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 مقدمه

 بخشرویای آموزش رهایی

 

 

 وگوگویی دربارۀ گفتوای: گفتکتاب مکالمه

ایی هما چه چیزی خواهد بود. پرسش« ایکتاب مکالمه»خواهیم بگوییم ابتدا می     ایرا

 دگرگونو « بخشرهایی»گذاریم که معلمان معموالً دربارۀ آموزش را به بحث می

ن گوید و من به پداگوژی به عنوارا می« بخشرهایی»اند. پائولو کلمۀ کننده پرسیده

 .شوندکارگرفته میدهم، پس هر دو لفظ به یک اندازه بهارجاع می« بخشرهایی»

ماعی مند به تغییر اجتکه توسط معلمان عالقه امجمع کرده من دستورکاری از مسائلی

شود، مسائل واقعی که معلمان در بازآفرینی مطرح میبخش های رهاییو کالس

هد: دهای بسیاری را پوشش میها زمینهمدرسه و جامعه با آن مواجه هستند. این پرسش

بخش بخش چیست؟ چگونه معلمان خود را به آموزگاران رهایییادگیری رهایی

ا، هکنند؟ ترسآموزان را آغاز میها دگرگونی دانشسازند؟ چگونه آندگرگون می

ن در چیست؟ معلما« گوییوگفت»های دگرگونی چیست؟ تعلیم مخاطرات، و پاداش

ش بخبخش چگونه باید صحبت کنند؟ آیا دورۀ آموزشی رهاییهای رهاییکالس
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بخش برابر آموزان در برنامۀ رهاییدقت، اقتدار و ساختار دارد؟ آیا معلمان و دانش

رتبط تر مش به دگرگونی سیاسی در جامعۀ بزرگبخهستند؟ چگونه آموزش رهایی

 توانیدشود؟ چگونه میهای آموزشی دیگر اعمال میاست؟ آیا این فرایند در دوره

بخش از وگویی تعلیم دهید؟ چگونه معلمان رهاییموضوعات را در روشی گفت

چیست؟ آیا « توانمندسازی»کنند؟ منظور ما از آزمون و کتاب درسی استفاده می

توانیم یک پداگوژی را از جهان سوم تا جهان اول اعمال کنیم؟ چگونه موضوعات می

 ؟گیرندی میبخشی جانژاد، جنس و طبقه در فرایند رهایی

 ها نقاطهای ما با معلمان مطرح شده است. این پرسشاین موضوعات بارها در نشست

هایی را که باید پرسشها را نداریم و همۀ اصلی در بحث ما خواهند بود. ما همۀ پاسخ

کار  هایی داریم که به خوبیدهیم و کالسدانیم. زمانی که تعلیم میشوند نمیپرسیده

کنیم. اما، پائولو زندگی خود را به این موضوعات اختصاص کنند، اشتباه هم مینمی

بخش و مطالعۀ های رهاییداده و من پانزده سال گذشته را صرف آزمودن شیوه

ذاریم دانیم به اشتراک بگام. مصمم هستیم آنچه را میکننده کردهگونپداگوژی دگر

وگویی را ادامه دهیم که در بسیاری نقاط دربارۀ نظریه و عمل و اینجا همان گفت

 وگویی در جریان است.پداگوژیِ گفت

دانیم تعلیم تا چه اندازه مهم است. همچنین کنیم، میها کار میاکثر ما که در کالس

ظری باشد. یخی نچیز در کالس نوکِ کوهفعالیتی بسیار کاربردی است، حتی اگر همه

مند هستند تا به نظریه. درحالی که هر عملی حال، معلمان بیشتر به عمل عالقهبااین

 ومرج کالسای دارد و برعکس، اکثر تحقیقات دربارۀ آموزش در ساعات هرجنظریه

موزش با های آها و فلسفهه، بسیاری از ایدئولوژیعالو. بهندکننده نیستواقعی کمک

های زیاد، ها بیگانه است. معلمان با کالسرسد که از آنزبانی به معلمان می

آموزان بسیار زیاد، و کنترل اجرایی بسیار زیاد روبرو هستند، پس نیاز به چیزی دانش
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های ، شکستبیش از نیاز آشکار به نظریه است. همچنین ،که در کالس کار کند

اوِ کار کنجکهای جدید است. حتی معلمان کهنهمدرسه ندایی برای ایده نظامسخت 

ها را در کالس به کار بگیرند، آیا خواهند بدانند چطور آنها هستند. میجایگزین

واقعی  تواند به زبان موقعیتتواند تغییری در کالس ایجاد کند، آیا میوگو میگفت

 ها سخن بگوید.آن

ای ههای مشابهی دربارۀ جایگزینهای متفاوت پرسششنوم که معلمان در مکانمی

پرسند. این خوب است که بسیاری از معلمان با موضوعات مشابهی در بخش میرهایی

از طریق این کتاب درگیر  ها و ما بتوانیمای مشابه روبرو هستند. اگر آنلحظه

شه در شود، و ریشناخت گسترده آغاز میوگویی شویم، که با مشکالت و مواد گفت

 ما کارامد خواهد بود.« ایکتاب مکالمه»واقعیت فشارآور تعلیم دارد، 

 ال کرد.وگویی داشته باشیم و او استقبچند ماه پیش به پائولو پیشنهاد دادم که گفت

ست. نوشتن آن ارزشمند اصرفاً کنم ایدۀ مکالمۀ یک کتاب و نه فکر می     پائولو

ای را برایم جذاب ساخته است. سوال اینجاست های مختلف این کتاب مکالمهبهجن

ی وگو را به مکالمه بیاوریم. این به پویایکه آیا ما قادریم خوانندگان ممکن این گفت

واند بدون توگوی ما بستگی دارد. جنبۀ جالب دیگر این است که چنین کتابی میگفت

و با کیفیتی خوب، به  توانیم به سبکی روشنمیفروشی فکورانه باشد. با دقت فضل

 ها، واقعیات و مشکالت نزدیک شویم.ایده

در ارتباط  کند با واقعیتامیدوارم سبک مناسبی پیدا کنیم. آنچه به ما کمک می     ایرا

ما و  اند. تجاربازاین پرسیدههایی است که معلمان پیشبمانیم آغازکردن با پرسش

اربرد ای بدون کگوییم مدنظر قرار گرفته است. این مطالعهچه میدیگر معلمان در آن

دهیم که کسی نپرسیده است. هایی را پاسخ نمیچراکه ما پرسش روی آموزش نیست.

م، به ایزندگی واقعی را در آنچه درون و بیرون کالس آموختهنمایش شاید بتوانیم 
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واقعی نیست. برای من، تر از وجود مسلم زندگی چیزی ضروریدست آوریم. هیچ

 گرفتن زندگی روزمره است.مقصد اصلی نظریه درآغوش

جا کمشکل ادغام تفکر انتقادی با زندگی روزمره همواره یک چالش است. شاید هیچ

ینی بای انسانی پر از لحظات غیرقابل پیشتر از آموزش نباشد، که تجربهاین ادغام مهم

نویسم، به دور از مخاطب هستم و تعجب زشی میام کتابی آمواست. زمانی که در خانه

ده شنوم که کتاب من خوانکنم اگر کلماتم معنادار باشد. زمانی که از دیگران میمی

 م.اخواستم را یافتهدانم صدایی که میام، میها صحبت کردهشده همچنانکه برای آن

وگو به فتت که گای این اسجنبۀ بسیار مهم دیگر نگارش کتابی مکالمه     پائولو

ر توگو خودتان را با سطحی وسیعخود آفریننده و بازآفرین است. در گفتخودی

ید،  انفره، زمانی که در دفتر کارتان یا کتابخانۀ کوچکی نشستهنسبت به نگارش تک

که  وگو بسیار مهم است، زمانیکنید. و از منظر انسانی، نیاز به گفتبازآفرینی می

 های سفید، نیاز دارد حداقل ازکتابخانه تنها است، در مواجهه با ورقنویسنده در یک 

به خوانندگان ممکن کتاب دست یابد حتی اگر هرگز شانسی برای مالقات  نظر روانی

ها نداشته باشد. نویسنده نیاز دارد دربارۀ تعامل با خوانندگانِ دور بداند، کسانی که آن

نیست کتاب را خواهند خواند. اینجا در مورد شاید زمانی که او دیگر در قید حیات 

شمار و ناشناسی روبرو هستیم، اما ما یکی در مقابل طور نمادین با خوانندگان بیما، به

دیگری هستیم، تو و من. به یک معنا من خوانندۀ تو هستم و به یک معنا تو خوانندۀ 

 من.

کلمات  کنیم، خوانندۀوگو میدرحالی که ما خوانندۀ یکدیگر هستیم زمانی که گفت

ر را افتد این است که یکدیگشدۀمان، آنچه اینجا اتفاق میشفاهی و نه کلمات نوشته

عد اساسی کنم این یک بداریم. فکر میبه تفکر و تجدیدنظر در تفکر پیشین وا می

ای مانند این است. این امکان متقابل برای خوانش یکدیگر پیش در مبادله دیگر از غنا
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هایمان را بهتر کند، چراکه در این کنش متقابل در هر لحظه تواند نوشتهارش میاز نگ

الت صبح بخیر، ح»وگو تنها توانیم خودمان را تغییر دهیم. گفتوگو میاز گفت

وگو به طبیعت نوع انسان تعلق دارد، مانند وجود ارتباطات. نیست، گفت« چطوره؟

عد لی که هرگز فردی نیست، حتی اگر بکند، عموگو عمل شناخت را تکمیل میگفت

 فردی داشته باشد.

من اطمینان دارم در این تجربه، بواسطۀ تالش برای پاسخگویی به برخی سواالت که 

کنیم آنچه در ایم، ما همچنان سعی میها را دریافت کردهدر زمان و مکان متفاوت آن

ازشناسی کردیم را بمی ها پیش گمانلحظۀ تالش برای پاسخگویی به این سواالت سال

د بود، تر خواهوگوی ما برای خوانندگان احتمالی این کتاب بااهمیتکنیم. و گفت

م، کنیوگو، حتی زمانی که سکوت میزمانی که در لحظات متفاوت این گفت

ایی به چالش ها، توانخوانندگان تقریباً باید حدس بزنند که عالوه بر پاسخگویی به آن

مان باشیم، کردن خوانندگانزمانی که قادر به پریشان را داریم. کشیدن خوانندگان

 کنیم، پس این کتاب بااهمیت خواهد بود. اگر بتوانیمها را با اندکی تردید روبرو میآن

 این کار را انجام دهیم، آنگاه این کتاب دقت خواهد داشت. ما دقیق خواهیم بود.

 بخشدقت و انگیزش در دورۀ آموزشی رهایی

انه معنای دقت انگارکنم بسیاری از مردم کامالً در اشتباه هستند، سادهفکر می     پائولو

ش بودن به چالکنم اگر تو را برای دقیقبودن میکنند. من احساس دقیقرا فهم می

رو در تاریخ ساخته شده است. ازاین بکشم. دقت چیزی است که در تاریخ وجود دارد،

 مکن است فردا نباشد.آنچه امروز دقیق است م

ای از شمول نیست. شیوهمنظورت این است که دقت چیزی پایدار و جهان     ایرا

 شناخت است که ریشه در زمان و شرایط فاعل آن دارد؟

 ودن است.بشمول است نیاز به دقیقشمول نیست. آنچه جهانبله، دقت جهان     پائولو
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ادی ای انتقیی برای یک پاسخ، شیوهوجودقت میل به شناخت است، جست     ایرا

برای یادگیری. شاید دقت هم ارتباطی باشد که دیگران را برای مشارکت به چالش 

دهد. شاید به این دلیل است که وجویی فعال قرار میکشد، یا دیگران را در جستمی

شود. آموزان با شکست مواجه میآموزش رسمی در کالس در برانگیختن دانش

ها پاسخ شوند. آنوجو، در فعالیت دقت، به حساب آورده نمیآموزان در جستدانش

ها داده شده گویند. دانش به مثابۀ مُرداری از اطالعات به آنکردن میرا برای حفظ

 ساعت وبهها ندارد. ساعتکه ارتباطی زنده با واقعیت آن-«بدنِ مردۀ دانش»-است

که بواسطۀ صدای یکنواخت برنامۀ درسیِ  یادگیری کاری روزمره است سالبهسال

 آموزان تحمیل شده است.رسمی به دانش

ز، کنم این موضوعی جذاب است. هرگتو به انگیزش اشاره کردی. فکر می     پائولو

هرگز نتوانستم فرایند انگیزش را خارج از عمل یا پیش از آن بفهمم. اینطور است که 

بسیار  ایای؟ این شیوهشوم! دیدهسپس وارد عمل میابتدا نیاز به برانگیختن دارم و 

ضددیالکتیکی برای فهم انگیزش است. انگیزش در عمل مشارکت دارد. این به 

کنید برانگیخته ای بسیار عملی است. به مقداری که عمل میخود لحظهخودی

ه کشوید، نه پیش از عمل. این ایده در کتاب ما به کار بسته شده است، همانطور می

شود. این کتاب زمانی خوب خواهد بود که در لحظۀ واقعی که ها میدر کالس

خوانندۀ احتمالی در حال خواندن است، قادر باشد بواسطۀ عمل خواندن احساس 

، برای آن هم وجودخواند. بااینبرانگیختگی کند نه بواسطۀ اینکه دربارۀ انگیزش می

ک ر جدی در این کتاب تالش کنیم فراتر از یطومسئول هستیم. به این معنا که باید به

 وگوی صرف برویم.گفت

 خواندن باشد. درون خواهم تاکید کنم که انگیزش باید خودش درون عملِمی     ایرا

توانیم کشف کنیم که صدای تحصیل ها. میآموزان از اهمیت فهم آنشناخت دانش
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بود. معلمان و مدیران و هایشان چگونه خواهد آموزان از درون گوشبرای دانش

کنند که تحصیل چقدر مهم است یا ها سخنرانی میطور مداوم برای آنمشاوران به

شان به ارمغان خواهد آورد. همۀ این اینکه تحصیل در آیندۀ دور چه چیزی برای

دهندۀ شکست آن در ایجاد انگیزه با مواد درسِی ها برای ترفیع مدرسه تنها نشانتالش

 ه است.شدمطالعه

وزان آمکنم گرفتن انگیزش از دانشدادن میهایم شروع به درسزمانی که در کالس

ه منجر ها است، کممکن نیست. مشکل انگیزش در قلب بحران تعلیم کنونی در دولت

های رسمی در طول سه سال گذشته شده است. وضع به خودنمایی عظیم گزارش

پائولو. برنامۀ درسی غالب انگیزش را نامساعد کنونی همانطور است که تو گفتی، 

کند. امتحان، نظم، تنبیه، پاداش و وعدۀ شغل آینده، خارج از عمل تحصیل تلقی می

حاضر بیگانه از عمل یادگیری در نظر گرفته است. به بخش را درحالهای انگیزهشیوه

ی، جدا از مواد جدی درس« های اولیهمهارت»، «سواد»همین ترتیب، یک تعریف از 

ر، ها را یاد بگیآموزان است. ابتدا مهارتجدا از مسائل مربوط به ارزش انتقادی دانش

توانی به آموزش واقعی دست پیدا کنی! ابتدا به آموزش واقعی دست پیدا و سپس می

توانی شغل خوبی پیدا کنی! بهترین چیز همیشه آن چیزی است که انجام کن و بعد می

 آموزان میلی به همکاری ندارند.ست که دانشدهی. هیچ جای تعجب نینمی

موزان آشود دربارۀ چگونگی برانگیختن دانشاغلب از من خواسته می     پائولو

 گویی.بگویم. چرا بیشتر دربارۀ این موضوع در مورد خودت نمی

آموزان در حاضر در ایاالت متحده، مقاومت دانشبزرگ درحال انبحریک      ایرا

درسی رسمی است. مشکل اینجاست که معلمان و مدیران تغییر برنامۀ مقابل برنامۀ 

آموزان از کنند. در پاسخ، دانشآموزان بیگانه است را رد میای که از دانشدرسی

یه آموزان را علزنند. پداگوژی رسمی دانشایفای نقش درون برنامۀ درسی سر باز می
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س و بستی در مداردرسی به بن انگیزد. این جنگ قدرت در برنامۀکار فکری برمی

« حد وسط»ها منجر شد، که افراد رسمی مختلف به اشتباه به عنوان دانشگاه

نامم؛ بواسطۀ می« اعتصاب اجرا». من آن را آن را تعریف کردندآموزی دانش

دالتی عزنند. در بیآموزانی که تحصیل تحت شرایط اجتماعی کنونی را پس میدانش

های شلوغ، و این واقعیت که جهان تجارت کار سخت را با اتاقبسیاری از مدارس، 

دستمزد خوب و منزلت پاداش نخواهد داد، هیچ اثری از برابری نیست. بازار کار 

رین تهای بزرگ دارد. بیکاری باال است و دستمزد پستهای کمی برای موفقیتپاداش

خاب شینی برای کار ارزان انتطور پیآموزان بهها پایین است. تودۀ عظیمی از دانششغل

سط رساند و توها نمیای به آنکردن با قوانینی که بهرهاند. پس فهمیدند بازیشده

 اشخاص دیگری وضع شده احمقانه است.

یزه انگآموزان بیدانیم دانشمشکل انگیزش در مدارس مشکلی جدی است. همۀ ما می

باانگیزه باشند. فرهنگ تجاری عادات خرید توانند خارج از مدرسه بسیار در مدرسه می

ها نیز خارج از مدرسه و خانه فضاهای باز را پیدا کاری کرده است. آنها را دستآن

خود از سکس، دوستی، ورزش، مواد مخدر، موسیقی و... را  ذهنیکنند تا فرهنگ می

را برای به  خواهند، زمین و زمانشدت میآموزان چیزی را بهبسازند. زمانی که دانش

صرفه بهمقرون یها خودروی ارزان و بیمۀ خودرودهند. آندست آوردن آن تکان می

م دانند چطور برای خرید یک سیستکنند، میوقت در کریسمس پیدا میو کاری نیمه

استریو، یک گیتار جدید یا بلیط کنسرت تخفیف بگیرند، چطور یک نمرۀ بد در 

کند. این دست عالیق ها را درگیر میها هوش آننهدانشگاه را پاک کنند. این زمی

آموزان در زندگی روزمره منجرشده موضوعات زندگی روزمره را برای دانش

 خواهم کتاب کوچکآموزان میهای انتقادی استفاده کنم، جایی که از دانشپژوهش

ن وشود، متها تنشی بین دو نوع گفتمان ایجاد میخودشان را بنویسند. در خوانش
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چاپ، که در سطوح مختلف به دورۀ آموزشی پویایی ازشده و متون پیشخودطراحی

 موزان.آشده توسط دانشدهد، متون رسمی در مقابل متون غیررسمیِ نوشتهزبانی می

توانم انگیزش کنم، نمیای آموزشی میپس زمانی که شروع به تعلیم دوره

انگیزش -کنم نمایۀ انگیزش را پیدا کنممیآموزان را برای امتیاز برانگیزم. تالش دانش

های شناختی آنان. این را تنها بواسطۀ برای چه و در مقابل چه، دانش موجود و مهارت

ابم. توانم بیدهند، مینویسند و انجام میگویند، میآموزان میمشاهدۀ دقیق آنچه دانش

شان درست و معتبر آموزان آنچه از نظراما نخست باید جوی را ایجاد کنم که دانش

است را بگویند، بنویسند یا انجام دهند. برای کمک به اینکه بیشتر بگویند، جلوی 

ها فضا بدهم. برای تراکم کالمی یک متفکر گیرم، تا به صدای آنصدایم را می

آموزش آسان است. با کم آموزانِ تحتکردن بیان کالمی دانشدیده خفهآموزش

آموزان به اندازۀ من فعال هستند تعدادی ایی که دانشکردن در حد لزوم، جصحبت

ها در کنم. این نقطۀ آغازین آموزش آنوگوی جدی دریافت میتمرین و گفت

 کند.کالس را تبدیل به نقطۀ آغازین آموزش من هم می

توانم دربارۀ ترین چیز برای من در آغاز این است که چقدر و با چه سرعتی میمهم

ایی های تجربی است. من تمرینعات کسب کنم. این برای من لحظهآموزان اطالدانش

آموزند، تجارب آموزان چیزی میکنم که همزمان به من و دانشرا امتحان می

ام را کوچک و منعطف نگه کردن، و برنامۀ دورهخواندن، نوشتن، فکرکردن و بحث

ا ای که مرلیست مطالعهشده یا دارم. بواسطۀ عدم وجود طرح درسی کامالً معماریمی

ژوهش وگو و پتوانم پرواز کنم. هنگامی که برای گفتاز حفظ نظم مطمئن سازد، می

د، شان چه هستنسطوح شناختی و عاطفی بیاموزم کهها خواهم همراه آننشینیم میهم

ند و اها چیست، چه میزان از مطالعات انتقادی بیگانهزبان معتبر و درست از نظر آن

طور کامالً پیشینی دورۀ آموزشی در ها چگونه است. زمانی که بهزندگی آنشرایط 
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آموزان به ذهن معلم، طرح درس، لیست مطالعه یا الزامات دولتی وجود دارد، دانش

ین بینی؟ یادگیری پیش از اشوند. مردار را اینجا میخارج از فرایند یادگیری رانده می

ه در کند کای را اجرا میلم صرفاً برنامۀ درسیدر جای دیگری اتفاق افتاده است. مع

 کند که در جای دیگریجای دیگری ساخته شده است، صرفاً نتایجی را گزارش می

 آموز گزارش را به خاطر بسپارد.رود دانشحاصل شده است. انتظار می

فشار زیادی برای آموزش با این شیوۀ سنتی است، نخست به این دلیل که این شیوه 

به  نکند. دوم،« کار»، حتی اگر در کالس «کار کرده است»است و پیش از این آشنا 

ساختن طرح درس استاندارد به عنوان یک یاغی، رادیکال یا این دلیل که با منحرف

 گیرید.شوید، و در معرض هر نوع آزار و اذیتی قرار میشناخته می« دیوانه»

کنم بدون اینکه همراه من عمل کنند؟ آموزان ایجاد انگیزه توانم در دانشچگونه می

آموزان، عملی جذاب و همراه با پیشرفت همراه دانشای آموزشی درحالساختن دوره

نگیز اکنم، حیرتای احساس اضطراب میتشویش است. در میان چنین فرایند خالقانه

غلبه  برای دانم این گشودگیخواهد بود اگر همۀ موضوعات با هم پیش بیایند، اما می

ه ترین مشکل تعلیم در مدرسآموزان الزم است؛ چیزی که بزرگبر بیگانگی دانش

تواند این نوع از تعلیم را بیاموزد؟ با انجام دادن آن. متاسفانه، است. چطور یک معلم می

ند، اکردن را از معلمان گرفتههای دانشگاهی و مدارس آموزشی جرات تجربهدپارتمان

های آموزشی دادند، مدلمان به ما آموزش میآموزبودنکه زمان دانشو در معلمانی 

 بینیم.اندکی را می

 بندی نظریۀ دانشِ انتقادیقالب

به یک  گوییکنم همۀ چیزهایی که در این لحظات میدانی ایرا، فکر میمی     پائولو

ناکارا از  رکام که دشناختی مرتبط است. متقاعد شدهمسئلۀ بسیار بسیار جدی معرفت
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خوانیمش با عدم فهم آنچه دربارۀ آن صحبت می« 1چرخۀ نوسئولوژیکال»آنچه 

کنیم، مرتبط است. منظورم از چرخۀ نوسئولوژیکال لحظات متمایز در مسیر می

یادگیری ما است. چرخۀ دانش مراحل مرتبط به هم را جدا کرده است، و با دیدن این 

دهد را بهتر یاددادن یا یادگرفتن رخ می لحظات متمایز آنچه هنگام تالش برای

 فهمیم.می

م توانیکنیم، میطورمثال، زمانی که چرخۀ نوسئولوژیکال دانش را مشاهده میبه

طور های که بتشخیص دهیم که تنها دو لحظه در چرخه وجود دارد، نه بیشتر، دو لحظه

ولید ات چرخه، تدیالکتیکی به هم مرتبط هستند. لحظۀ اول چرخه، یا یکی از لحظ

است، تولید دانش جدید، چیزی جدید. لحظۀ دیگر هنگامی است که دانش تولیدشده 

شود. یک لحظه تولید دانش جدید است و لحظۀ دیگر زمانی است شناخته یا درک می

دهد این است که ما این دو لحظه شناسی. آنچه عموماً رخ میکه دانش موجود را می

کنیم. دانش در جایی دور از ها را جدا مینیم؛ آنکرا به دو بخش تقسیم می

اطر گویند به خشود آنچه معلمان میشود، که تنها خواسته میآموزان تولید میدانش

سپرده شود. در نتیجه، عمل کسب دانشِ موجود را به انتقال صرف دانشِ موجود تقلیل 

 ند. آنگاه او برخیشودهیم. و معلمان تبدیل به متخصصانی در انتقال دانش میمی

دهد، کیفیات ضروری که در تولید دانش، به اندازۀ کسب ها را از دست میضرورت

دانش موجود، نیاز است. برخی از این کیفیات برای مثال عمل، واکنش انتقادی، حس 

ۀ ها برای سوژهمۀ این ویژگی–کنجکاوی، مطالبۀ پژوهش، ناآرامی و تردید هستند

 دهد، ضروری است.می شناسا، فردی که تعلیم

                                                           
نوسئولوژی نظریۀ فلسفی دانش است که به تحقیق دربارۀ اساس، طبیعت، اعتبار و  1

 پردازد.های دانش میمحدودیت
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یزۀ طور شورانگیزی در یادگیری درگیر هستند... انگگرایی و موشکافی، بهشک     ایرا

گشاید. معلم نیاز به ساخت شاگردی فعال و دانستن زمینۀ جدیدی را به روی شما می

کند به کنجکاو، منتقد و خالق آموزان را دعوت شکاک در کالس دارد که دانش

 بودن.

دقیقاً! و مسئلۀ دیگر این است که وقتی تولید دانش را از کسب دانش موجود      پائولو

که با  شوندسادگی تبدیل به فضایی برای فروش دانشی میجدا کنیم، مدارس به

 داری مطابقت دارد.ایدئولوژی سرمایه

رپا بهای رسمی بازار های ارائۀ ایدهنظاممنظورت این است که مدارس به مثابۀ      ایرا

 اند، نه برای ایجاد و توسعۀ تفکر انتقادی؟شده

 یکپارچه است نیاز آنچه که است معنا این شونده بهدقیقاً، بله! خدمات ارائه     پائولو

 کنید.می جدا و تخریب را باشد متحد و

آموزان و معلمان را به سوی آفرینش و بازآفرینی آموزش انتقادی باید دانش     ایرا

حاضر توسط محققان و متفکران و نویسندگان دانش متحد کند. دانش درحالمتقابل 

لیکن توسط  شود.رسمی، بسیار دورتر از کالس تولید می های برنامۀ درسیِو کمیته

 شود.هایشان آفرینش و بازآفرینی نمیآموزان و معلمان در کالسدانش

ربطی به  شود، که تعلیم هیچو این چیز دیگری است که به معلمان گفته می     پائولو

گر معلمی ا ولید دانش ندارد. به همین دلیل، بیشتر شبیه به افسانه است کهپژوهش و ت

جه . در نتیاز دست بدهدهیچ نوع پژوهشی انجام نداده باشد، اعتبار و منزلت خود را 

اگر شما به نوعی محقق نباشید، حتی اگر یک سمینار در زمینۀ دانش موجود دربارۀ 

شناسی، شیمی یا فلسفه را به مدت یک ترم رهبری کنید هیچ اهمیتی ندارد. یستز

زمانی که سه ساعت را با گروهی از دانشجویان صرف بحث دربارۀ طبیعت سیاسی 

کنم، اگر گمان کنم این پژوهش نیست، پس آموزش، یا طبیعت آموزشی سیاست می
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ناسی چیزی هستم که فکر فهمم! البته که هست، من در حال بازشهیچ چیزی نمی

دانم، همراه دانشجویانی که شروع به کسب دانش دربارۀ این موضوعات کردم میمی

دهد می ای را توضیحاند. اما این نوع از دوگانگی بین تعلیم و پژوهش، دوگانگیکرده

اش صحبت کردم، دوگانگی بین دو لحظه در چرخۀ دانش، تولید دانش که قبالً درباره

 انش.و کسب د

ا نسبت هدانش است.  برخی دانش سیاسیِ مراتبِبخش دیگری از مشکل سلسله     ایرا

ود شها به رسمیت شناخته نمیبه برخی دیگر ارزش بیشتری دارند. ارزش برخی دانش

. برای مثال، دنمگر اینکه در قالب یک رشتۀ تحصیلی شکلی سنتی به خود بگیر

 تر است تا علوم انسانی، به همین ترتیب تحقیقاتتکنولوژی برای تجارت و ارتش مهم

آورند. پژوهش خواه پول بیشتری به دست میعلمی نسبت به هنرهای آزادی

شوند درحالی که مطالعات صلح یا های بزرگ سخاوتمندانه حمایت میشرکت

انش تولیدشده اند. همچنین به دتحقیقات فمینیستی یا سوسیالیستی به حاشیه رانده شده

ون دانشگاه بیش از دانش تولیدشده توسط محققین مستقل خارج از دانشگاه اهمیت در

 شود.داده می

آموزان گوش سپرده است، برخی ام به دانشحتی اگر بگویم پژوهشی که انجام داده

شناس هستی؟ مطالعات مهمی روی زبان در زندگی پرسند، آیا زبانهمکاران می

. من روی کلمات «3هیث»یا  «2بیزرت»، «1هوگارت»روزمره شده است، مانند کارهای 

دانند، آنچه کنم تا از آنچه میآموزان تحقیق میشدۀ دانششده و نوشتهگفته

ها های آنشان آگاهی پیدا کنم. سخنان و نوشتهخواهند، و چگونگی زندگیمی

ه کنم کشان دارد. کلمات و موضوعاتی را بررسی میدسترسی ممتازی به آگاهی

                                                           
1 Hoggart 
2 Bisseret 
3 Heath 
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ها دارد و بدین ترتیب مواد واقعیت را برای مطالعۀ کالس یشترین اهمیت را برای آنب

یا  آموزان ساکت هستنددر اختیار دارم. بدترین چیز بودن در کالسی است که دانش

و دیگر  ننویسند که برای معلماکنند و میبا زبانی دفاعی و ساختگی صحبت می

آموزان ساکتی ای را در مقابل دانشساعات ناامیدانهها اند. ما معلممقامات ابداع کرده

را  شماریهای بیاند. همچنین کالسحرکت به ما خیره شدهکنیم که بیصرف می

انِ کنیم. اگر زبآموزان میدادن به تکرار زبان معلمیِ خود توسط دانشصرف گوش

اکه کنم، چردی میها را نشنوم و نخوانم، احساس ناامیاعتماد و معتبر آنفکریِ قابل

 ها را آغاز کنم.توانم پژوهش روی موضوعات و سطوح پیشرفت آننمی

این نوع تحقیق بنیادین در آکادمی ارزش کمی دارد. مایۀ تاسف است، چراکه هوش 

از دارند. آموزان به آن نیو آگاهی بنیادین چیزی است که معلمان برای برانگیختن دانش

این تعلیمِ پژوهشی ارزش  ازسازی دانش در کالس است.ای برای باین اطالعات پایه

ای را طراحی کند که ذاتاً دهد برنامۀ درسیعملی باالیی دارد. به معلم آموزش می

 برد.آموزان را از بین میای بین معلم و دانشمحرک است. همچنین فاصلۀ حرفه

بررسی  آموزش رادر وهلۀ اول محقق، سپس در کالس، معلم کسی است که دانش

بخش است، اما خود تنها مقدمه کند. این یکی از وظایف اساسی کالس رهاییمی

آموزان را تحریک کند تا خودشان، متون دورۀ است چراکه فرایند پژوهش باید دانش

واند تکنم این نوع از کالس میشان و واقعیت را مطالعه کنند. فکر میآموزشی، زبان

تولید کند. این اتفاق بازاریابی مدرسه برای ایدئولوژی دانش بدون نظارت یا غیررسمی 

های ها و رسانهرسمی را به چالش خواهد کشید. صدای ما مانند متون، طرح درس

کنم صدایم طبیعی اند. تالش میآموزان هجوم آوردهاصلی نخواهد بود که به دانش

ژوهش انتقادی شریفاتی. پای، انتقادی باشد تا ناپسند، مشتاقانه باشد تا تباشد تا حرفه

تواند ادبیاتی مردمی تولید کند، آموزش یا کالسی موازی در مغایرت با آموزش یا می
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های جایگزین استفاده از تواند دانش مخالف و راهچنین تعلیمی می کالس رسمی.

 دانش را تولید کند.

تر خواهد بود، لکنتراگر معلم از برنامۀ درسی استاندارد پیروی کند آموزش بسیار قابل

زنند که تنها کلمات معلم به رسمیت شناخته آموزان زمانی دست به عمل میو دانش

آموزان قدرت بازآفرینی دانش در کالس را تمرین کنند، شود. اگر معلمان و دانشمی

شان برای بازآفرینی جامعه را اثبات کنند. ساختار آموزش توانند قدرتسپس می

ست ها، لیقتدار اجتماعی است. به همین دلیل است که طرح درسرسمی همان ساختار ا

تن داشهایی آموزشی برای محدود نگهمطالعه و سخنرانی آموزشی به مثابۀ صورت

محور و آموزان درون اجماع رسمی مسلط هستند. برنامۀ درسی خطابهمعلمان و دانش

است که با  اییانفعالی تنها یک عمل پداگوژیک ضعیف نیست، بلکه قالب تعلیم

 آموزان کامالً سازگار است.ترفیع اقتدار مسلط در جامعه و ناتوانمندسازی دانش

 بازآفرینی دانش و قدرت: سیاستِ خواندن

دربارۀ سیاست برنامۀ درسی رسمی حق با تو است. و فراتر از همه، اگر معلم      پائولو

 دانش خواهد بود. بنظرم یکیترین قول کند، این مهمدر کالس از متون پژوهشی نقل

ای که باید با آن روبرو شویم شناخت چگونگی مقابله با سنت از مشکالت جدی

فهمند که آموزان به سختی معلمی را میحتی دانش قدیمی و قوی انتقال دانش است.

بخشی که اطالعات را به سمت آموزان معلم رهاییدهد. دانشانتقال دانش را انجام نمی

کنند. البته که ما مخالف نظم فکری نیستیم، این کند، باور نمینمی بها پرتادهان آن

اش نداشته باشد، چگونه کامالً ضروری است. اگر کسی نظمی جدی برای مطالعه

برایش ممکن خواهد بود که تمرین فکری داشته باشد؟ بله، به آن نیاز داریم. نیاز داریم 

نیاز داریم آنچه واقعاً هدف خواندن است را  با جدیت بخوانیم، اما باالتر از همه

 بیاموزیم.
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دن، ها نیست. خوانرفتن روی کلمات، و حتی پرواز بر فراز آنبنظرم خواندن تنها راه

کند. خواندن برای کشف روابط بین متن و زمینۀ متن خوانیم را بازنویسی میآنچه می

 ن، زمینۀ خواننده، است. و آنچهاست، و همچنین چگونی رابطۀ متن یا زمینه با زمینۀ م

ال پیش خوانیم که صد سافتد این است که بسیاری اوقات نویسندگانی را میاتفاق می

دانیم. و غالباً حتی خیلی کم دربارۀ زمان ها نمیاند و هیچ چیز دربارۀ زمان آنمرده

 دانیم.خودمان می

 اش هستم. اما آنچه برایپس، خیلی خواهان جدیت فکری برای آگاهی از متن و زمینه

سوال  آفریند،بودن است. انتقاد نظم فکری الزم را میمن مهم و ضروری است، انتقادی

پرسیدن از خواندن، نوشتن، کتاب، و متن. نباید تسلیم متن شویم یا در مقابل متن مطیع 

ی شباشیم. مسئله مبارزۀ با متن است، با اینکه دوستش دارید، برای درگیرشدن در کشاک

ر بسیار مبرم است. مسئله تنها تحمیل مقادیری از فصول کتاب ب عملی بسیاربا متن. این 

 آموزان با متن است.آموزان نیست، بلکه درخواست مواجهۀ جدی دانشدانش

آموزان بخواهید به عنوان خواننده موضعی انتقادی به خود وجود، اگر از دانشبااین

ود دارد کند، این خطر وجشده را بازنویسی میخواندهبگیرند، به مثابۀ کسی که متن 

 برود. دعوتشان رو به زوال آموزان دعوت شما را نپذیرند، و تولید فکریکه دانش

است باعث  شود ممکنآموزان به بازنویسی متن به جای اینکه به سادگی پذیرفتهدانش

موزان آست دانشاآموزان گمان کنند دقت فکری شما ضعیف است. ممکنشود دانش

ه اید یک متن واحد را منتقدانها خواستهفکر کنند شما دقیق نیستید، چراکه از آن

کتاب در طول یک ترم  300بخوانند و بازنویسی کنند به جای اینکه الزام به خواندن 

 ها تحمیل کنید!را بر آن

امۀ ند. برنشویآموزان برای انتقال دانش استفاده ماین همان خطر است. دانش     ایرا

ها و امتحانات تسلیم شوند، در مقابل متون، سخنرانی هدخواها میدرسی رسمی از آن
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آموزان در مقاومت مقابل شدن در مقابل اقتدار عادت دهد. دانشها را به تسلیمتا آن

توانند کالس غیرسنتی را های اقتدار بسیار خوب هستند، اما همچنان میخواسته

االنه دهند، برخی فعبا سردیِ آمیخته به سکوت این کار را انجام می نپذیرند. برخی

نی روند. مشکل ایجاد دگرگوکنند، برخی به سادگی برای نهار بیرون میمقاومت می

دقت به تدریجی برای دوری از عادات قدیمی است. زمانی که اوایل ترم به

ای قدیمی تحصیل هفهمم چطور تحت سلطۀ شیوهدهم، میآموزان گوش میدانش

دهد بفهمم چه نوع از پداگوژیِ دگرگونی را باید به کار هستند. این به من اجازه می

د، کنآموزان نمایۀ جدیدی از مقاومت و فرصت را عرضه میبگیرم. هر گروه از دانش

ها، نوگو و تمریها حین برگزاری دورۀ آموزشی، از طریق گفتکه با تحقیق روی آن

تا حدی به عادات یادگیری قدیمی، برای کاهش سطح مقاومت و کنم. کشفش می

کنم، آموزان معین میبرای دانش دهم. برخی مطالعات و مقاالت رااضطراب، امتیاز می

 های کافی از اسکلت قدیمی تا همۀ ما احساس کنیم در خانه هستیم!فقط استخوان

 معلمان غالباً به کالسانتقال دانش وجود دارد.  تعدادی مشکل دیگر در دگرگونیِ

ای در یک خواهند مقاالتی دربارۀ یک کتاب، مقالهآموزان میآیند و از دانشمی

، آیا پرسندآموزان معموالً میای آکادمیک یا اجتماعی بنویسند. دانشژورنال، مسئله

نید کدهند، البته، شما باید چیزی که فکر میخواهید؟ معلمان پاسخ مینظر من را می

ورکلی طها بهنویسند. آنآموزان مقاالتی احمقانه و پرخطا میبنویسید. سپس دانشرا 

واداشتن  شان براییابی به خواستها از دستنویسند. بسیاری از معلمبا عمق واقعی نمی

شوند. یک مشکل این است که موادی که معلم آموزان به تفکر انتقادی ناامید میدانش

ا هامتجانس است. غالباً به زبان آکادمیک است، زبانی که آنآموزان نآورده با دانش

ا نامرتبط هشود که به تجارب آنکنند. معموالً دربارۀ موضوعاتی نوشته میاستفاده نمی

است، و حتی همگام با فرهنگ توده، قلمرویی الکترونیکی و پرشتاب، نیست. حتی 
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ین ده است. فاصلۀ سرد بکننکننده و ساکتبدتر، روابط اجتماعی کالس بیگانه

ای که بواسطۀ آن دارد. شیوهها را از مواد درسی دور نگه میآموزان و معلم آندانش

کالس نیاز به آزمودن متن مطبوع و طبیعتِ خودِ متن دارد. باید خواندن را در 

 شود بازکشف کنیم.چارچوب چیزی که مانع خواندنِ جدی می

 اسطورۀ یادگیریِ رها از ارزش

ه کردن دربارۀ کتاب از دیدگاهمچنین معلمانی هستند که برای صحبت     ولوپائ

خواهند خصوصیات کتاب، روح متن، را روشن سازند. بلکه ها نمیآموزان از آندانش

آموزان خواهند متن را شرح دهند. غالباً از دانشآموزان میدر مقابل تنها از دانش

آموزان تنها باید آنچه را کنند، خود جامعه. دانشای ثانوی را توصیف خواهند ابژهمی

ویند کار گبینند شرح دهند، نه چیزی بیشتر چراکه معلمان میدر یک متن یا جامعه می

ویند حتی گروند و میها فراتر میدهند. البته آندانشمندان تفسیر نیست، تنها شرح می

رح آن فکر توانند به شها میکار دانشمندان نیست که به تغییر واقعیت فکر کنند، تن

کنند. در این نوع از فهم ایدئولوژیک از عمل دانستن، این چیزی است که آن را 

 خوانند. علم می« عینیت»یا « طرفیبی»

این اسطورۀ پژوهشِ رها از ارزش در فرهنگ من نیز مشترک است، اما با      ایرا

 نیروهای سیاسی در ایاالتکند. پذیرشی طرفدارانه از طبیعت دانش همزیستی می

شان استفاده هایها و سیاستهای علمی برای حمایت از خواستهمتحده از پژوهش

های مهندسی، تکنولوژی، تجارت و بسیاری ها، دورهکنند. اما در مدارس و دانشگاهمی

طورکلی دانش را رها از ارزش، رها از ایدئولوژی یا سیاست، ارائه از علوم اجتماعی به

کارانه ارائه کنند. این موضوعات اگر رها از ارزش ارائه نشوند، با دیدی محافظهمی

ت هایی باشند که سیاسایبینند تا کارگران و حرفهآموزان آموزش میشوند. دانشمی

ه طرف بکنند. این برنامۀ درسیِ به دروغ بیمداران رسمی واگذار میرا به سیاست
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چیز را بدون قضاوت مشاهده کنند، تا جهان را بواسطۀ دهد همهآموزان یاد میدانش

اجماع رسمی ببینند، تا بدون هیچ پرسشی به نظم موجود تن دهند، تا هروقت که جامعۀ 

ه کند، نها تاکید میها روی تکنیکهای آموزشی آنمعین پایدار و خوب است. دوره

های درسی هشود که برناممیرابطۀ انتقادی با واقعیت. این مانع تحلیل سیاسی نیروهایی 

ای، با بیرون ماندن از سازند. یک دانشمند، یک حرفهها میخراشچون آسمانرا هم

سیاست، با نپرسیدن سواالت انتقادی دربارۀ تصمیمات باالدستی یا دربارۀ اثرات کارها، 

 کشد.پایش را از این قضیه بیرون می

ر دست شدن به واقعیت دستکش بز آلودهو هرچقدر بیشتر برای جلوگیری ا     پائولو

 کنید، از این دیدگاه شما دانشمند بهتری هستید، نه از نظر من.

آوردن سواد یا دستهای صرف را برای بهبخش تنها تکنیکدر آموزش رهایی

ای هکنیم. شیوهای یا حتی تفکر انتقادی طرح نمیهای حرفهتخصص یا مهارت

مت خصوصیات جامعه، مفهوم هریک از موضوعات وگویی ما را به سآموزش گفت

وگوی انتقادی دربارۀ یک متن یا بخشی از کشاند. از طریق گفتموردمطالعه، می

های مینهزو گونه بودنش، کنیم آن را آشکار کنیم، دالیلش برای اینجامعه، تالش می

قال صرف انتسیاسی و تاریخی ماده را ببینیم. این برای من عمل کسب دانش است، نه 

ستر بسط بخش واقعیت را در بدانش یا تکنیکی صرف برای یادگیری الفبا. دورۀ رهایی

 سازد.جدی روشن می کار فکریِ

ساختن واقعیت را دوست دارم. و همچنین موافقم که این ایده برای روشن     ایرا

ر از فرات های زیرکانه نیست، بلکهبخش کتاب راهنمای تکنیکآموزش رهایی

 دیدگاهی انتقادی دربارۀ مدرسه و جامعه، یادگیری برای دگرگونی اجتماعی است.

ی سیاسی هم هست. به همین دلیل لمدر کنار عمل کسب دانش، آموزش ع     پائولو

 طرف نیست.است که پداگوژی بی
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ها شکل و محتوایی دارند که به قدرت در جامعه مرتبط است، که یک همۀ آن     ایرا

ای در کالس ها روابط اجتماعیسازد، و همۀ آنجامعه یا نوعی دیگر را مینوع از 

 کشد؟کند یا به چالش میدارند که سلطه را تایید می

کند طورمثال ایدئولوژی مسلط درون ما زندگی میکنم. بهبله، اینطور فکر می     پائولو

طعًا و بیرون کامل بود، ق کند. اگر این سلطه در درونو جامعه را هم از بیرون کنترل می

توانستیم به دگرگونی اجتماعی فکر کنیم. اما دگرگونی ممکن است چراکه هرگز نمی

هد و از دآگاهی آینۀ واقعیت نیست، بازتابی صرف نیست، بلکه واقعیت را بازتاب می

 ای دوطرفه با واقعیت دارد.گیرد، رابطهآن بازتاب می

توانیم کشف کنیم چطور توسط ایدئولوژی غالب به عنوان انسانِ نوعیِ آگاه، می

انیم بیاموزیم توتوانیم از لحظۀ وجودمان فاصله بگیریم. بنابراین، میایم. میشرطی شده

توانیم برای آزادی مبارزه ای سیاسی در جامعه آزاد شویم. میچطور از طریق مبارزه

توانیم ه مینیستیم! به این دلیل است کتوانیم بدانیم آزاد کنیم، دقیقاً به این دلیل که می

 به دگرگونی فکر کنیم.

سازد دوست دارم. با مطالعۀ عدم وارونگیِ آگاهی که آزادی را ممکن می     ایرا

خش بتوانیم بیاموزیم چطور آزاد شویم. این دیالکتیک کالس رهاییمان میآزادی

 مداخلۀمان دربارۀ دیبواسطۀ تفکر انتقا هایی است کهاست. کالس یکی از مکان

م بخش شرایطی که در آن هستیهای رهاییکنیم. پس کالسنیروها منتقدانه فکر می

غیرانتقادی در  وریِسازند، به جای غوطهرا برای کمک به غلبۀ بر آن روشن می

کنند، برای آموزان ارائه میوضعیت موجود، مسیری انتقادی در جامعه را به دانش

 ر آن.اندیشیدن به تغیی

آموزان است.این دعوت ما برای دانش     پائولو
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خش بتوانند به آموزگاران رهاییچگونه معلمان می

 بدل شوند؟

 

 

 ایکشیدنِ سنت و فرهنگ تودهچالشبازکشفِ خویشتن: به

یده آموزان پرسخواهم با پرسشی آغاز کنم که غالباً توسط معلمان و دانشمی     ایرا

خود را توانم شوم؟ چطور میبخش بدل میشود: چگونه به آموزگاری رهاییمی

 دگرگون کنم؟

بخش دارند. های رهاییهای کمی برای بودن در کالسآموزان فرصتمعلمان و دانش

یرند. گهای آموزشی اغلب سنتی هستند و مدارس امکان تجربه و آزمایش را میبرنامه

شود. بخشی از این مسئله های مربوط به پرسش اول مشخص میپس مشکالت مدل

بخش متفاوت از تعلیم سنتی است: چطور آموزش رهاییهای همنشین شامل سوال

 شود؟ چطور این تفاوت به تغییر اجتماعی مرتبط است؟می

بله، من هم این دست سواالت را در امریکای شمالی و نیز اروپا دریافت      پائولو

 ام.کرده
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ا ت شاید ایدۀ خوبی باشد که یادگیری و بازآموزی خود را به بحث بگذاریم،     ایرا

 بخش را عملی سازیم.ببینیم چطور توانستیم پداگوژی رهایی

 اش صحبت کنم.توانم دربارهابتدا تو شروع کن و بعد من می     پائولو

من آموزشی بسیار سنتی داشتم. به عنوان یک کودک، از مدرسه خوشم      ایرا

ستانی، و های قدیمی، فرهنگ باویژه نقشهآمد اما عاشق یادگیری بودم، بهنمی

بودم خودم در خانه به مطالعه بپردازم، و از رفتن به کالس متنفر شناسی. من مایلستاره

شد در مدرسه بچۀ بدجنسی باشم، و تبدیل به چیزی بودم. خستگی و ماللت باعث می

ا را هخواندنش. بله، بااینکه مدرسه من و دیگر بچهمی« مشکلی برای نظم»شدم که 

زی بودیم تر از چیچیز بسیار کنجکاو بودم. ما بسیار باهوشرۀ همهکرد، درباخسته می

، و من شدها رفتار میها و رباتداد باشیم. با ما به مثابۀ احمقکه مدرسه به ما اجازه می

 علیه این حماقت شوریدم.

ها هم متحمل مشکالت بسیاری بودند، اما آموزان هم خوشحال نبودند. آندیگر دانش

ایِ آموزان شدم. روزنامۀ مدرسهسالگی تبدیل به رهبر مقاومت دانش 11در 

درنگ آن را بست. این درسی ای را راه انداختم، که مدیر مدرسه بیغیررسمی

های درسی زودهنگام برای آزادی مطبوعات بود، بسیار متفاوت از آنچه کتاب

قالب آنچه که یک خواندم، در می آید دربارۀ آزادی مطبوعاتگفتند. یادم میمی

انجام داده بود!  1735در سال « جان پیتر زنگر»خانۀ استعماری به نام صاحب چاپ

اال همۀ ما بود، اما حبریتانیای شریر او را برای چاپ مقاالت تاییدنشده به زندان انداخته

 آزاد بودیم!

 گفتند ازگرفتم، کسانی که میزمان، توسط معلمان مورد لطف قرار میدرهمان

خواستند به قوانین عمل کنم تا آیندۀ خوبی تر هستم، و از من میهای دیگر باهوشبچه

آمد تا دربارۀ رفتارم با معلمانم صحبت کند، و داشته باشم. مادرم باید به مدرسه می
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مادرم یک روز مرخصی گرفت  شوم و صدایم درنیاید.فشار زیادی روی من بود تا خفه

کرده خشمگین بود، اما معلمم با گفتن اینکه اگر به تهو از اینکه مدرسه مرا خس

های خاصی احتیاج دارم، او باید پول بیشتری خرج کند تا مرا در مدارس کالس

ینی کرد نشبودن، مادرم عقبخصوصی بگذارد، او را برآشفت. شرمسار از طبقۀکارگر

ساکت شدم.  گیر وها اطاعت کنم. برای مدت زیادی گوشهو از من خواست از معلم

ها شدم. جداول قدرت به خوبی تغییر آموزی درخشان و سوگلی معلمتبدیل به دانش

موضعم را در جنگ  ها عاشقم و دوستانم از من متنفر شدند.جهت دادند، معلم

ای از خوب ای که درون مدرسه در جریان بود عوض کرده بودم. درون پیلهفرهنگی

، همراه با جنبش حقوق شهروندی، آغاز 1960دهۀ بودن رفتم تا اینکه خیزش و ساکت

کردن در فرهنگ اعتراضیِ جدید کردم. در پروازِ دوباره و شد. شروع به پیشروی

 انگیز بودم.اعتراض همراه دیگران شگفت

ای هشروع به بحث از نوع متفاوتی از آموزش کردند. شیوه 60بسیاری از مردم در دهۀ 

ای هد جنبش مدرسۀ متناوب، مدارس رایگان، تجربهجدید یادگیری ظهور کرد، مانن

های آموزشی خارج از مدرسه، و سمینارهای غیررسمی که تعلیم رادیکال، کالس

التحصیل ارغدانشجوی فدلبستۀ یک جنبش یا جنبشی دیگر بودند. و به عنوان یک معلم

دربارۀ  ادیهای دانشگاهی را تجربه کردم. باید اعتراف کنم که چیزهای زیبرخی دوره

رۀ داری یاد گرفتم، اما درباو سرمایه زدگی،جنسیتسیاست، ویتنام، نژادپرستی، 

پداگوژی، فرهنگ توده، و آگاهی چیزهای خیلی کمی یاد گرفتم. بعدها، در سال 

ی اه، زمانی که وارد دانشگاهی مختص طبقۀ کارگر در نیویورک شدم، جنبش1971

ردن کهای دانشگاهم همچنان برای تجربهه کالسکزوال یافته بود، درحالی 60دهۀ 

باز بود. شروع به بررسی پداگوژی کردم، در میانۀ جنگی جدید برای دفاع از پذیرش 

یرنخبه آموزان غآزاد، سیاستی جدید در دانشگاه سیتی نیویورک برای پذیرش دانش



 پداگوژی برای رهایی    36

اریخی تها در دبیرستان. در زمان گشایش بدون تبعیضِ معطوف به سوابق ضعیف آن

ای دربارۀ چگونگی تعلیم در آموزان طبقۀ کارگر، هیچ ایدهدانشگاه به روی دانش

 های معمول نداشتم.قالب شیوه

آموزان در این شرایط جدید مسئلۀ پداگوژی خود را به من تحمیل کرد. دانش

ها، توده در عالی شدند، برخورد شدید فرهنگدفعه وارد آموزشای یکغیرمدرسه

مانند من در آکادمی  آموزان کارگرگذشته، تنها تعداد اندکی از دانش خبه. درمقابل ن

توانست ها نفر در آکادمی بودند. چه نوع از تعلیم میپذیرفته شده بودند. حاال، میلیون

ای شکست آلی برطور ایدهرسید وضعیت بهنظر مییادگیری انتقادی را ممکن سازد؟ به

ا نیز به ههای بزرگ، امکانات ناچیز، و قدرتبودجه، کالسساختاریافته بود، کمبود 

یان آموزان فرودست را برای پاتکاپو افتاده بودند تا گشایش آکادمی به روی دانش

 دادن به عصر دموکراسی فرهنگی ببندند.

ای هکنم به عنوان معلمی سنتی عازم دانشگاهاز گفتن این شرمگینم، اما اعتراف می

رۀ نگارش سخنرانی کردم. شروع به تعلیم دستور زبان کردم. عمومی شدم. دربا

 مند به کاربرد درست بودم.عالقه

 ها پیش. تفاوت بزرگ اینخندد( بله! شروع من هم همینطور بود! سال)می     پائولو

است که در ابتدا معلم علم نحو زبان پرتغالی بودم. و عاشق آن کار بودم! البته در آن 

 همیت طبقات اجتماعی در زبان ناتوان بودم. اما مانند تو شروع کردم.زمان، از فهم ا

زمانی که بچه بودم دستور زبان را دوست داشتم. یک معما بود. ساختارها را      ایرا

آموختم و با جمالت تجربه کسب کردم. اما دستور زبان و نگارش تنها معماهایی خالق 

هایی برای باالرفتن از طبقۀ کارگر استفاده انها به عنوان نردببرای من نبودند، از آن

باال مطالعۀ روشنفکرانه بود. من کسری از بچه کردم. راه من برای تحرک روبه

اه اجتماعی گهای طبقۀ کارگر بودم که تا مقطع دکتری باال رفتم، پس تکیهایمدرسه
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رسۀ در مدهای من برای پذیرش ها بلیطبزرگی در قوانین کاربرد درست داشتم. آن

 دانستم باید مانند یک نخبه بخوانم و بنویسم تا بتوانم دکتر شوم.پزشکی بودند. می

ا به خواستم دانشم رآموزان طبقۀ کارگر را شروع کردم، میزمانی که تعلیم به دانش

ها ام را به آنلوحانه تجارب شخصیبینی؟ سادهآموزان انتقال دهم. مشکل را میدانش

ی ها و از جایگاه اجتماعدانستم بازکشفِ انتقادیِ دانش همراه آنکردم. نمیتحمیل می

ا هها به چه معناست. روابط اجتماعی من با قوانین دستور زبان متفاوت از روابط آنآن

ها به سختی اجازۀ حضور در یک دانشگاه عمومیِ ارزان را یافته بودند، بود، چراکه آن

ها هرچیزی جا حضور داشتم. آنگاه نخبگانی در آندرحالی که من پس از دو دانش

ند توانستهای معلم. بنابراین، چگونه میای و سوگلیبودند جز ستارگان مدرسه

گاهی داشته باشند مشابه آنچه من در قوانین داشتم؟ چطور کاربرد درست تکیه

 ها کند؟توانست خود را همانطور که وارد زندگی من کرد، وارد زندگی آنمی

ها را ها و انتظارات آندهم. زبان آن یها جانفهمیدم چطور آموزش را در تجربۀ آن

 ها تعلیم دهم.دانم چطور باید به آن، که کامالً مینفهمیدم. تا اکنون

ان واقعی در یادگیری انتقادی، که شامل نادانی گرها طول کشید تا متوجه مداخلهسال

ساز شوم. اما در ایِ ناتوانها در فرهنگ تودهنوری آشد، همچنین غوطهو غرورم می

کردم چون من قوانین دستور زبان را از بر هستم، ام فکر میتجربگیدلیل بیآغاز به

ام انگیزی برای آنچه انجها هم باید مانند من باشند. البته پائولو، دالیل شگفتآن

ستم خواهستم. میخالق « متخصص دستور زبان»کردم یک دادم داشتم، فکر میمی

ندد( خدستور زبان را با چنان شیوۀ جذابی تدریس کنم که همه عاشق آن شوند! )می

 این اشتباه بود!

بله! این تقریباً غیرممکن است. بعضی اوقات باید با دستور زبان بجنگی، تا      پائولو

اما حاال  کردم.سال داشتم مثل تو فکر می 19برای نوشتن آزاد باشی. من هم زمانی که 
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ی نوشتم. بااینکه الگوهای زبانآورم که آن زمان چقدر زشت میطور مثال، به یاد میبه

 کردم.را دنبال می« ادیبانه»به اصطالح 

من هم چنین کاری را انجام دادم. حتی شعر هم نوشتم، که دقیقاً شبیه اشعار      ایرا

ن را با رونویسی از اشکال صحیحی بریتانیا بود. این اشعار ناتوا 18پیشارمانتیکِ قرن 

اطالع از آزادی در شعر مدرن. تنها آنچه بودم نوشتم، کامالً بیکه در مدرسه آموخته

کردم. معلم نگارش خالقم دیدم را رونویسی میشده میهای چاپهمیشه روی ورق

اشعار بود. مطمئن بود که « 2کالینز»یا « 1گرای»در دانشگاه مبهوت دقت من در تقلید از 

م! حتی اشان کردهکاریام و به شیوۀ خودم دستها را رونویسی کردهپیشارمانتیک آن

ه لوحِ ناراحت از کالسی اشتباه. و شروع بکرد، مثل فرد سادهبا تحقیر به من نگاه می

 شدۀ نگارش.تعلیم این شیوه کردم، از روی اشکال چاپ

بسیار جالب بود که نویسندگان خوبی در برزیل بودند که مرا نجات دادند.      پائولو

و « 3خوزه لینز دورگو»ام نجات یافتم. ها در ابتدای دهۀ دوم زندگیبا خواندن آن

گیلبرتو »و « 5ژورژه آمادو»دو تا از این نویسندگان هستند؛ « 4گراسیلیانو راموس»

 نویسند دیگر افرادبزرگی که بسیار خوب می شناسشناس و انسان، جامعه«6فریره

تاثیرگذار بر من بودند. اما این نویسندگان گرفتار این دستور زبان نبودند! آنچه در 

واندم. از خهایشان را خیلی زیاد میای زیبا بود. نوشتههایشان دنبالش بودند لحظهنوشته

اشت، مرا به عنوان معلم شان وجود داین طریق به خاطر خالقیت زیبایی که در زبان

و آورم که چطور تعلیم علم نحدستور زبانی جوان بازآفرینی کردند. امروز به یاد می

 سال داشتم. 20را دگرگون ساختم، زمانی که حدود 

                                                           
1 Gray 
2 Collins 
3 Jose Lins do Rego 
4 Graciliano Ramos 
5 Jorge Amado 
6 Gilberto Freyre 
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مسئلۀ بعدی اینجاست که انکار قوانین ساده نبود. زمانی که جوان بودم دریافتم که 

ند. این وار به کاربرد درست زنده بماندگی بندهتوانند با سرسپرزیبایی و خالقیت نمی

فهم به من آموخت که خالقیت به آزادی نیاز دارد. پس به عنوان معلمی جوان 

م دربارۀ اام را به سوی آموزش خالق تغییر دادم. این بنیانی برای دانش بعدیپداگوژی

پداگوژی  .این بود که چطور خالقیت در پداگوژی به خالقیت در سیاست مرتبط است

رای شود، و خالقیت باقتدارگرا یا رژیم سیاسی مانع آزادی موردنیاز برای خالقیت می

 یادگیری نیاز است.

ازاینکه دربارۀ دگرگونیِ خودم صحبت کنم، کنجکاوم از تو دربارۀ گذارت اما پیش

 بخش بیشتر بشنوم.رهایی آموزش از آموزش سنتی به

 بخشآموزش رهاییسوی مسافرت بدون نقشه: سفری به

زش مند آمونظامطور زمانی که به عنوان استادی جوان شروع به کار کردم، به     ایرا

انگیزی وارد مخمصۀ جوشان جایگزین را مطالعه نکرده بودم. با سادگی شگفت

 دانستم را انجامپذیرش آزاد شدم. سابقاً در این زمین دشوار، آنچه بهترین کار می

 کردم. سناریویی داشتمریزی میساعت برنامهبههای سنتی را ساعتبودم و دورهداده

برای اینکه دوشنبه یا چهارشنبه باید چگونه باشد. برای چگونگی ارائۀ قوانین زبان، 

دم بخش نبود، باید از خوکردم. نتایج الهامکاربرد درست و خطابت سخت مطالعه می

اد. هر های بسیار زیج کوچک از تالشنتای-پرسیدم چه چیز اشتباهی رخ داده استمی

یدار مان دهایهفته با گروهی از دیگر معلمین جوان برای به بحث گذاشتن کالس

 کردیم، به یکدیگرکردم. باهم، به عنوان یک هیئت، به یکدیگر کمک میمی

ها. معلمینی که دادیم، برای سالمان بازآموزش میآموختیم، خودمان را برای شغلمی

توانند از حمایت گروهی مانند آن بهرۀ شان را دگرگون کنند میخواهند عملمی
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زیادی ببرند. سمینار پیشرفت اعضاء اولین نیاز معلمان است، مکانی برای درگیری همه 

 در اصالح متقابل.

کردم خودم را به عنوان یک معلم اصالح کنم، حداقل خصومتِ زمانی که تالش می

شدم که چرا زده میمن وجود داشت. اغلب حیرت دانشجوییِ کمی نسبت به

دانشجویان اینقدر صبور بودند، حتی زمانی که برای مدتی طوالنی لغزش داشتم و 

کر کردم که اکثرش را قبالً شنیده بودند. ففهرستی از دستور زبان و خطابت را ارائه می

صود کنم، مقچه میدانستم داد حتی زمانی که نمیها نشان میکنم اشتیاقم به آنمی

ولو کردند! )پائها سخاوتمندانه پریشانی و اغتشاش من را تحمل میخوبی داشتم. آن

ا ها یاد بگیرم. از بودن بها سپاسگزار بودم که اجازه دادند با هزینۀ آنخندد( از آنمی

ها، به عنوان به آنحال بودم، پس هیچ تحقیری نسبت ها در یک اتاق خوشآن

ای، اشیهای و حیرنخبه، و نسبت به خودم، به عنوان استاد دانشگاهی تودهدانشجویان غ

خواستم همانجایی باشم که بودم، در کالسی رایج، درحال داشتم. دقیقاً میروا نمی

 60 های دهۀها بزرگ شده بودم. خیزشتعلیم به دانشجویان کارگری که در میان آن

 کردم که در دانشگاهی معمولی باشم. حداقلمرا خواستار تغییر اجتماعی کرد، انتخاب 

م. من کناین حس خوب را داشتم که برای دانشجویان دربارۀ سیاست سخنرانی نمی

ن کردم. ایداری، جنگ و امثالهم سخنرانی نمیها دربارۀ سرمایهچپ بودم، اما برای آن

ها اهمیت نای آدانستم، و اینکه باید موضوعاتی را مطالعه کنیم که برمباحث مهم را می

 دارد.

در سیاستِ خرد کالس، رفتارم طوری بود که گویی در حال انجام چیز بسیار مهمی 

وش ها مغشبودیم. این تفاوتی را ساخت. حتی اگر از نظر پداگوژیک دربارۀ روش

داشتم، دربارۀ قدرت و کالس درس در را های سیاسی شدم، برخی روشنگریمی

ر شان دآزاد، کسانی که به عنوان اولین نفر از خانوادهمقابل دانشجویانِ پذیرش 
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رسه های ناتوانمندساز تاکنون از مددانشگاه حضور داشتند، کسانی که به لطف آموزش

مراه ساز محصور شده بودند. هایِ ناتوانمتنفر بودند، کسانی که توسط فرهنگ توده

ف اینکه چه چیزی مانع شان کردم، برای کشها شروع به مطالعۀ زبان و واقعیتآن

 تحصیل انتقادی بود.

رفته بودم، و هنوز  60های نخست را تصور کنی. من به دهۀ ام در ماهتوانی پریشانیمی

ت، آور اسها عجیب و شرمآمدم! اکنون همۀ اینبرای تعلیم دستور زبان به کالس می

ر ودم بودم. هگفتند، فکرم جای دیگری بود، یا به فکر خها میاما آنطور که آن

 ای که بود، خوشحالم که پشت سرم بود!کنایه

ش فروریخته ااحساسِ زمانی را داشتم که نیویورک ورشکسته شده بود و دانشگاه سیتی

سید رساختیم. به نظر میبود، درست زمانی که بسیاری از ما مرزهای پذیرش آزاد را می

است. دانشجویان معترض هر کالس و دانشکدۀ تندی آمادۀ انفجار و فروریختن 

 ها قرار دهد و بهدانشگاه را مجبور کردند تا پذیرش آزاد را پنج سال در راس برنامه

های بهتری دست پیدا کنند. زمانی که به دانشجویان غیرنخبه اجازه دهد به دانشگاه

رسیدم، طبق معمول بحران تجارت را مختل کرده بود، فضایی بدون نظارت  1971سال 

وسط طور محدود و موقتی تانگیز بهای شگفتکردن باز شده بود، لحظهربهبرای تج

رو ما تا حدودی آزادی ها خالی شده بود. سنت موضعی دفاعی داشت، ازاینقدرت

ها موضع تهاجمی به دست آوردند، و ، قدرت1976کردن داشتیم. تا سال برای تجربه

 ت.کارانه پایان یافدورۀ تجربی با ترمیمی محافظه

تجربه، و از مخصوصاً از دیگر معلمین درحال های آزاد، چیزهای زیادیاما در سال

سلطه اصطالحات زیادی را در های تحت. مردم از گروهیاد گرفتم آموزانزبان دانش

زدیک ها نگیرند. زمانی که قدرتشان، به کار میشان، بسته به شرایطهایصحبت

تفاده اس« رفتنپیش»های مصنوعی برای مملو از ساختها از زبانی دفاعی هستند، آن
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عه تر در جامهای زبانیِ تنازع قدرت بزرگهای گفتمانی صورتکنند. این فرممی

شنیدم و زمانی که با صدایی غیردفاعی صحبت هستند. این اصطالحات متفاوت را می

ا هت. آنشان هویداسکردم طبقۀ اجتماعی به خوبی در کالمکردند احساس میمی

اد شان یدادند تا دربارۀ فرهنگ و آگاهیاغلب این را به حد کافی برای من انجام می

کاری از معلم بسیار زیرک هستند، برای گفتن آن چیزی که ها در پنهانبگیرم. آن

کردن معلم با اظهارات تدافعی، و پاسخ مقلدانه با خواهد بشنود، برای گیجمعلم می

ان آموزشود که معلمان به آنچه دانشن زبان دفاعی مانع این میکلمات خود معلم. ای

 توانند انجام دهند پی ببرند.دانند و میواقعاً می

شان صحبت بینی بود زمانی که دانشجوبان با من یا دیگران دربارۀ واقعیاتقابل پیش

تر شود. این انگیزش حقیقی است که تو در اولین ها قویانگیزش آن کنند،می

ع و ها با موضوکردی، پائولو. انگیزش در رابطۀ آناش صحبت میمان دربارهنشست

تواند جدا از رابطۀ انتقادی با ها نمیدر روابط اجتماعی کالس بود. رشد سواد آن

شدم چه طلبِ کار ما باشد. به آرامی متوجهها یا محیط برابریموضوعات جهان آن

اع نگریستیم با پژوهش انتقادی اشبها میبه آنکردم. موضوعات واقعیت که کاری می

طور همزمان منتج به نتیجه که درون و بیرون زندگی روزمره را بهطوریشده بود به

 العاده.کردیم، مطالعۀ چیزهای معمولی با دقت فوق

دم. گاهاً ششنیدم که متوجه معنایش نمیمان برخی کلمات و عبارات را میدر مباحثات

و را وگشدند. پس گفتگفتم که دانشجویان متوجه معنایش نمییجمالتی را م

شان توضیح دهند یا اظهارات خودم خواستم دربارۀ زبانها میکردم و از آنمتوقف می

را  کردم زبانمکند. تالش میدادم. این به خلق اجماع زبانی کمک میرا توضیح می

ه در دانشگاه ای کمن با زبان فکری ویژهمان فائق آیم. بازسازی کنم و نیز به جدایی بین

کردند. ای صحبت میها با زبان فرهنگ تودهکردم. آنبودم صحبت میآموخته
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شده بود.  بندیای بودند که بواسطۀ نژاد، جنس و طبقه طبقههای ما تولیدات جامعهزبان

ی را لیا دروازۀ پیشرفت دانشجویان نبود چراکه تحصیالت تکمی« آلایده»زبان من 

درحالی به پایان رسانده بودم که از ارتباط با دانشجویان کارگر ناتوان بودم. بنابراین 

بخشی را ببینی، که ارتباطات دموکراتیک را کشف توانی پروژۀ گفتمان رهاییمی

تب، تفکیک مراکنم به مثابۀ مبادالت کالمیِ مخالف سلسلهکند، چیزی که فکر میمی

کند. زبانی برای اصالح وجود دارد که جویان را دگرگون میقدرت بین معلم و دانش

کند. می شدۀ ما را بازنماییدر جستجوی آن بودم، زبانی که تغییرات در گفتار اجتماعی

 برای کالس بود. زدااجتماعیمشکلی که داشتم یافتن گفتمانی 

ها زبان تن کنم آنچه اهمیت دارد امتناعم از بکارگیری زبان استاد به عنوانفکر می

ها به حساب آمد، همانطور که زبان آنارزشمند در کالس بود. زبانم به حساب می

 ها تغییر کرد. این دموکراسیِ بیان جویآمد. زبانم تغییر کرد، همانطور که زبان آنمی

 کرد راحت صحبت کنند، بدوندوطرفه را به وجود آورد که دانشجویان را تشویق می

ا همسخره یا تنبیه شوند. امیدوارم بتوانم حیرت آن« بودناحمق» ترس از اینکه بخاطر

ها ادی آنندرت استشان را برای تو بازگو کنم. بهشان و به فرهنگام به کلماتاز عالقه

ها هم هیچوقت اینقدر خودشان را اینقدر جدی گرفته بود، اما واقعیت این است که آن

 را جدی نگرفته بودند.

