینی  ابندیبسیار کسان که به بینشی ماشینی از واقعیت مقید هستند، درنمی

 دمیان درک آنان از جهان را مشروطآ
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ها و نحوۀ رفتار آنان را با جهان مشروط نوبت خود نگرشسازد، و این درک بهمی

 2خود دگرگون شودطور خودبهتواند بهپندارند که واقعیت میکند. آنان میمی

                                                           
 .پذیر نیستوشنودی بین دو متخاصم صورتکنم که رویاروییِ گفتبار دیگر تکرار می 1
ایی هد، دورهها طبقات مسلط از ثبات برخوردار هستنهایی که در خالل آندوره»نویسد: گلدمن می 2

های کارگری باید از خود در برابر دشمن قدرتمندی دفاع کنند که هر لحظه ها جنبشکه در آن

وسیالیستی( گرایانه )سکند و در همه حال بر مسند قدرت استوار است، طبیعتاً ادبیاتی جامعهتهدیدشان می

ر ی که باید کنار زده شوند، و بواقعیت، و بر موانع« مادی»آورند که متکی است بر عنصر وجود میبه

 «تاثیر ناچیز آگاهی و عمل آدمی.



 ستمدیدگان آموزش

 

، و ای طرح گرددلهصورت مسئوسیلۀ آدمیان بهکه درک نادرست واقعیت بهآنبی

وسیلۀ عملی انقالبی شعوری رشد یابد که کمتر و کمتر دروغین است. هیچ که بهآنبی

واقعیت تاریخی وجود ندارد که در عین حال واقعیتی مردمی نباشد. هیچ تاریخی 

میان شود. فقط تاریخ آدآدمیان وجود ندارد، و هیچ تاریخی برای آدمیان یافته نمیبی

کند( شود و )همچنان که مارکس اشاره میه توسط آدمیان ساخته میوجود دارد ک

خ ها در تاریها حق شرکت آنسازد. وقتی که از اکثریتنوبت خود آدمیان را میبه

. برای شوندآیند و ازخودبیگانه میسلطه درمیها تحتعنوان کارساز سلب شود آنبه

کاری که هدف هر انقالب  –د آن که وضع مردم از کارپذیر به کارساز تبدیل شو

م گردد هآید که آنان دربارۀ واقعیتی که باید دگرگونالزم می –راستین است 

 بیندیشند و هم عمل کنند.

شد تایید کرد که آدمیان، به صرف اندیشیدن در حقیقت کمال مطلوب بود اگر می

وند. شمی زدربارۀ واقعیت ستمگری، و کشف این که کارپذیر هستند، تبدیل به کارسا

 اما از آنجا که چنین درکی به
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 شوند، همانطورنفس خود و در نفس خود به معنی آن نیست که آدمیان کارساز می

در کار پژوهش تایید کرده است، بدین معنی است که آنان  1که یکی از همکارانم

ضع تازۀ و هستند، انتظاری که آنان را به تکاپو برای تحکیم« کارسازان در صف انتظار»

 دارد.خود وامی

                                                           
ای برای امریکاییان التین در ، از مردم هندوراس، در دورهFernando Garciaفرناندو گارسیا  1

 .1967سانتیاگو، در سال 



 فصل چهارم 

 

از سوی دیگر باورکردن این که فلسفۀ عمل )که غیر از عمل اصیل است( راه انقالب 

راستی منتقد خواهد شد که در میان است، فرضی است باطل. آدمی در صورتی به

 عنان با تفکری انتقادی باشد که بیشمیدان عمل زندگی کند، یعنی هرگاه عمل او هم

ز اندیشیدن او سروصورتی بدهد و به او توانایی بخشد که در معرفت طراز پیش به

سطحی باالتر نقل کند، سطحی که او را به ای که دربارۀ واقعیت دارد بهلوحانهساده

درک علل واقعیت قادر سازد. اگر رهبران انقالبی این حق را برای مردم منکر شوند، 

ران اند. رهبنیز آسیب زده –د یا حداقل تفکر درست خو –در ظرفیت تفکر خود 

 مردم بیندیشند. با توانندمردم فکر کنند؛ بلکه فقط می برایمردم یا بیتوانند انقالبی نمی

ند این کنند، هرچو می –مردم فکر کنند توانند بیاز سوی دیگر، نخبگان مسلط می

باشد  یندیشند،دارند که آن قدر تنزل کنند که دربارۀ مردم بنعمت را بر خود روا نمی

وشنود یا که آنان را بهتر بشناسند تا موثرتر بر آنان مسلط شوند. درنتیجه هر نوع گفت

هایی است «ابالغیه»ها، درواقع برای به ودیعه سپردن ارتباط ظاهری بین نخبگان و توده

 کننده تهیه شده است.ها به نیت اعمال تاثیری رامکه محتوای آن
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؟ به دلیل شوندکنند، ضعیف نمی، با وجود آن که با مردم فکر نمیچرا نخبگان مسلط

اگر  دهند.آن که مردم برابرنهاد آنان را، که درست علت وجود آنان است، تشکیل می

خواستند با مردم فکر کنند، دیگر تضادی در میان نبود و آنان دیگر نخبگان می

ر صحیح ران هر عصر آنچه الزمۀ تفکگتوانستند مسلط باقی بمانند. از دیدگاه سلطهنمی

 نویسد:می« 1نیبور»است، فکرنکردن مردم است. 

                                                           
1 Niebuhr 
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نامی، که آخرین رئیس انجمن همایونی بود، ایرادهایی گرفت  1آقای گیدی

هرقدر که طرح آموزش طبقات »تواند با وضع هر کشوری جور باشد: که می

برای اخالق و ظاهر آراسته باشد، در عمل کارگر فقیر از جنبۀ نظری به

 گزاران خوبیجای آن که آنان را خدمتآور است؛ بهبختی آنان زیاننیک

شود که سهم خود برای کشاورزی و سایر مشاغل فعال بارآورد، سبب می

برداری بیاموزد، جای آن که به آنان فرمانرا در زندگی خوار بشمرند؛ به

ش و متمرد بینیم، سرکآنان را، چنان که در کشورهای صنعتی می

ها انگیز و کتابهای فتنهآورد؛ آموزش آنان را قادر به خواندن جزوهبارمی

کند؛ آموزش آنان را نسبت به مقامات و نشریات فاسدی علیه مسیحیت می

گذار الزم خواهد دید سازد و در اندک مدتی قوۀ قانونباالتر گستاخ می

 «ازد.کار اندکه بازوی نیرومند قدرت را علیه آنان به
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خواهند، هرچند درواقع خواست )و آنچه نخبگان امروزی میآنچه آقای گیدی می

شمارند( آن است آنان آموزشی عمومی را با آن بدگمانی و به آن آشکاری مردود نمی

توانند با عنوان طبقۀ ستمگر، نمیهای هر زمان، بهکه مردم فکر نکنند ازآنجا که گیدی

 دانند که مردم برای خودشان فکر کنند.را هم جایز نمیمردم بیندیشند این 

این مطلب در مورد رهبران انقالبی صادق نیست؛ اگر اینان با مردم فکر نکنند، نیروی 

دهندۀ آنانند، نه فقط موضوع اندیشۀ های تشکیلدهند. مردم قالبحیاتی را از دست می

ا هم دربارۀ مردم فکر کنند ت ایشان. اگرچه ممکن است الزم شود که رهبران انقالبی

آنان را بهتر درک کنند، ولی این تفکر با تفکر نخبگان تفاوت دارد؛ زیراکه در 

                                                           
1 Giddy 
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فکرکردن پیرامون مردم برای آزادکردن )و نه سلطه یافتن بر( آنان، رهبران از خود 

 .یاراناست و این یک اندیشۀ  اربابانگذارند. آن یک تفکر مایه می

خود، فقط به یک قطب مسلط و یک قطب زیر سلطه احتیاج دارد  سلطه، بنابر ماهیت

که با یکدیگر در تضاد برابرنهادی باشند. آزادسازی انقالبی که به حل این تضاد اهتمام 

کند که در خالل ای را ایجاب میها، وجود گروه رهبریبراین قطبورزد، عالوهمی

دا کشیدگی مردم وحدت پیحالت ستمشود. این گروه رهبری یا با این اهتمام ظاهر می

 ند، یا اصالً انقالبی نیست، فقط،کمی
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 گذاشتن چیزی از خود، و قصور درگران، فکرکردن دربارۀ مردم بدون مایهمانند سلطه

 اندیشیدن با مردم، موجب از دست رفتن خصلت انقالبی گروه رهبری خواهد شد.

ت کنند و اصالستمکشان اعاشه می« زندۀهای الشه»در جریان ستمگری، نخبگان از 

یابند؛ در جریان انقالبی، برای خود را در رابطۀ عمودی میان خود و ستمدیدگان می

آیند فقط یک راه برای اصالت یافتن وجود دارد: مردن، رهبرانی که از میان جمع برمی

 تا همراه ستمدیدگان تولدی دیگر یافتن.

کند، اما برکسی دیگر ستم میستمگری کسی توان گفت که در جریانحق میبه

سازد، و نیز توان گفت که در جریان انقالب کسی کس دیگری را آزاد مینمی

توان گفت که آدمیان با کند، بلکه میتوان گفت که کسی خود را آزاد مینمی

سازند. آنچه گفته شد نه برای کاستن از اهمیت مشارکت هم یکدیگر را آزاد می

تواند نقالبی است، بلکه بعکس، برای تاکید بر ارزش آنان است. چه چیز میرهبران ا

« ینیان خاکنفر»، و با «وازدگان زندگی»تر از زیستن و کارکردن با ستمدیدگان، با مهم

تنها علت وجودی خود را، بلکه انگیزۀ تشویق و باشد؟ رهبران انقالبی باید نه
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 سبب همینبند. رهبران انقالبی بهکردن خویش را در این مشارکت بیاترغیب

تند از نتوانس –شان سبب همان ماهیتبه –توانند آنچه را نخبگان حاکم شان میماهیت

 پایان برسانند.راهی صحیح انجام دهند به

نی با ستمدیدگان از جوانمردی دروغی –عنوان یک طبقه به –هرگونه نزدیکی نخبگان 

ند توانشت. ولی رهبران انقالبی نه میخیزد که در فصل یکم شرحش گذبرمی

 جوانمردانی دروغین باشند و نه
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ش که نخبگان ستمگر با زیرپا گذشتن مردم پیتوانند دیگران را بازی دهند. درحالیمی

راین توانند پیشرفت کنند. بنابروند، رهبران انقالبی فقط در مشارکت با مردم میمی

ضرورت به که فعالیت انقالبیانگرایانه باشد، حال آنیتواند مردمفعالیت ستمگران نمی

 چنین است.

ن گیرند. اما علم و فبهره می« علم»گرایی انقالبی هر دو از نامردمی ستمگران و مردمی

اند؛ حال آن که در «اشیاء»کردن مقام آدمیان به سطح در خدمت گروه اول برای نازل

. ولیکن روندکار میشدن بهتکریم مردمی گرایی انقالبی برای تایید وخدمت مردمی

ستمکشان باید کارسازان جریان اخیر شوند، مبادا که همچنان به صورت کارپذیر 

 عالیق علمی باقی بمانند.

تواند با ستمدیدگان همانند اشیا و اموری رفتار کند گرایی علمی انقالبی نمیمردمی

ویز شود. با هایی برایشان تجل( نسخهوتحلیل شوند )و برمبنای آن تحلیکه باید تجزیه

لک های مسگونه رفتارکردن منجر به سقوط در یک از افسانهستمدیدگان بدین

کردن جهل. این افسانه مستلزم وجود کسی است که شود: یعنی در مطلقستمگران می

 کند خود وکند. آن کس که این حکم را صادر میحکم نادانی دیگری را صادر می
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ه بدانند؛ اند کدانند، یا برای این زاده شدهستاید که میعنوان کسانی میا بهاش رطبقه

ضرورت کند. کلمات طبقۀ او همه بهرو دیگران را موجودهایی بیگانه تعریف میازاین

حمیل اند تشان دزدیده شدهها را بر ستمدیدگانی که کلماتهستند، و او آن« حقیقت»

زدند دکند. آن کسانی که کلمات دیگران را می کوشد که تحمیلکند، یا میمی

 استعدادهای تردیدی عمیق نسبت به
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گویند و سخن آن دانند. هر زمان که سخن میپرورند و آنان را نااهل میدیگران می

شتری شنوند، دلبستگی بیاند نمیزدن و اظهارنظر کردن منع شدهکسانی را که از حرف

کردن، و دستوردادن، و حکم راندن. ای به رهبریذوق تازه کنند، وبه قدرت پیدا می

د. در چنین دهنوجود آن کسی زندگی کنند که به او فرمان میتوانند بیآنان دیگر نمی

 وشنود ناممکن است.اوضاعی گفت

توانند افسانۀ نادانی مردم را گرای انقالبی نمیاز سوی دیگر رهبران علمی و مردمی

د؛ بودن این ادعا شک کننحق ندارند حتی برای یک لحظه در افسانهباور کنند. آنان 

راکه زی –دانند چیز را میتوانند معتقد باشند که خودشان، و فقط خودشان، همهنمی

حق خود را کردن دربارۀ مردم است. هرچند ممکن است بهاین اعتقاد به معنی شک

ه با سطح از دانش انقالبی هستند ککسانی بدانند که بر اثر شعور انقالبی دارای سطحی 

توانند خود و شعور خود را بر وقوف تجربی مردم متفاوت است، با وصف این نمی

وشنود راه مردم تحمیل کنند. آنان نباید برای مردم شعار بدهند، بلکه باید با آنان گفت

به وقوف  تدریجبیندازند تا وقوف تجربی مردم، با تغذیه از معرفت نقادانۀ رهبران، به

 بر علل واقعیت تبدیل شود.
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یح کنند. بودن جهل مردم را تقبدلی است توقع این که نخبگان ستمگر افسانۀ مطلقساده

نقض غرض خواهد بود اگر رهبران انقالبی مجبور نباشند که چنین کنند، و نقض 

ت سغرضی بیشتر اگر آنان برطبق آن افسانه عمل نمایند. وظیفۀ رهبران انقالبی آن ا

کردن ساز هایی را که نخبگان ستمگر برای ستمتنها این افسانه را، بلکه همۀ افسانهکه نه

 برای مردم طرح کنند. اگر رهبران صورت مسئلهاند بهکرده
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های ستمگری صاحبان سلطه اصرار ورزند، جای این کار در تقلید از شیوهانقالبی به

اهند گفت: در اوضاع خاص تاریخی ممکن است مردم به یکی از این دو راه پاسخ خو

وند؛ گذارند رام شای که رهبران در آنان به ودیعه میوسیلۀ محتوای مطالب تازهکه به

ها خانه کرده را که ستمگر در درون آن« ایکلمه»در اوضاعی دیگر ممکن است از 

 شوند. انقالبیکنند. در هیچ یک از این دو حالت آنان انقالبی نم 1کند، رمتهدید می

 در حالت اول خیالی بیش نیست، و در حالت دوم امری ناشدنی است.

                                                           
ی هم عضو گروهی انقالب تواندآید. حضور کسی )میحتی بر زبان هم نمی« کلمه»ها این بعضی وقت 1

کرده را مورد تهدید قرار دهد برای آن که موجب شود « خانه»نباشد( که بتواند ستمگر در درون مردم 

 مردم در موضعی ویراننگر قرار گیرند کافی است.

یک بار دانشجویی برای من حکایت کرد که چگونه در مجمعی روستایی در امریکای التین کشیشی 

دند، تقبیح انداخته بو« خطر»خواند به می« ایمان کاتولیکی»ونیست را، که آنچه او متعصب حضور دو کم

دادند، زنده کرد. همان شب دهقانان جمع شدند تا آن دو آموزگار را که کودکان محلی را درس می

زنده بسوزانند. شاید آن کشیش در خانۀ آن آموزگاران کتابی را دیده بود که در پشت جلد آن عکس 

 ریشویی چاپ شده بود و...مرد 
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نود به وشکنند که چون جریان گفتنیت ولی گمراه، فرض میبعضی اشخاص خوش

 )که تصادفاً چنین نیست(، 1کشددرازا می
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د از پیروزشدن بع به انجام برسانند، و« ابالغیه»وسیلۀ ارتباط و بهآنان باید انقالب را بی

عالوه این روش را چنین انقالب حرکت آموزشی تمام و کمالی را شروع کنند. به

زش دست گرفتن قدرت ممکن نیست بتوان آموگویند قبل از بهکنند که میتوجیه می

 تحقق بخشند. –بخش را آموزش آزادی –را 

 ۀ اساسی از اظهارات فوق را تحلیلشایسته است که چند نکت
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لی وشنود با مردم اعتقاد دارند، وضرورت گفتکنیم. این کسان )یا بیشتر آنان( به

وشنود پیش از رسیدن به قدرت ممکن باشد. وقتی که آنان اعتقاد ندارند که این گفت

نقادانه  شیوۀ آموزشیگرفتن قدرت بهدستامکان آن را که رهبران بتوانند قبل از به

عنوان یک در حقیقت به نفی کیفیت آموزشی انقالب بهکنند، عمل نمایند نفی می

رف پردازند. از طشود، می انقالب فرهنگیشود تبدیل به که آماده می عمل فرهنگی

                                                           
ت. یک وشنود و عمل انقالبی نیسای بین گفتخواهم تاکید کنم که هیچ دوگانگییکبار دیگر می 1

جوهر  وشنودوشنود و یک مرحلۀ دیگر برای انقالب وجود ندارند. بعکس، گفتمرحله برای گفت

عمل خود را متوجه موضوع « نهمیان فاعال»صورتی عمل انقالبی است. در نظریۀ این عمل، عامالن به

وسیلۀ سازی آدمیان )که بهکنند و این عمل را از طریق مردمهاست،( می)یعنی واقعیت، که میانجی آن

 دهند.عنوان هدف انجام میپذیر است( بهساختن آن واقعیت انجامدگرگون

ام رتی ساده انجصووشنودی است، طرح باال بهدر نظریۀ عمل ستمگرانه، که در ذات خود ضدگفت

شان دهند و هدفشود. عامالن تواماً، هم واقعیت و هم ستمدیدگان را موضوع عمل خود قرار میمی

 داشتن واقعیت ستمگر( است.وسیلۀ باقی نگاهداشتن ستمگری )بهنیز باقی نگاه
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دیگر، آنان عمل فرهنگی را با آموزش جدیدی که باید پس از کسب قدرت انجام 

 کنند.گیرد، خلط می

ی نخبگان ستمگر اجرای آموزش لوحی است ازراستی سادهام که بهازاین گفتهپیش

بخش را توقع داشتن. اما ازآنجاکه، هرچه باشد، انقالب ماهیتی آموزشی دارد، آزادی

بخش نباشد انقالب نیست، در دست گرفتن قدرت فقط یک بدین معنی که اگر آزادی

، ازانقالبدورۀ پیشاز جریان انقالب است.  –هرقدر هم که قاطع باشد  –لحظه 

ریان، در درون جامعه ستمگر واقع شده است و فقط در چشم وجدان انقالبی عنوان جبه

 هویدا است.

عنوان موجودی اجتماعی، متولد شده است؛ و تا انقالب در درون جامعۀ ستمگر به

های نهفتۀ آن موجود تواند به تواناییشود نمیجایی که عمل فرهنگی شمرده می

ته نباشد. هر موجودی در درون خود بر اثر اجتماعی که از آن سربرآورده است وابس

ه از شود(. عواملی کیابد )یا دگرگون میتاثیر متقابل تضادهای خود گسترش می

حال که ضروری هستند، فقط زمانی موثر توانند کنند، درعینخارج شرایطی تحمیل می

 های نهفته منطبق شوند.ن تواناییبود که بر آ
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درت گرفتن قدستوجود آمده است؛ بهستمگر کهنسال به تازگی انقالب در جامعۀ

فقط لحظۀ حساسی است در جریان پیوستۀ انقالب. با دیدی پویا، و نه ایستا، از انقالب، 

 مطلقی وجود ندارد که لحظۀ کسب قدرت حد فاصل آن دو باشد.« بعد»و « قبل»هیچ 

ر جریان پیوستۀ آید، برآن است که دوجود میانقالب که در شرایطی عینی به

ای از آدمیان جانشین وضع ستمگری شود. خصلت آزادسازی با گشایش جامعه

، باید سازدنیز می« انقالب فرهنگی»وشنودی انقالب، که آن را یک آموزشی و گفت
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در همۀ مراحل انقالب حضور داشته باشد. این خصلت آموزشی موثرترین ابزار است 

ساالری به موسسه شدن یا طبقاتی شدن در یک دیوانبرای بازداشتن انقالب از تبدیل 

 شود که به ارتجاعوسیلۀ انقالبیانی اجرا میضدانقالبی، زیراکه ضدانقالب به

 گردند.بازمی

 وشنود با آنان پیش ازوشنود ندارند، گفتای در گفتجایی که چون مردم، تجربه

ه م ناممکن است زیراکرسیدن به قدرت ناممکن باشد، رسیدن به قدرت هم برای مرد

اند. جریان انقالبی پویاست، و در این پویش مستمر، و تجربهآنان در کاربرد قدرت بی

ورسم در عمل و اندیشه مردم با رهبران انقالبی، است که مردم و رهبران راه

گیرند. )و مطلب به همان اندازه آشکار وشنود و استفاده از قدرت را باهم یاد میگفت

 گیرد، نه در کتابخانه.(گوییم آدمی شناکردن را در آب یاد میاست که ب

جویی. ای برای سلطهوشنود با مردم نه امتیاز است و نه هدیه، و مسلماً نه هم شیوهگفت

ای است قدمهجهان م« نامیدن»عنوان رویاروشدن مردم با هم برای وشنود بهگفت

 شدنواجب برای مردمی

*159* 

 :1پترویچقول گایو آنان، به

عمل آزاد فقط آن عملی است که آدمی با آن بتواند دنیایش و خودش را 

دگرگون سازد... یک شرط مثبت آزادی وقوف به مرزهای ضرورت است، 

یافتن به جامعۀ های آفرینندۀ آدمی. تالش برای دستو آگاهی از امکان

                                                           
he Marx in tو نیز  276-274( 1965ویراستۀ اریک فروم )نیویورک.  Socialist Humanismاز  1

Mid-Twentieth Century  نوشتۀGajo Petrovic. 
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که  نیای نخواهد بود مگر زمایافتن به چنین جامعهآزاد تالش برای دست

 وسیله درجۀ باالتری برای آزادی فردی آفریده شود.بدین

اگر این دید حقیقت داشته باشد خصلت جریان انقالبی در سطح بسیار عالی آموزشی 

نان؛ و کاری با آاست. بنابراین راه انقالب مستلزم روراست بودن با مردم است، نه نهان

همانطور که لنین اشاره کرده است،  اعتمادی به آنان. ومشارکت با مردم است، نه بی

مردم باشند تا در ا بهرچه انقالب بیشتر به نظریه نیاز داشته باشد، رهبران آن باید بیشتر 

 مقابل قدرت ستمکاری بهتر ایستادگی کنند.

وشنودی های عمل ضدگفتتری از نظریههای کلی به تحلیل مفصلبرمبنای این گفته

 م.پردازیوشنودی میو عمل گفت

 پیروزی

 وشنودی نیاز به پیروزی است.دگفتنخستین سرشت عمل ض
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وشنودی باشد در روابطش با کسان دیگر پیروزشدن بر آنان هدف کسی که ضدگفت

ترین ین تا مالیمترترین و از کوبندهاست، پیوسته و به هر وسیله، از شدیدترین تا ظریف

 ترین( وسایل.)پدرمآبانه

د های خوم داشتن یک غالب و یک مغلوب است. پیروزمند هدفهر پیروزی مستلز

سازد. او هیأت وجودی خود کند و آنان را مایملک خود میرا بر مغلوبان تحمیل می

برند و موجودهای سازد، و آنان این شکل را به درون میرا بر آنان تحمیل می

ای که آدمیان پیروزیاند. داده« خانه»شوند که کس دیگری را در خود ای میدوگانه

 دوستانه.آورد، هم از آغاز عملی است مردهپایین می« اشیاء»را تا مرتبۀ 
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وشنودی جزء جدانشدنی وضع واقعی و عینی طور که عمل ضدگفتدرست همان

وشنودی برای انهدام انقالبی آن وضع ضروری است. ستمگری است، عمل گفت

شنودی است نه در عالم تجرید. اول ووشنودی یا ضدگفتآدمی در این جهان گفت

شود تا بعد ستمگر گردد، بلکه در یک زمان هم این است و وشنودی نمیضدگفت

عنوان وشنودی برای ستمگر بههم آن. در یک وضع عینی ستمگری، خصلت ضدگفت

ۀ نه فقط از جنبۀ اقتصادی، بلکه از جنب –ای برای ستم بیشتر ضروری است وسیله

اکه از مظلومان حق صحبت و ابراز مقصود، و فرهنگ آنان سلب شده فرهنگی هم، زیر

ای آن وشنود برای بقپس، بعد از شروع وضع ستمگری مخالفت با گفتاست. و ازآن

 ضروری است.