های زیادی برای گفتن داشتند. مشکالت خانوادگی، کاری، تحصیلی، ها هم حرفآن

اجتماعی و امثالهم داشتند. این کار من نبود که متقاعدشان کنم بدبختند. مانند 

 هاخواندن آنعالوه، بدبختجنگجویی منفی بودن، چقدر احمقانه خواهد بود. به

بین و بدبین، بخت، خوشها خوشبخت و بدآور خواهد بود. آنای شرمانگاریساده

ها خیلی چیزها باهم بودند. شرایطی را در کالس خلق خشمگین و آرام بودند. آن

این  شان صحبت کنند. کسانی که بهتوانستند از موضوعات زندگیکردم که افراد می
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شان بود را آشکار ای که بیشتر موردعالقهدعوت پاسخ دادند فضاهای موضوعی

پرسیدم، مسائل انتقادی را مطرح ها سوال میشان از آناتکردند. دربارۀ اظهار

هایی به عنوان روزنه ،کردم به خودم بیاموزم که آن دست سخنانکردم، و تالش میمی

و  . زندگیدهندچه معنایی می ،هایی به سوی دگرگونیای و راهبه سوی آگاهی توده

اش نبودیم، اما چیزی متوجه ها و منای بودند که آنزبان دانشجویان متون اجتماعی

ها و تصورات به مثابۀ شد الگوها، نقوش، موضوعات، شخصیتکه به من عرضه می

رفته، شاید فهمیدم که فرایند همپس روی هایی برای دستیابی به معانی بود.سرنخ

تواند روزنه و راهی به سوی دانشجویان باشد، برای دیدن شرایط بخشی میرهایی

ها نتواند سلطۀ آتجسم سرنوشتی متفاوت. صورت و صدای معلم می ها وشخصی آن

 های توانمندساز را منعکس سازد. اگر دانشجویان تحقیر، ماللترا تثبیت کند یا فرصت

جار و بخش انزها را افرادی الهامحوصلگی معلم را ببینند و بشنوند، دوباره آنیا بی

ظات شخصی زندگی را درک کنند، پندارند. اگر اشتیاق معلم به لحخستگی می

 ای ذهنی به یادگیریِ انتقادی پیدا کنند.توانند عالقهمی

شان در کالس برایم حاصل شد. ابتدا این ادراکات مدتی طوالنی پس از تجربه

وبی های تو را خواندم و چارچکردم و بعد به آن اندیشیدم. بعدها، پائولو، کتابتجربه

 دادم به دست آوردم.فلسفی برای آنچه انجام می

 آموز: مقاومت و حمایتهای دانشواکنش

دن به ابژۀ شآموزان و راه نزدیکایرا، تا آنجا که شیوۀ سنتی ارتباط با دانش     پائولو

ها چه نوع واکنشی نسبت به این آموزان را به چالش کشیدی، آنشناخت دانش

 تغییرات نشان دادند؟

خواستند بدانند چرا کالسی وجود داشت. برخی میها طیفی از واکنش     ایرا

گفتند، تا حاال کجا ها دریغ شده است. به زبان روزمره میها از آنبخش مدترهایی



 45    بخش بدل شوند؟توانند به آموزگاران رهاییچگونه معلمان می                             

ای شد که دقیقاً نشدهات صرف نیازهای برآوردهام؟ تمام زندگیبودی همۀ زندگی

جا بودی تا حاال ک گویییابی، میای میرسی که آن نیاز را مینفهمیدی. وقتی به لحظه

ک یتوانی به عنوان فردی که هستی آشکار شوی اما هیچام؟ سرانجام، میهمۀ زندگی

اند. این یک واکنش بود که های زندگی اجازۀ بروز چنین احساسی را ندادهاز موقعیت

 متوجه آن شدم.

رسند، بپخواستند با صدای بلند آموزان میبعد، خشم و اضطراب هم بود. شاید دانش

ی دهکنی و اجازه نمیکردن پر نمیها را با صحبتخواهی لعنتی؟ چرا ساعتچه می

 نور به تو خیره شوم، باور کنها را در سکوت رونویسی کنم و با چشمانی بیپاسخ

دهم که روی هوا درحال پرواز هستم و درواقع درحال درحالی به کلماتت گوش می

جوانا یا سکس یا فلوریدا یا بازی بزرگ فوتبال یا ریرویاپردازی دربارۀ آبجو یا ما

اند، که هاست به تحصیل انفعالی معتاد شدهها مدتآن مهمانی آخر هفته هستم.

ور ها داشته باشم. آنطسازد که گویی حق ندارم مطالبات انتقادی از آناحساسی را می

ارۀ نیاز است که درببرانگیز است نه آسان. بخش چالشام، کالس رهاییکه فهمیده

 ظامنها را به بحث بگذاری. طور جدی آنمسائل فکر کنی، بنویسی و بخوانی، به

ها جدی آموزان را متقاعد ساخته است که مدرسه دربارۀ آنمدرسه بسیاری از دانش

آموزان اند. بسیاری از دانشبودن در آنجا را رها کردهها جدینیست، پس آن

 از کار فکری در مدرسه غلبه کنند. توانند بر انزجارنمی

د اما دیدنهای کالسی توانمندساز را میآموزان هم بودند که فرصتبعد، برخی دانش

خواندم اما شان را میها بودند. من مقاالتهنوز ناتوان از صحبت دربارۀ آن در بحث

که خواهان  ایهای کالس کنم. باید به فاصلهتوانستم آن نویسندگان را وارد بحثنمی

گذاشتم. نوعی دیگر از واکنش نه مشارکت زیاد و نه مقاومت آن بودند احترام می

گشتند، برای بودن در جوی که ها برای یک یا دو ترم دیگر بازمیزیاد بود، اما آن
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ن بدان کنم ایگفتند، این واقعی بود! فکر میها را جذب کرده بود. شاید به من میآن

ا هجای مسدودکردن ارتباط ما با یکدیگر و با واقعیت، به آنمعناست که دوره به 

من را داده است. من شیوۀ معلمی و ذهنیت خودشان و ذهنیت امکان ارتباط با 

 رهایی غیرفعال دها انتظار نداشتم شخصیتای را عرضه نکردم، و از آنغیرصمیمی

 دیم.بودن آزاد بوای سنتی باشند. هردوی ما برای طبیعیمتن مدرسه

هنوز هم دیگرانی وجود داشتند که فعاالنه دشمن بودند، به اشکال مختلف من را به 

یبند ها به سنت پاکشیدند تا جلوی نیروی انتقادی کالس را بگیرند. آنچالش می

ها اغلب تعدادشان دیدند. آنهای مقررشان میبودند، و کالس را تهدیدی برای ارزش

جبورم کنند برای آن دوره سنتی شوم. اگر متوجه در کالس آنقدر زیاد بود که م

وۀ شود، به شیآموزان طرد میبخشی توسط تعداد زیادی از دانششدم جذبۀ رهاییمی

کسی که ه بخش را بتوانستم پداگوژی رهاییکردم. نمینشینی میتعلیم انتقالی عقب

دافتادۀ انجام شیوۀ ازم کند، تحمیل کنم. این ناامیدکننده بود اماقرار بود آن را دریافت

ذیرنده با آموزان پتعلیم انتقالی بسیار ساده است، با اینکه کارایی ندارد. گروه دانش

 ادند.دشان به کالس واکنش متفاوتی نشان میداران و آشنایانآوردن دوستان، دوست

م اهای قدرت شخصیکرد، فهم محدودیتآنچه در بدترین لحظات به من کمک می

آموزان بود. ب درست بود که کالس من نوعی تجربه در زندگی دانشبود. اغل

 است، و تردیگر، یک دوره قسمتی سه تا چهار ماهه از برنامۀ درسی بزرگازسوی

ی اتر است. فرهنگ تودهای بزرگتر در جامعهآموزش تنها بخشی از زندگی بزرگ

ین کند. بنابرااجتماعی میشان کردن خود در مقابل آزادی شخصیافراد را برای اداره

ا کنم ربخشی که ارائه میسازد تا دعوت رهاییها میحسی را برای برخی از کالس

نیست. « واقع»ای مجرد جدا از جهان دهیم لحظهرد کنند. آنچه در کالس انجام می

کامالً به جهان واقع متصل است، و خودِ جهان واقع است، که قدرت و محدودیت هر 
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 ای که به آنای است. چراکه جهان درون کالس است، هرقدر دگرگونیدیدورۀ انتقا

کننده بر خارج از فضای کوچک ما داشته باشد، خارج نیز زنیم تاثیری شرطیدامن می

کننده بر فضا دارد، متداخل با توانایی ما برای ساخت فرهنگی انتقادی تاثیری شرطی

 ای مسلط.جدا از فرهنگ توده

د. وقتی با انطور یکنواخت توزیع نشدهم بگویم که منابع دگرگونی بهباید این را ه

توانم مسلم بدانم که این کالس پیشرفت یا گذار شوم، نمیکالس جدیدی روبرو می

توانم مسلم بدانم که مقاومت کالس قبلی را تکرار خواهد کرد. همانطور که نمی

ن گروه را که ایا تکرار خواهد کرد. باید مسافتی کالس قبلی در مقابل دگرگونی ر

تواند طی کند کشف کنم. ممکن است به هر طریق در مقابل تغییر مقاومت جدید می

وجهی تهای قابلای را تعلیم دهم که ترم گذشته دگرگونیکند، حتی اگر همان دوره

م تکیه روضاتتوانم به مفاز کالسی به کالس دیگر خیلی کم می را تولید کرده است.

 کنم.

آموزان همزمان خبر خوب و بدی بود. خبر بد این بود که بودن دانشبینیپیش غیرقابل

باید انتظار هرچیزی را داشت، هیچ پیشرفت یا شرایط کار یکسانی وجود ندارد. 

یا قراردادن فرایند یادگیری در شرایط « مندپداگوژی موقعیت»آموزش من به سوی 

نندۀ کآموزان تعییند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه آگاهی دانشواقعی هر گروه بو

شرفتی هایی که هیچ پیتوانستم از سرزنش خودم برای کالسنتیجۀ هر کالس بود، می

ز اعتبار وگو را اکرد، این فرایند گفتکردند دست بردارم. اگر کالسی کار نمینمی

د شرفت، باعث نمیال دانش نمیای فراتر از پداگوژی انتقانداخت. اگر دورهنمی

تواند در این زمان، خورده هستم. انسانِ نوعی در عمل نمیاحساس کنم یک شکست

 این مکان، و با این ابزار شروع به دگرگونی کند.
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کنم این نکتۀ بسیار مهمی برای معلمان است، چراکه اگر برای گذار به آموزش فکر می

د موفقیتی پایدار داشته باشی تا متقاعدت کن بخش تالش کنی، شاید نیاز بهرهایی

 ای.تصمیم درست را گرفته

خندد( بسیار خوب! ایدئولوژی سنتی آنقدر قوی است که ما نیاز به )می     پائولو

های زیادی داریم، باالتر از همه برای معلمان جوان تا احساس کنند حق با موفقیت

 ها است.آن

سی کنی؟ نیاز به کموفقیت ممکن است در سال اول نیاید. بعد از آن چکار می     ایرا

دارید که به شما اطمینان دهد که موفقیت در سال دوم یا سوم ظاهر خواهد شد، و حتی 

کسانی کننده بسیار بهتر هستید، هنوز هم تجربۀ یبعد از آن، وقتی که در تعلیم دگرگون

ناپذیر در تجربۀ بشر اجتناب« تغییر»به این فکر کنم که شده نخواهد بود. این باعث

شود. ذیر میپبخش پتانسیلی است که گاهی اوقات دسترساست، اما دگرگونی رهایی

قق شد تحدر زمان ممکن، لزوماً بواسطۀ ابزارهایی که در محیطی دیگر استفاده می

د. باید د استاندارد شوتوانبخش نمییابد. به همین دلیل است که یادگیری رهایینمی

ند، کعملی که شرایط را برای دگرگونی خلق می-مند، تجربی و خالقانه باشدموقعیت

 توانند اینجا موثر باشند.بواسطۀ آزمایش ابزارهایی که می

اال کنم. چرا حبخش اینطور فکر میگذارم به آموزش رهایی پس پائولو، من دربارۀ

ی، زمانی که نوجوان بودی چه چیزی باعث کندربارۀ پیشرفت خودت صحبت نمی

 شد تصمیم بگیری معلم شوی.

م بودن بعد از اینکه شروع به تعلیم کردم برایاول از همه باید بگویم معلمپائولو     

تبدیل به واقعیت شد. تنها پس از زمانی که شروع به انجامش کردم برایم تبدیل به 

ل، به تدریس کردم، البته برای کسب پو حرفه شد. زمانی که بسیار جوان بودم شروع

ستور ام معلمی باشد. داما زمانی که شروع به این کار کردم تمایل پیدا کردم که حرفه
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دادم و عاشق زیبایی زبان شدم. و هرگز آن تمایل به تعلیم را از زبان پرتغالی تعلیم می

شدن لمسرم فکر معتوانم بگویم زمانی که شش یا هفت ساله بودم در دست ندادم. نمی

بود. البته این ممکن است. اما برای من، در اولین تجربۀ تعلیمم به کسی که کمتر از من 

ساله بودم، تدریس خصوصی،  18دانست، احساس کردم تعلیم خوب است. شاید می

ها د. آنکردنها کار میآموزان دبیرستانی یا افرادی که در فروشگاهتدریس به دانش

 دستور زبان یاد بگیرند.خواستند می

شدم که توانایی تدریس دارم و عاشق آن هستم. بیشتر و بیشتر بواسطۀ تعلیم، متوجه

بودن کردم. هرچقدر بیشتر عاشق تعلیم و تحصیل آن شروع به رویاپردازی برای معلم

 گرفتم چطور تدریس کنم.شدم یاد میمی

 بخش کردی؟ی رهاییچه زمانی شروع به دگرگونی خودت در مسیر     ایرا

تغالی آورم زمانی که زبان پریادآوری آن اکنون بسیار جالب است. به یاد می     پائولو

زد من آموزان ندادم، برخی دانشای بسیار پویا در مدارس راهنمایی تعلیم میرا با شیوه

ها به من دهد. آنها حس آزادی بیشتری میها به آنگفتند کالسآمدند و میمی

ای نوعی شک به معناین بی «توانم یاد بگیرم!دانم که میپائولو، حاال می»گفتند، می

خاطر محدودیت خارجی هآموزان برهایی از چیزی بود. در سطحی فردی، برخی دانش

ها بردند، کسانی که به آنآمد از خودداری رنج میکه از سوی دیگر معلمین می

توانند ه میها ثابت کنم کتوانستم به آنتا حدی میگفتند توانایی یادگیری ندارند. می

ردند. ککشیدم، احساس آزادی بیشتری میها را به چالش مییاد بگیرند، زمانی که آن

آموزان درک کردم، اما در آن زمان از دیدن سیاستی که این نوع از ترقی را در دانش

 پشت آن وضعیت وجود داشت ناتوان بودم.

گفتند نفره می 35یا  30های شان در کالساز احساس آزادی آموزان به مندانش

دادم. احساسات بسیار طور خصوصی درس میها بههمچون افرادی که در خانه به آن
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 های آموزش سنتی وکردم. تعلیم من ترکیبی از شیوهها دریافت میپویایی از آن

ا م اما باالتر از همه بدادانتقادی بود. قوانین کاربرد درست را در کالس توضیح می

خواندم و زمانی به ها را میکشیدم، آنها را به چالش مینوشتن مقاالت کوتاه آن

وان های خودشان را به عنکردم، نوشتهعنوان متن برای تمام ساعات کالس استفاده می

حلیل بودند را تاش نوشتهگرفتم، آنچه دربارههای دستور زبان و نحو به کار میمثال

ۀ بر پای دادم، نهها دستور زبان درس میکردم. بر پایۀ آنچه قبالً نوشته بودند به آنیم

 کردم.آثار نویسندگان بسیار خوب برزیلی استفاده میکتاب درسی. و همچنین از 

 خواستی دربارۀ چه نوع مسائلی بنویسند؟ها میاز آن     ایرا

ربارۀ خواستم دها نمیهفته چکار کردند. از آنپرسیدم آخر ها میمثالً از آن     پائولو

م. دانستچیزهای انتزاعی و مفهومی بنویسند. همیشه آن نوع تمرین را اشتباه می

پرسیدم، گاهاً دربارۀ صفحاتی از متنی که خوانده بودیم، گاهاً های واقعی میسوال

ها تهعات و نوشموضو ان. و ساعات کالس ما به بحث دربارۀشدربارۀ لحظاتی از تجربه

 .ابنوشته بودند، نه تدریس کت گذشت، اما بحثی انتقادی درباب آنچه گفته ومی

ن وگو داشته باشم. اگر از مآموزان گفتاز ابتدا متقاعد شده بودم که باید با دانش

وگو داشتم، باید بگویم نه. هیچ مند از معنای گفتنظامبپرسی که آیا تصوری 

گو با وطراحی تدریسم نداشتم. بینش داشتم. حدس زدم گفتای برای شناسیمعرفت

ل ها و توضیح مسائها به آنها باید آغاز کار باشد. این فقط به معنای دادن کالسآن

م بود. سرانجام، بودها دربارۀ آنچه گفتهکشیدن انتقادی آنچالشبرایشان نبود، بلکه به

اقع م کارگران جوان در شهر رسیف، وبعد از ترک تدریس در دبیرستان، شروع به تعلی

ها را تقویت کردم. آن دومین ام. آنجا همۀ این ایدهدر شمال برزیل کردم، شهر مادری

ام بود، میان کارگران و دهقانان رسیف. و اشتباهاتی کردم. سنتی بودم یابیلحظۀ شکل

 اما قادر به فراروی از آن بودم.
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خصوصی در فضای روستایی، و همچنین در ای بعدها کارم در رسیف در موسسه

نان ها و زندگی کارگران و دهقاای بین مدرسهدانشگاه بود. تالش زیادی کردم تا رابطه

ردم، کها صحبت میها دربارۀ مشکالت مدرسه و بچهایجاد کنم. هرچقدر بیشتر با آن

ه اکنون ی کشان را بررسی کنم. همۀ چیزهایشدم که باید انتظاراتبیشتر متقاعد می

ب ای از تجاراند. از مجموعهکنم تئوریزه کنم ناگهانی و تصادفی نیامدهتالش می

 اند.آمده

موز آتوانم روی سه یا چهار دورۀ پیشرفتم تاکید کنم. نخست زمانی بود که دانشمی

ترک  1930ام رسیف را برای ازسرگذراندن بحران اقتصادیِ رکود دهۀ بودم، خانواده

ام تجربۀ گرسنگی بود. نیاز داشتم بیشتر بخورم. ای بزرگ در زندگیظهکردند. لح

اش را از دست داده بود، تنها گرسنه نبودم ام موقعیت اقتصادیازآنجایی که خانواده

ای طبقۀ هبلکه دوستان بسیار خوبی از طبقۀ متوسط و طبقۀ کارگر داشتم. دوستی با بچه

شان، باسشان، لزم؛ با دیدن اینکه چطور زبانکارگر باعث شد تفاوت طبقات را بیامو

 شان بیانگر تمامیت جداییِ طبقات در جامعه است.و همۀ زندگی

 آورمش چیز جدیدی از آنام بود. هربار که به یاد میاین دورۀ بسیار خوبی در زندگی

 آموزم. با سقوط به فقر، از تجربیاتم آموختم که طبقۀ اجتماعی به چه معناست.می

ین لحظۀ مهم برای من در نوجوانی بود. به تحصیل علم عالقۀ زیادی داشتم اما دوم

کردم بخوانم یا داد. در کالس تالش میای را نمیمان چنین اجازهشرایط اقتصادی

بود. بودنم نفهمیدم چون بسیار گرسنه بودم. بخاطر احمقگوش کنم اما چیزی نمی

اره داد آموزش ببینم. تجربۀ دوبام اجازه نمیبخاطر کمبود عالقه نبود. شرایط اجتماعی

رین تبه من دربارۀ طبقۀ اجتماعی و یادگیری آموخت. سپس بخاطر مشکالتم، بزرگ

دن مان کمک کند، و من شروع به بیشترخورفرد خانواده شروع به کار کرد تا به شرایط

ی ودم. زمانکردم. آن زمان، در سال دوم یا سوم دبیرستان در حال تجربۀ مشکالت ب
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 فهمیدم. دقیقاً در آن دوران بودخواندم را بهتر میام بهتر شد، چیزی که میکه تغذیه

که شروع به خواندن دستور زبان کردم، چراکه عاشق مسائل زبان بودم. خودم به مطالعۀ 

سالگی خودم را آمادۀ فهم ساختارگرایی و  19یا  18فلسفۀ زبان پرداختم، در 

 سپس با عشق به زبان و فلسفه شروع به تعلیم دستور زبان پرتغالی شناسی کردم.زبان

ها را درگیر آموزان را بفهمم، و آنکردم، با این بینش که باید انتظارات دانش

شدم عاشق تعلیم هستم. اتفاق سالگی متوجه 23تا  19ای بین وگو کنم. در نقطهگفت

موزم آبود که الزا را دیدم، که دانش ام موثر بود زمانیبسیار مهم دیگری که در زندگی

اش بودم. او را برای امتحانی آماده بود، و سپس ازدواج کردیم. من معلم خصوصی

 کردم تا واجد شرایط مدرسه شود. بخشی از امتحان که مربوط به علم نحو بود.می

ای در رسیف دعوت شده بودم در آن دوران، برای کار در موسسۀ صنعتی خصوصی

ساخت که کارگران جوان را ببینم. پیش از آن، در یم این امکان را فراهم میکه برا

های طبقۀ کارگر بودند. حاال به عنوان یک جوان، ام، دوستانی داشتم که بچهکودکی

شناخت کارگران جوان برای من بازشناسی چیزی بود که قبالً شناخته بودم. این شانسی 

 دربارۀ زندگی کارگری یاد گرفته بودم. در ایندوباره برای بازشناسی چیزی بود که 

ای دیگر در لحظه های مختلفی کردم.محیط جدید، شروع به آموختن درس

دقیقاً رابطۀ من با کارگران و دهقانانی بود که بعدها مرا به سوی فهمی  ام،دگرگونی

 تر از آموزش برد.رادیکال

 ها آموختم را به من تعلیممراه آنها قصد نداشتند آنچه از طریق کارکردن هالبته آن

ا هها فروتن باشم. آنها آموختم که باید در مقابل معرفت آنام با آندهند! اما از رابطه

شان به من آموختند که برایم ضروری بود دانشم از تحصیل فکری را در با سکوت

ن دو اید ایها بدون گفتن به من آموختند که هرگز نبها قرار دهم. آنکنار معرفت آن

ای بسیار ای با دقت کمتر و مجموعهمجموعۀ دانش را جدا از هم بدانم، مجموعه
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ی که تر از من نبود. زمانها بدون گفتن به من آموختند که زبانشان پستتر. آندقیق

ها به زیبایی زبان من شان را آزمودم و به آن گوش کردم، نحو زبان آنساختار زبان

قۀ اجتماعی گران انتقادی دربارۀ زبان و طبتوانستند بگویند تحلیلنمیبود. البته هرگز 

شان، نه از طریق سخنرانی دربارۀ دانند، اما از طریق شواهدشان، اظهاراتچه می

ا هشان آشنا کردند. بسیاری اوقات برخی از آنخودشان، مرا با زیبایی زبان و معرفت

 کردند.کارگر جلب می شان به عنوانتوجه مرا به استثمار مداوم

تفاوت تسلط متوانند چیزهای زیادی به ما یاد دهند، اما شیوۀ تعلیم افراد تحتمردم می

شان تشان، با وضعیهایاز شیوۀ تعلیم افراد مسلط است. کارگران در سکوت با مثال

ا هآن رو ما به عنوان معلمانکنند. ازاینها مانند معلمان ما عمل نمیدهند. آنتعلیم می

ها باشیم کامالً گشاده باشیم، برای یادگیری بواسطۀ آموز آنباید برای اینکه دانش

 طور غیررسمی آموزشی است.ای که خود بهها، در رابطهکردن همراه آنتجربه

ردن ککردن و مطالعهاینگونه چیزهای زیادی یاد گرفتم، غیررسمی، با گوش     ایرا

دانستند معلم من هستند. آیا پس از آن به عنوان فردی آموزانی که نمیهمراه دانش

ما  تواند بازسازی شود، کهشده و میطور اجتماعی ساختهجوان آموختی که واقعیت به

 ایم؟اینگونه که هستیم ساخته شده

ا دریافتم، های بسیار واقعی از آنبله! البته! آن نوعی از دانش بود که به شیوه     پائولو

 دادند. اگر در دانشگاه با رویکردیشگاه بلکه از کارگرانی که تعلیمم مینه از دان

گیری که واقعیت یک چیز است، یک پژوهش خاص علوم اجتماعی بخوانی، یاد می

ای پیوسته است چیز دیگری بربهم کردن اینکه واقعیتیا یک مدل آماری. اما با حس

نی، هیچکسی بهتر از عییادگیری وجود خواهد داشت. برای آموختن آن حس 

 کنند.ها چیزی که نیاز داریم مطالعه کنیم را تجربه میعنوان معلم نیست. آنکارگران به
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 دگیرنآموزان یاد میتغییر بواسطۀ تجربه: معلمان با و از دانش

ه ، این است ک«به واقعیت رفتن»تر از یادگیری از واقعیت مهم است، اما مهم     ایرا

تان بپذیرید. این عمقی سیاسی به یادگیری کارگر را به عنوان معلمان آموزانِدانش

ای مشترک در آموزش مترقی است. معلمان از بخشد، که ایدهمی« تجربی»

م طور غیررسمی توسط کارگران تعلیگیرند و استادان دانشگاه بهآموزان یاد میدانش

ر از تعلیم تنتی، و دموکراتیکشوند. این دستورکار متفاوت از برنامۀ درسی سداده می

 آموزمحور است.دانش

ات در میان کارگران را دنبال کنم تو را از مسیر آموزشی ناب اگر آموزش غیررسمی

 کنم. لحظۀ بعدی در گذارت چه بود؟شناسی دور میشناسی یا معرفتدر زبان

وان دهقانان جدر دانشگاه و همچنین در حاشیۀ شهر، کارم میان کارگران و      پائولو

ها را به عنوان معلمانم پذیرفتم. این دورۀ آموزان آنرا ادامه دادم، همچون دانش

ی هاای برای من در رسیف بود، جستجو در سکوت، برخی از جنبهساله 15طوالنی 

 15طور ذهنی سازماندهی کردم. در آن دوره ام را بههایم نوشتهای که در کتاباصلی

گویم: ببین! چیز متفاوتی در تعلیم خواندن و نوشتن به مردم وجود سال طول کشید تا ب

 ام هستند، زمانی که بسیار فعال در جستجویها شکافی آشکار در زندگیدارد! این سال

 ای بودم که کشفی مبتکرانه نبود بلکه بیشتر چیزی برآمده از تجربۀ مشترکپداگوژی

 از آموزش را نشان داد. بود که با نتایج خوب در آغارش شیوۀ متفاوتی

ای برای ، توسط وزارت آموزش دعوت شده بودم تا برنامۀ سوادآموزی1963در سال 

بزرگساالن تدوین کنم، که آغاز دوران جدیدی بود که در برزیل شناخته شدم. اما آن 

دوران خیلی کوتاه بود، کمتر از یک سال، به دلیل کودتا از برزیل خارج شدم. لحظۀ 

مدار این بود که یک آموزگار یک سیاست ام، فهمشدن یا دگرگونیکالبعدی رادی
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هم هست، خیلی زود پس از کودتا به شیلی تبعید شدم. تبعید آخرین مرحلۀ پیشرفت 

 آموزش. من در پداگوژی و سیاست بود، برای فهمم از سیاستِ

م با سیاست اتبعید بازاندیشی در واقعیت برزیل را برایم ممکن ساخت. در شیلی مواجهه

و تاریخ دیگر کشورها مانند امریکای التین، ایاالت متحده، افریقا و کاراییب، چیزهای 

یری دانستم شد. بدون یادگبسیاری برایم آشکار کرد که منجر به بازآموزی آنچه می

چیزهای جدید و بازآموزی چیزهای قدیمی، در زمان زندگی در تبعید، برای فرد 

م در اها و کشورها آشنا شود. فاصلۀ گذشتهبسیاری از فرهنگغیرممکن است که با 

 اشت.دام را برانگیخته نگه میهای مختلف اندیشهبرزیل و زمان حالم در شیلی در زمینه

 ویژه دربارۀ کودتا و آموزش؟هایی گرفتی، بهدر تبعید چه نوع درس     ایرا

ای هکه گرفتم دربارۀ محدودیتباالترین درسی  1964از تفکر در کودتای      پائولو

جهانی آموزش بود. البته کودتای برزیل، و کودتای بعدی در امریکای التین، مرا برای 

کامالً قانع  1964گویم پیش از های آموزش به چالش کشید. نمیدیدن محدودیت

ه ئلباشد. اما دربارۀ این مس تواند ابزاری برای تغییردادن جامعهبودم که آموزش میشده

هایم انگارینوشته بودم، برخی از ساده 1974ای که در سال روشن نبودم. در مقاله

های جهانی آموزش را به نقد کشیده بودم. اما کودتا بسیار واضح دربارۀ محدودیت

ها را به من آموخت. البته این بدان معنا نیست این مسئله را مطرح کرد، و محدودیت

 طور مداوم کودتا داشته باشیم!باید بهکه برای یادگیری چیزهای خوب 

های آموزش در دگرگونی از محدودیت 1964بله، این درست است که پس از سال 

 توانیم قدرت دروجود، از طریق آموزش، ابتدا میتر شدم. بااینسیاسی جامعه آگاه

توسط طبقۀ حاکم غیرشفاف شده است  توانیم روابط قدرتی کهجامعه را بفهمیم. می

هایی را برای تغییر جامعه آماده کنیم یا در توانیم برنامهشفاف کنیم. همچنین می را

 ها مشارکت کنیم.آن
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اتر از دادم که واقعاً فرهایی را نسبت میباید بگویم پیش از کودتا به آموزش قدرت

ای چپ، هبینانه بود. بجز برخی استثنائات در گروهآن بود، اما آن دوران بسیار خوش

دانستیم که باید به سوی کسب قدرت حرکت کنیم. امید بزرگ یباً مسلم میتقر

ه دادن بای وجود داشت که من جزئی از آن بودم. در این فضا، تعلیمیافتهتعمیم

ای برای طور تاریخیای بود. جوانان بهالعادهآموزان سخت نبود. زمان فوقدانش

آموز دانش 600یاد دارم که زمانی به  مشارکت در دگرگونی برانگیخته شده بودند. به

ا هبرای کار به عنوان معلم در طرح سوادآموزی بزرگساالن نیاز داشتیم. در روزنامه

کاندید حضور یافتند! این وحشتناک بود! مجبور بودیم در یک  6000اعالم کردیم و 

. آن 1963 نفر را انتخاب کنیم، در اواخر سال 600ها مصاحبه کنیم تا استادیوم با آن

ای بود، و آموزش بخشی از آن بود، یکی از العادهسال زمان بسیج عمومی خارق

 عناصر، تا زمان کودتا.

 هایدر ایاالت متحده و بخشی از اروپا، آموزش یکی از بخش 60در اواخر دهۀ      ایرا

دهندۀ قدرت آموزش نشان 60کنم چنانچه دهۀ ساز جامعه بود. تعجب میرادیکال

های آموزش در دگرگونی جامعه باشد، یا هر کردن جامعه یا محدودیتی رادیکالبرا

، اگر شما آموزش را همانطوری تعبیر کنید که 64طور همزمان. از منظر کودتای دو به

کند، ممکن است بگویید ارتش کارتان در سوادآموزی بزرگساالن را تعبیر می

الیگارشی، نابرابری، و قانون اقتدارگرا است. پذیرش برای آموزش تهدیدی غیرقابل

رفته تواند نادیده گاند که آموزش نمیارتش و حامیان فرادست آن به این نتیجه رسیده

قش دهد که نای بوده و باید محدود شود. این نشان میشود. آن بخشی از بسیج توده

 ست.توجه بوده اآموزش در دگرگونی اجتماعی در آن دوران بسیار قابل

این بسیار جالب است. شاید حاال بگویم دقیقاً به این دلیل که آموزش باید      پائولو

 تواند باشد!اهرمی برای تغییر اجتماعی باشد، نمی
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شود آموزش چیزی که باید، باشد؟ منظورت این است که اجازه داده نمی     ایرا

 سیاسی را دگرگون کند؟دهند ساختار نیروهای نخبه در جامعه به آموزش اجازه نمی

با زندگی  وگوییطور مثال اگر آموزش تنها بتواند گفتخندد( بهبله! )می     پائولو

ام محدود باشم، به دلیل داشته باشد، و بگوید باید بفهمم چقدر وادار شده

های های سیاسی اجازه ندارم فراتر بروم، پس از آن دیدن محدودیتمحدودیت

را تجربه کردم، شروع به فهم  هد بود! زمانی که شوک کودتاتر خوااجتماعی آسان

شد. پس از کودتا، من واقعاً هایی کردم که بر آموزش اعمال میمحدودیت ماهیت

این  توانیای جدید از سیاست، آموزش و دگرگونی. میدوباره متولد شدم، با آگاهی

 سیاسی ( ببینی. آنجا به ماهیت1969) آموزش برای آگاهی انتقادیرا در نخستین کتابم 

 ازآنکند. اما پسهایم را آشکار میانگاریدهم. این برخی از سادهآموزش ارجاع نمی

قادر بودم دربارۀ تاریخ بیاموزم. همۀ این چیزها به من آموخت چقدر به عملی سیاسی 

اید یندی که بشود فرایندی پایدار برای آزادی باشد، فرادر جامعه نیاز داریم که می

 بخشد.شامل آموزشی باشد که رهایی می

ک شان کمآموزان در دگرگونیتواند به معلمان و دانشها چگونه میاین درس     ایرا

 کند؟

برای دگرگونی، پیش از همه نیاز داریم که زمینۀ اجتماعی تعلیم را بفهمیم،      پائولو

مییز های سنتی تبخش را از شیوهیو بعد جویا شویم که چطور این زمینه آموزش رهای

دهد. اجازه بده دوباره با نکتۀ مهمی شروع کنم که پس از کودتا روشن ساختم: می

یده مدرسه توسط نیروهایی آفر نظامدگرگونی نیست.  انقالبیِ نفسه اهرمِآموزش فی

شان دور از کالس بود. اگر آموزش اهرم دگرگونی نیست، شده بود که مرکز قدرت

ید، باید رسبخش را بفهمیم؟ زمانی که به این تردید میتوانیم آموزش رهاییمی چطور

 ای متفاوت در تفکرتان داشته باشید.لحظه
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 آموزان هردو باید بیاموزند،بخش اساساً وضعیتی است که معلم و دانشآموزش رهایی

 آزمایشبودن. این برای من اولین سوژۀ شناسا باشند، به رغم متفاوتهردو باید 

ی انتقاد آموزان هر دو عامالنِبخش است، بواسطۀ اینکه معلمان و دانشآموزش رهایی

 عمل کسب دانش هستند.

ای است که شما به دنبال متقاعدکردن خود به نکتۀ دیگر اینجاست که آموزش لحظه

کنید دیگران را به چیزی متقاعد کنید. برای مثال، اگر اعتقاد چیزی هستید و تالش می

 توانم آموزگاری باشم که شما را قانعبه لزوم تغییر نژادپرستی نداشته باشم، نمی

ای به جهت مشخصی اشاره دارد، معلم چیست، هر دوره کنم. اهمیتی ندارد سیاستِمی

به سوی اعتقاداتی دربارۀ جامعه و دانش. گزینش مواد، سازماندهی مطالعه، روابط 

ر رو تناقضی که دیابند. ازاینعلم شکل میگفتمان، همگی گرداگرد اعتقادات م

، بخشبخش با آن روبرو هستیم، بسیار جالب است. در لحظۀ رهاییآموزش رهایی

ترام ها احآموزان را متقاعد سازیم و از سوی دیگر باید به آنباید تالش کنیم دانش

 ها تحمیل کنیم.ها را به آنبگذاریم، نه اینکه ایده

 وتان برای آزادی، ن برای متقاعدساختن شاگردان، دالیلوجویتادر خالل جست

ای مشکل هطور غیرمستقیم باید تاکید کنید که ریشهتان از دگرگونی جامعه، بهاطمینان

بسیار فراتر از کالس در جامعه و در جهان است. دقیقاً به همین خاطر، زمینۀ دگرگونی 

مان آموزان و معلته است. دانشتنها کالسِ درس نیست بلکه خارج از آن توسعه یاف

 شود، اگرای خارج از کالس میای خواهند بود که شامل زمینهمتعهد به دگرگونی

 بخش است.فرایند رهایی

افتد زمانی که استادی هستید درگیر آموزش درواقع آنچه درون یک سمینار اتفاق می

برای  یکنید، مصداقبرای احترام به آزادی بیان می مصداقیبخش، این است که رهایی

ۀ ها پسندیده است. درون زمینها و احترام به آندموکراسی، و اینکه زندگی با تفاوت
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هرگز  تان را، اماگراییرادیکال کنید، مصداقرا بیان می کالس، همۀ این انواع مصادیق

یر تغی دانید مبارزۀ سیاسی برایحال که میکنید. بااینگرایی را بیان نمیفرقه مصداق

جامعه منحصر به درون مدرسه نیست، بااینکه مدرسه بخشی از مبارزه برای تغییر است. 

بخش باید به عنوان لحظه یا فرایند یا عملی فهم شود که مردم را پس آموزش رهایی

 کشیم تا خودشان را برای کسب قدرت سازمان بدهند یا بسیج کنند.به چالش می

آید رابطۀ بین توانمندسازی داخل و خارج کالس یپرسشی که معموالً پیش م     ایرا

ای هاست. موافقم که اتصال کار کالس به دگرگونی جامعه برای گذار معلم به روش

بخش اصلی بنیادین است، اما کالس و بقیۀ جامعه از نظر فیزیکی سطوح عمل رهایی

ل ه بهترین شکها، و انتظارات دگرگونی زمانی بمانند. زبان، روشجدا از هم باقی می

به  د. اتصال کار کالسنای که در آن هستیم واقع شود که در زمینۀ واقعینکنعمل می

 جامعۀ خارج کلیدی است، اما همان برابرکردن کالس با محیط غیرآکادمیک نیست.

ان گویم که امکای، و ادبیات به خودم میهای تودهبه عنوان یک معلم نگارش، رسانه

فرد را کشف خواهم کرد، با توجه به وضعیتی که من و حصربهگذار در هر کالس من

کنم امکان آموزان در آن هستیم. من هدف تغییر اجتماعی را دارم، اما تالش میدانش

ه توانم در یک دوردگرگونی را در هر کالس مجزا برانگیزم. اغلب، همۀ چیزی که می

اندکی انگیزش و آگاهی انتقادی انگاری به انجام دهم لحظۀ گذار از انفعال یا ساده

ای روی انتظارات ای به تاثیر فرهنگ تودهتوانم ضربهاست. گاهی اوقات نمی

وگوی انتقادی آموزان یکدیگر را درگیر گفتآموزان وارد کنم. اگر دانشدانش

های ساناند انها انتخاب کردهبینم چراکه آنکنند، آن را به عنوان عملی توانمندساز می

تون و کنند. اگر برخی از مشان را همراه یکدیگر بررسی میای باشند که واقعیتینوع

دانم ی میاام را منتقدانه بررسی کنند، این را نشانهمقاالتی که در اختیارشان گذاشته

شان در فرهنگ وریشان در برابر فرهنگ انتقادی درحال کاهش و غوطهکه مقاومت
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ا مطالعه ر زدگیجنسیتطور جدی نژادپرستی یا ر بهای درحال تضعیف است. اگتوده

دانم که ممکن است در مدتی طوالنی می ایکنند، این را نقطۀ شروعی برای دگرگونی

که یک  . در تفکر دربارۀ چیزیان برای تغییر اجتماعی پیش برودهایشسوی انتخاببه

 بینم.می کننده راای از لحظات دگرگونتواند انجام دهد، سلسلهکالس می

 بله! سطوح متفاوتی از دگرگونی وجود دارد.     پائولو

 وگوی کالس و توجه به رفتارهایمن به دنبال پیشرفت تدریجی در گفت     ایرا

ل های متقابپژوهش انتقادی هستم. به کنش آموزان در مواجهه باتغییر دانشدرحال

یا انگارانه و جبری درحال تغییرند. آهای سادهکنم، تا ببینم نگرشاجتماعی نگاه می

گذارند؟ های متفاوتی به بحث میها دانشگاه، کار یا زندگی خانوادگی را با شناختآن

ه تواند دگرگونی را بشان هر گروهی میهایی که بواسطهکنم دربارۀ کانالسعی می

، و حطور گسترده فکر کنیم. اگر معلمان در قالب مراحل، سطونمایش بگذارد، به

ننده کها در فرایندی طوالنی به تغییر فکر نکنند، ممکن است به این دام فلجسلسله

چیزی رای تغییر یا ارزش ندارد که ب چیز باید یکباره تغییر کندبیفتند که بگویند یا همه

تالش کنیم. تنها به دنبال تغییرات بزرگ بودن، ممکن است باعث شود معلمان 

 ای که در هر فعالیتی وجود دارد را از دست بدهند.کنندهرگوندگ شان با نیرویارتباط

 کنندبخش ایدئولوژی مسلط را فاش میهای رهاییروش

ال آموزگار طورمثمالحظات تو مرا به برخی از انواع دیگر تفکرات رساند. به     پائولو

ها نیست. ها و تکنیکبخش باید کامالً آگاه باشد که دگرگونی تنها مسئلۀ روشرهایی

ها بود، مشکل فقط تغییر برخی بخش تنها مسئلۀ روشاگر آموزش رهایی

های مدرن بود. اما مشکل این نیست. مسئله شناسیهای سنتی به روششناسیروش

 ای متفاوت با دانش و با جامعه است.رابطه



 61    بخش بدل شوند؟توانند به آموزگاران رهاییچگونه معلمان می                             

 نظامزیربخش باید موکداً عرضه کند، نقدی نیست که به نقدی که آموزش رهایی

ود رآموزش می نظامبخش فراتر از زیرنقد در کالس رهایی زش ختم شود. بلکهآمو

ۀ جنبش مدرس»و « جنبش مدرسۀ جدید»شود. بدون شک، و تبدیل به نقد جامعه می

طورکلی نقد اند، اما بههای زیادی کردهبه فرایند آموزش کمک« مدرن یا مترقی

 یابد.تر گسترش نمیجامعۀ بزرگماند، و به جنبش مدرسۀ جدید در سطح مدرسه می

بخش برانگیختن نقدی است که برای من، مشخصۀ جایگاه حساس آموزش رهایی

تحلیل نهایی، آن است که در کنار نقد مدارس -رودفراتر از دیوارهای مدرسه می

 ای است که این مدارس را شکل داده.داریسرمایه نظامسنتی، آنچه باید نقد کنیم 

ل حال که بوسیلۀ اقتصاد شکصادی در جامعه خلق نکرده است. بااینآموزش پایۀ اقت

ذارد. گتواند تبدیل به نیرویی شود که بر زندگی اقتصادی تاثیر میگرفته، آموزش می

آموزش را بشناسیم.  نظامبخش، باید زیرهای آموزش رهاییاز منظر محدودیت

؟ باید تشکیل یا ساخته شده ریدامند چطور در تصویر کلی توسعۀ سرمایهنظامآموزش 

 مند مدرسه را بفهمیم تا در فضای مدارس موثر عمل کنیم.نظام ماهیت

دهد، در مقابل، این جامعه است که دانیم این آموزش نیست که جامعه را شکل میمی

وانیم تدهد. اگر این درست باشد، نمیآموزش را با توجه به منافع قدرتمندان شکل می

اشیم آموزش اهرمی برای دگرگونی کسانی باشد که قدرت دارند و در انتظار داشته ب

لوحانه خواهد بود که از طبقۀ حاکمِ در قدرت بخواهیم نوعی از قدرت هستند. ساده

آموزش را عملی کند که برضدش باشد. اگر آموزش بدون نظارت سیاسی برای 

مشکالت کسانی که در قدرت بودند وجود نداشت. اما،  شد، پایانی برپیشرفت رها می

 کنند.گذارند. بر آن نظارت میاقتدارهای مسلط آن را تنها نمی
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کردند آموزش را به عنوان بخشی هایی را داشتیم که تالش می، انواع نظریه70در دهۀ 

است.  ها را بررسی کردهبسیار خوب آن «1هنری ژیرو»از بازتولید جامعه بفهمند، که 

کی جهانی جامعه روابطی مکانی نظامآموزش و  نظامواقعیت این است که روابط بین زیر

. روابطی تاریخی هستند. روابط دیالکتیکی و متناقض هستند. این بدان معناست ندنیست

ید مند بازتولنظامکه از دیدگاه طبقۀ حاکم، افراد در قدرت، وظیفۀ اصلی آموزش 

 ایدئولوژی مسلط است.

حال وظیفۀ دیگری برای انجام وجود دارد. وظیفۀ تقبیح و طور دیالکتیکی، بااینبه

کارکردن علیه بازتولید ایدئولوژی مسلط. چه کسی این وظیفۀ دوم تقبیح ایدئولوژی 

اش رهایی است. وظیفۀ مسلط و بازتولید آن را دارد؟ آموزگاری که رویای سیاسی

شان رتشان بازتولید قد، کسانی که رویایتواند توسط طبقۀ حاکم طرح شوددوم نمی

ازکشف، شان بدر جامعه است. دگرگونی باید توسط کسانی به انجام برسد که رویای

ت شان بازکشف جامعه اسبازآفرینی یا بازسازی جامعه است. پس کسانی که رویای

باید فضای مدارس را پر کنند، فضای نهادی، به منظور آشکارساختن واقعیتی که 

 مسلط. مسلط پنهان شده است، برنامۀ آموزشی سط ایدئولوژیتو

زتولید بخش است. وظیفۀ باالبته این آشکارسازی یکی از وظایف اصلی آموزش رهایی

ساختن واقعیت دارد، تا افراد را از ایدئولوژی غالب داللتی ضمنی بر غیرشفاف

فاد شان، از فهم مقعیتانتقادی وا« خوانش»یابی به آگاهی انتقادی باز دارد، از دست

شود ساختن واقعیت به این معناست که منجر میکنند. غیرشفافواقعیاتی که کشف می

به مردم بگویید الف همان ب است، ب همان ث است، تا بگویید واقعیت کاالیی ثابت 

ایندی شده و در فرکند که هر لحظه در تاریخ ساختهجای شناخت، توصیفاست تا به

 سازی این است که بیکاری درتواند تغییر کند. مثالی از اسطورۀ مبهمتاریخی می

                                                           
1 Henry Giroux 
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است که کارها را از کارگران « مهاجرین غیرقانونی»ایاالت متحده به دلیل حضور 

اشتن دگیرند، به جای دیدن بیکاری به عنوان سیاستی سازمانی برای پایین نگهبومی می

ن وظیفۀ ایدئولوژی غالب است. وظیفۀ ما، سازد. ایدستمزدها. این واقعیت را مبهم می

کردن واقعیت است. البته این بخش، در سطح نهادی مدارس، روشنوظیفۀ رهایی

 طرف نیستند.طرف نیست، همانطور که دیگر وظایف بیای بیوظیفه

رفانه طساختن واقعیت نیز بیطرفانه نیست. شفاف و روشنمبهم ساختن واقعیت بی

نیم. بخش اشغال کجام آن، باید فضای مدارس را با سیاست رهایینیست. به منظور ان

توانیم چیزی بسیار آشکار را انکار کنیم. کسانی که از خالل حال ما نمیبااین

به  هایی کهکنند! آنسازند، همراه جریان شنا میایدئولوژی غالب واقعیت را مبهم می

 کنند! شناکردن خالفشنا می پردازند خالف جریانرفع ابهام وظیفۀ بازتولید می

کردن خطر است. همچنین به این معناست که جریان به معنای خطرکردن و فرض

شنا  گویم کسانی که خالف جریانهمواره انتظار داشته باشید تنبیه شوید. همیشه می

 اشند!توانند انتظار هدیه را داشته بشوند و نمیکنند اول از همه توسط جریان تنبیه میمی

بخش برای من، حداقل سرانجامی در این لحظه، سرانجامِ آموزش رهایی و

و انگاری است. ادور از سادهکردن معلمان با استفاده از فضای آموزشی بهدگرگون

داند آموزش اهرمی برای تغییر انقالبی نیست دقیقاً به این دلیل که باید باشد! می

خندد( این تناقض در قلب مسئله است. به منظور اینکه آموزش ابزاری برای )می

دگرگونی باشد الزم خواهد بود که طبقۀ حاکمِ در قدرت خودکشی کند! مجبور 

ساخت و نظارت بر مدارس  همچنینخواهد بود قدرتش در جامعه را از دست بدهد، 

 ور ندارم که در این قرن چنینها. هرگز در تاریخ چنین موردی نداشتیم و باو دانشگاه

 کاری بکنند.
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ی کنند ساختار کنونکنند که گمان میای را اجرا میاقتدارها برنامۀ آموزشی     ایرا

ها نیست. آموزش طور کامل تحت کنترل آنکند. اما مدرسه بهجامعه را تقویت می

جود وان را بهآموزکند. مقاومت دانشطورموثر ایدئولوژی مسلط را بازتولید نمیبه

های نظمیهای سیاسی تا وندالیسم. معلمین شاهد بیهرچیزی از جنبش-آوردمی

بسیاری در کالس هستند. از سوی دیگر، مدرسه کامالً هم خارج از کنترل نیست. 

ه سلطه قرار دارد، جایی کحتمدرسه محیط مجادلۀ سیاسی است که توسط اقتدارها ت

تواند توسط کسانی سازماندهی شود که اتیک میهای مخالف و فرهنگ دموکرایده

رد آموزان مانع کارکشخواهند جامعه را دگرگون کنند، و جایی که بیگانگی دانمی

 شود.پنهان می برنامۀ آموزشی

واهم خبله! این تکملۀ مهمی است. پیش از اینکه این مسئله را ترک کنیم، می     پائولو

ط ین گفتی تاکید کنم. دربارۀ تجربۀ ناامیدی توسهمچنان بر نکتۀ مهمی که پیش از ا

شان قادر به ایجاد انقالبی که انتظارش را بینند عمل تعلیمآموزگاران، زمانی که می

ک آلیستی نزدیبخش با سبکی ایدهها به آموزش رهاییداشتند، نبود. درواقع، آن

 ، دگرگونی جامعهاند. چیزی را از آن انتظار داشتند که قادر به انجامش نیستشده

ها ممکن است شروع به انکار هایش، آنبواسطۀ خودش. در کشف نهایی محدودیت

های مهم در میدان آموزش، و به دام نقدی سلبی بیافتند، هر تالشی کنند، حتی تالش

کری دیالکتیکی مثابۀ متفکردن بهد که به عملنشوگاهاً  به فرد تقریباً بیماری تبدیل می

ها به شناخت چگونکی عملکرد بخش. آنمثابۀ آموزگاری رهاییند اما نه بهدهادامه می

ا هدهند، اما قادر نیستند این فهمجامعه و چگونگی عملکرد قدرت در جامعه ادامه می

های آموزش را های فرصترا در کالس به کار بگیرند. ما نیاز داریم محدودیت

را به فراتر از آموزش گسترش دهیم تا ها غلبه کنیم، و خود بشناسیم، بر محدودیت

 جلوی این ناامیدی را بگیریم.
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بخش به عنوان آموزش دموکراتیک بوده است، بحث ما تا اینجا دربارۀ آموزش رهایی

کشنده، عمل انتقادیِ کسب دانش، با چالشآموزشی آشکارکننده، آموزشی به

سطح مدرسه. اما میدان خوانش واقعیت، با فهم چگونگی عملکرد جامعه، صرفاً در 

وجود دارد که دقیقاً در کنار بخش دیگری برای ایجاد و توسعۀ آموزش رهایی

ان زیست، جنبش زنهای اجتماعی است. مثالً جنبش رهایی زنان، جنبش محیطجنبش

 های بنیادین در پایان این قرن تبدیل بههای زندگی، همۀ این جنبشدار علیه هزینهخانه

هایی از آموزش ها جنبهشوند. در کنار این جنبشای میار قویامر سیاسی بسی

 شویم.بخش را داریم که گاهاً متوجه آن نمیرهایی

 ها و اجتماعاتها: آموزش در جنبشدیگر میدان

سه ای که مدرهای آموزشی هم هست. اقتدارها با شیوهها، فعالیتدر این جنبش     ایرا

ها در شوند. جنبشهای مخالف میگیری جنبشاند مانع شرایط شکلرا ساخته

ی ها آزادهای رسمی فاقد خودمختاری هستند، فاصله از کنترل رسمی به آنکالس

 دهد.کردن تغییر اجتماعی و آموزش انتقادی میبیشتری برای عملی

ا هبخش اغلب در حیرتند که کجا باید کارشان را انجام دهند، در کالسمعلمان رهایی

شود اگر کالس میدان اصلی برای نهاد. چه میهای مردمها یا در سازمانبشیا در جن

له ها اینجا به مسابقۀ تسلیحاتی مرتبط هستند، مداخدگرگونی اجتماعی نباشد؟ جنبش

در امریکای مرکزی، آپارتاید، برابری زنان، نژادپرستی و چیزهایی از این دست. 

کنند. پس آیا وزش محلی حمایت میهای اجتماعی بسیاری هستند که از آمگروه

 بخش است؟کالس میدانی ثانوی برای آموزش رهایی

گاهی اوقات هست. باید گمان کنیم در برخی لحظات، مشارکت من،      پائولو

ت. بخش اسمشارکت ما، در سمینارهای دانشگاهی میدانی ثانوی برای آموزش رهایی

ای ههمچنین مسئلۀ انتخاب و فرصت توانیم انکار کنیم که این مهم است.اما نمی
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های دهم با جنبشتاریخی است. حتی مسئلۀ ذوق و سلیقه است! شخصاً ترجیح می

محبوب اجتماعی در پیرامون شهرها کار کنم، به جای کارکردن در مدارس. اما 

کند. های رسمی ناراحت نمیترجیحم برای کار در خارج از مدرسه مرا درون کالس

حال، آموزگار دیگری ام. باایندوست دارم و همیشه هردو را انجام دادهمن هردو را 

کنم میدانم درون مدرسه است. من تواند به من بگوید اما پائولو، من احساس میمی

ند این توانند بگویدهم در حاشیه کار کنم، اما دیگران میتوانم بگویم ترجیح میمی

نند ککنند. احساس میشدن میاحساس گم ها نیست، اینکه خارج از مدرسهمیدان آن

آنجا کار کردن شایستۀ آنان نیست، اما هنگام بحث اقتصادی با دانشجویان احساس 

 ت.داری. این هم مهم اسساختن شیوۀ تولید سرمایهکنند، مثالً روشنشایستگی می

برای من بهترین چیز ممکن کارکردن در هر دو میدان باهم است، در مدرسه و در 

از آن اجتناب کنید  های اجتماعی خارج از کالس. اما چیزی که بایدنبشج

دادن هردو به دلیل اینکه تالش غیرموثربودن در هر دو میدان است، با ضعیف انجام

 کنید. بسیار زیادی می

مال ای که خواستۀ معلمان است به احتای و کاریکنی تربیت حرفهآیا فکر می     ایرا

های اجتماعی را؟ آیا شد اول کالس را انتخاب کنند و سپس جنبش زیاد منجر خواهد

تغییر، نیاز به اصالح دارد؟ آیا اکنون ها در جامعۀ درحالاین با توجه به اهمیت جنبش

های اجتماعی و اجتماعات آموزشیِ خارج مایلی که توجه معلمان را به ارزش جنبش

رسمی در هر تخصصی است، از مدرسه جلب کنی؟ تربیت معلمان مانند تربیت 

 های مخالف نیست.تخصص شما شامل ایفای نقش در سیاست

نند ککنم اگر برای بسیاری از معلمانی که تنها درون مدرسه کار میفکر می     پائولو

بندی را دنبال های مطالعاتی، و مقاالت درجهها، لیستها، برنامهممکن بود، طرح

رون تری که دتر عرضه کنند، بسیج عظیمبزرگ کردند تا خود را به پویاییمی
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توانند دربارۀ روی دیگر آموزش بیاموزند، ها مییابید، آنهای اجتماعی میجنبش

ها نوشته نشده است. چیزی بسیار مهم خارج از آموزش رسمی چیزی که در کتاب

ها ن روزنهدتواند برای معلمان تجربۀ گشوکنند. این میوجود دارد، اینکه افراد خلق می

ند در دهگویند ترجیح میگذارم زمانی که میحال، به معلمان احترام میباشد. بااین

 هم الزم است منتقد باشند. سیستممدارس بمانند، اما حتی درون 

ای همقابل قالب دادن درون آن: خطابه درنقد سیستم در حین تعلیم

 مباحثه

میدانی برای خلق فرهنگ انتقادی دارند، های رسمی آموزگاران در کالس    ایرا 

عیت ها هم واقبرای نقد سیستم از درون. اما معلمان سنتی ممکن است ادعا کنند که آن

دهند. معلمِ شان ترتیب میای را دربارۀ موضوعها سخنرانیکنند. آنرا روشن می

از  .کنندشنوند رونویسی میآموزان آنچه را میکند و دانشکارشناس صحبت می

س برای تواند روشنگری کند؟ پتر از معلم میدیدگاه سنتی، چه کسی بهتر و شایسته

 ای که در ذهن داریم، شیوۀ سخنرانیِ آشنا است. شیوه« روشنگری»معلم سنتی هم 

( شرح 1970) دیدگانپداگوژی ستمآموزش که در « انباشتی»انتقالی نیست، شیوۀ 

ها است بپاسخ دهند که انباشت دانش موجود گرانتوانند دادی نیست. معلمان سنتی می

تی های مطالعاها حق دارند که آن را طرح کنند، دربارۀ آن سخنرانی کنند، لیستآن و

 آموزان ذخیره کنند.طوالنی از آن تهیه کنند، و در ذهن دانش

واع ناما ایرا در کنار نقد آموزش انباشتی این نیز مهم است که بگوییم همۀ ا     پائولو

اشی. توانی بسیار انتقادی هم بانباشتی نیستند. درحال سخنرانی می سخنرانی آموزشِ

راکه آموزان را بگیریم چرفتن دانشخوابمن این است که چطور جلوی بهمسئله برای 

ه خوانی! مسئلدهند که گویی داری برایشان الالیی میها طوری به تو گوش میآن

ها نیست، چراکه معلمان سنتی چه سخنرانی کنند و چه ن آنها یا نبودانباشت سخنرانی
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بخش واقعیت را روشن سازند. معلم رهاییبحث را رهبری کنند، واقعیت را مبهم می

خواهد ساخت حتی اگر سخنرانی کند. مسئله محتوا و پویایی سخنرانی است، رویکرد 

ا به سوی جامعه آموزان رطور انتقادی دانشنسبت به ابژۀ شناخت است. آیا به

 کند یا نه؟شان را تحریک میکند؟ آیا تفکر انتقادیدهی مجدد میجهت

کردن برانگیزی؟ چطور چطور برایت ممکن است که توجه انتقادی را با صحبت

دهی؟ چطور در گفتارت ابزار آشکارسازی پویایی معینی را درون گفتارت بسط می

نباشد؟ اگر بتوانی این را در یک ساعت دهی، تا دیگر غیرشفاف واقعیت را جا می

ات را به عنوان آموزان گفتار واقعیازآن دانشآموزان انجام دهی! پسبرای دانش

بینی؟ تو گفتارت را به عنوان نوعی از گیرند. میای برای اندیشیدن درنظر میابژه

ی شود. یآموزان و تو رمزگشارمزنگاریِ شفاهیِ مسئله پنداشتی، تا حاال توسط دانش

 العاده انتقادی است!این فوق

گو وهای زیادی از معلمین دربارۀ قالب سخنرانی در مقابل قالب گفتپرسش    ایرا 

ام، پس زمان خوبی است که دربارۀ سخنرانی به مثابۀ رمزنگاریِ کالمیِ واقعیت شنیده

یِ گرآموزان. روشنصحبت کنیم، فراتر از انتقال شفاهی دانش از معلم به دانش

 یستمسجای اینکه کشد بهآموزان را به چالش مینمایی که نقد و تفکر دانشمشکل

 میرند.طور کالمی در کالس میای باشد که بهشدهبندیتحویل اطالعات بسته

این مهم است! به اظهارنظر ادامه بده، چرا که چیزهای خیلی خوبی گفتی.      پائولو

ای، بهتر از من. بیان تو درباب این مسئله فهمیدهکنم آن را خیلی خوب گمان می

تر از من بود. اینجا نکتۀ مهم این است که گفتار به مثابۀ چالشی برای خوش

 آشکارسازی پنداشته شود، و هرگز به مثابۀ کانالی برای انتقال دانش پنداشته نشود.

ه چیزی ایم کنیدههای بسیاری شایم سخنرانیهمۀ ما که از تحصیل سنتی آمده     ایرا

ا بازکشف ندرت بجز انتقال شفاهی دانش نبودند، کانالی کالمی برای انتقال دانش. به
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ای مهیج زبان مجبورمان شدیم، با شیوهمان برانگیخته میخالقانۀ دانش در مقابل

بینیم بازاندیشی کنیم. این برای معلمان نوعی ای که واقعیت را میکرد در شیوهمی

شد. ورود به جریان مخالف انتخابی سیاسی نیز است، برای دیدن اشته میتمرین پند

که دانش  ایدادن مسئلهتفاوت بین انتقال دانش تخصصی از طریق سخنرانی و نمایش

آموزان را به حرکت تحریک کنید. بسیاری معلمان کشد، دانشرسمی را به چالش می

 این برای گفتار معلم مهم است کهپرسند، آیا باید سخنرانی را هم متوقف کنم؟ می

ای مالیم نباشد که وضعیت موجود را تایید آور از اطالعات یا ارائهسرودی خواب

بخش برای ای انتقادی و الهامبخش جذبهکند. در عوض سخنرانی رهاییمی

شده برآمده است. زمانی که ها انجاموگویی که با آنآموزان دارد، که از گفتدانش

گیرد باید از خود بپرسد چقدر کلماتش ریشه در تصمیم به ارائۀ چیزی میمعلم 

گفتمانی دارد که پیش از آن در کالس به اشتراک گذاشته شده است، به جای اینکه 

 آموزان دور است.نمایشی آکادمیک با زبان و موادی باشد که از آگاهی دانش

ست. مباحثه ا-های سخنرانیساختن قالبوگویی در وارونهمثالی از سخنرانی گفت

نتظار مان اکند که در مقابلهای سنتی، ما را طوری اجتماعی میتحصیل و کنفرانس

طبان آموزان یا مخاکند، و سپس دانشسخنوری را داشته باشیم که ابتدا صحبت می

وگویی نفر به نفر. این پرسند، در گفتهایشان را از سخنرانِ کارشناس میسوال

مراتبی است که فرایند یادگیری را با سلطۀ کلمات سخنران آغاز لهگفتمانی سلس

ارد شان حضور دای که در مقابلگانهکند. شنوندگانِ ساکت در کلماتِ اقتدارِ یمی

س ، زمانی که یک کالگرایانهاین ساختار نخبه زداییاجتماعیاند. برای ور شدهغوطه

کنم که سازم. اعالم مید را وارونه میکنم، این فراینیا ارائۀ عمومی را رهبری می

ادن دخواهم تا با پاسخمند برای ارائه دارم، اما ابتدا از گروه مینظامای صحبت یا ماده

ای که به مطالعه یا موضوع ما مرتبط است، پداگوژی مشارکتی را به پرسش یا مسئله
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آیا »ثال فکر کنند، مکنم کنم روی پرسشی که اقامه مید. گروه را دعوت مینعملی کن

س )در کال« اخبار چیست؟»یا « آموزش انتقادی چیست؟»یا « بحران سواد وجود دارد؟

به  های کوچکشان را در گروهکنندگان تفکر اولیهنگاری(. سپس شرکتروزنامه

کنم تا نظرات هر گروه را بشنوند. بعد از آن همه را قانع می کند،یکدیگر گزارش می

آموزان یا مخاطبان را به تفکر انتقادی مند دانشنظامطور گویی بهواین روش گفت

ت در پیشبرد نشست، برای ساخ« معلم»یا « کارشناس»کند، برای همکاری با دعوت می

-ساختن قالب سخنرانیجای روابط اقتداریِ وابسته. همچنین وارونهروابط برابر به

هم، دها تعلیم میروی گروهی که به آن دهد تا در جریان فرایندمباحثه به من اجازه می

توانم زبان و تحلیلم را متناسب با وضعیت شکل دهم. ارائۀ رو میتحقیق کنم. ازاین

ا صدای آن بازکنم که گروه پیشای شروع میمندم را پس از مباحثهنظاممند و موقعیت

 کند.ها توازن ایجاد میخودش صحبت کرده، این بین فعالیت من و آن

ای واقعی توصیف کنم. در کالس را در دوره زداییاجتماعی توانم این روشمی

 شناسی در جامعه و هنر آغازای دربارۀ فهمم از بومزیست، با سخنرانیادبیات و محیط

 هایی را بنویسند که وقتی به مشکالتآموزان خواستم پرسشنکردم. درعوض از دانش

ه نفرهای سهکند. سپس، در گروهطور میشان خکنند به ذهنشان فکر میمحیط

و لیستی مرکب ساختند که  شان را برای یکدیگر خواندندهایآموزان پرسشدانش

های کالمی را کننده، گزارشسپس هر گروه برای کالس خواند. مانند یک ضبط

آموزان ارائه کردند را برایشان خواندم. رونویسی کردم و سپس سواالتی که دانش

ای دربارۀ موضوعاتی که در لیست برجسته شده بودند داشتیم. سپس از هر مباحثه

دقیقه  30 تا 20آموز خواستم که یک موضوع یا مسئلۀ محیطی را انتخاب کنند و دانش

شان را برای یکدیگر در آموزان مقاالتدر کالس دربارۀ آن بنویسد. دوباره دانش

ندن در مقابل همۀ کالس انتخاب کردند، نفره خواندند، یکی را برای خواهای سهگروه
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و سپس اجازه دادند چیزی که آن شخص نوشته بود را بشنویم. از این فعالیت اولیه دو 

واقعًا  ها. دومی برایمماشین-موضوع مسلط آشکار شد. یکی به اندازۀ کافی آشنا بود

عتقد داشت که مآموزان ای از دانشها! این کالس تودهبچه انگیز بود، فحاشیِشگفت

انم که بود بد. چگونه ممکنشان استای اساسی در محیطها مسئلهبودند فحاشی بچه

دهد؟ باورکن همچین موضوعی این گروه را به سمت پژوهش انتقادی حرکت می

کردم، مسائلی مانند باران اسیدی، تقلیل ازون، زیست فکر میهروقت به محیط

افتم. اما یای، فقدان بازیافت و... را میای هستههآلودگی صنعتی، ضایعات سمی، نشت

ده توسط شتعیین کردند، زاییده« زایشی»اینجا این گروه فحاشی را به عنوان موضوعی 

 شان.ها از تجربیاتآن

ها که از آنها و فحاشی کردیم درحالیپس همراه کالس شروع به مطالعۀ ماشین

ت را زیسادبیات انتقادیِ محیط ارۀهایی دربخواستم منتخب کوچکی از کتابمی

 گذاشتیم.بخوانند، که در کالس هم به بحث می

اغلب سرگردان بودم که چگونه مسئلۀ فحاشی را اداره کنم، و بسیار بیشتر در صحبت 

ها، زباله و بازیافت. اما زمانی که توضیحی را برای خودم کشف دربارۀ ماشین

وگویی دربارۀ تحلیلم از ای گفتنرانیکردم و سخکردم، مباحثه را ترک میمی

نمندشدن ابواسطۀ ناتو« خشونت نمادین»دادم. آن را از منظر فحاشی کودکان ترتیب می

به بحث گذاشتم، جایی که جنسیت )جنس( همزمان  در فرهنگی از خشونت مردساالر

نمایا و ممنوع است، جایی که جنس و کارکردهای بدن باعث کمرویی و اضطراب 

د، جایی که فقدان قدرت و پرورش مناسب کودکان در مدرسه و محله وجود شومی

ن و و روی کودکا ارتش بیشترین سرمایه شده رویدارد، جایی که اقتصاد کنترل

ارزشی بی طوالنیِ گذارد، نیازمند هفتۀ کاریِخدمات اجتماعی کمترین سرمایه را می

ای که نیاز است برای تربیت فرزندان صرف شود از کار والدین است، زمان و انرژی
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ه ها را عرضتوانم اینجا دقیقاً شرح دهم که چطور این اندیشهکند. نمیرا تخلیه می

که ریشه در  سخنرانی روشنگری برای عرضه دارم،کردم کردم، اما زمانی که احساس

م عرضۀ اعالقه وگو داشت، گروه را ترک کردم و صحبت کردم.روابط مداوم گفت

دیدگاهی جهانی مبتنی بر اقتصاد برای توضیح موضوع زایشی فحاشی بود، برای 

آموزان مداوماً به ارائۀ من گوش ای از ابعاد مفهومی و سیاسی آن. دانشرساندن تجربه

 هاام، آندانستم برایشان سخت بود. مقدم بر ارائهکردند حتی زمانی که میمی

ی کودکان را عرضه کردند. تلویزیون، رادیو، فرهنگ شان از موضوع فحاشهایتحلیل

تر، و والدین بد را سرزنش کردند، به عنوان نیروهایی های بزرگها، بچهراک، فیلم

به  های تک را برای رسیدنخواستم این رشتهآموزند. میکه فحاشی را به کودکان می

 بهم گره بزنم. سیستمدیدگاهی انتقادی دربارۀ 

ست شان دهای انتقادی روی زندگی روزمرهمان، به برخی تفکیکبواسطۀ بررسی

طور ازآن بهخوانی، پائولو. پیشمی« شناختی با واقعیتای معرفترابطه»یافتند، آنچه تو 

خواستم به ها میام، از آنور بودند. در سخنرانیغیرانتقادی در واقعیت غوطه

ای فحاشی کودکان اهمیت بدهند، ریشههای مفهومی ناآشنا به عنوان دالیل چارچوب

قدرتی، بیگانگی، سیاست اجتماعی که به زندگی خانوادگی و تحصیل آسیب بی

همکاری که مناسب نیازهای تجاری است نه نیازهای والدین و  زند، سیاستمی

کنند و تنها  شان را تحلیلنشدۀ پیشینخواستم تجربۀ تحلیلها نمیکودکان. صرفاً از آن

سئله را نیز های محلکردم که راهفسیر من از موضوع فکر کنند، بلکه پیشنهاد میبه ت

بود که تفکر فرارو را عملی کردیم. سرانجام آن کالس زمانی به بحث بگذاریم. این 

 ی کودکان، زباله، و تاثیرها، فحاشهای کوچک بسیاری نوشت. دربارۀ ماشینجزوه

ا از طور منظم در دوتوزمره، سیاستی که بهبیست ساعت کار در هفته روی زندگی ر
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ای پدیدار بود که برای مطالعۀ انتقادی تعیین کرده بودم. این به ما های آرمانیرمان

 مان کنیم.داد که متون آکادمیک را از خالل زندگی روزمره جذب موضوعاجازه می

ی فوری را براای بودم که بتواند واقعیتی ام در جستجوی ارائهدر قلب سخنرانی

ساز حول این موضوع در آموزان آشکار کند. باید موضوع و تراکم پیچیدهدانش

 ها بواسطۀ برنامۀ آموزشیسازیگرفتم. این پیچیدهآموزان را در نظر میآگاهی دانش

. با چه زبانی اینجا، در این ای شکل گرفته استها و فرهنگ تودهرسمی، رسانه

تواند به چالش کشیده شود؟ با این آموزان، ایدئولوژی مسلط میموضوع، با این دانش

ای که موضوع در جامعه در آن وجود دارد، و ساخت دانشِ آشنا به موضوع، زمینه

ذهنیت آموزان گرداگرد این ماده، و اطمینان ازاینکه موضوع از دانش در اذهان دانش

هی ترتیب دهم تا بازدرک ای شفاتوانم ارائهآموزان برآمده است، میخود دانش

های آخر دورۀ انتقادی زندگی روزمره و قدرت در جامعه را برانگیزد. در هفته

اش درباب آموز مقداری از زمان کالس را برای ارائۀ پروژهزیست، هر دانشمحیط

نظر  ها ازموضوعی در اختیار داشت که مرتبط با وضعیت محلی آنان بود. این ارائه

ده شهای سازماندهیکننده بود. همچنین اطالعاتی دربارۀ کمپینشان خیرهجدیت

زیست به دست آوردم، برای اتصال های سیاسیِ محلی دربارۀ محیطتوسط گروه

 پژوهش انتقادی به تغییر اجتماعی در خارج از کالس.

وگویی شبیه یک سخنرانی تخصصی نیست که سنت رسمی را در این رویکرد گفت

دهد. تالش کردم جریان عادی تفکر را به چالش بکشیم، با ل میای انتقاهر رشته

آموزان برای آغاز چالش خودشان. اما یکی از مشکالت سخنرانی که دعوت از دانش

ی و اباید دربارۀ آن صحبت کنیم این است که معلمان آن را به عنوان شکل حرفه

ی ابرای پداگوژی حرفهشان ها در تربیتکنند. این برای آندرست تعلیم درک می

 بینند، که باعثایِ خوبِ بسیار کمی میهای مباحثهشود. معلمان کالسنمایان می
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شان به عنوان راهبر مباحثه خجالت بکشند. های شخصیشود از آزمایش مهارتمی

همچنین اصوات و آموزش کمی دریافت  شنوند.های انتقادی کمی میسخنرانی

یگر، دنفس بدهد. ازسویشان اعتمادبهزمینۀ خالقیت کالمیها در کنند تا به آنمی

اشند، کند منفعل باند تا زمانی که معلم شروع به سخنرانی میآموزان شرطی شدهدانش

تر، ت. حتی بیشها دامی است که در اسلوب سخنرانی منتظر ماسپس غیرفعالی آن

تغییر جهت  بخشرهاییاین گفتی، زمانی که به سوی شکل مباحثۀ ازهمانطور که پیش

کشیدن ایدئولوژی موجود چالشگیری دربارۀ بهدهی یا زمانی که تصمیم میمی

دارد یه ماسخنرانی کنی، درحال شنا علیه جریان آب هستی، آنچه فرهنگ پنهان نگ

یاری را داشته باشی. این خطر تنبیه، بس« هاتندی»کنی، و باید انتظار برخی را فاش می

کند. اگر به اکثریت بپیوندید و از دانش رسمی سخنرانی کنید در مهار می از معلمان را

 تری هستید.زمین امن

اشند، روی و بیان اندکی رادیکالیسم را داشته بحتی اگر معلمان فضای سیاسی برای کج

بینیم، و پداگوژی را سازمان باید باور کنیم که ما هم طی یک فرایند آموزش می

ج آموز باید بسیدانش ذهنیترو دگرگونی مسیری خطی خواهد بود. دهیم، ازایننمی

زیست، خودم را در حال مطالعۀ موضوعاتی یافتم که در دورۀ ادبیات و محیطدر شود. 

دستورکارم نبود. این برای مدتی مرا به تردید انداخت، پس صدایی که در مباحثه و 

رد. کود را در فرایند خلق میکردم صدایی جستجوگر بود، که خام عرضه میسخنرانی

صدای سرزنده و سازنده برای اسلوب سخنرانی حیاتی است. دام سخنرانی بیشتر از 

آور صدای معلم است. دعوت به دریافت دانش هم وجود دارد، حتی طنین خواب

آموزان رژیم های شکیل و منظم و محدود، بنابراین دانشدانش رادیکال، در بسته

 کنند.را با رژیم غذایی لفاظی غیررسمی معاوضه می غذایی کلمات رسمی



 75    بخش بدل شوند؟توانند به آموزگاران رهاییچگونه معلمان می                             

 آموزان در قالب سخنرانی بیشتر است. حتیکردن دانشتمایل معلمِ سخنگو به ساکت

موزان آهای درسیِ سخنگو صحبت کنند. دانشتوانند مانند کتابمعلمان رادیکال می

نکه مداخله جای ایکردن ماهر هستند، و کمتر مطلع هستند، بنابراین بکمتر در صحبت

کنم به این شوند. فکر میبپرسند، و خطر را تحقیر کنند، خفه می« اشتباه»کنند، سوال 

ت سلطۀ تحصیل سنتی است، بازگشدلیل است که قالب سخنرانی تا حد زیادی تحت

های دیگر به اندازۀ کافی ساده است. گاهاً دوست دارم دربارۀ به آن و قالب

های متنوع طور همزمان قالببت کنم، جایی که معلم بههای موازی صحپداگوژی

ای هگیرد. اگر سخنرانیِ پویا و نمایانگرِ مشکالت با ارائهکار میکالس را به

آموزان، کار گروهی در کالس، کار فردی، جلسات نگارش، کار میدانی خارج دانش

انِی لم در سخنرها همزیستی کند، شکل دوره تهدیدِ گفتار معاز کالس، و امثال این

 دهد.انتقال دانش را کاهش می

 مقابل روشنگری وگو، سلطه درمقابل گفت گفتار معلم در

موافقم. این مثال خوبی از کالست بود. اجازه بده به یکی از نکاتی برگردم      پائولو

بخش در مقابل ادعاهای رهایی« روشنگری»که در گفتارت اشاره کردی، دربارۀ 

« وشنگریر»کنم زمانی که دربارۀ هستند. فکر می« روشنگر»ها هم که آنمعلمان سنتی 

مکن است کنیم. البته افراد مسلط مکنیم به نوعی از یک استعاره استفاده میصحبت می

اقعیت با دانستن فهم وتوانند بگویند، قصد شما از مترادفخشمگین باشند چراکه می

ن است؟ من خواهم گفت ای« مبهم»واقعیت  فهم ما از یعنیچیست، « روشنگر»واقعیتِ 

برای من استعارۀ بسیار خوبی است. چراکه برای من، سلطه توسط یک نخبه و استثمار 

مردم توسط یک اقلیت، به گروه حاکمی نیاز دارد که دقیقاً انکار کنند، انکار اینکه 

از مردمی که ساختن آن ها برای پنهاندهند. آناین اعمال را با کس دیگری انجام می
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طه و عرضۀ کردن سلها و تفاسیر باید برای پنهاناند ضروری هستند. اسطورهسلطهتحت

 آن به عنوان چیزی دیگر کشف شده باشند.

 کنم. چه زمانی شکل خاصی از دستوراینجا به دستور زبان و کاربرد درست فکر می

ندارد و استا« درست»شود؟ چه کسی زبان نخبگان را به عنوان زبان می« درست»زبان 

انگلیسی »جای اند. اما چرا آن را بهها این کار را کردهنامیده است؟ البته که آن

و  گذاریِ درست سیاستِ قدرتنخوانیم. نام« انگلیسیِ مسلطِ طبقۀ باال»، «استاندارد

جای اینکه مبهم سازد. مبارزه علیه آن نوع از کند، بهزبان در جامعه را فاش می

ازی، برای رهایی مردمی که تحت استثمارند، نیازمند روشنیِ واقعیت است. پس سمبهم

 کنم استعاره خوب است. اما سرانجام این واقعاً به چه معناست؟فکر می

ید. آکنم این استعاره به مثابۀ عمل کسب دانش به سوی آموزش میدوباره فکر می

نطور شنفکرانه تقلیل دهم. نه، ایای روخواهم فرایند روشنگری را به وظیفهببین، نمی

ده. هرچه شنیست. این واقعاً فرایند شناخت واقعیت است، اینکه واقعیت چطور ساخته

د که کار برای فهمیهای استثمار و ظلم اقتصادی را بفهمید، بیشتر میبیشتر مکانیسم

لطه را کنید، بیشتر برخی از الزامات مبهم سدستمزد واقعاً چیست، بیشتر روشنگری می

سازید. مسئلۀ بعدی این است که چطور نوعی از خوانش یا فهم انتقادی از شفاف می

 آموزان و طبقۀ مسلط بسط دهیم.دانش حتی در صورت مقاومت جامعه را

ها آموزان یا تغییر آن، آنچه ما دگرگونی معلم و دانش«روشنگری»در انجام این 

رخی سخنانی خاطر بنفکرانه نیست. فقط بهای روشکنم صرفاً بازیخوانیم، فکر میمی

. به طرق ای استکنیم. این پدیدۀ بسیار پیچیدهشنویم خودمان را تبدیل نمیکه می

بسیار، باید سطوح مختلفی از عمل برای ایجاد دگرگونی وجود داشته باشد، لحظات 

ه خود بتواند اشکال متفاوتی سازند. آن سطوح تجربی میای که تغییر را میتجربی

ا وگویی، مانند کارکردن ببگیرد، مانند تعلیم یا بودن در کالس ادبیات گفت
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های صنفی، یا پیشروی در یک اعتراض. این تجارب بیشتر از شنیدن سخنان یا اتحادیه

لحظات  برد. در برخیتان را پیش میفکرکردن دربارۀ دگرگونی، پیشرفت سیاسی

ز زمانی که آموزش به سیاست ربط نداشت، شروع آموز، او بیش اتجارتِ معلم و دانش

آموزان و کند. چگونگی انجام این کار در لحظات مقاومت دانشبه درک می

مدار دارد که معلم هنرمندی به خوبی یک سیاست شان توسط اقتدارها، نیازمحدودیت

 باشد.

است! پس زمانی که یک معلم کشف  این کشف بزرگی است، آموزش امر سیاسی

کند که یک سیاستمدار هم هست، باید بپرسد چه سیاستی را در کالس اجرا می

کنم؟ به طرفداری از چه کسی معلم هستم؟ در کنار پرسیدن اینکه به طرفداری از می

ته دهم. البدهم، همچنین باید بپرسد علیه چه کسی آموزش میچه کسی آموزش می

ر دهم، باید دکسی آموزش میپرسد در طرفداری چه کسی و علیه چه معلمی که می

یک پروژۀ سیاسی است، « چیزی»طرفداری از چیزی و علیه چیزی آموزش بدهد. این 

سیاسی. پس از آن لحظه، آموزگار باید انتخابش را بکند، « رویای»نمایۀ سیاسی جامعه، 

 برای فراروی به سیاست و پداگوژی مخالف.

رو او یک پرسش بزرگ د. ازاینکنمعلم در طرفداری چیزی و علیه چیزی کار می

ام در عمل یکپارچه باشد؟ آموزگار شاید دیگر دارد، چطور تعلیمم با انتخاب سیاسی

 بخشام و انتخاب من آموزش رهاییبگوید، اکنون واقعیت جامعه را کشف کرده

دانم دگرگونی دانم تعلیم اهرم تغییر و دگرگونی جامعه نیست، اما میاست. می

سطۀ تعداد زیادی وظایف کوچک و عظیم و بزرگ و متواضع ساخته اجتماعی بوا

 شود! من یکی از این وظایف را بر عهده دارم. من عاملی فروتن برای وظیفۀ جهانیِمی

فعل  زنم، انتخابم را بهدگرگونی هستم. بسیار خوب، من کشفش کردم، آن را جار می

ا در کنار گفتارم قرار دهم. کنم. حاال مسئله این است که چطور عملم رتبدیل می
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ار بخشم را جتوانم رویای رهاییچطور در کالس پایدار و یکنواخت باشم. مثالً نمی

 آموزان اقتدارگرا باشم.ام با دانشخاطر دقت، در رابطهبزنم و روز بعد، به

هایی ا ایدهکننده است یها انتقال بدهی که یادگیری خستهیا این تجربه را به آن     ایرا

را به بحث بگذاری که کالس را به خواب فرو ببرد و در مقابل معلمی سخنگو منفعل 

 باشند.

برال، توانم لیبرال باشم، یا حتی چیزی بیش از لیبله. به همین دلیل نیز نمی     پائولو

کنیم. ده میای که اکنون در برزیل استفاتوانم خودانگیزگرا باشم، کلمهلیبرالیست! نمی

آموزان را به حال خودشان رها کنم، چراکه تالش توانم دانشن معنا که نمیبه ای

توانم به سیاست عدم بخش باشم. عدم مداخله! من نمیکنم آموزگاری رهاییمی

 طور رادیکالیتوانم اقتدارگرا باشم. باید بهمداخله تن دهم. از سوی دیگر، نمی

 گرآموزان، بلکه هدایتر دانشگهدایتگر باشم. نه دموکرات، مسئول و هدایت

ند، کنندۀ فرایآموزان همراهم هستند. به عنوان هدایتفرایند، فرایندی که در آن دانش

 آموزاندهد بلکه همراه دانشآموزان انجام نمیبخش چیزی دربرابر دانشمعلم رهایی

 دهد.انجام می

دهد. می از ما معلمان رخطور کلی این تغییرات در تاریخ بسیاری کنم بهفکر می ،ایرا

این بدان معنا نیست که همه باید تجربۀ مشابهی داشته باشند. اما گاهی این فرایند 

گیریم. هنوز، هرچه بیشتر آموزگار ای است که در آن چیزهای زیادی یاد میطوالنی

واند تکند که میآموزد، کشف میشود، هرچه بیشتر از عمل میاز این چیزها آگاه می

ای که در آن است را به کالس ببرد، به زمینۀ سمینار. آموزش ات عمل اجتماعیلحظ

 به عمل اجتماعیِ جامعه تعلق دارد.

وان را به عن« داریسرمایه»چطور باید عمل اجتماعی را به کالس ببری؟ چطور      ایرا

 ریشۀ سلطه یافتی؟
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ه به اد گرفتم. دیدم جامعداری یطور پیوسته دربارۀ سرمایهپیش از همه به     پائولو

یدم ددهنده بود. در یک شهر، میلیونرهایی را میطبقاتی تقسیم شده که برای من تکان

، چیزی ها نفر از مردم گرسنه بودندکه زندگی بسیار خوبی داشتند، درحالی که میلیون

لق ابرای خوردن نداشتند. بازتاب اولیه این بود که بسیاری از مردم خدا را به عنوان خ

ه او و ها در عشق باین نابرابری پذیرفته بودند، به عنوان آزمایشی برای توانایی آن

وضیحی واقعیت کردم تا ت« مطالعۀ»یکدیگر تحت چنین شرایط سختی. اما من شروع به 

مارکس، -طور علمی مطالعه کردمتاریخی برای این شرایط بیابم و بعدها به

 داری، اقتصاد.سرمایه

ان شا معلمان باید اقتصاد و طبقۀ اجتماعی را به عنوان بخشی از دگرگونیآی     ایرا

 موردتوجه قرار دهند؟

ادی باید حال، بسیاری از ابعاد این تربیت اقتصکنم، بله. باایناینطور فکر می     پائولو

ای شدههای معلمیِ سیاسیهای معلمی باشد. در برزیل، سازماندر دستان اتحادیه

شان باید با دست خودشان نه تنها مسئلۀ حقوق، هایلمان از طریق سازمانداریم. مع

شان برای داشتن شرایط بهتر آموزشی را پیگیری کنند. در وهلۀ دوم، معلمان بلکه حق

 شان دارند، برای رشدشان.یابی به حقوقشان نیاز به دستیابیبرای امتداد شکل

شان ییابباید کنترل فرایند پایدار شکل است،شان دگرگونی جامعه معلمانی که رویای

ای از سوی تشکیالت نمانند. هرچه های حرفهرا در دست بگیرند، و منتظر آموزش

آموزد، کشف شود، هرچه بیشتر از عمل میبیشتر آموزگار از این چیزها آگاه می

 ای که در آن است را به کالس ببرد.تواند لحظات عمل اجتماعیکند که میمی

ینار هایی از واقعیت را به سمتوانید تکهکنید، میزمانی که دگرگونی را انتخاب می

ی را اتوانید مقاالت روزنامهجمهور را ببرید. میهای رئیستوانید سخنرانیببرید. می

توانید تفاسیر گزارشات بانک مرکزی را ببرید. آن را به کالس ببرید و ببرید. می



 پداگوژی برای رهایی    80

هستید،  شناسیتوانید این را انجام دهید حتی اگر معلم زیستامتحانش کنید! شما می

از  مثابۀ شبحی است که بسیاریکه به-کردن محتوای برنامۀ آموزشیبدون قربانی

انید تو. اگر استاد ریاضی یا فیزیک هستید، و نمیاندازدمعلمان را به وحشت می

اشد، من تان ربط داشته بمقوالتی را در گزارشات بانک جهانی پیدا کنید که به رشته

ود های بسیاری برای انجام آن وجکنم، چراکه شیوهتان را باور نمیصالحیت و توانایی

اگر بانک  برید.شناسی میدارد. فرض کنید گزارشات بانک جهانی را به کالس زیست

-دانددادن به کشورهای جهان سوم ضروری میریاضت اقتصادی را برای وام

کالس -های اجتماعیتر، و قطع برنامهباالتر، دستمزدهای پایینهای قیمت

تواند آثار آن را بر رژیم غذایی خانواده محاسبه کند. مردم چند شناسی میزیست

روند؟ آیا این تری میکالری کمتر خواهند خورد؟ مردم به سمت چه غذاهای ارزان

ها باید با هد؟ همۀ ایندرژیم غذاییِ بدتر بیماری کودکان و مرگ را افزایش می

ب آموزان تا بدانند کسبرای به چالش کشیدن دانش-واقعیت انجام شود« روشنگریِ»

 ای سیاسی است.دانش تنها بلعیدن دانش نیست و تغذیه هم مسئله

 وگو و موضوع اصلیدانایی بلعیدن واقعیات نیست: گفت

یکر پهای مطالعۀ غولا لیستهایی بتر از دورهکجا بلعیدن دانش برجستههیچ     ایرا

رای وگویی را بپرسند چطور باید روش گفتآموزان معموالً مینیست. معلمان و دانش

ای هکنند که دورهها اظهار میهای مهارت فنی بکار ببندند. آنموضوع اصلی و دوره

 های موفقیهای آموزشیِ ارتباطات موقعیتهای سوادآموزی، و گروهنگارش، برنامه

تری برای تعلیم اندام کوچکبخش هستند چراکه دانشبرای انجام آموزش رهایی

تری به روش طور طبیعیهای ارتباطات بهکنند دورهوجود دارد. گمان می

 های مهندسی، پرستاری و علومهای آموزشی در رشتهدهند. دورهوگویی تن میگفت
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تی وگویی باشد وقتواند گفتکند که چطور میزده میاجتماعی آن معلمان را حیرت

 که مواد درسی بسیار زیادی وجود دارد که باید پوشش داده شود.

گو در یک وکاربستن فرایند گفتتاحدودی حق با این پرسش دربارۀ چگونگی به

کنم این مورد کننده است. درکل باوجوداین فکر میاندامِ تحمیلدورۀ دانش

 بخشهای رهاییبسیار کمی برای دیدن نمونه آمیز است. چراکه همۀ ما شانساغراق

تر است تا بازکشف یادگیری در سخنرانی و داریم، سرزنش خود موضوع اصلی آسان

توانند های نگارش، ارتباطات، و ادبیات میوگویی. دوماً، دورهمباحثۀ گفت

ورسنتی با طها بهها داشته باشند. این دورهکنندگی دیگر رشتهاندامی به تحمیلدانش

د، بواسطۀ کنآموزان را بیگانه و ساکت میشوند که دانشهای انفعالی تدریس میشیوه

آموزان دور است. من آور معلم، و بواسطۀ موادی که از عالیق دانشصدای خواب

ام را با ممارست بر دستور زبان اصلی، علم نحو و علم های زبان انگلیسیتوانم دورهمی

های ادبیات را با روخوانی معیارهای رسمی تعلیم دهم. توانم دورهمیسجع تعلیم دهم. 

تعلیم دهم.  دریافتهای نظامهای درسی توانم دورۀ رسانه را با روخوانی کتابمی

وگویی است که مسائل اجتماعی و موضوعات های گفتانتخاب من تجربۀ قالب

سط معلمان دیگر در دانم که این انتخاب توکند. میآموزان را جذب میدانش

های آموزشی دیگر مانند ریاضی و مطالعات اجتماعی نیز صورت گرفته است. گروه

حده بخش اینجا در ایاالت متگرفته روی پداگوژی رهاییهنوز، بیشترین کار صورت

 در مقولۀ سواد انجام شده است، مانند مثال تو در برزیل.

ی وجود دارد. معلمان« فرسودگی»ی و آموزان، خستگدر خوراندن سنتی دانش به دانش

های بسیار زیادی دارند، کسانی که موضوع مشابهی برای آموزان و دورهکه دانش

ند، یا کنهای پست تدریس میاند، کسانی که در مدارس و دانشگاهها تعلیم دادهسال
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نچه آشوند، اغلب فاقد اشتیاق برای اعتقاد به می کسانی که تسلیم رژیمی از آزمون

 دهند هستند.انجام می

 «روشنگری»در آموزش مرا به بحثت از « فرسودگی»کردن دربارۀ جریان صحبت

گرداند. مایلم به روشنگری به مثابۀ پاداش معلم فکر کنم. اکنون آموزش بازمی

 های دیگر عرضه کند.یاب دیگری از رویکردهای سختتواند پاداشبخش میرهایی

ان را در بستری جهانی ببینند، روحی خواهد تا کارشوزان میآماز معلمان و دانش

دهد که در جاهای دیگر مفقود است. آنچه بسیاری از معلمان آرمانی به آن می

خواهند بدانند این است که چقدر کار اضافه الزم است، چه چیزهای جدیدی باید می

تند که رو ناگوار هسزاینهای انتقال دانش دقیقاً اهای سنتی و رویکردیاد بگیرم؟ روش

کنند که آموزی عظیمی را تولید میها مقاومت دانشتوانند کار کنند! آننمی

تنها ویی نهوگکند با سختی و کندی در کالس حرکت کنیم. شیوۀ گفتمجبورمان می

ت که به یابی به موفقیت اسکند، بلکه حاوی پتانسیلی برای خالقیت و دستکار می

 روشنگریِ متقابل. دهد،یرمعمولی میهای غآن پاداش

سیار مهم بخش ب، برای آموزگاران رهایی«روشنگری»بله. در صحبت دربارۀ      پائولو

ستیم نیستند. باید از اینکه فکرکنیم ما تنها روشنگران ه« روشنگر»است که بدانند تنها 

ما ا بخش بر روشنگری واقعیت داللت دارد،اجتناب کنیم. بنظرم آموزش رهایی

زان آموروشنگران در این فرایند عامالنی همراه یکدیگر هستند، آموزگاران و دانش

ند، اآموزان در این فرایند بودهها پیش از دانشهمراه یکدیگر. البته آموزگاران سال

ت، آموزان شبیه یکدیگر نیستند. او متفاوت اسپس به دالیل بسیاری آموزگار و دانش

 ری برای ادارۀ فرایند روشنگریِ واقعیت دارد.ابزارهای تحلیلی بیشت

هام آموزان، مبارزه علیه ایدرگیربودن در فرایند پایدار روشنگریِ واقعیت همراه دانش

ی است اگری مرتبط است. این مخاطرهو ابهام واقعیت است، که به اجتناب از کلبی
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ای هاغلب نتیج کنیم!رو داریم، هرچه بیشتر کار میکه به عنوان آموزگاران پیش

توانیم امیدمان را از دست بدهیم. در این لحظات هیچ بینیم. بسیاری اوقات مینمی

روکراتیزه شویم، خالقیت را از دست وحلی نیست و ممکن است از نظر ذهنی براه

روکراتیزاسیون ذهن است، نوعی وبدهیم، بهانه بیاوریم، مکانیکی شویم. این ب

 تقدیرگرایی.

شده است را در میان دیگران تقسیم ن پایان یافته و ما تنها آنچه شناختهجها     ایرا

 کنیم؟ چیز بیشتری برای آفرینش نیست؟می

اندیشند طور کلی معلمانی که به عنوان مبلغ به خود میبله! و جالب است که به     پائولو

ل دیگر، متقاعد ییابند! به همین دلیل و بسیاری دالروکرات پایان میوشدن به ببا تبدیل

بخش مبلغ نیستند، متخصص نیستند، معلم صرف نیستند. ام که آموزگاران رهاییشده

جو یزهها باید در معنای سیاسی کلمه ستجو شوند! آنها باید بیشتر و بیشتر ستیزهآن

 جو فعالی انتقادی است.بودن. ستیزه« فعال»شوند. چیزی بیش از 

دیگر، عمل شخصی خود را به  انتقادی، در تعلیم یا هرجایجو، فعال ستیزه     ایرا

د یافته بپذیریم، خودمان را ماننگذارد، بدون اینکه خودمان را به عنوان پایانمی آزمون

 کنیم؟جامعه بازکشف می

 جویی است.بله، بله، دقیقاً! این ستیزه     پائولو

دهیم. فرایند روشنگری می آموزان دوباره بسطما خودمان را همراه دانش     ایرا

کند. اگر او فقط روشنگری را به کالس ببرد، آموزگار را برای ادامۀ آن نو می

 جویی به معنای بازآفرینی مداوم است.تواند فرسوده شود. ستیزهسادگی میبه

ی مانع توانم بگویم این به تنهایشود. نه، نمیدادن امیدتان میاین مانع ازدست     پائولو

ا روکراتیک یوشود. این بخشی از فرایندی است که مانع برفتن امید میدستاز

جوبودن هشده برای ستیزای تحریفتوانیم شیوهشود. البته میشدن فرد میمکانیکی



 پداگوژی برای رهایی    84

ای جوییکنم، دربارۀ ستیزهجویی صحبت میداشته باشیم. زمانی که دربارۀ ستیزه

دادی، نوعی تالش مداوم برای رشد، ازاین خیلی خوب شرح کنم که پیشصحبت می

دانی ما یخندد(. مبرای خلق، حتی بدون خوابیدن! چراکه مجبور نیستید بخوابید )می

ا هوقوع است آگاه باشیم، برای غلبه بر محدودیتطور پیوسته از آنچه درحالباید به

 مبارزه کنیم.

 دید را مطالعههای جمجالت تخصصی و کتابمعلمان ممکن است بگویند      ایرا

ها به دهند. آنروز هستند، همیشه خود را بازبسط میکنند، و در رشتۀ خود بهمی

ویی جهای جدید را بشنوند. اما مفهوم ستیزهروند تا ایدهها و سمینارها میکنفرانس

د و ای نیست. بلکه دگرگونی خوبخش تنها رشدی حرفهمتفاوت است. فرایند رهایی

 پیوندند.هم میای که یادگیری و تغییر جامعه بهجامعه است، لحظه

دیگر قایق  آموزانآموزان نیست. دانشپس معلم دیگر نقطۀ پایانی پیشرفت برای دانش

 کنند به معلمی برسند که تمام کرده و به ساحل رسیدهکوچکی نیستند که تالش می

 هاست.است. معلم هم یکی از قایق

الک ها مسئولیت بزرگی دارد! نه به عنوان مقبال این قایق بله! البته معلم در     پائولو

 شود.ها، منجر به دگرگونی میبینی؟ ارائۀ قوی در قایقها. میقایق
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 ترس و مخاطره: نتایج رویاپردازی در بطن تاریخ

باید  کنمآموزان و معلمان را به بحث گذاشتیم اما فکر میدگرگونی دانش     ایرا

شان دارند را نیز بررسی کنیم. های خاصی که معلمان دربارۀ دگرگونیترس

ها م. آناهایشان شنیدهطور مستقیم و غیرمستقیم دربارۀ ترسهای معلمان را بهصحبت

جای پداگوژی انتقال دانش، آموزش را از زیر سلطه خارج شان بهنگرانند که اگر عمل

بیان ا رکنند که اگر ایدئولوژی مخالف کند، اخراج شوند. دربارۀ خطری صحبت می

. های مخالف با نهادشان شونداگر درگیر سیاستکند، شان را تهدید میکنند، حرفه

ترسند. معلمان آموزان میشان در مقابل دانشها همچنین از زشتیِ بازآموزی حرفهآن

شان بودن کنند، پس نیاز به بازآفرینی خودشان در شغلخواهند احساس متخصصمی

وگویی خالق و های گفتشود. کالسبرای بسیاری تهدید محسوب می

سازد ان میاند، بعضی معلمان را از این نگرشدهپیشبینی هستند، در فرایند ساختهبلغیرقا

 شان را از دست بدهند.که ممکن است در کالس اشتباه کنند و کنترل یا احترام
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 بخشتوانند مجذوب پداگوژی رهاییترسند هم میمعلمانی که از دگرگونی می

آموزان را خسته ها و دانشدهد، آنشکست میها را شوند. برنامۀ درسی منظم اغلب آن

شان های آشنای رشتۀ آکادمیکدرس جاری یا محدودیتکند. بواسطۀ طرحمی

خواهند به عنوان آموزگاران نفس عمیقی ها میتوانند احساس خفگی کنند. آنمی

 جای اینکه در پستوی دانش رسمی هوا را قورت دهند!بکشند به

کارانه در های محافظهکند، و کاهشآموز مقاومت میانششود، دمعلم فرسوده می

کند که چرا هنوز در آموزش هستند. زده میبودجۀ مدرسه بسیاری از معلمان را شگفت

مدرسه هرگز جایی برای پولدارشدن یا مشهورشدن نبوده است. حقوق و منزلت این 

اتی هرچند امکان حرفه درطول پنجاه سال گذشته در ایاالت متحده سقوط کرده است.

مانند تعطیالت طوالنی و روحیۀ کار برای پیشرفت بشر را دارد. بسیاری از معلمان 

توانند در این حرفه، حتی به عنوان یک خدمات تاثیر کارهای خوبی که میتحت

شان آموزانآیند، و به دنبال این هستند که دانشعمومی، انجام دهند به این حرفه می

جربه کنند. اما حاال بیش از همیشه، معلمان پاداش کمتر و سختی لذت یادگیری را ت

شان گیازخودگذشتو شان به دانش کنند. اکنون تقدیس عشقبیشتری را دریافت می

یابند. این لحظۀ بحران در حرفۀ تعلیم است که برخی تر میبرای رشد بشر را سخت

 گشاید.بخش میمعلمان را به روی رویاهای رهایی

شوند اما بسیاری همچنان به روی احساس و جذبۀ آرمانیِ دگرگونی گشوده میها آن

شوند که آموزش باید رها شود. ها جذب این عقیده میکنند. آناحساس ترس می

ها از اند. آنشوند چراکه مخاطرات سیاست مخالف را فهمیدهها دور میآن

هند. دکه قایق را تکان می ترسند، مانند افرادیشدن به عنوان رادیکال میبرجسته

ها درمقابل اقتدارها کاری بودند که در آنهای محافظهتنها سال 80و  70های دهه

ید توانبه این معنا بود که دیگر نمی 60ای از دهۀ های تودهایستادگی شد. سقوط جنبش
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ن شما اکنو کشند. چالشرا به چالش می سیستمای بپیوندید که های گستردهبه جمعیت

ه با خیال جای اینکپذیرتر. اگر بهسازد، و البته آسیبتر میشما را از نظر فردی نمایان

رسمی( باشید، در موضع مخالف  درون اجماع ایجادشده )برنامۀ آموزشیراحت 

ه ای کحقوق، یا نگرفتن دوره اخراج، یا نگرفتن ترفیع و کاهش هستید، خطر

خی کند. حتی در برین دست شما را تهدید میخواهید تدریس کنید، و مسائلی از امی

 کار افراطی بدل شوید.های محافظهگروه ی برایموارد ممکن است به هدف

کنم، ترس مانند رطوبتی در هوای اتاق معلق است. زمانی که با معلمان صحبت می

دربارۀ  ازاینکه بخواهند راحتکنند بیشکنم بیشتر افراد این ترس را حس میگمان می

آور است که آنچه در مسیر قرار دارد تنها آن صحبت کنند. پذیرش عمومی این شرم

ی هم اآموزان نیست، بلکه مخاطرات سیاسی و حرفهکردن همراه دانشسختی و تجربه

به  ازاینکند. پائولو، چیز دیگری هم هست که پیشهست که مخالف را همراهی می

آموزان. در ایاالت بخش توسط دانشییپذیرش پداگوژی رهاعدم آن اشاره کردم، 

آموزان به کارانه از سوی نیکسون و ریگان میل دانشمتحده ترمیمی محافظه

ی، گرایخطرکردن را کاهش داده است. اقتدارهای بازخیزگر چیزهایی ازقبیل شغل

های ، اخالق نفع شخصی، و رژیمحانات جدید و الزامات برنامۀ آموزشیامت

رۀ دربا آموزاناند. دانشآموزان تحمیل کردهشت به اصول را به دانشانگیز بازگماللت

در خواهند بدانند هر دوره چقتاب هستند. میو بی یافتن شغل نگران هستند. دلواپس

 ها با بیکاری وکند. آنو اعتبار برای بازار کار کمک می ها در کسب مهارتبه آن

ا را ههای پست آنه مدارس و دانشگاهکطح دستمزدها روبرو هستند، درحالیسقوط س

ر و محودهند! چنین محیط تجارتبیشتر تحت تعقیب قرار میبا امتحانات هرچه

 .تجربی مقاومت کنند آموزان در مقابل پداگوژیِ شود دانشگری باعث میسرکوب
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ترس که هنگام برگزاری کالس باالی سر معلم است را بررسی کنیم. ترس باید این ابر

ود. این شتنبیه شاید تنها آغاز انواع دیگر ترس باشد که مانع دگرگونی معلم میاز 

 هیها نامعقول هستند؟ معقول هستند؟ آیا مردم اینطور برای ترس از تنبترس

شدن به مخالفی موثر یا حتی پیش از تالش برای اند که پیش از تبدیلشدهاجتماعی

رس معلم تواند با توگویی میگوژی گفت؟ چطور پداکنندمخالفت خود را سانسور می

 آموزان مرتبط باشد؟پذیرش یا مقاومت دانشاز عدم

د کامالً کنیم، بایکنم وقتی دربارۀ ترس صحبت میازهمه، فکر میپیش     پائولو

انتزاع نیست.  یک« ترس»کنیم. شفاف باشیم که دربارۀ چیزی بسیار واقعی صحبت می

نیم. نکتۀ کبدانیم که دربارۀ چیزی بسیار معمول صحبت میکنم باید دوماً، فکر می

یابی دیگری که همین حاال به آن پی بردم این است، زمانی که در تالش برای دست

منجر به  کنیمها فکر میهستیم مسئله اینجاست که وقتی به ترس در این موقعیت

ود. این نیازمند شمان میخاباندیشیدن دربارۀ نیاز به شفافیتِ بسیار زیاد در رابطه با انت

هستند که  ایپیوسته است که به نوبۀ خود تجربیات واقعیهمها یا اعمال بنوعی از رویه

رویاهایم،  هایم وبطه با انتخابکنند. تاحدی که بیشتر و بیشتر در راترس را تحریک می

بودن را ناکه اساساً سیاسی و الحاقاً پداگوژیک هستند شفاف شوم، دالیلم برای ترس

به عمل  ام.بینی عواقب چنین تعلیمی کردهفهمم، چراکه شروع به پیشهم بهتر می

 کشد لزوماًآموزان را به چالش میدرآوردن نوعی از آموزش که منتقدانه آگاهی دانش

 کنند.کند که ما را تحریف میها کار میعلیه برخی اسطوره

 آیند. با بهمسلط در جامعه بیرون میکننده از ایدئولوژی های تحریفآن اسطوره

کشیم. وقتی خودمان را در ها، قدرت مسلط را هم به چالش میهچالش کشیدن اسطور

یگر ددادن شغل، از دانشگاهی به دانشگاه کنیم، مانند ازدستترسی واقعی حس می

 مکبدون دریافت پاسخ مثبت، یا ترس از اینکه کم رفتن برای ارائۀ برنامۀ آموزشی
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م بینیم، مجبوریاز دست بدهیم، وقتی همۀ این چیزها را می ماناعتبارمان را در حرفه

ایی برای همان بیافزاییم. باید محدودیتهایی را به روشنیِ اصیل رویای سیاسیروشنی

 مان ایجاد کنیم.ترس

ودن بکنیم که داشتن ترس معمول است. داشتن ترس ابراز زندهازهمه، تصدیق میاول

 مراهایم توانم اجازه دهم که ترسهایم را پنهان کنم. اما نمیست. من نباید ترسا

ام صریح باشم، سپس یکی از حرکت کند. اگر دربارۀ رویای سیاسیناموجه و بی

نبودن در مسیر تحقق آن رویاست. ترس حرکتشرایط برای ادامۀ داشتن آن رویا بی

نم آموزنده کلحظه، در تفسیر این مسئله تالش میکننده باشد. در این تواند متوقفمی

ایی هحال، باید محدودیتام. بااینباشم. اکنون حق داشتن ترس را به رسمیت شناخته

 کردن به معنای پذیرش آن است. را ایجاد کنم تا ترسم را اصالح کنم. اصالح

 کردن آن؟جای انکاربه     ایرا

دربارۀ ترسم سخنرانی عمومی کنم. اما، نیاز به  بله. البته نیازی ندارم     پائولو

سازی ترسم هم ندارم و نباید انکارش کنم، برای اینکه نام دیگری بر آن نهم عقالنی

د، شروع کنیتان میسازی ترسای که شروع به عقالنیترسم. لحظهو احساس کنم نمی

 کنید.تان میبه انکار رویای

خواهی از ای که میآید، دربارۀ جامعهداری می ترس از رویایی که در سر     ایرا

 های دیگر بسازی یا خراب کنی.خالل تعلیم یا سیاست

تان بله! ترس دقیقاً به این دلیل در شما وجود دارد که رویا دارید. اگر رویای     پائولو

نیروهایی  تان ازحفظ وضعیت موجود باشد، پس از چه چیزی باید بترسید؟ شاید ترس

ستی بینی؟ دیگر مجبور نیکنند. میکه در جامعه علیه وضعیت موجود مبارزه می باشد

ترست را انکار کنی، چراکه در محافظت از وضعیت کنونی قدرت نخبگان را پشت 
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نون ترسید که اکهایی میتان دگرگونی است، از واکنش قدرتخود داری. اگر رویای

 در قدرت هستند. 

ته باید کنید. بنظرم دو نکتان را انکار میکنید، سپس رویایتان را عقالنی اگر ترس

رس آید و انکار تتان میدربارۀ این موضوع کامالً واضح باشد: ترس از رویای سیاسی

 تان است.انکار رویای

هد دطور واقعی در معرض تجربیاتی قرار میساخت رویای دگرگونی شما را به     ایرا

دست نیاورید، آنگاه از ورود ا اگر آن تجربیات را بهآمیز هستند، امکه مخاطره

ی هم فکر گرایکنید. اما پائولو، بیا دربارۀ قهرمانتان به واقعیت جلوگیری میرویای

 بودن است، کسی که رویایکنیم، حتی خودنماییِ قهرمانانه، که اغلب همراه رادیکال

فداکردن خود، وجود دارد که گرایی، ای در قهرماندگرگونی انقالبی را دارد. جذبه

بسیاری از مردمی که خواهان تغییر رادیکال هستند آن را دارند. ممکن است احساس 

ر دهند که هیچ ترسی ندارند. این نیاز به انکابورند قهرمانانه عمل کنند و نشانکنند مج

 ند.کها تحمیل میدهند را بر آنکنند و تحریف کاری که انجام میآنچه احساس می

رس از این . تکندها را به فردی نابسنده بدل میکنند داشتن ترس آنممکن است فکر

لف برای های مختمنظر نشانۀ نابسندگی است، تا نشانۀ این باشد که در حال آزمایش راه

 تان هستید، تا آن را به واقعیت در جامعه تبدیل کنید.تحقق رویای سیاسی

ات گویی ترس نشانۀ این است که کار دگرگونیتحلیل تو کامالً متفاوت است. تو می

کنی، دهی. این بدان معناست که مخالفتی انتقادی میرا به درستی انجام می

ای برای تغییر اجتماعی. رویایت در حال ورود درگیرکردن وضعیت کنونی در ستیزه

 ر.ناپذیبه واقعیت است، با ستیزه در تاریخ، و تحریک واکنش و خطر اجتناب
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 هاها و ترستواند به ما بیاموزد: محدودیترس چه میت

تان ن رویایساختتان را به عنوان نتیجۀ تالش برای عملیهرچه بیشتر ترسپائولو     

بینی؟ ایرا تان را عملی سازید! میگیرید چطور رویایبه رسمیت بشناسید، بیشتر یاد می

م. اشان نداشتههایدربارۀ ترسهای بزرگ این قرن ای با انقالبیمن هرگز مصاحبه

توانم این ام. نمیهایش نپرسیدهدربارۀ ترس« 1فیدل کاسترو»طورمثال هیچوقت از به

با  طورمثالالعادۀ دیگر، بپرسم. یا به، یک انقالبی فوق«2برالامیلکار ک»سوال را از 

شان رویاهایها به ها احساس ترس کردند، تاحدی که همۀ آناما همۀ آن«. 3گواراچه»

 ایمان زیادی داشتند.

کنم بسیار مهم است. این فهم از ترس چیزی اما نکتۀ دیگری وجود دارد که فکر می

شود به این شناخت برسم که انسان نوعی هستم. نیست که من را خرد کند اما باعث می

 هایی برای زمانی جلب کرد کهدادن محدودیتاین شناخت توجهم را به منظور ترتیب

گوید آن یا این کار را انجام بدهم یا ندهم. واضح است؟ باید ترس به من می

 هایی برای ترسم ایجاد کنم.محدودیت

کنی، را فهم می ایبخشی، و سپس امتیازاتی که بخشیدهابتدا امتیازاتی به آن می     ایرا

نخواهم داد ترسم، اما به ترسم اجازه توانم این را انجام دهم چراکه میگویی نمیمی

 مرا از انجام آن بازدارد.

هد داین چیزی است که تالش دارم بگویم. آنچه به عنوان یک نتیجه رخ می     پائولو

نی. کسازی ترس، منتقدانه آن را فهم میجای عقالنیاین است که در برخی لحظات به

دهد کند به شما اجازه میتان را محدود میسپس، به رسمیت شناختن ترس که عمل

                                                           
1 Fidel Castro 
2 Amílcar Cabral 
3 Che Guevara 
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ا هبه موضعی بسیار انتقادی برسید. جایی که با توجه به روابط دیالکتیکی بین تاکتیک

 کنید به عمل کردن. منظورم چیست؟و استراتژی شروع می

ا، هها، شیوهها تنها میانجیتان است، تاکتیکاگر تصور کنید استراتژی به معنای رویای

کردن استراتژی هستند. این رابطه مادی ها، ابزارهای تحقق رویا، برایها، راهروش

مین ها اجازۀ نقض استراتژی را ندارند. به هتواند به دو قسمت تقسیم شود. تاکتیکنمی

یز های اقتدارگرا داشته باشید. چتوانید تاکتیکتان نمیکردن رویاهایدلیل برای مادی

تر فضایی را د، بیشها را وارد یک توافق کنیدیگر: هرچه بیشتر استراتژی و تاکتیک

 کند.تان را محدود میشناسید که اعمالمی

طور تاریخی ممکن نیست نوع شوید که امروز بهدر برخی لحظات، مثالً متوجه می

شوید. این زمانی است که سادگی سرکوب میخاصی از عمل را انجام دهید چراکه به

که در آن لحظه غیرممکن  دانیدتان اهلی شده است. میوبیش بواسطۀ نظمتان کمترس

دا کنید تا فرروید! و صبر میمتر را پیاده می 800است یک کیلومتر را پیاده بروید. پس 

شود رفت. البته یکی از مسائل متر دیگر را هم می 200بیشتر راه بروید، درحالی که 

 ید!یابها نمیجدی این است که چطور جایگاه محدودیت را بفهمیم. این را در کتاب

کردن به آن ها را ایجاد کنید؟ با عملهمراه چه کسی آموختید که چطور محدودیت

 آموزید!شدن میآموزید. با تنبیهکردن میآموزید. با تجربهمی

شود. معلمان محدودیتکاربسته میهای آموزشی بهایدۀ مشابهی در سیاست     ایرا

زند. هر عملی برای دگرگونی آموبخش را با انجام آن میهای انجام آموزش رهایی

ای هسیاسی نیز همینطور است. درکنار تالش برای تغییر، نحوۀ انجامش و محدودیت

های واقعی آموزیم، محدودیتها را میآموزیم. زمانی که محدودیتآن عمل را می

های اجتماعی، دربارۀ اینکه در شرایط کنونی چه میزان مان یا دیگر عرصهدر کالس

یابیم. سپس بازخورد تواند انجام شود به حدی از دانش واقعی دست میاز کار می
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مان سازد حرکتتواند بیهای وحشی ترس که میمان ما را از فانتزیهایواقعی تالش

 ها باتواند وقتی در شناخت محدودیتهایی که میدارد، و فانتزیدر امان نگه می

ل ترسمان را انکار کنیم و قهرمانانه عمکنیم باید شویم و احساس میشکست مواجه می

مان را خوب مطالعه کنیم، تصور سوی ستیزۀ افراطی براند. اگر واقعیتکنیم، ما را به

نیم، کخاطر مخالفت شجاعانه را برجسته نمیمان بهکنیم، تنبیه آیندهسرکوب نمی

ها یتمان درون آن محدودمان را امتحان و مداخالتدرعوض شرایط واقعی سیاست

کنیم. این بدان معناست که معلمان باید نگرشی بسیار تجربی را در را طراحی می

ی های دگرگونهای تجربی در همۀ سیاستهایشان پیش بگیرند. اما نگرشکالس

مشترک است. ممکن است بگویید سیاست داخل و خارج کالس نیازمند پژوهش 

تان های مداخالتنتایج و محدودیتکنید تا تان را بررسی میمداوم است. میدان عمل

اید. د یا رفتهها برویتوانید فراتر از محدودیتکنید چقدر میرا ببینید. سپس کشف می

توانند به معنای پتانسیل دگرگونی دانشها در کالس میطورمثال این محدودیتبه

رای بآموزان ها نقض گشادگی دانشآموزان باشند. یک راه فراتررفتن از محدودیت

بخشی است که توسط معلم عرضه شده است. شما موضوعات پذیرش انتخاب رهایی

وجود های، و نابرابری طبقاتی را ب، جنگ هستهزدگیجنسیتمثل نژادپرسی، « درستی»

ایتان هکنید، کسانی که صحبتآموزان دریافت نمیآورید، و هیچ پاسخی از دانشمی

موز بروید، آباشند. اگر فراتر از میل و توانایی دانشمند شنوند که عالقهرا تا جایی می

ا. هبینید، مقاومت آنشان کار کنید، نتایج را مییا اگر خارج از زبان یا موضوعات

 تغییر ندارد. های واقعیِمند ریشه در پتانسیلنظامطور رویکرد شما به

سازماندهی عملی های واقعی در مدرسه یا دانشگاه راهی دیگر برای نقض محدودیت

 1973بار است. این در سال اما در عمل فاجعه« درست»جویانه است که در انتزاع ستیزه

شناس نژادپرست شروع به سخنرانی کرد. در دانشگاهم رخ داد، زمانی که یک نسل
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خواست رخداد را مختل کند. من گروه کوچک ما از دانشجویان و معلمان فعال می

که اکثریت دانشجویان چنین عملی را حمایت نخواهند کرد،  این بحث را مطرح کردم

جای اینکه ما هرود بمی بیشتر پیشجویی و حاکمیت لیبرال دانشکده پس از این ستیزه

طور کار دانشکده را در خندق نگه داریم. بهرا متحد سازد تا اکثریت محافظه

 ویانجستیزهانگیزی در متقاعدساختن دیگران شکست خوردم و گروه شگفت

رال بود و حاکمیت لیب گرایانسخنرانی را مختل کرد. عواقب بعدی شکافی بین چپ

 گرایانعالوه، بخاطراینکه چپکه منجر به اخراج برخی معلمان رادیکال شد. به

جای اینکه مسئلۀ دانشکده بشود نژادپرسی در مدرسه و ، بهندسخنرانی را تعطیل کرد

این یک قدم به جلو و سه قدم به عقب بود، به لطف تشخیصی «. آزادی بیان»جامعه، شد 

توانیم داد که میهایی که بعداً برگشت نشانها. محدودیتغلط از محدودیت

انیم، و پایان برسنژادپرست را درگیر بحثی عمومی کنیم، مشاجره را به نفع خود به

 نژادپرسی را افزایش دهیم. دربارۀ ماهیت آگاهی

 یشاگر معلم تالش کند از خالل گشاکنند. ند که معلمان را کنترل میاقتدارهایی هست

ای که آغازکرده بسیار کوچک است، فشار فشار بیاورد که برای پروژه ایسیاسی

ی اواکنش رسمی را احساس خواهد کرد، اشکالی از واکنش یا سرکوب، که نشانه

تفاده ، در این موقعیت، با اساندها در این لحظه پا پیش گذاشتهاست از اینکه محدودیت

رای توانستم ببینم که حاکمیت بای که باال ذکر کردم، میها. در واقعهاز این نوع روش

دهد، اقدام به هایی که جایگاه چپ را در معرض تهدید قرار میاین رخداد با شیوه

ه ی داشتای تاکتیکنشینیکند. سرکوب ما را مجبور ساخت تا عقبمی بسیج نیروها

باشیم و شیوۀ جدیدی برای کار کشف کنیم. اگر اخراج شدید، به عنوان عاملی در آن 

شدن معموالً افراد را در مکان پاک شدید و باید جای دیگری شروع کنید. اخراج

کند. در بسیاری موارد معلم را ساکت تری میمدار محتاطشان سیاستجایگاه بعدی
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های زیادی از شان را بدهند. نمونهخرج خوانوادههایی که باید کند، مخصوصاً آنمی

ند. اایم که در تمام سطوح آموزشی در ایاالت متحده اخراج شدهمعلمان رادیکال داشته

کردن بسیاری از معلمان کافی است. دادن شغل برای ساکتتهدید صرف به ازدست

 دهند یا از آنکنند، آن را سامان میرسمی صحبت می از برنامۀ آموزشی معلمانی که

 هایی از آن هستند.شوند نمونهمنحرف می

آوردم زمانی که به تازگی تحصیالت تکمیلی را تمام کرده یاد میپائولو همچنین به

افول  60های دهۀ بودم، به عنوان یک استاد کارم را شروع کردم، زمانی که جنبش

ه پذیرش آزاد قرار بود و دانشگاهم مورد حمالت سیاسی علی 1972کرده بود. سال 

می و آداب نخبگانیِ قدی ها خواستار بازگشت به برنامۀ آموزشیگراگرفته بود. سنت

رفتاری سابق بودند. اقتدارهای حقوقی و بخش خصوصی خواستار مهارکردن 

ها مبارزه برای پذیرش آزاد در آموزش بودند، یکی از آن 60ای دهۀ های تودهجنبش

های آموزش و تند سیاستِ برابری را وارونه کنند و هزینهخواسها میعالی بود. آن

ترتیب موج حمالت دیگر خدمات اجتماعی را برای مردم کارگر کاهش دهند. بدین

در نیویورک آغاز شد، سال اولم  1972به پذیرش آزاد و شهریۀ رایگان در بهار سال 

 به عنوان استاد دانشگاه.

س دانشگاهی بزرگ برای نشستی اضطراری آورم که در تاالر کنفرانخاطر میبه

ر بود. تبودیم، و در کنار یک استاد دیگر نشسته بودم، دوستی که ده سال از من بزرگ

تم ها چه کنیم، دسهای داغ دانشکده دربارۀ اینکه با تهدید کاهش بودجهدرطول بحث

رعت سرا برای صحبت باال بردم. به محض اینکه دستم باال رفت، دوست استادم به

دستم را گرفت و پایین آورد. با تعجب به او نگاه کردم و نگرانیِ واقعی، حتی معرفتی 

ی، خواهی شغلت را حفظ کناگر می»گرایانه را در صورتش دیدم. به من گفت، کلبی

ی که ای داشت. اما درسالعادهطبعیِ نیویورکی فوقاو یک لیبرال بود و شوخ« خفه شو!
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شدن بود. برای او احساس تاسف من به اشتراک گذاشت خفهدر آن لحظۀ بحران با 

 ترسد.کردن میکردم. احساس تاسف کردم که او از صحبت

به پولش نیاز داشتم و کارم -خواستم شغلم را حفظ کنماحساس ترس هم کردم. می

ه حال کرا دوست داشتم. دوسال طول کشیده بود تا آن شغل را پیدا کنم، بااین

ام در دانشگاه ویسکانسن بودم. هیچ استاد ارشدی آنجا گروه آموزشی دانشجوی برترِ

از من حمایت نکرد چراکه سیاستم از شبکۀ پسران پیر تخطی کرده بود. شنیدم یکی 

ا را از هام گذاشته بود تا دیگر دانشگاهنام و هجوآمیز در پوشۀ شغلیای بیها نامهاز آن

ی که از نه سال در دانشگاه و مدرک دکتریاستخدامم منصرف کند. بنابراین، پس ا

توانی تصور کنی که چطور همۀ کشور را دنبال کار گشتم. در جیبم داشتم، حاال می

رس بار دیگر احساس تهای مخالفت در ایاالت متحده است. یکاین تنها یکی از هزینه

. تز دکردم چراکه همۀ اعضای کمیتۀ دکترایم به دالیل سیاسی اخراج شده بودنمی

دکترایم را اندکی پیش از انقضای قرارداد استاد ارشدم تمام کردم. هنوز در تاالر 

نشسته بودم، این عادتم بود که دستم را باال بگیرم،  1972کنفرانس دانشگاهم در سال 

م، اآموزشی زبان انگلیسی های اضطراری صحبت کنم. آن سال در گروهو در نشست

ان مواجه شده بودم، و در کالس خودم پنج بار در طول کاربا اخراج توسط محافظه

لم ام کرد، اما موفق شدم شغپنج ماه شاهدش بودم. دوران سختی بود که تقریباً زخمی

را حفظ کنم و سیاستم را پیش ببرم، با احساس ترس. هر سال پژوهشی در شرایط 

 سیاسی جدید برایم بود.

 هست.سیاست، پژوهش هم -حق با توست     پائولو

خطر در بایگانی محصور نشده است. اما پژوهشِ چندان نجیبی نیست، بدون    ایرا 

عمل سیاسی را.  ها را بفهمم، این آزمونتوانم ترس از انجام این سنخ پژوهشمی

« یرویای»کنی. خود را برای کنی خود را فاش میای که شروع به مخالفت میلحظه



 97    ها و مخاطرات دگرگونی چیست؟ترس

 شده افشاءشان ساختهتوسط اقتدارها و حامیانکه « رویایی»خواهی و علیه که می

 کنی.می

 رغم ترسکردن بهعمل

د که در شناسیهای تشکیالتی را تاحدی میمسئله این است. اما محدودیت     پائولو

کردن هرگز کنید. به همین دلیل است که بدون عملتان کار یا عمل میموقعیت

 دارد را بشناسید. هایی که برایتان وجودتوانید محدودیتنمی

هایی که برای عمل وجود خاطر محدودیتبه 1972دوست استادم در سال      ایرا

زآن اکرد و پیشای داشت که باید از آن نگهداری میداشت متوقف شده بود. خانواده

 یک شغل را از دست داده بود.

ال، در مورد طورمثتان است. بهشدن بواسطۀ ترسکردن بدون فلجمسئله عمل     پائولو

معلمان، این خیلی خوب است که در فضاهای مختلف خطر کنیم، نه فقط در مدرسه. 

. کنش است های واقعیِکنم، چراکه یکی از بخشصحبت می« مخاطرات»اکنون از 

یزی خلق چکنید. و اگر خطر نکنید، هیچتان فرمان ندهید، دیگر خطر نمیاگر به ترس

 ، برای من امکان زیستن وجود ندارد.کنید. بدون خطرکردننمی

راکه ترسیم چکنیم. میبیا فرض کنیم در دانشکدۀ آموزش یک دانشگاه کار می

تالشیم تا چیز جدیدی انجام دهیم. آنچه هولناک است این است که آنچه را درحال

 طور جدیتوانیم انجام دهیم چیزی نیست که بتواند بهها میدر برخی دانشکده

ا به مخاطره اندازد. اما تشکیالت اینقدر نگران حفظ خود است که اجازۀ تشکیالت ر

دهد، حتی چیزی ساده. پس از رویارویی با هرچیزی که بتواند به آن نه! بگوید را نمی

اختن سترسیم. اما همانطور که قبالً گفتم، درحال شفافحساسیت تشکیالت می

نم کخواهیم انجام دهیم. فکر میرا میدانیم چه کاری وبیش میمان هستیم. کمانتخاب

یکی از اولین چیزهایی که باید انجام شود آغاز شناخت فضایی است که در آن هستیم. 
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های آموزشی مختلف دانشکده، رئیس دانشکده و این به معنای شناخت گروه

رویکردش، فهمش از جهان، جایگاه ایدئولوژیکش و انتخابش است. نیاز داریم 

های آموزشی مختلف بشناسیم. این نوعی از پژوهش است. من آن ر گروهمعلمان را د

 نامم.نهاد می« نقشۀ ایدئولوژیک»را تهیۀ 

 توانیم حسابچه کسی می یفهمیم در لحظات خاص روبا انجام این، دیر یا زود، می

کردن بهترین راه خودکشی است. مواجهۀ عاشقانه با شیر غیرممکن کنیم. تنها عمل

 توانید حساب کنید و با چه کسی باید بجنگید.ید بدانید روی چه کسی میاست! با

توانید شروع کنید به بودن با دیگران و تنها وبیش آن را بدانید، میتاحدی که کم

 دهد.نباشید. احساس تنهانبودن ترس را کاهش می

. زمانی کنمبودن آموزش پافشاری میاجازه بده اکنون بگویم، چرا مداوماً روی سیاسی

ام بود که به عنوان یک آموزگار دربارۀ سیاست و آموزش صحبت در زندگی

ترین لحظۀ من بود. زمان دیگری بود که شروع به صحبت لوحانهکردم. این سادهنمی

لوحانه بود، زمانی که های سیاسی آموزش کردم. آن لحظه کمتر سادهدربارۀ جنبه

حال، همچنان فکر در لحظۀ دوم، بااین ( را نوشتم.1970) دیدگانپداگوژی ستم

ینم بهای سیاسی دارد. اما حاال مینیست بلکه تنها جنبه کردم آموزش امر سیاسیمی

ودن ببینم که آموزش دارای کیفیت سیاستکه آموزش خودِ سیاست است. امروز می

دهد. آموزش سیاست است و سیاست استعداد است، که فرایند یادگیری را شکل می

بخش این حس است، برای معلمان رهایی موزشی دارد. ازآنجاکه آموزش امر سیاسیآ

 آفریند که هنگام تعلیم کمی احساس ترس کنند.را می

رس بودنِ آموزش تسپس زمانی که از این بابت متقاعد شدم، و قانع شدم که سیاست

من سوژۀ  .نکردم دهد تلقیبرد، ترسم را مانند شبحی که به من دستور میرا از بین نمی

ترسم هستم. این فرمانروایی بر ترس زمان زیادی طول کشید تا اتفاق بیافتد. وقتی که 
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شایعات یک کودتا سربرآورد، بسیاری از مردم در برزیل ترجیح  1964در اوایل سال 

شان، ترجیح دادند بگویند هایترس« کنترل»ها را باور نکنند. به جای دادند آنمی

کردم کودتا ممکن کن است. احساسات من متفاوت بود. احساس میکودتا غیرمم

خاطر ا بهکردم که ممکن است اتفاق نیفتد. پیش از کودتاست، بااینکه به این فکر تکیه

ا، ی داشتم. پس از کودتسیستمبینی مردم در آن زمان ترس کمتری از حرکت خوش

ترس برای همه یکسان کردن طورکلی فزونی یافت. کنترلهای همه و من بهترس

ام مثال تجربهطورتان بستگی دارد. بهنیست. به شدت عمل بستگی دارد. به نتایج عمل

 گویم تاکیدخندد( هربار که این را میدر زندان برای من بسیار خوب بود. نه؟ )می

 کنم که خودآزار نیستم! اما چیزهای زیادی در زندان یاد گرفتم.می

هفتاد و پنج روز را در زندان سپری کردم.  1964ر سال چند ماه پس از کودتا د

های زندان، انواع روابط انسانی با تجربیات مختلفی آنجا داشتم، دربارۀ انواع سلول

افرادی که در زندان بودند و افرادی که ما را به زندان انداخته بودند، چیزهای خیلی 

 آموخت.ام در تبعید هم چیزهای زیادی به من زیاد. تجربه

این دست تنبیهات برای معلمان هنوز در ایاالت متحده بسیار زیاد است.      ایرا

خاطر تعلیم رادیکال، مخالفت با سیاست مدرسه، یا سازماندهی تان را بهسادگی شغلبه

دهید، اما بسیار بعید است که به زندان بیافتید، مگر اینکه آموزان از دست میدانش

ها شدن تقریباً غیرممکن است. در این لحظه، آنپا بگذارید. تبعید برخی قوانین را زیر

 ستند.بودن با آن مواجه نیخاطر مخالفتنبیهاتی هستند که معلمان در ایاالت متحده به

کمیتۀ دکترای من در دانشگاه مدیسون در دوران ویتنام اخراج شدند چراکه علیه 

نه در مقابل نژادپرستی، جویاکرده بودند، و همچنین ستیزه جنگ صحبت

ا شغل و هو آموزش اقتدارگرا ایستاده بودند. اما به زندان نیفتادند. آن زدگیجنسیت

تل شان مخای داشتند و زندگی خانوادگیشان را از دست دادند، شکست حرفهحقوق



 پداگوژی برای رهایی    100

ها مجبور به نوعی تبعید داخلی شدند چراکه باید شهر را ترک شد. شاید بگویی آن

. شدندداشتند و دور میشان را برمیدادند، خانوادههایشان را پس می، خانهکردندمی

 توانی چیز بیشتری دربارۀ تجربیاتت در زندان یا تبعید بگویی، دربارۀ ترس؟می

ام دستگیر شدم لحظات سخت متعددی برای ازاینکه در کودتا در خانهپس     پائولو

 کنترل ترسم داشتم.

با پنج یا شش تن از همکارانم در سلول بودم، روشنفکران، یک روز بعدازظهر، 

داده  ها به مابانتازگی توسط زندانهار بهاای. نهای حرفهها، دکترها، لیبرالحقوقدان

از  انداختیم. بعضیازاینکه از آن غذای ناگوار بخوریم آن را دور میشده بود، اما بیش

پائولو »یس مرد وارد سلول شد و گفت، زدند. یک پلما ساکت بودند، بعضی حرف می

سپس گفت، «. حاضر!»آموز در مدرسه جواب دادم مانند یک دانش« فریره کیست؟

عاشق زندانیانی مانند تو هستم که حس اطاعت خوبی دارند، وسایلت را بردار و با من »

 «فهمی.وقتی رسیدی آنجا می»اما او فقط پاسخ داد، « کجا؟»پرسیدم، « بیا.

ر یک ماشین جیپ قرار داد و زمانی که جیپ در حال حرکت بود، احساس کردم مرا د

یست؟ روم؟ سرنوشتم چحاال به کجا می»پرسیدم، ترس مرا فراگرفته است. از خودم می

توانم به الزا اطالع دهم که توانم از آن بازگردم؟ چطور میروم که میآیا به جایی می

ران باشد. اش نگمکان چیزی است که باید دربارهقلبرای یک زندانی، ن« ام؟منتقل شده

دقیقه به راهش ادامه داد درحالی که ترس از چیزی ناشناخته به من  40 تا 30جیپ 

شدم اگر ترسم را کنترل نکنم، مرا نابود ور شده بود. در برخی لحظات متوجه میحمله

 خواهد کرد.

یاسی یان تجربۀ فردی و لحظۀ سای مبرای اینکه بتوانم تاحدی کنترلش کنم، رابطه

مقایسۀ وضعیتم با مشکالت کشور تا حدی  تری که در آن بودم ایجاد کردم.بزرگ

ام به اتیشدم که وضعیت طبقشد بتوانم ترسم را کنترل کنم. همچنین متوجهباعث می
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عنوان آموزگار ممکن است از من محافظت کند، حداقل در آن لحظه در کودتا. آن 

ترین لحظات گالویزشدنم با ترسم بود، بااینکه ترس را ر جیپ قویدقیقه د 40

 ازآن احساس کرده بودم، زمانی که برای اولین بار دستگیر شدم.پیش

زمانی که باالخره جیپ توقف کرد، پلیس مرا به یک ستوان پادگان ارتش تحویل داد. 

 ترس جدیدی داشتمنخستم از چیزی ناشناخته در جیپ،  حاال پس از کنارآمدن با ترس

کردم. در پادگان مرا در یک صندوق قرار دادند، نوعی صندوق که باید بر آن غلبه می

ای. یک روز و متر بود، بدون هیچ روزنهسانتی 90در  60کوچک که شاید ابعادش 

یک شب را در آن صندوق سپری کردم. زمانی که برای اولین بار پادگان را شناسایی 

هستم، ترسم از چیزی ناشناخته کاهش یافت، اما سپس ترس  کردم و فهمیدم کجا

دومی داشتم، آیا از نظر بیولوژیک در این جعبه دوام خواهم آورد، و چقدر مرا در آن 

نگه خواهند داشت. مطمئن نبودم بتوانم با همچین فضایی کنار بیایم. بدنم باید راه 

د دار بودنیوارهایش موجکرد، صندوقی که دماندن در یک صندوق را کشف میزنده

 ها تکیه دهم.توانستم بدون درد به آنرو نمیازاین

ردم تا از کپس از پذیرش اینکه در چنین صندوقی بودم، باید با اندازۀ فضا مقابله می

اثرات مخربش جلوگیری کنم، چگونگی نشستن و ایستادن و زانوزدن و چیزهایی از 

ها بودم، گروهبانی به سمت فکرکردن به ایناین دست. درحالی که عمیقاً درحال 

دانست تنها بودیم شروع به صحبت با من کرد. از طریق صندوق آمد و زمانی که می

دانم شما که هستید و همچنین استاد، می»به من گفت،  بای آهنی روی درشبکه

نشینید.  مدت طوالنی نایستید واید. بهدانم که بودن در چنین فضایی را تجربه نکردهمی

باید در صندوق راه بروید. هر یک ساعت من یا نگهبان دیگری که اینجا بود را صدا 

، کنید و بگویید باید به دستشویی بروید، حتی اگر نیاز نداشتید، فقط برای بیرون رفتن
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این نصیحت کمک زیادی به من کرد تا با ترسم در صندوق کنار « زود برنگردید.