تواند وشنود نمیوشنودی است، گفتبخشی در ذات خود گفتازآنجاکه عمل آزادی

 امری متأخر برآن باشد، بلکه باید
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 وشنود یکو همراه آن باشد. و چون آزادسازی باید شرطی دائمی باشد، گفت مالزم

 .1شودبخش میجنبۀ مداوم عمل آزادی

وشنودی میل به پیروزی )یا بهتر بگویم ضرورت پیروزی( همیشه در عمل ضدگفت

کنند که در آدمیان خصلت حضور دارد. بدین منظور ستمگران سعی می

ا توانند این انهدام رهدم سازند. ازآنجاکه ستمگران نمیجهان را من« درنظرگیرندگی»

                                                           
ردن هر کای وظیفۀ اخالقی قدرت جدید سرکوبمجرد به قدرت رسیدن یک انقالب تودهاین که به 1

رو بدین معنی نیست که انقالب با خصلت هیچمنظور اعادۀ قدرت ستمگرانه است بهتالشی به

لی و ستمکشان وشنود بین ستمگران قبل از انقالب گفتوشنودی خود در تضاد قرار گرفته باشد. قبگفت

 ازآن نیز همچنان ناممکن خواهد ماند.پذیر نبود؛ پسبه عنوان طبقات متخاصم امکان
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ای سازند. ستمگران برای آن که دنیایی از حدکمال برسانند باید جهان را افسانهبه

نیرنگ را که برای باالبردن ازخودبیگانگی و انفعال ستمکشان و منقادان طرح شده 

 کنند کهایی ابداع میهاست موردتوجه و مالحظۀ آنان قرار دهند، یک سلسله روش

صورت کنند و برعکس آن را بهصورت مسئله جلوگیری میاز هرگونه ارائۀ جهان به

چیزی که آدمیان باید خود را  –سازند گر میموجودی ثابت و چیزی محتوم جلوه

 صورت تماشاگران صرف با آن مطابقت دهند.به

را از طریق انقیاد درحال شدن به مردم، تا آنان برای ستمگران ضروری است نزدیک

برای  بودن است و نه موجبیانفعال نگاه دانرد. ولیکن این نزدیکی، نه مستلزم با مردم

ود که برای شهایی انجام میگذاری افسانهوسیلۀ ودیعهارتباط حقیقی. این نزدیکی به

 مثالً این افسانه که نظام ستمگر حفظ وضع موجود ضروری هستند،
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شان بخواهد کار است؛ این افسانه که همۀ آدمیان آزادند که هرجا دل« آزاد ایجامعه»

نبال کار دتوانند آن را ترک کنند و بهکنند، و اگر کارفرمای خود را دوست ندارند می

ذا شایستۀ گذارد و لاحترام می« حقوق بشر»دیگری بگردند؛ این افسانه که این نظام به 

 تواند خود صاحبرکسی که کارگری ماهر باشد میتقدیر است؛ این افسانه که ه

دازه گردی به همان انها بدتر، این افسانه که هر فروشندۀ دورهو از این –کارخانه بشود 

؛ افسانۀ حق آموزش و پرورش برای -ای بزرگ مدیر است که صاحب کارخانه

به  د،رونکه کسر کوچکی از کودکان برزیلی که به دبستان میهمگان، درحالی

ی دانی با کمی»که سوال یابند؛ افسانۀ برابری همۀ آدمیان، درحالیدانشگاه راه می

عنوان هنوز میان ما رایج است؛ افسانۀ قهرمانی طبقات ستمگر به« کنی؟صحبت می

؛ افسانۀ نیکوکاری و «گراییتوحش ماده»در برابر « تمدن مسیحی غرب»مدافعان 
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دهند عنوان طبقه انجام میراستی بهی که آنان بهکه کارجوانمردی نخبگان، درحالی

نۀ صورت افساانتخاب است )که متعاقباً استادانه به« اعمال خوب»دادن بزرگ جلوه

المللی از جانب پاپ یوحنای آید که در سطح بینای درمی«غرضانهمساعدت بی»

وظایف خود »ط نخبگان مسل؛ این افسانه که 1شدت مورد انتقاد قرار گرفت(سیزدهم به

 را تشخیص
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طوری که مردم باید با اظهار ، پیشرفت و ترقی مردم را خواستارند به«دهندمی

های این نخبگان را بپذیرند و خود را با آنان مطابقت دهند؛ این افسانه شناسی گفتهحق

وان پایۀ عنکه شورش گناهی است به درگاه پروردگار؛ افسانۀ مالکیت خصوصی به

رشد شخصیت انسانی )مادام که ستمگران تنها آدمیان راستینند(؛ افسانۀ  اصلی

کوشندگی ستمگران و تنبلی ستمکشان و نیز افسانۀ فروتری ذاتی اینان و برتری خلقتی 

 .2آنان

                                                           
دادن به اند باید دقت کنند که مبادا ضمن کمکعالوه، کشورهایی که از جنبۀ اقتصادی رشد یافتهبه» 1

ها هند و آننفع خود تغییر دسی موجود در آن کشورها را بهکشورهای فقیرتر، کوشش کنند تا وضع سیا

 را به زیر سلطه درآورند.

هایی بشود، آشکارا صورت دیگری است از استعمار که، با وجود تغییر نام، اگر احتماالً چنین تالش

ابط ی رواند. وقتهاست، که بسیاری از کشورها امروزه آن را کنار گذاشتهفقط بازتاب سلطۀ قبلی آن

ه نقل از بخشنامۀ ب« افتد.ها به خطر میالمللی بدین ترتیب با مانع مواجه شود پیشرفت منظم همۀ خلقبین

 .Mater et Magistraپاپ یوحنای سیزدهم، از نامۀ 
وید: گآلبر ممی دربارۀ تصویری که استعمارگر از استعمارشده برای خود ساخته است چنین می 2

گیرد عامل سازندۀ شخصیت کند، و تصمیم میمی« نهادی»در استعمارزده پروری را استعمارگر تن»

، شرکت سهامی 100زده باشد. چهرۀ استعمار، چهرۀ استعمارزده، ترجمۀ هما ناطق، ص استعمار

 ، تهران.1349انتشارات خوارزمی، 
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تواند فهرست کند( که عجین های دیگری که خواننده میها )و افسانههمۀ این افسانه

یار منظم های بسوسیلۀ دستگاهامری اساسی است، به ها برای انقیاد ستمکشانشدن آن

چنان « شوندارتباط جمعی به آنان ارائه می»های تبلیغاتی و شعارپراکنی، از طریق رسانه

 !1که گویی چنین ازخودبیگانگی عبارت از ارتباط واقعی است

ضرورت، حال، و بهای وجود ندارد که درعیندر مجموع، هیچ واقعیت ستمگرانه

ه در آن کوشنودی نیست وشنودی نباشد، همانطور که هیچ نظام ضدگفتگفتضد

 آن که خستهستمگران، بی
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شوند، برای پیروزی بر ستمکشان نکوشند. در روم باستان نخبگان مسلط از ضرورت 

د آنان را نرم کنن»کردند تا آن که برای مردم صحبت می« نان و سیرک»آوردن فراهم

و آرامش خود را تامین نمایند. نخگبان مسلط امروزی مانند «(« ه اصلیگنا»روایت )به

نان و  با دادن یا بی دادن –ای به نیازداشتن به غلبه بر دیگران نخبگان مسلط هر دوره

قتی کند؛ آنچه تا وهای غلبه به تاریخ تغییر میدهند. محتوا و روشادامه می –سیرک 

 است. راندندوستانۀ ستمکند شهوت مردهنمیکه نخبگان مسلط وجود دارند تغییر 

 کردنانداختن و حکومتتفرقه

این یکی دیگر از ابعاد اساسی نظریۀ ستمگرانه است که به قدمت خود ستمگری است. 

چون اقلیت ستمگر اکثریت ستمکش را منقاد و زیرسلطۀ خود دارد، باید آن را 

تواند کۀ قدرت باقی بماند. اقلیت نمیقطعه کند و بدان صورت نگاه دارد تا بر اریقطعه

شک این کار به معنی تهدید به خود اجازۀ تحمل یگانگی مردم را بدهد، زیراکه بی

 هروسیله )از جمله خشونت( هر اقدامیجدی برتری خود آن است. بنابراین ستمگران به

                                                           
 ها.های گروهی است نه خود آنآنچه مورد انتقاد است نحوۀ استفاده از رسانه 1
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ار دشکلی ابتدایی، حس نیاز به وحدت را در ستمکشان بیرا که ممکن باشد، حتی به

هایی مانند وحدت و سازمان و مبارزه در دم برچسب سازند. مفهومکند متوقف می

خطرناکند،  –برای ستمگران  –خورند. درواقع، این مفاهیم مسلماً می« خطرناک»

 بخش ضروری است.زیراکه درک آن مفهوم برای اعمال آزادی

 ت که ستمکشان را بیشتر ضعیف کند،به سود ستمگر اس
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تر ن را از هم جدا سازد، و در میان آنان شکاف اندازد و هر روز شکاف را عمیقآنا

ساالری وانهای دیترین شیوهشود، از کوبندهکند. این کار با وسایل گوناگون انجام می

دهند و در آنان این های عمل فرهنگی که با آن مردم را بازی میدولتی تا صورت

 کنند.شان میدارند کمکآورند که وجود میاحساس را به

صاحب  وسیلۀ مسئوالنگاه بههای فرهنگ ستمگرانه که تقریباً هیچیکی از سرشت

شود این است که پیوسته دل به نظریۀ درستی درک نمیاهلیت اما ساده به

د. در عنوان ابعاد یک کل غافل بماننها بهمتمرکزساختن مسائل بسپارند و از مطالعۀ آن

ند خرد کن« جوامع محلی»ای را بیشتر به هرقدر ناحیه« اجتماعی گسترش»های طرح

تر صورت کل و جزئی از یک کل بزرگتنهایی بهآن که هر یک از این جوامع بهبی

تری )ملت، که خود جزئی ها(، که خود جزئی از کل بزرگ)ناحیه، منطقه و مانند آن

چه مردم بیشتر کنند. هرشدید میاز کل قاره است( در نظر بگیرند، بیشتر بیگانگی را ت

شان تفرقه انداخت و آنان را در حالت تفرقه توان بینتر میازخودبیگانه شوند، ساده

وص خصهای تمرکزیافتۀ عمل، روش متمرکز زندگی را )بهنگاه داشت. این صورت

شود که ستمدیدگان واقعیت را کند و مانع آن میدر نواحی روستایی( تشدید می
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ترتیب آنان را از مسائل ستمدیدگان نواحی دیگر دور نگاه درک کنند، و بدین نقادانه

 .1دارندمی
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دهد که روی می« های تربیت رهبریدوره»افکنانه در رابطه با عین همین کوشش نفاق

ای از جانب بعضی ستمدیدگان صورت افکنانهگونه قصد نفاق)اگرچه بدون هیچ

رض خام ها برمبنای این فکننده هستند. این دورهآخر بیگانهگیرد، ولی( در تحلیل می

ن اجزا گویی که ای –توان با تربیت رهبران جامعه، جامعه را ترقی داد استوارند که می

شود، رانند، نه خود کل که ضمن آن که به پیش رانده میهستند که کل را پیش می

قدر استعداد برای رهبری نشان برد. آن اعضای جوامع که آناجزا را نیز به پیش می

حکم ضرورت تمایالت افراد جامعۀ خود ها انتخاب شوند بهدهند که برای این دورهمی

 ورسم و چگونگی برداشت از واقعیتکنند. اینان با راهسازند و بیان میرا منعکس می

شان است هماهنگ هستند، حتی اگر استعدادهای خاصی نشان که از خصوصیات یاران

برای آنان تأمین کند، به مجرد اینکه دورۀ کذایی را تمام « رهبری»ند که وضع ده

ها را برای هایی که قبالً نداشتند به اجتماع خود بازگشتند؛ یا این مایهکردند و با مایه

امعۀ خود گیرند، و یا با جکار مییافتن بر شعور مستغرق و منکوب یاران خود بهتسلط

                                                           
 انداز جدلی، و برمبنای شناخت جامعۀ محلیانتقاد مسلمًا متوجه عملیاتی نیست که در یک چشم این 1

د. این پذیرتر، صورت میصورت قسمتی از یک کل بزرگنفسه و هم بهصورت یک کل فیهم به

ز در زمینۀ پذیرد جکنند که گسترش جامعۀ محلی صورت نمیانتقاد متوجه کسانی است که درک نمی

کنش با دیگر اجزا. این ضرورت مستلزم که آن جامعۀ محلی جزئی از آن است، و نیز در برهم کلی

آگاهی بر وحدت در عین تکثر است و سازمانی که نیروها را درحال پراکندگی هدایت کند، و وقوفی 

هم( قابل ف دالیلساختن واقعیت داشته باشد. و این همان چیزی است که )بهآشکار به ضرورت دگرگون

 شود.سبب هراس و وحشت ستمگران می
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ال گیرد. احتمشان در معرض تهدید قرار میع رهبری سابقشوند و موضبیگانه می

دادن جامعه ادامه ندادن رهبری خود برآن شوند که به بازیرود که برای ازدستمی

 دهند، منتها این بار به نحوی کارآمدتر.
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بخشد به صورت جریانی که کلیت یافته است و کلیت میوقتی که عمل فرهنگی، به

یک شود و نه فقط به رهبران آن، آنگاه جریانی در جهت مقابل روی تمام جامعه نزد

کنند، یا رهبران جدیدی که در دهد که یا رهبران پیشین همراه دیگران رشد میمی

ونه شوند. ستمگران این گکنند جانشین آنان مینتیجۀ شعور تازۀ اجتماعی ظهور می

دهند که ازخودبیگانگی را جای آن عملی را ترجیح میعمل را دوست ندارند و به

 صورت یکها در واقعیتی که بهها و دخالت نقادانۀ آندوام بخشد و از بیداری وجدان

 یده مقابله نماید.کشکل تلقی گردد جلوگیری کند، و بدین ترتیب با وحدت طبقۀ ستم

ه آنان سازد؛ زیراکمفهوم دیگری است که ستمگران را آشفته می« ستیز طبقاتی»

ای ستمگر بدانند. ازآنجاکه هرچه تالش کنند قادر به انکار اهند خود را طبقهخونمی

وجود طبقات اجتماعی نیستند، دربارۀ نیاز به تفاهم و هماهنگی بین کسانی که مجبور 

 .1کنندخرند موعظه میبه فروش کار خود هستند و آنان که آن را می

                                                           
اگر کارگران »کند: با فصاحت تمام به این نکته اشاره می Franic Spiltاسقف فرانیک اسپیک  1

نحوی مالک کار خود نشوند، همۀ اصالحات نهادی ناموثر خواهند بود. این مطلب درست است، به

دستمزد  دریافت کنند، باز به این باالرفتنحتی اگر کارگران در دستگاهی اقتصادی دستمزد باالتری 

حاضر کارگران خواهند مالک کار خود شوند نه فروشندۀ آن... درحالشوند. آنان میقانع نمی

توان خرید، و او هم ازپش آگاهند از این که کار جزئی است از وجود آدمی؛ و آدمی را نمیبیش

کار نوعی بردگی است. تکامل جامعۀ انسانی از  تواند خود را بفروشد. هر نوع از خرید و فروشنمی
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را ناممکن « هماهنگی»دارد این  ولیکن دشمنی آشکاری که میان دو طبقه وجود

وه کوشند که گویی طبقات انبکردن طبقات چنان می. نخبگان برای هماهنگ1سازدمی

اتفاقی کسانی هستند که در بعد از ظهر روزی تعطیل، با کنجکاوی به اجناس پشت 

 ای که ممکن است وجود داشته باشد و قابلکنند. تنها هماهنگیای نگاه میشیشۀ مغازه

ف شود. اگرچه آنان ممکن است اختالبراز باشد، آن است که میان ستمگران یافته میا

پیدا کنند، و تصادفاً برای منافع گروهی حتی به ستیز برخیزند، ولی با تهدیدی علیه 

ن کشیده نیز فقط هنگامی ممکشوند. هماهنگی طبقۀ ستمشان در دم متحد میطبقه

رای آزادی درگیر شوند. فقط در مواردی استثنایی شود که عضوهای آن در مبارزه بمی

شود؛ تنها ممکن بلکه ضروری میاست که وحدت و هماهنگی عمل بین دو طبقه، نه

ها را وحدت داده بود از میان رفت، مجدداً به تضادی که ولی وقتی ضرورتی که آن

 .گردندبازمی نرفته بوده است،گاه واقعاً ازبیندهد، و هیچها را نشان میماهیت آن

 افکنی نشانز آن طبقه را به نفاقهمۀ اعمال طبقۀ مسلط نیا

                                                           
ت شود از جامعۀ خود را به مسئلۀ شرافرود که گفته میوضوح در درون دستگاهی پیش میاین حیث، به

 «انسانی کمتر جوابگوست: یعنی مارکسیسم.
وع ند( رجکنها )که اغلب مارکس را به اختراع آن متهم میدر مورد طبقات اجتماعی و مبارزۀ میان آن 1

، که در آثار منتخب او 1852به تاریخ اول مارس  J. Veydemeyerشود به نامۀ مارکس به وایده مایر 

در کشف وجود طبقات در جامعۀ نوین یا »... نویسد: و انگلس درج شده است؛ درآنجا مارکس می

رشد  یسان طبقۀ متوسطنوها، هیچ امتیازی به من تعلق ندارد. خیلی پیش از من، تاریخمبارزۀ میان آن

تاریخی این مبارزۀ طبقاتی را توصیف کرده و اقتصاددانان آن طبقه ساخت اقتصادی طبقات را نشان 

( وجود طبقات فقط محدود است به مراحل 1ام و تازه بود، اثبات این بود که اند. آنچه من کردهداده

( 3به دیکتاتوری پرولترها خواهد شد. ضرورت منجر ( مبارزۀ طبقاتی به2خاص تاریخی در رشد تولید. 

 «طبقه...این دیکتاتوری خود فقط عبارت است از انتقال به حذف همۀ طبقات و رسیدن به جامعۀ بی
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تر شود. دخالت این طبقه در دهد تا بدین وسیله حفظ وضع ستمگران آسانمی

)که  سلطه توأم استخاص از طبقات تحت« نمایندگانی»ها که با طرفداری از اتحادیه

رادی دادن به افدارند، نه یاران خود را( ترقی درواقع اینان نمایندگی ستمگر را برعهده

نکنند « نرم»دهند و اگر بدین طریق آنان را که استعداد رهبری از خود بروز می

گران: ها برای دیای، و مجازاتها باشند؛ تقسیم منافع با عدهتوانند تهدیدی علیه آنمی

ویت بگان را تایید و تقافکنی برای حفظ نظامی است که نخهای تفرقهها راههمۀ این

کی طور مستقیم یا نامستقیم، از یهای مختلف عملی هستند که بهها صورتکند. اینمی

. تأمینی اساسی آنانکند، یعنی از بیبرداری میاز نقاط ضعف ستمدیدگان بهره

صورت موجوداتی که ستمگر را در درون خود ستمدیدگان به سبب دوگانگی خود به

وی کنند، از سکنند؛ از یک سو دربرابر او مقاومت مید احساس ناامنی میانداده« خانه»

شوند. تحت این شرایط، ستمگران دیگر در مرحلۀ خاصی از ارتباط با او مجذوب او می

 آورند.دست میآسانی نتایج مثبت را بهافکنی بهاز تفرقه

وحدت  پیشگیری ازمنظور عالوه، ستمدیدگان به تجزیه قیمت رد دعوتی را که بهبه

دانند: کمترین چیزی که ممکن عمل آمده است میای خاص بهصورت طبقهآنان به

است که دال « لیست سیاهی»دادن شغل، و یافتن نام خود در است روی دهد ازدست

است  تأمینی اساسی آنان مستقیماً مربوطبر درهای بسته به دیگر مشاغل است. پس بی

)که درواقع، همانطورکه اسقف اسپیلت تأکید کرده است، به بردگی نیروی کارشان 

 بردگی خودشان است(.

 کنند که دنیای خود را )کهآدمیان فقط تا جایی پیشرفت می
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پیشرفت  کنندۀ خود بیافرینند. پسدنیایی انسانی است( بیافرینند، و با کار دگرگون

ار، برای آدمیان، در دنیای ک عنوان آدمی در پیشرفت جهان نهفته است. اگرآدمیان به

ر تأمین بودن و پیوسته مورد تهدید قرابودن، بیبودن عبارت باشد از کامالً وابسته

داشتن، و اگر کار آنان به خودشان تعلق نداشته باشد، پیشرفتی نخواهند کرد. کاری 

 یی.زدابرنده نیست، بل ابزار موثری است برای مردمیکه آزاد نباشد، دیگر کاری پیش

های دیگری هم هست؛ و بدین سوی وحدت، متوجه عملهر حرکت ستمدیدگان به

معنی است که ستمدیدگان دیر یا زود زدودگی شخصیت خود را درک خواهند کرد 

وش ختفرقه هستند، به آسانی دستو کشف خواهند نمود که تا وقتی که درحال

 د آنان را قادر سازد که ضعفتوانفریفتگی و انقیاد خواهند بود. وحدت و سازمان می

 کننده مبدل کنند که با آن بتوانند دنیا را از نو بیافرینند وخود را به نیرویی دگرگون

کنند، نقطۀ حق آرزو میتری که آنان به. اما دنیای مردمی1آن را بیشتر مردمی سازند

است که  یار ستمگرانستمگران است: دنیایی که دربست در اختی« دنیای مردمی»مقابل 

 خواهند بامی
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کنند( و زدایی میناپذیری میان خودشان )که مردمیپند و اندرز هماهنگی تحقق

شوند( برقرار سازند. ازآنجاکه ستمگران و ستمدیدگان )که مردمی زدوده می

                                                           
بدین دلیل برای ستمگران الزم است که دهقانان را از کارگران شهری جدا نگه دارند، همانطور که  1

ان که آنسازند. تجلی طغیان در دانشجویان )درحالی الزم است که هر دو دسته را از دانشجویان مجزا

رتیب ضروری تکند. بدیندهند( پیوستن آنان را به مردم خطرناک مییک طبقۀ اجتماعی را تشکیل نمی

ها ظاهرات آننظم هستند و تتر را متقاعد کرد که دانشجویان افرادی نامسئول و بیاست که طبقات پایین

ها و شان را بخوانند، همانطور که کارگران کارخانهان دانشجو باید درسعنوکاذب است زیرا که به

 پیش بروند.« ترقی ملی»دهقانان باید برای 
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ستمکشان دو طبقۀ مقابل هم هستند آنچه به مصلحت یک گروه است مخالف مصالح 

 دیگری است.

ظریۀ حکم ضرورت، هدفی اساسی در نافکنی برای حفظ وضع موجود بهتفرقهبنابراین 

ت صورکوشند که خود را بهگران میعالوه سلطهوشنودی است. بهعمل ضدگفت

ان تفرقه شکنند و بینشان را زایل میدهندۀ آدمیانی نشان دهند که شرف انسانیتنجات

دادن د نیت حقیقی آن را، که نجاتتواناندازد. ولیکن این رسالت مسیحایی نمیمی

خواهند ثروت خود را، قدرت خود را، و طرز خودشان است، پنهان کند. آنان می

یاد کردن به انقزندگی خود را، یعنی چیزهایی را نجات دهند که آنان را قادر به مطیع

کشیدن دیگران ساخته است. اشتباه آنان این است که آدمیان، خواه تنها و خواه 

د(. هرچه باش« رستگاری»خود را رستگار سازند )مقصود از  توانندنمیجمعی، هدست

کنند شود؛ و نخبگان تا آنجاکه ستم میرستگارشدن فقط با دیگران حاصل می

 توانند با ستمکشان باشند؛ زیراکه جوهر ستم علیه ستمکشان بودن است.نمی

ستمگر را « دروغین جوانمردی»یک روانکاوی دربارۀ عمل ستمگری ممکن است، 

صورت بعدی از احساس گناه او آشکار کند. او با این )که در فصل اول وصف شد( به

ند، دوستانه را حفظ کتنها یک نظم ناعادالنه و مردهکوشد که نهجوانمردی دروغین می

لح در توان خرید؛ ص؛ ازقضا صلح را نمی«بخرد»کوشد که صلح را برای خود بلکه می

 هاشود؛ و اینمهرآمیز آزموده میال وحدت و اعم
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رو عنصر مسیحا صفتی در نظریۀ توانند در ستمگری تجلی کنند. ازاینهم نمی

ت کند: یعنی ضروروشنودی نخستین سرشت این عمل را تقویت میضدگفتعمل

 غلبه را.
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گران الزم است میان مردم تفرقه ازآنجاکه برای حفظ وضع موجود و قدرت سلطه

داختن، برای ستمگران الزم است که ستمکشان را از درک فنون جنگی خود ان

ها را متقاعد سازند که از آنان درمقابل عمل شیطانی ها دومیبازدارند. پس باید اولی

شود هایی که به کسانی داده می)صفت« نشینان و هیایوکنندگان و دشمنان خداحاشیه»

« دفاع»کنند( اند و میمی زندگی کردهکردن آدکه در راه هدف دلیرانۀ مردمی

کنندگان خود را شود. برای چند دسته کردن و سرگشته ساختن مردم، ویرانمی

همیشه  کنند. اما تاریخویرانگری متهم مینامند و سازندگان راستین را بهسازندگان می

اداری،  میگیرد. امروز با این که در زبان رسها را برعهده میکار تغییردادن این صفت

ند، خوانمی« توطئه»بخش تحت رهبری او را ، و جنبش آزادی«گرتوطئه»را  1تیرادنتس

و دستور داد او را به دار  2خواند« راهزن»را « تیرادنتس»قهرمان ملی آن کس نیست که 

های های جسد خونینش را در خیابانآویخته، جسدش را به چهار شقه کردند، و تکه

 دند. تیرادنتس قهرمان است. تاریخعنوان درس عبرت گردانههای اطراف بدهکده
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را که نخبگان به وی داده بودند، درهم درید و عملش را چنان که بود « عنوانی»

بازشناخت. قهرمان آن مردانی هستند که در زمان خود برای آزادشدن در طلب وحدت 

 ر بردند.کاکردن بهو حکومت انداختنآنان که قدرت خود را برای تفرقهنه –برآمدند 

 

                                                           
 Ouroدر  1789رهبر شورشی ناموفق برای استقالل برزیل از پرتغال در سال  Tiradentesتیرادنتس  1

Preto  در ایالتMinas Gerais  ،بود. در تاریخ، این جنبشInconfidencia Mineira  خوانده شده

 است.
 .Visconde de Barbacenaحاکم رسمی ایالت میناس گرائیس  2
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 1فریفتگری

ۀ است که مثل شیو« فریفتگری»وشنودی ضدگفتیک بعد دیگر نظریۀ عمل

افکنی ابزاری است برای غلبه، یعنی هدفی که همه بعدهای دیگر نظریه بر محور تفرقه

های خود مطابق ها را با هدفکوشند که تودهچرخند. با این عمل نخبگان میآن می

تر ند. و هرچه رشد سیاسی این مردمان )روستایی یا شهری( کمتر باشد، آسانساز

 خواهند قدرت را از دست بدهند.توانند آلت دست کسانی باشند که نمیمی

هایی که پیشتر در این فصل وصف کردیم فریفته وسیلۀ یک رشته افسانهمردم به

ا به )بورژوازی( که مدل خود ر ای دیگر: طبقۀ متوسطوسیلۀ افسانهشوند؛ و نیز بهمی

کند و مردم امکان کند و مردم امکان ارتقای خود را به مردم عرضه میمردم عرضه می

ها کاری شوند، مردم باید بینند؛ اما برای آن که این افسانهارتقای خود را در آن می

 سخن طبقۀ متوسط را بپذیرند.