 بیایم.

وانم تل کودتا اتفاق افتاد. اما از نظر کنارآمدن با ترس، همچنین میداستان من در طو

پوست در برزیل دربارۀ این العاده از سوی یک کارگر سیاهدرمورد اظهاراتی فوق

مسئله صحبت کنم که چند سال پیش رخ داد، زمانی که در حال بازدید از یک اجتماع 

ای با حضور حدود ت عمومیمسیحی، اجتماع مردمی کاتولیکی، بودم. آنجا نشس

تازگی پس از تبعیدم در سال بود، زمانی که به 1980نفر در جریان بود. در سال  1000

و بود. های اصلی سائوپائولبه برزیل بازگشته بودم. این اجتماع در یکی از محله 1964

نشست مخصوصاً برای ما بود که پس از شانزده سال جدایی، که از برزیل دور بودم، 

 وگویی با هم داشته باشیم.فتگ

چهره، قوی و قدبلند شروع به صحبت کرد. او گفت، در یک لحظه، این مرد خوش

های پیشنهادی این مرد در اینجا یاد گرفتم چطور بخوانم و چندین سال پیش، با طرح»

ه اما وقتی که شروع ب»کرد. او سپس گفت، و با دستش به من اشاره می« بنویسم،

وشتن کلمات کردم، همزمان با فهم بهتر اینکه جامعۀ برزیل چگونه عمل خواندن و ن

وانستند تکرده است، قویاً برانگیخته شدم تا این کار را با دیگر کارگرانی که نمی

بخوانند هم انجام دهم. و سپس تبدیل به معلم سوادآموزی شدم. شروع به تعلیم افراد 

ردم کنم که دیگر معلمان با من کردند. شروعها بکدیگر کردم، تا همان کاری را با آن

کردن همراه دیگران دربارۀ مشکالت برزیل، کودتا در برزیل و خشونت علیه به بحث

کارگران. یک روز پلیس آمد و مرا دستگیر کرد. مرا به دفتر رئیس بردند، مرکز پلیس، 

 «تا مرا به زندان بیاندازند.

زندانی  شدم تا با رئیس صحبت کنم وبرده میدفتر پلیس به زمانی که »سپس گفت، 

کر ها فکردن به هفت کودکم کردم. و هرچقدر بیشتر به آنشوم، شروع به فکر
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ترسیدم. زمانی که ماشین پلیس در مرکز توقف کرد، مرا پیاده کردم، بیشتر میمی

ارۀ تو بکردند و به دفتر فرمانده بردند. به من خیره شد و گفت، ببین، من اطالعاتی در

اثیر تگویند تو مرد خوبی هستی. رفتارت خوب است. اما تحتدارم. آن اطالعات می

ه ای، که نامش پائولو فریره است، و حاال با توجه بهای یک برزیلیِ بد قرار گرفتهایده

ین دهی. تو را به اینجا آوردم تا به تو بگویم، اهای این برزیلیِ بد به مردم تعلیم میایده

دهم برگردی، اما لطفاً تعلیم مردم بارت است، اولین هشدار، پس به تو اجازه می اولین

 «های این برزیلیِ بد را متوقف کن.با ایده

صحبت  ای که رئیس با مندر لحظه»پوست به دوروبر نگاهی کرد و گفت، کارگر سیاه

و  .کرد این وسوسه را داشتم که احساس خوشحالی کنم چراکه آزاد شده بودممی

م اتقریباً استفاده از پائولو فریره را تکذیب کردم. و به خانه آمدم درحالی که از آزادی

کردم، من آزادم! من آزادم! فرزندانم را در آغوش کشیدم و خوشحال بودم، گریه می

همسرم را بوسیدم و سه روز را بدون برگزاری هیچ کالسی سپری کردم. در روز چهارم 

این غیرممکن است، باید تعلیم را ادامه دهم. همزمان به خودم گفتم، به خودم گفتم، نه! 

توانم تعلیم را ادامه دهم. سرانجام ها نمیخاطر بچهخواهم چه کنم؟ بهام میبا هفت بچه

ها را شروع کردم. هفتۀ بعد دوباره به مرکز پلیس فراخوانده شدم، توسط دوباره کالس

انم چه دمانی. نمیا قبول نکردی، پس حاال اینجا میهمان مرد. او گفت، تو پیشنهادم ر

 «زمانی به تو اجازه خواهم داد بروی.

توانم سخنان این مرد را فراموش کنم، اظهارات او را! همیشه باید به او به عنوان من نمی

 یکی از بهترین آموزگارانم بیاندیشم، یکی از بهترین معلمانم.

 هایش و همسرشه شروع به فکرکردن به بچهو سپس او گفت که در زندان، دوبار

کرد. سرانجام برخی افراد مداخله کرده بودند و او آزاد شده بود. زمانی که بیرون آمد، 

 دوباره روی تعلیم پافشاری کرد.
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توانیم مسئلۀ ترس را در ارتباط با رویا ببینیم، این داستان زیباست چراکه در آن می

 کار آن کنترل کند.چطور آموخت که ترس را بدون ان

او گفت وقتی دوباره شروع به تعلیم کرد برای بار سوم به مرکز پلیس فراخوانده شد. 

ر آن زندگی ای که داند که تو نیمی از مردم محلهببین، به من گفته»رئیس به او گفت، 

نی؟ کشناسند. چرا اینجا را ترک نمیشناسی. و نیمی از مردم تو را میکنی را میمی

شوی و در محلۀ دیگری کنی؟ چرا از اینجا دور نمیپائولو فریره را فراموش نمی چرا

 «؟کنیکنی که کسی را نشناسی، چرا زندگی جدیدی را شروع نمیزندگی نمی

یمی از اه، آقای رئیس، بله من ن»پاسخی که به او به رئیس پلیس داده بود این بود که، 

ام را ترک کنم که باید نیمۀ انم درحالی محلهتوشناسم. چطور میام را میمردم محله

 «دیگر را هم بشناسم؟

کارگر داستانش را متوقف کرد و به من خیره شد درحالی که سکوتی عظیم این 

نشست بزرگ را فراگرفته بود. مطمئنم او سکوتی که توجه مردم را به آنجا جلب 

 «ا افتاد؟هه اتفاقی برای آنام، چو دربارۀ هفت بچه»کرد شنیده بود. سرانجام گفت، می

خاطرآوردن سخنانش ببین، من از به ای پاسخ داد!العادهاو سوالش را به چنین شیوۀ فوق

رزندانم خاطر فای در ترسم بود که دریافتم دقیقاً بهلحظه»ام! او گفت، خیس عرق شده

 بینی؟می« توانم ساکت بمانم!نمی

ده ها زنینده بود. ترس او بدان معنا بود که امید آنها برای آرویای او امید آن     ایرا

 ها به زندگی آمده بود.است، آیندۀ آن

ی ابله! رویای او کامالً واقعی بود، امید او و آیندۀ او. بدون امیدش هیچ آینده     پائولو

برای فرزندانش وجود نداشت. سپس با علم به آن بر ترسش غلبه کرد. ترس نتوانست 

ت. کردن همراه آن ساده نیسایرا این چیزی است که توضیح آن یا زندگیفلجش کند. 

العاده، این کارگر برزیلی، این داستان ترسش، زمانی پس از دیدن شیرینی این مرد فوق
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ردم. کوبیش احساس تغییر میکه نشست را ترک کردم آن شب در سائوپائولو، کم

 آن مرد ابعادی از شجاعت را به من افزوده بود.

اند برای چه کرد بدکارگر برزیلی به اجتماعی پیوسته بود که به او کمک می     ایرا

های شدیدی روبرو شده بود، بیش از آنچه معلمان در جنگیده است، اما با سرکوبمی

شان را از دست بدهند شوند، کسانی که ممکن است شغلجهان اول با آن روبرو می

 افتند.به زندان نمی بخشاما برای انجام آموزش رهایی

نم، ککردن برای رویای دگرگونی فکر میزمانی که به پیوستن به یک موقعیت و عمل

عنوان اش صحبت کردی، بهازاین دربارهگردم که پیشبازمی« نمایۀ ایدئولوژیکی»به 

فهمیدم، نمی 60دانم این را در دهۀ کردن خودم برای مخالفت. میراهی برای آماده

 خوبی سازمان نیافته بودند. حاال ارزش پژوهشتجربه بودند و بهها بیخیزش زمانی که

عنوان راهی فهمم، همچنین بهو آمادگی را برای رسیدن به شرحی مخالف بهتر می

برای کاهش ترس بواسطۀ کاهش اشتباهات و مخاطرات غیرضروری. اگر نمایۀ نهادی 

 از نظر سیاسی چه موضعی دارد، سپسای از اینکه هرکس دست آورید، نقشهدقیقی به

ا تاحدودی هتان را بشناسید، ببینید کدام زمینتوانید متحدانی بیابید، در ادامه دشمنانمی

غلط محل  بینیتنها شانس پیشکنند. این آمادگی نههای سیاسی را عرضه میگشایش

ین همچنکند به پیونددادن شما به فضا. دهد بلکه شروع میمخالفت را کاهش می

شدم که باید بیاموزم پیش از آمدن من به عنوان استادی جوان، تاریخ سیاست متوجه

ر اعتبار کنید اگتوانید خود را بیسادگی میدر دانشگاهم چگونه بوده است. به

لوحانه برخیزید و چیزی را پیشنهاد دهید که پیش از آمدن شما با آن مبارزه شده ساده

 است.

نند. او توانستند برای او مداخله کاستان تو دوستانی داشت که میپوست دکارگر سیاه

سادگی او هتوانست بکرد پس پلیس نمیدر پیوستگی با دیگران در اجتماعش کار می
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شهروندان »جو بتوانند تبدیل به را منزوی کند. او قهرمانی عاشق نبود. اگر معلمان ستیزه

کن یشهسادگی ما را رتوانند بهند، اقتدارها نمیدر پیوند با مدرسه یا دانشگاه شو« نهادی

 عنوان بیگانگان توصیف کنند. بنظرم انجام نمایۀ نهادی به این پیوستگیکنند یا ما را به

د. فکر نام دار« اعتبار انحراف»کند کند. روش سیاسی دیگری که کمک میکمک می

شروع عنوان بخشی مبه خطر نهاد است تاکنم این به معنای قبول برخی وظایف بیمی

های رسمی انجام از صحنه شناخته شوید. چیزهای زیادی است که مدارس و دانشگاه

تمان ریزی برای چگونگی تزئین ساخدهند، از خرید کتاب برای کتابخانه تا برنامهمی

آموزی و تجدیدنظر در نمرات. در کل، جامعه و تا داوری مسابقۀ مقاالت دانش

وسط ست که هر قطعه تانند آموزش اقتدارگرا هستند. اما به این معنا نیهای آن منظامزیر

ایی در دیوار هشده یا نزدیک به مخالفت دموکراتیک است. یافتن شکافاقتدار تسخیر

کند، مانند قراردادن قطعات کمتر مضر مدرسه یا دانشگاه برای ایفای نقش کمک می

ع آرامی شروایفای نقش کنید، بهدر اعتبار انحراف. اگر در انواع وظایف کوچک 

دواندن در زندگی نهاد. وقتی با انجام این کارها به رسمیت شناخته کنید به ریشهمی

 آورید که به شما اجازۀدست میشوید مانند این است که یک حساب اعتباری بهمی

 دهد.فضای بیشتری برای انحراف می

، پس تاحدودی مخاطره و ترس ناپذیر استمواجهه با پداگوژی و سیاست اجتناب

وجود خواهد داشت. شما موظف به انجام مداخالتی هستید که به وضعیت کنونی 

را  توانیم تسلیحاتیدقت بجنگیم، اما همچنین میزند. این مهم است که بهصدمه می

روی، بیاندوزید، برای برای مبارزه ذخیره کنیم. اگر اعتبارات انحراف، حق کج

خش، بآورید، برای تجارب رهاییدست میال مشروعیت بیشتری بهانتقادات رادیک

های مخالفت. شما یک خارجیِ مطلق و یک داخلیِ مطلق نیستید. شما یک برای برنامه

پا در زندگی نهاد دارید و یک پا خارج از آن. کسب این نوع از اعتبار بواسطۀ انجام 
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انید توکند. میتقویت می تان برای مخالفت رابرخی وظایف نهادی مشروع شانس

ام بخشد چراکه کاری برای زندگی نهاد انجتان در نهاد امتداد میبگویید این به زندگی

کند. بعدازهمه، تر میسادگی اخراج شما را برای اقتدارها سختاید. این بهداده

 مخالفت برای این نیست که سریع اخراج شوید!

 خندد(.بله )می     پائولو

وانید تتدریج میشدن نیست، اما برای مخالفت طوالنی، بههدف مخالفت اخراج     ایرا

گوش آب دهید، آنقدر آهسته تان پژوهش کنید و در قلمروتان سروهایروی تالش

ید به پوست در داستان تو. اگر بتوانتان برآیید، مانند کارگر سیاههایکه از عهدۀ ترس

از  توانید بیشتر پیش بروید. هیچ راهی برای جلوگیریتان امتداد ببخشید، میمخالفت

خطر، ترس، یا صدمه به وضعیت کنونی نیست، اما شاید بتوانید واکنش اقتدارها را 

ها، با چیزی مانند اعتبارات انحراف. داشتن آنمحدود کنید، با خارج از تعادل نگه

رزیل، که با کلیسا در باش خاطر رابطهپوست در داستانت بهکنم کارگر سیاهگمان می

آنجا و همچنین اینجا در ایاالت متحده نهادی مشروع و قدرتمند است، اعتبار انحراف 

عنوان آشنایانش نداشت بلکه درون یکی از داشته است. او تنها نیمی از محله را به

و  کرد که او را بیرون بکشدتر میاش بود، که این را برای پلیس سختارکان جامعه

نوان عخاطر ارتباطات او راه فرار کمتری داشت. همچنان او بهکند. پلیس بهحذفش 

ای هکرد، تا از فرصتبخش، باید روی ترس و عقایدش کار مییک آموزگار رهایی

 محیطش استفاده کند.

 آموزانترس از مقاومت دانش

االت ایخواهم اینجا از ترس متفاوتی صحبت کنم که معلمان در پائولو می     ایرا

 آموزان پداگوژیترسند که دانشها از این میکنند. آنمتحده دربارۀ آن صحبت می

بخش دگرگون های رهاییبخش را رد کنند. معلمانی که خودشان را به شیوهرهایی
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نند. کشان مقاومت میآموزان در مقابل دعوتکنند که دانشکنند اغلب شکوه میمی

 نتی دارند.آموزان اغلب انتظارات سدانش

آموزان به اکنون در ایاالت متحده مشکالت مربوط به نظم وجود دارد. دانش

هند. دها و الزامات نو هستند واکنش نشان میاقتدارهای بازخیزگری که پر از آزمون

بحران اقتصادی نیز تولیدکنندۀ اضطراب و پریشانی است. بازار کار ضعیف است، 

عًا آموزان سریافزایش است. پس دانششگاه روبههزینۀ زندگی باالست، هزینۀ دان

های الزامی ها با خشم از دورهخواهند بدانند ارزش بازاری یک دوره چیست. آنمی

های اصلی تجارت، ها از حرفهساختن آنکنند که با منحرفهنرهای آزاد صحبت می

یدی که ی تند جدهاکند، برنامهمی« تلف»شان را پرستاری، مهندسی، یا کامپیوتر زمان

 رانند.می 70سوی رکود دهۀ انسانی را بهعلوم

توانند با این آموزش شغل شان نگران هستند. چطور میآموزان دربارۀ آیندهدانش

 آموزان در ابعادگری دانشبخش با کلبیدست آورند؟ آموزگاران رهاییخوبی به

ند یابای میارائۀ رویای جامعهبسیار وسیع روبرواند. معلمان اغلب خودشان را درحال 

جویی ها است. حاال ستیزهآموزان آنهای نوری دور از جهان دانشکه به اندازۀ سال

آموزان زنده شده است، مخصوصاً دربارۀ آپارتاید در افریقای جنوبی برخی از دانش

و مسابقۀ تسلیحاتی و جنگ در امریکای مرکزی، اما مشکل نخستین یک دهه 

بخش است. دربارۀ این مسئله چه صحبتی های رهاییجای فرصتی بهگرایحرفه

 خواهی کرد؟

. اوالً، ای استبسیار واقعی آموزان مسئلۀاین ترس از ردشدن توسط دانش    پائولو 

آموزان دربارۀ شغل و پول نیست که جامعه را به این روز انداخته است. این تفکر دانش

شدن به مسیری خاص برای ایجاد این حال تبدیلدرمقابل، این جامعه است که در 

وجود  وستهپیآموزان است. برخی شرایط تاریخی و بسیار بهمشیفتگی در میان دانش
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 کنمآفریند. دوماً، فکر میآموزان دربارۀ پداگوژی را میدارد که انتظارات دانش

ست، برای رسمی نی موزش سنتی مشکلی برای برنامۀ آموزشیانتظار یک شغل پس از آ

آوردن ستدکنند هم مشکلی نیست. بهمعلمانی که از رویکرد انتقال دانش استفاده می

سازگار  سادگی با شیوۀ عادی تحصیلای است که بهگرایانهیک شغل انتظار بسیار واقع

وزان به آمهای سنتی اتفاق معمولی است که شیفتگی دانشاست. این برای کالس

ها موافق وضعیت کنونی هستند، شامل بازار کاری دهند. آنکسب یک شغل را پاسخ 

کنم هم آموزگار سنتی و هم آموزان باید وارد آن شوند. سوماً، فکر میکه دانش

بخش یا دموکراتیک، از منظر من، باید پاسخگوی انتظارات آموزگار رهایی

 تر باشم.بینآموزان باشند. اجازه بده واقعدانش

بخش، رویاهایی دارم که شاید کامالً متفاوت از رویاهای رهایی چراکه من، آموزگار

 انجام برسانم.ای غیرمسئوالنه بهآموزان باشد، حق ندارم وظایفم را به شیوهدانش

ها تعلیم بدهم که این دوره هیچ سودی ندارد اما توانم تنها برای این خواسته به آننمی

 ورند. این روشن است؟دست بیاکند که شغلی بهها کمک میبه آن

 این نکتۀ مهمی است. دوباره توضیحش بده.     ایرا

آموزان برای بخش هردو حق ندارند اهداف دانشآموزگار سنتی و رهایی     پائولو

نی آموزش های فتوانند جنبهشغلی انکار کنند. همچنان که نمیرا پرورش فنی و اعتبار 

ای تخصص فنی وجود دارد که آموزش از گرایانه بررا انکار کنند. نیازی واقع

موزان آبخش باید دربارۀ آن صحبت کند. همچنین نیاز دانشدیدگاهی سنتی یا رهایی

از  گرایانهای واقعبه پرورش فنی برای کسب صالحیت مشاغل مختلف خواسته

 آموزگاران است.

؟ چیست بخش دربارۀ این مسئله داردحال، تنها تفاوتی که آموزگار رهاییبااین

شان برای پرورش آموزگار سنتی و آموزگار دموکراتیک هردو باید در توانایی
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ین گرا اآموزان که برای مشاغل نیاز است، الیق باشند. اما سنتهایی در دانشمهارت

دهد که مرتبط با حفظ تشکیالت است. یک ای انجام میعمل را با ایدئولوژی

زان آمورورش کارامد باشد، در ساختن دانشکند در پبخش تالش میآموزگار رهایی

ای را فاش کند که بسیاری از طور علمی و فنی، اما تالش خواهد کرد ایدئولوژیبه

 آموزان را احاطه کرده است. انتظارات دانش

ط کند که انعقاد ایدئولوژی مسلای را عرضه میهای فنیآموزگار سنتی پرورش     ایرا

پرورش، سیاست انجام چنین کاری را فاش  .کندا تقویت میآموزان ربر آگاهی دانش

سائل کند، اما مها یا کارکردن را پیچیده نمیبخش مشاغل، حرفهکند. معلم رهایینمی

 کند؟ها مطرح میانتقادی را هنگام تعلیم آن

 ای در کار نیست.سازیبله! هیچ پیچیده     پائولو

شوند باید مورد انتقاد قرار زمانی که آموخته میهای شغلی در همان مهارت     ایرا

آموزانی را نیاز دارد که وارد بازار کار بگیرند چراکه شرایط کنونی جامعه دانش

 ای شوند. درنده

موزان آبله، این الزم است! چطور ممکن است پیش از دگرگونی جامعه دانش     پائولو

است  کیضحار کنند؟ بنظرم این انتظار مدانشی که برای بقاء به آن نیاز دارند را انک

 خندد(.)می

موزان آبخش درکنار لزوم پرورش دانشپس وظیفۀ ما به عنوان آموزگار رهایی     ایرا

های بسیاری است که به این منظور برای شغل، ایجاد سواالت انتقادی دربارۀ آموزش

از تواند این نیکس نمیآموزان باید کسب درآمد کنند، و هیچدهیم. دانشها میبه آن

ها را تحقیر کند. همزمان مسئلۀ پداگوژیک این است که را انکار کند یا این انتظار آن

چطور باید در پرورش مداخله کرد تا آگاهی انتقادی دربارۀ مشاغل و همچنین پرورش 

 ایجاد کرد.
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را در  ین جنبهبرم. اما اکنم یا زیر سوال نمینیاز به پرورش را انکار نمی     پائولو

کنم. هنوز آنچه غیرممکن است ، در کالس، تحلیل میسیستمانتقادم از کل 

؟ این بینیخندد( میام! )میبودن است چراکه من یک انقالبیکفایتآموزگاری بی

ید تر درگیر جستجویی برای دگرگونی باشیک تناقض خواهد بود. هرچه بیشتر جدی

موزان را به چالش آبه دنبال دانش باشید، بیشتر باید دانشتر باشید، باید بیشتر باید دقیق

-ای شوند که هنوز در آن زندگی میبکشید تا ازنظر علمی و فنی آمادۀ جامعۀ واقعی

نند، کآموزان از دوره تنها برای یافتن شغل و شادبودن استفاده میکنند. اگر دانش

 ای به چالشا دقیقاً در همان لحظهها رخندد( باید آنها را بکشید! )میتوانید آننمی

 کنید تا آماده شوند.شان میبکشید که کمک

بینند؟ همزمان هم بر مواد آموزان این را به مثابۀ یک اغتشاش نمیآیا دانش     ایرا

 کشید.ها را به نقد میگذارید و هم آندرسی صحه می

اقض به ا باید بفهمند تنهنه، این اغتشاش نیست. این یک تناقض است. آن     پائولو

تواند همزمان در مسیرهای مختلفی حرکت کند، که این معناست که کنش انسان می

تواند هم حاوی خودش باشد و هم نقیضش. مثالً همزمان که دانشجویان چیزی می

هایی رسشبخش باید پشوند، معلم رهاییمعماری یا پرستاری به شایستگی پرورانده می

های فقیرنشین، اینکه نیازهای دربارۀ چگونگی زندگی مردم در محلهرا ایجاد کند 

ها چیست. این کافی نیست که دانشجویان را آماده کنی تا فقط پزشکی و مسکن آن

برای ثروتمندان ساختمان بسازند و ثروتمندان را درمان کنند. همانطور که کافی نیست 

مۀ ن و پزشکی باید در برناهای مسکتنها برای فقرا احساس تاسف کنند. سیاست

 ادغام شود. آموزشی

ای و فنی مانند پرستاری، حسابداری، های تخصصی، حرفهاکنون، برنامههم     ایرا

ور طآموزد که بهای را میهای شغلیکامپیوتر، مهندسی، تجارت، و بازاریابی، مهارت
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 تقادی برنامۀکند. سویۀ انپیشبینی میغیرانتقادی دانشجویان را روانۀ بازار کار غیرقابل

های آزاد، در برنامۀ دانشگاه جای دارد. های هنرتقریباً تنها در برخی دوره آموزشی

ا، نه هشناسان، مورخان، معلمان ادبیات، در برخی دورهشناسان، فیلسوفان، انسانجامعه

ین اخواهند انتقادی بیاندیشند. تنها بخش کوچکی از ها، از دانشجویان میهمۀ آن

بازتاب درواقع به بررسی انتقادی کار، حرفه، یا سلطه در بازار کار اختصاص دارد. در 

های ها را به دوره(، برخی فصل1980) تعلیم انتقادی و زندگی روزمرهنام کتابم به

به عنوان یک موضوع بررسی شده است. « کار»ام که نگارشی اختصاص داده

ه به هایی کتفکیکی رادیکال وجود دارد میان برنامه حاضر در برنامۀ آموزشیدرحال

ترین یهایی که به انتقاددهند و برنامهترین شکل افراد را برای مشاغل پرورش میواقعی

اندیشند. این تفکیک تصادفی نیست، سیاسی است. این کارگران آینده را از شکل می

دا تفکر انتقادی را از پرورش ج طور کاملدارد. این بهفرار از ایدئولوژی مسلط باز می

 یستمسکارگران برای به چالش کشیدن سازی برای شغل توانایی کند. این نوع آمادهمی

 دهد.را کاهش می

ای کار های آموزشیبخش این است که اغلب در گروهمشکل آموزگاران رهایی

د، ندار ادهند، که کمترین گرایش به حرفه رکنند که کمترین آموزش شغلی را میمی

های نگارش، رسانه، و ادبیات را مانند من که در گروه آموزشی زبان انگلیسی دوره

ایم هدهم، همراه متخصصان زبان انگلیسی کمی که در دانشگاهم داریم. دورهتعلیم می

پر شده است از متخصصان تجارت، تکنولوژی، پرستاری، و کامپیوتر، که بواسطۀ 

از تشویش شغلی هستند. از ابتدا دانشجویانی که وارد  شان مملوهای اولیهبرنامه

دانند آموزشی که آنجا شوند میانسانی میهای علومهای من یا دیگر دورهکالس

ی اهای الزم برای بازار کار حاشیهشان و آموزششود نسبت به اهداف شغلیعرضه می

ارش که دورۀ نگخواهد بود. مایلم خاصیتی برای ضرورت ایجاد کنم، پس دریافتم 
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. حال که یک برنامۀ شغلی نیستتوانایی ایجاد اندکی آگاهی انتقادی را دارد، بااین

غلی های ششاید به این خاطر که خواندن، نگارش، و فکرکردن به عنوان اساس مهارت

اند، که برای همۀ مشاغل الزم هستند، بااینکه خود نگارش انتخاب شغلِی معین شده

تواند سواد انتقادی را در کنار است. معلم نگارش می جویاندانش محدودی برای اکثر

توانند موضوعات های نگارش میخاطر که دورهاینجهان شغل جای دهد، دقیقاً به

اجتماعی را به عنوان موضوعات اصلی برای پیشرفت سوادی تحلیل کنند. فنون نگارش 

وی ر ، پس کالس نگارش بههایی بیافریندبه موضوعات واقعی نیاز دارد تا ترکیب

ترین موضوع آموزش، یعنی پرورش شغلی، باز غیرانتقادی نتقادی رویمطالعات ا

 است.

بگذار با مثالت از دورۀ نگارش یا معلم نگارش ادامه دهم. به دو معلم زبان      پائولو

ی را اانگلیسی فکر کن. یکی متقاعدی ارتجاعی است که هیچ تغییر اجتماعی

کند هرچیزی که وجود دارد خوب است و باید همانطور بماند. او فکر می خواهد.نمی

ین باشند. شان شرمگخورند باید برای شکستکند کسانی که شکست میاو فکر می

داند که همکارش در اشتباه است. از منظر منافع تودۀ مردم، او معلم دیگر در مقابل می

داند که معلم بخش نیز میزگار رهاییداند که ارتجاعی در اشتباه است، اما امومی

زند، که بزرگترین نگارش سنتی از منظر طبقۀ حاکم حرف کامالً درستی می

 شان حفظ وضعیت کنونی است.گاهتکیه

بخش رویکردی متفاوت در زبان، تعلیم، و یادگیری دارد. او پس آموزگار رهایی

ط بان به طبقات اجتماعی ربای ایدئولوژیک است. زداند که زبان مسئلهخوبی میبه

بخش همچنین شود. اما معلم رهاییدارد، هویت و قدرت هر طبقه در زبانش بیان می

ت. گرایانه اسداند که امروزه استاندارهایی که بر زبان حاکم است بسیار نخبهمی

ر معلم ی دارند. اگدهایی که بر جامعه حاکمند نیز بواسطۀ زبانِ قضاوت استاندارقدرت
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عیارِ نخبگان م خوبی بداند که زبانِبخش بخواهد به شایستگی تعلیم دهد، باید بهرهایی

است که دارای ارزش است. دستیابی به این معیار زبانی برای مردم معمولی از طبقاتی 

ش بخش بدون سرزنتر دشوار است، چیزی که معلم رهاییبا زمینۀ اقتصادی پایین

سیاسی  هایپذیرد. با فهم جنبهشان با کاربرد درست میخاطر مشکالتآموزان بهدانش

ر خاطآموزان بهبخش از سرزنش دانشو نخبگانی کاربرد استاندارد، معلم رهایی

کند. با دانستن همۀ این چیزها، معلم ها با اشکال حاکم اجتناب میتصادم زبان آن

ی استاندارد بر انگلیس کند که باید به تسلط خوبیآموزانی کار میبخش با دانشرهایی

 و کاربرد درست دست یابند.

گویی انگلیسی استاندارد یک مهارت شغلی و اجتماعی است که می    ایرا 

بخش مجبور به تعلیم کاربرد آموزان باید دارای آن باشند؟ آموزگار رهاییدانش

 درست است؟

ن شیوه زبانی را به ایبخش باید این را بداند، یا مشکالت بله، معلم رهایی     پائولو

شود مفهومی عمیقاً ایدئولوژیک است، اما تعلیم خوانده می« استاندارد»ببیند. آنچه 

 کاربرد درست در کنار انتقاد از پیامدهای سیاسی آن ضروری است.

بخش حق حاال سوال این است که با دانستن همۀ این چیزها، آیا آموزگار رهایی

تم من یک انقالبی هس»د را دارد؟ آیا او حق دارد بگوید ندادن کاربرد استاندارتعلیم

نه. از نگاه من، او باید این امکان را برای « دهم؟پس انگلیسی استاندارد را تعلیم نمی

زرگ مند شوند اما اینجا تفاوتی بآموزان ایجاد کند که از انگلیسی استاندارد بهرهدانش

هور گرا قوانین انگلیسی مشکه یک سنتمیان او و معلم ارتجاعی دیگر است. درحالی

ای که در این قوانین مندرج دهد، تسلط ایدئولوژی نخبگانیخندد( را تعلیم می)می

بخش کاربرد استاندارد را برای دهد. معلم رهاییآموزان افزایش میاست را بر دانش

ۀ نامیمون ظیفکه که تمام عناصر ایدئولوژیک این ودهد، درحالیها تعلیم میبقاء به آن
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ربارۀ توانند دکنم معلمان اینطور میبینی؟ فکر میگذارد. میها به بحث میرا با آن

شان از کاربرد استاندارد آموزان و همچنین ترسپذیرش دانششان از عدمترس

 بیاندیشند.

العه ای مطهای فنی را به دلیل واقعیات سیاسیما کاربرد استاندارد و مهارت     ایرا

آموزان و معلمان با آن روبرو هستند، این واقعیت که جامعه هنوز کنیم که دانشمی

گرا نیست که استاندارهای نخبگانی بر آن تسلط نداشته باشند. آنچه برای تساوی

رد آموزان بر کارببخشی هستند که تسلط دانشهای رهاییمداخله نیاز داریم شیوه

کنند ها را تشویق میکه آندهند، درحالیرا افزایش می های شغلیدرست و مهارت

ند. نابرابر بازار کار را به نقد بکش یژۀ خودشان احترام بگذارند و ماهیتکه به زبان و

لیم کارگری آغاز به تع ای است که از زمانی که در دانشگاهِاین وظیفۀ توامِ پیچیده

ور طنقد سلطه به های زبانی وکردم توجهم را به خودش جلب کرد، برای بسط مهارت

 همزمان.

حبت گرفتم، زمانی که با معلمان صای است که در برزیل میبله. این موضعی     پائولو

کردم. یک یا دو سال پیش، کنگرۀ معلمان زبان پرتغالی در برزیل را افتتاح کردم. می

 ام، دقیقاً دربارۀ این صحبت کردم که شکل استاندارد یا کاربرد درستدر سخنرانی

ای دموکراتیک جذب شود. این مشکل بسیار بزرگی تواند در پداگوژیچگونه می

ای وجود دارد میان برای معلمان در برزیل است چراکه تفاوت طبقاتی گسترده

ها نند. آنکای که کارگران صحبت میکنم و پرتغالیای که من صحبت میپرتغالی

ان نیز شمتفاوت است. ساختار اندیشه ها کامالًدو جهان زبانی متفاوت هستند. نحو آن

متفاوت است. مثالً مسئلۀ مطابقت فاعل و فعل از یک طبقه تا طبقۀ دیگر در برزیل 

 کامالً متفاوت است.
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 آموزان معمولی ثابت کنندای برزیل، اول باید به دانشبنظرم معلمان در مناطق توده

ایی کنند که زبان مردم به همان زیب گذارند. دوم، باید اثباتکه به زبان مردم احترام می

شان انشان ایمان پیدا کنند، از زبها کمک کنند تا به زبانزبان ما است. سوم، باید به آن

ر شان کشف کنند. چهارم، معلمانی که دشرمگین نباشند، بلکه زیبایی را در کلمات

ر زبانی هم دستوکنند باید نشان دهند که شکل معمولی زبان میان مردم معمولی کار می

ها نامحسوس است. شیوۀ عادی گفتارشان نیز قوانین و دارد که در آن لحظه برای آن

شود. اگر ها وجود دارد چراکه به آن زبان صحبت میساختارهایی دارد. زبان آن

شود، پس ساختاری دارد. اگر ساختار دارد، پس قوانین دستوری هم دارد. صحبت می

ارد، که ای ناشناخته وجود ددستور زبانی نانوشته و زیبایی پشت این گفتار معمولی،

اختن سکند. برای سازماندهی چنین دانشی و شفافالبته طبقۀ حاکم به آن توجهی نمی

آن برای مردم، سلطۀ اشکال نخبگانی و بنابراین خود طبقۀ نخبگان، باید به چالش 

 کشیده شوند.

ای که رغم زیبابودن، این شیوهیند، ببین، بهآموزان بگودرنهایت معلمان باید به دانش

خاطر مسائل سیاسی قدرت، نیاز کنی مشمول مسئلۀ قدرت هم هست. بهصحبت می

رای منظور بقاءات در مبارزه بداری بدانی چگونه بر زبان مسلط تسلط پیدا کنی، به

 دگرگونی جامعه.

است  تعلیم دهی، ممکن د، اما پائولو اگر تو کاربرد درست راشاید کسی از من بپرس

آموزان طبقۀ فقیر یا کارگر ایدئولوژی حاکم را از طریق کاربرد نخبگانی دانش

دریافت کنند. بله! این یک خطر است. اما ایدئولوژی مسلط تنها از طریق زبان یا مدرسه 

های دیگر بازتولید در جامعه وجود دارد، و زبان تنها یک شود. راهبازتولید نمی

یم آموزان طبقۀ کارگر انکار کنتوانیم برای دانشاست. برای من، آنچه نمیمکانیسم 

این است که فهم برخی از قواعد دستور زبان مشترک با طبقۀ حاکم است. فهم اشکال 
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کند. شاهدی که باید در زمانی نمی ها سختنخبگانی تنها بقاء در مبارزه را برای آن

ا نیاز هآموزان ارائه شود این است که آنبه دانشدهیم که شکل استاندارد را تعلیم می

ه خاطر بقاء، بلکه فراتر از همه برای مبارزۀ بهتر علیه دارند به آن مسلط شوند نه فقط ب

 طبقۀ حاکم.

را « بقاء»حال باید واژۀ بخش است. باایناین معرفتی سیاسی برای معلم رهایی     ایرا

س آموزان را پکارانه است که معلمان و دانشمحافظهمفهومی « بقاء»نقد کنم، چراکه 

ایجاد ترسی با « بقاء»دهد. واژۀ در موضع دفاعی قرار می 60گرایی دهۀ از تساوی

ازآنچه نیاز است فضای آموزشی را در ایاالت متحده مسموم کرده است. ترس بیش

سوی ا بهر آموزشیاران کمک کرده است تا برنامۀ کآموزان برای بقاء به محافظهدانش

 آموزان، معلمان و والدینگرایی و بازگشت به اصول سوق دهند. ترساندن دانشحرفه

 رۀ اخیر برای خردکردن برنامۀ آموزشیِکاران در دودربارۀ بقاء، به محافظه

ای باقی مانده بود. از زاویه 60ای کمک کرده است که از دهۀ دموکراتیک و تجربی

وسط ای غیرضروری تازحد دربارۀ بقاء پدرگراییبت بیشدیگر، باید بگویم صح

ا هآموزان در کنارآمدن با بازار کار درنده بسیار زیرک هستند. آنمعلمان است. دانش

ۀ گستاخی نقشی به موثری برگدانند که ارتباطات، پرخاشگری، اقبال، اراده، و می

، و آموزش انتقادی، و هاآموزان به مدارک، مهارتکنند. دانشبازی می شانمدرک

ها از تصویری هشداردهنده از واقعیت سودی نظارت بزرگساالن نیاز دارند، اما آن

ه بگرایی و بازگشت به اصول که مانند کلیدهای ورود برند، جایی که حرفهنمی

اری کشوند. ترس از بقاء تنها محافظهقلمرویی ترسناک هستند به اشتباه ارائه می

ند کآموزان و معلمان را تشویق میکند، بواسطۀ اینکه دانشتقویت میآموزان را دانش

که یادگیری انتقادی و سیاست حل فکر کنند، درحالیای شغلی به عنوان راهتا به برنامه

گرایی همیشه برنامۀ شوند. آموزش کاری و شغلپرتی میتنها باعث حواس
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آموزان انتخاب تودۀ دانشاند که توسط نیروهای تجاری برای ای بودهآموزشی

ای سههای مدرهای کارمحور سابقۀ تاریخی ضعیفی در اتصال پرورششوند. برنامهمی

 به استخدام در آینده دارند.

ها را به این دلیل گفتم که موضوع بقاء در فرهنگ من بسیار تقدیس شده است. این

ای نیویورک هکنم که استادان بزرگ بقاء سوسکهمیشه به خودم یادآوری می

نند که کها هر نسل را به گونۀ جدیدی بازتولید میهستند! جایی خوانده بودم که آن

بار شان مرگهایی مقاومت کنند که برای پدربزرگ و مادربزرگکشدر مقابل حشره

بت شان صحتوانند با غرور و افتخار از قدرت بقاء فرزندانها میبوده است. سوسک

ها به احتمال زیاد بهترین بازماندگان یک جنگ سوسککنند. جایی خواندم که 

های مردم زمانی بود که توده 60چندان دور، دهۀ ای خواهند بود. در گذشتۀ نههسته

دارها سوسک در خدمت نیاز اقت ی«بقا«. »بقاء»فکر کردند، نه فقط  «پیشرفت»دربارۀ 

بۀ قدرت، برابری، و و محدودساختن مطال 60ای دهۀ های تودهبرای مهارکردن جنبش

 کامیابی است.

ی که هایکند، ترسهای سیاسی نوسان میزمانی که آونگ سیاسی به سوی جنبش

بخش دارند همراه با تغییر جزرومدهای معلمان دربارۀ عدم پذیرش آموزش رهایی

اری ککنم، همراه این دوران محافظهها، فکر میتاریخ تغییر خواهند کرد. این ترس

های دوران، ه ایجاد امتیازاتی برای محدودیتهستند. حق با تو است پائولو، دربارۀ نیاز ب

های نیاز به الحاق یادگیری انتقادی به کاربرد درست و موضوعات شغلی. اما دوران

کنند ساخته و نساخته در تاریخ هستند. به ها را ایجاد میکار که این محدودیتمحافظه

ت جویی عمومی، مقاومکاری و بازگشت ستیزهکردن محافظهمحض فروکش

ه زوال یابد. آیا معلمان سپس بکننده باید آموزی در مقابل یادگیری دگرگوندانش

کنند؟آموزان سقوط میتمایالت تجربی دانش پس
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بخش وجود آیا ساختار و دقت در آموزش رهایی

 دارد؟

 

 

ن بخش اقتدار سنتی را دگرگوهای رهاییساختار علیه ساختار: کالس

 کنندمی

ها و مخاطرات دگرگونی صحبت کردیم. حاال باید ازاین دربارۀ ترسپیش     ایرا

 بخش صحبت کنیم.دربارۀ ساختار، دقت، و اقتدار در پداگوژی رهایی

خواهند یپرسند. موگویی میکننده و گفتمعلمان دربارۀ ساختار در کالسی دگرگون

اند و الزاماتی که ه دیدهبدانند چه نوع دقتی آنجا وجود دارد. درنتیجۀ آموزشی ک

ای بسیار هنجارمند را مشخص ها برنامهدربارۀ شغل وجود دارد، معلمان پیش از آن

ای هتر، طرح درس استاندارد اغلب در مراکز اقتدار، گروهاند. در درجات پایینکرده

های دولتی تدوین شده است. معلمان دانشگاهی لیست برنامۀ آموزشی رسمی و کمیته

ای هشان است. این برنامهبرند که شکل سنتی موضوعای را به ارث میمطالعۀ رسمی
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آموزان استقالل اندکی برای بازسازی دانش موجود استانداردشده به معلمان و دانش

 دهد.می

دنبال برنامۀ آموزشی استانداردی هستند که جایگاه معلم اقتدارهای دولت و مدرسه به

صور کنید، به شخص معلم خارج از فرایند تولید دانش مشروعیت را تثبیت کند. تنها ت

حه گوید چه تعداد صفبخشند. این برنامۀ آموزشی مکانیکی اغلب به معلمان میمی

آموز چند کلمه باید در یک مقاله تولید باید در طول هفته خوانده شود، یک دانش

ه ول ترم چندبار باید بکند، چه تعداد آزمون در چه فواصلی باید گرفته شود، در ط

هایی از تاریخ باید پوشش داده شود، و چیزهایی از این آزمایشگاه رفت و چه سال

ند، کای برای تدریس عرضه میای خود را به عنوان مدلی حرفهدست. چنین پداگوژی

گیری و آزموده ای که به سادگی اندازهشده، همراه با یادگیریمدلی کامالً معماری

شود. مدیریت ضدانقالبی در آموزش راحتی توسط ناظران نظارت میه بهشود، کمی

گیرد که برای مدیران و حسابداران ساخته شده است. کار میای را بهبرنامۀ آموزشی

کند و فکر های مدرسه را جذب خود میروکراسی مدرسه بخش بزرگی از پولوب

ان در آموزد که معلمان و دانشخوبی کار کننتوانند بهکند مدارس تنها زمانی میمی

 جریان آن نباشند.

ها، های جمعی، البیوجود دارد. منافع تجاری بواسطۀ رسانه« زنجیرۀ عظیمِ بودن»اینجا 

دوحزبی بر جامعه مسلط هستند و انتخابات مقامات دولتی  نظامهای همکاری، و کمپین

را « ومیعم»آموزشی اسماً  سیستممحور یک کنند. سپس مقامات تجارترا کنترل می

به برنامۀ آموزشی این اختیار را « عمومی»کنند. این تحصیل سازند و اداره میمی

های تشکیالت اقتصادیِ خصوصی اجتماعی دهد که هر نسل جدیدی را با ارزشمی

کند. بنابراین آموزش عاملی پیچیده و غیرمستقیم است که به منافع رایج در بخش 

آوردن هواداران نخبگان از چنین دستبخشد. برای بهقوقی میعمومی شخصیتی ح
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نند تا کای را تحمیل میی، مدیران دولتی و محلی برنامۀ آموزشی مکانیکینظامزیر

دهند را کنترل کنند. این آموزان در هر کالسی انجام میهرآنچه معلمان و دانش

گان ای حفظ اقتدار نخبترین پداگوژی برمراتب روش انتقال دانش را مناسبسلسله

یابد. پس روش انتقالی یک حادثۀ سهوی نیست. مسئله آگاهی بخشیدن به اقتدارها می

برنامۀ  راحتیمراتب در جامعۀ ما بهنیست. نابرابری و سلسله« تعلیم موثرتر»دربارۀ 

کند که با کنترل از باال سازگار است. آن زنجیرۀ اقتدار به ای را تولید میآموزشی

را  های سراسر کشورشود که مدارس و دانشگاهگوژی انتقالی و منفعلی ختم میپدا

آورد. همچنین این زنجیره منجر به اخراج معلمان، مقاومت تحت سلطۀ خود درمی

 شود.بخش از پایین میآموزان، و فوران مداوم اصالحات رهاییدانش

د، یک حلقه باالتر از معلمان در پایین این زنجیرۀ عظیم قدرت نخبگان قرار دارن

بخش تعمق های رهاییآموزان. اگر از معلمان بخواهیم در دگرگونی به روشدانش

سوی شیوۀ جدیدی از کار وجود زده خواهند شد اگر ساختاری بهکنند، اغلب شگفت

داشته باشد که بتواند با طرح درس استاندارد رقابت کند. در تالش برای روشنگری 

ه مند و شایستنظامشوند اگر زده میآموزان، شگفتتوانمندسازی دانشواقعیت و 

ظم نومرج است، تالشی بدون جهت است؟ بیبخش نوعی هرجباشند. آیا روش رهایی

گویی وهای گفتگیر است؟ نیاز داریم دربارۀ دقت و ساختاری که در کالسو آسان

 بینیم صحبت کنیم.می

سشی بسیار بسیار خوب است. همچین از من دربارۀ آن کنم این پرفکر می     پائولو

سوال شده است، نه مشخصاً در ایاالت متحده، اما در اروپا، برزیل و دیگر کشورهای 

ی وجود های بسیار جالبای که تو مسئله را مطرح کردی جنبهامریکای التین. به شیوه

 ها اشاره شود.دارد که باید به آن
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ه خندد(، چراکاکنون دقیق نباشم! )میم، اما ممکن است همبرای مثال، من احساس دار

آموزان جوان سواالتی ، زمانی که برخی معلمان و دانش«من احساس دارم»گویم می

نند، دقت در کپرسند، به اشتباه بر دقت در برنامۀ آموزشی سنتی تاکید میشبیه این می

نند، این شیوۀ کروش سنتی تاکید میها، بر ابعاد اقتدارگرای این انتخاب محتوای برنامه

نیست.  «دقت»دانند، برای من این می« دقت»مکانیکی تفکر و انجام برنامۀ آموزشی را 

برنامۀ آموزشی استاندارد و انتقالی شیوۀ تفکری مکانیکی و اقتدارگرا دربارۀ 

ای است که بیش از هرچیز بر فقدان عظیم اعتماد به خالقیت سازماندهی برنامه

آموزان و توانایی معلمان داللت دارد! چراکه وقتی مراکز خاص قدرت آنچه دانش

ها تمرین خالقیت بین سازند، روش اقتدارگرای آنباید در کالس انجام شود را می

کنندۀ کند. مرکز فراتر از همه فرمانده و ادارهآموزان را رد میمعلمان و دانش

 از راه دور، است. آموزان،های آموزگاران و دانشفعالیت

 آموزان یا معلمانام. زمانی که دانشبگذار به عقب بازگردیم، ایرا، به آغاز اندیشه

پرسند، احساس من اندیشیدن به چیزی متفاوت جوان سوالی که تو مطرح کردی را می

آموزش »یا « وگوییآموزش گفت»آموزان یا معلمان جوان است، چیزی که دانش

ستند دانکردند که نمیازاین از دستوراتی اطاعت میها پیشد. آننامنمی« بخشرهایی

ان شها یاد نگرفته بودند چطور خوانششود مسئول ساختن خود باشند. آنچگونه می

ا هخوانند، را سازماندهی کنند. چراکه آنها، فهم انتقادی آنچه میاز واقعیت و کتاب

نند کطور غیرارادی فکر میند، بهشان وابسته به اقتدار هستبرای ساخت پیشرفت

ا هوگویی دقیق نیست، دقیقاً به این دلیل که از آنبخش یا گفتآموزش رهایی

 دانم که توضیحاتم شفاف بود یا نه.خواهد در ساختن خود مشارکت کنند. نمیمی

سازند و خودشان را بخش را میآموزان و معلمانی که آموزش رهاییدانش     ایرا

ی شان احساس بیگانگبودن برای مطالعاتکنند ممکن است با مسئولمی بازسازی
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وگویی خالی از دقت است. یادگیری کنند روش گفتکنند، چراکه گمان می

شود. پداگوژیِ انتقالیِ نخبگانی شان آغاز میمشارکتی از پیشینۀ عدم مشارکت

، ام به گام دنبال کنیمخواهد آن را گچیز را پیش رویمان گذاشته و فقط از ما میهمه

از کند که برای دگرگونی نیای ممانعت میاز یادگیری دموکراتیک و عادات فکری

اال مثابۀ پادزهر کنترل از بومرج از پایین بهاست. در این لحظۀ گذار، فهم اشتباه هرج

پرسند، ممکن است بخش میآسان است. آن دسته از ما که دربارۀ ساختار رهایی

که برای  ایتوانند بواسطۀ انرژیشارکت بدان نیاز دارد را درک کنند و میتالشی که م

های آموزش سنتی، کنند، برای غلبه بر محدودیتواقعیت صرف می« روشنگری»

، توانند به شکل استقرایی دقتِ دگرگونی را بشناسنداحساس خستگی کنند. مردم می

برای مسیری مکانیکی و آسان  ها زمان ببردای برای آنکه ممکن است مدت طوالنی

بخش. به ما اجازه داده شده است که فقط یک تعریف از دقت به سوی آموزش رهایی

زد، و ما را ساطور مکانیکی آموزش را میگرا، که بهررا بدانیم، تعریف سنتی و اقتدا

 کند.از مسئولیت بازآفرینی خودمان در جامعه منع می

بودن مسئول شده دقیق باشیم دقیقاً به معنای فاصله ازی که گفتهپائولو     بله، بله! به میزان

نم!، کبودن میگویی، ببین، اما حاال، تو را دعوت به مسئولای که میاست. در لحظه

ن بسیار جالب بینی؟ ایات دقیق نیست. میکنند فرضیهها در مقابل فکر میبالفاصله آن

ندد( خحاال، دربارۀ آن تقریباً کامالً مطمئنم! )میاست. گفته بودم که احساس دارم، اما 

ا عشق، ب ؟ من مطمئنم، ایرا، ما بایدتوانیم انجام دهیمو در چنین وضعیتی چه کاری می

انجام  کنیم کامالً دقیق است. برایبا شور، مبارزه کنیم تا نشان دهیم آنچه پیشنهاد می

به معنای « دقت»گرایی نیست، که چنین کاری باید نشان دهیم که دقت مترادف اقتدار

وانم تکند، به آزادی نیاز دارد. نمینیست. دقت همراه آزادی زندگی می« گیریسخت»

بودن ممکن است. برای من بسیار سخت است که بودن بدون خالقبفهمم چطور دقیق
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ده شتوانم آنچه به من گفتهبدون داشتن آزادی خالق باشم. بدون آزاد بودن، تنها می

 را تکرار کنم.

کنم آنچه با شکیبایی باید بفهمیم این است که پرسش از دقت در آموزش فکر می

شود تا ما را در معنای بد کلمه برافروخته کند. این پرسش بخش پرسیده نمیرهایی

آموزان یا معلمان جوان است، اما اگر قادر نباشیم واقعاً برآمده از حس کنجکاوی دانش

گیر، و دقیق است و به وگویی بسیار جدی، سختگفت نشان دهیم که روش

، نه شآن را بواسطۀ انجام دقت داللت دارد، اگر قادر نباشیم می برایجستجویی دائ

 یم.اکنم در پیشنهادمان شکست خورده، فکر میصحبت کردن از آن، نشان دهیم

ق کار وگویی دقیبخش یا گفتبله، باید در عمل نشان دهیم که آموزش رهایی     ایرا

ام ای نوشتههای واقعی، پنج فصل کتاب را دربارۀ دورهتعلیم انتقادیکند. در کتابم می

 های واقعی.ها در کالسگیری ایدهام، برای شکلها آزمودهکه این روش را در آن

کنم، به خودم آموزان در یک کنفرانس صحبت میزمانی که با معلمان یا دانش

ای جها یادگیری انتقادی و مشارکتی را انجام دهم، بهکه همراه آنکنم یادآوری می

عریف خواهم چیزی بیشتر بگویم دربارۀ تها صحبت کنم. اما اینجا، میاینکه فقط با آن

 آموزانواحدی که اکنون از دقت داریم، که از سوی برنامۀ آموزشی رسمی به دانش

 رسد.و معلمان می

ال شوند، سپذیر میای مکانیکی از آموزش جامعهوی شیوهآموزان به سمعلمان و دانش

موزان آای. این برنامۀ مکانیکی دانششود با دقت حرفهآن مترادف می به سال، و شکل

سازد، با تخصیص کمتر از یک درصد وقت کالس به بحث آزاد را ساکت و بیگانه می

د، هدجانی را نشان میو انتقادی، و کمتر از سه درصد ساعات کالس هرگونه صدای هی

ای غیر از شیوۀ دادن به شیوهتجربۀ کمی در آموزش«. 1دگودل»با توجه به مطالعۀ اخیر 

                                                           
1 John Goodlad 
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معلمِ سخنور وجود دارد. چراکه اقتدارهای مرکزی طرح درس استانداردی را حکم 

کنند و هر رشته زبان مناسب خود و موضوعات قلمروی آکادمیک خودش را به می

اند به توگزارۀ رسمی این است که یادگیری در هر دوره یا کالسی میگیرد، کار می

 کردن، اقتدارها تصمیمگرفتن و سنجشگیری شود. با امتحانشکل کمی اندازه

شده به خوبی خرج شده یا نه، مقرون به صرفه است گذاریگیرند آیا پول سرمایهمی

دانند که آیا ساعات کالس به ها میاند. پس آنها بکار بردهیا نه، همانطور که آن

آورد. انتقال میزان ای پولش را در میخوبی استفاده شده یا نه، آیا آموزگار حرفه

ر برابآموزان در دورۀ زمانی مشخص مشخصی از اطالعات به تعداد مشخصی از دانش

، پول مدرسه خوب خرج شده است، و دستمزد تعلیم به خوبی کسب شده با دقت است

 سنتی را ببینی.« دقت»وانی دوباره فرهنگ تجاریِ پشت تاست. می

تاکنون اشکال سنتی، معماری قدیمی دانشِ انتقالی، و عادات اقتدارگرای گفتمان 

د مرکز کنم، پائولو، مسئله تنها نقایم. بنابراین فکر میمعلمی در کالس را درونی کرده

کنند توسط آن مورد می آموزان احساساقتدار نیست که بسیاری از معلمان و دانش

ه چطور وگو است تا بدانیم کاند، بلکه سپس تعریف دقتِ خالقِ گفتستم واقع شده

نفس در این روش جدید کارمان را شروع کنیم. برای انجام این کار، باید با اعتمادبه

ز وجود کنند درون ما نیقبول کنیم که اقتدارهای دوری که برنامۀ آموزشی را تعیین می

 دارند و باید از اندیشۀ ما طرد شوند.

کننده شک طوالنی از آخرین دورۀ یکی دیگر از موانع اعتماد ما به آموزش دگرگون

گیر و بدون ساختار را به های آساناغلب کالس 60عظیم آزمایش است. تجارب دهۀ 

جای تعمیق جدید ایجاد کرد. این تصویر از جواز به« بخشرهایی»عنوان آموزش 

کاران اجازه داد ادعا کنند که خالقیت، آزمایش، و گرایان و محافظهادی به نخبهآز

ی ما را ازمینۀ تاریخیشکستن سنت، به معنای غیاب جدیت و دقت است. چنین پیش
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 ایبخش پداگوژیکند دربارۀ این بحث کنیم که چطور آموزش رهاییملزم می

 نشده نیست.گیر و هدایتآسان

م برای کنیکه اینجا صحبت میکنم که زمانیهایی فکر میمحدودیتهمچنان دربارۀ 

توانیم نوع خاصی از برنامۀ آموزشی را در کالس هیچ ما وجود دارد. مانند این که نمی

آموزان و معلمان مناسب باشد. این شخص دیگری بسط دهیم، که برای آن دانش

 درست فهمیده باشم، فرهنگ شکند. اگرای که در ذهن داریم را میخالقیت پداگوژی

سازند و بخش در شرایط واقعی افرادی واقع شده است که جامعۀ خود را میرهایی

تواند توسط شخص دیگری ها نمیکنند، پس برنامۀ آموزشی روزانۀ آنبازسازی می

وانیم تها تحمیل شود. از سوی دیگر، میها تحویل شود یا بر آناز راه دور ساخته، به آن

نهاد ها پیشمان نسبت به آنچه آنمان، و بازتابمان، تعلیمرۀ فرایند یادگیریدربا

کنند، گزارش دهیم. پس، پائولو، چرا بیشتر دربارۀ دقتِ خالق در آموزش می

 کنی؟وگویی صحبت نمیگفت

 شدهدقتِ خالق: دموکراتیک و هدایت

مایلم چیزی دربارۀ آن به تو بگویم. پانزده روز پیش، آخر هفتۀ جالبی در      پائولو

پروفسور که در سطح باالیی از جدیت  25دانشگاه شهر مکزیکو داشتم. سه روز کار با 

زدیم، و در برخی لحظات و صالحیت بودند. روزانه چهار ساعت باهم حرف می

ند ما یم. پروفسوری مکزیکی که مانگذاشتوگو را به بحث میاز دقت و گفت پرسش

ها دیدگاهی مشابه داشتند( چیز بسیار جالبی گفت. او گفت کرد )اکثر آنفکر می

ی اوگویی که متکی بر جدیت و صالحیت نباشد بسیار بدتر از تجربهتجربۀ گفت

 م.دهد. کامالً با او موافق هستاست که در آن معلم صرفاً دانش را انتقال می« انباشتی»

ای که فاقد صالحیت و جدیت است وگوییآموزان، معلم گفتاز دیدگاه دانش

 ورد.آکه مطلع و جدی است به بار می« ایانباشتی»عواقب بدتری را نسبت به آموزگار 
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 چه عواقبی؟     ایرا

سئولیتیِ ممسئولیتی است، بیاه! برای مثال، اولین و بدترینش تصدیق بی     پائولو

 فکری.

 زننده و آشفته است؟آن یادگیری ضربه     ایرا

 افتد...بله، آن شناخت، چیزی است که اتفاق می    پائولو 

 طور غیرمنتظره...به     ایرا

و اینطور نیست! شناخت نیاز به نظم دارد! شناخت چیزی است که به چیزهای      پائولو

 کند. اینرا خسته می بودن شمازیادی از سوی شما نیاز دارد، که با وجود خوشحال

ر یک ای دکنم، آخر هفتهافتد. شناخت، تکرار میچیزی نیست که تنها اتفاق می

 ساحل گرمسیر نیست!

گویی ومسئولیت، زمانی که دربارۀ عملش وقتی که آموزگاری گفتآموزگاری بی

ه کند. و پیامد دومی که بکند، علیه نوعی از آموزش انقالبی کار میبود صحبت می

ی وگویمسئولیت است، خودشان نامش را گفتدی این یکی است، رفتار بیب

گرا رکند که خودشان نیز باید اقتداگذارند، آموزگاران اقتدارگرا را متقاعد میمی

 باشند.

ی ارائه مقصدنشده تمثالی از بیهدایت« بخشرهایی»های کنی کالسفکر می     ایرا

دهد ادعا کنند یک قدرت مرکزی تدارها اجازه میتکه که به اقدهند، آموزشی تکهمی

به مشروعیت  کند یانظمی اقتدارگرایی را توجیه میمسئولیتی و بیقوی نیاز است؟ بی

 کند؟بخشیدن به آن کمک می

سانی کنم، ایرا، سپس ککند. فکر میها را توجیه میهای سنتی آناین روش     پائولو

م خوب ایاعتقاد دارند، نه به این دلیل که ما گفتهبخش که مثل ما به آموزش رهایی

باید با قوت خواستار آن باشند. ما  مان، واقعاًاست، بلکه بخاطر انتخاب سیاسی
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ا ههایی که ما در آنآموزان این احساس را بدهیم که گذراندن دورهتوانیم به دانشنمی

ا عمل ههیم، علیه این ایدهم ساده است. چراکه اگر این کار را انجام دیکنمشارکت می

هاست! سنت. اقتدارگرایی در سراسر جهان. ایم. چراکه بسیاری چیزها علیه آنکرده

انی العاده اقتدارگرا! کسگرا هم اقتدارگرا هستند، فوقحتی بسیاری از همکاران چپ

 وگویی را بپذیرند.توانند روش گفتکه نمی

اند که فرمانی از سوی خدا دریافت شدهطور مذهبی متقاعد بسیاری در موضع چپ به

آموزان، برای نجات اند، باوجود اینکه به خدا اعتقاد ندارند! برای نجات دانشکرده

شان این است که همۀ شان دارند و وظیفهکنند حقیقت را در دستانمردم. گمان می

سادگی هب کنند،بحث نمی« حقیقت»جهان را به مثابۀ مسافر انقالب طی کنند، در مورد 

 دهند.آن را در بطن قرار می

 نظیر تزریق معرفت انقالبی!    ایرا 

 بله، تزریق! باید بگوییم این نگرشی واکنشی است، نه انقالبی.     پائولو

بیا بیشتر دربارۀ نگرش انقالبی صحبت کنیم، چطور به نفع دقت خالق کار      ایرا

 آموزان را ردانتقال دانش به دانش خواهیم شیوۀ اقتدارگرایکن میکند. فرضمی

یم، گرا باشیم جلوگیری کنخواهیم از اینکه مانند صلیبیون چپکنیم. همچنین می

د آموزان از معلمِ انتقالی تقلیبه ذهن دانش« حقیقت انقالبی»کسانی که با تزریق 

ای خالق داریم که به دنبال بازکشف دانشی است که در کنند. ما پداگوژیمی

آموزان واقع شده، به مثابۀ عملی که روشنگر قدرت عات، نیازها، و زبان دانشموضو

توانیم دقت این فرایند را با جزئیاتی آشناتر توصیف کنیم؟ در جامعه است. چطور می

کنم. در آموزش رسمی طیف وسیعی از تولیدات دانی دربارۀ چه چیزی صحبت میمی

امتحان نهایی، مقالۀ ترم، امتحان تستی، کننده وجود دارد، مانند ملموس و گمراه
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امتحانات مهارتی ورودی و امتحانات صالحیت خروج و...، پستویی پر از ابزارهای 

 فرهنگی.

ایان دوره طور مکانیکی در پریزی کنید و بهاگر نتوانید یک دورۀ پیشرفته را برنامه

ه دهیم؟ چطور بمی بخش را نشاننتایج را به آزمون بگذارید، چطور دقت دورۀ رهایی

ه دهیم کمان نشان میمان، و حتی به دشمنانمند، به منتقدانخودمان، به معلمان عالقه

 دقت در اینجا وجود دارد؟

ا همان بسیار سخت است چراکه آنبله، اما ببین، نشان دادنش به دشمنان     پائولو

ها ی دقت برای آناناز معاند. برای مثال، یکی شان از دقت گیر کردهکامالً درون فهم

 این است که هرگز تالش نکنید واقعیت را تفسیر کنید.

بله، همانطور که قبالً بحث کردیم، مخصوصاً میان برخی دانشمندان علوم طبیعی      ایرا

 و اجتماعی.

به عنوان یک معلم، اگر با فروتنی علناً اظهار نکنید که یک دانشمند هستید،      پائولو

سیر ها کاری با تفآموزان بدهید مبنی بر اینکه آند و مصادیقی به دانشباید شواه

واقعیت یا، حتی بدتر، تغییر واقعیت ندارند. با توجه به شیوۀ سنتی تعلیم، واقعیت برای 

 تفسیر یا تغییر نیست بلکه برای توصیف و مشاهده است.

دعی کسانی که مگرایان و دانشمندان، و این بسیار مضحک است، چراکه برای سنت

ارد که گری داللت دکنند، مفهوم مشاهده بر مشاهدهدقت هستند اما تفسیر را انکار می

ای در مقابل صورتش بگذارد، دستکشی بر دستانش قرار دهد تا لمس نکند، باید شیشه

 تا با واقعیت ارتباط برقرار نکند، تا... .

 خودت را به شرایط واقعی زندگی آلوده کن.     ایرا

 بله، نه اینکه واقعیت را آلوده کنی و توسط واقعیت آلوده شوی.     پائولو
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ود را ای که باید شناخته شای بین سوژۀ شناخت و ابژهها هیچ مبادلۀ انتقادیآن     ایرا

نند، مانند کسازی را به مثابۀ توضیح کلی نادرست طرح میکنند. پیچیدهپیشنهاد نمی

تواند هرچقدر است، که هرکس می« گذاری آزادسرمایه»داری انحصاری که سرمایه

که بخواهد پیش برود اگر به اندازۀ کافی سخت کار کند، و اگر شکست بخورید 

های جمعی سانسورشده و انحصاری از جای رسانهبخاطر اشتباه خودتان است، ما به

از جامعه های محدودی مان صرفاً بخشما در تدریس بریم.آزادی مطبوعات لذت می

 نگریم، ما از ارتباط با واقعیتشده میکنیم یا از نظرگاهی تحریفرا توصیف می

 شویم.بازداشته می

ۀ شان، انتظاری دروغین برای مشاهدگویند در دقت ضعیفها میواقعیت، آن     پائولو

شماست نه کنش شما، چراکه تنها در صورتی برایتان ممکن بود به بودنتان ادامه دهید 

ال شویم به این دلیل که درحکه فقط مشاهده کنید. ما تبدیل به چیزی بیشتر می

کی دهیم. این برای من ییادگیری و شناخت هستیم، چراکه بیش از مشاهده، تغییر می

ۀ ترین معانی. اگر ابژوگویی است، یکی از مهماز معانی دقت خالق در آموزش گفت

 تید.تان را تغییر ندهید، دقیق نیسمطالعه

گرایان مدافعان وضعیت کنونی هستند، در مقابل تغییرات دموکراتیک از پایین، سنت

ها نشان دهم که من دقیق هستم. اما، آنچه باید به مند نیستم به آنپس چندان عالقه

بودن دارم، دقیقاً راهی آموزان نشان دهم این است که من راه دیگری برای دقیقدانش

ید. کنید واقعیت را تفسیر کندهید؛ تالش میمشاهده انجام می که در آن چیزی بیش از

ابژۀ  ام نزدیک شوم، بیشتر قادرم درک کنم کهپس هرچه بیشتر منتقدانه به ابژۀ مشاهده

م شروع اام هنوز نیست بلکه در حال شدن است. پس بیشتر و بیشتر در مشاهدهمشاهده

رانی که طور دیالکتیکی با دیگبه کنم که ابژه درون خودش نیست بلکهبه توجه می

وصیف ام فراتر از تدهند مرتبط است. هرچه بیشتر مشاهدهیک تمامیت را تشکیل می
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ه کنم بشوم که در آن شروع میای میرود و وارد مرحلهصرف یا نظرم دربارۀ ابژه می

 تر هستم.دهند، دقیقشناخت مفاهیمی که ابژه را توضیح می

شناسم که واقعیتِ حتمیِ واقعیت این را نیز به رسمیت میدر روش برخوردم با 

همه، این تنها نگرشی شخصی ازانجام شده است، در تاریخ. پیشبودن در زمان دقیق

گران، شناسم، همراه دینیست. این فعالیتی اجتماعی نیز هست. چیزی را در واقعیت می

 در ارتباط با دیگران.

اندن توانید از طریق خوی، این مطالعات دقیق را میکنم در قالب برنامۀ آموزشفکر می

وگویی است. البته انجام دهید. خواندن جدی بخشی از دقت در کالس گفت

ای هآموزان مجبورند بخوانند. شما نیاز دارید بخوانید، نیاز به خواندن کالسیکدانش

 که دقتآموزان باید مارکس بخوانند، برای مثال، مستقل از اینتان. دانشرشته

مارکسیستی را رد کنند یا بپذیرند. آنچه برای من غیرممکن است انکار وجود مارکس 

گرایان، ساختارگرایان، و کارکردگرایان. پس نوعی است، همچنین انکار وجود اثبات

ده شوند، ها نباید خوانکنم، جایی که برخی کالسیکاز نژادپرستی علمی را قبول نمی

 شوند.در نظر گرفته نمی بخشی از ادبیات بنیادین

ه را های هر رشتآموزان نیاز دارند کالسیککنی دانشپس، پائولو، فکر می     ایرا

 های پرستش؟بخوانند، اما نه به مثابۀ ابژه

مطالعۀ واقعی، خواندن جدی و انتقادی. برای مثال، چند سال پیش یک      پائولو

ود هایی که او برداشته باز دوره دانشجوی کارشناسی ارشد به من گفت استاد یکی

ها داده بود! و دانشجو به من گفت، کتاب به آن 300ای با شناسیبرای یک ترم کتاب

دانم در کنار خواندن چه کار کنم. هیچ زمانی ندارم. دارم به ام. نمیدیوانه شده»

مچین هتوانم بفهمم چطور ببین، نمی« خورم.مشکلی جدی با همسر و فرزندانم بر می

کتاب را به  300دانم استادی که کنم، نمیچیزی ممکن است! همچنین اعتراف می
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ها ها را خوانده است. و اگر واقعاً آنها معرفی کرده برای مطالعه آیا خودش همۀ آنآن

ها را فهمیده باشد. برای من، الزامی را خوانده است، مطمئن نیستم که همۀ این کتاب

ش ابه دانشجویان تاکید کنم: زمانی که این استاد و لیست مطالعهاست که این نکته را 

ینم. بکنم، بدان معنا نیست که در موضع مخالف نیازی به مطالعۀ کتاب نمیرا نقد می

کنم کامالً ضروری است برای پس موضع ما بسیار دشوار است چراکه فکر می

 م.دانشجویان روشن کنیم نیاز به مطالعۀ جدی برخی کتب داری

اریم ای را که اکنون در برزیل ددانم چنین پدیدهکنیم )و نمیزمانی که به این فکر می

ا هشما در ایاالت متحده نیز دارید یا نه( مسئلۀ دیگر این است که نسل جدید برزیلی

ا هها خواستار آن هستند را بدانند وارد دانشگاهبدون اینکه نوعی از خواندن که دانشگاه

ا واقعًا هچراکه آن« ها خواستار آن هستندنوع خواندنی که دانشگاه»گفتم  شوند. منمی

اکثر  شود. البتهها مطالبه میدانند. اما نه نوعی که در دانشگاهانواع دیگر خواندن را می

 ها خواستار آن هستند. این یکای بنویسند که دانشگاهدانند چطور به شیوهها نمیآن

این ربطی به من ندارد چراکه وظیفۀ من اینجا »گویند، می مشکل است. برخی اساتید

 «من. هاست، نهها قادر به فهم هگل نیستند، این مشکل آنتدریس هگل است. اگر آن

بینم. اول، به این دلیل که اعتقاد ندارم دانشجویان در ها نمیمن مسئله را مانند آن

در قبال نوع خاصی از خواندن و  آیند، بدون دانستن اینکهها به سوی من میدانشگاه

ها برای دانستن آن مسئول هستند اما دالیلی وجود دارد که نوشتن مسئول هستند. آن

هد. داین هنوز درون سطوح مسئولیتی جوانان نیست، که این وضعیت را توضیح می

وانم به تاگر آموزگاری باشم که به دنبال تغییر اجتماعیِ ممکن در کشورم هستم، نمی

توانم نه. اگر ب« دهم!آن هیچ ربطی به من ندارد! و به شما صفر می»دانشجویان بگویم، 

ها کمک کنم، شاید بتوانند نیاز به دگرگونی جامعۀ برزیلی را بهتر بفهمند. برخی به آن

ا بیرون دهند، بشان را بواسطۀ نابودی دانشجویان نشان میگرا، دقتاساتید، حتی چپ
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 ام است، همراهنامه. دقت من تا حد زیادی متاثر از انتخاب سیاسیشان از برانداختن

 قدم باشم.کنم ثابتاینکه تالش می

 شود با تعلیم چگونگی خواندن به دانشجویان بهام منجر میپس دقتم و موضع سیاسی

توانم این کار را انجام دهم؟ من آن را همزمان با خواندن ها کمک کنم. چطور میآن

جای اینکه به دانشجویان بگویم باید فصل اول این دهم! اینطور که بهمیهگل انجام 

 ها در تمام طول مدت سمینارکتاب هگل یا گرامشی را بخوانید، یک فصل را همراه آن

خواندن را به ها بگویم دارم چگونهخوانم، بدون اینکه به آنها میخوانم. همراه آنمی

ای خواندن انتقادی است، آنچه نیاز است برای خواندن دهم. آنچه به معنها تعلیم میآن

ر آن ای که دبا خود انجام دهید، این است که رفتن به صفحۀ بعد بدون فهم صفحه

امه مراجعه نفهمید باید به واژههستید غیرممکن است، اینکه اگر برخی کلمات را نمی

فی، نامۀ فلسک واژهنامۀ معمولی به شما کمک نکرد، باید به یکنید. اگر یک واژه

شناختی مراجعه کنید! خواندن یک کتاب نوعی از پژوهش شناختی، یا لغتجامعه

 دهم.دائمی است. من آن را همراه دانشجویان انجام می

دو سال پیش به گروهی از دانشجویان کارشناسی ارشد پیشنهاد دادم شش صفحه از 

ا بخوانند. این رونوشت از شده حاوی اظهارات یک دهقان برزیلی ررونوشتی چاپ

شناس ضبط شده بود، یکی از دوستان عزیزم، روی نواری بود که توسط یک انسان

ای که با یک دهقان داشت را ضبط کرده بود، این رونوشت مکالمه تبدیل که مکالمه

ایی هبه مقدمۀ کتابی شد که او نوشته بود. شش صفحه توسط دهقان یکی از بهترین متن

ام، پس از شانزده سال تبعید. یافته 1980از بازگشتم به برزیل در سال است که پس 

 کند، همانطور که اکنون در حال انجام است.دهقان آموزش در برزیل را نقد می

ر کالس مان آن را دبه دانشجویان پیشنهاد کردم این متن را بخوانند، و در نشست بعدی

انند. هفتۀ بعد، رونوشتم را گرفتم و از بخوانیم، اما نخست باید آن را در خانه بخو
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ساعت نه شروع کردیم به خواندن. ما سه ساعت همراه یک وقت قهوه داشتیم، اما 

خواستند خواندن را متوقف کنند! ای وجود نداشت، چراکه دانشجویان نمیوقت قهوه

 به منظور نمایش خواندن جدی، اظهاراتم برای روشنگریِ انتقادی، خواندن را شروع

اکنون »کردم، اما زمانی که به اولین نقطه رسیدم، توقف کردم و به دانشجویان گفتم، 

ف ام توقدادن برای من غیرممکن است اگر به منطور اندیشیدن به آنچه خواندهادامه

ام را بهتر بفهمم، پس اجازه بدهید برگردم به آغاز خواهم آنچه اینجا خواندهنکنم. می

 کم شروع به خواندن کردم. وقتی دوباره توقفبازگشتم و کمبه کلمۀ نخست « جمله.

 ام، و تالش خواهم کرد به شما بگویمکنم بهتر فهمیدهحاال فکر می»کردم، گفتم، 

سپس شروع کردم به « کنم.آنچه در پس سخنان دهقان است را چطور تفسیر می

از گفتار  تکۀ دیگرکردن دربارۀ آنچه خوانده بودم، و به همین ترتیب دو یا سه صحبت

از  یکی« چه کسی مایل است ادامه دهد؟»را خواندم. زمانی که توقف کردم، گفتم، 

 ها شروع به خواندن کرد.آن

برای خواندن آن شش صفحه چهار جلسه و هر جلسه به مدت سه ساعت این کار را 

انجام دادیم. دوازده ساعت. زمانی که تمامش کردیم، در روز آخر، یکی از 

خند التحصیل آموزش، با لبشناسی در دانشکدۀ مدیسن، فارغشجویان، استاد جامعهدان

خواهم چیزی به تو بگویم. زمانی که یک ماه پیش پائولو، می»نزد من آمد و گفت، 

خواندن این متن را پیشنهاد کردی، آن را خریدم و عصر یکشنبه، روز قبل از جلسۀ 

دانم خواهم بلبخند به خودم گفتم: فقط می نخست، در دوازده دقیقه خواندمش، و با

فردا پائولو با این متن چه خواهد کرد. چراکه سه ساعت در سمینار وقت داریم و او با 

این متنی که در دوازده دقیقه تمامش کردم چه خواهد کرد! پس از صرف دوازده 

ش از یای که گرفتم این بود که پای، نتیجهساعت برای خواندن این متن شش صفحه

 بینی؟می« دانستم چطور باید بخوانم.این نمی
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نظر من دربارۀ این چیست؟ )شاید اکنون دقیق نباشم چراکه صرفاً با نظرم شروع 

کنم!( تز من این است که صرف دوازده ساعت برای خواندن آن شش صفحه برای می

اش ترچهر دفشناس به من نشان داد چطومن نسبت به گروه دانشجویان بهتر بود. جامعه

هایی بود که در حال مباحثه نوشته بود. احساسم این است که پس از آن پر از یادداشت

واندن تر باشد. برای فهم اینکه ختمرین، خواندن در تنهایی باید برای دانشجویان آسان

ر بتوانید کنم هرازگاهی اگبه چه معناست. برای پیش رفتن به اتکای خودشان. فکر می

س ها را به چالش بکشید، و پهمراه دانشجویان به همین شیوه بخوانید، آن یک فصل را

ن ها را به تنهایی بخوانند و با شما به بحث بگذارند، ایاز آن پیشنهاد کنید دیگر فصل

سیار ای بشناسیکتاب است، که بر ایمانی خاص به معرفت 300بهتر از تحمیل خواندن 

ر بر چیزی پافشاری کنید باالخره آن را به دست بسیار غامض استوار است، اینکه اگ

همچین چیزی نیست، نتیجۀ نهایی یک عمل به دست آوردن « شناخت»آورید. اما می

 کنید نیست. این یک مسئله است نه یک امر مسلم.آنچه بر آن پافشاری می

 بینی، ایرا، چقدر سرزمین و قلمروی ما دشوار است؟اما می

خواهیم که جدی باشد و از سوی دیگر می« روشنگر»ای بله. از یک سو، دوره     ایرا

 سط دهد که دانشجویان راای فرهنگی باین دوره باید خوی جدیت فکری را در پهنه

عتاد م« دقت»دارد. حتی بدتر، دانشجویان به مدل اشتباهی از بودن باز میاز منتقد

ی اکردن. ما باید دقت انتقادی را در پداگوژیاند، مدل مطالعۀ مکانیکی و حفظشده

کنند. این منجر به خواهد مسیر خودشان را فرض بسط دهیم که از دانشجویان می

بخش به دنبال جذب موضوعات و مواد از زمینۀ شود. کالس رهاییمی هدایت خود

یم نککند. همچنین تالش میاجتماعی است که توجه انتقادی را به واقعیت معطوف می

قد سیاسی شوند، مانند نطور سنتی جدی گرفته نمیبرای متونی ارزش قائل شویم که به

موزش های آآموزش برزیل توسط یک دهقان، کسی که کلماتش در کنار کالسیک
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نم کاند. همچنین فکر میشود که توسط استادان دانشگاه نوشته شدهخوانده می

 گیرد، نتیجه کسب شناختیان یاد میحکایت تو نشان داد که استاد همراه دانشجو

نخواهد بود، بلکه کشف دانش در طول کالس و همراه دانشجویان خواهد بود. این 

خود حین مطالعه پیشرفت ای در مطالعه است. عادت مطالعه به خودیلحظۀ پیچیده

کند. مادۀ مطالعه دگرگون شده است. رابطۀ بین استاد و دانشجو بازآفرینی شده می

ی اای انتقادی از سمینار به جامعه ایجاد شده است. همۀ این نیروها در لحظهرابطهاست. 

اند. این قلمرو را پر از ساختار و یگانه در مطالعۀ مشتاقانۀ گفتار دهقان همگرا شده

د به توانای نمیکند، تمرینی دقیق، اما نتیجۀ نهایی چنین لحظۀ آموزشیهدف می

کتاب را آزمون کند.  300کردن استاد ممکن است حفظ ای پیشبینی شود که یکشیوه

مطالعه  اسطۀ شناخت ماده، تغییر در رابطۀ بآزمون نهایی چگونگی تغییر دانشجویان بوا

 بخش است.آموزش رهایی ان در جامعه است. این دقت خالق دوبارۀشو مشارکت

 انتقادی متون،مداقۀ شما در متنی کوتاه دانشجویان را دعوت کرده تا خوانندگان 

دیل ای برای تبطور همزمان باشند. این شبیه شیوههای غیرسنتی بهواقعیت و سوژه

دادن آموزش به پژوهشی اجتماعی در طول ساعات کالس است. آموزش قورت

 ها نیست، اینجا، اما تحول روابط بین دانشجویان، معلم، مدرسه و جامعه است.کتاب

 دورانی طالئی نگاه عنوانکه همیشه به عقب به ای وجود داردسنت نخبگانی قوی

ا که دانشجویان باید بخوانند و مقاالتی که باید بنویسند ر یهایکند تا تعداد کتابمی

کتاب بود!  300افزایش دهد. در روح عظیم گذشته، لیست مطالعۀ مفتخر همۀ آن 

ها اسخ آنالند و پکنند استانداردها در حال زوپرستند فکر میکسانی که گذشته را می

آموزان و معلمان، برای استفاده از خواندن اقتدارگرایی است، برای تسلط برای دانش

ر در کار در حال حاضمثابۀ تنبیه و ابزارهای نظم. این ایدئولوژی محافظهو نوشتن به

شود. درکی که در حال رشد است های مترقیِ متعددی نقد میایاالت متحده از دیدگاه
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شده و اقتدارگرا خود مانعی بزرگ برای یادگیری ت که برنامۀ آموزشی اشباعاین اس

 است.

 های کمتر نیست تا دانشجویان وقت داشته باشند مقدار بیشتری ازنکته تعیین کتاب

خوانند را به حافظه بسپارند. یادگیری المپیک حافظه نیست! فعالیت بنیادین آنچه می

لمات جلوگیری از پرواز بر فراز ک ت به جامعه است. ایدۀانتقادی نسب ایدۀ ایجاد بازتاب

در تالشی قهرمانانه برای رسیدن به پایان لیست مطالعه است، همچنین جلوگیری از 

 ای چراکه از شناخت اینکه یادگیری چطور به واقعیتپرواز بر فراز جامعه با چنین شیوه

 س چیزی شبیه کشفکردن طرح درکند. حقیقتاً کوتاهمرتبط است اجتناب می

 ای با هدف انتقادی نیست.پداگوژی

رای کنند بها همیشه عجله میشنوم این است که آنچیزی که به کرات از معلمان می

ها آن«. ها و بنیادهادستیابی به پایه»، و «پوشش طرح درس»، «پوشش مواد درسی»

برای استفاده از  هاشوند. آنبواسطۀ این مسابقه تا پایان ترم مورد ظلم واقع می

های خاص یا پوشش موضوعات اجباری خاص در نظمی تجویزی تحت فشار کتاب

هستند. امتحانات اجباری در پایان وجود دارد و دورۀ بعدی در برنامۀ آموزشی از دورۀ 

قبلی انتظار دارد مواد درسی خاصی را پوشش داده باشد. معلمانی که از این روش 

شان نتایج خوبی در آموزانن نگران هستند که دانششوند دربارۀ ایمنحرف می

 تواند کاهشها میهای بعدی نگیرند. شهرت و اعتبار آنهای استاندارد یا دورهآزمون

ادۀ کمی از م توانند اخراج شوند. مثالت از مورد تدقیق قرار دادن مقدارپیدا کند. می

 اندازد.معلم میبرنامۀ آموزشی رسمی را بر دوش  درسی غیرسنتی سنگینیِ

 نکردبخشیدن و تغییردادن: فهم درمقابل حفظدقت یعنی عمق

نی کهای دهقان که در کالست مطالعه کردید صحبت میوقتی دربارۀ گفته     ایرا

خواهم توجهم را بر جنبۀ دیگری که معلمان آید. میپرسش دیگری برایم پیش می
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ن دفترچۀ دانشجویی اشاره کردی که دربارۀ متپرسند متمرکز کنم. تو به دربارۀ آن می

ی اکوتاه دهقان بیست صفحه نوشته بود. این یک محصول واقعی از فرایند است. نتیجه

دربارۀ  خواهندتواند تاثیر برنامه بر دانشجو را نشان دهد. معلمان میملموس است که می

هی خواهی نشان دبخش. چه چیز دیگری میهای رهایینتایج بدانند، تولیدات کالس

ولد، تواند نشان دهد که فرایند مکه نمایانگر تولیدات نهایی است؟ چه چیز دیگری می

 سازنده، و دقیق بوده است؟ معلمان به دنبال تصدیقی برای فرایند هستند.

بله، بله، این مهم است. در تجربۀ خودم در برزیل در پایان ترم مقاالتی      پائولو

اند از اند که مرا مجاب کردهحی از نقادی و خالقیت بودهام که در سطداشته

اند را به من بدهند. برخی از این شان بخواهم یک نسخه از آنچه نوشتهنویسندگان

ایم دارم، همراه نام ای که در سائوپائولو ایجاد کردهمقاالت را در مرکز آموزشی

 ها در این مقاالتد. گاهی آنها را بخواننتوانند آننویسندگان، دیگر دانشجویان می

 نویسند.شان میهای انتقادی بسیار جالبی بر تجارب شخصیتحلیل

خواهم اضافه کنم که اگر مجبور باشید بازدهی یک دوره را بواسطۀ اما، می

خش بگیری کنید، از نگاه این نوع روش رهاییمتری دانش اندازهگیری سانتیاندازه

گیری دانش توسط ای من، آنچه غیرممکن است اندازهاید! برکامالً شکست خورده

م! ایمتر دانش تولید کردهکش است، مثالً ما امروز در کالس بیست سانتیخط

کنم، پرسش این است که آیا دانشجویان در این ترم، حتی اگر خندد( تکرار می)می

مهم و اند، برخی کتب اند، اما برخی کتب خوب را خواندهکتاب را نخوانده 200

بیشتری  اند و فهم انتقادیبنیادین، از سطح نظرات شخصی دربارۀ واقعیات فراتر رفته

است. این به معنای فائق آمدن به نظردهی « دقتِ دقیق»اند. این برای من به دست آورده

 بواسطۀ فهم مفاد واقعیات است.
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ر تند دانشجویان عمیقخواهها میبسیاری از معلمان با تو موافق خواهند بود. آن     ایرا

ها از واقعیات سطحی و نظرات شخصی بروند. اندازۀ طرح درس رسمی این هدف آن

شود نیز همراه با جدیت دانشجویان کند، اما محتوای آنچه خوانده میرا خراب می

 ای با زبانی مصنوعی و واژگانی سیاسیها و مقاالت حرفهکند، چراکه کتابمداخله می

که دانشجویان را از فهم کشاکش قدرت در هر دوره، هر رشته، و هر  اندنوشته شده

دارد. این خبر خوبی برای معلمان خواهد بود اگر طرح درس الزامی موضوع باز می

کوچکی داشته باشند اما مجبور باشند متون و موادی را بیابند که بتواند بازتاب پویای 

 دانشجویان را برانگیزد.

بدهند مانند کاری که تو در آن کالس انجام « اجازۀ رفتن»ان باید چیز دیگر، شاید معلم

ها. این خودش اشاره دادی، با یادگیری مواد درسی در مقابل دانشجویان و همراه آن

دهد. معلم یادگیری خالق را ای خالق دارد، که دانش دقیقاً همانجا رخ میبه لحظه

 ازد.سبواسطۀ یادگیری خالقانه در فرایند معتبر می

شدن در یک طرح درس یا کتاب درسی چه حسی دارد. توانم به تو بگویم غرقمن می

دانی؟ با دانشجویان دبیرستان یا دهم را میکاری که در متروی نیویورک انجام می

پرسم یها مخوانند. از آنکنند یا میکنم که کتاب درسی حمل میدانشگاه صحبت می

نالند. ها میا دربارۀ اندازه یا حتی وزن کتابهنظرشان دربارۀ متن چیست. آن

کنند. تجارت کتاب درسی در ها شکایت میدانشجویان دانشگاه از قیمت کتاب

ایاالت متحده صنعتی میلیارد دالری است. هر کتاب دو پوند معرفت و سی دالر دانش 

شدۀ تحریفهای است! اما تعداد کمی از دانشجویان دربارۀ لذت یادگیری از این نسخه

های درسی قبالً یک اینچ بود، کردند. پهنای کتابتاریخ، علم و جامعه صحبت می

ها تابکند و سرانجام کسرعت رشد میسپس دو اینچ شد، و حاال بیشتر. بدنۀ دانش به

پیکری خواهند بود که روی برانکاردی در متروی نیویورک حمل های غولبدن
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آموز برای حمل کتاب به مدرسه نیاز خواهد و دانشخندد( و دشوند! )پائولو میمی

نند کها در دبیرستان خواندن متن را شروع میبود، هر کدام برای یک طرف کتاب. آن

 کنند.و در بازنشستگی تمامش می

اگر کاهشی رادیکال در انتقال اطالعات در کالس یا کتاب را پیشنهاد کنیم، به نفع 

شده به عنوان متون پروبلماتیک دربارۀ درسی طرح مدت موادبررسی دقیق و طوالنی

آموزشی  انگیز برنامۀتوانیم امیدوار باشیم فراتر از نتایج ماللتزندگی اجتماعی، می

ای سرریز از اشباع خواهم یک نتیجه را بیرون بکشم، نتیجهعادی برویم. اما می

رح درس رسمی به های آموزشی در طدانشجویان با اطالعات راکد. همۀ این فعالیت

دهند، به موضوعاتی ها را توسعه نمیکنند، میل انتقادی آنها صحبت نمیزبان آن

در  ها داشته باشد. دانشجویانطور نزدیک ریشه در زندگی آنمرتبط نیستند که به

مسائل  کنند. موضوعات وها یا اساتید صحبت نمیهای من به زبان انگلیسی کتابدوره

شدن، بارۀ سکس، زندگی خانوادگی، پول، کار، غذا، ورزش، بزرگها درروزمرۀ آن

ا از ه، موادمخدر، امنیت در خیابان، ماشین و چیزهایی از این قبیل است. آنموسیقی

رود یادگیری در آن جریان داشته دانند که مدرسه، مکانی که واقعاً انتظار میقبل می

د گویبرای زدن دارد. آنچه مدرسه میها حرف کمی ترین مسائل آنباشد، دربارۀ مهم

طی توانی تصور کنی تحت چنین شرایکنند نیست! میها صحبت میبه زبانی که آن

 شوند. وزان ساده است که تبدیل به ضدروشنفکریآمچقدر برای دانش

ای که توسط آموزان دربارۀ هر مادۀ درسیاینجا در ایاالت متحده جریان اصلی دانش

ت. از ارتباط اسشان بیپندارند که به عالیقشود اینطور میرده میمعلم به کالس آو

اثیر آن تپرسند آیا قادرند با آن کنار بیایند، و انتظار ندارند آنقدر تحتخودشان می

ود خقرار بگیرند تا کلمه به کلمۀ آن را هضم کنند. پیشنهاد کمتر خواندن به خودی

اهند آموزان بخو. اکنون، هر کاری که دانشبرای تغییر این ادراک کافی نخواهد بود
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تر از آموزش است. انجام دهند از خوردن یک همبرگر تا راندن یک اسکیت جذاب

شود و نحوۀ ارائۀ این مقدار کم تصمیمات مقدار کمتری که انتخاب می

آموز این است که معلمی که کمتر کم احساس دانشسازی هستند. دستسرنوشت

 ها دارد.تظار کمتری از آنکند، انتعیین می

قتی به یاد دارم وفهمم. و این بسیار جالب است. گویی را میبله، آنچه می     پائولو

م ای که تالش کردیکردم، در پایان سمینار، در ارزیابیتدریس می در دانشگاه ژنو

قیقاً دهمراه یکدیگر انجام دهیم، یکی از دانشجویان انتقاد بسیار جالبی از من کرد که 

 با آنچه اکنون گفتی مرتبط است.

 ای برای بازتابها، به عنوان ابژهشناسی در عمل و همراه آنبا مبادرت ورزیدن به روش

مان هپائولو، امروز بعد از تجرب»مان از سمینار، دانشجو به من گفت، در ارزیابی مشترک

ک نقد اما بنظرم این یدر این ترم چیزی دارم که باید به تو بگویم که یک نقد است. 

او به  ، و«بسیار خوب»من گفتم، « الزامی است و امیدوارم بتوانم به تو کمک کنم.

ببین پائولو، تو فقط یک اشتباه مرتکب شدی اما این اشتباهی جدی »گفتن ادامه داد، 

ذیرش کردی ما آمادۀ پدر کار با ماست. زمانی که در ابتدای ترم به اینجا آمدی فکر می

دهی خودمان همراه تو هستیم، اما حق نداشتی اینطور فکر کنی. تو ولیت شکلمسئ

 «چیزی را فرض کردی که نیازموده بودی.

و تو چکار کردی؟ به عنوان یک معلم مرتکب خودکشی شدی. به »او به من گفت، 

خندد( ما مجبور کردی! )ایرا میجای آن، تو باید خودت را برای قتل ما آماده می

بود تو را به عنوان یک استاد صرف در سمینار بکشیم تا به عنوان دانشجویی خواهیم 

که استاد نیز هست دوباره متولد شوی. به جای آن، تو در حضور ما مرتکب خودکشی 

خندد( من لبخند زدم و )پائولو می« بودن را در ما ایجاد کرد.شدی و این حس یتیم

 «حق ارتکاب این اشتباه را نداشتم. بله، من کامالً با تو موافقم. من»گفتم، 
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ا، هگویی. در برخی موقعیتکنم این دقیقاً همان چیزی است که اکنون میو فکر می

مسئولیتی شود، اگر تواند منجر به بیبخش میهدف دموکراتیک آموزش رهایی

 ئولباید مسها درک کنند. معلم آموزان آن را به عنوان کمتر انتظار داشتن از آندانش

فضایی  های مختلفباشد، مانند استاد رهبری کند و مانند دانشجو یاد بگیرد، به شیوه

ند، بندوبار ایجاد نککنم، هرگز فضایی بیگشوده ایجاد کند. اما هرگز، تکرار می

ای وهآموزان به شیهرگز، اما فضایی دموکراتیک چرا. سپس، با انجام این کار، دانش

چه گیرند چطور مشارکت کنند. اما آنکنند. واقعاً یاد میمختلف شروع به یادگیری می

غیرممکن است تعلیم مشارکت بدون مشارکت است! غیرممکن است فقط دربارۀ 

انیم شناکردن تواش کنیم. ما در این اتاق نمیمشارکت صحبت کنیم بدون اینکه تجربه

ا با موکراسی ررا یاد بگیریم. باید درون آب برویم. دموکراسی هم همینطور است. د

 .گیری، اما با محدودیتایجاد دموکراسی یاد می

 بخشآزادی و محدودیت در کالس رهایی

 بخش است. برنامۀ آموزشیاین نقطۀ عزیمت مهمی بین آموزش سنتی و رهایی     ایرا

آموزان را برای زند، بدون اینکه دانشرسمی مداوماً دربارۀ دموکراسی حرف می

درسی است دربارۀ این که چطور  آزاد بگذارد. داستانت دربارۀ ژنوعملی ساختن آن 

آموزان واقع شود. نیاز است عمل دموکراسی در محدودیت پیشرفت دانش

 گری و آزادی باید از نو برای هر کالسی واقع شوند.هدایت

دن کشیبخش، معلم به دنبال عقبفهمم، در کالسی رهاییآنطور که من این را می

گر. هرچه ه عنوان کارگردان یادگیری است، به عنوان نیروی هدایتتدریجی ب

ان را شآموزان ابتکار انتقادی بیشتری را تمرین کنند، معلم خودسازماندهیدانش

شان در تنظیم دستور کار برنامۀ آموزشی. ناممکن است از کند، مشارکتتشویق می

له ی از قدرت در هر نهادی، از جمگیرهای سنتی انتظار داشته باشیم برای کنارهاقتدار
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ریف بخش هدفی ظریزی کنند. هدف خودسازماندهی کالس رهاییمدرسه، برنامه

توانید خیلی زود قدرت را مجبور کنید تو نشان داد. می است، همانطور که سمینار ژنو

 هتوانید خیلی دیر این کار انجام دهید. انجام این براورد پرمخاطربرود، همانطور که می

مدار، مثابۀ یک سیاستتر از بسیاری لحظات دیگر که یک معلم بهاست، پرمخاطره

ای فهم ها و تمرینات بردانشمند، و هنرمند درگیر آن است، سنتزسازی از بسیاری نشانه

 زمان و چگونگی انتقال اقتدار به دانشجویان.

نامتغیر  ایاقتدار او در فاصلهدر مقابل، معلم سنتی از ابتدا تا انتها در حال حمله است. 

این اقتدار باید ثابت بماند چراکه مطابق برنامۀ  آموزان پابرجا شده است.از دانش

را تواند روی برنامه اجشده همۀ دروس با ایمان به ابتکار معلم میریزیآموزشی برنامه

لم ذارد. معگآموزان پا میان میشود. اقتدار ثابت معلم در کنار ظهور منتقدانۀ دانش

 اند.آموزان غیرفعال شدهبودن توانمند شده است، درحالی که دانشبرای فعال

اما ببین، ایرا، مسئله برای من اقتدار کمتر و کمتر معلمان نیست. موضوع این      پائولو

گز کند. او هراست که معلم دموکراتیک هرگز اقتدار را به اقتدارگرایی بدل نمی

ودن یا داشتن اقتدار را متوقف کند. بدون اقتدار بسیار دشوار است تواند اقتدار بنمی

آموزان شکل بگیرد. آزادی برای آزاد شدن نیاز به اقتدار دارد. که آزادی دانش

وجود مسئله برای اقتدار این خندد( این یک تناقض است اما درست است. بااین)می

اقتدار این آزادی را انکار کند  دیگران است، و اگر است که بداند بنیادش در آزادیِ 

ار نیست کنم دیگر اقتدو این رابطه را قطع کند، این رابطۀ بنیادین با آزادی، فکر می

یک با اقتدار آزادی دیالکت ی شده است. به همین ترتیب اگربلکه تبدیل به اقتدارگرای

تا  جود داردکند، این تمایل برای آزادی وروبرو نشود چراکه اقتدار خود را انکار می

انیم توآزاد بودن را به منظور تبدیل شدن به مجوز متوقف کند. در هر دو مورد، نمی

وانیم تتوانیم دربارۀ نظم صحبت کنیم، نمیدربارۀ دموکراسی صحبت کنیم، نمی
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دربارۀ آفرینش صحبت کنیم، بازآفرینی دموکراتیک جامعه، نه. ما از پایین مجوز و از 

 باال تحریم داریم.

ان، دبستان دبستام که آموزگار، فارغ از اینکه در سطح پیشبه همین دلیل، متقاعد شده

د، ای که باید داشته باشد را تظاهر کنیا دانشگاه کار کند، مجبور است اقتدار الزامی

بدون فراتر رفتن از آن، به منظور تخریب آن، برای اقتدارگرا شدن. و این کار آسانی 

یار غلط ای بسمختلفی برای اقتدارگرا بودن داریم، نه؟ مانند شیوههای نیست. ما روش

کنید سازد. چیزی الف است و شما تالش میای دروغین میو ریاکارانه که جاذبه

ا های شیرین، دروغین، و حتی احساساتی اقتدارگرتوانید به شیوهبگویید ب است. می

ی طور پیشینیری سرسبز، و بهزدن در مسآموزان هنگام قدمزدن دانشباشید، گول

ا هخواهید آندانید. اما نمیآموزان بدانند را میاید تا دانشنکاتی که انتخاب کرده

 برنامه و نقشۀ شما را بدانند.

در ایجاد این تمایز بین اقتدار و اقتدارگرایی حق با تو است. برای شروع و      ایرا

ذاری گو به اقتدار نیاز دارم. برای اشتراک کنمهایم از اقتدار استفاده میهدایت کالس

آموزان اجازه دهم به عنوان گردانندگان برنامۀ آموزشی عمل کنند آن و اینکه به دانش

آموزان به من اعتقاد داشته باشند به عنوان اقتداری که گشوده هستم. هرچه دانش

دار کسی که مق تواند نظم را حفظ کند،کند، کسی که میای مولد را هدایت میدوره

داند چطور دانش بیشتری کسب کند، بیشتر به مداخالت من خوبی دانش دارد و می

بخش باید درون محدودیت اعتماد خواهند کرد. موافقم که آموزگاران رهایی

دادن چگونگی انجام آن در عمل کار سختی دموکراسی از اقتدار استفاده کنند. نشان

آموزان، هر موقعیت نیازمند معلمان منحصربفردی است. هر کالس، هر گروه از دانش

دانید این توانید باست که برابری بین اقتدار و آزادی را تنظیم کنند. درحالی که نمی

کردن اقتدار همراه آزادی برابری برای هر کالس دقیقاً باید چگونه باشد، در عملی
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ش شما کار بفهمید که روتوانید از رفتار کالس سادگی میکنید، و بهتجربه کسب می

 کند یا نه.می

بخش است. همزمان خواهم به آن اشاره کنم پویایی معلم در فرایندی رهاییآنچه می

ای که دهم. جای دیگری دربارۀ تنوع قالبیگیرم و تغییر میرفتن کالس یاد میبا پیش

نم که کام. وقتی از این صحبت میتواند به خود بگیرد نوشتهبخش میکالس رهایی

دهم  خواهم نشانشده است، می« ثابت»آموزان ای پایدار از دانشاقتدار سنتی در فاصله

تواند نقشش در کالس را با توجه به نیازهای مطالعه تنظیم بخش میکه آموزگار رهایی

بینم. هایی است که در دگرگونی معلم میکند. تمایل به اقتدارِ پویا بودن یکی از جنبه

های مطالعاتی است سخنرانی کند، یک بحث را رهبری کند، گروه معلم ممکن

ها خارج از محیط آموزش کوچک را درون کالس سازماندهی کند، بر پژوهش

اوان روند تهایی که در کالس از دست مینظارت کند، فیلم نشان دهد، برای دیدگاه

ند، مطالعه کمک ک های مطالعه برای یافتن مواددار به گروهدهد، یا مانند یک کتاب

آموزان اختصاص دهد، و... . تمایل حرکت یا ساعات طوالنی کالس را به ارائۀ دانش

یرد. این گبودن در شکل اقتداری که معلم به کار میهمراه کالس شامل تمایل منعطف

 آموزان دربارۀ گشایش دوره است.ای برای دانشانعطاف نشانه

ل دار معلم باید همیشه وجود داشته باشد، اما با تکامتو مرا به این فکر واداشتی که اقت

های عمل ها به عنوان سوژهکند، با ظهور آنآموزان و مطالعه تکامل پیدا میدانش

 شود.شناخت. اگر فرایند کار کند معلم نیز بازآفرینی می

 آموزهای معلم و دانشبا هم، اما نه برابر: تفاوت

بودن است. این توانایی، فهم توسعۀ عمل ای برای خالقبله، این توانایی     پائولو

حرکت نیست. شیوۀ کار شما در این ترم لزوماً شبیه ترم بودن است. این چیزی بیمعلم

 آینده نخواهد بود.
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یزی وگویی چآموزان و معلمان دربارۀ مسئلۀ اقتدار در کالس گفتدانم آیا دانشنمی

الب آموزان برابر است یا نه. این مسئله بسیار جبا دانشاند، اینکه آیا معلم از تو پرسیده

لم کنید اگر معآموزان بودن برای اینکه فکر میاست. تجربۀ تحت رهبری دانش

مۀ ما کنید. همه با هم، هها را انکار میوگویی هستید قطعاً تفاوت بین شما و آنگفت

وگویی باشیم. نه. رابطۀ گفتها روراست برابر هستیم! اما این ممکن نیست. باید با آن

موزان آبودن از دانشقدرت خلق چنین برابری ناممکنی را ندارد. آموزگار به متفاوت

ها، اگر ای مهم است، تفاوت بین آندهد، اما، و اکنون این برای من مسئلهادامه می

بخشی باشد، این است که او اش رهاییمعلم دموکراتیک باشد، اگر رویای سیاسی

شود. « گرانهستیزه»آموزان تواند اجازه دهد تفاوت الزامی بین معلم و دانشنمی

آموزان متفاوت هستم! اما اگر دهند! من از دانشها به وجودشان ادامه میتفاوت

ها آن باشد. اگر« گرانهستیزه»توانیم اجازه دهم این تفاوت دموکراتیک هستم نمی

 ام.من اقتدارگرا شدهشوند، به این دلیل است که  جوستیزه

 ای.برای تغییر گشوده نبوده     ایرا

ام، مقاوم در برابر دموکراسی. و این بسیار جالب بله، سخت و صلب شده     پائولو

ها آنقدر توسط استادان آزمایند. آنای خاص شما را میآموزان در لحظهاست. دانش

ت گویید ما در این کالس متفاوآیید و میاند که وقتی شما میاقتدارگرا شرطی شده

هستیم، ما حق فکر کردن و سوال پرسیدن و نقد کردن داریم، نه تنها حق بلکه این 

آموزان )و این زیباست!( اولین آزمون را وظیفه را داریم، ممکن است یکی از دانش

 دتواند شما را با انجام کاری تحریک کند که توسط استادی اقتدارگرا بایبگیرد! او می

ت. اگر اید واقعی بوده اسدهد تا بفهمد آیا آنچه گفتهتنبیه شود. او این کار را انجام می

ت. اید. گفتار شما هیچ ارزشی نداشته اسآموز را تنبیه کنید، واقعاً صادق نبودهآن دانش
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ینی بآموز نگویید، بازهم گفتار شما ارزشی نداشته است. میچیزی به دانشاما اگر هیچ

 دشوار است؟چقدر 

 آموزان در جنگ قدرت کالس بسیار باهوش هستند.بله، دانش     ایرا

آموزان نیاز دارند بدانند که در برخی لحظات، آزادی باید تنبیه شود، دانش     پائولو

ام رود. و تنبیه باید توسط اقتدار انجزمانی که از مرزهای اقتدار دموکراتیک فراتر می

مان در زمانی که نیاز بوده الزا و من هرگز در تنبیه فرزندان شود. برای مثال، همسرم

 ها از این نظرایم. نیاز نبوده است. آنها را کتک نزدهایم. هرگز آنشکست نخورده

یم. هرگز اها صحبت کردهایم، با جدیت با آننخورده هستند. اما تنبیه کردهکامالً دست

 ایم.ها ارائه کردهمان را به آنفتنگ« نه»ایم مگر اینکه دالیل نگفته« نه»

ام. دو سال پیش در برزیل در یک ام داشتههای دیگری مانند این در زندگیموقعیت

اش صحبت کردم را دورۀ آموزشی، یک زن چیزی مانند همین آزمونی که باال درباره

انتظار  انجام داد، اظهاراتم دربارۀ آزادی را آزمون کرد، در روز نخست. مطمئنم از من

تم آن توانسداشت او را از اتاق بیرون بیاندازم، تا نشان دهم واقعاً گشوده نبودم. نمی

توانستم فقط لبخند بزنم. هنگامی که صحبتش را کار را انجام دهم، اما همچنین نمی

دار یک طور جدی با اقتای به من وارد کرد، بهمتوقف کرد، نقد استقرایی باورنکردنی

حبت کردم اما او را از سمینار بیرون ننداختم، و در پایان ترم نمرۀ خوبی معلم با او ص

کنم او همچین چیزی را گرفت. او زنی الیق بود. ما دوست نشدیم چراکه فکر می

 خواست.نمی

بخش است برای استفاده از دموکراسی، آزادی و اقتدار اگر انتخاب شما انتخابی رهایی

ه توانید دعوت ب. شما نمینوع موقعیتی است که خواهید داشت این، همراه یکدیگر

موز انجام آاقتدارگرایی را قبول کنید که ایدئولوژی مسلط از طریق آزمون یک دانش
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د! کشای که به آن ایمان داریم شما را به چالش میدهد، کسی که با آزادی واقعیمی

 خندد()می

د تا کنبخش را دعوت میز است که معلم رهاییآمیآوری طعنهآموز پیامدانش     ایرا

 به شرایط صلب بازگردد.

آموزان مواجه هنگامی که با آزمون دموکراسی یا اقتدارم در کالس توسط دانش

کردن معلم یاد آموزان برای ادارههایی که دانشکنم همۀ شیوهشوم، تالش میمی

رنامۀ آموزشی رسمی، عمل اند را به یاد آورم. در جنگ فرهنگی روزانۀ بگرفته

دارد. گاهی چالش از سوی تعدادی از آموزان معلم و نهاد را در عجز نگه میدانش

 کنمدهد، یکی پس از دیگری یا در یک زمان. تالش میآموزان برایم رخ میدانش

باشد و  آموزای رفتار کنم که معکوس انتظارات دانشبه خودم یادآوری کنم به شیوه

در رفتار روزمرۀ آنان مداخله داشته باشد. هنوز، همۀ استدالل و نبوغ و گونه بدین

آموزان بخواهم دوره را ترک مقاصدم همیشه کافی نیست، و معموالً باید از دانش

 آموزان دیگرها اجازه دهم کارم یا امکان یادگیری همراه دانشتوانم به آنکنند. نمی

اری نسپارند ها کر تغییر نکنند یا دیگران به آنگویم اگها میرا خراب کنند، پس به آن

آموزان اغلب تا خارج از کالس انجام دهند باید دوره را ترک کنند. دیگر دانش

کنند تا اقتدارم را با اخراج چنین شخص مخربی از کالس اثبات کنم. این کمک می

برخی  دهم چراکه باید انجام شود. معتقدم سیستم اقتصادی ماکار را انجام می

د، شامل تواند ترمیم شوما نمی آفریند که با ابتکارات کنونیهای انسانی را میآسیب

کنم مهم است بگویم که بسیاری معلمان در بخش. فکر میابتکار آموزش رهایی

ی، و گری، بیگانگهای ایاالت متحده اغلب با ستیزهمدارس عمومی و برخی دانشگاه

تواند آن را واژگون ای در حال حاضر نمیپداگوژیمقاومت مواجه هستند، که هیچ 

 کند. مشکل نیاز به چیزی بیش از یک فلسفۀ تعلیم یا شیوۀ کالس دارد.
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های آموزان در کالسگری دانشام که مدیریت ستیزهدر تجربۀ من، متوجه شده

آید آموزان به سوی معلم میهایی که از دانشتر است. تعداد آزمونبزرگ سخت

آموزان را برای تر مذاکره دربارۀ بیگانگی دانشهای کوچکاست. کالس متعدد

ین دلیل تنها به ا« انباشتی»آموزش انتقالی یا کنند. تر میبخش راحتآموزگار رهایی

دهید. ماهیت فرایند آموزان انجام میبهتر نیست که آن را تنها همراه نیمی از دانش

رد. همه اهمیت داازمحتوای برنامۀ آموزشی پیشماعی و اولین مشکل است؛ روابط اجت

آموزانی که هنوز هم اندازۀ کالس نیز موضوع مهمی است، چراکه معلمان و دانش

ازاندازه شلوغ است کمتر در فرایندی کنند در اتاقی که بیشازاندازه کار میبیش

 تجربی صبور خواهند بود.

ه مطرح گرایانهای غیرستیزهتکنم، پائولو، موضوعی که دربارۀ تفاوپس فکر می

 ها برابر نیست، حتی زمانیآموزان است و با آنکردی مهم است. معلم متفاوت از دانش

کنیم. این راه دیگری برای توصیف که روابط دموکراتیک را در کالس عملی می

سبت به وگویی نبخش باید بازی کند. معلم گفتای است که معلم رهایینقش رهبری

یشتر دچار تر، و بتر، در بررسی انتقادی باتجربهزان از نظر فکری پیشرفتهآمودانش

موزان اذعان آها بین معلم و دانشرویای سیاسیِ تغییر اجتماعی است. باید به این تفاوت

سازد. شخصی که در بخشی را ممکن میها پروژۀ رهاییواقع، همین تفاوتکنیم. در

لیه کند که عدهد در شرایطی کار میعلیم میمدرسه یا دانشگاه برای دگرگونی ت

علم سازد. یک مآزادی تنظیم شده است، جایی که برنامۀ آموزشی واقعیت را مبهم می

 کند که به همین شکل واقعیتای کار میدر سازمانی اجتماعی در میان فرهنگی توده

سی را یی سیاخواهد سلطه را به چالش بکشد، باید رویاکند. اگر معلم میرا مبهم می

نها بواسطۀ تاست. معلم متفاوت است نه ببرد که این رویا تنها یک امکان هاییبه مکان
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د که به کنای را رهبری میفضیلت آموزشش بلکه به این دلیل که معلم دگرگونی

 خود در کالس اتفاق نخواهد افتاد.خودی
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 در تعلیم چیست؟« وگوییروش گفت»

 

 

 دکنوگو ارتباطات را دگرگون میبخشی: گفتگفتمان رهایی

هرحال، به مدار است.تو گفتی بودی پائولو که معلم یک هنرمند و یک سیاست     ایرا

ین روش شناسی آن است. توضیح اتر از زیباییوگویی شفافسیاست پداگوژی گفت

ل و تر است، به مثابۀ کنشی فرهنگی داخبه مثابۀ روشی برای آزادی و علیه سلطه ساده

ای هشود، جایی که اسطورهخارج از کالسی که وضعیت کنونی به چالش کشیده می

 یاز داریم این را بهشوند. اکنون نای روشن میبرنامۀ آموزشی رسمی و فرهنگ توده

ها ریکند که در انجام این افشاگوگویی چگونه کار میبحث بگذاریم که معلم گفت

 یک هنرمند است.

، و از طریق این ایده روی «وگوگفت»کنیم، چرا ابتدا قلب فرایند را بررسی نمی

 «وگوییآموزش گفت»کنیم. معلمان اغلب دربارۀ شناسی روش کار میزیبایی

اطی دانند. معلمان با استفاده از بیانی سقروگو میها چیزهایی دربارۀ گفتپرسند. آنمی

که  اند، جاییآموز بودههایی دانشمطالعاتی در دوره پیرو یک سخنرانی یا تکلیفِ
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پرسد تا آموزان میشده از دانشهایی دربارۀ مواد درسی پوشش دادهآموزگار سوال

 های مباحثۀ غیرسنتی در کالساین، بسیاری معلمان از حلقهبرها را بیازماید. عالوهآن

ای المهآموزان را در مککنند. بعضی دیگر هم دانشبرای شکستن رسمیت استفاده می

 وگو است.کنند گفتو فکر می کنند، درگیر می

دان کنند. در دانشگاه، استابا وجود این در بیشتر مواقع معلمان سخنرانیِ آموزشی می

های تاقکنند، کسانی که در اطور سنتی برای تعداد زیادی از دانشجویان سخنرانی میبه

ردازی خوابند، یا رویاپکنند، یا میبرداری میاند یا با سرعت یادداشتبزرگ نشسته

س یک کنند. سپدهند، یا با هم صحبت میکنند، یا تکالیف دورۀ دیگر را انجام میمی

گیرد کالسی بیانی را برگزار حقوق کمی هم می دانشجوی کارشناسی ارشد که

کند دربارۀ اینکه استاد چه گفت یا کتاب دربارۀ چه چیزی بوده است. این آموزش می

است، حداقل رابطۀ شخصی بین اساتید و دانشجویان. رابطه با استاد « مقرون به صرفه»

، یا برای دانشجویان کارشناسی ارشد، یا دانشجویان خاص مقطع کارشناسی

های پولی است، جایی که پول در های افتخاری، یا دانشجویان دانشگاهکالس

تر، مدارس در مراتب پایین شود. گذاری میهای کوچک برای نخبگان سرمایهکالس

اد شان پیشنهآموزانتر را به دانشهای کوچکپولدار و مدارس خصوصی نیز کالس

 بیشتری قرار بگیرند. آموزان مورد توجه شخصیکنند، تا دانشمی

یل به امتیاز ای کوچک تبدوگو را ببینی. حق مباحثهتوانی اینجا مشکل برای گفتمی

تر باشد، امکانش بیشتر است که رابطۀ آموز هرچه نخبهشود. دانشیک کالس می

شگاهی های دانای با استاد یا معلم داشته باشد. برای بقیه، کالسای شخصیمباحثه

ای ترکیب شده که توسط دانشجویان جوان های بیانیدارد که با بخشبزرگی وجود 

ای که کمبود بودجه دارند. اگر های بزرگ در مدارس عمومیشود، یا کالسارائه می

ند، تر را تامین کهای کوچکشد تا کالسمنابع عمومی از ارتش به آموزش منتقل می
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ا آموزان باید بمعلمان و دانش کرد. سپستر میوگو در مدرسه را سادهداشتن گفت

ر شدند. دهای کوچک و ارتباطات دموکراتیک مواجه میمان در گروهتجربگیبی

ی محوری آشنا هستیم. حتیا معلم« گوییتک»رویکرد انتقال دانش ما بیش از همه با 

آموزان اغلب بواسطۀ صدای تحمیلی معلم محدود های مباحثه، صدای دانشدر گروه

 شود.های انتقادی نسبت به طرح درس میه مانع چالششود کمی

حاطه هایی هستند که ما را اهای کوچک و برتری تعلیم انتقالی واقعیتامتیاز کالس

وگویی مدلی متفاوت از یادگیری و دانش را ارائه ای گفتاند. چطور شیوهکرده

 کند؟وگویی ارتباطات را دگرگون میدهد؟ چطور تعلیم گفتمی

ک بخش را به عنوان یرهایی وگویازهمه نباید گفتکنم پیشفکر می     لوپائو

ست تواند به ما کمک کند تا نتایجی را به دتکنیک بفهمیم، تکنیکی محض که می

ه از وگو را به عنوان نوعی تاکتیک بفهمیم کتوانیم، نباید، گفتآوریم. همچنین نمی

ه تکنیکی وگو را تبدیل بدوست شویم. این گفتآموزان کنیم تا با دانشآن استفاده می

 کند تا روشنگری.کاری میبرای دست

وگو باید به عنوان چیزی فهم شود که در ماهیت تاریخی انسان نوعی در مقابل، گفت

و، رشدن به انسان نوعی است. ازاینبخشی از ترقی تاریخی ما در تبدیلنقش دارد. این 

وجود ه ببه حدی که انسان بیشتر و بیشتر تبدیل وگو نوعی وضع ضروری است گفت

، ای است که انسان با بازتاب واقعیتشوگو لحظهشود. گفتارتباطاتیِ انتقادی می

شود. تا حدی که وجودی همانطور که آن را ساخته و بازسازی کرده، روبرو می

یگران ارتباط ا دمان باشیم بارتباطاتی هستیم که هر چه بیشتر قادر به دگرگونی واقعیت

 دانیم، چیزی که فراتر از دانستن صرف است. درکنیم، قادریم بدانیم که میبرقرار می

ها حتی با هم ارتباط شناسند. آنروشی خاص، برای مثال، پرندگان درختان را می

گیرند، اما از زبان ها نوعی زبان شفاهی و نمادین را به کار میکنند. آنبرقرار می
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ون، دانند. حداقل از نظر علمی تا کندانند که میها نمیکنند. و آناده نمینوشتاری استف

یم که داندانند یا نه. از سوی دیگر، ما میدانند که میها میمطمئن نیستیم که آیا آن

اهم وگو، بدانیم. از طریق گفتدانیم که نمیدانیم، و ما به عنوان انسان نوعی میمی

توانیم منتقدانه اقدام به اندیشیم، سپس میدانیم مینمی دانیم ودربارۀ آنچه می

 دگرگونی واقعیت کنیم.

تباط کنیم، ما اردر ارتباط میان خودمان، در فرایند شناخت واقعیتی که دگرگون می

دانیم که از نظر اجتماعی فرایند برقراری ارتباط، شناخت، و کنیم و حتی میبرقرار می

ا جنبۀ فردی برای توضیح فرایند کافی نیست. شناخت تغییر بعدی فردی دارد. ام

وگو در این لحظۀ ارتباطات، رغم اینکه بعد فردی دارد، اجتماعی است. گفتعلی

ی اوگو رابطۀ بین سوژۀ شناختی، سوژهشناخت، و دگرگونی اجتماعی چیست؟ گفت

 کند.کند بداند را درزگیری میداند، و تالش میکه می

ردمی که م اجتماعیِ کردن روابطِ ای دیگر، باید اضافه کنم که صحبتهاز زاوی     ایرا

تنها  رو، برقراری ارتباطکند. ازایندر چنین ارتباطی درگیر هستند را تایید یا رد می

رابطۀ بین مردم در  وبرگشت صرف کلمات و حرکات نیست.شفاهی نیست، تنها رفت

ای که در آن هستند را تصدیق و جامعه ای که به آن مرتبط هستند،حال ارتباط، ابژه

ه بخش ارتباطی دموکراتیک است کوگوی رهاییکشد. گفتکند یا به چالش میمی

کنندگان برای بازسازی کند درحالی که آزادی مشارکتسلطه را رد و روشن می

رسمی  ای مسلط، و شکلتوده سنتی فرهنگِ کند. گفتمانِشان را تصدیق میفرهنگ

 کند.دانش را تایید میو موروثی 

ی در اوگو چالشی برای سلطۀ موجود است. همچین با چنین شیوهبله، گفت     پائولو

ای های که باید شناخته شود در تصرف انحصاری یکی از سوژهوگو، ابژهفهم گفت

ی که اوگو، نیست. در مورد آموزش، دانش ابژهشناخت، یکی از افراد دخیل در گفت
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شود در مالکیت انحصاری معلم نیست، کسی که با حالتی بخشنده دانش باید شناخته 

آموزان، جای این هدیۀ صمیمی از اطالعات به دانشدهد. بهآموزان میرا به دانش

ژۀ شود. به عبارت دیگر، ابای که باید شناخته شود واسطۀ دو سوژۀ شناختی میابژه

ها دور این میز یکدیگر را د. آندهمورد شناخت میزی بین دو سوژۀ شناخت قرار می

 کنند.کنند و از طریق آن تحقیقی متقابل میمالقات می

البته، آموزگار تجربۀ فکری خاصی در انتخاب این ابژه برای مطالعه، پیش از مالقات 

آموزان در کالس، و در تصویر یا ارائۀ آن برای مباحثه، داشته است. رابطۀ پیشینی دانش

ها و ابعاد را در مورد شناخت به این معنا نیست که معلم همۀ تالشآموزگار با ابژۀ 

 شناخت ابژه تمام کرده است.

از  ها را بهترکند که در آغاز دوره آنهایی را برای مطالعه انتخاب میمعلم ابژه     ایرا

آموزان ها همراه دانشها را از طریق مطالعۀ آنشناسد اما معلم ابژهآموزان میدانش

 گیرد؟باره یاد میدو

نگونه توانم در زبانی مفهومی ایگویی را میمسئله دقیقاً همین است! آنچه می     پائولو

ن آموزادانش« شناخت»خود را از طریق « شناخت»گسترش دهم، برای مثال، آموزگار 

کند. بدین ترتیب، توانایی آموزگار برای شناخت ابژه هربار از طریق توانایی تعمیر می

آموزان برای شناخت، برای توسعۀ فهم انتقادی از خودشان، بازسازی صی دانششخ

 شود.می

ناسانه. شوگو در این شیوۀ شناخت چیست؟ دقیقاً همین ارتباط، این رابطۀ معرفتگفت

ارد دها را وا میشود، آنابژۀ مورد شناخت در یک مکان به دو سوژۀ شناختی متصل می

آموز با هم در عمل بندی معلم و دانشوگو آبشند. گفتبا هم دربارۀ ابژه بیاندی

ه جای انتقال آماریِ دانش، بمشترک شناخت و بازشناسی ابژۀ مطالعه است. سپس به

 ای پویا به ابژه است.وگو طالب نزدیکیمثابۀ دارایی ثابت معلم، گفت
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ندی اما در فرایتواند بگوید من نسبت به مواد آموزشی شناخت دارم، معلم می     ایرا

ها را کنم آنآموزان مطالعه میوگویی، هنگامی که دوباره مواد را همراه دانشگفت

 آموزم.بازمی

وگویی است. اما ایرای عزیز، اجازه بده دوباره بله! این نکتۀ آموزش گفت     پائولو

 ابه این نکته اشاره کنیم. چرا برخی آموزگاران این دیدگاه دربارۀ عمل شناخت ر

کنند؟ چیزی نامانوس که از جهان سوم آمده است؟ چطور اینگونه نامانوس فرض می

شناسانه است، نه وگویی موضعی معرفتفکرکردن ممکن است؟ آموزش گفت

 ای نامانوس یا عملی غیرعادی از بخشی عجیب از جهان!مداخله

ه جهان سوم بپذیرم، برای مثال، چیزی است که بسیاری مردم از جهان اول و آنچه می

ذیرم. پحال چنین موضعی را نمیببین پائولو، این زیبا است، اما بااین»گویند، من می

 گویم، بسیار خوبمن می« آموز است.چراکه برای من نقش آموزگار تعلیم به دانش

ست، شناسی ااین موضع شماست، اقتدارگرایی. بسیار خوب، این فهم شما از معرفت

م توانپذیرم. اما آنچه نمیها را میها دربارۀ تفاوتن نوع بحثاما فهم من نیست. ای

ز جهان ای غیرعادی برای تعلیم است که اوگو شیوهبپذیرم این است که بگویند گفت

ی کردم. نه. این بحثسوم آمده، حتی اگر با ابزارهایی کمیاب پروپاگاندا ایجاد می

 ند.اانی که از مکانی زیبا آمدهشناسی است، نه دربارۀ هنرهای شیطدربارۀ معرفت

شناسی است، موضع من انکار نقش الزامی و دقیقاً به این دلیل که اینجا نوعی معرفت

 ستمهایی هگر آموزگار نیست. اما من آن نوع از آموزگار نیستم که مالک ابژههدایت

ند ممطالعه عالقههای ای به ابژهالعادهطور فوقام. بهآموزان مطالعه کردهکه همراه دانش

قل آموزان منتکنند و این اشتیاق را به دانشام را تحریک میها کنجکاویهستم. آن

 کنیم. توانیم ابژه را با هم شفافکنم. سپس، هردوی ما میمی
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شناسی برای آموزگاری سنتی توانی تصور کنی چقدر این معرفتمی     ایرا

عجیب و غیرعادی خواهند این را می کنم کهکننده خواهد بود. تعجب نمینگران

اسی، ای به مثابۀ طرح درسی کارشنکردن به تفاوت بین توصیف دورهبخوانند. فکر

، و امتحانی هاای از پرسشای بلند، تعدادی سخنرانی از یک استاد، سلسلهلیست مطالعه

دی یاای که استاد برای شناخت مقدار زنهایی برای آزمون دانش، در مقایسه با دوره

اده ند، بازکشف مکدوره را ترک می« بازآموزی»وگو با شود اما بخاطر گفتوارد می

 همراه دانشجویان مهم است.

موزان آدهد که دانش ثابت را به دانششیوۀ سخنرانی معلم را به مثابۀ اقتداری قرار می

موزان آطور شفاهی به دانشگرفته و باید بهازاین شکلکند. دانش پیشمنتقل می

های از سازیرود قاعدهآموزان انتظار میتحویل داده شود. در سبک سنتی از دانش

 شود را جذب کنند.شده که توسط معلم گفته میپیش تعیین

گو واش به گفتوگویی به روی بازآموزیدر مقابل، گشودگی آموزگار گفت

یاری بر بسبخشد. سلطۀ برنامۀ آموزشی رسمی متکی ای دموکراتیک میویژگی

ویی وگچیزهاست، اما مطمئناً، دانش تخصصی یکی از ارکان است. اگر معلم گفت

آموزد، سپس خودِ فرایند یادگیری موضع اعالم کند که او ماده را در کالس بازمی

اعی بخش فعالیتی اجتمرو، یادگیری رهاییکشد. ازایننامتغیر معلم را به چالش می

کند. در این مورد، اقتدار شکلی از دانش را تعمیر میخود اقتدار است که به خودی

درت ها از قام شدی؟ این چالشموجود عالوه بر رفتار حاکمانۀ معلم است. متوجه نکته

 ها حقارت را بر نظم موجودسازد. آنکند، آن را برای تغییر آماده میمعلم رفع ابهام می

های نوسازی خود را نند تا قدرتکآموزان را دعوت میها دانشکنند. آنتحمیل می

 به کار گیرند.
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ند که کحال این بدان معنا نیست که آموزگار ابتدا انکار میبله، اما بااین     پائولو

اش را به داند! این دروغ و دورویی خواهد بود. او در مقابل باید شایستگیمی

ای، در زمانی، در هر دورهآموزان نشان دهد. دوماً، این بدان معنا نیست که هر دانش

 دهد. نه.هر ترم، آموزگار دانشش دربارۀ این یا آن ابژه را تغییر می

وگو وگو، فهم من از گفتآموزان دربارۀ گفتبرای مثال، بواسطۀ بحث روزانه با دانش

 رسیم، اطمینانی علمی دربارۀ برخیکند. ما به سطحی از اطمینان میهر روز تغییر نمی

انند دوگویی میتوانیم روی آن حساب کنیم. آنچه آموزگاران گفتکه میها، ابژه

گرایی دارد. این بدان معناست که دانش جدید زمانی به وجود این است که علم تاریخ

های دیگر کهنه شود، و دیگر پاسخگوی نیازهای دوران جدید و آید که دانشمی

رو، دانش جدید وقتی ظاهر شوند نباشد. ازاینهای جدیدی که پرسیده میپرسش

. ناپذیری بر آن فائق آیدطور اجتنابشود منتظر دانش جدید بعدی است که بهمی

گویم اگر دانشمندان به اندازۀ دانش متواضع بودند، در جهان بهتری زندگی گاهی می

 کردیم.می

ارۀ کنم مهم است دربوگویی است که فکر میهای گفتهای دیگر موقعیتاما جنبه

ن وگو در آن رابطۀ بیها نیز صحبت کنیم. شرایط محیطیِ سمیناری که گفتآن

شناخت است موقعیتی نیست که بتوانیم هرآنچه های شناختی و ابژۀ قابلسوژه

یم توانها و تناقضاتی دارد که آنچه میخواهیم در آن انجام دهیم. چراکه محدودیتمی

« دفضایی آزا»خالء سیاسی وجود ندارد.  وگو درسازد. گفتانجام دهیم را مشروط می

از  وگو درون نوعینیست که هرآنچه بخواهید را بتوانید در آن عملی کنید. گفت

رای کننده در دستیابی به اهدافی که بافتد. این عوامل مشروطبرنامه و زمینه اتفاق می

ه اهداف ب کنند. برای دستیابیایم کشمکش ایجاد میوگویی تعیین کردهآموزش گفت

 گری، عزم، نظم، و عینیت داللت دارد. وگو بر مسئولیت، هدایتدگرگونی، گفت
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و به معنای وگوگویی به غیاب اقتدارگرایی اشاره دارد. گفتحال، موقعیت گفتبااین

کشمکشی دائمی در رابطۀ میان اقتدار و رهایی است. اما در این کشمکش، اقتدار به 

آموزان که پدیدار های مجاز دانشدر مقابل آزادیدهد چراکه بودنش ادامه می

نند و بالغ کها دقیقاً به این دلیل رشد مید نیاز به اقتدار است، چراکه این آزادینشومی

 گیرند.شوند که اقتدار و آزادی خودنظمی را یاد میمی

وگویی به این معنا نیست که هرکه درون آن است باید براین، محیط گفتعالوه

وگو هدف یا الزامی ندارد که هرکس در کالس حضور دارد باید کند! گفت صحبت

 چیزی بگوید حتی اگر چیزی برای گفتن نداشته باشد!

حت کردن تبرای صحبت کنی. وقتی کسانیدانم به چه چیزی اشاره میمی     ایرا

اذبی کگیرند حتی اگر چیزی برای اضافه کردن نداشته باشند، دموکراسیِ فشار قرار می

است،  آموزانای جعلی در بحث. به عبارتی این تحمیل بر دانشکند، لحظهرا خلق می

را تبدیل  آمیز کرده است، آنای تعصبوگو را تبدیل به عقیدهبواسطۀ معلمی که گفت

 جای یک مبادلۀ بازِ حقیقی کرده است.به یک تکنیک به

سی حق حال، کت باشد! بااینوگو، هرکس حق دارد که ساکبله! در گفت     پائولو

 ندارد از مشارکتش در پیشبرد عمل جمعی سوءاستفاده کند.

بودن شما بدان معنا نیست که حق دارید در منظورت این است که حق ساکت    ایرا 

 فرایند کارشکنی کنید؟

راه خوبی برای تفهیم این موضوع وجود دارد. برای مثال، کسی تالش      پائولو

ویی است و به وگرایند کارشکنی کند دقیقاً به این دلیل که کالس گفتکند در فمی

 طور فیزیکی، اما ازدهد، او باید تنبیه شود. البته نه بهها فرصت مداخله را میآن

 آموزان دیگر و معلم بازداشتهسوءاستفاده از گشایش کالس یا دخالت در کار دانش

 شود.
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 «مندپداگوژی موقعیت»وگو و یادگیریِ مشارکتی: گفت

وگویی است، که مجاز نیست. قبالً دربارۀ این نظمی الزامی در کالس گفت     ایرا

این صحبت کردیم. اکنون باید بیشتر دربارۀ این صحبت کنیم که چه چیزی مشارکت 

 آموزان کالسِ خواهیم دانشکند. البته ما میوگو را تولید میآموز در گفتدانش

بپذیرند، نه اینکه ساکت بمانند یا کارشکنی کنند. اما سکوت حق وگویی را گفت

دادن به هاست، و از کارشکنی باید جلوگیری شود. در تجربۀ من، اجازهآن

د در توانمی شان را عملی کنندماندن اگر اکثریت این حقآموزان برای ساکتدانش

از  ایودهوگویی نیازمند ت. کالس گفتوگویی حفره ایجاد کندکالس گفت

که صحبت  آموزانیکنندگان منتقد است تا فرایند را پیش ببرند و بار دانشمشارکت

 کنند را به دوش بکشند.کنند اما گوش مینمی

ی راه نوان، به ع«مندپداگوژی موقعیت»ممکن است زمان خوبی برای بحث دربارۀ 

های سخنرانِی باشد. شاید معلمان تفاوت بین شیوه آموزانبرای مشارکت دانش

انشی که بخش که دوگوییِ رهاییسقراطی که دانش از ابتدا ثابت است و شیوۀ گفت

 شود را درک کنند...شود به چالش کشیده شده و بازکشف میبه دوره آورده می

ی اباید چیزی را اینجا تکرار کنم، برای اینکه کامالً شفاف باشم. در لحظه     پائولو

داند، نخست در قالب دانش و کند، او مقدار زیادی میآغاز میوگو را که معلم گفت

خواهد به آن برسد. نقطۀ شروع چیزی است که معلم دربارۀ سپس در قالب افقی که می

 خواهد همراه آن به آنجا برود.داند و جایی که معلم میابژه می

ه این بسته ب کند.بله، معلم با دانش، فرایند یادگیری، و اهداف شروع می     ایرا

هایش آشکارشده است. از یک سو، معلم که سیاستاست صالحیت او و مکانی 

. داند و آشنایی بیشتری با دقت مفهومی داردای که واقع شده بسیار زیاد میدربارۀ ابژه

از سوی دیگر، معلم یک مقصد دارد، یا همانطور که گفتی یک افق. این فرایند 



 161    در تعلیم چیست؟« وگوییروش گفت»

لیت خواهی بر مسئوبرد. متوجه شدم که میا به جلو مییادگیری است که همۀ پروژه ر

 کند.یوگویی را آغاز مگرانه و صالحیت معلمی تاکید کنی که کالسی گفتهدایت

خواهم مطرح کنم این است که چطور صالحیت، دانش، افق، و پرسشی که اکنون می

دۀ شانباشتهشوند. نیروهای وگویی واقع میآموزش به روش علمی در فرایند گفت

تواند مانع آن شود. ایدۀ پداگوژی آموزان میمعلم به جای ترقی ظهور انتقادی دانش

های معلم در فرایند مشارکتی کارآمد است. مند اینجا برای کشف صالحیتموقعیت

 شاید بتوانم کمی دربارۀ این صحبت کنم.