لط و زیرسلطه هایی بین طبقات مساقوسیلۀ میثدر بعضی شرایط تاریخی، فریفتگری به

ها نگریسته شود ممکن است طور سطحی در آنهایی که اگر بهشود: میثاقانجام می

وشنود تدر حقیقت گفها، وشنود بین طبقات جلوه کند. اما این میثاقصورت گفتبه

 نیست، زیراکه
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ر ه است. دها توسط مصلحت مسلم نخبگان مسلط مشخص شدهای حقیقی آنهدف

شان اییافتن اینان به منظورهگران برای دستها، توسط سلطهتحلیل نهایی این میثاق

                                                           
1 Manipulation 
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اع از به برای دف« طبقۀ متوسط ملی». پشتیبانی مردم از به اصطالح 1شودکارگرفته میبه

ر ها بای است بارز. همیشه، دیر یا زود، این میثاق، نمونه«داری ملیسرمایه»اصطالح 

شوند که مردم )حتی ها  فقط وقتی عرضه میافزاید. این میثاقمردم میانقیاد 

لوحانه( شروع به بیرون آمدن از این جریان تاریخی کنند و با این کار اضطراری ساده

شروع به تهدید نخبگان مسلط نمایند. حضور مردم در جریان تاریخی، نه دیگر به 

 یی از پرخاش، تا آن حد مایۀ نگرانیهاعنوان تماشاچی صرف بلکه با نخستین نشانه

ترساند و به مضاعف کردن تدابیر برای فریفتگری است که نخبگان مسلط را می

 دارد.وامی

پیش از  شود.در این مرحلۀ تاریخی، فریفتگری ابزاری اساسی برای حفظ سلطه می

آن  جایسربرآوردن مردم )اگر به دقت گفته شود( فریفتگری در کار نیست، بلکه به

تغرقند، طور کامل در واقعیت مسسرکوبی کامل است. وقتی که ستمدیدگان تقریباً به

نش وشنودی عمل فریفتگری واکدیگر بازی دادن آنان الزم نیست. در نظریۀ ضدگفت

ۀ فریفتگری وسیلستمگر به شرایط عینی تازۀ جریان تاریخی است. نخبگان مسلط به

 سوق بدهند، و بدین ترتیب از شرق «سازمان»لی از توانند مردم را به نوع غیر اصیمی
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تهدیدکننده اجتناب کنند، یعنی از سازمان واقعی مردمی که سربرآورده است و در 

 گذارند فقط دو امکان پیش. مردم وقتی که به جریان تاریخی قدم می2حال ظهور است

                                                           
های دفشود( که هها معتبرند )و در این صورت دیگر میثاق شمرده نمیها فقط زمانی برای تودهمیثاق 1

 باشد. باید انجام گردد تابع تصمیم خود مردمعملی که در جریان است یا می
اشیایی  که فقط –شوند مردم قصد فریفتگری اجرا میشود که بهدر سازمانی که از اعمالی ناشی می 2

ریان راستین، افراد در ج« سازمان»شوند. در های فریفتگری تطابق داده میبا هدف –هدایت شده هستند 

شود. در حالت اول سازمان های سازمان بر دیگران تحمیل نمیسازماندهی موثر و فعال هستند و هدف
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ته شدن. ت نخبگان فریفروی دارند: با برای آزادشدن سازمانی صحیح یافتن،  یا به دس

گران نخواهد بود؛ این کار بر عهده آشکار است که سازمان اصیل موردتایید سلطه

 رهبران انقالبی است.

ل ای از ستمدیدگان از کارگران شهری تشکیهای عمدهافتد که قسمتولیکن اتفاق می

ها شوند، خاصه در مراکز کشور که بیشتر صنعتی شده است. اگرچه این قسمتمی

کنند که دارای شوند، اما آگاهی انقالبی ندارند و فکر میگاه سرکش میبهگاه

والً ها و وعد و وعیدها در اینجا معمای از نیرنگامتیازاتی هستند. فریفتگری با رشته

 یابد.خیز میزمینی حاصل

پادزهر فریفتگری، سازمان انقالبی آگاه نقادی است که جریان تاریخی، و واقعیت 

ۀ هایی طرح کند؛ به گفتصورت مسئلهی، و نفس فریفتگری را برای مردم بهمل

 :1فرانسیسکو وفرت

 ها ها بنا شده است و به هشیاری آنهای جناح چپ بر تودههمۀ سیاست
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های خود را از دست بستگی دارد. اگر آن آگاهی مغشوش شود، چپ ریشه

د کرد، هرچند )مانند مورد زودی سقوط خواهطور قطع بهخواهد داد و به

ع تواند با کسب سریبرزیل( ممکن است اغفال شود و فکر کنند که می

 قدرت انقالب را اجرا کند.

                                                           
در فرهنگ اصطالحات [ای برای آزاد ساختن. ای است برای توده کردن؛ در حالت دوم وسیلهوسیله

شدن و ای قابل ادارهکردن مردم است به تودهجریان تبدیل massificationکردن سیاسی برزیل، توده

 .]فکر. مترجم انگلیسیبی
1 Francisko Weffert 
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شود و در وضع فریفتگری چپ تقریباً همیشه با فکر بازگشت سریع به قدرت اغوا می

؛ و دوجود آورنبرد که الزم است به ستمدیدگان ملحق شود تا سازمانی بهاز یاد می

ۀ همان پردازد. سرانجام فریفتوشنودی ناشدنی با نخبگان مسلط میگمراهانه به گفت

آن را  زند که خود« گرینخبه»شود، و چه بسا که خود دست به کار بازی نخبگان می

 نامند.می« بینیواقع»

کند، مانند آن، به تخدیر های پیروزی خدمت میفریفتگری که در راه تحقق هدف

کوشد تا آنان را از فکرکردن باز دارد. زیراکه اگر مردم تفکر نقادانه دربارۀ مردم می

ها جریان تاریخی را به حضور خود در این جریان تاریخی اضافه کنند، تهدید ظهور آن

نامیده شود  «هشیاری انقالبی»یابد. این تفکر صحیح، خواه صورت انقالب، تجسم میبه

هر صورت شرط ضروری مقدم بر انقالب است. نخبگان ، در «هشیاری طبقاتی»و خواه 

طور غریزی همۀ وسایل، از جمله خوبی به این امر آگاه هستند که بهحاکم، چنان به

برند تا مردم را از فکرکردن بازدارند. آنان از راه شهود کار میخشونت جسمی، را به

ی دارد وقوف د نقادوشنود برای تقویت استعداقدرتی که گفتبا تیزهوشی بسیار به

 وشنوده بعضی رهبران انقالبی گفتکدارند. درحالی
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دانند، خود طبقۀ متوسط می« ارتجاعی و در شأن طبقۀ متوسط»با مردم را عملی 

اسد که شنوشنود میان ستمدیدگان و رهبران انقالبی را خطری بسیار جدی میگفت

 باید از آن اجتناب کرد.

به  العادۀ طبقۀ متوسطکردن افراد به ولع فوقتگری عجینهای فریفیکی از روش

نجام طور مستقیم توسط نخبگان اموفقیت شخصی است. این فریفتگری گاهی به

همانطور  پذیرد.پسند صورت میوسیلۀ رهبران عوامطور نامستقیم بهشود، و گاه بهمی



 فصل چهارم 

 

دود و بین نخبگان معهایی صورت میانجیگوید، این رهبران ادعایی بهمی« وفرت»که 

ای کار صورت شیوهپسند بهصاحب نفوذ و مردم قرار دارند. بنابراین ظهور رهبری عوام

پسند که از این جریان سیاسی، مقارن است با سربرآوردن ستمدیدگان. رهبر عوام

، است که در دو عنصر زندگی «دوزیستی»آورد، موجودی دوپهلو، موجودی سربرمی

ئماً بین تودۀ مردم و افراد معدود مسلط در حال پس و پیش رفتن است کند. او که دامی

 نشان از هر دو دسته دارد.

جای آن که برای یک سازمان واقعاً مردمی پیکار کند، پسند بهازآنجاکه رهبر عوام

کند، این نوع رهبران، اگر نگوییم هیچ، خیلی کم به انقالب خدمت فقط بازی می

ردن این سرشت دوپهلو و عمل دوگانه و با انتخاب قاطع مردم کنند. فقط با رهاکمی

گذارد و پسند بودن( است که فریفتگری را کنار میپوشیدن از مردم)و در نتیجه چشم

یان بودن مکند. در این نقطه او از میانجیخود را وقف وظیفۀ انقالبی سازماندهی می

های نتیجه نخبگان در دم نیرو شود. درکشد و ضدنخبگان میمردم و نخبگان دست می

 هک انگیز و نهایتاً صریحیکنند. به بیانات غمخود را برای خردکردنش متحد می
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های اول ما مه در آخرین دورۀ ریاست کشور، در یکی از جنبش 1گتولیو وارگاس

 خطاب به کارگران، ایراد کرده است توجه کنید:

                                                           
منجر به سقوط واشینگتن لوئیس  1930رهبر انقالبی که در  Getulio Vargasرگاش گتولیو وا 1

Whashington Luis  عنوان دیکتاتور بر مسند قدرت بود. به 1945رئیس جمهور برزیل شد، تا سال

وقتی که مخالفان در صدد  1954جمهور انتخابی به قدرت بازگشت. در اوت عنوان رئیسبه 1950در 

 بودند، خودکشی کرد )یادداشت مترجم انگلیسی(.ساقط کردنش 
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 زرگ نوسازی را که دولت من دستخواهم به شما بگویم که کار بسیار بمی

روزانۀ  قدمانۀپشتیبانی و همکاری ثابتتوان بیبه اجرای آن زده است نمی

 .1پایان بردکارگران با موفقیت به

برآوردی از »سپس وارگاس از نود روز اول کار دولت خود صحبت کرد و آن را 

نامید.  «ش علم شده بودمشکالت و موانعی که اینجا و آنجا در مخالفت با اقدامات دولت

پناهی و فقر و هزینۀ باالی زندگی و دستمزدهای کم... نومیدی بی»او از این که 

تا چه « دکنندرماندگان و نقاضاهای اکثریتی را که به امید روزهای بهتری زندگی می

حد عمیقاً احساس کرده است مستقیماً با مردم در میان گذاشت، سپس توسط او به 

 تر یافت:همان نطق لحنی عینیکارگران در 

 که در این لحظه دولت هنوز قوانینام بگویم آمده
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منظور دفاع از اقتصاد مردم در یا وسایل مشخصی را برای اقدام سریع به

نها برای تاختیار ندارد. بنابراین برای مردم واجب است که سازمان بیابند، نه

ز دولت منظور پشتیبانی ایگاهی بهدفاع از مصالح خود، بلکه برای تأمین پا

های خود به آن احتیاج دارد... من به وحدت شما که برای انجام هدف

مان سازهایی خواهم که با همبستگی خود را در اتحادیهنیازمندم. از شما می

هلوی بسازید که پتودۀ قوی و یکپارچه . من احتیاج دارم که شما یک بدهید

ولت همۀ نیرویی را که برای حل مسائل شما طوری که ددولت بایستد. به

الزم دارد، در اختیار داشته باشد؛ من به وحدت شما محتاجم تا بتوانید با 

                                                           
انجام شده است، از کتاب حکومت  1950این سخنرانی که در ورزشگاه واسکو دو گاما در اول ماه مه  1

 نقل شد. 222-324چاپ ریودوژانیرو، ص  O Governo Trabalisia no Brasilکارگری در برزیل 
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و  گرهای غارترذلو  بازانسفتهکاران بجنگید، تا برای حفظ منافع خراب

به ضرر مصالح مردم به دام نیفتید... اینک ساعت استمداد از کارگران در 

یافته صورت نیروهای آزاد و سازمانهای خود بهاتحادیه رسیده است؛ در

ی تواند باقی بماند یا نیروی کافهیچ دولتی نمیمتحد شوید... در زمان حاضر 

یافتن به اهداف اجتماعی خود داشته باشد مگر این که از پشتیبانی برای دست

 .1های کارگری برخوردار باشدسازمان

 با حرارت به مردم متوسل نطق خود خالصه، وارگاس در این
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 عنوان رئیس دولت با آنان ازشد تا در دفاع از حقوق خود متشکل و متحد شوند؛ و به

 کردن کشور با مردمشماری که در ادارهوپاگیر، و مشکالت بیموانع، و قیود دست

روی داد  1954وجود دارد، سخن گفت. از آن لحظه به بعد تا اوج حادثه که در اوت 

ای روبرو شد. اگر وارگاس در آخرین سخن خود چنین ولت او با مشکالت فزایندهد

تشویق آشکاری از سازماندهی مردم، که متعاقباً به یک رشته اقدامات در دفاع از 

داد؛ شاید نخبگان مرتجع به اقدامات شد، از خود نشان نمیمصالح ملی مربوط می

 زدند.شدیدی که انجام دادند، دست نمی

لیگارشی( گر اقلیت متنفذ )اپسند که )حتی با احتیاط( جز با عنوان میانجیرهبر عوام هر

ته کردن او داشاگر نیروی کافی برای متوقف –سوی مردم رود، توسط آن طبقه به

های کوبیده خواهد شد. ولی مادام که رهبر خود را به پدرساالری و فعالیت –باشند 

شان ه ممکن است بین او و اقلیت متنفذ که به منافعرفاهی اجتماع محدود کند، اگرچ

وجود آید، ولی اختالفات عمیق نادر های موقت بهدست درازی شده است اختالف

                                                           
 تاکیدها از مترجم انگلیسی است. 1
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ری، عنوان ابزارهای فریفتگهای رفاهی، بهخواهد بود. این بدان سبب است که فعالیت

یدگان ستمد کردنها به منحرفکنند. این فعالیتدر اصل به هدف پیروزی کمک می

های عینی این مشکالت، همانند یک داروی حلشان و راهاز علل واقعی مشکالت

کنند هایی از افراد تقسیم میها ستمدیدگان را به گروهکنند. این فعالیتمخدر عمل می

آوردن سود بیشتری برای خود در دل دارند. اما این وضع حاوی دستکه امید به

 دارندادی که کمک دریافت می: افرعنصری مثبت نیز هست
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 گیرند با دیدن وضع آن کسان کهخواهند؛ کسانی که کمک نمیهمیشه بیشتر می

ان شوند؛ ازآنجاکه نخبگبرند و خواستار کمک میگیرند به آنان حسد میکمک می

کمک: کنند با زیادشدن اعتراض و تمرد ستمدیدگان به »توانند به همه حاکم نمی

 دهند.د خاتمه میهای خوکمک

دادن رهبران انقالبی باید از تضادهای فریفتگری استفاده کنند، و برای سازمان

 ای برای آنان مطرح سازند.صورت مسئلهستمدیدگان مسئلۀ فریفتگری را به

 استیالی فرهنگی

وشنودی خصوصیتی نهایی و اساسی دارد: استیالی فرهنگی، که نظریۀ عمل ضدگفت

ند. در این کهای پیروزی کمک میافکنانه و فریفتگری به هدففاقهای نمثل شیوه

گرفتن هکند و، با نادیدپدیده گروه مستولی در زمینۀ فرهنگی گروهی دیگر نفوذ می

نماید و، با استعدادهای این گروه، بینش خود از جهان را بر آنان تحمیل می

 کند.لوگیری میکردن از اظهار وجودشان، از آفرینندگی آنان ججلوگیری

پس، استالی فرهنگی، چه با نزاکت صورت گیرد و چه با خشونت، همیشه عملی 

ا با دهند یقهرآمیز علیه اهل فرهنگ مورد استیال است، که اصالت خود را از دست می
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های شوند. در استیالی فرهنگی )مانند همۀ اسلوبدادن آن مواجه میخطر ازدست

ور کنندۀ نقش در جریان امران هم نویسنده و هم بازیوشنودی( استیالگعمل ضدگفت

 اندو آنان که زیر استیال درآمدههستند 
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ریزی کنند، استیالشدگان قالبریزی میباشند. استیالگران قالبموضوع سخن می

یا انتظار  کنند،کنند، دستۀ دوم از آن انتخاب پیروی میشوند. دستۀ اول انتخاب میمی

ل کنند، استیالشدگان از طریق عماز آن پیروی کنند. استیالگران عمل میرود که می

 کردن دارند.آنان فقط توهم عمل

گاه جسمانی و آشکار، گاه پوشیده و در  –شدن است هر تسلطی متضمن مستولی

ل نهایی گیرد. در تحلیاستتار، که در آن استیالگر نقش دوستی مددکار را برعهده می

ای وسیلۀ جامعهت از سلطۀ اقتصادی و فرهنگی. استیال ممکن است بهاستیال صورتی اس

 ای در سلطۀ یک طبقهای وابسته اعمال شود. یا ممکن است در جامعهمسلط بر جامعه

 بر طبقۀ دیگر نهفته باشد.

اند؛ مدهشود که زیر استیال درآاصالتی فرهنگی آنان منجر میپیروزی فرهنگی به بی

کنند. های مهاجمان میها، معیارها، و هدفر پذیرفتن از ارزشآنان شروع به تاثی

ی ورسم زندگمهاجمان در شوری که برای استیالیافتن، و دیگران را با الگوها و راه

شدگان واقعیت را چگونه درک دادن دارند، میل دارند بدانند که اشغالخود مطابقت

. در استیالی 1آنان مسلط شوند نحوی برکه بتوانند بهاما فقط برای آن –کنند می

 فرهنگی اساس این است که

                                                           
ای تا اندازه وفن، واجتماعی و حرفهنحوی فزاینده از علومران برای رسیدن به چنین غایتی، بهاستیالگ 1

 تر و بهتر جلوه دهند. برای مستولیان الزمکنند تا عمل خود را ظریفهم از علوم فیزیکی استفاده می
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استیالیافتگان به جایی برسند که واقعیت خود را بیشتر از دیدگاه مهاجمان ببینند تا از 

دیدگاه خود؛ زیراکه هرچه بیشتر از استیالگران تقلید کنند موضع اینان استحکام 

 یابد.بیشتری می

اند ستیال یافتهکسان که اوفیق یابد، اساس آن است که آنبرای آنکه استیالی فرهنگی ت

تری ذاتی خود متقاعد شوند. ازآنجاکه هرچیز نقطۀ مقابلی دارد، اگر به پست

رند. بدین ضرورت باید برتری مستوالن را بپذیتر بدانند، بهاستیالیافتگان خود را پست

ال تاکید . هرچه بیشتر بر استیشودهای دستۀ دوم الگویی برای دستۀ اول میوسیله ارزش

بیشتر  تر شوند، اینانشود و استیالیافتگان از روح فرهنگ خود و از خودشان بیگانه

خواهند شبیه استیالگران شوند: مثل آنان راه بروند، مثل آنان لباس بپوشند، و مثل می

 آنان حرف بزنند.

-ماعیاجت»گر، در روابط اجتماعی دی« من»اجتماعی که زیر استیال است، مثل هر « من»

ه را گیرد، درنتیجه دوگانگی فرهنگ استیالیافتساختمان اجتماعی شکل می« فرهنگی

تر از آن سخن به میان آمد، توضیحی است کند. این دوگانگی )که پیشمنعکس می

د سلطه در لحظۀ خاصی از تجربۀ وجودی خوبرای این که چرا افراد استیالیافته و تحت

ی «تو»ستمدیده باید این پیوند نزدیک با « من»پیوندند. ی ستمگر می«تو»تقریباً به 

تر ببیند؛ و در آن نقطه است که ستمگر را بشکند و از آن دور شود تا او را عینی

بیند که در تضاد با ستمگر قرار دارد. او با این کار صورتی نقادانه خود را میبه

                                                           
وسیله بدین و است که گذشته و حال استیالیافتگان را بشناسند تا شقوق آیندۀ آنان را کشف کنند

 بکوشند تا تحول آینده را در مسیری هدایت کنند که برای مصالح خودشان مساعد باشد.
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«. بیندمی»زدا صورت واقعیتی مردمیت بهساختمانی را که در آن بر او ستم رفته اس

 گردد.چنین تغییر کیفی از درک جهان فقط در کردار حاصل می
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سو ابزار سلطه است و از سوی دیگر نتیجۀ سلطه. پس عملی استیالی فرهنگی از یک

های دیگر عمل فرهنگی که سرشت استیالجویانه داشته باشد )مثل شکل

سادگی همعنی دیگر باین که عمدی و بر طبق نقشه است بهبروشنودی( عالوهضدگفت

 محصول واقعیت ستمگری است.

ات حکم ضرورت، بر مؤسسناپذیر و ستمگر، بهمثالً یک ساختمان اجتماعی انعطاف

گذارد. این مؤسسات عمل خود پرورش و آموزش کودک در آن ساختمان تاثیر می

های آن را انتقال کنند، افسانهمی ریزیرا بر اسلوب آن ساختمان اجتماعی طرح

ها( نه در عالم تجرید که در ها تا دانشگاهها و مدارس )از مهدکودکدهند. خانهمی

صورت عامالنی عمل های سلطه بهها در درون ساختمانزمان و مکان وجود دارند. آن

 کنند که مهاجمان آینده را آماده سازند.می

ه معموالً بازتاب اوضاع فرهنگی عینی است که رابطۀ پدر و مادر کودک در خان

ندانه و کنند قدرتمها نفوذ میساختمان اجتماعی محیط است. اگر شرایطی که به خانه

 .1جویانه باشند خانه نیز جو ستمگری را تقویت خواهد کردناپذیر و سلطهانعطاف

                                                           
ست نگرند، و درنمایی پدر و مادر و معلم را مانند دشمن آزادی خود میجوانان بیشتر و بیشتر قدرت 1

د آنان را به ر وجوخیزند که اظهاهایی از عمل برمیبه همین سبب بیشتر و بیشتر به ضدیت با صورت

شود. این پدیدۀ بسیار مثبت تصادفی نیست؛ بلکه درواقع رساند و مانع تایید خود آنان میحداقل می

ای از فضای تاریخی است که )همانطور که در فصل یکم اشاره شده( به عصر ما سرشتی نشانه

د( اش اقتضا کنخصیکه مصحلت شتواند )مگرایندهد. به همین دلیل کسی نمیشناسانه میمردم

ا دخیل تری در اینجها تلقی کند. موضوع ژرفشورش جوانان را فقط مثالی از فاصلۀ سنتی بین نسل
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ها در یابد، بچهدت میکه این روابط قدرتمندانه بین پدر و مادر و فرزندان شدرحالی

 هند.دپذیرند و جا مینحوی فزاینده اقتدار پدرانه را در درون خود میدورۀ بچگی به

ادت )با وضوحی که ع« دوستیزندگی»و « دوستیمردگی»کردن مسئلۀ با طرح« فروم»

او است(، شرایط عینی را که هر وضع چه در خانه )روابط پدر و مادر با بچه در جوی 

وجود فرهنگی به-ای اجتماعیاعتنایی و ستم، یا از عشق و آزادی( و چه در زمینهاز بی

رورش محبتی و ستم پهایی که در محیطی از بیکند. بچهمی وتحلیلتجزیهآورد، می

هایی که استعدادشان عقیم مانده است، اگر در دورۀ جوانی به راه اند، و بچهیافته

هایی که این مقامات برای وسیلۀ مقامات و افسانهشورشی اصیل قدم نگذارند، یا به

اعتنایی کامل کلی از واقعیت بیگانه و به بیاند بهکار گرفتهبه آنان به« دادنشکل»

 زنند.شوند، و یا دست به اعمال تخریبی میکشانیده می

یابد؛ و در آنجا شاگردان زود )مانند خانه( کشف فضای خانه در مدرسه ادامه می

ند که برای یافتن خشنودی خاطری باید خود را با اصولی که از باال مقرر شده کنمی

 است مطابقت دهند. یکی از این اصول فکرنکردن است.

ه در ناپذیری کهای انعطافوسیلۀ ساختمان رابطهاین جوانان که اقتدار پدرانه را به

 شود در درون خود جارسه تشدید میمد
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سازند، و آن را محکوم ای زیرسلطه را برمال میاست. جوانان در شورش خود نمونۀ نادادگرانۀ جامعه

 و جامعه همچنان به سرشت قدرتکنند. ولیکن این عصیان با بعد خاص خود، بسیار تازگی دارد، می

 دهد.برای خود ادامه می
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سبب همان ترس از آزادی که درکاری شدند میل دارند )بهاند وقتی که مصداده

ها وسیلۀ آن روابط با وجودشان عجیب شده است( که الگوهای خشکی را که در آنبه

د وضع طبقاتی آنان عالوه شود شایاند، تکرار کنند. وقتی که این پدیده بهبار آمده

وشنودی ه عمل ضدگفتتوضیحی باشد برای این که چرا با این همه صاحبان مشاغل ب

گذارد هرچه باشد، آنان . تخصصی که آنان را با مردم در تماس می1شوندملحق می

های و فن هاهیچ تردیدی معتقد هستند که رسالت آنان این است که دانشتقریباً بی

ای هپندارند. برنامهمردم می« دهندگانترقی»آنان خود را «. عطا کنند»خود را به مردم 

پرداز ورزیده در عمل ستمگری تجویز شده ان )که احتماالً توسط یک نظریهعمل آن

گیرد. است( اهداف خودشان و اعتقادات خودشان، و تمایالت خودشان را دربرمی

 کشند که به مردم بیاموزندجای آن نقشه میدهند، اما بهآنان به حرف مردم گوش نمی

ر برای این مصاد« خود دور کنند. ماندگی است ازتنبلی را که موجب عقب»چگونه 

مردم کاری است پوچ. آنان تنها کسانی « بینیجهان»گذاشتن به امور ضرورت احترام

ه دانند که بدارند. به همان اندازه، این ضرورت را هم پوچ می« بینیجهان»هستند که 

 هکنند کهنگام تنظیم برنامۀ عمل آموزشی با مردم مشورت کنند. آنان احساس می

چیز مناسبت نیستند جز برای نادانی مردم آن قدر کامل است که برای هیچ

 گرفتن از مصادر امور.آموزش
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ود وشنودی کسانی که در عین حال که به تعهد انقالبی خشاید هم توضیحی باشد برای رفتار ضدگفت 1

هراسند. این کسان، ها میمانند و از مشارکت با آناعتماد باقی میاعتقاد دارند نسبت به مردم بی

دهند، از آزادی می« خانه»دارند، و چون ارباب را در خود ن خود نهفته میناهشیارانه، ستمگر را درو

 ترسند.می
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نحوی از باوجوداین وقتی که استیالیافتگان در نقطۀ خاصی از تجربۀ وجودی خود به

بوده باشند(  یافتهزدن این استیال )که ممکن است قبالً با آن مطابقتانحا شروع به پس

ند که گویکنند، وقتی که مصادر امور بخواهند شکست خود را توجیه کنند میمی

و « بیمار»و « پاودستبی»اند و «ناسپاس»اند، زیراکه «ترپست»اعضای گروه استیالیافته 

 «.از نژاد ناخالص»

کی صورت مسلرا نه به« استیال»نیتند )یعنی از میان صاحبان مشاغل انان که خوش

کنند شف میبرند( عاقبت ککار میاند، بهعنوان تجلی تربیتی که یافتهبهعمدی، بلکه 

، بلکه «ۀ خلقافراد ساد»های تربیتی خود را باید، نه به فرومایگی ذاتی که پاره از ناکامی

کنند، به خشونت عمل استیالجویانۀ خودشان نسبت دهند. کسانی که این کشف را می

کنند، ولی گیری از تهاجم را احساس مید: نیاز به کنارهبیننخود را با مشکلی روبرو می

ید علیه گیری تهدالگوهای سلطه چنان در وجودشان سنگر گرفته است که این کناره

دادن به وضع دوگانۀ معنی پایانهویت خود آنان خواهد بود. انصراف از تسلط به

کنارگذاشتن همۀ  خواهد بود، و در حکم« گراسلطه« »سلطهتحت»عنوان خودشان به

کردند، و شروع به در خود پذیرفتن عمل هایی که تهاجم را تغذیه میافسانه

یا در  االبکشیدن از )مانند بیگانگان( در وشنودی. درست به همین دلیل، دستگفت

بودن است، و گرایش به )مانند یاران( با مردم بودن. و بدین ترتیب ترس از درون 

گیرد و طبیعی است که در جریان این لطمۀ روانی آنان را می آزادی گریبان این مردان

 ها دست بزنند.ها و تجاهلساختن ترس خود به یک رشته طفرهبرای موجه
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کارانی شدیدتر است که خودشان ماهیت تهاجمی اعمال ترس از آزادی در صاحب

ازها، زداست. بیشان مردماند اما به آنان گفته شده است که عملخود را کشف نکرده
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کنندگان در دورۀ آموزشی های ملموس، شرکتخصوص هنگام گشودن رمز وضعبه

د فکر جان کالم را بفرمایی»پرسند: کننده میما، با حالتی اندکی خشمگین، از هماهنگ

جایی  کند که آنان را بهکننده سعی نمیهماهنگ« کشید؟کنید که ما را به کجا میمی

 کنندگان در رویارویی با وضعی ملموسقت آن است که شرکت؛ بلکه حقی«بکشد»

ضع شوند که اگر تحلیل وتدریج متوجه میای طرح شده است بهصورت مسئلهکه به

ها را های خود خلع کنند یا بار دیگر آنتر شود، آنان یا باید خود را از افسانهعمیق

ها در آن لحظه نشانۀ عملی آنها و اباکردن از کردن خود از افسانهتایید کنند. خلع

ها یعنی آمیز است علیه خودشان. از سوی دیگر تایید مجدد آن افسانهخشونت

ام تنها توضیح داده 1برمالساختن خودشان. همانطور که در مدخلی بر عمل فرهنگی

کند( فرافکندن اعمال عادی خود، راه خروج )که مانند یک سازوکار دفاعی عمل می

 کننده است.، بر هماهنگاستیالیافتن، کردنغلبه، ردنکهدایتیعنی: 

دهد میان افرادی از مردم روی می –تر اگرچه به مقیاسی کوچک –نشینی همین عقب

کی از اند. یوسیلۀ وضع عینی ستمگری از پا درآمده و با کارهای خیر رام شدهکه به

 که برنامۀ 2معلمان حلقۀ قول
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داد، کنندگی رابرت فاکس، در نیویورک انجام میآموزشی ارزشمندی را با هماهنگ

ه نشین در نیویورک که بای سیاهکند: در محلهواقعۀ زیر را به این مسئله مربوط می

گروهی از سیاهان، یک وضع رمزشده نشان داده شد که تل بزرگی از زباله را در 

                                                           
1 Introduccion a la Accion Cultural 

 Summer تابستان در شهرهای این مؤسسه به کتاب ، برای آگاهی از فعالیتFull circleحلقۀ قول  2

in the City  اثر مری کولMary Cole .مراجعه کنید 
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کی داد. یینشان م –همان خیابانی که گروه در آن جلسه داشت  –گوشۀ یک خیابان 

«. بینممن خیابانی را در افریقا یا امریکای التین می»ناگهان گفت: کنندگان بهاز شرکت

های متحده امریکا چون ما در ایالت»گفت: « چرا نه در نیویورک؟»معلم پرسید: 

شک این کس و تعدادی از بی« تواند در اینجا رخ دهند.هستیم، وچنین امری نمی

د گریختند که چنان برایشان آزاردهنده بوفق بودند از واقعیتی مییارانش که با او مو

ای که در نمود. در نظر فرد ازخودبیگانهکه حتی تصدیق آن هم برایشان خطرناک می

بار آمده است، قبول این که وضع او « موقعیت شخصی»یک محیط فعالیت و 

ود ت پیشرفت خهایی محسوس نامساعد است، در حکم جلوگیری از امکاناصورتبه

 او است.

درحالتی که در باال گفتیم، و نیز در حالت صاحبان مشاغل، آشکارا تاثیر نیروی 

ها یان آنآفریند که آدمهایی را میخورد که افسانهچشم میای بهکنندۀ فرهنگیتعیین

پذیرند، در هر دو مورد فرهنگ طبقۀ مسلط امتناع دارد از این که آدمیان را را می

نندگان در کگیرنده بپذیرد. نه صاحبان مشاغل و نه شرکتوان موجوداتی تصمیمعنبه

عنوان افراد موثر در این جریان تاریخی برای های محلۀ فقیرنشین نیویورک، بهبحث

گر پرداز یا اندیشهیک از آنان نظریهکنند. هیچگویند و عمل نمیخود سخن نمی

 شوند.ینوبت خود علل سلطه می هستند که بههایجویی نیست. بعکس آنان معلولسلطه
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ترین مسائلی است که وقتی انقالب به قدرت رسید، باید با آن روبرو یکی از جدی این

یاج گیری و شجاعت رهبران احتشد. این مرحله به حداکثر هوشیاری سیاسی و تصمیم

ای رقهدر مواضع فدارد، که به همین دلیل باید داری قدرت داوری کافی باشند تا احیاناً 

 غیرعاقالنه نیفتند.
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مردان صاحب حرفه، از هر نظامی که باشند، خواه دانش آموختۀ دانشگاه و خواه غیر 

نان اند که از آجویی تعیین شدهوسیلۀ فرهنگ سلطهو به 1آن، کسانی هستند که از باال

ند این تربیت دتر تعیین شده بوموجوداتی دوگانه ساخته است. )اگر هم از طبقات پایین

ید این ای جدبود(. ولیکن برای تجدید سازمان جامعهنادرست همان بود، اگر بدتر نمی

از آزادی »هرچند  –صاحبان مشاغل ضروری هستند. وازآنجاکه تعداد زیادی از آنان 

نسبت به حقیقت  –سازی اکراه دارند و از پرداختن به عمل مردمی« ترسندمی

 تنها ممکن است بلکه الزم است که انقالبه هرچیز دیگر، نهتراند تا نسبت بگمراه

 آنان را احیا کند.

تررفتن از آنچه قبالً عمل این احیا مستلزم آن است که رهبران انقالبی با پیش

از  برهه از زمان قدرت انقالبیرا بیاغازند. دراین« انقالب فرهنگی»وشنودی بود، گفت

فی خواهند آدمیان را نروری درمقابل کسانی که میعنوان یک مانع ضای که بهوظیفه

واهند خرود و با دعوت کاملی از کسانی که میشناخت فراتر میکنند برای خود می

 تری تقبلیند، موضع تازه و برجسهدر بازسازی جامعه شرکت جو
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دی وشنوادامۀ ضروری عمل فرهنگی گفت« انقالب فرهنگی»کند. بدین معنی می

 ازآن که انقالب به قدرت برسد انجام شود.پیشاست که باید 

گیرد که کل جامعه، ریزی مجدد خود در نظر میبرای عمل قالب« انقالب فرهنگی»

تواند با روشی ماشینی های انسانی، بازسازی شود. جامعه نمیاز جمله همۀ فعالیت

فرینش آبازسازی شود؛ ابزار اصلی این بازسازی فرهنگی است که، بر اثر انقالب، 

                                                           
، که در آن Louis Althusserنوشتۀ لوئیس آلتوسر  For Marx برای مارکسع کنید به کتاب رجو 1

 اختصاص داده است.« Superdeterminationابر تصمیم »فصل کاملی را به جدل 
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 حداکثر کوشش رژیم انقالبی است برای« انقالب فرهنگی»نوفرهنگی یافته است. 

، ای که برعهده دارددرنظرگرفتن وظیفههشیارسازی، و باید شامل حال هرکس، بی

 بشود.

 تواند به تربیت فنی و عملی متخصصاندر نتیجه، این تالش برای هشیارسازی نمی

ارهای ی جامعۀ جدید بر جامعۀ پیشین خیلی بیشتر از کموردنظر اکتفا کند. امتیاز کیف

های را در نظر تواند برای تکنولوژی همان هدف. جامعۀ جدید نمی1جزئی خواهد بود

رو تعلیم آدمیان در دو جامعه نیز باید بگیرد که جامعۀ قبلی برای آن داشت؛ ازاین

 در خدمت آزادسازیکه در جامعۀ انقالبی علم و تکنولوژی متفاوت باشد. تاوقتی

رایانه گسازی باشند آموزش علمی و فنی را نباید دشمن تربیت مردمیمداوم و مردمی

 دانست.

از این دیدگاه تربیت آدمیان برای هر شغلی )چون مشاغل در زمان و مکان وقوع 

قول یابند( مستلزم فهم دو مطلب است: نخست آن که فرهنگ روبناست که، بهمی

 گذشته« بقایای»د توانآلتوسر، می
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م زنده نگاه دارد. دو –شدن است نحوی انقالبی درحال دگرگونکه به –را در زیربنا 

که انقالب کردن فرهنگ. درحالیاین که خود شغل ابزاری است برای دگرگون

روع سازد، آدمیان شتر میفرهنگی هشیارسازی را در کردار آفرینندۀ جامعۀ نوین ژرف

ماند. ای جامعۀ کهن در جامعۀ نو باقی میاین که چرا بقایای افسانهکنند به فهمیدن می

تر از چنگ این ارواح، که با جلوگیری آنگاه آنان خواهند توانست که خود را سریع

                                                           
نخواهد  پذیرناگهان صورتکنند، بهلوحانه فرض میکه متفکران ماشینی سادهاما این جریان، چنان 1

 شد.
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، رها انداز برپاساختن یک جامعۀ نوین همیشه برای هر انقالبی مشکلی جدی بوده

و  –دهد ی به استیالی خود ادامه میوسیلۀ این بقایای فرهنگسازند. جامعۀ ستمگر به

 این بار به استیال بر جامعۀ انقالبی.

ه بار وسیلۀ نخبگان حاکم، کانگیز است که بهنظر دهشتاین استیال خصوصاً ازاین

شود ی اجرا میوسیلۀ کسانپذیرد، بلکه بهاند، انجام نمیدیگر برای این کار متشکل شده

« خانه»ینان به عنوان کسانی که ستمگر را در خود اند. اکه در انقالب شرکت کرده

هایی اساسی که انقالب باید بردارد ایستادگی اند، مانند خود او در برابر گامداده

ها عنوان موجوداتی دوگانه )بازهم در نتیجۀ بقایای احساسات کهن( آنکنند. و بهمی

دهد و خود آنان می ساالری تغییر شکلپذیرند که به دیوانرا همچنان قدرتی می

ننده کساالری را، که بسیار سرکوبکند. این قدرت دیوانرحمانه سرکوب میبی

 1دیمیتجدید فعالیت عناصر ق»وسیلۀ چیزی توضیح داد که آلتوسر توان بهاست، می

 نامد.می« در جامعۀ جدید، وقتی که مقتضیات فراهم باشد
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کنم یوشنودی فرهنگی تعبیر مک عمل گفتبه همۀ این دالیل، من سیر انقالبی را به ی

 یابد. در هر دو مرحله تالشیادامه می« انقالب فرهنگی»رسیدن در که پس از به قدرت

جدی و عمیق در هشیارسازی ضروری است. این کار وسیلۀ الزمی است که آدمیان با 

 گذارند و وضعوسیلۀ یک عمل راستین، وضع کارپذیربودن را کنار میآن، و به

 گیرند.کارسازهای تاریخی را برعهده می

وشنود دائم میان مردم و رهبران را در کالم آخر، انقالب فرهنگی جریان گفت

راه، سازد. ازایندهد، امر و شرکت مردم را به در قدرت مستحکم میگسترش می
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دهند، انقالب که رهبران و مردم، هر دو، فعالیت نقادانۀ خود را ادامه میدرحالی

 های تازۀ ستمساالرانه )که به شکلهای دیوانتواند در برابر گرایشتر میسانآ

)که همیشه همان است که بود( از خود دفاع کند. خواه « استیال»شود( و کشانیده می

در یک جامعۀ بورژوا، و خواه در یک جامعۀ انقالبی، استیالگر ممکن است مهندس 

تصاددانی باشد یا مسئول بهداشت عمومی، شناسی، اقای باشد یا جامعهکشاورزی

 دی انقالبی.و مر –کشیشی باشد یا پیشوایی دینی، معلمی باشد یا کارگری اجتماعی 

استیالی فرهنگی، که در خدمت اهداف غلبه و حفظ ستمگری است، همیشه متضمن 

 بینیای بر جهانبینیبینشی محدود از واقعیت، درکی ایستا از جهان، و تحمیل جهان

نیز تحمیل  استیالیافتگان، و« فروتری»استیالگر است و « برتری»دیگر است؛ مستلزم 

کند، و نگران از وسیلۀ دستۀ اول که دستۀ دوم را تصاحب میهاست بهارزش

 دادن آن است.دست
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ارۀ عمل گیری دربدیگر اینکه استیالی فرهنگی بدین معنی است که مقر تصمیم

یست، بلکه نزد استیالگران است. و وقتی که قدرت استیالیافتگان، نزد آنان ن

گیری نه در درون، بلکه در بیرون کسی باشد که باید تصمیم بگیرد آن شخص تصمیم

-اجتماعی گونه رشدگیرد. بدین سبب است که هیچبرد که تصمیم میفقط گمان می

داشته باشد.  دتواند وجو، و استیالیافته، نمی«بازتابی»اقتصادی در یک جامعۀ دوگانه، 

وجو و برای آن که تکاملی تحقق یابد الزم است که نخست حرکتی برای جست

ه گیری با جوینده باشد؛ دیگر آن کخالقیت وجود داشته باشد که در آن حق تصمیم

 این حرکت تنها در فضا نباشد، بلکه در زمان وجودی جویندۀ هشیار روی دهد.
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ستند. ها رشد نیای است، همۀ دگرگونیونیبدین ترتیب، با این که هر رشدی دگرگ

، زندروید و جوانه میدهد که تحت شرایط مناسب میای روی میتحولی که در دانه

ان ها و جانورهای دانهرشد نیست. و نیز دگرگونی جانور هم رشد نیست. دگرگونی

مانی رخ ها در زشود که بدان تعلیق دارند: این دگرگونیای تعیین میوسیلۀ گونهبه

 ها تعلق ندارد، زیراکه زمان ازآن انسان است.دهند که به آنمی

یابند. نشده، آدمیان تنها موجوداتی هستند که کمال میدر میان موجودات کامل

زمان  دار درتاریخی و سرگذشت« موجودات وابسته به خود»دگرگونی )تکامل( این 

آن زمان. آدمیانی که  دهد نه هرگز در خارج ازوجودی خود آنان روی می

« نموجود وابسته به دیگرا»خوش اوضاع عینی ستمگری هستند و در این اوضاع دست

یل ی اصنحوتوانند بهشوند، نمیدروغینی می« موجود برای خود»ای، یا ازخودبیگانه

 گسترش یابند. چون از قدرت
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د پیروی ز کنتصمیم، که در وجود ستمگر مستقر شده است، محرومند ازآنچه او تجوی

ر چنبر کنند که بر تضادی که ددیدگان فقط وقتی شروع به تکامل میکنند. ستممی

 شوند.« موجوداتی وابسته به خود»آن گرفتارند فائق آیند و 

ه یابد کای تکامل میاگر ما جامعه را موجودی فرض کنیم، واضح است است جامعه

ه ، استیالیافته و وابسته ب«ازتابیب»باشد. جوامعی که دوگانه، « موجود برای خود»

توانند تکامل یابند، زیراکه ازخودبیگانه هستند؛ قدرت کشورهای دیگر باشند نمی

لی، ها؛ در جامعۀ مستوها در خارج از آنگیری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آنتصمیم

؛ یکند: فقط دگرگونها را تعیین میقرار دارد. تحلیل آخر جامعۀ اخیر سرنوشت آن

 هاست که به مصلحت جامعۀ مسلط است.آن –و نه تکامل  –زیراکه دگرگونی 
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)مدرنیزاسیون( با تکامل یافتن اشتباه « باب روزشدن»مهم این است که نوگرایی و 

ر تاثی« جامعۀ اقماری»های خاصی از نشود. در باب روزشدن، اگرچه احتماالً بر گروه

ست؛ و این جامعۀ کشور مادر است که از این گذارد، ولی تقریباً همیشه القایی امی

وابستگی به است« نوشده»آن که تکامل یابد فقط ای که بیشود. جامعهبابت منتفع می

 –د آورده باشدستگیری را بهحتی اگر کمی از قدرت تصمیم –به خارج از کشور 

 بسته باقیای است، تا زمانی که واادامه خواهد داد. این سرنوشت هر جامعۀ وابسته

 بماند.

ای در حال تکامل است یا نیست، باید از معیارهای مبتنی برای آن که معلوم شود جامعه

د( کننده هستناهاند و گمرصورت آماری بیان شدههای درآمد سرانه )که بهبر شاخص

 هاییو نیز شاخص
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است  نکه بر مطالعۀ درآمد ناخالص متمرکز است فراتر رفت. معیار اصلی و اساسی آ

هست یا نیست. اگر نیست معیارهای دیگر « موجودی وابسته به خود»که آیا جامعه 

 دهند.را نشان می« باب روزشدن»جای تکامل یافتن، به

ها و جامعۀ کشور مادر است. وقتی این تضاد اصلی جوامع دوگانه رابطۀ وابستگی آن

جامعۀ  که در اصل به -مک: ک»ای که تا به حال از طریق تضاد از میان برود، دگرگونی

ن پذیرفته است، مبدل به توسعه و تکاملی راستیصورت می –رساند کشور مادر سود می

 رسد.می« موجود وابسته به خود»شود که سودش به می

طلبانه که به توسط این جوامع در تحقق های صرفاً اصالححلبه دالیل یادشده، راه

کند )هرچند بعضی ها را حل نمیو بیرونی آن شود تضادهای درونیها تالش میآن

تر گروه نخبگان را بترسانند و حتی به از این اصالحات ممکن است عضوهای مرتجع
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ا،  طلبانه رهای اصالححلدهشت بیندازند(. تقریباً همیشه جامعۀ کشور مادر این راه

قا تاریخی، الای جهت حفظ استیالی خود، در پاسخ خواست جریان عنوان راه تازهبه

آن که ازما اصالحی کنیم پیش»کند. مثل آن است که جامعۀ کشور مادر بگوید: می

و برای رسیدن به این هدف، جامعۀ کشور مادر جز غلبه، « مردم انقالبی کنند

ای فریفتگری، و استیالی اقتصادی و فرهنگی )و گاه نظامی( به جامعۀ وابسته، چاره

صورت دالالن هبران نخبۀ جامعۀ استیالیافته تا حد وسیعی بهندارد؛ استالیی که در آن ر

 کنند.ساده برای رهبران جامعۀ کشور ما در عمل می

 وشنودی،ایشی از نظریۀ عمل ضدگفترساندن این تحلیل آزمپایانبرای به
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های خواهم بار دیگر تأکید کنم که رهبران انقالبی نباید همان روشمی

ران انقالبی کار ببرند؛ بعکس، رهببردند، بهکار میگران بهوشنودی را که ستمضدگفت

 وشنود و ارتباط را پیش گیرند.باید راه گفت

 وشنودی، واجب است که بهوتحلیل نظریۀ عمل گفتپیش از پرداختن به تجزیه

اختصار دربارۀ چگونگی تشکیل گروه رهبری انقالبی و نیز دربارۀ مقداری از نتایج 

شناختی جریان انقالبی بحث کنیم. معموالً این گروه رهبری از کسانی تاریخی و جامعه

ای ینان در برههاند. اگران تعلق داشتهنحوی به قشر اجتماعی سلطهشود که بهتشکیل می

ی کنند و با عملی ناشای که بدان تعلق دارند دوری میاز تجربۀ وجودی خود از طبقه

دند. خواه این پیونچنین باشد( به ستمدیدگان می ای راستین )یا امید، کهاز همبستگی

پیوستگی از یک تحلیل علمی واقعیت ناشی شده باشد و خواه نه، )در صورتی که 
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. پیوستن به مردم 1ای راستین استدهندۀ عملی مهرآمیز و سرسپردگیاصیل باشد( نشان

هبران ود را در ریافتن با آنان است. مردم باید خسوی آنان و ارتباطمستلزم رفتن به

 نوخاسته ببینند، و رهبران باید خود را در مردم بیابند.

ند، و این سازگر را منعکس میحکم ضرورت تضاد نخبگان سلطهرهبران نوخاسته به

 یلۀ ستمدیدگان به آنان راه یافتهوستضاد به
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است، هرچند ممکن است این ستمدیدگان هنوز آشکارا وضع ستمدیدگی خود را 

. آنان ممکن است 2نند یا رابطۀ خصومت خود با ستمگران را نقادانه درنیابنددرک نک

کار به ستمگر را برای آن به« چسبیدگی»هنوز در وضعی باشند که سابقاً اصطالح 

ایم. از سوی دیگر ممکن است براثر شرایط عینی تاریخی خاصی آنان به درک برده

 ند.نسبتاً روشنی از حالت ستمکشی خود رسیده باش

مردم به ستمگر، این امکان را  –یا چسبیدگی جزئی  –در حالت اول، چسبیدگی 

قول فانون( او را بیرون از خود قرار بدهند. در کند که )بهستمگر از آنان سلب می

ند رابطۀ توانتوانند ستمگر را بیرون از خود قرار دهند و در نتیجه میحالت دوم آنان می

 انه تشخیص دهند.خصومت خود با او را نقاد

کرده است، و دوپهلویی حاصل آنان را از « خانه»در حالت اول ستمگر درون مردم 

فات اند( صسازد. آنان )که توسط ستمگر برانگیخته شدهترس از آزادی لبریز می

                                                           
 Camilo Torresدربارۀ  German Guzmauاند. های گوارا در این باره در فصل پیشین آمدهاندیشه 1

ن احال یک وضع حیاتی سرسپردگی به مردم نشچیز را ایثار کرد. همیشه و درهمههمه»... گوید: می

 «عنوان مردی انقالبی.عنوان فردی مسیحی و بهعنوان کشیش، بهداد، بهمی
 چیز دیگر.« آگاهی طبقاتی»چیزی است و « ضرورت طبقاتی» 2
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آورند، و با دهند، یا به بینش غلطی از خدا روی میجادوگران را به خدا نسبت می

. کامالً بعید 1کنندضع ستمکشانۀ خود را به خدا منسوب میحالت تسلیم، مسئولیت و

 شده و نومید، در پیماد و لگدمالاعتاست که این مردم به خود بی
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ای که احتماالً آن را سرپیچی از خواست خدا، و آزادی خود برآیند: عمل عاصیانه

ام ید کردهکروست که بارها تأپندارند )ازاینحاصل با سرنوشت خویش میای بیمقابله

ورت صهایی که توسط نخبگان به خورد مردم داده شده است بهکه الزم است افسانه

هایی با آنان در میان گذاشته شود(. در حالت دوم، وقتی که مردم به تصور نسبتاً مسئله

روشنی از ستمکشی رسیدند این تصور آنان را به قراردادن ستمگر در خارج از 

شدن بر تضادی که در آن گرفتار و مبارزه را براقی فائق کند،وجودشان هدایت می

گاهی آ»و « ضرورت طبقاتی»کنند. در این لحظه آنان بر فاصلۀ میان اند آغاز میآمده

 آیند.فائق می« طبقاتی

شوند. گویی مردم میتعمد موضوع تناقضدر حالت اول بدبختانه رهبران انقالبی بی

کنند مورد پشتیبانی همدردانه و تقریباً فوری مردم ر میدر حالت دوم، رهبرانی که ظهو

. رهبران یابدگردند و این پشتیبانی در طول جریان عمل انقالبی افزایش میواقع می

 روند. تقریباً دردم یک همدلیسوی مردم میخود بهوشنودی و خودبهصورتی گفتبه

ور جوش الفآنان تقریباً فیآید: سرسپردگی متقابل وجود میمیان مردم و رهبران به

                                                           
کشیشی از مردم شیلی، که از قدرت اخالقی و فکری واالیی برخوردار بود، پس از بازدیدی که در  1

ر هایی رفتیم که داز همکارانم به دیدن خانوادهوقتی با یکی »کرد به من گفت: « رسیف»از  1966

توانند چنین کردند، از آنان پرسیدم که چطور میناپذیر زندگی میهایی نیمه ویرانه، با فقری وصفکلبه

چکار می توانیم بکنیم؛ این خواست خداست و »ها همیشه این بود: ای را تحمل کنند، پاسخ آنزندگی

 «باید آن را بپذیریم.
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 بینند. ازمرامی، هر دو خود را متساویاً مخالف نخبگان حاکم میخورد. در عالم هممی

وشنودی که میان مردم و رهبران برقرار شده است این لحظه به بعد، عمل گفت

وشنود پس از کسب قدرت نیز ادامه خواهد یافت؛ و مردم ناپذیر است. این گفتتزلزل

 اند.د دانست که به قدرت رسیدهخواهن

این اشتراک در قدرت به هیچ روی از روح مبارزه و دلیری و ظرفیت مهر و محبت و 

بسیار  هکاهد. فیدل کاسترو و یارانش )کجرأتی که الزمۀ رهبران انقالبی است نمی

 کسان آنان را در آن زمان
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د، شنودی عالی بودنوخواندند(، که یک گروه رهبری گفت« ماجراجویان غیرمسئول»

به مردمی که خشونت وحشیانۀ حکومت خودکامۀ باتیستا را تحمل کرده بودند، یکی 

شدند؛ این الحاق کار آسانی نبود؛ مستلزم شجاعتی از جانب رهبران بود تا مردم را 

قدر دوست بدارند که آماده باشند خود را در راه آنان فدا کنند؛ احتیاج به حضور آن

رهبران داشت تا پس از هر فاجعه کار را از سرگیرند و امیدی از میان ذهن دلیرانۀ 

زی شده است( ریای که )چون با مردم پینرفتنی به پیروزی آینده داشته باشند، پیروزی

مردم  یا متعلق به –فقط ازآن رهبران نخواهد بود بلکه متعلق به رهبران و مردم است 

 است که رهبران نیز جزء آنانند.