عات موضو وگویی در فرهنگ، زبان، سیاست، وفهم من این است که پژوهش گفت

ها و مواد تجربی برای مطالعه آموزان واقع شده است. معلمان تا حدودی با ابژهدانش

 ها وآورند، یا فیلمای را به کالس میها مجالتی از فرهنگ تودهآشنایی دارند. آن

خواهند آموزان میها از دانشدهند. آنهای تلویزیونی محبوب را نمایش مینمایش

مند، همراه شان بنویسند. اما در پداگوژی موقعیتزندگی روزمره هایدربارۀ رخداد

وژی کنیم. ما پداگها را کشف میترین موضوعات از نظر آنآموزان پروبلماتیکدانش

دهیم که تاکنون توسط قرار میذهنی انتقادی را در موضوعات و مشکالت 

وع نگیزش حقیقی از موضآمدن ااند. این باعث نائلآموزان تجزیه و تحلیل نشدهدانش

ای برای جداسازی که همچنین لحظهشود درحالیآموزان میکلیدی مطالعه به دانش

یی، این وگوگذارد. در پداگوژی گفتاز تجارب نیندیشیدۀ قبلی در اختیارشان می

باید شامل ابعادی جهانی و انتقادی باشد. به این معنا که  ذهنیگردش به سوی تجربۀ 

تاریخی آن  طور اجتماعی وکنیم بهکنیم، بلکه تالش میای آشنا نگاه نمیتنها به شیوه

را بفهمیم. بستر جهانی برای بهم پیوستن، محیطی عام برای چیزی خاص، چیزی است 

دهد، چیزی که به عنوان آموزان نگاهی انتقادی دربارۀ واقعیت میکه به دانش

دهم. بدین ترتیب، قرار دادن پداگوژی بدان ارجاع می« بازتجربۀ غیرعادیِ امر عادی»
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لکه بر داده نیست ب گذاشتنکردن یا صحهآموز به معنای برجستهدر فرهنگ دانش

ۀ آموزان به مثابرفتن از آن است. یعنی موضوعات آشنا برای دانشتالش برای فرا

د کنند سادگی وضعیت کنونی را تاییشوند تا بهتکنیکی جاعالنه به کالس آورده نمی

 رو وجود داردآموزان را تحریک کنند. این خطر دوجانبۀ تایید و جعل ازاینیا دانش

ازی سخود توجه بیشتری را شبیهتواند به خودیآموزان میکه مادۀ آشنا برای دانش

-آموزان متعاقب آن میچالشی انتقادی برای ماده و واکنش دانشآیا کند. اما سپس، 

ا گشاید که از طریق آن سوژه روگویی کاشفانه را میها گفتآید؟ آیا ماده و پرسش

ای که قبالً توجه غیرانتقادی را جذب خود آزماییم، تا جایی که دیگر مادۀ عادیبازمی

کنندگان آشنایش و مطالعۀ آن با کرد نیست؟ ما بواسطۀ تجرید داده از احاطهمی

یابیم، تا جایی که درک ما از آن ای از آن دست میبه فاصله ناآشنا های انتقادیِ شیوه

 شود.و جامعه به چالش کشیده می

ی دیگر بینم. کشمکشناآشنا می های آشنا و دقت انتقادیِ اینجا کشمکشی بین ابژه

 سازد و کالسای که واقعیت را مبهم میبینم بین برنامۀ آموزشی روزمرۀ مدرسهمی

 . کشمکش سومی وجود دارد بینرسمی را بشکند کند ابهامِ ای که تالش میانتقادی

ه بخشی کآموزان از آموزش اقتدارگرا و کالس جدید رهاییتجارب پیشینی دانش

لم کند. حتی بیشتر، کشمکشی بین بازتاب معوگو و خودنظمی را پیشنهاد میگفت

ها آموز وجود دارد. اینهای شخصی دانشبخش دربارۀ موضوعات و تحلیلرهایی

ا هوگویی به آندهنده در کالسی گفتبۀ نیروهای توسعهچیزهایی است که مثا

ها پداگوژی را در مقابل منطق ناتوانمندساز مدرسه و تجربۀ اجتماعی اندیشم. آنمی

ها ایجاد آموزان و تجارب آنای میان اندیشۀ انتقادی دانشها رابطهدهند. آنقرار می

طور سنتی، هآموزان. بانتقادی دانشکنند، همینطور میان تفکر انتقادی معلم و تفکر می

ر شوند، یا مواد آکادمیک دیگای مبهم یا انتزاعی مطالعه میمواد آموزشی آشنا به شیوه
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شوند. به عبارت دیگر، برنامۀ آموزشی درون اندیشه و زبان نامرتبط با واقعیت ارائه می

ه شوند کمی کننده زمانی ظاهرهای دگرگونآموزان واقع نشده است. کشمکشدانش

آموزان را از ای که دانشآموزان واقع شده باشد، به شیوهدانش ذهنیتمطالعه درون 

 تر جدا سازد.های پیشرفتهافراطی به سوی بازتابذهنیت 

ای پداگوژیک است. آموز گزینهانتخاب موضوعات و مشکالت از فرهنگ دانش

یعنی  د گزینۀ دوم است،منهای آکادمیک یا رسمی به روشی موقعیتمطالعۀ سوژه

ا. فکر ههای اجتماعی آنشناسی یا تاریخ یا پرستاری یا اقتصاد به زمینهالحاق زیست

گری کند. چیز مخالف دیمند تنها از مواد آشنا استفاده میکنم که مطالعۀ موقعیتنمی

ی، ااینجا وجود دارد. شاید شامل آن چیزی باشد که دربارۀ آن جاهای دیگری نوشته

را  ذهنیمند موضوعات مطالعۀ موقعیت«. های محدودموقعیت»و « های محدودکنش»

 سیستممان و های زندگیکند، تا دادهترشان ارائه میدر زمینۀ اجتماعی بزرگ

ا هسلطه دارد به چالش بکشد. این محدودیتای که زندگی روزانه را تحتکنندهاحاطه

محدود اطراف ما و مرزهای تاریخی بازدرک  هایها سرانجام به مثابۀ پوستهو داده

م نقاط کنیاند که ما تالش میطور سیاسی دیوارهای عظیمی را ساختهشوند که بهمی

وسط سادگی مشخص است که ما تها را فرو بریزیم. بهپذیرشان را بیابیم تا آنآسیب

ارهایی برای زایم که نوعی پیشروی است. پس، یافتن ابای احاطه شدههای سیاسیپوسته

 وگوست.اجتماعی است که هدف گفت های آن کنشیفرا رفتن از محدودیت

ژۀ مطالعه. کنم، نه صرفاً در قالب ابمند فکر میبه گونۀ دیگری نیز به پداگوژی موقعیت

اقع شده است و پیشرفتکنم که در سطوح موثق من اغلب به مثابۀ چیزی به آن نگاه می

شود. این بدان معناست که سطوح آموزان ارائه میدانشکه در ابتدای دوره توسط 

ینم دهم، تا ببآموزانم را در ابتدای دوره مورد پژوهش قرار میشناختی و سیاسی دانش
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ت ای وجود دارد. این مرا از وضعیهای سیاسیچه نوع اندیشۀ انتقادی، سواد و ایده

 خش.بعوتی رهاییکند، نقطۀ شروع واقعی برای خلق دکالس مطلع می پیشرفت

خواهم اینجا همراه تو بلند فکر کنم دربارۀ برخی از چیزهایی که برای می     پائولو

مسئله  کنم پیش از اینکه بتوانم رویمند ذکر کردی. اما ایرا، فکر میپداگوژی موقعیت

 خندند(فرود بیایم باید پرواز کنم! )ایرا و پائولو می

ی اام: تجربۀ ما در دانشگاه تمایل دارد ما را در فاصلهکردهها فکر بارها دربارۀ این جنبه

کردن توانند برای جدامی گیریمبا واقعیت شکل دهد. مفاهیمی که در دانشگاه یاد می

دهند عمل کنند. مفاهیم بسیاری که در پرورش ما از واقعیتی که ظاهراً به آن ارجاع می

ه. در اند، به دور از عینیت جامعنتزاع شدهگیریم از واقعیت افکری و کارمان به کار می

اهیم! این شویم، بازی مفبازی فکری بسیار جالبی ما تبدیل به متخصصان باهوش می

 رقص مفاهیم است.

یم، دهد. هرچه بیشتر شبیه این باشمخاطرات زبانی ما ارتباطش با عینیت را از دست می

است.  شان کامالً به عینیت متصلنهای مردم دور هستیم، کسانی که زبابیشتر از توده

قعیت را که مردم ابتدا واکنیم درحالیرو، ما متفکران ابتدا مفاهیم را توصیف میازاین

وژی پداگ»کنند، عینیت را. این اولین لحظۀ پرواز من بر فراز مسئلۀ توصیف می

 پیش از فرود آمدن بر آن است.« مندموقعیت

جارب آموزان از توگویی از فهم دانشآموزش گفتکنم که وقتی بر این پافشاری می

شود، اهمیتی ندارد که دانشجویانی در دانشگاه، کودکانی شان آغاز میزندگی روزانه

در مدرسۀ ابتدایی، کارگرانی در حومۀ شهر، یا دهقانانی در روستا باشند، پافشاری من 

از  کردنمبنای امکان آغازشان بر ها از تجربۀ زندگی روزمرهبر آغاز از توصیف آن

عینیت است، از درک عام، برای دستیابی به فهمی دقیق از واقعیت. این دو بعد جهان 

دانم، زندگی روزانه از دقت، درک عام از عقل فلسفی، به بیان را جدا از هم نمی
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ای را که اتفاقی، بواسطۀ جادو یا تصادف، توانم دانش علمی یا انتقادیگرامشی. نمی

شدن با آزمون واقعیت نداشته است. ت را بفهمم، چراکه نیاز به مواجهر شده اسظاه

ر آید. علم بر تفکانگارانه از جهان میدقت علمی از تالشی برای غلبه بر فهم ساده

کنیم، پس از نقطۀ شروع درک عام، منطبق انتقادی دربارۀ آنچه در واقعیت مشاهده می

 شود.می

، دیگر کنیدتان میانگاریوع به جستجوی فهمی علمی از سادهای که شرلحظه     ایرا

 لوح نیستید.ساده

 م.لوح نباشم، بدان معناست که دیگر غیرانتقادی نیستبله! اگر دیگر ساده     پائولو

مند ظامنای، جستجوی فهمی تو نخستین گذار به آگاهی انتقادی را ایجاد کرده     ایرا

 از ادراکاتت.

 واقعیت برای غلبه بر آنآغاز با 

که از نظر  امازهمه، متقاعد شدهبگذار به پرسش ابتدایی بازگردیم. پیش     پائولو

ارۀ آموزان دربدادن به صحبت دانشاین ممکن است، بواسطۀ گوششناختی معرفت

شان ها به سوی مسیر فهمی علمی و انتقادی از جهانها از جهان، تا همراه آنفهم آن

 بروید.

باید اینجا چیزی دربارۀ یکی از دوستان بزرگم در برزیل بگویم، یک استاد فیزیک در 

وصاً کند، مخصطور مداوم با من صحبت میدانشگاه مارسیو کامپوس، کسی که به

دقیقه از سائوپائولو تا دانشگاه درون ماشین با هم هستیم. من بارها به او  90زمانی که 

توانم در دورۀ او حضور داشته و یکی از نمی گفتم که چقدر ناراحت هستم که

خِ دقتِ است، نوعی تاری« شناسیبینی تا ستارهاز طالع»دانشجویانش باشم. عنوان دوره 

ه چه کند بفهمد دقت در علم بشناسی تالش میبینی با ستارهعلمی. با مقایسۀ طالع

 گرایی علم.ویژه با تحلیل تاریخمعناست، به
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م خواهپائولو، من مداوماً از دانشجویان فیزیک در آغاز دوره می»روزی به من گفت، 

خواهم به فضایی که مردم ها میپژوهشی محلی در یک آخر هفته انجام دهند. از آن

گیر، کارگر، دهقان، و مردمی که در خیابان عادی در آن حضور دارند بروند و با ماهی

کیهانی  اندازکنند، چشمرا فهم میها چگونه جهان هستند صحبت کنند تا ببینند آن

ها به چه معناست؟ فکر ها چیست؟ ستارگان برای آنها چیست، آسمان برای آنآن

 ها چه چیزی است؟ای بین ما و ستارگان است؟ جهان از چشمان آنکنند چه فاصلهمی

خواهم فهم خودشان را کنار بگذارند، تا بتوانند دست به همچنین از دانشجویان می

 این در یک دورۀ فیزیک است!« قایسه بزنند.م

 عیتدر تفکر عامه دربارۀ واق بواسطۀ تحقیق دانشجویانشاین استاد فیزیک علم را 

د، گردن. وقتی دانشجویان هفتۀ بعد به کالس او باز میکندمطالعه می هاآنهمراه 

فکر ها، و جزر و مد دهند مردم چگونه دربارۀ روز و شب، ماه، فصلگزارش می

کنند. فرض این است که مواضع ها را با مواضع خودشان مقایسه میکنند، و همۀ اینمی

 شخصی دانشجویان کمتر سحرآمیز خواهد بود، و همینطور هست.

ن، رای ماندیشد. بها دربارۀ این ماده میطور علمی همراه آنکند بهسپس، او شروع می

مواد عینی وجود ندارد. منتقدان چنین دادن دوره در این اینجا هیچ مشکلی با قرار

 کنند. ممکن است روع به نگرانی دربارۀ برنامۀ آموزشیرویکردی ممکن است ش

عادی  گویند برنامۀ آموزشیها میتوانیم بکنیم. آنبپرسند با چنین محتوایی چه می

شی زگویم که علیه برنامۀ آموها میتر است، شیوۀ معمولی تعلیم فیزیک. من به آنمهم

طالعه هستم. گرای ساماندهی مهای اقتدارگرا و نخبهیا درسی نیستم، بلکه تنها علیه شیوه

ق ها حبینی؟ آنکنم. میشان دفاع میمن از مشارکت انتقادی دانشجویان در آموزش

ت ها مشارکدارند مشارکت کنند اما من حق ندارم این را بگویم چراکه ممکن است آن

ودشان ها را تماماً به خیابی آنکنم که شکلر به این موضع میرا پس بزنند، پس تظاه
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زیرا چنان  شان را بفهمندتوانند حقوقام. نه! باید تصدیق کنم که دانشجویان نمیسپرده

نند، کاند که آزادی خودشان و پیشرفت انتقادی خودشان را رد میایدئولوژیک شده

ها یاد بگیرم چطور از این همراه آنبه لطف برنامۀ آموزشی سنتی. پس من باید 

 شان.پذیرش حقوقرفتن از عدمها فراتر روم، فرامحدودیت

دورۀ فیزیک مثال خوبی از به چالش کشیدن انفعال دانشجویان است، که یکی      ایرا

ها است، درحالی که نظر مردم کارگر دربارۀ ماه و ستارگان از نقاط شروع مطالعۀ آن

به فراتر از  را هامند دانشجویان آناست. پژوهش موقعیت یکی دیگر از نقاط

هایی ها مسئولیتدهد. آنبود حرکت میها را منحصر کردههایی که قبالً آنمحدودیت

اینکه  ها پیش ازها ناآشنا است، خارج از برنامۀ آموزشی سنتی. آنگیرند که با آنرا می

وند. شیل به پژوهشگرانی فعال میبه یک سخنرانی دربارۀ واقعیت گوش بدهند تبد

د تا کننای جدی با مردم عامی برقرار میها همچنین دانشجویانی هستند که رابطهآن

ی اای را به عنوان یک مسئلۀ تحقیقاتی در نظر بگیرند. بیش از این، جنبهفرهنگ توده

ر نظر دآید تا تفکر خودشان را مسئلۀ تحقیقاتی ها میهای آندموکراتیک از داشته

 های خیابانی به دستای که از مصاحبهای با مادهطور مقایسهبگیرند، که آن را به

ند، اها در واقعیت بنا شدهها بر آموزش آکادمیک آنکنند. مصاحبهاند تحلیل میآورده

علیم اند. این وضعیتی بافتی برای تای که در دانشگاه ابداع شدهنه بر انتزاعات مفهومی

 کننده و انفعالی انتقال دانش است. دانشجویانهای ساکتدر مخالفت با شیوهاست. این 

در روشنگری واقعیات متعددی مشترک هستند. این مثال را دوست دارم چراکه 

حمیلی. بسیار ت ای با بدنۀ دانشیِای علمی است، دورهوگویی برای دورهای گفتشیوه

 توانیم بگوییم این دورۀ فیزیکمی پرسشی که اکنون در ذهن دارم این است که آیا

« توانمند»کند درواقع دانشجویان را شود تالش میکه از واقعیات متعددی آغاز می

 سازد؟
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 توانمندسازی به مثابۀ کنشی اجتماعی

کند، می« وانمندت»بله، شاید بتوانیم بگوییم که دورۀ فیزیک دانشجویان را      پائولو

مردم در ایاالت متحده بسیار شیفتۀ کاربرد کلمه و اما برایم جالب است که چطور 

هستند. این دالیلی دارد، معنایی دارد. ترسم در کاربرد بیان « توانمندسازی»مفهوم 

ممکن است فکر کنند چنین عملی  این است که برخی از مردم« توانمندسازی»

ا انجام کار م چیز تمام شده است،سازد، و سپس همهسادگی دانشجویان را توانمند میبه

شده است، تمام! امیدوارم بتوانم احساس عمیقی که درونم است دربارۀ این میل به 

 را بهتر بیان کنم.« توانمندسازی»استفاده از کلمۀ 

باعث شود تصور کنیم راه خروج بسیار آسان « توانمندسازی»نگران هستی که      ایرا

د کنندۀ المپ است؟ معلم وارروشنشود فکر کنیم که معلم نوعی است؟ این منجر می

مپ، کردن یک الانگیزد، مانند روشنها را برمیشود، برخی روشنگرییک کالس می

شود، ماموریت انجام شده است. در کالس بعدی نیز یکبار دیگر و سپس خارج می

 نامد.می« توانمندسازی»کند و این را معلم چند المپ را روشن می

به  ت بسیار راحتفهمیدی. این ممکن است باعث شود وضعیاحساس مرا      پائولو

ی اکه اینگونه نیست. و چیز دیگر: اجازه بده حتی بپذیریم نوع تجربهنظر برسد درحالی

ن خودش ابداع کرده بود، نه به ایمن به دانشجویانش ارائه کرد،  دانکه دوست فیزیک

قاد ، او به عنوان یک دانشمند اعتهای مرا خوانده بود یا پیرو فریره بودخاطر که کتاب

دهد گمان کنیم که پداگوژی او دارد که مالک دانشی که دارد نیست، به ما اجازه می

م خواهم بگویسطوح خاصی از استقالل را در دانشجویان توسعه داده است. آنچه می

ها جهت ایجاد کردن آنرای دگرگوناین است که این سطح از خودمختاری ب

 زامی رادیکال و سیاسی در جامعۀ برزیل کافی نیست.دگرگونی ال
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ای که داشتی را توضیح دهم؟ در ایاالت متحده، یک توانم این مالحظهمی     ایرا

. در این است« شوندهیادگیرندگان خودهدایت»مدرسۀ اندیشۀ مترقی به دنبال توسعۀ 

قاضای دانشجویان ت است زمانی که« مربی در تفاضا»و « فردِ منبع»پداگوژی، معلم یک 

ا باز ها رهایی درخشان بیاید و گرهرود تا با ایدهکنند. از معلم انتظار میچیزی را می

آموزان انتظار کنند. از دانشای کار میآموزان خودشان در گوشهکند وقتی دانش

رود قراردادهای تعلیمی خودشان را طراحی کنند و به اندازۀ کافی برای پیروی از می

پذیر باشند. در بسیاری موارد در ایاالت متحده، ها و درخواست کمک مسئولیتآن

شونده به عنوان دانشجویی توانمندشده اشاره آموزگاران به دانشجوی خودهدایت

کنند، شخصی که نیاز ندارد از او مراقبت شود، تحت نظر قرار بگیرد، یا ارزیابی می

دار تان واقعاً استقالل از وابستگی به اقتعاتشود. این توانایی برای خودساماندهی مطال

است. این یک شکل از آموزش برای مردمی است که با اقتدارگرایی مخالفند، کسانی 

 بینند.می مندسازینمعیار دموکراسی و توا مثابۀاری در فرد یادگیرنده را بهکه خودمخت

ه خیلی خوب است کاما تصور من از دموکراسی و توانمندسازی این است!      پائولو

مسئله را روی میز گذاشتی. برای مثال، وقتی علیه موضع اقتدارگرایانه هستم، تالش 

. وقتی گرایانه سقوط کنمکنم همانطور که پیش از این گفتم به موضعی کلبینمی

جهتی ناموجود و اشتباه آموزش سقوط خواهم به بیکنم، نمیسازی را نقد میمبهم

 ای که باید دانست اینگر است، همیشه. مسئلهش همیشه هدایتکنم. برای من، آموز

گر است. مسئله این است. من به است که چه چیزی و همراه چه کسی آموزش هدایت

ی بخش فرایندخودرهایی اعتقادی ندارم، رهایی کنشی اجتماعی است. آموزش رهایی

 اجتماعی از روشنگری است.

 ای وجود ندارد؟هیچ خودتوانمندسازی شخصی     ایرا
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ید، کنید آزادترین هستطور فردی احساس مینه، نه، نه. حتی زمانی که به     پائولو

لیت تان جهت دگرگونی کاگر این احساسی اجتماعی نباشد، اگر قادر نباشید از آزادی

جامعه برای کمک به آزادبودن دیگران استفاده کنید، پس فقط نگرشی فردگرایانه 

 کنید.سازی یا آزادی را عملی مینسبت به توانمند

بگذار در مسئلۀ توانمندسازی بیشتر پیش بروم. اجازه بده دوباره به مثال دانشجویانی 

عد از ها بتوانند بکردند برگردیم. حتی اگر آندانم کار میکه همراه دوست فیزیک

بهتر و  نتر، داشمنداترم خودشان را به عنوان بهترین دانشجویان، دانشجویان انتقادی

ین جامعه کافی نیست، امردمی بهتر احساس و درک کنند، این هنوز برای دگرگونی 

 بودن است.احساس آزاد

ایی هدان و همچنین تالشوگویی فیزیکخواهم حمایت از کالس گفتاما اکنون می

 که توانمندسازی فرد یا توانمندسازیام را تصدیق کنم. درحالیکه در این زمینه کرده

دانشجویان، حس تغییر کردن، درباب دگرگونی همۀ جامعه کافی نیست، برای  برخی

فرایند دگرگونی اجتماعی کامالً ضروری است. روشن است؟ پیشرفت انتقادی این 

ا، هدانشجویان برای دگرگونی رادیکال جامعه کامالً بنیادین است. حس کنجکاوی آن

تماعی بنیادین است اما به ها از واقعیت، برای دگرگونی اجدرک انتقادی آن

 خود کافی نیست.خودی

این جزئی است که نیاز به اجزای دیگر دارد تا وعدۀ خود را کامل کنند.      ایرا

ر دای با عناصر دیگری دارد که آموزان نیاز به رابطهوگویی دانشیادگیری گفت

واهی دوباره خمیکنند. اگر فهمیده باشم، اینجا تر جامعه نقش ایفا میدگرگونی بزرگ

ها برای چه کسی و علیه چه کسی آزادی جدیدشان در یادگیری را به کار بپرسی آن

 های دیگران برای دگرگونی جامعه مرتبط است؟گیرند. این چطور به تالشمی

 هایی است که در ذهن دارم.ها پرسشاین     پائولو
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من چقدر مهم است.  کنم این مسئله در فرهنگی مثل فرهنگاحساس می     ایرا

طور تاریخی، مفهوم بود. اما به 60ای محبوب در دهۀ آموزش برای تغییر اجتماعی ایده

توانمندسازی در جامعۀ ایاالت متحده با فردگرایی گره خورده است، با مفهوم 

 خصوصیِ پیشرفت.

 ساختن آن»ای آرمانی برای مان در فردگرایی، ازخودگذشتگیهای عمیقبا ریشه

ش رفتن در جهان، دستیابی به چیزها با تالدارند، بهبود خودشان، پیش« ودشانتوسط خ

مبتکرانه. این فرهنگی است که عاشق مرد خودساخته است. اینجا، مقدار  شخصیِ

زیادی سرزمین غنی بدون حکومتی اشرافی اقتصاد را بسیار پویا ساخته است. همچنین 

های کشور کمک کرده بود، و نابودی ثروت برداری از بردگان سیاه به ساختبهره

ای هها، و تجارتهای درونی خوبی برای پیشگامان، دزدهای امریکایی فرصتبومی

آمیز گشوده بود. پویایی اقتصادی زیاد این جامعه تاثیری بر پداگوژی داشته مخاطره

است، قراردادن نیرویی زیاد پشت توانمندسازی فردی، خودکمکی، خودبهبودی، 

ارز هم« خود»تر و آموزش بزرگساالن. این تاکید بر خوداعتمادی، در سطوح پایین

رمانتیک و  یدارانه نسبت به کارآفرینِ تنها است، که عاملسرمایه شیفتگیِ آموزشیِ

 های تولیدی بزرگ انحصاری شده است.با شرکت است در اقتصادی که حاال محوساز

اری گذویژه سرمایهفراد باهوش وجود دارد، بههایی برای ادر ایاالت متحده، گشایش

کنندگان تجاری. حتی بیشتر، توانایی محدود برای حرکت افراد سفیدپوست و تجاهل

به باال با اسطورۀ نامحدود رویای امریکایی مقایسه شده است، اقتصادی ناآرام وجود 

ه دراماتیک بای تغییر را تولید کرده است، نوسازیدارد که فرهنگی همواره درحال

اقی های طبقاتی، نژادی، و جنسیتی بای که هر نسل زندگی کرده است. نابرابریشیوه

تواند تغییرات محسوسی را در سبک زندگی ببیند. پس اند اما هر نسل میمانده

فردگرایی بواسطۀ سرعت وحشتناک نوسازی و رشد اقتصادی تجدیدنیرو کرده است. 
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ای هر اقتصاد و پداگوژی غالب آمده است چراکه جنبشحتی بیشتر، فردگرایی اینجا ب

 اند.های محدودی داشتهاجتماعی موفقیت

فردگرایی از آسمان نیفتاده و در ایاالت متحده ساکن نشده است؛ تاریخ قابلۀ آن بوده 

های آگاهی اجتماعی و توانمندسازی مان، ایدهاست. به عنوان نتیجۀ تجربۀ تاریخی

ه رکن های فردی دارند. حتی بیش از فردگرایی ککمتری نسبت به تالشسیاسی اعتبار 

ندی و ببه طبقه سیستمدن در خود نیز در خدمت نیاز شداری است، غرقاصلی سرمایه

ی و کند در قالب فرهنگی تجارتالش می سیستمیر مردم عامه است، کسانی که تخس

ند در کزیادی که پیشنهاد میشان کند، که با فردگرایی کانفورمیست سازماندهی

 کند.ای جابجا میتناقض است، اما حداقل اتحاد طبقاتی را با هویت توده

 طبقه و توانمندسازی

این لحظۀ بسیار خوبی برای ماست که به پرسش برگردیم. آیا برای ما اینجا      پائولو

ده ای که از جهان سوم آموگوییدر امریکای شمالی ممکن است از شیوۀ گفت

نید؟ برای کبخش اینجا استفاده میاستفاده کنیم؟ چگونه از این نوع پداگوژی رهایی

مثابۀ به« توانمندسازی»تو دربارۀ فهم  دهم دربارۀ فرارفتن از آنچهمثال، شرحی می

ای طبقۀ هفعالیتی اجتماعی گفتی. شروع به تحلیل کردی که چقدر این برای امریکایی

ی اکه این زمینۀ اجتماعی را بفهمند، به دلیل ایدئولوژیمتوسط یا معلم سخت است 

ای تولید شده های تاریخی بسیار عینیدر موقعیت که خودش یک انتزاع نیست اما 

ز ا ، در تالش برای توضیح بهتر فهمماست. اکنون فراتر خواهم رفت، نه خیلی فراتر

نه فرد، نه اجتماع، نه «. توانمندسازی طبقۀ اجتماعی»توانمندسازی به عنوان 

 .«توانمندسازی طبقۀ اجتماعی»توانمندسازی اجتماعی صرف، بلکه مفهوم 

متوسط  های طبقۀانگیز بودن این بیان ممکن است حتی خارج از فهم امریکاییمخاطره

فهمند. ممکن است مدعی مرد را نمیها ممکن است بگویند این و معلمان باشد. آن
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ت اس ها ربطی ندارد. چرا؟ چراکه این یک چیزشوند چنین نوع توانمندسازی به آن

برای انجام تحلیلی طبقاتی در امریکای التین، و چیزی کامالً متفاوت برای انجام چنین 

ای مریکالعاده پیچیده مانند اای فوقتحلیلی در ایاالت متحده وجود دارد. در جامعه

شمالی، انجام تحلیلی طبقاتی دشوار است. این بدان معنا نیست که جامعۀ ایاالت متحده 

بدون طبقات اجتماعی است. طبقاتی اینجا وجود دارد، اما نه با مرزهای جغرافیایی 

قریب، اینکه ما در امریکای التین طبقات اجتماعی داریم واقعیتی قدرتمند است. 

حلیل گویم، ابزارهای مارکسیستی تبقاتی در ایاالت متحده میهمیشه در انجام تحلیل ط

اند اما اکنون نیاز دارند تصحیح شوند، به منظور کارامد بودن برای چنین معتبر بوده

 ای مانند جامعۀ امریکا.جامعۀ پیچیده

چیز دیگری که باید بگوییم این است که زمانی که فهم من از توانمندسازی به طبقۀ 

 چیز را به طبقه تقلیل دهم، آنطور که برخیکنم همهتبط است، تالش نمیاجتماعی مر

خواهم این کار را بکنم. تصدیق دهند. من نمیفکر انجام میهای کوتهمارکسیست

رینی دارم باید برای ایاالت متحده بازآف« طبقه»ای که نسبت به کنم این شیفتگیمی

این است که چطور طبقۀ کارگر از  شود. مسئلۀ توانمندسازی طبقۀ اجتماعی شامل

طریق تجارب خودش، ساخت فرهنگی خودش، خود را درگیر کسب قدرت سیاسی 

ناختی شرا چیزی بسیار بیشتر از رخدادی فردی یا روان« توانمندسازی»کند. این می

سانی که به کند، کسلطه اشاره میکند. این به فرایندی سیاسی توسط طبقات تحتمی

از سلطه هستند، یک فرایند تاریخی طوالنی که آموزش یک جبهۀ آن  دنبال آزادی

 است.

توانمندسازی طبقۀ اجتماعی همانطور که مسئلۀ پداگوژی است مسئلۀ تحلیل      ایرا

ن طور همزمان در دانشجویاهم هست. دربارۀ روابط طبقاتی، شفافیت و اغتشاش را به

یافتم. آگاهی از دانشجویی به دانشجوی دیگر یا از گروهی به گروه دیگر واحد نیست. 
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وانی تهای من، میآگاهی اغلب درون دانشجویان شبیه به هم متناقض است. در کالس

بشنوی که دانشجویان دربارۀ تقسیم طبقاتی ثروت و قدرت در ایاالت متحده صحبت 

توانی بشنوی که دیگران اینکه این نابرابری در حد زیادی در همین زمان، میکنند. می

ری ها تقسیم طبقاتی، تعصب نژادی یا نابرابکنند. چه آنوجود داشته باشد را انکار می

ها و تکنند تاریخ محدودیجنسیتی را تصدیق یا انکار کنند، تعداد کمی احساس می

ه احساس توانی بکند. سپس، در تنفس بعدی، میوظایفی را برای دگرگونی ارائه می

ها گوش کنی، شاید منزجز یا ناامید یا حتی بدبین باشند، از اینکه کشوری مظلومیت آن

. مدت گرایی استکاری و نخبهکه مدعی دموکراسی است لبریز از نابرابری، فریب

اع کنند کایی دفرویای امریتوانند عاشقانه از کوتاهی پس از آن، برخی دانشجویان می

ای که کارایی ندارد نقد خواهند کرد. معلمی که دیگران آن را به مثابۀ اسطورهدرحالی

تواند همۀ این اظهارات متناقض را از دانشجویان بشنود و باید در دانشگاه من می

 ای طراحی کند که خود را در این پیچیدگی جای دهد.پداگوژی

ند. کبخش را تکرار میهای آموزش رهاییودیتها و محدکنم این پتانسیلفکر می

ای روشنگر است، تا آنجا که به تالش دیگران در جامعه برای اگر دوره دوره

 سازد. همچنین هر دوره به تنهایی فقط بخشی از یکدگرگونی مرتبط باشد توانمند می

ن م زده خواهم شد اگر معلمان در جامعۀتجربۀ آموزشی طوالنی است. دوباره شگفت

یاز ها احساس نشان به نتایج سریع در کالسنفس و روحیهبرای حمایت از اعتمادبه

نگ صبر هستند به دلیل فرهطور غیرمعمولی بیکنند. شاید معلمان ایاالت متحده به

لی، های عمفردگرایانه و تجاری ما، ثبات سریع، تغییرات پویا، درمان سریع، روش

زودی یا در یک کالس حل نخواهند مشکالت جامعه بههای قابل مدیریت. حلراه

، پس راندها میصبری وجود دارد چراکه ما را به سوی پاسخشد. اما نجابتی در این بی
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ای ههای جعلی یا بدبینی در غیاب پاسخحلتواند منجر به راهای نیست که میتنها تله

 ساده شود.

داگوژی. زیست، و پیی وجود دارد، محیطاما نکتۀ دیگری در مسئلۀ فردگرا     پائولو

ت را به زیسدانم با من موافق خواهی بود، ایرا، به عنوان یک امریکایی، اگر محیطنمی

عنوان نیرویی ابزاری و تاریخی باالتر از همه قرار دهم، که چگونگی فرهنگ ما را 

چگونگی »ۀ ارشناسی امریکایی دربهایی که در کتابسازد. برای مثال، تعداد کتابمی

 چگونه شغلی خوب به دست»، «چگونگی ساخت عشق با خوشحالی»، «خوشحال شدن

وضوع کنم این باید میابیم. گاهی فکر میمی« چگونه دوست پیدا کنیم»، یا «آوریم

ه در طول هایی کنامه باشد، انجام پژوهشی دربارۀ کتاببسیار جالبی برای یک پایان

ام تواند انجشوند. پروژه میدتوانمندسازی منتشر مییک سال در امریکا دربارۀ خو

ها باشد. از یک سو، به شدت فردگرایی را تحریک تحلیلی ایدئولوژیک از کتاب

 کنند. از سوی دیگر، همواره تجویزی هستند.می

وند. شدفعه مد میهای خودتوانمندسازی متنوعی یکموافقم. همچنین، برنامه    ایرا 

یی. شوید از طریق جذبۀ فردگراز تمرینات برای توانمندسازی احاطه میای اشما با توده

به عنوان دخالتی در آگاهی انتقادی در نظر ا قویاً خودتوانمندسازی را بحث ما اینج

ای فرد همچنان به شیوۀ توانمندسازی گرفته است. آیا این پدیدۀ امریکای شمالی

 دهد؟اجتماعی پاسخ می

ی ای در مقابل تالشی انتقادی براهای ادبی و فرهنگیدقیقاً! چنین تالش     پائولو

 دگرگونی اجتماعی هستند.

ها را اینجا در ایاالت متحده برای مفهوم توانمندسازی طبقۀ فقط پیچیدگی     ایرا

اجتماعی تصور کن. این سرزمینی غنی بوده که مردم بومی در آن ساکن بودند، که 

هیچ سنخیتی با باروت و پتوهای بیمار اروپایی نداشت. مهاجران  شانتکنولوژی
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ردند، و ها را نابود کهای امریکایی گرفتند، آنپوستسفیدپوست سرزمین را از سرخ

که مان را توسعه دادند، درحالیطور غیرارادی کشاورزیها بردۀ سیاه بهسپس میلیون

ذاری گید سرازیر شدند. چنین سرمایههای جدها مهاجر فقیر سفید به کارخانهمیلیون

ای نیازمند توقعات عظیم است، ظرفیت عظیمی برای ظلم و تحمیل سختی، و گسترده

یارایی تحمل سختی و ظلم. این تجربۀ تاریخی متکی بر رویاهای خصوصی کامیابی و 

 های التین و امریکایی.های طبقه مانند فرهنگآزادی است، نه ایده

داران و صاحبان ادی و کامیابی در بردگان و مهاجران همچون بردهرویاهای فردی آز

ی اصنعت این جامعه را تولید کرد. آزادی از بردگی یا فقر خردکنندۀ زندگی کارخانه

ونی تان بود. دگرگاولیه به معنای رویاپردازی بزرگ دربارۀ آینده خودتان و فرزندان

سازی این مطالبه، شکست وصیمان مطلوب بود. اما خصبواسطۀ تجربۀ تاریخی

 هایای برای کتابهای اجتماعی آن، در کنار چیزهای دیگر بازار گستردهجنبه

های عمومیِ ضعیف از مهار قدرت مخرب انحصارات خودکمکی آفرید، سازمان

 وگویی است.ای برای آموزش گفتناتوان هستند، و این مسئله

اقعیت العاده و این وگفتن این کامالً الزامی است که چقدر این کشور خارق     پائولو

دربارۀ آن  کردنالعاده پر از شگفتی و تمول است. شاید دیدن یا صحبتمتناقض فوق

جی که به خار اشد، چراکه من یک برزیلی هستم، یکتر ببرای من نسبت به تو راحت

ه ستی. این یک اشتباه است، اشتباهی بزرگ، ککند، و تو یک امریکایی هآن نگاه می

شده است. نه! این غیرممکن خواهد بود! چیز در ایاالت متحده تثبیتفکر کنیم همه

نین گویم یافتن شهری چنخست، هیچ واقعیتی ثابت نیست. برای مثال، به تو می

من  هبرانگیز و پر از خالقیت مثل نیویورک آسان نیست. آنچه در ایاالت متحدچالش

انه کنار ها دوستای که آنکند دوستی بین اسطوره و واقعیت است، شیوهرا شیفته می
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کنند. شر و خیر، شیطان و فرشته در یک فرهنگ، در چنین رابطۀ یکدیگر زندگی می

 ای شگفت هستند.نزدیکی، با هم درگیر سرزندگی

، زمانی که دعوت شدم اولین باری که به ایاالت متحده آمدم، بخاطر الزا بود، همسرم.

ای توانم در چنین کشور امپریالیستیبه الزا گفتم، نخواهم رفت چراکه چه چیزی می

ن نیست انگار هستی. ممکچقدر متناقض و ساده»لبخند به من گفت،  یاد بگیرم؟ الزا با

فکر کنی این کشور تنها امپریالیست است. برای آن غیرممکن است که تنها این چنین 

بالفاصله مرا قانع کرد و من آمدم. « یزهای زیادی آنجا برای یادگیری داری.باشد. چ

آیم و همیشه چیزی یاد از آن زمان، هرگز آمدن به اینجا را متوقف نکردم. هر سال می

وار گرفتن دربارۀ این فرهنگ چقدر دشگیرم یادیاد می تی زمانی که صرفاًگیرم، حمی

 است!

دنیا بیایی و بزرگ شوی، همچنین دشوار است یاد بگیری حتی اگر اینجا به      ایرا

و  نهایت بوم، آبکند. این کشوری عظیم با تقیسمات بیاین جامعه چطور کار می

هوا، نژاد، دین، و طبقۀ اجتماعی. فرهنگ استوار خودتوانمندسازی، برای مثال، همیشه 

ا، ت. در تاریخ مای برای دگرگونی همزیستی کرده اسهای اجتماعی دورهبا جنبش

هایی از تحول سیاسی را خودکمکی ایدئولوژی مسلط بوده است، اما همچین دوره

هایی های متعدد رایم که بافت اجتماعی مجبور بوده دوباره بافته شود. ما موجداشته

های کارگری، و عصر اصالح مدارس زنان، دهۀ عمل برای برابری نژادی، جنبش

وگویی که در حال انجامش هستیم متکی بر کتاب گفتایم. این مترقی را داشته

است. آن فضای سیاسی من و بسیاری دیگر  60های دهۀ گرای جنبشسربازان تساوی

را در تفکر دربارۀ مدرسه و جامعه شکل داد. در برخی لحظات، رویای آزادی 

 پس، رویایای که زمانش فرا رسیده است. ساندازی جمعی است و همچنین ایدهچشم

ود. در شخودتوانمندسازی، به سوی یک جنبش جذب می امریکایی فردگرا، اتوپیای
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ان طور همزم، زمانی که دانشجو بودم، عمل برای فرد و دگرگونی اجتماعی به60دهۀ 

یگانگی سیاسی فرد و تغییر اجتماعی را  80و  70کارانۀ دهۀ متداول بود. ترمیم محافظه

 شکافت.« 1دهۀ مرا»بواسطۀ ترویج بدنامی 

 معلم به مثابۀ هنرمند

خواهم موضوع دیگری را اینجا مطرح در قالب توانمندسازی و پداگوژی، می     ایرا

ود کننده مرا به خنقش هنر در تعلیم دگرگون«. هنرمند»کنم، مسئلۀ معلم به مثابۀ 

 .یمچیزی دربارۀ این بگوپیش از شنیدن دیدگاه تو است، پس مایلم مند کردهعالقه

ار تواند منجر به سوءتفاهم شود. کسادگی میفتن اینکه معلم یک هنرمند است بهگ

هنرمندان در مواد قابل پیشبینی مانند نقاشی با روغن یا سنگ مرمر یا موزیک است. به 

سازان، نقاشان، رهبران ارکستر، و آهنگسازان هستند؟ ای معلمان شبیه مجسمهچه شیوه

ای هبینم قراردادن کالس مانند مادباشناسانۀ تعلیم را میای که این جنبۀ زییک شیوه

پذیر است که قبالً شکلی به خود گرفته است و توانایی این را دارد که شکل انعطاف

خش شامل بدیگری بگیرد. این راهی دیگر برای گفتن این است که یادگیری رهایی

های آموزشی نیستند. آموزان و معلمان در یک کالس باکرهاست. دانش زداییجامعه

شده هستیم. ما مدت زیادی مان افرادی بسیار اجتماعیهایما در مدارس و دانشگاه

تار رود رفکنیم که چطور از ما انتظار میای را تمرین میای استادانهاست متن مدرسه

 آموزانشهای ناظر و دانکنیم )و رفتار نکنیم(. این متن روزمرۀ رابطۀ سنتی بین اقتدار

بخش باید این سناریوی روزمره را در کالس مطالعه کند، شده است. معلم رهاییبیگانه

، و کنندطور عینی بیان میشده خودشان را بههای اجتماعیببیند چطور محدودیت

سپس تصمیم بگیرد کدام موضوعات بهترین نقاط ورود برای دگرگونی انتقادی 

رهنگ ای که از فیت، معلم سپس باید مادههستند. از این نقاط دسترسی به درون وضع

                                                           
1 Me-decade 
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شناسد یا ابژۀ موردمطالعه را بازنمایی کند. این بازنمایی یک موضوع آموزان میدانش

ت اس ای«رمزنگاری»ای از جامعه مسئله یا ای آکادمیک یا لحظهآموزی یا زمینهدانش

کشف  شود. این فرایندی هنرمندانه است،که به کالس برای پژوهش ارائه می

ک ها به سوی یموضوعات کلیدی و نقاط دسترسی به آگاهی، و سپس بازسازی آن

 کند.مدت را سازماندهی میای طوالنیزننده، مطالعهکشف انتقادی برهم

من در کالس به هوشی خالق نیاز دارم تا پداگوژی را با هر گروه جدیدی از 

باید شروع به تمریناتی کنم  شود،آموزان سازگار کنم. وقتی هر دوره آغاز میدانش

. دهدآموزان توسعه میآموزان را همزمان با شناخت من از دانشکه سواد انتقادی دانش

ها را در زمانی کوتاه یاد بگیرم، سپس اگر موضوعات و کلمات کلیدی از آگاهی آن

 تمند از ماده دسنظامباید آن ماده را طوری پروبلماتیزه کنم تا هردوی ما به فهمی 

آموزان ارجاع یابیم. اینجا به قراردادن سواد انتقادی درون موضوعات و زبان دانش

های خالقانه برای مطالعۀ بدنۀ دانش آکادمیک نیز نیاز کنم قالبدهم، اما فکر میمی

دارد معلم یک هنرمند باشد. برای مثال، دوست تو در برزیل که استاد فیزیک بود وقتی 

آگاهی مردم معمولی را مورد تحقیق قرار دهند خالق بود،  خواستاز دانشجویان می

ای برای آغاز تاریخی از دورۀ علمی. تدوین دوبارۀ دانش آکادمیک به عنوان شیوه

کند، تخیل زیادی از بخش معلم دانشجویان را مجذوب می ذهنیرو که موضع ازاین

تدوین دوباره نقدی دهد. همچنین، بعد خالقانۀ دیگر در این را به خود اختصاص می

 بر جامعه است.

ز ای به زیبایی یک لحظۀ سیاسی است، چراکه اشکستن خالقانۀ آموزش انفعالی لحظه

خواهد فهم پیشین خود را بازدرک کنند و به مثابۀ یادگیرندگان فعال دانشجویان می

ظر نویس در نهمراه معلم درک جدیدی را عملی کنند. شاید بتوانیم خود را نمایشنامه

خش را بکنیم و متون رهاییبگیریم، وقتی که متون کالس روزمره را بازنویسی می
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کنیم. طرح درس یک متن است عالوه بر اینکه یک برنامۀ آموزشی بازکشف می

ای برای آموزش است. ای برای اجراست عالوه بر اینکه لحظهاست. کالس صحنه

ه بی برای پژوهش نیست، بلککالس تنها یک صحنه و یک اجرا نیست، و تنها قال

نیم و بیهمچنین مکانی است که ابعاد سمعی و بصری دارد. چیزهای زیادی را آنجا می

توانیم مناظر و اصوات این لحظه را با تهییج توجه انتقادی ناآشنا شنویم. چطور میمی

آموزان سازگار کنیم؟ در قالب خود بافت شفاهی، به زیباسازی کالس در دانش

ند: ککنم. صدای انسان در حاالت بسیاری صحبت میسخنان متنوع فکر می بواسطۀ

پرسش، بیان، تعمیم، جزئیات، تصاویر، کمدی، ترحم، طعنه، تقلید، احساسات، و... . 

شود؟ شود؟ چه زمانی کمدی پدیدار میچقدر از این بافت در هر دوره پدیدار می

 احساس عمیق کجاست؟

بافت شفاهی عینی باشم. متن روزمرۀ کالس معلمی را دارد که اجازه بده دربارۀ مسئلۀ 

آموزان جالب است بسیار ای برای دانشطور حاشیهای که بهدربارۀ موضوعات رسمی

کند. برنامۀ آموزشی دوردست و روابط اقتدارگرایانۀ کالس نیاز دارد بلند صحبت می

موز آمواجه با مقاومت دانشکه معلم زیاد و بلند صحبت کند، تا به مقداری توجه در 

موزان آامر کند. از سوی دیگر، اگر معلمان مقدار زیاد و بسیار بلند صحبت کنند، دانش

 گویند.بسیار کم و بسیار آرام می

 خندد( بله، این مسیر کالس است.)می     پائولو

گر ا شوم و چیزهای زیادی برای گفتن دارم،من با صدایی بلند وارد کالس می     ایرا

ر تبرداری راحتکنم، تا یادداشتمعلم هستم. کلماتم را به وضوح جدا از هم ادا می

ام، و هکنم، پشت یک میز سنگر گرفتباشد، اگر معلم هستم. از جلوی اتاق صحبت می

موزان به آخواهم دانشکنم که میطور شفاهی بر کلمات کلیدی جمالتم تاکید میبه

ک رسد. حاال، اگر یازی برای امتحانی که به زودی فرا میسخاطر بسپرند، جهت آماده
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. در نشینمشوم و تا جایی که بتوانم دور از معلم میآموز هستم، وارد کالس میدانش

م، چراکه کنکنم، کلماتم را حذف میترین صدا صحبت میکمترین مقدار و با آهسته

ند، کبرداری نمییادداشتگویم دهد، یا از آنچه میهیچکس واقعا به من گوش نمی

یا نگران آزمونی مبتنی بر کلمات نیست، و همۀ گفتمان با هدف پاسخ صحیح به 

 سواالت است، پس چرا ادامه یابد؟

ر ام دسازی خالقانهبخش این چیزها را بدانم، واژگوناگر به عنوان یک معلم رهایی

کنم ک میوگویی نزدیکنم. صدایم را بیشتر به ریتم گفتلحظات صحبت را آغاز می

دهم و از دیگر آموز گوش میتا تعلیمی و سخنرانی. با دقت به سخن هر دانش

 کند. پسشان صحبت میخواهم گوش دهند وقتی یکی از همتایانآموزان میدانش

کنم، بلکه از اش را تمام کرد پاسخم را شروع نمیآموز اولین جملهاز اینکه دانش

تر دربارۀ مسئله صحبت کند. اگر از من بخواهند که نظرم را خواهم بیشآموز میدانش

شوم فکرم را بگویم، اما چرا افراد دیگری ابتدا دربارۀ گویم خوشحال میبگویم، می

کنند، که آیا موفق هستید یا نه. اگر پاسخی آموز گفت صحبت نمیچیزی که دانش

ان را آموزاز نظرات دانشآموز گفته است نداشته باشم، یا تعدادی برای آنچه دانش

وم رای برای افشای موضوع مداخله کنم، به خانه مینفهمم، و نتوانم در سواالت لحظه

موز آکنم که یک دانشکنم و کالس بعدی را با چیزی شروع میو دربارۀ آن فکر می

آموزان نشان دهم. این مداخالت شان را به دانشقبالً گفته بود، تا اهمیت اظهارات

اند روگوی مقاومتی میآموزان را به سوی گفتکه دانش ایک سلطۀ شفاهیکوچ

نم، ککنند. اگر اینجا معلم را به عنوان یک گوینده و شنونده بازآفرینی مینقض می

کنم تا خودشان را به عنوان شنوندگان و گویندگان آموزان را دعوت میهمچنین دانش

ست، کنم هنر اینجا بازکشف شفاهی امی در متن کالسی جدید بازآفرینی کنند. فکر

 وگو.بازآفرینی صوتی از طریق گفت
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تند. آموزان طبیعتاً ساکت نیسآموز با هنر سلطه آفریده شده است. دانشسکوت دانش

ای هها چیزهای زیادی برای گفتن دارند، اما نه در متن کالس سنتی. بازکشف جنبهآن

هنرهای ویرانگر آموزش انفعالی است.  سمعی و بصری کالس دو شیوه برای هدایت

مثابۀ موضوعی وزی کلیدی و سپس سازماندهی آن بهآمکشف یک موضوعِ دانش

رمندانه از ای هناصلی، دگرگونی دربارۀ موضوع برای توضیح ویژگی آن نیز استفاده

 وگو است.گفت

ای بۀ کمدیمثاتر است، بهای خالقانهای دیگر، باید اضافه کنم که شوخی لحظهاز زاویه

ای آموزان و معلمان و نه صرفاً اجرایی مضحک توسط مربیدوجانبه بین دانش

ترین لحظات برای من قدرت دارترین و آشکارکنندهکننده. یکی از خندهسرگرم

شان است. زمانی که در راهروی دانشگاهم آموزان برای تمسخر و تقلید مافوقدانش

دهم، تا یاد بگیرم چطور با هم نشجویان گوش میوگوهای داروم، به گفتراه می

دِ خالق کنند، این تقلیشنوم که معلمان، رئیسان، و... را مسخره میکنند. میصحبت می

ا در هها بخواهم گفتار مقدماتی من با آنانگیزی است. اگر در کالس از آنشگفت

ن د کنند. همچنیآغاز دوره را بنویسند، قادرند تفاسیر خوبی از صدای معلم تولی

ا هشان با توصیفات رنگارنگ بخوانند. آنتوانند این صدای تعلیمی را از صفحاتمی

 دانند چطور مانند استادان صحبت کنند.می

 کنیم.دانند ما چطور صحبت میها میخندد( بله، آن)می     پائولو

ا کاربرد صحیح رها انگلیسی استاندارد یا گوییم آنحال، اغلب میبااین     ایرا

بارۀ این ها چیزهایی درتوانند از یک استاد تقلید کنند. آندانند، حتی زمانی که مینمی

کنند چراکه ها همواره آن را استفاده یا مطالعه نمیدانند. آنان رسمی اقتدارها میزب

درسه و شان در مها نیست، نسبت به توسعۀ فرعیکاربرد صحیح زبان ارگانیک آن

واهند خها کاربرد استاندارد را برای لحظات خالقی که میارگانیک نیست. آنجامعه 
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 شناسی انتقادی است که معلمان به مثابۀ هنرمندانکنند. اینجا مثالی از زیباییاجرا می

 نیاز دارند استخراج کنند.

دو  طمن دربارۀ این مسئلۀ معلم به مثابۀ هنرمند کامالً با تو موافق هستم. فق     پائولو

 کنم.عنصر را به آن اضافه می

می طور رسطور غیررسمی در خانه انجام شود یا بهاول اینکه اهمیتی ندارد آموزش به

در مدرسه، از طریق روابط غیررسمی بین والدین و فرزندان یا روابط رسمی در مدرسۀ 

است.  طیابی مرتبآموزان، آموزش با فرایند پایدار شکلابتدایی بین معلمان و دانش

د آموز شکل دهد، اهمیت ندارحتی اگر موکداً این وظیفۀ آموزگار نیست که به دانش

ان شیابیآموزان در فرایند شکلسطح آموزش چیست، از دیدگاه من، من یاور دانش

هستم، فرایند رشد کردن. این فرایند لزوماً فرایندی هنرمندانه است. غیرممکن است در 

 کنید، که نوعی تولد دوباره است، بدون لحظاتی زیبا. در گیری مشارکتفرایند شکل

این جنبه، آموزش ماهیتاً عملی زیبا است. حتی اگر ما به عنوان آموزگار از این آگاه 

افتد این ند اتفاق بیتواای ماهیتاً زیبا شرکت داریم. آنچه مینباشیم، همچنان در پروژه

د زش ما را تبدیل به هنرمندانی بسیار بنبودن از جنبۀ زیباشناسانۀ آمواست که آگاه

آموزان کمک کند، اما با این وجود نوعی هنرمند هستیم، تا جایی که به دانشمی

 یابی دائمی شوند.کنیم وارد فرایند شکلمی

کند دقیقاً زمانی است که نقطۀ دیگری که آموزش را به رخدادی هنرمندانه بدل می

ن، شناخت چیزی زیبا است! به حدی که آموزش عمل شناخت نیز است. برای م

د، آن بخشمی« زندگی» کند، این آشکارسازی به ابژهشناخت یک ابژه را آشکار می

ی ابخشد. این وظیفهجدیدی می« زندگی»خواند، حتی به آن فرامی« زندگی»را به 

خشیدن به ببخش دارد، آفرینش و جانهنرمندانه است چراکه شناخت ما کیفیتی حیات

 ها.ها با مطالعۀ آنژهاب
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د. کت دارهمۀ چیزهایی که گفتی در این ماهیت زیبا از شناخت و تشکیل مشار

ها را انجام توانیم همۀ اینها: میرفتن در کالس، ژستحرکات، آهنگ اصوات، راه

ها و تاثیرشان بر های زیباشناسانۀ آنها از جنبهدهیم بدون اینکه در همۀ این زمان

ت که کنم این اسآموزان از طریق تعلیم آگاه باشیم. آنچه فکر مینشیابی داشکل

ماهیت زیباشناسانۀ آموزش بدان معنا نیست که ما صریحاً و آگاهانه همواره آن را انجام 

ای که به آییم، در لحظهای که به کالس میکنم از لحظهدهیم. فکر میمی

اید. این ای زیبا را آغاز کردهرابطهگویید، سالم! چطورید؟، لزوماً آموزان میدانش

گر و استراتژیک در رو هست که شما آموزگاری هستید که نقشی هدایتازاین

ای خاص از دانش طور همزمان نظریهبخش دارید. پس، آموزش بهپداگوژی رهایی

آید، و عملی سیاسی و زیبا. این سه بعد همواره با هم هستند، است که به عمل در می

ها را همزمان نظریه و کاربرد، هنر و سیاست، عمل شناخت همزمان ابژهلحظات 

آموزانی که در حال عمل کسب دانش که دانشکند درحالیآفرینش و بازآفرینی می

 دهد. هستند را شکل می

کنم اگر آموزگار بیشتر و بیشتر دربارۀ این خصایص تعلیم شفاف شود، فکر می

ای زیبا و هرا بهبود ببخشد. شفافیت دربارۀ ماهیتتواند تاثیرگذاری پداگوژی می

زمانی  کند.مدار و هنرمندی بهتر میسیاسیِ الزامی آموزش معلم را تبدیل به سیاست

کنیم در حال انجام هنر و سیاست هستیم، چه آموزان کمک مییابی دانشکه به شکل

ام کند آن را بهتر انجمیدهیم به ما کمک بدانیم یا نه. دانستن آنچه در واقع انجام می

 دهیم.
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 دارند؟

 

 

 «فرهنگ سکوت»شرحی بر 

ی ادر این فصل، پائولو، مایلم بیشتر این را به بحث بگذارم که چطور برنامه     ایرا

پرسند آیا مان اینجا در شمال جای دهیم. برخی معلمان میبخش را در فرهنگرهایی

کار  یافته بههایی در کشورهای توسعهتواند یا باید در کالسبخش میروش رهایی

شناسی تو در جهان سوم تکامل یافته تحت شرایط دانند معرفتها میگرفته شود. آن

ها در ایاالت متحده، انگلستان، کانادا، و ای بسیار متفاوت از آنسیاسی و اقتصادی

. آیا دهم، ایاالت متحدهای تمرکز کنم که در آن تعلیم میاروپا. اکنون مایلم بر جامعه

ده های ایاالت متحکالسهای بین امریکای شمالی و برزیل این روش را برای تفاوت

کار  بختتواند اینجا در شمالِ خوشوگویی میاندازد؟ آیا آموزش گفتاز اعتبار می

 کند، که فرهنگش بسیار متفاوت از فرهنگ امریکای التین است؟
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بخش تنها در جهان سوم کار کند، معلمان ایاالت با کمال تعجب اگر یادگیری رهایی

وگویی بر توسعۀ به آن نیاز است. آموزش گفتپرسند آیا همچنان متحده می

هان ای خاص معلمان جکند. آیا این شیفتگیدموکراسی در مدرسه و جامعه تاکید می

کنند؟ در جامعۀ ما اینجا، معلمان ی زندگی مینظامسوم است که اغلب تحت قانونی 

بدون ای مشروطه این دموکراسی کنند. آموزان در دیکتاتوری زندگی نمیو دانش

ت وگویی بر آزادی ممکن اسی است. بنابراین، تاکید آموزش گفتنظامکودتاهای 

 جهان سوم باشد. های اقتدارگرایانۀاز نظر فرهنگی محدود به سیاست

کی و ای بسیار پیچیده، الکترونیبینند، جامعهای ثروتمند را میمعلمان اینجا نیز جامعه

اهند آن را در فرهنگی بسازند که معموالً خوآموزان میکننده. بسیاری دانشمصرف

شوند اگر مفاهیم رهایی، زده میاند. معلمان شگفتدموکراتیک درکش کرده

آموزان سازگار باشد. آیا به با واقعیت این دانش« فرهنگ سکوت»توانمندسازی، و 

 ای اینجا عقالنی است، با واژگانش از سلطه و ظلم؟کارگیری چنین پداگوژی

تواند در توانایی یا تمایل معلم برای ها میها درست و مهم هستند. این شکاین پرسش

بخش دخالت کند. شاید باید صحبت را از تجربۀ خودم به های رهاییآزمون روش

 ای شروع کنم.عنوان یک معلم امریکای شمالی

یابم. این دانشجویان را می« فرهنگ سکوت»ام های امریکاییمن در اغلب کالس

اری از جوانان اند، بسیدانشگاه، بسیاری از کسانی که به تازگی از دبیرستان خارج شده

آیند، اکثراً سفیدپوست هستند و اغلب اولین نفری در های عصر میکارگر به که دوره

ای هتر از دبیرستانآیند. دانشجویان جوانشان هستند که به آموزش عالی میخانواده

خواهند، اما و اغلب مبهم است که چه چیزی از دانشگاه میاند شلوغ بیرون ریخته

شان است بدتر از بودن در مدرسه است. های بدی که اکنون در دسترسشغل

ر کار شدن در بازااند تا مدرکی برای جذبتر اغلب به دانشگاه آمدهدانشجویان بزرگ
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ن برای من ت. ایشان قرار گرفته اسبگیرند و مشتاق موانعی هستند که در مسیر شغل

ده هستند شآشنا است که وارد یک کالس شوم و دانشجویانی را ببینم که آنقدر بیگانه

گر توسط معلمان دیزنند. تجربۀ من از دانشجویان کردن در دوره را پس میکه صحبت

 نیز گزارش شده است.

که در حال توصیف آن هستم ابعاد متعددی دارد، شامل پاسخ  ی«فرهنگ سکوت»

آموز در مخالفت، که آن را شبیه به و متفاوت از سکوت کارگران، جمی دانشتها

( توصیف 1970)دیدگان پداگوژی ستمسازد که در دهقانان، و دانشجویانی می

ط آموزان است که توسهای انفعالی توسط دانشسازی نقشکردی. یک عنصر درونی

ای هها را به شخصیتها دیکته شده است. پداگوژی رسمی آنکالس سنتی به آن

های احمقانۀ انتقال دانش، ها در کالسمنفعل یا مهاجم بدل کرده است. پس از سال

بخش معلم پر شده، بسیاری تبدیل به کننده که با صدای آرامشهای خستهدر دوره

اند، که منتظرند تا معلم قوانین را مشخص کند و شروع به کننده شدهغیرمشارکت

ه باید به خاطر سپرده شود. این دانشجویان ساکت هستند چراکه روایت چیزی کند ک

دیگر انتظار ندارند آموزش شامل لذت یادگیری و لحظات اشتیاق یا الهام یا کمدی 

انتظار  هاها صحبت کند. آنباشد، یا حتی اینکه آموزش با شرایط واقعی زندگی آن

 ا پر کند.خراش معلم را دارند تا ساعات طوالنی کالس رصدای گوش

 سادگی منفعل یا در سکوتی سوزان و خشمگین باشند.توانند بهچنین دانشجویانی می

را  کنند و صوت معلمبرداری میشناسانه یادداشتبرخی دانشجویان ساکت وظیفه

جداشده از  کنند،نشینند و به چیزهای پوچ فکر میکنند. دیگران ساکت میدنبال می

ل اند، با تحمیمچنین دیگرانی که با خشم نشستهشرایط منزجرکنندۀ کالس. ه

ای گانگیها انواع بیشوند. این سکوتها برانگیخته مییکنواختی و ارتدکسی بر آن
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ید های ایاالت متحده تولاست که بواسطۀ پداگوژی انتقال دانش در مدارس و دانشگاه

 شود. می

موزان آمحسوس دانشبعد دوم این فرهنگ سکوت جنبۀ پرخاشگر آن است، پرخاش 

ای که بواسطۀ تحمیل یادگیری انفعالی تولید شده است. در واکنش به آن، پرخاشگری

کنم ر مینام گرفته است. فک« فرهنگ سکوت»ای طور نابسندهاین واقعیتی است که به

ه دهد. پاسخ انفعالی ببردباریِ انفعالی سلطه را نشان می« فرهنگ سکوت»عبارت 

گرا به عنوان یکی از نمودهای کالس درست است. بسیاری از پداگوژی اقتدار

شوند. دیگران صامت کشیده می ایسادگی درون پیلهآموزان در کالس بهدانش

یاق، بدون بدون اشت بلعند،کند را میرسمی پیشنهاد می آموزشیسادگی آنچه برنامۀ به

 منفی نیز وجود دارد. طرح درس. اما عالوه بر این، مقاومتی پرخاشگرانه و پرسش از

نیست.  یعی کودکی یا جوانیناپذیر است چراکه انفعال شرایط طبپرخاشگری اجتناب

آموزان تحمیل در مدرسه و جامعه وجود دارد که سکوت را بر دانش« نمادین خشونت»

کند. نمادین است به این دلیل که تا حد زیادی در نظم اشیاست، نه ضربۀ فیزیکِی می

ح، ها، تنبیهات، الزامات، تصحیمحیطی از قوانین، برنامۀ آموزشی، آزمون واقعی، بلکه

ند. کبازسازی، و انگلیسی استاندارد است، که اقتدارها را به عنوان مسئولین تصدیق می

 کاری و اطاعتطور نمادین خشن است چراکه متکی بر دستزیست بهاین محیط

که در واقع نابرابری را ند درحالیکاعالم می« دموکراتیک»آشکارا خود را است. 

 ای که به عنوان قانونی، خنثی و خیراندیشکند. برنامۀ آموزشیسازد و بازتولید میمی

ها در جامعه اطاعت کند تا از جایگاهآموزان را سازگار میارائه شده است، اکثر دانش

عی جلوه مختلف طبیهای گروه های«موفقیت»و  ها«استعداد». نابرابری با توجه به کنند

آنکه الپنهان است، ح« فرصت برابر»های نخبگان پشت اسطورۀ داده شده است. منفعت

ه های خشونت نمادین علییکی دیگر از اسطوره« کاربرد درست»اصطالح نخبگانی 
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ونی مرتبه و غیرقانای است که اصطالحات مردم معمولی را به زبان پایینسخن محاوره

اخت اجتماعی نابرابری از طریق تحصیل به صورت فلکی دیگر کند. این سبدل می

بلیغات ای، تکنند، در رسانۀ تودهها را تکرار میها و اسطورهپیوندد که پیامعواملی می

سیاقی »شود که جایگزینی برای آموز، سخت میای، و بازار کار. برای فردِ دانشتوده

ه، ها نیز دشوار است. در مدرسزم شکستاما هببیند. « که چیزها هستند و باید باشند

شان به نیروی کار ارزان و آیندۀ یافتهآموزان علیه نزول ساختبسیاری دانش

ست ها اکنندۀ آموزش عمومی در انتظار آندستمزدی که پس از تاثیرات افسردهکم

یگانه بآموزانِ کنند. در مواجهه با ناظران نامشروع و معلمان، بسیاری از دانشطغیان می

 کنند.پاسخی پرخاشگرانه را انتخاب می

 فرهنگ تخریب

ی طور متناقضهای دموکراسی که بهبرنامۀ آموزشی نیز پر است از ستایش     ایرا

ها را کنند که آنهایی دریافت میآموزان پیامکند. دانشفرهنگ سکوت را پنهان می

طۀ کنش براین، طغیان بواسکند علیه اقتدار مستبدانه صحبت کنند. عالوهتشویق می

خشونت نمادین برانگیخته شده است، کنشی که مردم را به سوی سکوتی غیرطبیعی 

دهد که مقاومت کنند و آن را عقب راند که برخی از مردم را به این سو سوق میمی

برانند. اگر خشونت نمادین برنامۀ آموزشی رسمی کامالً موفق بود، هیچ مشکل 

کرد، پائولو، تو و من ارس وجود نداشت. اگر خوب کار میای در مدانضباطی

دان نظمی گسترده در مدرسه بتوانستیم اکنون این کتاب را صحبت کنیم. بینمی

نفعال کنند. در نتیجه اآموزان در مقابل فرایند مقاومت میدانشاز معناست که بسیاری 

آموزان اند. دانشهو پرخاشگری در جامعه از طریق تجارب نهادی ما توسعه یافت

وبی آن را خاینکه به اندازۀ کافی بزرگ شوند که بهازهای این توسعه هستند پیشابژه

منفعل  آموزان به پذیرشطور موثر آن را به چالش بکشند. بخشی از دانشبفهمند یا به
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نند اما ککنند و طغیان هم نمیاند؛ بخشی دیگر قوانین بازی را رعایت نمیپرتاب شده

؛ گروه سوم با پرخاشگریِ آشکار قوانین را «چطور پیش بروند»چینند که قشه مین

 شوند و فعاالنه از وضعیتکنند، گروه چهارم توسط سیستم خریده میتخریب می

خ های ایاالت متحده رکنند. عنصر پرخاشگری به وفور در کالسکنونی حمایت می

شاید خوب باشد این رد پرخاشگرانۀ  کند.و برای اقتدارها مزاحمت ایجاد می دهدمی

آموزانی که خشونت نمادین برنامۀ آموزشی بنامیم. دانش« فرهنگ تخریب»سکوت را 

خرب های خودمکنند درحال دفاع از استقالل خود هستند، اغلب به شیوهرا تخریب می

ا هطور دفاعی به رژیمی که بر آنها بهحال، آنو مغشوش، برای اطمینان. اما بااین

 دهند.تحمیل شده پاسخ می

خریب ها تها با انتقال دانش مرتبط است. اغلب مواقع مواجهۀ آنرفتار پرخاشگرانۀ آن

واهم صدای خشفاهی است. برای اینکه اینجا دربارۀ سیاست گفتمان شفاف باشیم، می

ۀ کشد. قبالً دربارآموز به چالش میای را مشخص کنم که پرخاش این دانشآموزشی

« یانباشت» گر آموزگارِصدای معلم صحبت کردی، صدای روایت« آورنین خوابط»

آموزان را با که اذهان خالی دانشخواند تا بخوابند درحالیآموزان میکه برای دانش

کند. آن صدای یکنواخت قصد انتقال برنامۀ آموزشی رسمی های دانش پر میسپرده

آموزان را عادت کند دانشموزان. تالش میآرا دارد، از معلم و کتب درسی به دانش

 دهد تا نظم را بپذیرند و تفکر انتقادی خودشان را انکار کنند.