کستن حکم تجربۀ تاریخی شروع به شمثابۀ قطبی شد که مردم کوبا را، که بهبهفیدل 

از ستمگر، « دنشبیرون کشیده»پیوند خود با ستمگر کرده بودند، به خود کشانید. این 

صورت عینی ببینند و خود را مخالف او بیابند. مردم را رهنمون شد که ستمگر را به

ها و ر تضاد واقع نشد. )البته انتظار روگردانیچنین بود که فیدل هرگز با مردم د
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ها اشاره خود به آن 1گزارش جنگ انقالبیگوارا در کتاب هایی را هم که چهخیانت

 کند بایست داشت(.می

وی مردم یا سبدین ترتیب به سبب شرایط خاص تاریخی، حرکت رهبران انقالبی به

ا دهند که در تضاد بکیل میافقی است که در آن رهبران و مردم یک پیکر را تش

د و در تضاد انشکل است، و رهبران انقالبی در رأس قرار گرفتهیا مثلث –ستمگر است 

 ایم، وقتی مردم هنوز بهکه دیده طورشوند. همانبا ستمگر و با مردم واقع می
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یل اند، وضعیت اخیر به رهبران تحمای از واقعیت ستمگرانه دست نیافتهدرک نقادانه

 شود.می

اقع شود که با مردم در تضاد وگاه گروه رهبری انقالی متوجه نمیولیکن تقریباً هیچ

صورت یک شده است. درواقع چنین درکی دردناک است و مقاومت ممکن است به

سازوکار دفاعی عمل کند. درهرحال برای رهبرانی که از طریق هواخواهی مردم 

که  صورت موجوداتی ببینند که با کسانیهاند ساده نیست که خود را ببرکشیده شده

اند. مهم این است که این اکراه به مورد هواخواهی آنان هستند در تضاد واقع شده

های رفتار و عمل رهبرانی انقالبی در نظر گرفته شود که هنگام تحلیل برخی شکل

 طور ناخواسته ضد )اما نه خصم( مردم شده اند.به

م شک به هواخواهی مردپایان برسانند، بیی انقالب را بهبرای آن که رهبران انقالب

 اند خواستار این هواخواهیاحتیاج دارند. وقتی رهبرانی که با مردم تضاد پیدا کرده

ای از عنوان نشانهیابند، غالباً به این واکنش بهجای آن نوعی جدایی میشوند و بهمی

لحظۀ خاص تاریخی از هشیاری  کنند. آنان یکنقص ذاتی از جانب مردم نگاه می

                                                           
1 Relato de la Gaerra Revolucionaria 
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کنند. ازآنجاکه رهبران به هواخواهی مردم احتیاج مردم را به نقص ذاتی آنان تعبیر می

اعتماد هستند( وسوسه دارند تا انقالب تحقق پذیرد )اما در همان حال به مردم بی

گان بکردن مورد استفادۀ نخهایی بهره برگیرند که برای ستمشوند که از همان روشمی

دست گویند پیش از بهاعتمادی خود به مردم میحاکم بوده است. رهبران با توجیه بی

وشنود با مردم ناممکن است؛ و در نتیجه به نظریۀ عمل گرفتن قدرت، گفت

 پسآورند و ازآنوشنودی روی میتضدگف
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کوشند تا بر مردم غلبه کنند؛ روش مسیحایی پیش می –درست مثل نخبگان مسلط  –

زنند. با جویند و به استیالی فرهنگی دست میگیرند؛ آنان از فریفتگری بهره مییم

های ستمگران، آنان به انقالب دست نخواهند یافت؛ ها، یعنی در راهپیشروی در این راه

 و اگر دست یابند، انقالبی اصیل نخواهد بود.

است که،  م( اینخصوص در شرایطی که گفتینقش رهبری انقالبی )در هر شرایطی، به

اعتمادی از طرف مردم عنایت دالیل هر نشانۀ بینحوی جدی، حتی در حین عمل، بهبه

هایی که  به مردم کمک های حقیقی برای مشارکت با آنان را بجوید، راهکند و راه

کند تا آنان به خود یاری دهند تا بتوانند واقعیتی را که آنان را به تحمل ستم کشانیده 

 انه دریابند.است نقاد

گوارا . چه1اعتمادیشعور زیرسلطه شعوری است دوگانه و دوپهلو و مملو از ترس و بی

عدم همکاری دهقانان اشاره در روزنامۀ احوال خود دربارۀ مبارزات بولیوی، چندبار به

 کند:می

                                                           
« گراگرایانه به نظریۀ مارکساطالق روانکاوی مردمی»در این باره رجوع کنید به، به اریش فروم، مقالۀ  1

 .Reuben Onsborنوشتۀ  Marxism and Psychoanalysiaو نیز به  Socialist Humanismدر 
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بسیج دهقانی وجود خارجی ندارد، جز در مورد کارهای اطالعاتی که این »

اند و نه خیلی کارآمد؛ احم است. دهقانان نه خیلی سریعنحوی مزنیز به

ند هرچطرف ساخت... فقدان کامل پیوستگی دهقانان، توان آنان را بیمی

 کم ترس از ما را از دستکم
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د ای است کنشویم، وظیفهدهند و داریم در جلب تحسین آنان موفق میمی

 «و محتاج به حوصلۀ بسیار.

تحت سلطۀ دهقانان توضیحی است برای ترس و شدن ستمگر با شعور عجین

 عرضگی آنان.بی

کند، های ستمدیدگان که ستمگران را به استیالی فرهنگی وادار میرفتار و واکنش

ای را موجب شود. آنچه رهبران انقالبی را از باید در فرد انقالبی نظریۀ عمل دگرگونه

های آنان است. اگر هردو به وشها بلکه رتنها هدفکند، نهنخبگان حاکم متمایز می

شان مشابه خواهند شد. به همان اندازه که اگر نخبگان هاییک راه عمل کنند هدف

هایی برای مردم طرح کنند نقض غرض صورت مسئلهحاکم روابط آدمیان با جهان را به

 اند، برای انقالبیان نقض غرض خواهد بود اگر چنان نکنند.کرده

م که عناصر کوشیپردازیم و میوشنودی فرهنگی میۀ عمل گفتاکنون به تحلیل نظری

 دهندۀ آن را بشناسیم.تشکیل

 همکاری

 1عنوان نخستین سرشت آن( شامل کارسازیوشنودی، غلبه )بهدر نظریۀ عمل گفت

 کند. در نظریۀ عملمبدل می« شیء»است که شخص دیگری را مغلوب کرده او را به 

                                                           
1 Subject 
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آیند تا جهان را دگرگون کنند. به همکاری گردهم میوشنودی کارسازان برای گفت

 ی«تو»جو، وشنودی سلطهضدگفت« من: »1گفتۀ مارتین بوبر
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وشنودی گفت« من»اما  کند.صرف مبدل می« آن»تحت سلطۀ مغلوب را به یک 

ند دااست که موجد وجود خویش است. و نیز می«( نه من« )»تو»داند که این دقیقاً می

« من»سازد که در ی می«من»نوبت خود موجد وجود خویش است به یی که«تو»که 

« تو»در این بحث جدلی بر سر روابط دو « تو»و « من»ی خود را نیز دارد. پس «تو»خود 

 سازند.می« من»شوند که دو می

وشنودی شامل یک کارساز، که به قدرت غلبه سلطه یافته باشد، و نظریۀ عمل گفت

جای آنان کارسازانی وجود دارند که گرد هم ، نیست؛ به، زیرسلطه2یک کارپذیر

آیند که بر جهان نامی بگذارند تا آن را دگرگون سازند. اگر در لحظۀ تاریخی می

عنوان کارساز معینی ستمدیدگان نتوانند به دالیلی که قبالً گفته شد، رسالت خود را به

)که همیشه شامل  صورت یک مسئلهانجام دهند، طرح وضع ستمکشی خودشان به

 کند.شود(، برای ایفای این رسالت به آنان کمک مینوعی عمل می

البی وشنودی نقشی برای رهبری انقآنچه گفتیم بدین معنی نیست که در عمل گفت

ی و با وجود نقش مهم و اساس –در کار نیست؛ بلکه فقط بدین معنی است که رهبران 

سوی رند که مردم را کورکورانه بهمالک مردم نیستند و حق ندا –واجب خود 

م ای خواهد بود از جانب رهبران به مردگونه رستگاری فقط هدیهرستگاری برانند. این

                                                           
1 Martin Buber 
2 Object 
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ان دادن مردم از سازندگوشنودی بین آنان، و تنزلشدن پیوند گفتو موجب شکسته

 بخش، به موضوعات این عمل.مشترک عمل آزادی
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عملی که فقط میان کارسازها  –شنودی وهمکاری به عنوان خصوصیت عمل گفت

پذیر است )هرچند ممکن است دارای وظایف، و در نتیجه مسئولیت، در صورت

نود، وشتواند از طریق ارتباط حاصل شود. گفتفقط می –سطوح مختلف باشد( 

ای، باید پایه و اصل هر نوع همکاری باشد. در نظریۀ عمل عنوان ارتباط شالودهبه

ای نام موجبات انقالبی، نیست. بلکه جا برایی برای غلبه بر مردم بهوشنودی جگفت

ردن کدهد، به رامکند، بازی نمیوشنود تحمیل نمیجلب هواخواهی آنان است. گفت

شنودی ودهد. اما این بدین معنی نیست که نظریۀ عمل گفتنمی« شعار»پردازد، و نمی

 وشنودی، تصور واضحی ازشخص گفت برد، و نه هم بدین معنی کهجایی نمیراه به

 ها متعهد است ندارد.آنچه می خواهد یا از اهدافی که نسبت به آن

، و حال تعهدی نسبت به آزادی استتعهد رهبران انقالبی نسبت به ستمکشان درعین

ق توانند بکوشند که بر مردم غلبه کنند، بلکه باید الحاموجب همین تعهد رهبران نمیبه

 مغلوب« الصاق»راه رهایی جلب نمایند. الحاق اجباری الحاق نیست؛ فقط  آنان را در

ل نماید. الحاق اصیکند به او تجویز میبه غالب است که آنچه را در خود انتخاب می

تواند دور از ارتباط میان آدمیان به هاست؛ و نمیعبارت از انطباق آزادانۀ خواسته

 گری واقعیت تحقق پذیرد.میانجی

وشنودی توجهشان را بر واقعیتی شود که کارسازان گفتکاری موجب میپس هم

ه بای طرح شود آنان را صورت مسئلهمتمرکز سازند که میانجی آنان است و چون به

 خواند. پاسخ به اینمبارزه می
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وشنودی بر واقعیت به منظور مبارزه عبارت است از کنش کارسازان گفت

مسئله  صورتکردن واقعیت بهکنم که طرحید میکردن آن. بار دیگر تأکدگرگون

 معنی تحلیل نقادانۀ واقعیتی قابل بحث است.معنی شعاردادن نیست؛ بلکه بهبه

 سازی نخبگان حاکم است، ایجابوشنودی نقطۀ مقابل افسانهچون نظریۀ عمل گفت

ری گتواند جهان را برای دیکس نمیپرده آشکار شود. اما هیچکند که جهان بیمی

تواند آشکارسازی جهان را از طرف دیگران آشکار کند. اگرچه یک کارساز می

شروع کند، ولی دیگران هم خود باید کارسازان این عمل شوند. الحاق مردم بر اثر 

وسیلۀ عملی راستین میسر آشکارسازی جهان و آشکارسازی واقعیت خود آنان به

 شود.می

 اندک در خود نسبت به رهبران انقالبیمردم اندکشود با اعتقادی که الحاق منطبق می

اد مردم برند؛ بازتاب اعتقکنند، وقتی که به فداکاری و اصالت آنان پی میاحساس می

 به رهبران اعتماد اینان است نسبت به آنان.

ا که مردمی ر –لوحانه باشد. رهبران باید استعدادهای مردم را اما این اعتماد نباید ساده

ان باید باور دارند؛ آن –صورت موضوع عمل خود رفتار کنند توانند صرفاً بهنمیبا آنان 

معتقد شوند که مردم شایستۀ شرکت در عمل پیگیری آزادشدن هستند. ولی آنان باید 

همیشه از دوپهلویی ستمدیدگان برحذر باشند، برحذر از ستمگری که در درون آنان 

 کرده است. بنابراین وقتی که« انهخ»
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باشد، شرط اساسی نظریۀ  1اعتمادکند که همیشه بیگوارار به انقالی نصیحت میهچ

 شود.بین میگیرد، بلکه فقط دارد واقعوشنودی را نادیده نمیعمل گفت

وشنود اعتماد موضوعی اساسی است، اما شرطی از پیش برای این کار هرچند در گفت

ساختن ها آدمیان، در راه دگرگوننیست. اعتماد نتیجۀ برخوردهایی است که در آن

در  کنند. اما تا وقتی که ستمگریجهان و در برمالساختن آن، با یکدیگر همکاری می

تر است، ممکن است ترس طبیعی از آزادی درون ستمکش خانه کرده است از او قوی

ل دتوانند سادهجای جهان، رهبران را برمال سازد! رهبران نمیاو را برآن دارد که به

 یهای جنگ انقالبدورهها باشند. کتاب گونه امکانباشند بلکه باید مترصد این

وع ها را بلکه خیانت به اصل موضتنها گریختنکند، نهگوارا این خطر را تایید میچه

گاه در این سند، ضمن تأیید ضرورت تنبیه شخص فراری، برای بهگوارا گاهرا نیز. چه

وند شگروه، بعضی از عواملی را که موجب فرار میحفظ همبستگی و انضباط در 

 ها، تلون فکر فرد گریزنده است.ترین آنشناساند. یکی از آن دالیل، و شاید مهممی

 عنوان چریکتنها بهگوارا، که در آن به حضور خود )نهقسمت دیگری از کتاب چه

 ایبلکه به عنوان پزشک( در جامعه
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که جوانی گواتماالیی است که از کوبا آمده است تا در  El Patojoخطاب به ال پاتوهو گوارا، چه 1

ایۀ کس اعتماد مکن، در آغاز حتی به سبه هیچ»گوید: های چریکی کشور خود شرکت کند میفعالیت

کن. تا مگاه به دهقانان بامحبت، به خیررسانان، به راهنمایان، یا به رابطان اعتماد خود اعتماد مکن. هیچ

های جنگ دوره)به نقل از « کس اعتماد مکنچیز و به هیچزمانی که منطقه کامالً آزاد نشده باشد به هیچ

 .(Pasojes de la Guerra revolucionariaانقالبی 
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کند و به بحث ما دربارۀ همکاری مربوط است، ره میاشا 1روستایی در سیئرامائسترا

 باشد.بسیار جالب توجه می

شان کامالً متقاعد شدیم های روزمره با این مردم و مشکالتدر نتیجۀ تماس

مان ضروری است. فکر اصالحات که تحول کاملی در زندگی خلق

 ، از صورتمشارکت با مردمکشاورزی به صافی بلور گردید. ضرورت 

 یۀ محض بیرون آمد و جزئی از وجود ما شد.نظر

را کردند.  خوردن در تودۀ واحدیجوشها و دهقانان شروع به چریک

ها به تواند بگوید که در این جریان طوالنی، چه وقت اندیشهکس نمیهیچ

 . تاآنجاکه به منشویمجزئی از جامعۀ دهقانی میشوند و ما واقعیت بدل می

ی خودی و تا حدخودبهمارانم در سیئرا تصمیمی مربوط است، تماس با بی

ن مبدل ساخت. آتر، با ارزشی کامالً متفاوت شاعرانه را به نیرویی خالص

ه چتوانند حتی تصور کنند که مردم فقیر و رنجکش و صادق سیئرا نمی

 .اندبردن مسلک انقالبی ما کردهکمک بزرگی به پیش

 ارکت با مردم برایمتوجه تاکید گوارا باشید بر این که مش
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ی کامالً تر، با ارزشخودی و تا حدی شاعرانه به نیرویی خالصتبدیل تصمیمی خودبه»

وشنود با دهقانان بود که عمل انقالبی گوارا موثر بوده است. پس در گفت« متفاوت

                                                           
کوهستانی بوده مرتفع و خطرناک در کوبا که در ابتدای جنگ  Sierra Maestraسیئرامائسترا  1

فیدل  پذیری دشمن و اهمیت مبارزه،ها به آسیببرای جلب توجه همۀ کوباییچریکی علیه باتیستا، و 

تند. برای شد، در مرتفعات آن سنگر گرفکاسترو و دیگر انقالبیون که تعدادشان بر هشتاد نفر بالغ می

 رجوع کنیم. م.جنگ شکر در کوبا باقی قضایا، به 
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قطیعت یافت. آنچه گوارا، شاید از راه فروتنی، نگفته است این است که فروتنی و 

رزیدن خود او بود که مشارکت او را با مردم میسر ساخت. و این وظرفیت محبت

وشنودی مبدل به همکاری گردید. متوجه باشید که گوارا )که مشارکت مسلماً گفت

های جویند، با فیدل و یارانش از کوهای که ماجرا میخوردههای توسریمثل جوان

ظری محض از جنبۀ ن« با مردممشارکت او »کند که مائسترا باال نرفته بود( تصدیق می

کند که چگونه او گردیده است؛ و تاکید می« خود»خارج شده و جزء مکمل وجود 

 دند.های او شچریک« برندگان مسلک انقالبیپیش»از لحظۀ آغاز آن مشارکت، مردم 

های خود و یارانش، در توصیف حتی سبک عاری از خطای گوارا در نقل تجربه

 تقریباً به زبانی روحانی، استعداد شگرف و عمیق« فقیر و صادق»ن هایش با دهقاناتماس

سازد. از همین جاست که داشتن آشکار میورزیدن و ارتباطاین مرد را برای محبت

، 1وقت گواهی جوانمردانۀ او از کارهای انسان بامحبت دیگری، یعنی کامیلو تورس

 شود.کشیش چریک، نمایان می

های تآورد، کوبائیان فقط اثرپذیر فعالیوجود میقیقی بهبی مشارکتی که همکاری ح

کن شدند، و با صورت کارپذیر، جلب پشتیبانی آنان ناممانقالبی مردان سیئرامائسترا می

لی وجود بیاید؛ وچسبیدگی به»شد. حداکثر کاری که ممکن بود این بود که می

 چسبیدگی یکی از مؤلفات سلطه است، نه انقالب.

*210* 

م تواند از مشارکت با مردای عمل انقالبی نمیوشنودی، در هیچ مرحلهگفتدر نظریۀ 

آورد که رهبران و مردم وجود مینوبت خود همکاری بهخودداری کند. مشارکت به

دهد. این خوردگی که گوارا توصیف کرده است سوق میرا به آن جوش

                                                           
1 Camilo Torres 
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ی مردمی، راستی بهتواند وجود پیدا کند که فرد انقالبخوردگی فقط وقتی میجوش

 دل، مهرورزنده، گویا، و فروتن باشد.یک

آفریند؛ و برای آن که زندگی بیافریند، ممکن دارد و زندگی میانقالب دوست می

ناچار بعضی آدمیان را از زندگی محدودکننده بازدارد. غیر از دورۀ زندگی و است به

ای ز وجود دارد: زندگینام زندگانی نیمرگ که ناموس طبیعت است، نوعی مرگ به

 .1که کمال آن انکار شود

دهد چه تعداد از الزم نیست در اینجا به ذکر آمارهایی پرداخته شود که نشان می

صورت نعش، سایۀ آدمی، مردان طورکلی از مردم امریکای التین( بهبرزیلیان )و به

اند وجود دارند که شده 2پایان و نامرئیامید، زنان و کودکانی که قربانی جنگی بیبی

 بقیۀ عمر
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خودش و متعاقب مرگ خدا در نظریات معاصر، به کتاب برای  های آدمی دربرابر مرگدربارۀ دفاع 1

 مراجعه کنید. Mikel Dufrenneاثر میکل دوفون  Pour L’Hommeانسان 
نویسد: بسیاری )از دهقانان( در کتاب وحشت در امریکای التین می John Gerassiجان گراسی  2

های فروشند. یکی از روزنامهبردگی می شان را بهبرای فرار )از قحطی( خود یا یکی از اعضای خانوده

دالر( کشف کرده است و یک  1500000قربانی )به بهای  50000تا  Belo Horizonteبلوهریزنته 

ها خیلی»گفت: دالر خرید. این برده می 30خبرنگار برای اثبات این امر خودش مردمی با همسرش را به 

گامی که هن« دیدم در این که فروخته شوم.پس عیبی نمی اند.ام که از گرسنگی مردهرا تا به حال دیده

داران و در سائوپائولو دستگیر کردند اعتراف کرد که قراردادهایی با گله 1959فروشی را در سال برده

 جز دختران ده تا -های ساختمانی سائوپائولو برای کاالهای خود داشت، کاران و مجریان پروژهقهوه

 شدند.ها فروخته مییه خانهبیست ساله که به فاحش

ش.  1357پور و م. صفریان. شرکت انتشارات خوارزمی، وحشت در امریکالی التین، ترجمۀ م. آقائی

 تهران.
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آنان به کام سل و جذام و اسهال کودکان... و هزاران بیماری ناشی از فقر )که بسیاری 

 رود.نام دارند( فرو می« های گرمسیریبیماری»ها در اصطالح ستمگران از آن

پذیر در مقابل اوضاعی های امکاندربارۀ واکنش 1گواهی مسیحیکشیش چنو در 

 نویسد:که در باال گفته شد، میچنان شدید 

روند و هم در میان مردم بسیاری، هم در میان کشیشانی که به شورا می

 های جهانی روبروغیردینی آگاه، بیم آن دارند که وقتی ما با نیازها و رنج

دادن به تجلیات و شویم فقط به اعتراضی عاطفی در راه تخفیفمی

ها که به تحلیل علل آنآننیم، بیعدالتی اکتفا کهای فقر و بینشانی

عدالتی را در خود دارد و این فقر را بپردازیم، یا دستگاهی را که این بی

 آورد، رسوا سازیم.وجود میبه

 یگانگی برای آزادی

 حکمگران بهوشنودی، سلطهمل گفتکه، در نظریۀ عدرحالی
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ستمگری را  تر وضعآسانضرورت ناچار هستند که میان ستمدیدگان تفرقه بیندازند تا 

وشنودی رهبران باید بی احساس خستگی خود را وقف حفظ کنند، در نظریۀ گفت

ایجاد یگانگی میان ستمکشان و یگانگی میان خود رهبران و ستمکشان برای 

 یافتن به آزادی کنند.دست

تواند جدا وشنودی )مثل دیگر طبقات( نمیمشکل این است که این طبقه از عمل گفت

کم ز کردار وقوع یابد. عمل ستمگری برای نخبگان حاکم کاری آسان )یا دستا

بخش چندان دشوار( است؛ اما برای رهبران انقالبی اجراکردن عمل آزادیکاری نه

                                                           
1 Chenu, Temoignage Chretien 
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توانند به استفاده از ابزار قدرت اعتماد کنند؛ گروه دوم این آسان نیست. گروه اول می

تواند خود را آزادانه سازمان دهد، و تۀ اول میسازند. دسقدرت را علیه آن متوجه می

های اتفاقی و کوتاه شود، اما در برابر هرچه منافع خوش تفرقههرچند ممکن است دست

جود مردم وتواند بیشود. دستۀ دوم نمیسرعت متحد میاساسی آن را تهدید کند به

 برای سازماندهیهای آن داشته باشد، و همین شرط نخستین مانع را در مقابل تالش

 کند.ایجاد می

در حقیقت به رهبران انقالبی فرصت سازماندهی بخشیدن، با مصلحت نخبگان مسلط 

ند و کسازگار نیست؛ وحدت درونی نخبگان مسلط، که قدرت آنان را تقویت می

بخشد، مالزمه دارد با این که مردم متشتت باشند؛ یگانگی رهبران انقالبی سازمان می

حدت کند. ونوبت با خود رهبران، وجود پیدا مینگی مردم با مردم، و بهفقط در یگا

شود؛ و یگانگی گروه رهبری انقالبی از نخبگان از خصومت آنان با مردم مشتق می

 آورد.با مردم )متحد( سر برمی مشارکت
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ند، کشخص ستمکش را دوپاره می« من»محسوس و ملموس ساختن وضع ستمگری، 

سازد را دوپهلو، و از جنبۀ عاطفی ناپایدار، و گرفتار ترس از آزادی میو بدین وسیله او 

بخشی الزم برای آزادی گر را در جلوگیری از عمل وحدتانداز سلطهو عمل تفرقه

 کند.آسان می

ا در شخص ستمدیده ر« من»انداز است. سلطه، عالوه خود سلطه از جنبۀ عینی تفرقهبه

نظر دارد که در نهایت قدرت و خردکنندگی بهان نگه میبه واقعیتی چن« چسبیده»وضع 

دادن نیروهای مرموز برای توضیح این قدرت، او را از خود رسد، و سپس با نمایشمی

« چسبیده»ستمدیده در واقعیتی قرار گرفته که او بدان « من»کند. جزئی از بیگانه می
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ها قرار دارد که او آناست؛ جزء دیگر در خارج از وجودش و در نیروهای مرموزی 