دادن غیرجدی و گر است. این دعوتی به گوشصدای آموزشی همچنین خودتخریب

کند. برنامۀ آموزشی سنتی از توجهی را تشویق میخود بیمقاومت است. به خودی

ای پر کنند که انتقادی و شایستۀ یک ساعت ت کالس را با مادهخواهد ساعمعلمان می

ا نیز آورد که خودش رتوجه نیست. پس نتیجه چیست؟ معلم به صدایی بلند روی می

د بدون کنآموزان را تشویق میای دانشکند، و به گونهآموزان خسته میبه اندازۀ دانش
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 ازایندهد. پیشیرجدی قرار میها را در نقش شنوندگان غاراده کار کنند. حتی آن

. العادۀ این اتفاق هستندهای فوقاشاره کردم که چطور برخی صداهای سخنرانی مثال

طور شفاهی بر کلمات کمی که در یک جمله یا پاراگراف مهم هستند تاکید معلم به

خواهد کرد. با هدف قرار دادن اسامی، افعال و صفات خاص بواسطۀ انفجار صدایی 

ه کند دربارۀ کلمات کلیدی کمی کآموزان ارسال میهایی برای دانشمعلم نشانهبلند، 

باید به خاطر بسپرند یا یادداشت کنند، که بعدها در امتحان در قالب سواالت ظاهر 

توانند سخنرانی را نادیده بگیرند و تنها به دانند که میآموزان میخواهند شد. دانش

لب به حالت فاعلیِ جمالت گفتاری، جایی که ای گوش کنند، اغتاکیدات دوره

شوند. تمرینات احمقانۀ تنفرآور یا خیلی ساده در اسامی، اماکن و تواریخ ذکر می

سازد سکوت کنند. این خشم دیگران را آموزان را متقاعد میکالس بسیاری از دانش

با  «فرهنگ تخریب»کنند. ها برای تخریب فرایند تالش میانگیزد، پس آنبرمی

اش شود. درجۀ پرخخشونت نمادین تحصیل بوسیلۀ خشونت نمادین خودش مواجه می

آموزان اکنون تبدیل به یک بحران برای تشکیالت شده است، بااینکه یا مقاومت دانش

 اند.رفته 60های دهۀ جنبش

آموزانی که کند. دانششمار تولید میهای بیبستی را در کالساین بحران بن 

ه اند تا توقفی ککنند و اقتدارهای سرکش با یکدیگر مبارزه کردهیهمکاری نم

زان آمو. بسیاری از دانشرا از بین ببرند ناممشآموزان میدانش« اعتصاب نمایشی»

دانند چطور برنامۀ ها میزنند. آناجرا تحت شرایط کنونی مدرسه و جامعه را پس می

ش را به نفع آزادی سازندۀ خودشان آموزشی را تخریب کنند اما قادر نیستند آموز

دانند چطور ها نمیای منفی است. آنطور استادانههای آنان بهتغییر دهند. مهارت

شده برای تغییر را بسازند. درعوض، در پرخاشگری و تخریب بهتر مطالبات سازماندهی

تر. کنند، یا مواد مخدر و الکل بیشتر سقوط میشوند، یا به سکوتی عمیقو بهتر می
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 گویند،زنند، جک میآموزان پرخاشگر در برخی مدارس در کالس فریاد میدانش

روند، در طول ساعت کالس در آن راه آیند، زود میکنند، دیر میاشیاء را پرتاب می

خورند، تکلیف دهند، در کالس میروند، با واکمن به موسیقی راک گوش میمی

م شان را بنویسند، و... . تعلیکنند تا مقاالتدهند، دیگران را اجیر میانجام نمی خانه را

نظمی روحیۀ معلم را عالوه بر دیگر با این سطح از مقاومت دشوار است. بی

تر یا تواند بواسطۀ پداگوژی انفعالیکند. این بیگانگی نمیآموزان تضعیف میدانش

ی اد یک پداگوژی ضدبیگانگی است، پداگوژیتر حل شود. این نیازمناقتدار سخت

 آموزان.دانش ذهنیتخالق، انتقادی، و در کنار 

زیل شود. وضعیت در برتر میدهیم سال به سال خرابشرایطی که تحت آن تعلیم می

 نیز به همین شکل است؟

« سکوت فرهنگ»کنم همۀ شرایطی که ذکر کردی، مانند ازهمه فکر میپیش     پائولو

ای وهتر هستند. یک بار دیگر باید به شیواقعاً تجلی چیزی بزرگ« فرهنگ تخریب»و 

کردن یک چیز به عنوان هدفی برای چیزی دیگر بشود. مهم بیاندیشیم که مانع مغشوش

دهند. دوماً، حداقل دهند را انجام میآموزان آنچه انجام میاست بدانیم چرا دانش

سادگی آموزان امریکایی در کالس بهخاشگرانۀ دانشکنم رفتار پرکلی، فکر میطوربه

توانم بگویم، از شش سال قبل در برزیل پس شود. تا جایی که میدر برزیل دیده نمی

ر ایم که به نحوی بسیار ایدئولوژیک منتظآموزانی داشتهاز شانزده سال تبعید، دانش

ی معلم ا منتظر سخنرانهسخنرانی معلم هستند. در تناقضی بسیار جالب، از یک سو آن

 نند.کهستند، درحالی که از سوی دیگر بسیار سرزنده علیه فقدان آزادی مبارزه می

 جنگند؟چطور علیه فقدان آزادی می     ایرا

ا هاین کامالً متفاوت از نوع اختاللی است که اینجا توصیف کردی. آن     پائولو

جنگند، فراتر از همه در زمینۀ جهانی جامعۀ شان علیه فقدان آزادی میدرون تشکیالت
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مثل  یافته علیه چیزهاییای سازمانها به شیوهترشان، علیه دولت، برای مثال. آنبزرگ

ند، جنگند. اگر متعلق به دانشگاهی دولتی باشهای خصوصی میافزایش شهریۀ دانشگاه

ی ت است، مخالفتها بدهد. این متفاوخواهند پول بیشتری به دانشگاهاز دولت می

 یافته و سیاسی.سازمان

هم به این دانگار هستم یا به این مسئلۀ تخریب اهمیت نمیدانم، اگر خیلی سادهاما نمی

خاطر است که هرگز با چنین وضعیتی در هیچ مدرسه یا دانشگاهی در ایاالت متحده 

ی های ممتازمکان امها کار کردههای مختلفی که اینجا در آنام. دانشگاهمواجه نبوده

ی اهای ممتاز با این نوع شرایط پرخاشگرانهاند. هرگز در هیچ یک از این موقعیتبوده

ام. اما، وضعیتی که با دانشجویان اینجا دارم اش صحبت کردی مواجه نشدهکه درباره

آیند پول زیادی کنم دانشجویانی که به سمینار من میمعمولی نیست. گمان می

های دیگرشان هم پول زیادی ها برای دورهند تا توجه کنند. البته، آنکنپرداخت می

خواهند بیایند، نه به خاطر آیند چراکه میها به سمینارها میکنند. آنپرداخت می

حضور اجباری. سمینارها بخش الزامی برنامۀ آموزشی معمول نیستند. در نهایت، من 

 ر متفاوت از چیزی است که تو ومعلمی برزیلی و خارجی هستم پس وضعیتم بسیا

 کنید.دیگر معلمان امریکایی در کالس تجربه می

ی که هایکنم اگر معلمی معمولی در اینجا بودم و مجبور بودم با سرکشیفکر می

کردم با دانشجویان دربارۀ این بحث کنم که چرا توصیف کردی مواجه شوم، سعی می

ا هکنم رفتاری از روی ترس نسبت به آننمی دهند. حاال، گماناین تخریب را انجام می

بروز دهم. نه، نه، ما باید سرکشی را به مثابۀ چیزی کامالً عینی بفهمیم و در کالس 

بسیار خوب، »دربارۀ دالیلش از خودمان بپرسیم. برای مثال، شاید به دانشجویان بگویم، 

مۀ ما را خواهم هست. میانگیزید. این یک واقعیت اشما نه تنها من بلکه گروه را برمی

همین حاال دعوت به نوعی پرانتز در جلسۀ امروزمان کنم. اجازه دهید یک پرانتز دور 
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ش آن ای که برای پوشای که قرار بود امروز تحلیلش کنیم بگذاریم. به جای مادهابژه

 ان قرارمریزی کرده بودیم، مایلم سرکشی کنونی را به مثابۀ ابژۀ حس کنجکاویبرنامه

 «دهیم؟دهم. با انجام آن واقعاً به دنبال چه هستیم؟ و چرا این کار را انجام می

مایلم نظرت را دربارۀ این بدانم. زمانی که با چنین وضعیتی روبرو شوی چطور با آن 

ای که دعوت به توجه جدی روی سرکشی کنم لحظهشوی؟ فکر میمواجه می

 کشیم تا بهتر بشناسیمش.می کنیم، البته نه از ترس، آن را به چالشمی

رکشی راحتی افزایش سو پاسخ انتخاب کنند. پاسخ اول بهآموزان مجبورند بین ددانش

اش برای سرکشی را از شدن از این است که او انگیزهزدهاست. پاسخ دوم شگفت

جام تواند اندهد. اگر این رویکرد شکست بخورد، معلم چه کار دیگری میدست می

ه ترسد. ورود بدانشجویان؟ شاید به لحاظ فیزیکی معلم از انجام آن می دهد؟ اخراج

فضای سرکشی جهت تالش برای فرونشاندن اختالل ممکن است از معلم چیزی 

تواند به لحاظ فیزیکی انجام دهد. این چیزی است که اکنون بخواهد بیش از آنچه می

 ا در ایاالت متحده.پرسم، از تجربۀ شخصی تو و دیگر معلمان اینجاز تو می

گذاشتن مادۀ درسی آن روز است چراکه ل کناریک روش برای ادارۀ اختال     ایرا

اند. سپس، به چالش کشیدن ازاین آن را برای شما کنار گذاشتهدانشجویان پیش

ها. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، با دانشجویان برای بحث دربارۀ چالش خود آن

. در این رسانیدای قوی بین معلم و دانشجو کالس را به پایان میابطهکالسی جالب و ر

قات کند، گاهی اوهایم با قوت در مقابل کار مقاومت میلحظات، وقتی یکی از کالس

، همانطور که اینجا «کنمآهنگ را متوقف می»دهم. آنچه پیشنهاد کردی را انجام می

ه چرا ما کنم دربارۀ اینکرا شروع می وگوییپرسم چه خبر است، و گفتگفتیم، و می

 خوانم. اماهایی جزئی میتوانیم کار را ادامه دهیم. من این انحرافات را موفقیتنمی

 ام با آن مواجه هستم به ندرت آنقدر باالهمچنین، سطح تخریبی که در دانشگاه اصلی
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های کالس بوده که جذبۀ انتقادی اندکی برای دانشجویان را ناممکن سازد. اگرچه

ها اند. برخی گروهام که در مقابل همۀ جذبۀ انتقادی مقاومت کردهکمی داشته

 توانند جذب شوند.نمی

ود. رگیرم تا ببینم چقدر پیش مینظر میگری دارم او را تحتوقتی دانشجوی اخالل

 نمککنم و ارتباط چشمی و شفاهی با او برقرار میگر نگاه میبه سوی دانشجوی اخالل

خواهم که اخالل متوقف شود. اگر نگاه کار نکند، ام و میتا بداند که متوجه شده

ویم. اگر ادامه گگویم. اگر توقف نکند، چیزی بیشتر و بلندتر میسپس چیزی به او می

دهد، ممکن است کالس را متوقف کنم و از او بخواهم کالس را ترک کند. تالش 

ای انجام ندهم که من و قطع نکنم، یا مواجهه ایکنم کالس را برای مدت طوالنیمی

عد از خواهم بآموزان را خسته کند. اگر اخالل شدید باشید، از دانشجو میدیگر دانش

یلی من را مکالس مرا ببیند جایی که صحبتی بسیار گشوده با او خواهم داشت، که بی

دوپهلو  های منتنشان دهد و قوانین دقیق رفتار را شفاف سازد. اگر پاسخش به صحب

گویم که دوره را حذف کند. اگر واکنش مثبت نشان دهد، او را و مبهم باشد به او می

 کنم که دانشجو یک جلسه یا یککنم. گاهی پافشاری میدوباره به کالس دعوت می

هفته به کالس نیاید و کار خارج از کالس انجام دهد تا فکر کند در کالس چطور 

دهم به دوره برگردند. در والً تعدادی دانشجو دارم که اجازه نمیباید رفتار کند. معم

 شانگر هستند که اخراجهای کوچکی از دانشجویان اخاللها، گروهبرخی کالس

خواهم به تنهایی خارج از کالس کار کنند. این کار برای من ها میکنم یا از آنمی

انشجویان کمتر، و دانشجویان ها و دتر از معلمان دبیرستان است چراکه کالسراحت

ف ها ستیزه کنم. همچنین من با بزرگساالنی طرپرخاشگر بسیار کمتری دارم که با آن

که پیش از  «فرهنگ تخریب»هستم که مجبور نیستند بواسطۀ قانون در مدرسه بمانند. 

ه شود؛ برخی بدتر از بقیطور یکسان در همۀ مدارس دیده نمیاین توصیف کردم به
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هستند؛ برخی مقدار کمی از آن را دارند یا اصالً ندارند. این پرخاشگری را توصیف 

کردم تا از واقعیتی صحبت کنم که بسیاری معلمان باید در شرایطی بدتر از شرایط من 

 با آن مقابله کنند.

ت ها بین وضعیت ایاالمقاومت شاید یکی از نقاط حرکت برای دیدن برخی تفاوت

ویی را به وگای گفتباشد. این تفاوت ممکن است نیاز به پداگوژیمتحده و برزیل 

تر سازد. همچنین های سنتی اینجا ضروریآموزی در مقابل روشدلیل مقاومت دانش

به  هایی جادوییام پاسخای که آزمایش کردهوگوییهای گفتباید بگویم کالس

صلح و  گانگی و تخریب را بهتوانند فوراً بیها نمیانفعال یا پرخاشگری نیستند. آن

هستند  آمیخته. برخی مدارساند اما درهمکننده بودههمسازی تبدیل کنند. نتایج تشویق

شان آنقدر بد است که تغییرات جهانی بیشتری نیاز است برای حمایت از که شرایط

 دهد. فردی رخ میهتغییراتی که در هر کالس منحصرب

ویی، تا گشکالت مقاومت در فرهنگت برای من نمیچرا بیشتر دربارۀ م     پائولو

 تر شود که معلمان در کالس با چه چیزی روبرو هستند؟شفاف

است  های ایاالت متحدهآموزی اغلب مشکلی در دبیرستانمسئلۀ تخریب دانش     ایرا

شهری ها در فضاهای شهری و حومهآید. دبیرستانها میآن به دانشگاهازکه پس

کنند. باید اضافه کنم که بسیاری مدارس هستند که آموزی را تجربه میتخریب دانش

چ هایی را در ماساچوست دیدم، هیاند، شاید بسیار منظم! یکی از چنین دبیرستانمنظم

آمد، و مجبور شدم بپرسم آیا مدرسه در حال صدایی از داخل و خارج کالس نمی

آموزی انفعالی یا پرخاشگرانه را در توانید مقاومت دانشفعالیت است یا نه. اما می

حومۀ شهر را  ای درداکوتای شمالی همچون نیویورک ببینید. دبیرستان طبقۀ متوسطی

 ام در برونکسنظمی و وندالیسم در آن شدم. در دبیرستان محلهدیدم و متوجه بی

بدنام است  های شهریجنوبی، کتابخانه به آتش کشیده شد! پرخاشگری در دبیرستان
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یر غیرسفیدپوست و فقای طور فزایندههای نژادی دارد. شهرهای داخلی بهچراکه جنبه

انند. این مکه سپاه معلمان اغلب سفیدپوست و طبقۀ متوسطی باقی میهستند درحالی

 کند.آموزان تولید میخشم بیشتری را در دانش

آن  رکت فعال درهای نخبگانی هم خروج انفعالی از برنامۀ آموزشی و مشادر دانشگاه

ار خوب ها دارند. بسیهای ثروتمند رفتاری مستحکم با آنبینید، چراکه آن مکانرا می

های ثروتمندتر. هرچه رسند. همینطور مدارس خصوصی و عمومی در محلهبه نظر می

روند، ا میهآموزانی ارتباط دارد که به این مکانتر باشد بیشتر با دانشمدرسه نخبگانی

ی برای کنار آمدن با برنامۀ آموزشی وجود دارد. بازی کردن تحت قوانین پس دلیل

تواند در آیندۀ شما تاثیر به سزایی داشته باشد. اما در مدارس ای نخبگانی میمدرسه

شان شان را در وضعیت حالهای دون، دانشجویان آیندهو دانشگاه های فقیرمحله

ندارد.  شدن که هیچ مقصدیو نادیده گرفته کاریای همراه با کثافتبینند، زندگیمی

، پی «1تئودور سایزر»، 1983گر دانشجویان در موج اصالحی سال ترین مشاهدهحساس

ترین متغیر منفرد در میان مدارس بود. پس از گشتی در مهم« طبقۀ اجتماعی»برد که 

د تا تان به من بگوییآموزاندربارۀ درآمد خانوادۀ دانش»مدارس کشور نوشت، 

موزانِ عادیِ آنابرابری طبقاتی و نژادی برای دانش« تان را برایتان توصیف کنم.مدرسه

انین کردن تحت قوگویند بازی. کسانی که پرخاشگرند میمیل پنهان نیستبی

آوردن نخواهید داشت، بودن چیز زیادی برای بدستهاست. با خوبسرگرمی احمق

م ااحساس در بسیاری از دانشجویان دانشگاه اصلیپس چرا باید خوب رفتار کنید؟ این 

داند که این آموزش شما را جدی بیند و میوجود دارد، کسی که فضاهای پست را می

د اعتباری جدی در جامعه باشید، پس چرا باید آن را جدی بگیرید. یتوانگیرد، نمینمی

                                                           
1 Theodore Sizer 
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خشم  های پستهمدت دانشجویان در دبیرستان، دانشگاعالوه بر سرخوردگی طوالنی

 انگیزند.بیشتری را برمی

ه، و شده، خستکننده این است که دانشجویان تا حد زیادی بیگانهواقعیت ناراحت

واند تشود. چه کسی میمی« رفتاریخوش»ها ناهمکار هستند، حتی زمانی که با آن

م اشان را تقدیس کند؟ اکثر دانشجویان دانشگاه اصلیآور یا انفعالسکوت مالل

ت ها منتظر معلم هستند تا صحبکنند. آنپرخاشگر نیستند و در کالس همکاری نمی

ها را تنها بگذارد تا آنچه باید به خاطر سپرده شود کند و همۀ کارها را انجام دهد و آن

خش پاسخ بوگویی و رهاییتوانند به کالسی گفترا یادداشت کنند. تعداد کمی می

ن شیوه کنند، و بسیاری به همیلی شروع به بیگانگی منفعل میطور کها بهدهند. اما آن

 مانند.تا پایان می

 های آموزشدگرگونی سکوت و تخریب: محدودیت

م رغمند یا رسمی، علینظامجالب است دوباره ببینیم چطور آموزش      پائولو

دیالکتیکی  ایتواند واقعاً اهرمی برای دگرگونی جامعه باشد. باید به شیوهاهمیتش، نمی

مند و تغییر اجتماعی، دگرگونی سیاسی جامعه، را بفهمیم. نظامرابطۀ بین آموزش 

مسائل مدرسه عمیقاً ریشه در شرایط جهانی جامعه دارد، شاید فراتر از همه مسائل نظم 

 و بیگانگی.

ای هکردم که برای مثال، چطور معلمی که سالکردی، به این فکر میوقتی صحبت می

 کند، تالش کند تا تبدیل به مثالی بسیار عینی از معلمیاست در کالس کار می متعدد

ود، تواند ناامید شآموزان شود، پس از پنج سال میرادیکال و دموکراتیک برای دانش

 گراییواقع دو فرضیۀ ناامیدی و شکگرایی سقوط کند. چراکه دریا به شک

یا اگر با مسائل عینی آموزش مبارزه کنیم های مداومی هستند که دریافت میوسوسه

 گیریم.شان قرار میکنیم در معرض
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ان را به ماگر مبارزهبرای دگرگونی جامعه نیست، به این دلیل که آموزش اهرمی دقیقاً 

نچه کنم آگرایی قرار داریم. فکر میما در خطر ناامیدی و شک ،کالس محدود کنیم

ه عنوان معلم، این است که منتقدانه از مان بباید انجام دهیم، از آغاز تجربه

های آموزش آگاه باشیم. برای اینکه بدانیم آموزش اهرم نیست، تا از آن محدودیت

های اجتماعی عظیم را نداشته باشیم. باید بدانیم انجام چیزی انتظار ایجاد دگرگونی

ن ممکمهم در فضای نهادی مدرسه یا دانشگاه به منظور کمک به دگرگونی جامعه 

آموزش را بفهمیم، اگر بفهمیم چطور آموزش  ست. اگر این ماهیت محدود و عینیا

رسمی به جامعۀ جهانی مرتبط است بدون اینکه صرفاً بازتولیدگر ایدئولوژی مسلط و 

مان را به این سبک بفهمیم، اهرم اصلی دگرگونی جامعه باشد، اگر عمل آموزشی

را به  تواند در آینده ماکنیم که میجتناب میلوحانۀ خاصی ابینی سادهسپس از خوش

دا خودمان را لوحانه در ابتبینی سادهبدبینی وحشتناکی هدایت کند. با اجتناب از خوش

 داریم.گرایی باز میاز سقوط به ناامیدی و شک

ام، زمانی که هنوز در مدرسۀ راهنمایی بودم، دادهسالم بود تعلیم می 19از زمانی که 

یرستان را دیر شروع کردم. آن زمانی بود که علم نحو زبان پرتغالی را تعلیم چراکه دب

لوحانۀ خودم را داشتم که از طریق عملم شروع بینی سادهدادم. البته، در ابتدا خوشمی

بودن به علمفهمیدم که مرو، هرچه بیشتر معلم بودم، بیشتر میبه کنترل آن کردم. ازاین

ی مثال، آموزش جبهۀ اصلی عملم است اما هنوز توسط چه معناست. و حاال، برا

های روشنی را در مقابلم دارم، ام. چراکه محدودیتگرایی اغوا نشدهناامیدی و شک

های کنم تا از این دو وسوسه اجتناب کنم. شناخت محدودیتبه خودم کمک می

ام اسیسیشود، بلکه در عوض اهداف آموزش منجر به کاهش فعالیتم در این فضا نمی

دهم. ام خارج از مدارس را توسعه میدهد. اما بیش از همه، کار سیاسیرا توسعه می

های دگرگونی وجود دارند. این میل به کار نیاز دیدم جایی کنش انجام دهم که اهرم
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ها، برای مثال، میلم به آموزش را خارج از آموزش رسمی همچون داخل آن، در محله

 دیدی بدان بخشید.کاهش نداد بلکه جهت ج

های واقعی تحصیل رسمی در جامعه به من کمک کرد تا کارم را شناخت محدودیت

طور عینی بگویم زمانی که همراه توانم بهها، میجهت دهم. دربارۀ آن محدودیت

ای هآموزان هستم، اینجا یا در برزیل، برخی جنبهگروهی بیست یا چهل نفره از دانش

گذارم، حتی زمانی که فرایند برای افشای آن به بحث میواقعیت را جهت تالش 

آموزان خداحافظی کنم کنم وقتی از دانشگذارم، فکر نمیآموزش را به بحث می

 خندد( اما چیزی که ممکن است پس ازبیست و پنج انقالبی بیشتر دارم! نه، نه! )می

ها را به ناست آ پایان سمینار داشته باشیم افزایش حس کنجکاوی افراد است. ممکن

چالش کشیده باشیم تا از تناقضاتی که در جامعه وجود دارد بیشتر آگاه شوند. شاید 

ها شروع کنند به پرسیدن از خودشان که از نظر سیاسی همراه چه کسی و برخی از آن

ایند ها بسیار شدیدتر درگیر فراند. شاید تعداد کمی از آندر مقابل چه کسی ایستاده

ین توانم بگویم چراکه اوند. این چیزی است که به عنوان یک معلم میدگرگونی ش

تواند انجام دهد، در سطح کنش ما در مدارس عمومی و چیزی است که آموزش می

 ها.دانشگاه

کنم زمانی برای کار به عنوان ها، در برزیل نیز تالش میبه خاطر این محدودیت

یا اداری مدارس داشته باشم. تالش  مدار خارج از فضای نهادیآموزگار و سیاست

نم تواهای اجتماعی کار کنم، همراه کارگران. گاهی اوقات نمیکنم درون جنبشمی

نم کمستقیماً با گروه کارگران کار کنم. پس، سپس، با گروهی از آموزگاران کار می

دهند. اکنون ساعات زیادی ندارم که به این سنخ که در میان کارگران تعلیم می

 هایی که دوست دارم اختصاص دهم.عالیتف
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این بدان معنا نیست که بهتر است کار در مدارس را متوقف کنیم. دوماً، همچنین مهم 

ترم دهند درون فضای مدارس کار کنند باید محاست تاکید کنیم کسانی که ترجیح می

رایانه گهگویم که گاهی افراد در دام مواضع فرقشمرده شوند. این را به این دلیل می

طه داشته کنند رابگویند ما نباید با معلمانی که تنها درون مدارس کار میافتند و میمی

تنها باید  ها فعاالن حقیقی هستند یا اینکه فعاالنکنند تنها آنگرایان فکر میباشیم. فرقه

دهند و خارج از مدارس کار کنند. نه. آموزگاران درون مدارس کار مهمی انجام می

 ید برای مشارکت در دگرگونی اجتماعی محترم شمرده شوند.با

کردن درون مدارس کافی نخواهد بود. هرگز برای من کافی نبوده است. برای من، کار

کردم، بارها در ساعت شش یا آورم وقتی سی سال پیش در رسیف کار میبه یاد می

ی که با رفتم، جایکردم و مستقیماً به فضاهای فرودست میهشت دانشگاه را ترک می

چهل یا پنجاه نفر از کارگران جلسه داشتم، گاهی اوقات برای بحث دربارۀ ماهیت 

دهند تنها درون یا تنها بیرون از مدرسه کار آموزش. اما کسانی هستند که ترجیح می

 هاست.کنند. این حق آن

ان را رآنچه برای من بسیار مهم است، این ست که چطور تنها کار نکنیم، چطور دیگ

بشناسیم، چطور روابطی ایجاد کنیم که بتوانیم به یک نشست برویم و بگوییم من بیرون 

یک از این ام، و آیا هیچکنم جایی که این چیزها را مشاهده کردهمدرسه کار می

هتر کند که دگرگونی را بکنید کمک میواقعیات به شمایی که درون مدرسه کار می

کند  تواند به شما کمکدانم میپرسید، آیا آنچه از بیرون میبه انجام برسانید؟ خواهم 

اید را انجام دهید؟ آیا آنچه درون تا فردا چیزی متفاوت از آنچه امروز انجام داده

کند تا دگرگونی را خارج از مدرسه بهتر انجام دهید به من کمک میمدرسه انجام می

 دهم؟
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کنند و به مراکز قدرت زش رسمی کار میمعلمان و فعالینی که خارج از آمو     ایرا

های واقعی دگرگونی هستند. ناامیدی تر هستند، همانطور که اشاره کردی اهرمنزدیک

آید که آموزش بخشی بسیاری معلمان از درون مدارس در حال حاضر از اینجا می

 رادیکال به حاشیه رانده شده، تا 60افسرده از این جامعه است. آموزش پس از دهۀ 

روای پها در حال توسعه بود را خرد کند. روزهای بیطلبی که در دانشگاهچالش برابری

، اخراج، هاشبه تبدیل شد به کاهش بودجهاعتراض، تجربه، و انبساط تقریباً یک

کنندۀ بازگشت به اصول. معلمانی که در های سرکوبآور، و برنامهگرایی ماللشغل

نند، کحساس انزوا میاکنند اغلب آنجا گونی کار میها برای دگرمدارس یا دانشگاه

آور است. آموزش ای تعجبشدهها در چنین فضای اقتصادی سرکوبمقدار کار آن

دقیقاً به دلیل پتانسیل سیاسی آن به حاشیه  60کارانه به دهۀ بواسطۀ واکنش محافظه

 بازگشت.های تشکیالتی های ایدهرانده شد. تحصیل به درون محدودیت

 بله، این مهم است. ادامه بده.     پائولو

ها رونق گرفت و تا حدی به های اعتراضی در دانشگاه، جنبش60در دهۀ      ایرا

ها گسترش یافت. بسیاری از دانشجویان جنگ ویتنام، نژادپرستی، دبیرستان

یدند. کش، طرح درس رسمی، و روابط اقتداگرایانۀ کالس را به چالش زدگیجنسیت

ده ای طوالنی پاسخ داها به آموزش تشکیالت را برهم زد، که با ضدحملهاین اعتراض

های ریگان ادامه یافت. من متناوباً به این تاریخ معاصر شد که با نیکسون آغاز و در سال

دهم، چراکه فهم بحران آموزش کنونی ایاالت متحده بدون قرار دادن آن ارجاع می

 ل گذشته ناممکن است.در بیست و پنج سا

هایی از آموزش به میزبانی مخالفان دارد. کارانۀ ریگان مثالهای محافظهحتی سال

ها بود. پیش از راهپیمایی های ضداتمی و ضدمداخله در دانشگاههای جنبشپایه

ای در مقابل سازمان ملل در نیویورک، جلسات دانشگاهی 1982پیکر در ژوئن غول
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دانشگاه برگزار  151در  1981یحاتی وجود داشت که در نوامبر دربارۀ رقابت تسل

های ریگان در امریکای ، تظاهرات و جلسات علیه سیاست1984شد. در پاییز سال می

، تعدادی از 1985شد. در بهار سال ها برگزار میمرکزی نیز در بسیاری دانشگاه

رخی با افریقای جنوبی داشتند، بای علیه آپارتاید در جویانههای ستیزهها کنشدانشگاه

اب ها بازتزدن اعتراضی. این جنبشها اردو صدها بازداشتی و برخی دیگر با هفته

ود. ن، و کلیسا برای صلح بزیستی، زناهای محیطهای خارج از دانشگاه، جنبشجنبش

بخش منحصربفردی معقول باشد تا حاضر، ممکن است برای هر معلم رهاییدرحال

ر تواند به عنوان بسطی بخارج از روابط را آزمایش کند. گاهی ارتباط می هایفرصت

وازی تواند به عنوان سیاستی مپژوهشی که در کالس آغاز شده پنداشته شود. گاهی می

هایی در مدرسه یا دانشگاه در پنداشته شود، جدا از تجارب کالس، به عنوان فعالیت

 ود، در یک اجتماع یا سازمان.کل. گاهی کار خارج از دانشگاه خواهد ب

توانند خودشان جامعه را طور خاص نمیبخش عموماً و کالس منفرد بهآموزش رهایی

ها تکرار شوند تا هیچ یک از ما دربارۀ معنای دگرگون کنند. نیاز است این محدودیت

وگویی اشتباه نکنیم. حس کنجکاوی منتقدانه، تا حدودی آگاهی گفت یادگیریِ

شارکت دموکراتیک، عادات کنجکاوی فکری، و عالقه به تغییر اجتماعی سیاسی، م

براین، آنچه کالسی منفرد وگویی هستند. عالوهاهداف واقعی درون دورۀ گفت

نه  ،های خارج از کالس انجام دهد محدود استتواند در ارتباط با سیاستمی

روهی چنین بواسطۀ گسادگی بواسطۀ دولت مراقب یا طرح درس استاندارد، بلکه همبه

آموزان در کالس گروهی تصادفی از آموزان غیرعادی در دوره. دانشاز دانش

آموزان گروهی خودانتخابی هوادار دگرگونی نیستند که جمعیت مدرسه هستند. دانش

واخت طور یکنهبخش را بها دگرگونی رهاییای سیاسی باشند. آنبه دنبال وظیفه

ها آن را رد خواهند کرد. بنابراین، منفعت معلم در ارتباط خواهند پذیرفت. همۀ گروه
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آموزان و تعهدات ایدئولوژیک با داخل و خارج لزوماً بواسطۀ توسعۀ یکنواخت دانش

واند تخود در کالس نمیها محدود شده است. پس، فرایند تعلیم به خودیمتنوع آن

تعهد  تواندا تکامل دهد. میتواند کنجکاوی انتقادی رجامعه را بازسازی کند. این می

های خارج آموزان به هدف دگرگونی را توسعه دهد. اما، جنبشمعلم و برخی دانش

از مدرسه جایی هستند که مردم بیشتری که رویای تغییر اجتماعی دارند دور هم جمع 

یافته انهای سازمها و کنشتواند به عنوان مکانی برای ایدهشوند. جنبش سیاسی میمی

شوند تا خودشان و جامعه را بازسازی صیف شود که مردم آگاهانه آنجا جمع میتو

بخش در مدرسه یا دانشگاهی سنتی محلی برای مقاصد کنند. کالسی رهایی

ته آموزانی سازمان یافوگویی همراه دانشآمیخته است که بواسطۀ معلمی گفتدرهم

ین شان فکر کنند. شناخت امعهآیند تا به تغییر خودشان و جاکه صرفاً به آنجا می

های کالس  تفاوت به اجتناب از سرخوشی و ناامیدی حین عمل درون محدودیت

 کند.کمک می

س های کالها و پتانسیلکردم و همۀ این چیزها را دربارۀ محدودیتزمانی که فکر می

 گفتم، در پس ذهنم دربارۀ اظهارات پیشینت متعجب بودم. پس اکنونوگویی میگفت

ای که شروع به واکنش به تامالتم درباب باید برگردم و چیزی از تو بپرسم. لحظه

اینجا در مدارس امریکای شمالی کردی، چرا « فرهنگ تخریب»و « فرهنگ سکوت»

های آموزش را به بحث بگذاری؟ یا چرایی اینکه برانگیخته شدی تا محدودیت

 آموزش اهرمی برای دگرگونی اجتماعی نیست؟

خندد( سوال خوبی است. البته، زمانی که آن چیزها را دربارۀ اه، بله، بله، )می     پائولو

های آموزش گفتم، برخی کلمات پشت تاملم وجود داشت که ادا نکردم. محدودیت

 خندد(بله، از نقطۀ دور از مسیری شروع کردم! )می
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ی. دربارۀ کوه تو بر فراز نقطۀ آغاز پرواز کردی و آنسوی کوه فرود آمد     ایرا

 صحبت کن.

 های آموزشآنسوی محدودیت

های آموزش همۀ انواع خواهم بگویم در بحث در مورد محدودیتمی     پائولو

ها صحبت کردی، مانند سکوت، بیگانگی، ای که دربارۀ آناصطالحات فرهنگی

هم واخای در جامعه دارند. و میتخریب، و پرخاشگری دالیل مادی بسیار بسیار عینی

ییر مان نیست که این شرایط را تغاضافه کنم که تنها از طریق تصدیق دموکراتیک

دهیم، بااینکه تصدیق ما به عنوان نیرویی مهم در ایجاد تغییر نیاز است. تنها شرایط می

آموزان در کالس را توضیح دهد و این شرایط های دانشتواند واکنشاجتماعی می

 ش از پداگوژی دموکراتیک ما دارد.برای تغییر نیاز به چیزی بی

خشی که ببریم، معلم رهاییبه طریقی که اینجا آن را به کار می« دموکراتیک»گفتم 

ی به وگویای گفتکند، کسی که به شیوهآموزان را دعوت به دگرگونی میدانش

مثال عه آموزِ انتقادیِ جامدهد، کسی که به مثابۀ دانشای اقتدارگرا تعلیم میجای شیوه

دهیم ر میای را تغییزند. از طریق تصدیق یا مثال صرف نیست که واقعیات اجتماعیمی

آفرینند. این واقعیات ریشه در جامعه دارند و آموزان در کالس را میکه رفتار دانش

بخش سازند. از طریق آموزش رهاییآموزان در کالس را ممکن میهای دانشواکنش

 موضعی در کالس ایجاد کنیم که نباید برای تغییر در جامعۀ توانیم اندکی تغییراتمی

لی در توانند تبدیل به عوامجهانی اشتباه باشد، بااینکه این تغییرات بالواسطه می

 تر شوند.دگرگونی بزرگ

ودیم فکر مان تغییر دهیم، مجبور بسادگی با تصدیق یا مثالاگر ممکن بود واقعیت را به

بودن  بخشگاهی ما تغییر کرده است. پس، آموزگار رهاییکنیم که واقعیت درون آ

تواند بسیار ساده باشد! همۀ آنچه باید انجام دهیم عملی فکری است و جامعه تغییر می
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خواهد کرد! نه، مسئله این نیست. برای تغییر شرایط عینی واقعیت چاره عملِ سیاسِی 

ا هریزی نیاز دارد، همۀ ایننامهعظیم است، که به بسیج نیروها، سازماندهی مردم، و بر

 تواند تنها درون کالس یا مدرسه سازمان یابد.یابد، نمیتنها درون مدرسه سازمان نمی

توانیم آموزش را به مثابۀ نهادی به بحث بگذاریم که به موافقم، اما، آیا می     ایرا

ش آموز توانم بگویم زیربخشِکند؟ یا، آیا میآموز کمک میساخت رفتار دانش

 کند یا گسترشای توسعه یافته را تایید میای که عموماً در فرهنگ تودهآگاهی

ند کدهد؟ برنامۀ آموزشی رسمی به استحکام آگاهی غیرانتقادی و وابسته کمک میمی

اند. روابط اجتماعی آموزش ها در جامعه تولید شدهکه از طریق تعدادی از مکانیسم

« 3اصل تناظر»به عنوان « 2جینتس»و « 1بولز»جامعه هستند، که مراتب در توافق با سلسله

دهند. این بدان معناست که منطق سلطه در مدرسه مانند دیگر نهادها به آن ارجاع می

ر تناقض گیریم لزوماً دوگویی را به کار میشود، پس وقتی آموزش گفتبازتولید می

سلطه  یفۀ مدرسه برای بازتولیدطور سیاسی با وظبا ایدئولوژی مسلط هستیم، که به

بخش برای دگرگونی کنم این همکاری عینی کالس رهاییتداخل دارد. فکر می

 اجتماعی است. موافقی؟

اختن سبله، اما مایلم به نوبۀ خودم با این مسئله مواجه شوم، شاید با وارونه     پائولو

ین مکالمه کنم در امسئله بواسطۀ به بحث گذاشتن دوبارۀ دگرگونی جهانی. فکر می

روی این نکته تاکید کردیم که اگرچه آموزش اهرمی برای دگرگونی اجتماعی 

حال خودِ دگرگونی رخدادی آموزشی است. دگرگونی به ما درس نیست، بااین

دهد. در وهلۀ دوم، همچنین قانع شدیم که دهد، ما را شکل و تغییر شکل میمی

که در آن هستیم را روشن و افشاء کنیم.  کند تا شرایطیشدت کمک میآموزش به

                                                           
1 Bowles 
2 Gintis 
3 the correspondence principle 
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مان طرح کردم، که هایازاین در صحبتدهد که پیشاین دوباره چیزی را نشان می

ا به هبخش باید به عنوان چیزی در نظر گرفته شود که خارج از کالسآموزش رهایی

 کنند.رود که علیه سلطه مبارزه میای میهای اجتماعیجنبش

توانم دالیل های آموزش شروع کردم؟ چطور میچرا با محدودیتروشن ساختم که 

آموزان را بدانیم بدون اینکه فراتر از های سکوت یا تخریب دانشواکنش

ها را در سیاست جامعه بیابیم؟ چطور حلها و راههای آموزش برویم و ریشهمحدودیت

ی اجتماعی ینکه جنبشکند تغییر دهیم بدون اتوانیم شرایطی که کالس را مختل میمی

ذعان های اجتماعی این مسئله ابرای دگرگونی وجود داشته باشد؟ معلمانی که به ریشه

 کنند.ای که در آن هستند منع میکنند خودشان را از فهم مخمصهنمی

 واقعیتکلمات خواندن و مقاومت: کلمات مدرسه در مقابل 

کر های آموزش فموزی و محدودیتآزمانی که بیشتر دربارۀ مقاومت دانش     پائولو

ای است که در های اصلی دوگانهکنم، این احساس را دارم که یکی از دشواریمی

تجربۀ آموزشی ایاالت متحده وجود دارد. دربارۀ دوگانۀ بین خواندن کلمات و 

ساختن کنم. این را به عنوان یکی از موانع اصلی عملیخواندن جهان صحبت می

بینم، تالش برای رسیدن به درکی انتقادی از در امریکا می بخشآموزش رهایی

های تحت مطالعه. منظور من از دوگانۀ بین خواندن کلمات و خواندن جهان ابژه

چیست؟ احساسم این است که جهان آموزش امریکایی، مدرسه، تفکیک بین کلماتی 

در چنین  دهد.کنیم را افزایش میخوانیم و جهانی که در آن زندگی میکه می

ای، جهانِ خواندن تنها جهانِ فرایند تحصیل است، جهانی بسته، جدا از جهانی دوگانه

خوانیم. این جهانِ تحصیل جایی که در آن تجربه داریم اما دربارۀ آن تجارب نمی

خوانیم که کمتر و کمتر به تجارب عینیِ خارجیِ ما مرتبط است که کلماتی را می

معنای بدِ کلمه تخصصی شده است. در خواندن کلمات،  است و بیشتر و بیشتر در
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شود که تنها خواندن کلمات مدرسه را به ما مدرسه تبدیل به مکانی خاص می

ها، جهان زندگی، جهانی که آموزد، نه کلمات واقعیت. جهان دیگر، جهان واقعیتمی

 اقتصادیدر آن رخدادها بسیار زنده هستند، جهان مبارزات، جهان تبعیض و بحران 

آموزانی که در مدرسه هستند از طریق کلماتی که ها وجود دارد!( با دانش)همۀ این

توانی این دوگانه را به کند. میخواهد بخوانند ارتباط برقرار نمیها میمدرسه از آن

. آموزان تحمیل شده استدر نظر بگیری که بر دانش« فرهنگ سکوت»عنوان نوعی 

تجربه بدون متون  تجربه ساکت است و جهانِ ۀ جهانِای دربارخواندن مدرسه

 اش ساکت شده است.انتقادی

 زند. خواندن کلمات را به خواندنوگویی پلی بر این شکاف میآموزش گفت     ایرا

هم صحبت کنند. این در نهایت به توانند باکند، پس این دو میواقعیت متصل می

دهد، زبان فکریِ انتزاعیِ کالس را تغییر آموز صدایی در مدرسه میواقعیت دانش

 دهد.می

ا خواهد چیزها رآموزان میدقیقاً! فرماندهی مدرسه بر کلمات تنها از دانش     پائولو

ها را بفهمند. پس، هرچه بیشتر توصیف را از فهم جدا کنید، توصیف کنند نه اینکه آن

نگه  ها در سطح بیرونیِ واقعیتها تنکنید. آنآموزان را کنترل میبیشتر آگاهی دانش

سوی فهم انتقادیِ عمیق از آنچه کنند، بهاند و به سطح درونی نفوذ نمیداشته شده

 کند.ها را آنطور که هست میواقعیت آن

آموزان وجود دارد چالشی ایدئولوژیک برای طبقۀ ای که در دانشنوع آگاهی انتقادی

بین خواندن کلمات و خواندن جهان در  مسلط خواهد بود. هرچه بیشتر این دوگانه

ا شویم که وظیفۀ ما اینجا در مدرسه یا دانشگاه تنهمدرسه عملی شود، بیشتر متقاعد می

ما، به حدی کنند. اکار با مفاهیم است، تنها کار با متونی که دربارۀ مفاهیم صحبت می

 شیم، کار رویای قوی بین جهان کلمه و جهان واقعیت آموزش دیده باکه در دوگانه
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، کردن متن از زمینه است. و سپسمتون نوشته شده است به معنای جدامفاهیمی که در 

بدون اینکه مشغول اتصال خواندن  شویمبیشتر و بیشتر در خواندن کلمات متخصص می

نیم. کبا فهمی بهتر از جهان باشیم. در تحلیل نهایی، زمینۀ نظری را از زمینۀ عینی جدا می

 دهد تا به دگرگونیی دوگانه مانند این قدرت مطالعۀ فکری را کاهش میاپداگوژی

 واقعیت کمک کند.

تواند بسیار مضحک شود. ما را قادر اگر از نزدیک به آن نگاه کنیم، این دوگانه می

رای ها حتی خوب هستند. بها بازی کنیم، که برخی از آنسازد تا بیشتر با نظریهمی

ز های خوب هرگدهد چطور برخی مارکسیستتوضیح می مثال، این چیزی است که

پردازان مارکسیست بسیار خوبی ها نظریهاند! آندر خانۀ یک کارگر قهوه ننوشیده

ها ناند. آای فقیرنشین نداشتهای کوچک در محلههستند، که هرگز حتی تجربه

ها قدم ابانخی ، چراکه دردانندمیحال دربارۀ تبعیض بااینهایی هستند که مارکسیست

ها در مارکس متخصص اند. آناند، و درون دانشگاه نیز نژادپرستی را درک کردهزده

شان از زندگی روزمره، متخصصان مارکس مارکسیست هستند. هرچند به دلیل انزوای

، چراکه شناسند اما از او متنفر هستندتوانند بگویند مارکس را میها حتی مینیستند. آن

گذارند تنها یک متن است. متخصصانی که مفاهیم را به بحث می مارکس برای

انۀ توانیم این نوع افکار را در دوگخندد( بسیار جالب است که چطور میبینی؟ )میمی

 بین خواندن کلمات و خواندن واقعیت خلق کنیم.

 رافتد زمانی که معلمی جوان برای نخستین بار با فرضیۀ تغییر رفتارش دچه اتفاقی می

افتد زمانی که معلم جوان با امکان تغییر عمل شود؟ چه اتفاقی میکالس روبرو می

شود؟ شاید او برخی متون را بخواند و برای نخستین بار به این فکر تعلیمش روبرو می

ای جدید برای خواندن همزمان کلمات و کند که آموزگاری انتقادی شود، شیوه

آید، اما این معلم جدید ای جدید به کالس میقیدهافتد؟ او با عجهان. چه اتفاقی می
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قبالً در دوگانۀ بین متن و زمینه شکل گرفته است. پس، غلبه بر دوگانۀ قدیمی و ادغام 

کلمات و جهان دشوار است. معلم اوقات سختی برای غلبه بر گسیختگی مطالعۀ فکری 

ای مدتی میزان زیاد و بر طور دیالکتیکی اتصال دو چیزی که بهاز تجربۀ جهان دارد. به

 های رسمی معلم است.اند مخالف با آموزشطوالنی از هم جدا شده

ده های اصلی بین امریکای التین و ایاالت متحکنم در این نقطه یکی از تفاوتفکر می

بخش اینجا در امریکا را داریم. برای من، این یکی از موانع عظیم پداگوژی رهایی

است.  تر از برزیلتر و عینیدوگانگی در ایاالت متحده بسیار قویاست. ایدئولوژی 

در برزیل نیز کسانی را داریم که علیه ادغام کلمه و جهان در مطالعۀ فکری هستند. 

برخی به دالیل پیچیده مخالف آن هستند ماننند متخصصان در یک رشته و برخی 

ند نیست. اا برای تعلیم انتخاب کردههلوحانه به این دلیل با آن مخالفند که آنچه آنساده

خواهند که ای داریم، افرادی خوب، که در کالس تنها چیزی را میما افراد جدی

نامندش، که به معنای مواد بسیار مفهومی و آکادمیک است مانند می« جدیت عظیم»

وگویی، جایی که متن و ها با آموزش گفتهگل، متون، متون، متون. اما مخالفت آن

کنیم، کلمه و جهان را، از نوع موانعی که در ایاالت متحده با آن ینه را ادغام میزم

 ا من است؟تر است. حق بمواجهی نیست، جایی که مخالفت با چنین تعلیمی بسیار قوی

ننده است. کطور کلی، با تو موافقم. برنامۀ آموزشی رسمی اینجا بسیار تحمیلبه     ایرا

ها هنجارهای قدرتمندی ایجاد سیار هنجاری هستند. آنمتون و پداگوژی سنتی ب

نتیجه  کند.ها را از انجام چیزی متفاوت دلسرد میترساند، آنکنند که معلمان را میمی

یا یک برنامۀ آموزشیِ آکادمیکِ کتابی است یا یک برنامۀ شغلی غیرانسانی. برنامۀ 

 های مفهومید که در آن تحلیلشوی رها از ارزش ارائه مینظامآموزشی نیز به عنوان 

کند. در برنامۀ آموزشی رسمی تعصبی آموزان ارتباط برقرار نمیبا جهان واقعی دانش

قعیت هایی از واسازی و انتزاع داریم. جایی که یک دوره بخشقوی نسبت به تجربی
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موزان آهای آن را به دانشکند، افشاگری انتقادی سیاسترا با جزئیات توصیف می

کند، این های مفهومی را طرح میکند. جایی که یک دوره چارچوبپیشنهاد نمی

ا از به آموزان رمفاهیم انتزاعی هستند، بسیار دور از بکارگیری در واقعیت که دانش

 دارد.شان باز میچالش کشیدن فرهنگ

ناتوانمندساز، این دوگانگی خواندن از  آموزان در واکنش به این آموزشدانش

ومی پذیرشی انفعالی یا تخریبی هجکردن، فکر کردن از تجربه کردن، به عدمزندگی

ر که سلطه بیشتر در حدود غیرشخصی د دهدکنند. فرضیۀ ما نشان مینشینی میعقب

. شیابد، و بیشتر در روابط اجتماعی گفتمان در پداگوژی انتقال دانمدرسه نظم می

یت هایی که نامرتبط به واقعسلطه همچنین ساختار واقعی شناخت است؛ مفاهیم و ارائه

ند؛ اندیشۀ یابای دست نمیهستند؛ توصیفاتی از واقعیت که به هیچ انضمام انتقادی

ی اای که از زندگی جدا شده است. این دوگانگی پویاییِ درونیِ پداگوژیانتقادی

 کند.آموزان را ناتوان میشناختی دانشاست که از نظر سیاسی و روان

موزان آکند. دانشآموزان به دانش را نابود میسال به سال، این دوگانگی اشتیاق دانش

وند که نششان داشته باشند. بسیاری میگیرند چطور انتظارات کمی از تحصیلیاد می

فریاد بزنند، خدایا، خواهند ها میخواند و آنمعلم در طول ترم برنامۀ آموزشی را می

کنند، یا مادۀ جدیدی را ها هر سال مواد آموزشی مشابهی را دریافت میدوباره نه! آن

ست است، اسماً متفاوت ا ای انتزاعی و احمقانه ارائه شدهکنند که به شیوهدریافت می

شان شبیه یکدیگرند. طرح درس قابل تبادل هستند که در پوچی یهایاً دورهاما حس

العادۀ های فوقهای درسی تجاری بر سالهای استاندارد و کتابری و امتحاناجبا

کند )و زندگی معلمان(. جای تعجب نیست که آموزان ریاست میزندگی دانش

کار  هاییفرهنگ تخریب اینجا وجود دارد. شاید معلمان در برزیل یا اروپا در فرهنگ

های یستمسست. برزیل و اروپا نیز آموزی بیشتر کنترل شده اکنند که مقاومت دانش
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. تری نسبت به ایاالت متحده هستندها جوامع سنتیآموزشی اقتدارگرایی دارند. اما آن

بنابراین، شاید آنجا نظم بیشتر و پرخاشگری کمتری در کارکرد روزمرۀ نهادها باشد. 

 آموزان ممکن است موانع فرهنگی بیشتری بر رفتارشان داشته باشند.دانش

کلی، این سطح از پرخاشگری در مدارس امریکا که پطور ها، بهدر دانشگاهئولو     پا

ام. اما، این نوع از بینم و در اروپا ندیدهدربارۀ آن صحبت کردی را در برزیل نمی

ی اها در برخی از مناطق حاشیهپرخاشگری، همانطور که گفتم، اکنون در دبیرستان

پرخاشگری به دالیل اجتماعی وجود دارد، در برزیل سائوپائولو وجود دارد. این 

 رو، برخی نوجوانان از فقدانای شخصی نیست. ازاینهمچون ایاالت متحده. این مسئله

به  کنند وشرایط مناسب برای زندگی خشمگین هستند که مدارس را تخریب می

 کنند.معلمان حمله می

زننده در مدرسه و جامعه جوانان را  اینجا هم همینطور است، بیکاری و شرایط     ایرا

 کند، مخصوصاً در شهرهای داخلی.بیگانه می

. وگویی را به کار بگیریمرود در این وضعیت نامساعد یادگیری گفتانتظار می

پداگوژی جدید در دوگانگی آموزش قدیمی واقع خواهد شد که خواندن متون را از 

 آموزان احترامان و موضوعات دانشکند. تعلیم ما به زبخواندن جهان تفکیک می

ها را به شرایطی تغییر خواهد داد های انتقادی آنخواهد گذاشت، اما بواسطۀ پژوهش

د شرایط را توانبخش میشوند. رویکرد رهاییکنند یا تسلیم انفعال میکه تخریب می

ت سمند، اما هیچ ضمانتی نینظامها خلق کند، برخی مطالعات برای برخی روشنگری

نظمی یا انفعال را متوقف کند. مطمئناً وگو در هر محیط خاصی بتواند بیکه گفت

ر، یا های پایدارتتواند مشاغل بیشتر، یا شرایطی برای خانوادهبخش نمیدورۀ رهایی

اهی کمتر، یا مسکن بهتر، رقابت تسلیحاتی کمتر، دانشگ زدگیجنسیتنژادپرستی و 

تر تولید کند. فقط مخالفت ای جذابمدرسه تر، یا حتی ساختماندموکراتیک
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ه توانیم بگوییم این است کتواند به این اهداف دست یابد. آنچه مییافته میسازمان

نقض  شده راکند، برنامۀ آموزشی دوگانهوگویی منطق سلطه را نقض میروش گفت

کر تفکشد که دموکراسی و کند، و روابط اجتماعی یادگیری را به چالش میمی

واند تخود جامعه را تغییر نخواهد داد، اما میکنند. البته این به خودیانتقادی را منع می

و وگبرای انفجاری در حین جنگ کالسی در کالس درس هدف قرار گیرد. گفت

ب دارد، برای گشایشی بحثی درباآموزان و معلم را عرضه میبسی بین دانشامید آتش

هایی عملیاتی برای معلم ها را به عنوان محدودیتد. اینپوشانواقعیت هر دو را می

 بینم.بخش در فرهنگم میرهایی

اش ارهآموز که دربکنم این محسوس است. و درباب سرکشیِ دانشفکر می     پائولو

کنم یکی از وظایف ما، که بسیار دشوار است، باید تالش صحبت کردی، فکر می

راکه آگاهی انقالبی باشد. البته این آسان نیست، چبرای دگرگونی آگاهی سرکشانه به 

ای بین این دو وجود دارد، جایی که آگاهی سرکشانۀ محض العادهتفاوت کیفیِ فوق

شود بواسطۀ بازیگری کنش انجام دهید، تا فقط نشان دهید علیه چیزی و کنش منجر می

 اید.هستید که حتی به خوبی درک نکرده

 ریزیِ ناتوانی است. اگر آن را به آگاهیی تقریبا برونسرکشی بدون آگاهی انتقاد

انقالبی دگرگون کنید، سپس واکنش و نگرشی کامالً متفاوت دارید. این شروع 

کند به یطور دیالکتیکی. شروع مها به استراتژی، بهکردن تاکتیککند به متصلمی

در آن لحظه. از های واقعی تاریخ، ها و فرصتهایش درون محدودیتقراردادن کنش

 شود.این دگرگونی سرکشی بسیاری چیزها ممکن می

با این بحث شروع کردیم که آیا فرهنگ سکوتی که در ایاالت متحده یا جای      ایرا

دیگر وجود دارد به همان سبکی است که در جامعۀ امریکای التین یا برزیل وجود 

خشی بی ثروتمند نیاز به رهاییاآموزان در دموکراسیدارد. همچنین پرسیدم آیا دانش
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های اقتدارگرا که در جهان سوم معمول است زندگی نکنند. دارند حتی اگر در فرهنگ

 ای در مقایسۀ شرایط شمال و جنوب داری؟چه بازتاب نهایی

های بزرگ دارید. اما، ثروت در شمال پائولو     اینجا شما ثروت، قدرت، و ساختمان

هر دو  و برزیلی کند. امریکاییلطه در فرهنگ را پنهان میکاری عظیم و ستنها دست

کاری و رو، هر دوی ما با دستکنند. ازاینزندگی می دارانهدر جوامعی سرمایه

بیگانگی روبرو هستیم، با حکومت نخبگان به عنوان اقلیتی ممتاز که به کل جامعه 

ا هکه منابع شخصی آنگویند دهند. این نخبگان در هر دو ملت به ما میفرمان می

وان منافع شان به عنشان را بواسطۀ نامیدن منافعکه کنترلهستند. درحالی« منافع ملی»

کنی، متروپل کنند، اینجا در ایاالت متحده، در مرکز زندگی میملی پنهان می

داری. در برزیل، ما در حاشیه هستیم، شدیداً وابسته به مراکز مالی در شمال. سرمایه

ر ، برای مثال، دشودجا محسوس میدارد و این فقر همهگی ما را فقیر نگه میوابست

ا، و ههای سائوپائولو. در شمال، قدرت و ثروت پنهان کردن تناقضات، نابرابریخیابان

کند. با وجود این، فرایند یکسان است، فرایند سلطه. اما، تر میتبعیض را آسان

بسیار متفاوت ما را فرا گرفته است. شرایط مبهم های زندگی با نگاه جوامع فرهنگ

تواند موجب اغتشاشات خاصی در شمال شود، زندگی روزمره در فرهنگی ثروتمند می

 سازد.تر میکه روشنگریِ انتقادی را دشوارتر و الزامی
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6 
توانند بر بخش میچطور آموزگاران رهایی

 آموزان غلبه کنند؟های زبانی با دانشتفاوت

 

 

 وگوآموز: زبان ویژه و نقطۀ شروع گفتپژوهیدنِ زبانِ دانش

وگویی های گفتما صحبت دربارۀ اصالح معلم از رویکرد انتقال دانش به شیوه     ایرا

آموزان، میان دانش م به صحبت دربارۀ دگرگونیِ اولیهرا آغاز کردیم. ادامه دادی

بخش و نیز مخاطرات آن، فرهنگ سکوت و تخریب، های آموزش رهاییمحدودیت

لبش طیکش و رویای جامعۀ برابریبخش با فرایند دموکراتو چطور آموزش رهایی

خواهم در این متفاوت از حمایت برنامۀ آموزشی رسمی از نابرابری است. آنچه می

غلب وسیلۀ آن با اای که معلمان بهفصل به آن بپردازم مسئلۀ زبان است، زبان ویژه

 کنند.آموزان یا حوزۀ عمومی صحبت میدانش

پرسند، که موانع آموزان میها و زبان دانشهای بین زبان آنمعلمان دربارۀ تفاوت

ای به مثابۀ تضاد بین زبان آکادمیک و زبان محاورهوگو هستند. گاهی این بهگفت
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 های منفک خودشانآموزان نتوانند به زبانشود. اگر معلم و دانشبحث گذاشته می

 رد.گیخوبی باهم ارتباط برقرار کنند گفتمان دموکراتیک در کالس پا نمیبه

ار اند که بسیاند و زبانی متمدن را یاد گرفتههایی آموزش دیدهمعلمان در دانشگاه

متفاوت از زبان ویژۀ اغلب مردم است. زبان زندگی روزمره نسبت به انگلیسی 

استاندارد، کاربرد درست، کلمات ویژه و نحو گستردۀ روشنفکران بیگانه است. این 

رس داخل شهر، و جایی که آموزگاران سفیدپوست های عمومی، مدامسئله در دانشگاه

آموزان دهند، حادتر است. شکاف زبانی بین دانشآموزان غیرسفید تعلیم میبه دانش

ه پوست اغلب بکه مردم رنگینشان بزرگ است، درحالیطبقۀ کارگر و استادان

ند؛ کنها اسپانیایی صحبت میکنند. التینیهای مختلف صحبت میها و زبانگویش

خلوط ها به زبان مهایتی-کنند؛ آفریقاییهای متنوعی صحبت میها به زبانآسیایی

های دوزبانه در ایاالت متحده، همچنین مسئلۀ کنند. درکنار گروهفرانسوی صحبت می

ت متعلق به پوسانگلیسیِ سیاه متعدد و متنوع وجود دارد، بسته به جایی که فرد سیاه

های شمال تا نیجریه. های جنوب تا شهریروستایی های غرب تاآنجاست، هندی

تر از تفاوت سادۀ زبان طبقۀ کارگر از صدای ای پیچیدههایی از مسئلهتوانی ایدهمی

 متمدن معلم بگیری.

ها و ها، ادارات، کارخانهاین مشکالت زبانی همچنین توسط فعاالن در محله

اف چطور زبانی بسازیم که بر این شکها تجربه شده است. نیاز داریم بدانیم فروشگاه

 ام از مواجهه با این مسئله بگویم؟پلی باشد. آیا چیزهای کمی دربارۀ تجربه

بله، چیزی دربارۀ تجربۀ تدریست بگو و سپس من نیز دربارۀ این مسئله      پائولو

 صحبت خواهم کرد.

رس ری دمن اغلب به دانشجویان کارگر سفیدپوست در یک دانشگاه شه    ایرا 

نین، کنم. همچام با تو، صحبت میها، به زبانی متفاوت از زبان کنونیدهم. با آنمی
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گفتمان کالسم یکسان با گفتارم در میان معلمان دیگر نیست، زمانی که در سمینارها 

یست که در ام شبیه زبانی نشان هستم. حتی گفتار کالسیها همراهها یا کارگاهیا کمیته

ا آن هایم بکنم. زبانی که در دورهام فارغ از دانشگاه استفاده میزندگی خصوصی

این  آموزان تکامل یافته است. بایدسپردن به دانشها گوشکنم پس از سالصحبت می

تاری متمدن ام، پس گفتار بنیادینم گفنکته را اضافه کنم که در طبقۀ کارگر رشد کرده

یرسنتی آموزان غوگو با دانشخلق گفتنبوده، چیزی که تولیدشده تا منبعی برای 

 باشد.

 هایرفتم، پس با گذر زمان به جریان اصلی کالس 60من به سراغ دو دانشگاه و دهۀ 

کردم که انگلیسیِ پذیرش آزادم برگشتم، با زبانی روشنفکرانه و سیاسی صحبت می

صدایم  در شباهت به زبان زندگی روزمره بود. اما، همچنان لهجۀ برانکس جنوبی رابی

داد، حتی اگر نحو و واژگانم آموزان به من میداشتم، که لحنی نزدیک به دانش

 متفاوت بود.

توانستم عبارات و اصطالحات را آموزان، میها، با مطالعۀ گفتار دانشدر اغلب کالس

همچون ریتم، لحن و زبان بدن دریابم. همچنین توانستم به احساسی نسبت قدرت 

ها دست یابم، که در چه لحظاتی صدای فلسفی من فراتر از نمفهومی آ تحملِ

رفت. تالش کردم تا جمالتم را به روش زبان ها میهای فهم مفهومی آنمحدودیت

ای، و عباراتی که توسط ای بگویم، در قالب سرعت، شوخی، ارجاعات محاورهمکالمه

شد آموزان میدانششد. آموزشم اینجا شامل درخواست از آموزان استفاده میدانش

ها بسیار کنند. آندانستم را استفاده میتا توضیح دهند چه زمانی اصطالحاتی که نمی

میل بودند که صحبتم متوقف کنند و از من بخواهند تا عباراتم را توضیح دهم، پس بی

سادگی محاسبه کنم چراکه آن را با بودم را بهها از آنچه گفتهتوانستم فهم آننمی

دم باید از ها بوای و گذرا گفته بودم. اگر در ارتباط با آنطور مکالمهبلند و به صدای
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شان را آماده کنند تا ببینم. همچنین از خودم دربارۀ روابط تمرینات خواستمها میآن

پرسیدم، سیاست مبادالت کالمی در کالس درس، خطی برای اجتماعی گفتمان می

نامه، نحو، سبک ایم. تغییر واژهارث برده صحبت که از برنامۀ آموزشی سنتی

طور طبعی، و آهنگ گفتار یک چیز است، اما تغییر روابط گفتمان کالس بهشوخ

 وی متنِسمناسب چیز دیگری است. قبالً چیزی دربارۀ این گفته بودم که چطور به

ن آموزاکند و دانشایم. معلم با صدایی بلند صحبت میرسمی اجتماعی شده کالسیِ

ا با گوید، ساعات کالس ربا صدایی آرام. معلم اکثر کلمات را با بلندترین صدا می

کند. صدای آموزان را محدود میدهد، ذهنیت دانشذهنیتش تحت سلطه قرار می

ه و آموزان را احاطکند که دانشتصرف می لیمی معلم کالس را با کاربرد درستتع

ه انگیزد. همانطور ککوت و تخریب را برمیهای سکند، واکنششان را منع میسخنان

د بیان توانسادگی میدهنده بهقبالً اشاره کردم، تراکم کالمی یک متفکر آموزش

آموزان طبقۀ کارگر. کند، مخصوصاً دانش آموزان تحت آموزش را خفهمی دانشکال

، ستاستاندارنش ناآشنا ا ای سفت و ضمخت، در اشکالرسانه صدای سخنرانی تعلیمی

توانند در کاربردی بیگانه نقش ایفا آموزانی که نمیو با تحقیر عمومی برای دانش

 شوند، بسیاری از معلمانها خفه میکنند، پرمخاطره است. جای تعجب نیست که آن

آموزان دست یابند. مطالعۀ صدای توانند به مشارکت دانشپرسند که چطور میمی

 است. آموزان نقطۀ شروعمعلم و زبان دانش

 های شناختی واقعیتوانم زبان، آگاهی، موضوعات کلیدی، و مهارتمن تنها زمانی می

را خلق  ایآموزانم را یاد بگیرم که به من اجازه دهند، زمانی که گفتمان کالسیدانش

شان کنم که در آن گشوده باشند. تنها بواسطۀ شناخت سطوح تفکر، مهارت، و احساس

ها را مورد پژوهش قرار توانم اینتعلیم دهم، اما تنها زمانی میطور موثر توانم بهمی

ی است معنای تولید زبانبودن بهها برای اجرای نمایش گشوده باشند. گشودهدهم که آن
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ها در کند. آنار میدانند آشکدانند را در قالب کلماتی که میها میکه آنچه آن

ورد هایی ممثابۀ انسانینکه کالس بهامن همکاری نخواهند کرد مگر دادن باتعلیم

ها برخورد کند. قلمروی کالمی کالس یک کلید تعلیم با آن احترام در پروژۀ مهمِ

دهد بدانند که آیا این کالس آموزان اجازه میبرای این گشایش است. این به دانش

کن مکنندۀ گذشته باشد، یا جسارتی خالقانه مهای بیگانهخواهد تکراری از کالسمی

ها را تثبیت های سکوت و تخریب آناست. یک صدای معلمیِ تحمیلی فرهنگ

 کند.می

ش داریِ صدایم است. تالترین زمان برای تمرین خویشتنهای ابتدایی ترم مهمهفته

ممکن  کنم تا جایی کهکنم بیشتر از آنچه ضروری است نگویم، سپس، شروع میمی

نم کها دست پیدا میه زبان ویژه و آگاهی آنآموزان بگویم، پس باست همراه دانش

ها مواد خامی کنند. کلمات آنوگو را تمرین میهای فعال در گفتزمانی که نقش

ای هفهمم به چه شدت و در میان چه کسانی فرهنگ. میمکنهستند که مطالعه می

ترین موضوعات برای گردآوری دادۀ تصادفی سکوت و تخریب وجود دارد. ضروری

شنوم که به ها را مینامۀ آنآموزم. همچنین اصطالحاتی از واژهآموزان را میدانش از

گیرم. افزایم. سطوح توسعۀ شناختی و سیاسی را یاد میتوسعۀ خودم میزبان درحال

 روم.شان فرو میها و سطوح دانششنوم، بیشتر در تجارب آنهرچه بیشتر می

بط شان رزیادی از معلم بشنوند که به تجربه هایآموزان انتظار دارند صحبتدانش

گونه بر کلمات کمی که ارزش دهد، همراه با تاکیدی معلمندارد و معنای زیادی نمی

م همۀ ما را از این لرسند. مایرونویسی دارند برای امتحاناتی که به زودی فرا می

ست ا دانشگاه دآموزان به دبیرستان یزدایی کنم. زمانی که دانشانتظارات اجتماعی

شده که تبدیل سکوت اجتماعی رتمندی وجود دارندیابند عادات بسیار قدیمی و قدمی
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المی . عادات ککنندرا سخت میآموزان در مباحثات گسترده و گرفتن پاسخ از دانش

 سازی خودش نیز بسیار سخت است.تر است، پس واژگونمعلم در کالس حتی قدیمی

م. کردگفتند که خیلی آهسته صحبت می آموزان به مننشزمانی، گروه جوانی از دا

 ها را با جمالت و عباراتکردم، اما آنها را ساکت نمیبودم و آن« واقعی»به من گفتند 

خواهم تمام همه، میازس، سرعتم را افزایش دادم. بیشبردم. پبلندم به خواب می

کردن استاد برای خسته سپردن داشته باشد، چراکه باید از حقگفتارم ارزش گوش

آموزان دست بردارم. این قانونی نانوشته از نابرابری مدرسه است: معلمان حق دانش

ای در کالس دارند تا ادامه دهند و ادامه دهند حتی اگر همه خسته شده باشند. ویژه

 کنم، نه برایها صحبت نمیکردن آنآموزان بدانند که برای خستهخواهم دانشمی

نترل، نه برای تحمیل دانش، و نه برای پر کردن ساعت و پول درآوردن، بلکه تمرین ک

سیار دانم و بها. من بسیار میبرای ارتباط برقرارکردن، برای شناخت چیزی همراه آن

ام را توانم به گفتمان کالس اجازه دهم سخنرانیکنم. اما، نمیدر کالس صحبت می

 روی یک پایه قرار دهند.