داند که در مورد آن کاری از او ساخته نیست. او میان گذشته و را مسئول واقعیتی می

امید تقسیم شده است؛ کسی است که خود را در حال ای بیحالی همانند، و آینده

ا ای داشته باشد که باید در وحدت بتواند آیندهیابد؛ این است که نمیدرنمی تکوین

ه خود را بشکند و عینیت واقعیتی را ک« چسبیدگی»ساخته شود. اما همین که  دیگران

صورت کردن خود بهکند درک نماید، شروع به کاملاز آن شروع به برآمدن می

مواجه است. در این لحظه او با « کند که با یک مفعول )واقعیتمی«( من)»فاعلی 

 شود.ی راستین میشدۀ خود، فردگسستن وحدت دروغین نفس تقسیمازهم

افکندن میان ستمدیدگان، یک مسلک ستمگری الزم است. برعکس، برای تفرقه

 فتن به بیگانگی آنان شکلی از عملیادست
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به واقعیت  چگونهو  چراکند که از طریق آن بدانند که فرهنگی را ایجاب می

اختن دارد. پس کوشش برای متحدس 1زداییاند، این کار احتیاج به مسلکچسبیده

کردن مسلکی صرف نیست. این کار ضمن منحرف« شعاردادن»ستمدیدگان مستلزم 

های درکی و عاطفی و فعال شخصیت رابطۀ اصل بین کارساز و واقعیت عینی، جنبه

 کند.ناپذیر را از هم جدا میکامل تقسیم

ستمدیدگان نیست از یک « بیرون آوردن»بخش وشنودی و آزادیموضوع عمل گفت

ای برای پیوندزدن آنان به واقعیتی دیگر. بعکس، موضوع عمل افسانه واقعیت

بخشیدن به ستمدیدگان است که، با درک چسبیدگی خود، به وشنودی امکانگفت

 کردن واقعیتی غیرعادالنه مصمم شوند.دگرگون

                                                           
1 de-ideologization 



 ستمدیدگان آموزش

 

ه وضع دقیق توجه بچون یگانگی ستمدیدگان مستلزم ایجاد همبستگی میان آنان، بی

عیت، که بودن در واقتردید به هشیاری طبقاتی نیازمند است. اما متسغرقبیآنان، است 

کنندۀ دهقانان امریکای التین است، بدین معنی است که وقوف بر جزء صفت مشخص

کم همزمان با( وقوف به فردی کشیده بودن باید مقدم بر )یا دستطبقۀ ستم

 .1بودن باشدستمدیده
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رد، ای در نظر آوشکل مسئلهوضع مردمی خود را بهبه دهقان اروپایی گفتن اینکه 

ممکن است تاحدی در چشمش عجیب بنماید. ولی این وضع در مورد دهقان امریکای 

التین صادق نیست، یعنی دهقانی که دنیایش معموالً به مرزهای ملک ارباب محدود 

اً لباست، و حرکاتش تا حدودی شبیه حرکات جانوران و درختان است، و خود را غا

 داند.ها برابر میبا این

وانند خود را اند باید بتگونه به طبیعت و به ستمگران وابسته شدهآدمیانی که بدین

اند کشف نمایند. و کشف خودشان در وهلۀ محروم شده وجودکه از کسانی صورت به

ورت ص، یا بهآنتونیوصورت ، بهپدروصورت معنی کشف خودشان است بهاول به

، «انجه»های ها است: واژهگذاریاین کشف متضمن درک متفاوتی از معنی نام. ژوزفا

دست ، معنی حقیقی خود را دوباره به«جانور»، «کار»، «درخت»، «فرهنگ»، «آدمی»

سازان شان دگرگونوسیلۀ کار آفرینندهبینند که بهآورند. در این حال دهقانان میمی

                                                           
واقعیت د از کند بایرسیده وقوفی نقادانه پیدا میبرای آن که کسی به وضع خود به عنوان فردی ستم 1

ه درک دست آورد. به همین دلیل باید بصورت واقعیتی ستمگرانه شناختی انتقادی بهاجتماعی خود به

عامل قدرتی درجۀ اول است، زیراکه » Lukacجوهر اجتماع نایل آید، جوهری که بنابرنظر لوکاچ 
 Histoire etاز کتاب  «گردد...گمان سالحی است که، صاف و ساده، موجب تفرقه میبی

Conscience de Clanes 
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دانستند( هستند. آنان درخواهند یافت که ز میواقعیت )که قبالً آن را موجودی مرمو

باشند در تملک دیگران؛ و آنان « چیزهایی»توانند دیگر نمی –عنوان آدمی به –

صورت فردی ستمدیده، به معرفت بر طبقۀ ستمدیده بردن به خود بهتوانند از پیمی

 برسند.

ی عملی هایر روششود اگر مبتنی ببخشیدن به دهقانان میهر تالشی که برای وحدت

ته باشد، های اساسی کاری نداشبستگی داشته باشد، و به این جنبه« شعار»باشد که به 

صرفاً پهلوی هم قراردادن افراد است و به عمل آنان سرشتی کامالً ماشینی دادن. 

 دهد، نه در سطح اشیاء. اینوی میوحدت ستمدیدگان در سطحی انسانی ر
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درستی د که فقط در رابطۀ جدلی بین زیربنا و روبنا بهدهوحدت در واقعیتی روی می

 شود.فهمیده می

ان را به ای که آنستمدیدگان برای آن که متحد شوند باید اول بند ناف جادو و افسانه

کند دنیای ستمگری متصل کرده است ببرند؛ وحدتی که آنان را به یکدیگر وصل می

افتن به این وحدت ضروری، جریان یباید ماهیت دیگری داشته باشد. برای دست

گانگی یافتن یهایی که برای تحققانقالبی باید از آغاز عملی فرهنگی باشد. روش

رود به تجربۀ تاریخی و وجودی اینان در ساختمان اجتماعی، کار میستمدیدگان به

 بستگی خواهد داشت.

مگر زندگی گاه ستبا مرکز یگانه و فشردۀ تصمیم در دست« بسته»دهقانان در واقعیتی 

 زیند که در آن مراکز فرماندهیای میکنند؛ ستمدیدگان شهری در زمینۀ گستردهمی

ستمگری متعدد و پیچیده است. دهقانان، زیر مراقبت چهرۀ مسلطی هستند که دستگاه 

« رینظام ستمگ»سازد؛ در نواحی شهری ستمدیدگان در معرض نفوذ ستم را مجسم می
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شوند. در هردو مورد نیروی ستمگر تا حدی ص دیده نمیهستند که در آن اشخا

 سبب نزدیکی زیاد آن به ستمدیدگان؛ در شهرهااست: در منطقۀ روستایی به« نادیدنی»

 به علت پراکندگی آن.

های عمل فرهنگی یک هدف دارند و با وجود این، در چنین اوضاع متفاوت صورت

، وضعی که آنان را به ستمگران، نمودن وضع عینی است برای ستمدیدگانآن روشن

و از سهایی از عمل که از یککند. فقط صورتخواه مرئی و خواه نامرئی، وابسته می

اثر، و از سوی دیگر از کارهای ماشینی اجتناب ورزند بی« مهمالت»سخنرانی و 

دیدگان سوی وحدت ستمانداز نخبگان حاکم مقابله کنند و بهتوانند با عمل تفرقهمی

 ش روند.پی
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 سازمان

فتن ضروری یاوشنودی، فریفتگری برای پیروزشدن و تسلطدر نظریۀ عمل ضدگفت

وشنودی عمل، سازمان مردم نقطۀ مقابل و مخاصم این فریفتگری است؛ در نظریۀ گفت

است. سازمان تنها مستقیماً به وحدت ربط ندارد، بلکه نتیجۀ طبیعی رشد آن است. 

برای وحدت، الزاماً تالشی برای سازماندهی مردم نیز  براین اساس پیگیری رهبران

هست، و مستلزم اعتراف و گواهی به این واقعیت است که مبارزه برای آزادی یک 

واجب عینی است. این اعتراف مداوم و فروتنانه و دلیرانه، که از همکاری در تالشی 

 نودیوشخیزد، از خطر سیطرۀ ضدگفتمشترک یعنی آزادسازی آدمیان برمی

کند؛ کند. شکل این اعتراف براساس شرایط تاریخی هر جامعه فرق میجلوگیری می

 ولیکن نفس این اعتراف عنصری واجب برای عمل انقالبی است.
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کردن موجب و کیفیت این اعتراف ضروری است داشتن معرفت آنچه برای تعیین

لی ردم، و به تضاد اصبینی مزمینۀ تاریخی جاری، و به جهانفزایندۀ نقادانه است به

جامعه، و به سیمای اصلی آن تضاد. ازآنجاکه اعتراف دارای ابعادی تاریخی و 

تواند ابعاد خود را تحلیل کرده باشد. وشنودی و در نتیجه جدلی است، نمیگفت

ای غیرازآنچه گفته شد بدین معنی است که امور نسبی را مطلق و کردن به شیوهعمل

ریۀ ناپذیر خواهد بود. در نظدر چنین حالی ازخودبیگانگی اجتنابای سازند، و افسانه

وشنودی عمل گواهی یکی از نمودهای اصلی سرشت آموزشی و فرهنگی گفت

 انقالب است.
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رتند از: کنند عباعناصر اصلی که الزمۀ گواهی هستند و از جنبۀ تاریخی تغییر نمی

دارد که همواره با زندگی وامی، که گواه را دلیریمیان گفتار و کردار؛  سازگاری

واه را گرایی( که هم گ)نه به فرقه گرایش به کار قاطعمانند خطری دائمی روبرو شود؛ 

شجاعت  دهد؛و هم کسانی را که مورد گواهی هستند بیشتر و بیشتر به عمل سوق می

ن کردشدن با دنیای ظلم و جور، در پی دگرگون)که، دور از هماهنگداشتن دوست

جام سود آنان انبه مردم، زیراکه گواهی به اعتقادنام آزادی آدمیان است(؛ و دنیا بهآن 

سبب روابط جدلی بین آنان و نخبگان حاکم، شود؛ اگرچه اعتراف برای مردم، بهمی

ان گذارد )و اینان البته به سنت مألوف نسبت به آن واکنش نشبر این دسته نیز تأثیر می

 دهند(.می

راف اصیل )که در این صورت نقادانه است( متضمن جرأت برای استقبال گواهی و اعت

اورند. دست نیاز خطرهاست، از جمله خطر این که رهبران پشتیبانی سریع مردم را به

 ثمر نرسیده باشد ضرورتاً فرداای خاص و با شرایطی معین بهای که در مرحلهگواهی
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، ای و انتزاعی نیستمطالب ایما و اشاره نیز چنین نخواهد بود. ازآنجاکه گواهی ابراز

صر امری ایستا نیست، بلکه عن –یعنی روبروشدن با آدمیان و جهان است  –بلکه عمل 

شود که در آن صورت پذیرفته است. پویایی است که جزئی از زمینۀ اجتماعی می

 .1ایستدلحظه، دمی از تاثیرگذاشتن برآن زمینۀ اجتماعی بازنمیازآن
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نان شدن برآکند و مسلطدادن مردم آنان را تخدیر میوشنودی بازیدگفتدر عمل ض

وسیلۀ سازمان صحیح، از میان دادن، بهوشنودی، بازیسازد؛ در عمل گفترا آسان می

های سروری است؛ دادن در خدمت هدفوشنودی، بازیرود. در عمل ضدگفتمی

خدمت اهداف سازمان  وشنودی گواهی شجاعانه و از روی مهر دردر عمل گفت

 است.

دادن به خودشان است؛ برای رهبران انقالبی معنی سازمانبرای نخبگان حاکم سازمان به

دادن خودشان با مردم است. در رویداد اولی، نخبگان طبقۀ نخبۀ معنی سازمانسازمان به

سازند، تا بتوانند مؤثرتر سلطه یابند و سلب مسلط هردم قدرت خود را بیشتر می

شخصیت کنند؛ در دومی سازمان فقط مطابقت دارد با ماهیت و هدف خود، هرگاه در 

وجود خود عبارت باشد از کاربرد آزادی. بر این اساس، انضباط الزم برای هر سازمانی 

را نباید با مراقبت شدید اشتباه کرد. کامالً درست است که اگر رهبری و انضباط و 

رای هایی بشدن و حسابوظایفی که برای انجام تصمیم و هدف در کار نباشند، اگر

تواند باقی بماند و عمل انقالبی بدین وسیله شدن در میان نباشند، سازمان نمیدادهپس

                                                           
م توان گفت که اگر این عمل در دصورت یک فرایند نگریسته شود میاگر در اعتراف و گواهی به 1

را قصابی  Tiradentesتوان آن را یک شکست مطلق تلقی کرد. کسانی که تیردانتس نتیجه نبخشد نمی

 اهی او را زایل سازند.کردند، توانستند بدن او را شقه کنند، ولی نتوانستند آثار گو
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 توان رفتاری را موجه شمرد که مردمگاه نمیگراید. با این واقعیت هیچبه محوشدن می

ی الً در نتیجۀ ستمگرانگارد که باید مصرف شوند. مردم قبرا در حکم اشیایی می

 جای آن که برایهبران انقالبی بهاند؛ اگر رشخصیت خود را از دست داده
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هشیارساختن آنان کار کنند آنان را بفریبند، اصل هدف سازمان را )یعنی آزادسازی 

 اند.را( نفی کرده

 نبخشیدن به مردم جریانی است که در آن رهبران انقالبی، که آنان نیز از گفتسازمان

کنند که یاد بگیرند چگونه بر جهان ، این تجربه را آغاز می1اندسخن خود منع شده

س، راستی آموختنی است، پگذاری، این تجربه بهباید نام گذاشت. آموختن نحوۀ نام

ایی تنهتوانند سخن خود را بهگونه است که رهبران نمیوشنودی است. اینگفت

عمل  وشنودیطور گفتبگویند. رهبرانی که بهبگویند؛ آنان باید آن را با مردم 

ان فشارند، مردم را سازمکنند، بلکه بر تحمیل تصمیمات خود بر مردم پای مینمی

کنند و نه خود آزاد گونه رهبران نه آزاد میدهند. اینآنان را بازی می –دهند نمی

 کنند.شوند: آنان ستم میمی

دهند، حق ندارند سخن خود را ازمان میاین واقعیت، که رهبرانی که مردم را س

خودسرانه تحمیل کنند بدین معنی نیست که در نتیجه آنان باید وضعی لیبرال 

ب اند موج)آزادمنشانه( به خود بگیرند که در میان مردمی که به ستم خوگرفته

                                                           
 های، رئیس دانشکدۀ پزشکی یکی از دانشگاهOrlando Aguirre Ortizدر اورالندو آگویره اورتیز  1

 Polvora)مردم( و  Povo)سخن( و  Palavraاست:  Pانقالب شامل سه »کوبا، یک بار به من گفت: 

 جالب« کندآزادی روشن می)باروت(. انفجار باروت درک مردم از وضعیت عینی خود در راه کسب 

کار برده توجه است دیدن این که این پزشک انقالبی چگونه بر سخن، به همان معنی که در این مقاله به

 کند.معنی کردار، تأکید میعنوان عمل و اندیشه، بهشده است، یعنی به
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گرایی مخالف ا قدرتدی هم بوشنوسوءاستفاده از آزادی شود. نظریۀ عمل گفت

 است و
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ن قدرت کند. بدوسوءاستفاده از آزادی، و بدین وسیله اقتدار و آزادی را تأیید می هم با

گونه قدرتی در میان نیست. آزادی هیچگونه آزادی وجود ندارد، همچنان که بیهیچ

هر آزادی این امکان را در بر دارد که در شرایط خاصی )و در سطوح مختلف 

 توانند ازهمدل گردد. آزادی و اقتدار نمیوجودی( ممکن است این آزادی به اقتدار ب

 .1جدا باشند، بلکه باید در ارتباط باهم در نظر گرفته شوند

یا با  ضتفویشود، بلکه از راه اقتدار واقعی به صرف انتقال واقعی قدرت تأیید نمی

آید. اگر قدرت فقط از گروهی به گروه دیگری دست میدردی بهاز سر هم پیوستن

یابد. اقتدار گرایی استحاله مییا بر اکثریت تحمیل گردد، قدرت به قدرتمنتقل شود، 

« ه قدرتشده بآزادی تبدیل»تواند از تعارض با آزادی اجتناب کند که فقط وقتی می

شود. دقیقاً همانطور که ازحد یکی، موجب اضمحالل دیگری میباشد. رشد بیش

تواند گرایی هم نمیبرعکس، قدرتآزادی وجود داشته باشد، و تواند بیقدرت نمی

 که منکر اقتدار شود، وجود پیدا کند.آنتواند بیومرج هم نمیانکار آزادی، و هرجبی

را گتواند قدرتوشنودی سازمان محتاج به قدرت است، و نمیدر نظریۀ عمل گفت

یار سطلب باشد. سازمان جریانی بومرجتواند هرجباشد؛ به آزادی نیاز دارد، پس نمی

ه آزمایند کتربیتی است که در آن رهبران و مردم باهم اقتدار حقیقی و آزادی را می

هاست، در جامعه مستقر کردن واقعیت که میانجی آنخواهند بعدها با دگرگونمی

 سازند.

                                                           
 ومرج باشد، این رابطه دچار تناقض خواهد شد.اگر وضع عینی ستمگری یا هرج 1
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 ترکیب فرهنگی

عمل فرهنگی همواره صورتی اصولی و سنجیده از کنشی است که برساخت اجتماعی 

ن عنواآن را حفظ کند یا آن را دگرگون سازد. هر عمل فرهنگی به کند تاعمل می

ه ها، و در نتیجای خاص خود دارد که هدفصورتی از کنش اصولی و سنجیده، نظریه

کند. عمل فرهنگی یا )هشیارانه یا ناهشیارانه( در خدمت های آن را مشخص میروش

تی که این دو عمل، از جنبۀ کند. وقجویی است، یا به آزادی آدمیان خدمت میسلطه

و  اتثبهای جدلی بین کنند، رابطهجدلی متضاد، برساخت اجتماعی و درآن عمل می

 آورند.وجود میرا به تغییر

که  راهی است شدن؛ به بیان دیگر، بشود، باید باشدکه ساخت اجتماعی برای آن

 .1دهدخود را نشان می دوامقول برگسون، ساخت اجتماعی در آن، به

وشنودی از بین بردن جدل ثبات و تغییر نیست )هدفی هدف عمل فرهنگی گفت

ناممکن، زیراکه نابودی جدل میان ثبات و تغییر، موجب نابودی خود ساخت اجتماعی، 

ۀ شدن بر تضادهای خصمانشود(؛ بعکس، هدف آن چیرهو بنابراین نابودی آدمیان می

 به آزادی آدمیان، است.بخشیدن وسیله تحققساخت اجتماعی، و بدین

*223* 

ت، کردن چنین تضادهاسوشنودی افسانهاز سوی دیگر هدف عمل فرهنگی ضدگفت

بدین امید که از دگرگونی اساسی واقعیت جلوگیری کند )یا تا جایی که ممکن است 

                                                           
ه سازد، نه ثبات مطلق است و نفرهنگی( می-آنچه ساختن را، ساختی اجتماعی )و در نتیجه تاریخی 1

تغییر مطلق، بلکه رابطۀ جدلی میان این دو است. در تحلیل آخر، آنچه در ساخت اجتماعی استمرار 

 تغییر است.-یابد، ثبات و تغییر نیست بلکه خود بحث جدلی ثباتمی
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وشنودی حفظ اوضاعی در عقب اندازد(. هدف آشکار یا نهفتۀ عمل ضدگفتآن را به

پسندند. چون اینان هرگز مالن خود آن عمل میساخت اجتماعی است که عا

ۀ قدر قاطع باشد که بر تضادهای خصمانپذیرند که دگرگونی ساخت اجتماعی آننمی

جامعۀ ستمکش چیره شود؛ ممکن است اصالحاتی را قبول کنند که بر قدرت 

رو این نوع عمل ای وارد نیاورد. ازاینگیری آنان بر مردم ستمکش لطمهتصمیم

فرهنگی  استیالی، و فریفتنشاندر میان آنان،  افکندنتفرقهبر مردم،  غلبه متضمن

وشنودی کننده است. اما عمل فرهنگی گفتشود. این عمل در بنیاد تحمیلمی

ی به از وشنودنابودکنندۀ هر صورت تحمیلی است. ناتوانی عمل فرهنگی ضدگفت

جوئی؛ توانایی شود: سلطهاش، از هدف آن ناشی میکنندهمیان بردن سرشت تحمیل

وشنودی به نابود ساختن این سرشت نیز ناشی از هدف آن است: عمل فرهنگی گفت

 آزادسازی.

ۀ ها و اندیشدر استیالی فرهنگی، بازیگران محتوای موضوعی عمل خود را از ارزش

دنیای  کشند؛ مبدأ حرکت آنان دنیای خودشان است که ازآن بهمسلکی خود بیرون می

ی «دنیای دیگر»، بازیگران که از 1شوند. در ترکیب فرهنگیالیافتگان وارد میاستی

ا کنند. اینان نه برای آموزاندن ینهند، مانند استیالگران عمل نمیدنبال مردم گام میبه

اند، بلکه برای یادگرفتن با مردم دربارۀ دنیای مردم دادن، با اعطای چیزی، آمدهانتقال

 اند.نان گام نهادهاست که به دنیای ای

*224* 

استیالیافته  سوی فرهنگدر استیالی فرهنگی، بازیگران )که حتی نیاز ندارند شخصاً به

بروند؛ زیراکه عمل آنان هرچه بیشتر به ابزارهای فنی سپرده شده است( خود را بر مردم 

                                                           
1 Cultural Synthesis 
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کنند؛ مردمی که نقش تماشاگر، نقش اشیاء، به آنان واگذار شده است. در تحمیل می

جهان  شوند، و در کاری که برها، با مردم یکی مییب فرهنگی اجراکنندگان نقشترک

 شود عامل مشترک هستند.اعمال می

در استیالی فرهنگی هم تماشاگران و هم واقعیتی که باید محفوظ بماند موضوع عمل 

بازیگران است. در ترکیب فرهنگی، تماشاگر وجود ندارد و همه بازیگرند و موضوع 

 ان واقعیتی است که باید در راه آزادساختن آدمیان دگرگون شود.عمل آن

نوان عپس ترکیب فرهنگی، نوعی عمل است برای رویاروشدن با خود فرهنگ به

ها تشکیل یافته است. عمل فرهنگی، هایی اجتماعی که خود از آننگاهبان ساخت

تولی عنوان عملی تاریخی، ابزاری است برای از میان بردن فرهنگ مسبه

 .کننده. و بدین معنی، هر انقالب راستین انقالبی فرهنگی استشدۀ بیگانهازخودبیگانه

پژوهش دربارۀ موضوعات بارور مردم، یا موضوعات بامعنی، که در فصل سوم 

توصیف شد، نقطۀ آغازی است برای جریان عمل به عنوان ترکیب فرهنگی. درواقع 

د ، و بعپژوهش موضوعیدا تقسیم کرد: اول، توان این جریان را به دو مرحلۀ جنمی

آغازین  ایای مستلزم مرحله. چنین دوگانگیترکیب فرهنگیصورت به عملمرحلۀ 

و  وتحلیلتجزیهصورت اشیایی منفعل مورد مطالعه و خواهد بود که در آن مردم به

 خواهند شد، و این روش مساوی است بررسی پژوهندگان واقع
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شد که  لوحانه منجر خواهدچنین تقسیمی به این نتیجۀ ساده وشنودی.با عمل ضدگفت

 .یاستیالی فرهنگشود از عمل به عنوان ، نتیجه میترکیب فرهنگیعمل به عنوان 

تواند روی دهد. کارسازان پژوهش وشنودی، این تقسیم نمیدر نظریۀ عمل گفت

ه از مردم در ک ای نیستند، بلکه با آنان کسانیموضوعی منحصر به پژوهشگران حرفه
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کنند که جهان موضوعی آنان مورد تحقیق قرار گرفته است. پژوهش شرکت می

ز خالقیت فضایی ا –عنوان ترکیب فرهنگی است که نخستین لحظۀ عمل به –پژوهش 

آورد که در مراحل بعدی عمل، گرایش به توسعه خواهد داشت. چنین فضایی پدید می

ی تیال با ازخودبیگانه ساختن آدمیان شورآفرینندگدر استالی فرهنگی وجود ندارد، اس

زمون کند و از آکشد و آنان را مأیوس میاند میرا در کسانی که مورد استیال واقع شده

 چنین آزمونی خالقیت راستین وجود ندارد.ترساند؛ حال آن که بیتوأم با خطر، می

گوهایی که ندرت از الد، بهاند، در هر سطحی که باشنکسانی که زیر استیال قرار گرفته

تولی روند. در ترکیب فرهنگی کسی مساند فراتر میمستولیان برایشان تجویز کرده

ی ها، مردان عملجای اینخورد. بهچشم نمیای نیز بهنیست؛ پس الگوی تحمیل شده

مل که این تحلیل را از عآنکشند )بیوجود دارند که واقعیت را نقادانه به تحلیل می

 کنند.صورت کارسازان جریان تاریخی مداخله میا سازند( و بهجد

ی آمیخته و یکشده، رهبران و مردم که درهمهای از پیش تعیینجای پیروی از طرحبه

ان این ترکیب رهبرکنند. در اند، باهم خطوط اصلی عمل خود را تعیین و اجرا میشده

 و مردم در میان
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رهنگ بردن به فگشایند. پیگر چشم به جهان میشناختی تازه و عملی جدید بار دی

که  شود که نتیجۀ آن فرهنگی خواهد بودسازی میکننده منجر به عمل دگرگونبیگانه

سازی رسته است. دانش سوفسطایی رهبران در دانش تجربی مردم از قید بیگانه

 گردد.وسیلۀ دانش رهبران صافی میشود، و دانش اینان بهبازسازی می

بینی مردم توان تناقض بین جهانمی –و فقط در ترکیب فرهنگی  –رکیب فرهنگی در ت

ی بینی از میان برد. ترکیب فرهنگساختن هر دو جهانبینی رهبران را در راه غنیو جهان
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هایی میان این دو بینش نیست، بلکه درواقع بر این اختالف بنا شده منکر وجود تفاوت

شدن یکی بر دیگری است، ولی پشتیبانی مستولیکند است. آنچه را انکار می

 کند.انکارناپذیر این دو گروه از یکدیگر را تأیید می

خود و جدا از مردم، بپرهیزند؛ هر تضادی که دادن بهرهبران انقالبی باید از سازمان

د باید وجود آیبرحسب اتفاق در نتیجۀ شرایط تاریخی خاصی میان رهبران و مردم به

د. ای تحمیلی بر آن افزوده شووسیلۀ استیالی فرهنگی رابطهه آن که بهحل شود، ن

 حل است.ترکیب فرهنگی تنها راه

یاورند، حساب ناگر رهبران انقالبی چیزی واقعی چون واقعیت بینش مردم از جهان را به

اشتباهات و محاسبات غلط متعدد مرتکب خواهند شد: بینشی که آشکار یا نهفته، 

ها و امیدهای مردم است، و طرز تلقی آنان از رهبران. و ها و شکنگرانی دربرگیرندۀ

شان از خود و از ستمگران؛ و معتقدات دینی )هرچند تألیفی(، پایبندی به تقدیر، درک

 توان جداگانه دید، زیراکهیک از این عناصر را نمیهای سرکشانۀ آنان. هیچو واکنش

 کلها، یک کنش همۀ آندر نتیجۀ برهم
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آید. ستمگران به شناخت این کل فقط ازآن جهت عالقه دارند که آن را پدید می

یافتن یا حفظ سلطه قرار دهند. برای رهبران کمک عمل استیالجویی خود برای سلطه

 صورت ترکیب فرهنگی ضروری است.انقالبی شناخت این کل برای عمل آنان به

اهداف  ست( بدین معنی نیست کهترکیب فرهنگی )درست به این دلیل که ترکیب ا

ر اند محدود شود. اگبینی مردم اظهار شدهعمل انقالبی باید به تمنیاتی که در جهان

گذاشتن به بینش مردم( چنین پیشامدی شود رهبران عنوان احترامبرحسب اتفاق )و به

 رصورتی منفعالنه به آن بینش وابسته خواهند شد. نه استیالی رهبران بانقالبی به
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بینی مردم پذیرفتنی است، و نه تطابق محض رهبران با تمنیات مردم )که غالباً جهان

 لوحانه است(.ساده

مثالی بزنم که بیشتر عینی باشد: اگر در لحظۀ معینی از تاریخ خواست اساسی مردم از 

تقاضای افزایش دستمزدها فراتر نرود، رهبران انقالبی ممکن است مرتکب یکی از این 

ا بشوند: ممکن است آنان عمل انقالبی خود را به تقویت این تنها تقاضا محدود دو خط

 جای آنتری را به؛ یا این خواست عمومی را نادیده گیرند و موضوع دوردست1سازند

مطرح سازند: موضوعی را که هنوز به صف جلو نیامده و مورد توجه مردم قرار نگرفته 

 مردم قدهای مدر راه تطابق محض با خواستاست. در حالت نخست رهبران انقالبی 

 دارند؛ در حالت دومبرمی
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 کنند.های مردم، به ورطۀ استیالی فرهنگی سقوط مینگذاردن به خواستبا احترام

حل در ترکیب فرهنگی نهفته است. رهبران باید با یک دست با تقاضای اضافۀ راه

ای ئلهصورت مساین تقاضا را بهداستان شوند، و با دست دیگر معنی دستمزد مردم هم

برای مردم طرح کنند. با این کار رهبران وضعی واقعی و عینی و تاریخی را، که 

یله کنند. بدین وسای مطرح میصورت مسئلهتقاضای دستمزد یک بعد آن است، به

وهر حل مشکل باشد. جتواند راهتنهایی نمیروشن خواهد شد که تقاضای دستمزدها به

ر اگ»توان در عبارتی از بیانیۀ مجمع کشیشان جهان سوم یافت: حل را میاین راه

جایی برسند که مالک کار خود باشند همۀ اصالحات طریقی نتوانند بهکارگران به

                                                           
های لنین در کتاب چه باید کرد؟ کشش حزب سوسیال دموکرات روسیه را در مورد تأکید بر خواست 1

وشی خودج»دهد و این کار را ای انقالبی قاطعانه مورد حمله قرار میعنوان مبارزهاقتصادی کارگران به

 خواند.می« اقتصادی
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تأثیر خواهد بود... آنان باید مالک کار خود باشند نه فروشندۀ آن... زیراکه نهادی بی

 «ردگی است.هر نوع خرید و فروش نیروی کار نوعی ب

ار ، و ک«مالک کار خود باشد»رسیدن به این آگاهی نقادانه، که ضروری است آدمی 

تواند فروخته زاده نه مییک آدمی»، و «دهندقسمتی از وجود آدمی را تشکیل می»

های حل، گامی فراترنهادن از فریب راه«تواند خود را بفروشدشود و نه می

ساختن واقعیت قدم گذاشت تا با دگرگوندهنده است. باید در راه تسکین

 سازی آدمیان نایل آمد.ساختن آن واقعیت، به مردمیمردمی

وشنودی، استیالی فرهنگی در خدمت اهداف فریفتگری در نظریۀ عمل ضدگفت

کند، و غلبه نیز در خدمت اهداف نوبت خود به اهداف غلبه خدمت میاست، که به

ر خدمت اهداف سازماندهی مردم، و سازماندهی جویی است. ترکیب فرهنگی دسلطه

 در خدمت اهداف آزادسازی، است.
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رای طور که ستمگر باین کتاب با حقیقتی بسیار روشن سروکار دارد: درست همان

ستمگری به نظریۀ عمل ستمگری نیاز دارد، ستمکش نیز برای آزادشدن نیازمند نظریۀ 

 عمل است.

پردازد؛ زیراکه او در مقابل آنان است. مردم می دخالتستمگر نظریۀ عمل خود را بی

مردم تا زمانی که درهم کوفته و ستمکشند، و تصویر ستمگر را در درون خویش دارند، 

بخشی خود را بسازند. فقط در برخورد مردم با تنهایی نظریۀ عمل آزادیتوانند بهنمی

د پرداخته تواناین نظریه میرهبران انقالبی و در مشارکت آنان و با کردار آنان است که 

 شود.
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 ضمیمه

 1هشیارسازی و انقالب

 وگویی با پائولو فریرهگفت

 

اندیشۀ تو هر روز بیشتر از پیش جای خود را در ایاالت متحده و اروپا و امریکای  -

ی تو لحق خاستگاه نظری و عمکند. باوجوداین در امریکای التین، که بهالتین باز می

نقطه  ها به دوگیریکنند. این خردهها را میگیریترین خردهبوده است، بر تو سخت

تین کنند که تماس با واقعیت امریکای المتکی هستند: نخست آن که تورا سرزنش می

گرا گرا و اصالحکنند که آرمانای؛ دیگر آن که تو را متهم میرا از دست داده

 گویی؟یای. در این باره چه مشده

شود خواهم تأکید کنم که عادت من این است که انتقاداتی را که از من میاول می -

 گیرم که موردحمله یا تعرضخود نمیها حالت کسی را بهجدی بگیرم، و در مقابل آن

ند ای که در خود دارسبب ناسازگاریواقع شده باشد. با این همه بعضی انتقادات به

ه بینم که دل به این تهمت مشغول دارم کد بود. مثالً دلیلی نمیتوانندرخور توجه نمی

 بهدانشگاه هاروارد برای تدریس،  با پذیرفتن دعوت
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در سند شمارۀ  itut d’action CulturelleI’instوگوی پائولو فریره با گروهی از مبارزان این گفت 1

 آن در ژنو، منتشر گردیده است. 1
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ی که از های اساسام. درعوض به انتقادپا زدهتعهد خود نسبت به امریکای التین پشت

گرا و گرا و موضوعشوند، و مرا آرمانمحتوای اندیشۀ تربیتی و سیاسی من می

 رسد که حق ایننظرم میمندم. با وجود این، بهشدت عالقهخوانند، بهگرا میاصالح

های من های خام که در برخی از کتاباست که کسانی که با تکیه بر بعضی بخش

ها متصف مرا به این عیب –و امروز مورد انتقاد خود من هستند  –توان یافت می

های من را در نظر بگیرند. در نخستین پژوهشهای تکامل مکنند بکوشند که مرحلهمی

گیرم خود نمیها، موضوعات نقادانه نیز وجود دارد. وانگهی من بهدوشادوش خامی

ته که رفام. به نظر من واجب است دیدن این که، رفتهکه دارای فکر نقاد مطلق شده

مای ا سییابند، کدام یک از دو سیما، سیمای خام یکردار و اندیشۀ من گسترش می

 نقاد، نزدیک به آن است که جای خود را باز کند.

ها رسد که، با توجه به تجربۀ تاریخی جنبش هشیارسازی تودهنظر میبا این همه به -

 گرایی بر اساسی متیندر برزیل صورت پذیرفت، تهمت آرمان 64تا  62ها که در سال

تردۀ العاده به قشرهای گسفوقاستوار باشد. در آن زمان تمرین سیاسی دادن با سرعتی 

مردم، که از برکت برنامۀ سوادآموزی تحقق یافت، کافی نبود برای آن که مردم در 

مقابل کودتایی نظامی، که امیدهایی را که در نتیجۀ این بیداری وجدان در روستاییان 

ر ددرآمدترین کارگران شهری پیدا شده بود به باد داد، مقاومتی مؤثر کنند. اگر و کم

عیت شدن از موضع ستمگری برای تغییردادن واقداستان باشیم که تنها آگاهاین نکته هم

های مردم کند، در تجربۀ برزیل، هم از آغاز الزم، بود که برای تودهکفایت نمی

ل بخشیدن به عمسازمان سیاسی داده شود، توأم با شیوۀ جنگی خاصی، برای جهت

 ها.سازی اجتماعی و سیاسی آندگرگون

 های کار من، که منترین نقطهعیفحقیقت آن که، یکی از ض -
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د. شوکنم، همان چیزی است که فرایند هشیارسازی خوانده میخود از آن انتقاد می

رشت ای به سویژه در اولین کارهای نظری خود هیچ، یا تقریباً هیچ، اشارهازآنجاکه به

یده ها را نادات اجتماعی و مبارزۀ آنام، یا مسئلۀ طبقسیاسی آموزش و پرورش نکرده

ام، راه برای هرگونه تعبیر یا عمل ارتجاعی بازمانده است، تعبیرها و اعمالی که، گرفته

راستی داشته باشد منحرف ساخته است. با همه، هشیارسازی را از صورتی که باید به

ن تحلیل و نبودوشنام که ارتباطی با روجود این من چندبار مورد انتقاداتی قرار گرفته

های نظری هشیارسازی نداشته است؛ بلکه برعکس، بسیاری از این انتقادها، پایه

گرای ماشینی طراحان خود را وشنودی، موضع عینیبراساس همان فلسفۀ ضدگفت

کنند، در نتیجه سازد. چون ماشینی هستند و واقعیت وجدان را انکار میبرمال می

خواهم بار دیگر بگویم که در عین حال که ارند. پس میشمهشیارسازی را مردود می

این که  بینم برایهای دیرپای خود را پشت سر بگذارم هیچ دلیلی نمیمیل دارم ضعف

 منکر نقش هشیارسازی در جریان انقالبی شوم.

گرا نخیزند که تو آن را ماشینی و عیبا تو موافقم. اغلب این انتقادات از منشائی برمی -

می. با وجود این مارکس جداً تأکید کرده است که موضع انقالبی نه فقط مستلزم نامی

 های اجتماعیهای عینی است )مانند ستمی واقعی که بر طبقات یا گروهوجود عامل

کشد ها بهره میدستگاهی که از آن« نفی زندۀ»صورت ها را بهآید و آنوارد می

یت شده به واقعکشیبردن طبقات بهرهپی آورد(، بلکه به عامالن ذهنی )مثالً درمی

زدن به عمل  در ها برای دستبودن آنآید، و آمادهها وارد میستمی که بر آن

و های اخیر به یکی از این دکردن نظامی که برقرار است( نیز نیاز دارد. اما سالواژگون
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قاد )با این اعت شدن قطب ذهنی این رابطۀ جدلیاند: یا در محاق واقعجهت شاخص بوده

 نایی،قق کامل برخی از شرایط زیربپذیر نیست مگر پس از تحکه عمل انقالبی امکان
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قال عنوان شرط قبلی برای انتداری در کشورهای مجاور بهاز قبیل توسعۀ کامل سرمایه

 وسیلۀ نوعی فساد در عنصر ذهنی، خواه فساد بر اثر اعتقادسوی سوسیالیسم(، و یا بهبه

اد عمل کردن استعدازحد ارزیابیمآبانه و خواه در نتیجۀ بیشلت ارادۀ استالینبه اصا

ه، اند. با این همها جدا شدههای کوچک پیشتاز را که در کشاکش کار از تودهگروه

گرایانه، موجب گردیده است که گرایی و این دو انحراف ذهنشکست تاریخی عین

دگرگونی واقعیت در مرکز بحث سیاسی عنوان عامل اهمیت مسئلۀ عامل ذهنی به

 گردد؟معاصر قرار گیرد. به عقیدۀ تو این مسئله چگونه عرضه می

دهد که همواره ای قرار میاین سوال ما را درست در قلب یکی از مسائل بنیادی -

های بین موضوع منظورم رابطه فلسفه، خاصه فلسفۀ نوین، را به خود مشغول داشته است.

وجدان و واقعیت، بین اندیشه و هستی، و بین نظر و عمل است. هر  و محمول، بین

ون محمول باشد چ-ها که اساسش بر دوگانگی موضوعکوششی برای فهم این رابطه

کننده، این روابط را تشریح نحوی قانعتواند، بهکند نمیوحدت جدلی را انکار می

ازد که سول الزم میمحم-شکستن وحدت موضوعگرا، با درهمکند. بینش دوگانگی

یا عینیت، با قرارگرفتن در اختیار وجدانی که آن را دوباره مطابق میل خود خواهد 

آفرید، نفی شود؛ یا واقعیت وجدان، که در این حالت به نسخۀ دوم عینیت تبدیل شده 

ه شناختی، کگرایانه یا رواناست، مورد انکار قرار گیرد. در فرض اول بر خطای ذهن

خوریم؛ و در فرض دوم است برمی –پیش از هگلی  –گرایی ضدجدلی انتجسم آرم

 شویم که آن هم ضدجدلی است.گرایی ماشینی روبرو میبا عین
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در حقیقت، وجدان فقط نسخۀ دوم واقعیت نیست، و واقعیت نیز تنها ساختۀ بلهوسانۀ 

 تواند بود. و جز با درک وحدتیمیوجدان ن
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توانیم از یت با همبستگی به یکدیگر وجود دارند، نمیجدلی، که در آن ذهنیت و عین

د وجو»گرایانه، و نیز از خطای ماشینی، برهیم تا متوجه نقش وجدان، یا خطای ذهن

 ، در دگرگونی واقعیت بشویم.«صاحب وجدان

گرایانه دست به تشریح موضع توان با توسل به اصطالحات ذهنمثالً چگونه می

های نوان افراد یا نسل یا طبقۀ اجتماعی رویاروی موقعیتعزادگانی زد که بهآدمی

که از شعور یا ارادۀ خود پیروی کنند به آن آنگیرند، و بیمشخص تاریخی قرار می

توان همین مسئله را از دیدگاه ؟ از سوی دیگر چگونه می«شوندداخل می»اوضاع 

طبقۀ  د یک نسل یا یکآفریماشینی تشریح کرد؟ اگر وجدان واقعیت را به دلخواه می

توانست با نپذیرفتن فالن وضعی که در آن شروع به زیستن کرده است اجتماعی می

ای آن را با یک حرکت سادۀ بامعنی دگرگون سازد. بعکس، اگر وجدان جز پرتو ساده

د؛ ماناز حقیقت نبود، وضعی که داده شده بود برای ابد به همان صورت باقی می

زادگان جز کرد، و آدمیگرفت و تعیین میود تصمیم میبود که خ« کارسازی»

بودند. به بیانی دیگر وضعی که داده شده بود به خودش راه آن نمیسربه« کارپذیران»

از  ای، خارجعنوان وجودی افسانهکرد که تاریخ بهشد. این امر ایجاب میتبدیل می
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 ن، هوسناکانه، از خارج و از باالآدمیان و برتر از آنان، پذیرفته شود، و بتواند بر آنا

 کنم.گفته است یادآوری می 1خانوادۀ مقدسفرمان براند. اینک آنچه را مارکس در 
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ا های را از این مبارزهکند، هیچ غنای بزرگی ندارد، هیچ طبقهتاریخ کاری نمی»

جنگد، خود آدمی است، کند، که دارد میرهاند. کسی که همۀ این کارها را مینمی

چنان که گویی موجودی جدا  –دمی راستین، زنده. این تاریخ نیست که آدمی را آ

ای گیرد تا به اهداف خود برسد، زیراکه تاریخ جز فعالیت آدمیکار میبه –است 

 «دنبال اهداف خویش است.نیست که به

به  تبعیت از وجدان خویشحقیقت آن که وقتی ما با موقعیت معینی مواجهیم که بی

 خواند. این وضعبینیم که ما را به مبارزه میرویم در آن وضعی معین میآن میدرون 

ش آموزکند که من در انگیز است، چیزی را ایجاب میمعین، ازآنجاکه وضعی سوال

ای که باید ساخته شود. ام، یعنی آیندهنامیده 2خودم آن را ناگفتۀ ممکن ستمدیدگان

یجۀ زمه دارد با گذشتن از موقعیت بسته ای که نتیافتن ناگفتۀ ممکن، که مالاما تحقق

زییم، جز با کردار میسر پیروی از وجدان خود در آن میوضعی معین است که ما بی

وانند فقط با تنیست. و باید تأکید کرد که این گفته بدان معنی است که آدمیان نمی

ی که در آن وجدان و نیت، هرقدر هم پاک و خالص باشند، از موقعیت ملموس وضع

 60در  170برند قراتر روند. امکان این که من از نظر فرکی حدود تنگ سلول سر میبه

                                                           
صورت به 1845، کتابی که مارکس با همکاری انگلس در Die heilige Familieخانواده مقدس  1

نوشت و یکی از تنها پنج کتابی است که مارکس در  Bruno Bauerجدل با معلم سابقش برونو بائور 

 شر ساخت. م.زمان حیات خود منت
 ست. م.کار نرفته ادر ترجمۀ انگلیسی کتاب که مبنای ترجمۀ فارسی است معادل این اصطالح به 2
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برزیل در آن زندانی شدم، وسعت  1964متری را، که بعد از کودتای اول آوریل سانتی

بودن خود تغییری دهم. اگرهم بخشم کافی نبود برای آن که در وضع زندانی

 یرونجهان بتوانستم در عالم خیال می
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را مجسم کنم بازهم در آن سلول بودم و محروم از آزادی. اما، از سوی دیگر، کردار 

 عبارت از عمل کورکورانه و عاری از نیت و غایت نیست، بلکه عمل است و اندیشه.

شکل موجوداتی اند، زیراکه از جنبۀ تاریخی خویشتن را بهزادهمردان و زنان آدمی

به  اند که با بخشیدن معناییاند و در این جریان الیق آن شدهتهکرداری ساخته و پرداخ

عنوان موجوداتی اهل کردار، فقط در صورتی جهان، آن را دگرگون سازند. و ما، به

 بریم با عمل خود تغییر دهیم کهسر میتوانیم معنی وضع ملموسی را که در آن بهمی

ه وشنودی، که در خالء ضدگفتروی است کآن را وضعی مبارزطلب انگاریم. ازاین

ت. و بدین پذیر نیسکارپذیر است، کردار راستین امکان-نتیجۀ هر دوگانگی کارساز

گرایی ماشینی، به هر لباسی که در کردار درآیند، گرایی و عیندلیل است که ذهن

ه فقط گرایی کهمواره موانعی بر سر راه جریان انقالبی اصیل هستند. بدین معنی، ذهن

های جامعه دست آن که به ساختسازد و بیزبان بیدادهای اجتماعی را برمال میبا 

دهد، به همان اندازه منفی است که روش ها داد سخن میبزند دربارۀ دگرگونی وجدان

ای که با خوارشمردن تحلیل علمی دقیق و مداوم دربارۀ واقعیت گرایانهماشینی اراده

 کند.یدا میگرایی تمایل پبخشد، به ذهنتراعی اثر میعینی، تا جایی که بر واقعیتی اخ

 گرایی در مسیرگرایی ماشینی است که هربار که به نقش ذهنو درست همین ذهن

، کند. در عمق مطلبگرایی را کشف میگرایی و اصالحشود آرمانانقالبی رجوع می

 این تجلیات هرقدر متقاوت
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 آن خرده بورژوایی است.خیزند، و باشند از یک منبع مسلکی برمی

ند، انحراف ککارپذیر ارتباط می-گرایی ماشینی، تا جایی که به روابط کارسازعین

پروایی از موضع مارکسیسم است. در نظر مارکس این روابط متضاد و پویا هستند، بی

لکه واحدی باشند؛ بکارساز و کارپذیر در حالت دوگانگی نیستند و باهم یگانه هم نمی

هم دهند. همان جدلی که نظریه و عمل در آن بهدیالکتیک( تشکیل میجدلی )

 پیوندند.می

زمینۀ »بردن به موقعیت استثماری در آن چیزی میسر باشد که تو آیا باور داری که پی -

ها ای که در برزیل شده، و در آنهای فرهنگی در تجربهنامی، مانند حلقهاش می«نظری

حال که خواندن مطلبی مربوط به زبان را سواد، درعینهایی از دهقانان بیگروه

سوادی آنان فقط یکی از سیماهای جریان استثمار آموختند، با توجه به این که بیمی

-گیرشان است، به کندوکاو در واقعیت اجتماعیاقتصادی و اجتماعی است که گریبان

ن خواندن و نوشتپرداختند؟ یا معتقدی که این کشف، و این تلمذ در تاریخی می

 واقعیت میسر نیست مگر در عملی، و با عملی، که واقعیت ستمگری را دگرگون سازد؟

دادن به این پرسش نیازمند به توجه به برخی نکات مقدماتی است. نخست سعی پاسخ -

 عبارت از چیست؟ مبدأ حرکت ما این نکته است که از« زمینۀ نظری»کنیم ببینیم که 

گرایی ماشینی، هیچ یک قادر نیست این و از طرف دیگر عین گرایی،یک طرح ذهن

دقت ایم، بهای که به آن اشاره کردهمسئله را، که در عمق خود شبیه است به مسئله

آیند و با از هم جداکردن و روبروی روشن سازد؛ و به این دلیل از عهدۀ این کار برنمی

 کنند ود و نظریه را از هم جدا میخود کاربرهم قراردادن کارساز و کارپذیر، خودبه

 ین ترتیب وحدتی جدلی را که از آندهند و بدروبروی هم قرار می
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شکنند. وقتی که نظریه از کاربرد جدا شود جز مشتی لفظ نخواهد یاد کردیم، درهم می

گرایی کورکورانه. بود؛ و کاربردی که از نظریه جدا گردد چیزی نیست جز عمل

ل نظریه کردار اصی-اندیشه و کاربرد-بیرون از وحدت جدلی عملروی است که ازاین

حقیقی وجود ندارد، مگر در وحدت جدلی « زمینۀ نظری»تواند داشت. و نیز وجود نمی

دهد، ما خود را در واقعیت با زمینۀ ملموس. در زمینۀ اخیر، که وقایع در آن روی می

نحوی انتقادی به دالیل وجود آن به که الزاماًآنبینیم، بیمی« آغشته»محاط و به آن 

گرفتن از آنچه ملموس است به ، ما با فاصله«زمینۀ نظری»وقایع پی ببریم. در 

 پردازیم.وجوی علت وجودی وقایع میجست

در زمینۀ ملموس ما در رابطۀ جدلی با موضوع هم کارساز هستیم و هم کارپذیر. در 

پذیر را، که در زمینۀ ملموس وقوع کار-زمینۀ نظری نقش موضوعات رابطۀ کارساز

گیریم به این نیست که وقتی به زمینۀ ملموس بازگردیم نسبت به یابد، برعهده میمی

 عنوان کارساز بهتر عمل کنیم.موضوع به

آورند، نه ها بین کاربرد و نظریه، و بین عمل و اندیشه وحدت فراهم میاین لحظه

عنوان جریان وجود عنوان واحد و بهوانند جز بهتجدایی. اما ازآنجاکه این لحظات نمی

که در لحظۀ معینی مبدأ  –یعنی واحد و جریان  –داشته باشند، هریک از این دو 

حرکت باشد نه فقط خواستار دیگری است بلکه آن را دربردارد. بدین دلیل اندیشیدن 

ر پی که د هدسوق د« ملموسی»سوی روا نیست مگر وقتی که، به گفتۀ سارتر، ما را به

 توضیح آن است، و بدین ترتیب
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شده، ها مؤثرتر سازد. و وقتی که اندیشۀ اصیل بر عملی که انجامعمل ما را بر آن لحظه

شدن است، پرتو افکند در همان زمان عمل آینده را هم، که آزمونی یا در کار انجام

گشاید، روشن ای میروی اندیشۀ تازهنوبت خود در را بهاست برای خود آن و به

ر صدد کنند، و دعنوان کارساز شرکت میکند. برای کسانی که در زمینۀ نظری بهمی

خوردۀ زمینۀ ملموس ای هستند که در روابط گرهگذشتن از سطوح مختلف عقیده

های رابطۀ شود، رفتار دیگری متصور نیست. مهم نیست که در یکی از قطبتشکیل می

ند یا کارگران شهر یا دانشجویان: در همه حال تالشی که شناسایی کارگران روستا باش

 شود باید یکی باشد.زدایی میبرای شبهه

سواد نظر من روشن است که دهقانان بیوقتی که همۀ این نکات را در نظر بگیریم به

ر برزیل به مثالً د –برای دریافتن وضع عینی ستمکشی خودشان نیازی به زمینۀ نظری 

پذیرد، و در ندارند. این دریافت در زمینۀ ملموس صورت می –ی های فرهنگحلقه

د. اما آنچه برنراستی تأثرانگیز است، به وضع خود پی میضمن تجربۀ روزانه، که به

دهد درک علت وجودی به آنان نمی –که زادۀ مشکالت روزانه است  –این دریافت 

 ای است که مایف عمدهشوند. این یکی از وظاکشی میوضعی است که در آن بهره

ایم. درعوض، درست از این روی که آگاهی جز با کردار در زمینۀ نظری برعهده گرفته

نحصر م« تعهدبی»تواند به یک مرکز مطالعات شود، زمینۀ نظری نمیدگرگون نمی

دا کند و نماید پیهایی را که هر واقعیت محلی تعیین میگردد. حلقۀ فرهنگی باید راه

 یک عنوانبه
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های جامعه ها به زندگی خود ادامه دهد. اگر در ساختمرکز عمل سیاسی از آن راه

ورت برند دگرگونی قاطعی صسر میکه مبین وضعی عینی هستند که دهقانان در آن به
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 کشیمانند که بودند، و به همان وضع از آنان بهرهنپذیرد، دهقانان همان باقی می

ن معدودی به شناختن علت وجودی واقعیت خود موفق شود؛ و این که از میان آنامی

سوی راه به کهآنبرداشتن از واقعیت بیشده باشند اهمیتی ندارد. درست بگویم، پرده

 معنی است.عمل سیاسی روشن و واضحی نشان داده شود بسیار بی

ریان سازی است، و در جیابی به این معرفت، که در حکم نیروی دگرگونالبته دست

پذیر نیست. فقط در وحدت کردار و نظریه، و عمل و اندیشه است که مره امکانروز

ساز کار روزمره فراتر رویم، خواه این کار تجلی حرکت توانیم از خصلت بیگانهمی

خودی ما در جهان باشد و خواه نتیجۀ عملی که ماشینی و اداری شده است. در خودبه

یراکه گردیم، زدرستی از وقایع موفق نمی این دو تجلی امور روزمره به کسب معرفت

شویم. پس، از یک طرف الزم است که از مشاهدۀ سطحی ها نمیتقریباً متوجه آن

یریم، تنها باید پیوستگی متقابل وقایع را در نظر بگوقایع فراتر رویم، و برای این کار نه

روری یگر ضبلکه به آنچه سازندۀ کل هریک از وقایع است پی ببریم؛ و از سوی د

 طور مداوم مراقب فعالیت فکری خود باشیم.است که به

یز از گرایی و نرسیم که از دیدگاه ذهنو اینک، در تحلیل آخر، به حرکتی جدلی می

 گرایی ماشینی، قابل فهمنداز عیناچشم
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افتن به ینیست، و در حکم شرط مقدم بنیادی است برای هر تالشی که برای معرفت

کند: در وهلۀ اول، کسی که در پی کسب معرفت . این حرکت ایجاب میشودوقایع می

است ابزارهای نظری الزم برای پرداختن به شناخت واقعیت را داشته باشد، و در وهلۀ 

دست ه بهبسته به نتایجی ک –دوم این ضرورت را دریابد که باید پیوسته این ابزارها را 
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ز این گفته آن است که نتایج عمل شناسایی با وضع مطابقت دهد. منظورم ا –آورد می

 شخص، سازندۀ معیارهای خود او برای داوری دربارۀ رفتار خودش در این زمینه است.

« علمیت»اگر درست فهمیده باشیم در نظر تو تعهد سیاسی یک مرد علم شرط اساسی  -

 علم او است. همچنین علمی که سیاسی نباشد جز علمی دروغین نیست.

 غرضی معروف مردکه بی –طرفی ادعایی علم داند که بیهندۀ راستین میهر پژو -

ای افسانه –هایش، زادۀ آن است کارانۀ او به کاربرد کفشاعتنایی جنایتعلم، و نیز بی

 گر الزم است. مرد علم هوشیار و نقاد نبایدهایی که برای طبقات تسلطاست از افسانه

رفی خلط طش علمی جدی است، با این افسانۀ بیتیمار حقیقت را، که سرشت هر کوش

« کردناهلی»تواند مدعی ای که در پی شناختن واقعیت باشد نمیکند. بعکس، پژوهنده

قیقتی کردن واقعیت به حآن شود. آنچه مطلوب او است حقیقت واقعیت است نه وابسته

غرضی طرفی علم و بیتوانیم با قلب حقیقت به افسانۀ بیکه در نظر خود او است. ما نمی

مردم علم پاسخ گوییم، بلکه برای این کار باید حقیقت را محترم شماریم. راستی آن 

خورد از منتقدبودن شده را بکه، در همان لحظه که آدمی فریب این حقیقت قلب

 ماند، وبازمی
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 دباشد با توفیق قرین نخواهد بود. پژوهندۀ منتق« دروغین»عملی که نتیجۀ این معرفت 

تحلیل او به وبودن این نیست که تجزیهو متعهد باید دقیق باشد، و البته مراد از دقیق

حکم ترسیم طرحی کامل یا قطعی از واقعیت اجتماعی منتهی شود. این واقعیت، به

 طبیعت، در کار دگرگونی است.

کتفا ظواهر ااین رفتار هوشیارانه، سرشت پژوهندۀ منتقد، یعنی کسی است که به

داند که معرفت چیزی مشخص و معین نیست، بلکه جریانی کند. او خوب مینمی
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کنندۀ آدمیان بر جهان است. بدین سبب اجتماعی است که خواستار عمل دگرگون

، و نه هم پایان رسدوجوی معرفت تنها با بیان واقعیت بهتواند بپذیرد که جستنمی

ه معرفت عبارت باشد از اعالم این کتواند مطلب بدتری را قبول کند، و آن این که می

آنچه وجود دارد باید آن چیزی باشد که باید وجود داشته باشد. درس برعکس، او در 

نحوی در شرف وقوع است شروع کند کردن واقعیت است تا آنچه بهصدد دگرگون

 نحوی دیگر وقوع یابد.به این که به

ها ه آنکه بآننظر گرفته شوند، بیها در ها فقط در سطح زمینۀ ملموس آناگر توده -

حکم هها بامکان داده شود که به دیدی انتقادی از این زمینه دست یابند، آیا این توده

 اند؟گرایانهضرورت محکوم به یک گزینش اصالح

سیار توان به این واقعیت بعینیت توجه نشود نمی-وحدت جدلی ذهنیتتاحدی که به -

، بلکه خود دریافتخودیتوان بهطبقات زیرسلطه را نمی بدیهی پی برد: وضع وجودی

گر در نظر گرفت. و چون بدین طریق عمل باید آن را با رابطۀ جدلی با طبقات سلطه

نوعی توان بهگرایانه را میهای اصالححلشود تمایل طبقات زیرسلطه به یافتن راه

 ناتوانی طبیعی نسبت داد.
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وند. چون شگرا میۀ موقعیت ملموسی که دارند اصالحدرواقع طبقات زیرسلطه در نتیج

عنوان خود به وجدان خویش، بهتوانند خودبهدر ازخودبیگانگی روزانه مستغرقند نمی

 ، دست یابند.«ای برای خودطبقه»

 گیرد؟توان فکر کرد که این وظیفه دقیقاً برعهدۀ حزب انقالبی قرار میآیا نمی -

شود که یکی از وظایف مهم حزب انقالبی در حقیقت در آخرین تحلیل دیده می -

ز کشیده است برای این که آنان اپرداختن به پژوهش  در سازمان آگاهانۀ طبقات ستم
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بشوند. یکی از وجوه اساسی « ای برای خودطبقه»بگذرند و « ای در خودطبقه»مرحۀ 

کشیده ستم و طبقات این وظیفه در این واقعیت نهفته است که روابط میان حزب انقالبی

رابطۀ میان قطبی نیست که دارای وجدان تاریخی باشد با قطب دیگری که عاری از 

است. اگر چنین بود وظیفۀ حزب انقالبی محدود « وجدان تهی»وجدان، یا دارای 

ها را از کشیده، بدین معنی که وجدان آندادن آگاهی به طبقات ستمشد به انتقالمی

ارند آکنده سازد. درواقع طبقات اجتماعی زیرسلطه از وجدان درکی که از طبقه د

وسیلۀ کشیده که بهشان نیز مخزنی تهی نیست. طبقات ستمعاری نیستند و وجدان

کنند و ها تقلید میاند، و از آنها در ارتباطند فریفته شدهگر که با آنطبقات تسلط

ها نسازند که خاص خود آمنعکس می اند، و وجدانی راجان پذیرفتههایشان را بهافسانه

ه زیر ها کتمایالت درونی آنگرایانه دارند. های اصالحنیست. ازآنجاست که گرایش

 نفوذ
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قت ها مطاباند، تا حد زیاد با وجود اصیل خود آنمسلک طبقات مسلط قرار گرفته

یل گردیده مها تحترین وسایل فریفتگری اجتماعی از باال بر آنندارد، بلکه با متنوع

تربیتی  تردید باید نقشیها دعوتی است به مبارزه از حزب انقالبی، که بیاست. همۀ این

 را برعهده بگیرد.

طور با وجود این باید هوشیار بود که واگذاشتن این نقش تربیتی به حزب انقالبی به -

 ها را دربردارد.دادن تودهضمنی خطر بازی

یاد آوریم که روش آموزش یک حزب انقالبی ید بهاین خطر در میان هست. اما با -

های عمل آن تواند با روش آموزش احزاب ارتجاعی یکی باشد، و روشهرگز نمی

ها مانع ناچار باید با تمام وسیلهنیز باید الزاماً دیگرگونه باشند. احزاب ارتجاعی به
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مورد احزاب  رشدن وجدان طبقاتی در میان ستمکشیدگان شوند. اما، بعکس، دتشکیل

 ترین وظایف آن است.دادن این وجدان یکی از مهمانقالبی تشکیل

آید: در عین حال که به تجربه و تحلیل در پایان، تصریح این نکته در نظرم الزم می

ساختن نقادانۀ بیداری وجدانی که در پردازم که زمینۀ نظری برای اصولینقشی می

دارد، منظورم این نیست که حزب انقالبی مجبور پذیرد برعهده زمینۀ ملموس تحقق می

که گویی هایی نظری خلق کند، چنانباشد که در هر وضع تاریخی قابل تصوری زمینه

ز بیافریند، تا بعد از آن به انقالب بپردازد. هرگ« مکاتب انقالبی»باید به همان تعداد 

 ن است که هر حزبکنم، ایام، و حاال تکرار میام. آنچه گفتهچنین چیزی نگفته

 کند وحدتهای مردم امتناع میودهانقالبی که از یادگرفتن با ت
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شکند. چنین حزبی دیگر انقالبی نیست بلکه جدلی آموزاندن و آموختن را درهم می

گرا شده است، و یک هشدار اصولی مارکس را، که در سومین رسالۀ او در مورد نخبه

 .«شدن داردمربی خودش نیاز به تربیت»... د: برفوئرباخ داده شده است، از یاد می

ای، سخن ای دربارۀ واژۀ هشیارسازی، که تو خلق کردهاگر مایل باشی، لحظه -

خی از شده است. برگونه تعبیر دو پهلو یا تحریفبگوییم: این اصطالح موجب همه

« ند؟زمردم را هشیار سا»توانند خودشان گر نمیپرسند که آیا طبقات تسلطخود می

ت اند. دسکنند، مدعی این واژهاصطالح انقالبی میبعضی دیگر هم، که کارهای به

یداد تواند بپندارند که میآخر، تعداد زیادی هشیارسازی را مانند عصای جادوگری می

ن توانی بار دیگر ایآیا می«. درمان کند»اجتماعی را تنها با تغییردادن وجدان آدمیان 

 و محتوای واقعی هشیارسازی را آشکار سازی؟ مسئله را روشن کنی
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ی فکر« سرگرمی»دانم اول بگویم که ابلهی است هشیارسازی را نوعی الزم می -

ای عقلی است که از امر ملموس دور مانده است. پنداشتن، چنان که گویی مجموعه

کوشش برای هشیارسازی، که با عمل فرهنگی برای آزادساختن ستمدیدگان یکی 

-شود که در رابطۀ کارسازوسیلۀ آن کارساز قادر میریانی است که بهاست، ج

کارپذیر، که بارها از آن یاد شده است، نقادانه وحدت جدلی میان خود و کارپذیر را 

دت کنیم که بیرون از کردار، و بیرون از وحدرک کند. این است که بار دیگر تأیید می

 وجود ندارد.عمل، هشیارسازی -کاربرد، و اندیشه-نظریه

وسیلۀ هتواند برفع شبهه و فریب است، نمیدرعوض، هشیارسازی، که در حکم تعهد به

نین عملی است. عمل فرهنگی ها مانع چگر اجرا شود: ماهیت آنطبقات اجتماعی سلطه

 که این
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حکم ضرورت، اغفال واقعیت وجدان است و جا آورند، بهتوانند بهطبقات می

ورتی گر صدلی است انتظار داشتن که طبقات سلطهقعیت. سادهدادن وجدان وافریب

طبقۀ زیرسلطه کمک کند؛ حتی کمک به تحقق چنین از عمل را تحقق بخشند که به

های «چه کنم»توان داشت. بازهم باید گفت که این یکی از عملی را هم انتظار نمی

گرایی امآبانۀ عینخاص پیشاهنگ انقالبی است مشروط به آن که در چالۀ خرده بورژو

ماشینی نیفتد. واقعیت آن که، در نظر آنان که به کار ماشینی گرایش دارند طبقات 

، عنوان کارگزاران عمل انقالبیوسیلۀ آنان، بهعنوان کارپذیر، باید بهزیرسلطه، به

رهایی یابند. در چشم آنان جریان آزادسازی عملی است ماشینی. و بدین سبب است 

گرا هستند، و بدین جهت است که به عمل نخبگان، که جدا از عمل هکه آنان اراد

سیاسی است، اعتمادی جاودانه دارند. و بدین دلیل است که برای آنان تحقق بخشیدن 
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ده  تر است ازبه صدها عمل خطرناک، حتی اگر معنی سیاسی نداشته باشند، آسان

 وشنود با گروهی از دهقانان.دقیقه گفت

ته هم باید تکیه کرد که هشیارسازی نمی تواند، ماجراجویانه، از حدودی اما بر این نک

کند خارج شود. کوشش هشیارسازی در که واقعیت تاریخی بر آن تحمیل می

پذیر نیست. درواقع گاهی عملی که از امکان« ممکن تاریخی»خوارشمردن 

شود ناشی میهای ستمگر یک جامعۀ ملموس معین، اما جزئی، برداشتن از ساختپرده

ه مردم متوج هایبیانی دیگر ممکن است تودهنیست. به« ممکن تاریخی»تجلی سیاسی 

 ترین دالیلی بشوند کهواسطهبی
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توضیحی برای یک واقعۀ خاص باشد ولی، در همان زمان، پیوندهای میان این واقعۀ 

 اد، درکدر آن قرار د« ممکن تاریخی»خاص با کلی را که واقعه جزئی از آن است، و 

د از توانکه با واقعیت )ب( مطابقت دارد، نمینکنند. در این حال، عمل )الف(، بااین

دیدگاه کل درست باشد. و نیز چنین است در مورد عملی که از جنبۀ سیاسی در نقطۀ 

 معینی معتبر است اما با مقتضیات مجموع کشور متناسب نیست.

را دربردارد، و « ممکن تاریخی»که « کل»این اشاره به دشواربودن درک آن  -

ت. دهند، به نظر ما کاری اساسی اسدادن به عناصر مختلفی که آن را تشکیل میسازمان

گران برای آن که تسلط خود را تأمین کنند باید میان ستمدیدگان تفرقه درواقع سلطه

غاز آروی یکدیگر وادارند. بدین ترتیب در ایاالت متحده در بیندازند و آنان را به

پوست، دشمن اصلی تنها سفیدپوستان بودند. درعوض، جنبش آزادسازی مردم سیاه

کارگران سفیدپوست یکی از نژادگراترین قشرهای جامعۀ امریکایی را تشکیل 

شود که در دادند. همین پدیده، اما با مفروضات متفاوت، در تضادی دیده میمی
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ارد تی شهری و دعاوی دهقانان وجود دامریکای التین بین منافع آنی طبقۀ رنجبر صنع

شود. ما که منافع عمیق آنان موجب تشخیص دشمن مشترک اصلی میهنگامی

رهای کند که قشقطعه دقیقاً ایجاب میمعتقدیم گذشتن از این دیدهای جزئی و قطعه

 بینی؟بپردازند. تو این جریان را چگونه می« وجدان طبقاتی»کردن ستمکشیده به تمرین

شده زیهتج« چه کنم»تواند یک کنم که چون کار هشیارسازی نمیست تکرار مینخ -

پردازند خودی یا پدرساالرانه باشد مستلزم آن است که کسانی که به آن میو خودبه

از روابط بین کلیت و جزئیت، بین فنون جنگی و اصول لشکرکشی، و بین کاربرد و 

 ستلزم آن نیز هست که قسمت پیشاهنگنظریه، درکی روشن داشته باشند. این کار م

 ه کمتر روشن از نقش خود و روابطشانقالبی درکی ن
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های مردم دارا باشد: قسمت پیشاهنگ انقالبی باید مراقب باشد که به تلۀ با توده

رانه، ساالگرایی دیوانگرایی )لیبرالیسم( یا نداشتن سازمان، و به دام قدرتآزادی

د توانست سیر انقالبی را، که در این صورت به اعمال نیفتد؛ در صورت اول نخواه

کردن استعداد عمل پراکنده تجزیه خواهد شد، هدایت کند؛ در صورت دوم، با خفه

ها را به موضوعاتی برای فریفتگری خود تبدیل خواهد کرد. در ها آنهشیارانۀ توده

 یک از این دو صورت هشیارسازی تحقق نخواهد یافت.هیچ

رگاه های مردم را از قراتوان تودهپردازیم که چگونه میحلیل این نکته میاینک به ت

خود در آن قرار دارند، گذراند تا به قرارگاه ، که خودبه«وجدان نیازهای طبقاتی»

بین دو قرارگاه دعوت به « تغییر مکان جدلی»تردید بی برسند.« وجدان طبقاتی»

است که  فضایی مسلکی« تغییر مکان جدلی»ای است از پیشاهنگ انقالبی. این مبارزه

ای که طبقات زیرسلطه، در تجربۀ تاریخی خود، باید بین دو لحظه بپیمایند: لحظه
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ا ای که بکنند، و لحظهآهنگ با وجود خویش عمل نمیهم« ای در خودطبقه»عنوان به

است هنای را که خاص آرسالت تاریخی« ای برای خودطبقه»عنوان پذیراشدن خود به

صورت منافع طبقاتی نمایند. فقط در این لحظه است که نیازهای آنان بهدرک می

 شوند.تعریف می

ایم: از یک سو، وجدان طبقاتی، ای دشوار قرار گرفتهاینک ما رودرروی مسئله

آید، اما، از سوی دیگر، این کردار مستلزم خود و دور از کردار انقالبی پدید نمیخودبه

 نی استآگاهی روش
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مل کند که عاز نقش تاریخی طبقۀ زیرسلطه. مارکس در خانوادۀ مقدس تأکید می

ی عنوان طبقه، الغای شرایطی عینآگاهانۀ طبقۀ زحمتکش در از میان برداشتن خود به

دهد. در حقیقت وجدان طبقاتی نیاز به کاربرد طبقه است که آن طبقه را تشکیل می

گردد که در خدمت منافع طبقاتی قرار ا موجب مینوبت خود معرفتی ردارد، که به

 گیرد.می

آن  دهد وعلت وجودی خود، شعور خود را تشکیل میگر، بهکه طبقۀ سلطهدرحالی

دین کند، و بفرهنگی تقویت می-را با اعمال قدرت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی

ین مواضع قرار نماید و آن طبقه را در اطریق خود را بر طبقۀ زیرسلطه تحمیل می

تواند جز با کردار انقالبی به وجدان خویش دست یابد. در دهد، طبقۀ زیرسلطه نمیمی

ر با که سازگاشود و آنگاه، درحالیمی« طبقۀ برای خود»این جریان طبقۀ زیرسلطه 

خت شنانحوی میکند که هم آنچه را سابق بهنماید، شروع میخویشتن خود عمل می

یابد. بدین  شناخت توفیقاسد،و هم به شناختن چیزی که سابقاً نمینحوی دیگر بشنبه

ای دلیل است که وجدان طبقاتی، که نه حالت روانی خاصی است و نه حساسیت ساده
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شان است دارند، همیشه یک ها برای کشف آنچه مخالف نیازها و منافعکه طبقه

لکه شود، بتقال حاصل نمیکند. اما این شناخت از راه انشناخت طبقاتی را ایجاب می

گردد. گذشتن از این فاصلۀ جدلی، که کردن بر واقعیت و با آن عمل خلق میدر عمل

نقالبی زب اهای میان حمحتاج به یک روش آموزش انقالبی است، اقتضا دارد که رابطه

 و طبقۀ زیرسلطه چنان
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سر راه جریان  های مردم است، مانعی برتوده« وجدان نقاد»حقق یابد که حزب، که ت

 انتقاد از طبقه قرار ندهد.

وگو را بازگشت به مسئلۀ سازمان حزب انقالبی به پایان رسانیم. توانیم این گفتمی -

توانی انتقاد خود را نسبت به اشکال مختلف عمل سیاسی، که با حقیرشمردن آیا می

ها، چنان که پذیرد و منشاء آنهای مردم صورت میشرکت آگاهانه و آفرینندۀ توده

ها، ای، درک خرده بورژوامآبانه است، در رابطۀ بین پیشاهنگ انقالبی و تودهخود گفته

 نحوی اصولی ابراز داری؟به

ساختن ادههنگام آمکنم که یکی از دشوارترین مسائلی که حزب انقالبی بهگمان می -

ای که بیالکادرهای خود با آن روبرو است پرکردن شکافی است که بین گزینش انق

دارد؛  وجود –راستی انقالبی نیست که همیشه به –زد مبارزان است، و عمل آنان زبان

طاهای شود. بدین معنی که خکنندۀ چیزی است خالف آنچه گفته میشکافی که بیان

شناختی همیشه تجلی عمیق نوعی دریافت مسلکی است. مثالً تا جایی که مبارزان روش

اف پروند، متمایل به استخفهای مردم را میتوده« ناالیقی طبیعی»در باطن خود افسانۀ 

ها سر باز زنند و احساس کنند که خود تنها وشنود با آنخواهند از گفتهایند و میآن

مربیان آنانند. با این رفتار کاری جز تولید مجدد دوگانگی، که صفت خاص جامعۀ 
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و در این دوگانگی طبقۀ  کنندطبقاتی است، میان آموزاندن و آموختن نمی

پس «. دبینآموزش می»و طبقۀ زیرتسلط است که « دهدآموزش می»گراست که تسلط

ذاری گکنند به اظهارنظر و به امانتورزند و شروع میآنان از آموختن به مردم دریغ می

 ها.دانش انقالبی در توده

 ام که یکی از مقدمات الزمعد شدهبدین سبب است که متقا
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سازی ساختن جریان مسلکسازی مبارزان، تالش در روشنهر سمینار آماده برای

د گونه عمل شواست؛ و همزمان با آن تمرین برای تحلیل جدلی واقعیت. اگر بدین

کنندگان، که از آنان دعوت شده است از دید جزئی و سمینار برای شرکت

آن دیدی انتقادی از مجموع را جای ای که از واقعیت دارند پیشتر روند، و بهدالنهساده

قرار دهند، فرصتی خواهد شد که به روشنگری مسلکی بپردازند. آنان متوجه خواهند 

 وشنود با مردم کاری تشریفاتی نیست، وگفت« عمل فرهنگی برای آزادی»شد که در 

هست یا  ایم انقالبی اصیلبردن به این که انتخابی که کردهشرطی است الزم برای پی

کنندگان در سمینار متوجه خواهند شد که میان نیت مبارز، که سیاسی . شرکتنیست

ها و قواعدی که برای تحقق این نیت صورت عمل پیدا خواهد ها و شیوهاست، و روش

تواند داشت. در واقع گزینش سیاسی مبارز خط سیر تجلی کرد، دوگانگی وجود نمی

ز چپ و یک مبارز راست در کاربرد کند. همیشه بین یک مبارفکر او را تعیین می

ی دار وجود دارد. تعداد زیادپروژکتور اسالیدی که در اختیار او است اختالفات ریشه

اد میان گیرد زادۀ تضاز موانعی که بر سر راه یک عمل سیاسی انقالبی صحیح قرار می

ه بهای عملی است که ممکن است وابسته باشند گزینش انقالبی و استفاده از شیوه

 گرایانه.کاربردی سلطه



 ضمیمه: هشیارسازی و انقالب

 

وع صورت موضاگر گزینش من انقالبی باشد برای من ممکن نیست که مردم را به

من  م برایبخش خود انگارم. بعکس، اگر گزینش من ارتجاعی باشد مردعمل آزادی

 جز ابزاری ساده در عمل
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من برای حفظ وضع موجود نیستند، و نیت من حز اصالحی چند نیست. عمل سیاسی 

ث گرا باشد. این دو عمل، که از حیتواند تقلیدی از عمل سیاسی و سلطهو انقالبی نمی

ج عملی تنها از نظر نتایگیرند و، نههدف دشمن یکدیگرند، در مقابل یکدیگر قرار می

ها ها و اتحادهایی که مورداستفادۀ آنشده بلکه از نظر کاربرد یاریهای انتخابروش

 متفاوتند. هستند، نیز با یکدیگر
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 واژگان فارسی به انگلیسی

 

 superdetemination        ابرتصمیم                                                                   

                                                                       axiologyشناسی ارزش

       mythاسطوره، افسانه                                                                                      

    radical                                                                             گراگرا، واقعاصل

 radicalism                                                             گرایی          گرایی، واقعاصل

 re-presentکردن                                                                                    بازنمایی

 manipulation                    دادن، فریفتگری                                                         بازی

        antithesisبرابرنهاد                                                                                        

 antitheticبرابرنهادی                                                                                           

    thesisبرنهاد                                                                                                      

 interactionکنش                                                                                                    برهم

 humanitarianismدوستی                                                                        بشردوستی، مردم

 intersubjectivityبیان فاعلیت                                                                                

    prescription                                          تجویز                                                
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 conflict                   تعارض، ستیز                                                                        

 fatalism                                                                     گراییتقدیرگرایی، سرنوشت

 critical   گیر، نقاد                                                                                        خرده

 thematic universeجهان موضوعی                                                                      

 student-teacher                                                                      معلم-آموزدانش

 circle of certaintyدایرۀ حتمیت                                                                           
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 charismatic leaders                                                                     فره    رهبران صاحب

 biophilyدوستی                                                                                                             زنده
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 naiveدل                                                                                                                    ساده
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 sadismعقدۀ آزارندگی                                                                                                      

 activism                                                                      گرایی، فلسفۀ عمل                    عمل

 sectarianismگرایی                                                                                                                   فرقه

 authoritatianism                                                                      گرایی                             قدرت

 objectکارپذیر                                                                                                                    
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 subject                                                                                    کارساز                                 

 praxisکردار                                                                                                                    
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 anthropologyشناسی                                                                                                    مردم
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 de-humanizationزدایی                                                                                      مردمی
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 teacher-studentآموز                                                                                   دانش-معلم

 viable                       ممکن                                                                                                
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 solipsistic                                                                                                       گرا   نفس
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