ای طوالنی که موضوعات و شکل خود عنوان مباحثهوگویی بهکالس گفتبرای من، 

یابد، بهترین بوده است. سفری بالقوه که صبر و شکیبایی را در بخشی از من را می

شوند. پس، باید آموزان برای مدتی طوالنی وارد بحث نمیانگیزد. دانشبرمی

اف را بسازم. مایلم به اکتش های گروه را عملی کنم تا نیروی حرکت مبادالتپویایی

نوم وگویی فکر کنم. اگر بشدرجریان برای شیوۀ گفت مثابۀ یک آزمونِکالمی به

فهمم که آید، میآموزان به سوی من میای از دانشهای کوتاه یک کلمهپاسخ

درجریان دیگر زمانی است  کند. همچنان یک آزمونِوگوی انتقادی کار نمیگفت

های دیگر را در مبادالت کالمی مخاطب قرار دهند. از فرهنگآموزان یککه دانش

ها، تمایلی ندارند که با یکدیگر صحبت کنند همانطور قدیمی سکوت و تخریب آن
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ای جدی که تمایلی ندارند با معلم صحبت کنند. اگر به اظهارات یکدیگر به شیوه

ها ست. چراکه آنانجام الزدایی درحابینم که تا حدی اجتماعیپاسخ دهند، می

ها ند. آنشناسمثابۀ خالقان بحثی ارزشمند در محیطی فکری بازمیهمتایان خود را به

 شان هستند.درحال غلبه بر بیگانگی

واجه ای مهای یک کلمهآموز یا پاسخدانی بسیاری معلمان وقتی با سکوت دانشمی

را  کنند! ایندشان میدادن به سوال خوکنند؟ معلمان شروع به پاسخشوند چه میمی

ای بارها در دبیرستانی مشاهده کردم که از آن بازدید کردم و سپس دوباره در برنامه

های بیشتری از این عادت عجیب کردم. همچنین مثالدانشگاهی که آن را ارزیابی می

 ام. برای غلبه برهای شهر نیویورک خواندهو غریب در گزارشی دربارۀ دبیرستان

ار ای بسیکنند به داشتن مکالمهآموزان، معلمان شروع میکوت دانششرمساری س

دهند که هایی پاسخ میهوشمندانه با خودشان در طول کالس، با صدای بلند به پرسش

درس  هایی که در طرحاند. اگر معلم انتقال دانش پاسخخودشان با صدای بلند پرسیده

آموزان وقتش را تلف کند؟ معلم انشهای دوجود دارد را از پیش دارد، چرا با حدس

تواند به پرسش خودش پاسخ دهد و از آن عبور کند! این زیباترین لحظه در می

گیرند که چطور پاسخ آموزان دوباره یاد میپداگوژی سنتی است، چراکه دانش

ازاین در ذهن معلم و کتاب درسی تعبیه شده است. مندیِ کامل، پیشآل، قاعدهایده

تواند این کار را بهتر انجام دهد؟ بهشت قبالً کشف و آموزان میان دانشچطور سخن

آموزان به اندازۀ کافی ساکت بمانند، فردوسِ دانش کامل شده است. تنها اگر دانش

معلم را مجبور خواهند ساخت تا پاسخ کامل را بلند بگوید، یک تکۀ دیگر از درب 

ا آموزان رونویسی خواهند کرد یه، دانششان توزیع کند. سپس، البتبهشت را در میان

ی کنند، با موفقیت آرزوی برنامۀ آموزشی براپوشی میسادگی از پاسخ درست چشمبه

 کنند.ها را تخریب میبه کار انداختن آن
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الس که با کاست هنگامی« ما»از ضمیر  فتمانیِ دیگرِ معلمان، استفادهیک عادت گ

ها را از معلم آموزان را ساکت کرده و آنکنیم. طرح درس رسمی دانشصحبت می

داریم  ما تصمیم»آفریند با گفتن، دور ساخته است، پس معلم رفاقتی جعلی را می

ه صحبت نقالب فرانسخواهیم فردا دربارۀ اما می»یا « ای برای هفتۀ آینده بنویسیم،مقاله

دهم می اختصاص من تکلیفی به شما»که منظور واقعی معلم این است، درحالی« کنیم،

معنی است، کامالً بی« ما»های سنتی، در دوره«. ای بنویسید دربارۀ...برای هفتۀ بعد، مقاله

در  هکند. اقتداری یگانقعی را پنهان میای کالمی که فقدان دموکراسی وادموکراسی

 ی«ما»که چنین معلمی از ست. هنگامی«هاآن»است که مسئول « من»مقابل کالس یک 

ت. یی صحبت نشده اس«ما»کند، حقیقت این است که دربارۀ هیچ استفاده میجعلی 

ویی شود که وگیی معتبر در قالبی گفت«ما»تواند تبدیل به ی معلمی تنها زمانی می«ما»

 آموزان در کالس احترام بگذارد.به مشارکت دانش

بسیار نیم کای که ما در کالس صحبت میسیاست گفتمان اینجا کلیدی است. شیوه

مان وگویی در گفتدر خطر است. عادالنه است بگوییم که سرنوشت آموزش گفت

 کالس استوار است.

 مقابل گفتار عینی طبقۀ اجتماعی و گفتمان کالس: گفتار انتزاعی در

تدای کنم و زبانی که دانشجویان در ابانی که من استفاده میوقتی دربارۀ زب     پائولو

ازهمه در سال اول کنم، بیشکنند، فکر میحضورشان در دانشگاه استفاده می

دانشجویان در دانشگاه، مجبورم دوباره به دوگانۀ بین خواندن کلمات و خواندن جهان 

م، و جهان اییاد گرفتهای که در دانشگاه فکر کنم، میان رقص مفاهیم، رقص مفهومی

که به مسئلۀ زبان در کالس فکر ای که مفاهیم باید به آن ارجاع دهند. زمانیعینی

گردم فاصلۀ مفاهیم از عینیت است. مفاهیم باید با کنم، مشکلی که بدان بازمیمی

آفریند. واقعیتی عینی در ارتباط باشند اما نیستند، این مشکلی پداگوژیک را می



 223  آموزان غلبه کنند؟زبانی با دانش هایتوانند بر تفاوتمیبخش چطور آموزگاران رهایی

تر از ها از زبان بسیار بیشآیند، تجربۀ آندانشجویان در دانشگاه نزد ما می کههنگامی

ای از رقص با مفاهیم توسط خودشان تجربۀ تعریف عینیت وجودشان است، تجربه

 ندارند.

که به زبان به عنوان چیزی درگیر در طبقات اجتماعی بیاندیشیم، مشکل کالس زمانی

که نحو خودمان را با نحو کارگران مقایسه زمانی برای مثال،فهمیم. تر میرا ساده

وانیم درک تکنیم، هیچ اهمیتی ندارد که کارگران امریکایی هستند یا برزیلی، میمی

نیم چطور بیسادگی میاند. و بهکنیم چطور شرایط طبقاتی از طریق زبان بیان شده

ر مستقیم ای که بسیاکارگران، برای نمونه، زبانی بسیار مستقیم دارند همچون زندگی

ازۀ ها به اندکنندۀ عینیت وجودشان است؛ زبان آنشان منعکساست. عینیت زبان

کلمات بدون  ،«تبعیض»یا « زاغه»گویم گاهاً وقتی میبرای مثال، شان عینی است. تجربه

ا ها رکنند، گویی کلمات سبکی هستند. وقتی آنهیچ وزنی دهانم را ترک می

ر فکری طوازهمه معنا را بهکنم، اما بیششان را احساس میعنای عمیقگویم، البته، ممی

کنم، از طریق توصیف واقعیت و فهم آن به عنوان مفهومی که، به دلیل دریافت می

ۀ یک مثابکند اما نه بهام در جامعه، حداقل مرا به عینیت نزدیک میانتخاب سیاسی

گی ها زندشود که در زاغهی گفته میکه همین کلمات توسط مردمواقعیت. اما زمانی

کیلو برای  20اند، زبان وزن دارد. کنند و توسط مردمی که مورد تبعیض قرار گرفتهمی

اً در که دهان فرد را دقیقای بسیار سنگین است هنگامیخندد( این کلمههر کلمه! )می

منظورم را  اکنم امطور نمادین صحبت میکند. البته، بهواقعیت عینی کلمه ترک می

 فهمی.می

، «سوژۀ شناختی»، «شناسیمعرفت»مسئله برای من، برانداختن کلماتی مانند 

، «دگرگونی»، «طبقات اجتماعی»، «ایدئولوژی»، «کاریدست»، «پراکسیس»

از زبان معلمم نیست. نه. این مفاهیم مسلماً برای ما مهم « بیگانگی»، یا «گراییناحیه»
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ها ار آنها معنا دارند. مسئلۀ من انکاند. آناریخ اندیشه شکل یافتهها بواسطۀ تهستند! آن

یت قرار ای است که در کنار عینها به شیوهنیست، بلکه بیشتر چگونگی کاربرد آن

بگیرند. مسئله این است. چگونگی کاهش فاصلۀ بین زمینۀ آکادمیک و واقعیتی که 

هتر و بهتر بشناسمش تا حدی که به آیند، واقعیتی که باید بآموزان از آن میدانش

 طریقی درگیر فرایند تغییر آن شوم.

های رسد، ایرا، تا یکبار دیگر تاکید کنم که این تفاوتهمچنین برای من مهم به نظر می

دهیم بنیانی سیاسی و ایدئولوژیک دارد. مسئلۀ زبانی یا اصطالحی که به آن ارجاع می

ا و مشکالت زبان بااینکه ما همیشه این قدرت قدرت اینجاست، پوشاندن اصطالحات م

های زبان موکداً مشکالت زبانی یا پداگوژیک نیستند. طبقۀ کنیم. تفاوترا درک نمی

مسلط این قدرت را دارد که زبانش را به عنوان زبان استاندارد معین کند. آنچه ما در 

 نخبگانی است.دهیم تا حد زیادی متاثر از قدرت استانداردهای کالس انجام می

به دلیل این اشتغال ذهنیِ سیاسی به زبان، اشتغال ذهنی دیگری داریم: چطور زبان 

کنیم. آموزان در کالس کار میمفهومی را به عینیت نزدیک کنیم زمانی که با دانش

ای واقعی در آیند و مسئلۀ عینیت مفهومی تبدیل به مسئلهآموزان به دانشگاه میدانش

دانشجویان تحصیالت تکمیلی در یک  با شود. من همین تجربه رادورۀ آموزشی می

ها ازهمه، در ابتدای دوره، از آنترم و دانشجویان کارشناسی در ترم بعد داشتم. اول

ها شان خارج از دانشگاه صحبت کنند. هیچ اهمیتی ندارد که آنخواستم دربارۀ زندگی

د، یا در حال تحقیق، یا کار در در حال تدریس در مدرسه یا دانشگاهی دیگر هستن

کنند و چگونگی انجام آن صحبت ها خواستم دربارۀ کاری که مییک بانک. از آن

رسیدم، چرا گویند. فقط پکنند، دربارۀ اینکه وقتی در دانشگاه نیستند چطور سخن می

کنید، یک به یک؟ و از هیچ دهید نمیشروع به صحبت دربارۀ کاری که انجام می

منی طور ضستفاده نکردم، هیچ محدودیت زمانی. بواسطۀ این نوع از عمل، بهساعتی ا
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ها، که از طریق کلمات ها و ضرورتاً موضوعات آنشروع کردم به دریافت زبان آن

 آمد.ها میها و نحو آنآن

ها اغلب کارگر یا دهقان آیند. آندانشجویان در برزیل عموماً از طبقۀ متوسط می

ای تعلق دارند که من دارم، اما هنوز فهمی از رفتار ن جهان کالمینیستند. به هما

آکادمیک مفاهیم ندارند. اما اگر به دانشگاه بیایند، نیاز دارند یاد بگیرند چطور از 

ظم معتبری شوند. اگر چنین نای استفاده کنند که در آکادمی استفاده میمفاهیم به شیوه

رای مثال، چطور مارکس را خواهند خواند؟ و چه از مفاهیم زبان را دریافت نکنند، ب

ها ها مجبور نیستند مارکس بخوانند چراکه مارکس برای آنحقی دارم که بگویم آن

اها یا توانند ساختارگرچطور می، اگر زبان مفهومی را یاد نگیرندبسیار سخت است؟ 

 ؟شان هستند، که مجبور به خواندنکارکردگراها را بخوانند

شان از زبان مفهومی را بسط دهم، اما دوره را با عینیت همراه دانشجویان فهمخواهم می

شان. بواسطۀ بحث دربارۀ زندگی ها دربارۀ تجربیاتکنم، با مباحثۀ با آنآغاز می

چه از کند، آنشان، به محض اینکه هرکس اولین سخنانش در کالس را بیان میعینی

این است که شروع به نظردادن روی هر وگویی باید انجام دهم نظری گفتنقطه

ن صحبت شاگزارش کالمی کنم. اگر دانشجویان در سمینار برای توصیف تجربیات

ا روی ها رگیرم، و آنها میکنند، یک یا دو نکته از بیان آنکنند، زمانی که تمام می

حظه، ل پرسم منظور او از این کلمات چه بود. در ایننویسم، از دانشجویان میتخته می

گویم آنچه در حال تالش برای انجامش هستم این است که فراتر از به دانشجو می

ن را با رفته، معلم باید دانشجویاسازی برسم. رفتهعینیت زبان شما بروم و به مفهومی

کردن آن الزامی نیست چراکه زبان آکادمیک و نظری آشنا کند. گاهی معرفی

ید. یکی کنپس، شما فقط احکام زبان را تقویت میند. اشجویان قبالً دارای آن شدهدان

از چیزهایی که باید برای دانشجویان کامالً روشن کنیم این است که همۀ ما حق پرسش 
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داریم، منظورت از این چیست؟ هیچ دلیلی برای شرمساری وجود ندارد اگر بپرسید 

 معنای چیزی چیست. این درسی ساده و مهم است.

ن مفاهیم و واقعیت، در شروع از فهم دانشجو از عینیتش همانطور در کاهش فاصلۀ بی

کند، مسئلۀ زبان درگیر عمل شناخت است، عمل روشنگریِ تدریجیِ که آن را بیان می

ها معنای مفهومیِ تجربه. باید از ادراکات دانشجو شروع کنیم، اهمیتی ندارد که آن

اه د یا اینکه دانشجویان دانشگدهقانانی در آموزش غیررسمی هستند یا کارگر هستن

ها آغاز کنیم. این بدان معناست که از زبان هستند. باید از سطوح درک واقعیت آن

ها دربارۀ واقعیت کنیم، نه از زبان خودمان. بلکه از سطوح دانش آنها آغاز میآن

ت تر شناخت و بیان واقعیها به سطوح دقیقکنیم همراه آنکنیم، تالش میشروع می

 برویم.

ر های متضاد دبا شروع از ادراکات دانشجویان موافقم. اجازه بده موضوع زبان     ایرا

آموزان تا حدی زبان مفهومی را کالس را کاوش کنم. در مدارس نخبگانی که دانش

ان توانیم از زبان مفهومی خودماند بیشتر میهای ممتازشان دریافت کردهزمینهاز پس

وی سکنیم و بههای باشکوه را ترک میهنگامی که دانشگاهاستفاده کنیم. اما 

رویم، محور میهای اجتماعهای عمومی یا مدارس عمومی شهری یا برنامهدانشگاه

 زبان ویژۀ ما مشکل است. چطور باید گفتارمان را تغییر دهیم؟

رگی زرسد این مسئله از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. تفاوت بنظر میبه     پائولو

ازاین بدان اشاره کردم، بین علم لغت و نحوی که در آکادمی به وجود دارد که پیش

کنیم و نحوی که از مردم عادی، دهقانان، وطبقۀ کارگر عنوان روشنفکران استفاده می

ه ما ها بمتفاوتی دارند. در یک زمان، این تفاوت شکلشنویم. دو زبان ویژه که می

روشنفکران بگوییم که گفتار عامه ظرفیت انتزاع را ندارد. دهد به عنوان اجازه نمی

اع دهند. انتزدهند را انجام نمیمردم معمولی انتزاعی که دانشگاهیانی مثل ما انجام می
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گویند، که مردم معمولی سخن میکند. زمانیما بیشتر و بیشتر ما را از عینیت دور می

ها که آن ها بفهمند،ها، و داستان، استعارههاشان را بواسطۀ تمثیلکنند تجاربتالش می

یی گویند شیوۀ پاسخگوها میهایی که آندارد. داستانرا نزدیک به عینیت نگاه می

ند تا گویها داستان میپرسیم. از سوی دیگر، آنهایی است که ما میها به پرسشآن

ها مثیلها و تاستعاره شان تجلی بخشند.خود را در رابطۀ با جهان بیان کنند، و به جهان

دن در مقایسه بوکنیم، که مزیت عمیقاً عینیجانشین مفاهیمی هستند که ما استفاده می

بقات ها با عینیتی سروکار دارند که طبودن زبان روشنفکری هستند. داستانبا انتزاعی

 شکلی کهشان است. مهای ارگانیگ نسبت به هستیدانند، که شناختی به شیوهعامه می

میان  ای که درجویان یا آموزگاران سیاسیعنوان ستیزهکند بهبرای ما خودنمایی می

یشۀ این رفته ساختار اندتوانیم رفتهکنند این است که، چطور میهای عامه کار میگروه

ها تانها و داسها، و نقش تمثیلهای آنتوانیم استعارهها را بیاموزیم و چگونه میگروه

نی کنیم. ها بازگردام کنیم تا بتوانیم مفاهیم انتزاعی خودمان را به زبان آنرا کامالً فه

های عامه را افزایش دقیقاً به همین طریق است که ارتباط بین خودمان و این گروه

این مسئلۀ  دهیم. اینجا چیزی را تکرار خواهم کرد که قبالً به آن اشاره کرده بودم: می

بریم، ای که ما به کار میبی به نوع مشابهی از زبان مفهومیهای عامه از دستیامنع گروه

نیست. مسئله این است که بفهمیم چطور مردم عادی از طریق اشکال بیانیِ اخالقیِ 

ضاوت ها پر از قشان قادر به آشکارساختن مشکالت جهان هستند. زبان آنویژه و عمیق

شان جای گرفته است. نیاز داریم هایها و تمثیلشان است، که در داستاندربارۀ جهان

 ها قادر به بازگردانی مفاهیم ما به عینیت زبان عامه هستند.بدانیم چگونه آن

توانی دربارۀ این صحبت کنی که چطور زبانت را از یک موقعیت تا موقعیت می    ایرا 

شهر، آیا  هایروی، یا به حاشیهکه به اجتماعات مسیحی میدهی؟ زمانیدیگر تغییر می

 کنی؟آنجا در میان دهقانان، کارگران، و فعاالن مسیحی به زبان متفاوتی صحبت می
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کنم، یا با گروهی از دانشجویان اهل برزیل کار می اگر در دانشگاهی در     پائولو

 که از زبان آکادمیککنم. اما زمانیامریکای شمالی، از زبان آکادمیک استفاده می

کنم، اگر متوجه شوم که دانشجویان در فهم معنای کلمات مشکالتی دارند، استفاده می

 و معنا را توضیح« نا که...به این مع»گویم دهم اما میبه استفاده از کلمات ادامه می

شوم که و متوجه می« چرخۀ نوسئولوژیکال»گویم دهم. برای مثال، وقتی میمی

ین چرخۀ شناخت، ارتباط ب یبه معنا»گویم، اند، سپس میدانشجویان متوجه آن نشده

های کلمه را روم و ریشهگاهی فراتر می« شناخت دانش موجود و تولید دانش جدید.

 کنم از فرهنگ واژگانرو همواره به دانشجویان پیشنهاد میذارم. ازاینگبه بحث می

 مخصوص استفاده کنند.

چرخۀ »کنم، ناممکن است دربارۀ اما زمانی که با گروهی از دهقانان کار یا صحبت می

صحبت کنم. نه به این دلیل که دهقانان قادر به فهم معنای این اصطالح « نوسئولوژیکال

ها آن کنند.انگیزی در فرایند شناخت مشارکت میطور شگفتبهها نیستند؛ آن

د دانش و کنند، تولیمثابۀ فرایندی فهم کنند که در آن زندگی میتوانند این را بهمی

ازاین هستند که پیش« چرخۀ نوسئولوژیکال»دانید، که دو لحظه از شناخت آنچه می

د کنند، کسب دانش و تولیت میدربارۀ آن صحبت کردم. دهقانان در دو لحظه مشارک

برای  توانند بفهمند زبانی است کهشان. آنچه نمیدانش، برحسب سطوح تجربۀ فکری

 رود.گذاری آن به کار مینام

 مند یا رسمینظامکن در حال صحبت با گروهی از دهقانان هستم و نشستی فرض

حال، دیشم. بااینانک نمیام. به تلفظ این کلمات آکادمینیست، بلکه تنها به آنجا رفته

ه زبان ها صحبت کنم، باید باگر الزم باشد در طول مکالمه دربارۀ فرایند شناخت با آن

ارۀ ها بدانم که بتوانم برای صحبت دربها سخن بگویم. باید کلماتی را از واژگان آنآن

ن ر دروکردها بپرسم، برای مثال، چطوتوانم از آنها استفاده کنم. میاین ماده از آن
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ها توانم از آنسپس می«. با انجام آن»اند. پاسخ خواهند داد، اند را آموختهآنچه کاشته

آموزید که این کار را انجام دهند؟ پاسخ خواهند داد، تان میبپرسم، چطور به فرزندان

سپس، خواهم «. دهیمبینند که این کار را انجام میبریم و میها را همراه خود میآن»

ست که منظور من است، یادگیری دانشی که واقعاً اکنون ببین، این همان چیزی»ت، گف

تواند کسب شود، هنگامی که دربارۀ چرخۀ یادگیری وجود دارد، و همواره می

دانید که توانید بکنید و میکنم منظور من این است. شما دانش را تولید میصحبت می

اشتن شان یا شناخت چگونگی کها به فرزندانناز تجربۀ تعلیم آ«. شناسیدچیزی را می

 هایی بیابم، واژگانی برای توضیح مفاهیمم.کنم مثالو دروکردن، تالش می

بنظرت تفاوت زیادی بین صحبت با دهقانان و صحبت با کارگران در شهر      ایرا

 وجود دارد؟

ست که در آن ای ایاه، بله. زبان کارگران بیشتر درگیر با نوع مبارزۀ سیاس     پائولو

ای هستند که عموماً بیش از آنچه تجربۀ دهقانان به حضور دارند. کارگران در مبارزه

آموزد، مگراینکه دهقانان نیز در فرایند بسیار خوبی از ها میآموزد، به آندهقانان می

اسی، ها بواسطۀ تضاد سیمبارزه باشند، که از آن نیز بیاموزند. یادگیری اجتماعی آن

سازد. می تردهیم گشودهکارگران را برای فهم نوع تفکری که ما در دانشگاه انجام می

اما حتی میان کارگرانی که بیش از دهقانان درگیر سیاست هستند، از زبان آکادمیک 

د بگیرم. ما ها را یاها و زبان نمادین آنرو، باید استعارهکنم. ازاینپیشرفته استفاده نمی

فتن ها بیاموزیم. چطور ممکن است گها را از آنو بیشتر ارزش استعارهمجبوریم بیشتر 

 ود؟شین پیچیدگی مفاهیم آکادمیک ما ها جایگزچیزهای زیادی بواسطۀ استعاره

 ها جایگزین خوبی برای زبان آکادمیک هستند؟به نظرت استعاره     ایرا
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 آکادمیکمقابل زبان استعاری: دگرگونیِ زبان  زبان مفهومی در

ای بسیار جذاب به زبان نمادین را تکرار کنم توانم استعارهمی همین حاال،      پائولو

ای در دانشگاه استفاده کردم. روزی، یک روشنفکر تالش کرد در که روزی در دوره

رفت، تالش ها میهای گروهی از دهقانان مشارکت کند. هر روز نزد آنفعالیت

هنما شود. در روز سوم یا چهارم، یکی از دهقانان به او گفت، کرد تبدیل به نوعی رامی

ای اینجا تا به ما یاد بدهی چطور یک درخت کنی آمدهببین، رفیق من، اگر فکر می»

دانستیم که چطور این کار را انجام ازاین میرا ببریم، نیازی نیست، چراکه ما پیش

بعد از سقوط درخت هم همراه ما  دهیم. آنچه نیاز داریم بدانیم این است که آیا تو

این زبانی بسیار نمادین است. بسیار غنی است. شاعرانه است دقیقاً به «. خواهی بود یا نه

 این دلیل که زبان استعاری شاعرانه است.

سادگی هایم را بازخوانی کنی و بهطلبم تا برخی از نوشتههمچنین، تو را به چالش می

یاری های بسی بر من را خواهی یافت. چراکه از استعارهها تاثیر فرهنگ برزیلدر آن

ان ام از واقعیت بکنم، برخی دانشگاهیهایی که تالش کردهام در تحلیلاستفاده کرده

کنم. یکی یای را استفاده مهای بسیار پیشرفتهگویند که دقت ندارم. البته، استعارهمی

( استفاده کردم، 1970) ستمدیدگانپداگوژی یاد دارم، که در ها را اکنون بهاز آن

ای است که باید آینده« پذیری ناآزمودهامکان»منظورم از «. پذیریِ ناآزمودهامکان»

ساختن امروز، واقعیت کنونی، خلق کنیم. این چیزی است که هنوز بواسطۀ دگرگون

ه به آن ی ک«محدودیت وضعیت»اینجا نیست اما یک پتانسیل است، چیزی فراتر از 

لق شود. کنیم خهایی که کشف میکه باید توسط ما فراتر از محدودیت مواجه هستیم،

 نام نهادم.« پذیری ناآزمودهامکان»و من آن را 

طور دائمی در آنجا به برزیل بازگشتم، تا دوباره به 1980زمانی که این بار در سال 

شکل س مزندگی کنم، در اولین ارتباطم با دهقانان و کارگران، واقعاً با زبانم احسا
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سال را دور از برزیل سپری کرده بودم. با کارگران و دهقانان در کشورهای  16کردم. 

ام، مختلف جهان ارتباط داشتم، اما به این نوع انگلیسی سخن گفته بودم، نه زبان محلی

که دوباره با دهقانان و کارگران در برزیل ها برای من انجام شده بود. زمانیبازگردانی

هایی در برقراری ارتباط داشتم. اما، در نشست سوم شروع ، ابتدا دشواریدیدار کردم

 ام. دوباره احساس کردم در خانه هستم.گیری زبان بومیکردم به بازپس

ر آموزان طبقۀ کارگاین برای معلمان امریکایی دشوار است تا در زبان دانش     ایرا

های زمینهدانشگاه و پسای ما در احساس کنند در خانه هستند. آموزش حرفه

 کند.ای جدا میمان ما را از فرهنگ تودهطبقاتی

آموزان را تدریجاً به جهان مفهومی دعوت ما باید یاد بگیریم چطور دانش     پائولو

کادمیک را های آسازیها کمک کنیم که معنای مفهومکنیم، تا بیشتر و بیشتر به آن

م دو شیوه توانیدهقانان و کارگران، برای مثال، می فهم کنند. درباب این مسئلۀ زبان با

تنها زبان  مان را به عنوانگرا بودن داشته باشیم. یک شیوه این است که زبانبرای نخبه

ری از گرا بودن این است که کاریکاتوها تحمیل کنیم. دومین شیوۀ نخبهمعتبر بر آن

آن پیروی  ها ازدود کنیم تا آنا تضعیف یا محار خودمان بسازیم. اگر گفتارمان رگفت

ها شویم. زمانی که گفتار خودمان را برای آنانگار میبودن سادهجای سادهکنند، به

 کنیم.کنیم، گفتار عامه را کاریکاتوری میمحدود می

آموزان در یک کالس که شما در ارتباط با کارگران یا دهقانان یا دانشزمانی

ما کنید که برای شای شروع میناست که شما از عقیدهشوید، بدان معانگار میساده

ما ها قادر به فهم شکنید که آنرتبه است. شما مانند زمانی عمل مینامطلوب و پایین

آموزان کردن دانش معنای کاریکاتورنیستند. ما مجبوریم ساده باشیم، اما سادگی به

کال مطالعه با جدیت، عمیق و رادیبودن باید با ابژۀ مثابۀ احمقان نیست. برای سادهبه

ه ما نیست شان شبیه برفتار کرد، اما به روشی آسان که توسط دیگرانی که عمل فکری
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هد. با انجام دانگارانه ابژۀ مطالعه را به کاریکاتوری از آن تقلیل میفهم شود. زبان ساده

ضعیف است، برای تگرایی دهید. این نخبهتان را نیز را تقلیل میاین کار، شما مخاطب

 کنید.مخاطبی که با آن صحبت می

ا شوند تا از موضع باال بهای غیرنخبگانی وسوسه میبرخی معلمان در محیط     ایرا

فهمند اگر آموزان و مردم عادی کامالً میآموزان صحبت کنند. اما، دانشدانش

آموزان شبا دانکند ها برخورد کنید. معلمی که احساس ریاست میتحقیرکننده با آن

مالت کوتاه بخشی و جتوانند کلمات یککند که تنها میمثابۀ کودکانی صحبت میبه

-پاسخ-را، در ریتمی آهنگین، دنبال کنند. اغلب، صحبت کالسی با سه مرحلۀ پرسش

پرسد و پاسخی که معلم میگیرد، همراه با سواالت کوتاهسنجش تحت سلطه قرار می

دهند. چنین گفتمان تحقیرآمیزی به آموزان میه دانشای کهای حداقلیپاسخ

 دهند.کند، که اغلب با سکوت یا تخریب پاسخ میآموزان توهین میدانش

شیدن دقت کوگویی استراتژیک را برای بیرونام، گفتدر دانشگاه طبقۀ کارگری

میِ خودم داریِ کالها را با خویشتنکنم دورهام. تالش میمفهومی از تجربه یاد گرفته

شروع کنم، تا گشایشی برای دانشجویان باشد تا صحبت کنند. میزگرد شما از سخنان 

ر های من است. من در گروهی بسیادانشجویان در ابتدای سمینارتان شبیه به آغاز دوره

ببینم  ای که باید تدارککنم، پس امتیاز انحصاریشده از دانشجویان شروع میبیگانه

 توانمکنند، نمیدانشجویان خودشان را در آغاز دوره عرضه میاین است که وقتی 

می به های مفهوها سوال بپرسم. اگر بالفاصله با پرسشهمیشه با شور و نشاط از آن

سوی سکوت سوق دهد، چراکه محیط تواند دانشجویان را بهها بروم، میسراغ آن

ای وهعنوان شید. بهکنکالمی احساس تراکم، ناآشنایی، پرخاشگری، و قضاوت می

های دونفره مورد خواهم یکدیگر را در گروهبرای دورزدن این، از دانشجویان می

 شان را دریابند، و سپس هرمصاحبه قرار دهند، و از یکدیگر برخی جزئیات زندگی



 233  آموزان غلبه کنند؟زبانی با دانش هایتوانند بر تفاوتمیبخش چطور آموزگاران رهایی

دهد و دهد. این ارعاب را کاهش میفرد دربارۀ فرد دیگر به کالس گزارش می

ها را وگویی برابر را آغاز کنند که آنکند گفتمک میهمچنین به دانشجویان ک

تواند عادات کند یکدیگر را بیشتر جدی بگیرند. این تمرین همچنین میتشویق می

 کردن دقیق را بسط دهد.سخنرانیِ عمومی و گوش

ها یا عبارات غیرمعمول یا کنم، اگر تمثیلها گوش میهای آنکه به گزارشزمانی

وابطی پرسم و رهایی میاز گزارشی به گزارش دیگر را بشنوم، سوالموضوعات مشابه 

بانی ها را بواسطۀ ز. کنش و کنش متقابل آنکنممیان گویندگان مختلف اقامه میرا 

، به دهمکنم، و مداخالتم را با احتیاط انجام میکنند مشاهده میکه اینجا تمرین می

تا به فرایند این شانس را بدهم که به  برم،موضوع یا اظهارات یک دانشجو یورش نمی

 های من نسبت به معلمانآموزان در کالسمقاومت دانشجوییِ گذشته بازگردد. دانش

شان، که به عنوان یک دام و ریاضت های معلمانویژه پرسشمحتاط هستند، به

فا یخوبی در زبان معلم نقش اتوانند بهها نمیاش می کنند. دام این است که آنتجربه

موزان آها برای پاسخ درست است. دانشناپذیر آنزدن اجتنابکنند، و ریاضت حدس

حیح ها را تصشان همواره آنگیرند که در سکوت امنیت بیشتری دارند. معلمانیاد می

 شان را باز کنند خطر تحقیر دوباره وجود دارد.کنند، پس به محض اینکه دهانمی

ل فهمم. در برزیل، حداقدهی را میای که به آن ارجاع میداریبله، خویشتن     پائولو

 کنی مواجه نشدم. اگر به یکای که تو دربارۀ آن صحبت میدر تجربۀ من، با مسئله

ره به من بگویی توانی دوباساله در دانشگاه بگویم، ببین، با تو موافق نیستم. می 19جوان 

دهد. اما در واقعیت تو، حق با م میسادگی این کار را انجاکنی؟ او بهچه فکری می

 ز معلم.کنی نه اداری صحبت کرد. تو از دانشجویان آغاز میتوست، باید با خویشتن

این چالشی بسیار جالب است، آغازکردن از موضع دانشجویان. وقتی دربارۀ آن 

ام ناختیشنظر معرفتساختن نقطهکنم، همواره مثالی عینی برای شفافصحبت می



 پداگوژی برای رهایی    234

کنم، که این است: اگر در این سوی خیابان باشم و بخواهم به سوی دیگر میعرضه 

بروم، باید از خیابان عبور کنم. این بدان معناست که کامالً ناممکن است شخصی به 

آید که از آن ای میکند. هر ورودی از نقطهآن سو برسد وقتی از همانجا شروع می

ای نخواهد بود که به ایم هرگز نقطهع کردهای که از آن شروایم، و نقطهآغاز کرده

کنند این است که رسیم! آنچه بسیاری معلمان و فعاالن سیاسی درک نمیآن می

آموزان است. فعال سیاسی و ی دانش«آنجا»جو بخش یا ستیزهی معلم رهایی«اینجا»

زان آموشد برای دانآموزان آغاز کنند. ما بایی دانش«اینجا»بخش باید از معلم رهایی

آن آغاز  کننده را ازای تصدیق کنیم که تعلیم دگرگونرا به عنوان نقطه ی خود«آنجا»

 برسیم.« اینجا»کنیم تا به می

اند را ترک کنند. معلمان یاد گرفته ی خود«آنجا»اند تا آموزش ندیدهمعلمان      ایرا

که خودش ایستاده دهد را در آنسوی خیابان آنچه معلم انجام می« خوب»آموز دانش

 ه باشیم.وگویی در سر داشتکند. تقلید چیزی نیست که ما با آموزش گفتتقلید می

بخشی وجود دارد که از ای برای معلم رهاییخواهم اشاره کنم که سپس مسئلهمی

سمتی از خیابان شروع کرده که معلم ایستاده. استعارۀ عبور از خیابان معلمان را 

شان، بدنۀ دانش، و زبان آکادمیک را به واقعیت تفکر انتقادیکند تا راهنمایی می

ازاین اظهار کردی، این به معنای اصطالح زبان آموزان ببرند. از آنچه پیشدانش

رج آموزان دای است که در تجربۀ دانشهای عینیها و مثالمان بواسطۀ داستانمفهومی

کل شود. برای من، مشن میشده است. سپس، دگرگونی انتقادی تبدیل به یک امکا

ی جدید کجاست؟ نقطۀ شروع ما «آنجا»رود؟ اکنون این است که، فرایند به کجا می

دهد؛ این به معنای سروکار آموز قرار میوگو را در موضوعات و زبان دانشگفت

لید زدن بر آن شکاف کآموز منفک از واقعیت معلم است. پلداشتن با واقعیت دانش



 235  آموزان غلبه کنند؟زبانی با دانش هایتوانند بر تفاوتمیبخش چطور آموزگاران رهایی

اما، اگر ما پل زبان را بسازیم، نقطۀ پایان، مقصد، نقطۀ ورود دگرگونی است. 

 کجاست؟ آیا بازگشت به موقعیت آغازین معلم ساده است؟

 گرانۀ معلمساخت روند فرایند: مسئولیت هدایت

سوی موقعیت معلم حرکت کنند یا اگر فرایند آموزان بهپرسم اگر دانشمن می    ایرا 

آیا معلم  کند؟رک آورد. چطور معلم در فرایند تغییر میوگو معلم را نیز به تحگفت

اسم وگو؟ احسلطف آموزش متقابل گفترود، بههم به سوی نقطۀ جدیدی پیش می

سازد بیشتر این است که معلم وقتی انتزاعات زبان آکادمیک را عینی می

گیرد چطور به فلسفه وجود ببخشد و شود. معلم یاد میآموزمحور میدانش

گیرند چطور تجربه را فلسفی کنند. اگر معلم به دور از رقص آموزان یاد میدانش

ازاین دربارۀ آن صحبت کردی پیش برود، بدین معناست که معلم ای که پیشمفهومی

کننده دگرگون شده است. نقطۀ پایانی باید نیز در فرایند عرضۀ آموزش دگرگون

آموزان، زبان ای معلم و دانشهای جدید برتوصیف شود، پس، همراه با موقعیت

 شود.جدیدی نیز برای هر دو خلق می

ازحد دموکراتیک یا وجودگرا هستم؟ آیا این بدان ای بیشآیا من در اقامۀ چنین مسئله

کنم که تصدیق می است؟  وگویی صرفاً یک شدنِ دائمیست که آموزش گفتمعنا

ها دگرگونی را ها و رهبران دگرگونی هستند. آنبخش و فعاالن، مدلمعلمان رهایی

دهند. خیابانِ سمت ما، ای که با آن مواجه هستند سازمان میدرون لحظات تاریخی

چه آنسوی خیابان تر از آنتر است، پیشرفتهای سیاسیتر و آگاهییافتهپس، رویایی بسط

اند. شان سازمان نیافتهآموزان هنوز در فرایند دگرگونیجایی که دانشیابیم، می

، و مثابۀ یک معلم، روشنفکروگویی مرا بهها تجربۀ من از آموزش گفتهمچنین، سال

ان سنتی آموزان هستند مرا از زبفعال تغییر داده است. رفتن به سمتی از خیابان که دانش

ها سروکار داشتم آزاد کرد. رفتن مدرسه با آن هایی که پس از فراغت ازو محدودیت
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به آنسوی خیابان، یا بیشتر، بردن رویایم به آنسوی خیابان، مرا حداقل به همان اندازه 

 آموزان را، و شاید بیشتر.تغییر داد که دانش

تان شوید، باید از ابتدای کنشاما، بااینکه بر چیز جدیدی گشوده می     پائولو

یش دربارۀ آنچه وبداشته باشید، با شفافیت هم داشته باشید. چراکه اگر کمتان را رویای

بندوباری کنید که آن را بیخواهید خلق کنید شفاف نباشید، به چیزی سقوط میمی

تان را از خوانم، خودانگیختگیِ خالص. زمانی که خودانگیخته شوید عینیت رویایمی

ان با سیاست شافتد که ارتباطجویانی اتفاق میدهید. این برای معلمان و ستیزهدست می

 دهند.را از دست می

بخش، دربارۀ آنچه برای من، آموزش یک اتفاق نیست. به عنوان آموزگاری رهایی

ن کنم. ایکاری نمیآموزان را دستوجود، دانشخواهم بسیار شفاف هستم. بااینمی

آنجا برای من روشن است،  چیزی است که در روش ما دشوار است. بااینکه فردا و

ها را همراه خودم به رویایم ببرم. باید کاری کنم تا آنآموزان را دستتوانم دانشنمی

ها بگویم رویاهای دیگری ها شفاف کنم که رویایم چیست، و باید به آنبرای آن

بینی؟ این تنشی است که باید بین خندد( میهستند! )می بدوجود دارند که بنظرم 

سو،  بودن تجربه کنیم. از یکطور رادیکالی دموکراتیککننده بودن و بهکاریدست

آموزان را به حال خودشان توانم دانشکاری کنم. از سوی دیگر، نمیتوانم دستنمی

 ای در آموزشگریگر آموزش است. هدایتبگذارم. این به معنی قبول ماهیت هدایت

ر آموزان بگوییم چطوباشد. باید به دانش دهد خنثیاست که هرگز به آن اجازه نمی

 آموزان را نسبت بهبودن نیست. باید دانشکنیم و چرا. نقش من ساکتفکر می

ر ام تسخیر کنم. حتی اگهای شخصیها را برای نقشهرویاهایم قانع کنم نه اینکه آن

 مآموزان حق داشته باشند که رویاهای بدی داشته باشند، من حق دارم بگویدانش

 دارانه، یا اقتدارگرایانه است.شان بد، واکنشی، سرمایهرویاهای
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گرانه در پداگوژی ما و در هر پداگوژی دیگری نیازمند این مسئولیت هدایت     ایرا 

است که معلم اهداف و دیدگاهی داشته باشد، یک رویا یا رویایی دیگر، به این معنا 

 دفی باشد.تواند در فرایند خنثی یا تصاکه معلم نمی

آن را برای من  توانیاه، بله! این چیز بسیار خوبی است که اکنون گفتی، می     پائولو

 تکرار کنی؟

ناپذیری برای آغاز فرایند و هدایت مطالعه مسئول است. طور اجتنابمعلم به     ایرا

سازد. بواسطۀ هدایت یک دورۀ مطالعاتی، بودن را ناممکن میانتخاب اهداف خنثی

اسطۀ انتخاب کتبی خاص و پرسیدن سواالتی خاص، و بواسطۀ روابط اجتماعی بو

 کند.اش را بیان میگفتمان در کالس، هر معلمی انتخاب سیاسی

ام. به همین دلیل بله. ببین، ایرا، اکنون بواسطۀ اندیشۀ تو بسیار برانگیخته شده     پائولو

« 1لحظۀ استنتاجی»ای خاص دارد که آن را است که هر نوع از آموزش همواره لحظه

آموزان بماند تا پیش تواند منتظر دانشای است که آموزگار نمینامم. این لحظهمی

هم را آغاز کنند، و معلم باید این کار را انجام دهد. اگر سوی یک ایده یا فرفتن به

ها را شان را پیش ببرند، چرا که نه! آنطور خودانگیخته مطالعۀ انتقادیآموزان بهدانش

دهند. اما لحظاتی وجود دارد که کند وقتی این کار را انجام میتحسین می

 باید آن را شروع کند.کنند و آموزگار شان را آغاز نمیآموزان پیشرفتدانش

ته دربارۀ این نک کنندهرامو آموزگاری  بخشرهاییدانی تفاوت بین آموزگاری و می

بخش شروع به فرض مسئولیت چیست؟ این است که وقتی آموزگار رهایی

کند، او در جستجوی فرایند است تا بر لحظۀ استنتاجی فائق آید، بودن میاستنتاجی

د ای که توسط خومعنای لحظهسوی یک رفاقت، بهبه کردن آنمنظور دگرگونبه

 شود و نه تنها خود معلم.آموزان تقبل میدانش

                                                           
1 Inductive Moment 
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اخله ای که در آن آموزگار مدکند؟ نقطهچه چیزی لحظۀ استنتاجی را تعیین می     ایرا

کند تا قطعات دانش را باهم رسم کنند؟ گردآوری موضوعات در قالب یک کلیت می

آموزان دعوت آید که بواسطۀ آن دانشکی انتقادی به شمار میکه مسئله یا در

تر؟ اگر تو را دنبال کنم، آموزگار وگویی انتقادیدادن گفتشوند به ادامهمی

زان در آمودهد که خالقیت شخصی دانشای انجام میبخش استنتاج را به شیوهرهایی

لحظات استنتاجی را پخش  شان را توسعه دهد، بنابراین مسئولیتهایایجاد استنتاج

 کند.می

را  آموزان را دعوت کنید تا لحظۀ استنتاجیبله، البته! شما باید مداوماً دانش     پائولو

ترین زمان ممکن دریابند، تا بتوانند در دوره از آن استفاده کنند. اما، آموزگار در کوتاه

دارد. دستان خود نگاه میکننده استنتاج فرایند را همواره در کننده و رامکاریدست

 سوی در انحصار گرفتن کارکرد استنتاجیدیدگاه اقتدارگرایانه چنین معلمی را به

 دهد.سوق می

وگویی و اقتدارگرایانه در مواجهه با لحظۀ های گفتبه دلیل این تفاوت در روش

از تند ها مجبور نیسکنم به دموکراتیک بودن. آناستنتاجی، رفقای چپم را دعوت می

توانیم بنشینیم خندد( بدین معنا که البته ما باید خالق باشیم اما نمیاین کلمه بترسند! )می

آموزان باشیم تا همۀ شناخت را کنار هم قرار دهند. باید ابتکار داشته و منتظر دانش

 ای برای انجام آن تعیین کنیم.باشیم و نمونه

 در گفتمان انتقادی« لحظۀ استنتاجی»

تو دربارۀ اهمیت عینیت صحبت کرده بودی. یکی از موانع لحظۀ استنتاجی      ایرا

ات دربارۀ بودن زبان روشنفکری است. پس، اینجا مهم است که به نکتۀ اصلیانتزاعی

 دگرگونی زبان معلم بازگردیم تا استنتاجات او از رقص کلمات اجتناب کنند.
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ای از مباحث یان کالس خالصهیک امر عادی در کالس این است که معلم در پا

گوید. در بهترین حالت، خالصه لحظۀ استنتاجیِ نهاییِ روز است. اما، اغلب صرفاً می

ه طور مکانیکی آنچه در طول ساعات گذشتزده از سوی معلم است که بهکلماتی شتاب

آموز کردن سخن دانشکند. عملی دیگر عادت معلم در قطعاتفاق افتاده را منعقد می

آموز را در قالب کاربرد درست، نحو رسمی، یا ر هر لحظه است، تا گفتار دانشد

جازه آموزان اواژگان مفهومیِ اختصاصیِ معلم خالصه، تفسیر یا بازگو کند. دانش

ندارند صحبت یکدیگر یا معلم را قطع کنند، که یکی از قوانین گفتمان است که 

جود رفتاری در کالس و انتظاریشود. پس، نگ تخریب نقض میآشکارا توسط فره

آموز، معلم اظهارات او را به شکل رسمیِ زبان دارد که پس از صحبت یک دانش

 بازگردانی کند.

ها نوگو در کالس استوار هستند. آاین عادات گفتمانی بر شیوۀ برانگیختن گفت

ند، کسانی نتوانند خودشان را تفسیر ککنند که نمیمیآموزان را تبدیل به افرادی دانش

که باید به کاربرد استاندارد بازگردانی و تبدیل شوند، گویی به زبانی عجیب و غریب 

ب آموزان در قالکردن و بازگویی اظهارات دانشکنند. وقتی زمان خالصهصحبت می

ردن ککنم برای خالصهروم. تالش میآرامی پیش میرسد بهکاربرد درست فرا می

آموزان ترکیب کنم، تا تمامیت اظهارات اصلی را حفظ انشاصطالحاتم را با زبان د

شود که بندی نهایی منجر به این میاوقات، ممانعت من از جمع کنم. گاهی

نچه دهد آها نشان میگیری از سوی من شوند. خواستۀ آنآموزان خواستار نتیجهدانش

تری برای بیششود، پس سپس احساس راحتی خواهم گفت با توجهی ناآشنا شنیده می

آموزان را دعوت کنم تا کنم. من همچنان دوست دارم که دانشکردن میخالصه

بندی تالش کنند، تا اندیشۀ انتقادی خودشان را به کار گیرند. در همراه من برای جمع

موز آکه یک یا دو دانشلحظات دیگر، موافقم که یک خالصه ارائه دهم درصورتی
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کند در پذیرند، که مرا ملزم میآموزان نمیبسیاری از دانشابتدا برای آن تالش کنند. 

بندی کالس بگردم و کسی را پیدا کنم که شجاعت انجام این کار را داشته باشد. جمع

اتی که جای عملی تشریفممکن است سپس تبدیل شود به عمل اندیشیدن رفیقانه به

 شود.توسط معلم انجام می

خواهم پیش از شنیدن تامالت تو به آن د که میجنبۀ دیگری از گفتمان وجود دار

هایم مربوط است. در لحظاتی در کالس« سکوت»اشاره کنم. این به نوع دیگری از 

حسب شود. برکه سکوت همه جا را فرا گرفته است. مباحثه برای مدتی متوقف می

ت که معلم اس گرانۀعادت، من مسئول تولید گفتمان بیشتر هستم. این مسئولیت هدایت

ای دوباره بر مطالعه تمرکز کند. اما، اینجا فرصتی دیگر برای آزمون پداگوژی

بینم. منظورم این است که یک معلم بسیار عادی شرایط سکوت زدا میاجتماعی

ت کنم از سکوها شود. من تالش میکند تا مانع استنتاجات آنآموزان را پر میدانش

استفاده کنم دربارۀ اینکه در ادامه چه کاری آموزان برای تحریک تفکر فعال دانش

گویم که من همیشه سکوت را پر نخواهم کرد، بلکه انجام دهیم. گاهی به کالس می

آموزان از معلمان انتظار خواهم این مسئولیت را بر عهده بگیرند. دانشها میاز آن

ن پس حتی ایدارند همۀ یادگیری فعال را انجام دهند و کلمات پایانی را بگویند، 

 آموزانها لحظاتی پیش از ساعات پایانی کالس هستند که در آن از دانشخالصه

 خواهم به جای سپردن همۀ یادگیری به من استنتاج را تمرین کنند.می

آنچه گفتی را خیلی دوست دارم. دربارۀ چگونگی مواجهه با سکوت با تو      پائولو

نیم ما نباید کردن موافقم. اما همچنین فکر میکموافقم. با بحثت دربارۀ وظیفۀ خالصه

مثابۀ تجویزهایی برای معلمان دیگر فهم کنیم. برای نمونه، معلمان دیگر این نکات را به

د توانیهای دیگر در ترمی متفاوت، میدر شرایط دیگر، و همچنین تو در کالس

ورم از این در طول سه، چهار، پنج جلسه خالصه کنید. منظ بایدخالصه کنید، و 
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متوجه  کنی وآموزان میچیست؟ بیا فرض کنیم که شروع به کار با گروهی از دانش

های دیگر است، از فرض تر از کالسشوی این کالس به دالیل مختلف مهارشدهمی

شان در ها دورتر است، به خودشان ایمان ندارند، به تواناییسریع برخی کنش

رک کنی، مجبور هستی در سه یا چهار جلسه وبیش آن را دکردن. اگر کمخالصه

 ها بیاموزی، به عنوان یک مثال برایکردن را به آنخالصه کنی، تا چگونگی خالصه

حال، ها است. بااینهایی بواسطۀ کنشازهمه ارائۀ مثالآموزان. آموزش بیشدانش

دانید د میدهیآموزان نشان کنید تا صرفاً به دانشکردن، این کار را نمیبواسطۀ خالصه

چطور باید خالصه کرد. این مسئلۀ غرور یا افتخار معلم نیست. نه! شما یک آموزگار 

ها یاد دهید چطور خالصه کنند. همۀ این چیزها کنید تا به آنهستید. یعنی خالصه می

 مثابۀ مثالی از فعالیت انتقادی.اند، بهوگویی شما جذب شدهدر کنش گفت

. نه! این ها نیستوجه بخشی از عمل تعلیم آنهیچکنند مخلص بهها فکر میبرخی معلم

بخشی مشروع از برنامۀ آموزشی است، تا جایی که درک او از برنامۀ آموزشی درکی 

اص ای خآموزان را به سوی نقطهرو، پس، شما باید توجه دانشتجویزی نباشد. ازاین

عنوان آنچه وظیفۀ مخلص ها بهآن ای از آموزشِمثابۀ لحظهاز مخلص فراخوانید به

آموزان افشاء است. تامل شخصی معلم درباب مخلص شیوۀ انجام آن را برای دانش

هید. دتان را همراه یکدیگر قرار میکند. بواسطۀ انجام این کار، کلمات و کنشمی

 کند.کنید برای چرایی اینکه معلم خالصه مییعنی دالیلی ارائه می

بخش مخلص حق با تو است. معلم رهایییزی یا مکانیکی نبودن تجو دربارۀ     ایرا

تواند این کار را انجام دهد تا فعالیتی انتقادی را نشان دهد و انحصار کالمی معلم می

 بر کلمات پایانی را به چالش بکشد. 

کردن. صهکنی به خالبرای مثال، بیا فرض کنیم در روز اول کالس شروع می     پائولو

« هخالص»ها و خودت بپرسی: واقعاً معنای یک توانی یک سوال از آنه، میازهمپیش
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 ها راای که آنکنیم؟ در لحظهارائه می« خالصه»مان چیست؟ برای چه در آخر بحث

ود دیگر خکردن فاصله بگیرند، خالصه به خودیکشی تا از عمل خالصهبه چالش می

ت خشی بنیادین از عمل شناخیک لحظۀ بوروکراتیک صرف در کالس نیست. به ب

برانگیز های تاملبینی؟ سپس، بواسطۀ پرسیدن این نوع پرسششود. میدگرگون می

کن ترین زمان ممها تا در کوتاهکنی به چالش کشیدن آندرباب عمل تامل، شروع می

 کردن را به عهده بگیرند.وظیفۀ خالصه

علم بینم چراکه مای حساس میوان لحظهبا تو موافقم، پائولو، اما این را به عن    ایرا 

کردن هاینکه خالصجای گر روزمره بیافتد، بهصدای روایت سادگی به دامتواند بهمی

بندی را به عهده بگیرد. از آموزان را برانگیزد. معلم تمایل دارد مالکیت جمعدانش

گیری تیجهنجانب پداگوژی سنتی، از انتقال دانش، چه کسی بیشترین حق برای اقامۀ 

و  آموزان حساسرا دارد؟ البته که معلم. پس توزیع مالکیت مخلص از معلم به دانش

 ظریف خواهد بود، مانند انتقال یکبارۀ حق دارایی، قدرتی سیاسی، و فرصتی فکری

کر کن. آموزان در آن فتجربگی دانشکردن و بی. فقط به آشنایی معلم با خالصهاست

ای وجود خواهد داشت که با نابرابری سیاسی برنامۀ آموزشی اینجا نابرابری کالمی

اشته ای نیاز دسنتی همخوانی دارد. مخلص خوداندیشنده ممکن است به زبانی مکالمه

 آموزان بدهد. باشد تا اجازۀ دسترسی به آن را به دانش

د اکیکردن بگویم تا بر اهمیت آن تمایلم چیز بیشتری دربارۀ عمل خالصه     پائولو

 دهم. نه، اما اینکنم. این بدان معنا نیست که من هرروز در کالس این کار را انجام می

 آموز است.نقطۀ تئوریک مهمی برای قوۀ ادراک دانش

ناسانه با شای شناختی یا معرفتدر تحلیل نهایی، آنچه هنگام تالش برای ایجاد رابطه

م، کنیگیریم، فهم میر دست میدهیم، زمانی که آن را دابژۀ مورد شناخت انجام می

 دهیم پنداشتکنیم، آنچه واقعاً انجام میو شروع به پرسش از خودمان دربارۀ آن می
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اش دهندهکیلهای تشمثابۀ یک کلیت است. سپس شروع به شکافتن آن به بخشآن به

 ، تحلیل اینکنیمکنیم. این دقیقاً لحظۀ تحلیلی است که در کالس برای آن کار میمی

یا آن ابژه، گاهی بواسطۀ مطالعۀ متن، که گاهی توسط خودمان نوشته شده و گاهی 

زان ابژه را آمووگو با دانشکنیم بواسطۀ گفتتوسط شخصی دیگر. گاهی تالش می

ای خاص، بااینکه ممکن است از فرایند شکافتن ابژه خسته نشده بشکافیم. در لحظه

تی که کنیم کلییتش بفهمیم. تالش میکنیم اکنون آن را در کلباشیم، سعی می

کنیم! این دقیقاً چیزی است که باید انجام دهیم. لحظۀ  بازتکمیلایم را شکافته

تقسیم  هایشکردن به این تالش برای بازتکمیل کلیتی که آن را به بخشخالصه

کردن صرفاً توصیفی بوروکراتیک از آنچه رو، خالصهایم مربوط است. ازاینکرده

ایم نیست! تنها فهرستی از اجزاء نیست. یکی از لحظاتی است که در آن تالش گفته قبالً

 کنیم بشناسیم.می

 وگوطبعی در گفتشوخ

طبعی وخوگو را به بحث بگذاریم؟ کجا شتوانیم دیگر کیفیات گفتاکنون می     ایرا

ی هاگیرد؟ در کالسشود؟ کجا کمدی، شوخی، هیجان، و احساس جای میوارد می

سنتی، تا حد زیادی خستگی و اضطراب وجود دارد. همچنین کشمکش قدرت در 

طبی یا لذت را عرضه شوخ وگویی تاحدیود دارد. آیا آموزش گفتتبادل زبان وج

 کند؟می

اربم در برزیل ام در تجطبی بسیار استفاده کردهبله، البته! و حتی من از شوخ     پائولو

اما  کنم،سی سال پیش، در سوادآموزی بزرگساالن. هرگز از تمسخر استفاده نمی

کنندۀ دهندۀ فقدان امنیت است. ریشخند فاشطبعی چرا. برای من، تمسخر نشانشوخ

دارد! به نیز با روشنگری پرده از واقعیت برمی طبعیای در گوینده است. شوخناامنی

 همین دلیل باید از آن استفاده کنیم.



 پداگوژی برای رهایی    244

یابند؟ با شدن میکنند راهی برای رفیقآیا موافقی کسانی که باهم شوخی می     ایرا

همانندت در جامعه بیشترین آرامش را داری، نه با فرادست یا فرودست. کشاکش 

کند. همواره در مقابل کسانی که باال یا را سخت میبودن کردن و آرامقدرت شوخی

پایین شما هستند گارد دارید. همانندها بیشتر قادر به صحبت در سطحی یکسان هستند 

 خندند. ورودگویند و باهم میدار میهای خندهآورند، داستانو گاردشان را پایین می

 کمتر گشوده. شوید وبندد. بیشتر محتاط مییک فرادست باب کمدی را می

طبع طبعی و خندۀ صرف وجود دارد. شوخاما، تفاوتی بسیار قوی میان شوخ     پائولو

، یک اوقاتخنداند. نه! حتی گاهیآور نیست، کسی که مردم را میتنها یک فرد خنده

طبع شود لبخند نزنید یا نخندید. بلکه برعکس، یک شوخطبع خوب باعث میشوخ

خنداند. را به تفکر جدی دربارۀ ماده وا ندارد، شما را نمیخوب تا زمانی که شما 

کرد، کرد توصیف کند را فاش میطبع چاپلین است. او همۀ مسائلی که تالش میشوخ

رد. کها، آنچه در پس موقعیت بود را افشاء میتا در سینما زندگی کند. در نمایش

 دارد، که نیاز دارند فقط کنم چنان فقدان امنیت در برخی مردم وجودگاهی، فکر می

ند، شان یک شوخی نکمداوماً بخندند، نیاز دارند شوخی کنند. اگر در ابتدای صحبت

کردن نیستند، چراکه بسیار متزلزل هستند. این صرفاً یک احساس است قادر به صحبت

این  مخاطب هستند.کنند در حال تالش برای تسخیر که دارم، کسانی که شوخی می

 ازخود است.دفاع عیتقریباً نو

گر ها را بخندانم. اتوانم آنبرای من مسئله این نیست که مردم را قانع کنم چراکه می

اگر قادر  حال،شود. بااینبتوانم موضوعات را با جدیت تحلیل کنم حرف من شنیده می

ر طبعی داشته باشم. برای مثال، اگتوانم در انجام آن شوخبه انجام این باشم، سپس می

توانم بگویم در شب آخر نشست با گروهی از بتوانم اکنون فروتن نباشم، می

رم با های گاهاً دشواکه دربارۀ تطبیقدر ونکوور، زمانیامریکای التین  هایتبعیدی
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طبع بودم. گفتم، شوخها میکشورهای جدیدی که بعد از تبعید به آنجا رفتم برای آن

ها نکردم تنها بواسطۀ خنداندن مخاطب بر آنهرگز تمسخرآمیز نبودم و هرگز تالش 

م، طبع بودم که قادر به تصدیق اشتباهاتم در شیلی یا در افریقا بودغلبه کنم. زمانی شوخ

رود مهربان باشند، اینکه از عدم شناختم از روشی که در آن جوامع از مردان انتظار می

وا  طبعی شما رااحساس شوخ، د لمس کنند یا نه. در تحلیل نهاییرومردان انتظار می

دارد که به خودتان بخندید. این برای من بسیار ضروری است، برای یک آموزگار می

ا هایی برگزار کنی تا معلمان رتوانی دورهحال، نمیوگویی. باایندر دیدگاهی گفت

 طبعانی خوب تبدیل کند!به شوخ

یی اضافه وگوروش گفت طبعی یک مهارت مکانیکی نیست که آن را بهشوخ     ایرا

از  کنید. این باید بخشیکنید، همانطور که تخم مرغ و شکر را به کیک اضافه می

ند از توانکنم معلمان میمان و فرایند یادگیری باشد. اما، اغلب فکر میشخصیت

های عملی، صوتی، رقص، و کمدی بهره ببرند. نه بخاطر اینکه این تمرینات کارگاه

را به افراد جدیدی تبدیل خواهد کرد، بلکه به این خاطر که  خالقانه معلمان

عی ها به عنوان منابشوند. آناستعدادهای کمدی و خالق اغلب اوقات نادیده گرفته می

الق های نمایشی یا جلسات نگارش خشوند. شاید کارگاهبرای تعلیم جدی گرفته نمی

را  تواند کالسی خالقخالق میبتوانند تخیل پنهان را آشکار سازند. آیا معلمی غیر

 رهبری کند؟

ه معلمان کنم کمن به پویایی گروه و رهبری مباحثه به عنوان دو مهارت دیگر فکر می

 های اجرایی مانند کمدی وها توسعه ببخشند، عالوه بر مهارتبخش باید به آنرهایی

طبعی و وخشتوانی حذف کنی، میصدا. اگر به تاکید بر شناخت در دانشگاه فکر می

های احساسات را ببینی. نتیجه، آموزش آکادمیک بدون لذت و تشویق است. کالس

ازاین ذکر کردم، گودلد که پیش 1983امریکا اینطور هستند، با توجه به گزارش سال 
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« 1جروم برونر»بیند. حدود سی سال پیش ای را در مدرسه میکه چنین خالء احساسی

نالید. این کرد از چنین حماقتی میده را مشاهده میزمانی که مدارس ایاالت متح

ها کند ضدتفکر شوند. زندگی آنآموزان کمک میحماقت دیرینه در مدرسه به دانش

ا شان رهایی است که ذهنیتطبعانه است، و کمدی یکی از راهخارج از مدرسه شوخ

ذهنی  و ارزشطبعی و احساس باشد، دکنند. زمانی که یادگیری بدون شوختجربه می

 کند.ها را انکار میآن

ون گوییم همچطبعی آنطور که ما در ایاالت متحده میهرحال، شوخبا تو موافقم، به

شفافیت  کردن است.تر از شوخیتر و سختطبعی غنیارزش نیست. شوخای بیخنده

ی تواند کمک کند به امنیتوگویی میهای آموزش گفتهایت و روشدربارۀ سیاست

ام ردهای را مشاهده کطبعیهای بدون شوخبودن نیاز است، اما کالسطبعبرای شوخ که

فاف شان کامالً شهایکردند که دربارۀ سیاستکه معلمانی رادیکال در آن تدریس می

آموزان برانگیزند، اما خواهند حس کنجکاوی انتقادی را در دانشها میهستند. آن

آموزان خستگی، ن کمدی و احساس. اگر دانشمزه بود، بدوها بیگفتمان آن

ه پرزحمت ب« درست»احساسی، یا بیمناکی معلم را ببینند، یا اگر یک خط بی

ها فکر خواهند آموزان ارائه شده، بعید است که احساس کنجکاوی کنند. آندانش

 رد.داها را از حرکت باز میکرد که زندگی روشنفکری یک چنگک است که آن

طبعی و احساس درگیر است، همانطور که با زبانی انتقادی درگیر است وخذهنیت با ش

، کیفیتی سازید« واقعی»کند لحظۀ یادگیری را طبعی کمک میکه مصطلح است. شوخ

آموز ترین حالتی که دانشتواند تجربۀ مصنوعی مدرسه را وارونه کند. محتملکه می

دیده طبع و آموزشوجود معلمی شوخکند، طبعیِ آکادمیک ارتباط برقرار میبا شوخ

 یِکند( است. این مهارت نمایش)کسی که با دلقک کالس برای جلب توجه رقابت می

                                                           
1 Jerome Bruner 
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گو ویک سخنران یا رهبر مباحثۀ خوب است، اما نمایش انفرادی معلم برای گفت

اند شان از چیزهایی که مطالعه شدهفهم آموزان نیز باید از درونِکافی نیست. دانش

را  یهای پراحساسکنم چراکه کالسطبعی به خرج دهند. این مسئله را مطرح میشوخ

ز رنگ معلم را بیش اکنند. کالس بیبخشی را تخریب میام که پروژۀ رهاییدیده

ه از طبعانکند. معلم نیز تا حدودی به بافت احساسی و شوخآموزان اقناع نمیدانش

 ند.اش را تغذیه کدوره نیاز دارد تا روحیه

 وگوییزدگی در کالس گفتمواجهه با نژادپرستی و جنسیت

پرسند را مطرح مایلم اینجا دو جنبۀ خاص از زبان که معلمان دربارۀ آن می     ایرا

زدگی. این دو بعد در زندگی اجتماعی و آموزش کنم، نژادپرستی و جنسیت

ام زمانی که زنان در حال صحبت هایم مشاهده کردهاجتناب هستند. در کالسغیرقابل

نند. کما زنان صحبت مردان را قطع نمیکنند، اها را قطع میهستند، مردان صحبت آن

شان را تمام کنند، اگر یک مرد بخواهد صحبت طورکلی، زنان اجازه ندارند صحبتبه

ری کنند، اما اکثراً طوشان برای اتمام صحبت پافشاری میکند. برخی زنان بر حق

او گر کند تسلیم شوند، حتی ااند که وقتی یک مرد شروع به صحبت میشدهاجتماعی

را  شانافتد و زنان اظهاراتبینم این اتفاق میزمانی که می ها را قطع کند.صحبت آن

زن  گویم صحبت دانشجویکنم. به او میرسانند، صحبت مرد را قطع میبه پایان نمی

 شانای برای اتمام سخنانکنم مردان و زنان حق مساویتمام نشده است. اضافه می

رای دانشجویان کالس یک خبر است، که مردان قانونی بدون انقطاع دارند. این ب

براینکه مردان و زنان حقوقی مساوی در بحث دارند را نقض دموکراتیک مبنی

کنم درک آن را ممکن سازم. کنند. با مداخله در رفتاری غیرارادی، تالش میمی
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ممانعت از کند، بر این تاکید می« 2پیاژه« »قانون آگاهیِ»در بحثش از « 1ویگوتسکی»

 دهد.عملی عادی، بینش نسبت به آن عمل را بسط می

د با هایم مایلنزدگی این است که دانشجویان زن در کالسجنبۀ دیگری از جنسیت

ها را تشویق کنم تا با و من باید آن تری نسبت به مردان صحبت کنند،صدای آهسته

ه صدای شود که مشابیصدای بلندتری صحبت کنند. صدای زنان اغلب با لحنی آغاز م

بینم، و ای سیاسی در گفتمان میمثابۀ مسئلهکند. این را بهمردان توجه را جلب نمی

 کشم. زنان فرصتسپس صدای زنان را برای حضوری برابر در مباحثه بیرون می

کمتری برای تمرین صدای انتقادی در میان عموم دارند، پس من این را در کالس 

شان خواهم اظهاراتها میکنند از آنم که وقتی زنان صحبت میکناینطور جبران می

ای را یتابکنم و هیچ بیتر حفظ میرا گسترش دهند. رابطۀ چشمی را کمی طوالنی

دهم. مردان را از اتمام منظور شنیدن پاسخ من نشان نمیشان بهبرای توقف صحبت

 شودانی که صحبت زن تمام میدارم، اما همچنان زممیازموعد اظهارات زنان بازپیش

حبت را دعوت کنم به اینکه بیشتر ص مردان را درون مکالمه بکشم، تا زنکنم تالش می

یست است ززدگی همزدۀ گفتمان با اصطالحات موضوعیِ جنسیتکند. مسئلۀ جنسیت

گویند که زنان حق طور معمول میبرخی مردان به شوند.که در کالس ساخته می

نان ز ان یا رانندۀ کامیون. یا اینکهنشهای مردانه را انجام دهند، مانند آتشندارند شغل

نباید همانقدر از یک کار درآمد داشته باشند که مردان از آن دارند چراکه مردان باید 

ه مردان کننده است، کشان را تامین کنند. یا اینکه خشونت جنسی سرگرمخرج خانواده

ید باشند اما زنان نه. چنین اظهاراتی را به عنوان قحق دارند در امور جنسی بی

بارۀ کنم. برای دانشجویان درمان برای کالس بیان میموضوعاتی برای مطالعۀ انتقادی

                                                           
1 Vygotsky 
2 Piaget 
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که  کنموگویی را آغاز میکنم بلکه گفتساخت چنین اظهاراتی سخنرانی نمی

 انگیزد.های بسیاری را از سوی من و دانشجویان دیگر برمیواکنش

مان بسیاری از گفت اشکالزدگی در خواهم اینجا مطرح کنم مسئلۀ جنسیتچه میآن

های مشابهی دربارۀ مسئلۀ تنها در اظهارات و ایدئولوژی آشکار. نگرانیاست، نه

س ساکت ای در کالطور غیرمنتظرهنژادپرستی دارم. اقلیت غیرسفید در دانشگاه من به

ضایی مشهور به وخامت روابط نژادی. پس، هستند، بیش از همتایان سفیدشان، در ف

ای های ویژهشان تالشوگو و بسط اظهاراتبرای تشویق غیرسفیدها به ورود به گفت

آیند مسائل نژاد و اظهارات که در کالس باال میکنم، به همین ترتیب زمانیمی

کالس  ع بهها و مقاالتی دربارۀ این موضوکنم. همچنین داستاننژادپرستانه را اداره می

شان را به تر است که صدایطورکلی، در دانشگاهم برای غیرسفیدها سختبرم. بهمی

 کار بیاندازند تا برای زنان.

ود های برزیل به عنوان مسئله وجزدگی یا نژادپرستی در کالسآیا موضوعات جنسیت

 دارد؟

دتی است. برای مای بسیار اقتدارگربله، وجود دارد. جامعۀ برزیلی جامعه     پائولو

طوالنی اینگونه بوده است. نژادپرستی در برزیل شدید است. گفتن اینکه ما در برزیل 

بسیار  ایلوحانه یا زیرکانه است، اما واقعیت نیست. ما جامعهنژادپرستی نداریم ساده

هستیم، نه مارکسیستی. برای من، نژادپرستی و مردساالری نیز تجلی  مردساالر

 تند.اقتدارگرایی هس

اش شدم متوجه 1980یکی از چیزهای جدیدی که در بازگشتم به برزیل در سال 

مبارزات زنان بود. زنان در برزیل مبارزه را آغاز کرده بودند، شروع به اعتراض کرده 

. این هایی تحت فرمان مردان باشندبودند، شروع به امتناع از پذیرش این کردند که ابژه

شان را به دست آورده بودند. در همان زمان، زاین آزادیابدان معنا نیست که پیش
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شدن کرده پوست جمعیت برزیل نیز شروع به آگاهتوانستم ببینم چطور بخش سیاهمی

ر ها حاال بای متفاوت شد. آنبودند. این باعث آغاز مطالعۀ تاریخ برزیل به شیوه

 کشور تاکید فرهنگی-پوست در توسعۀ تاریخیشان به عنوان مردم سیاهسهم

 کردند. تاریخ رسمی سهم سیاهان از برزیل را پنهان کرده بود.می

همۀ برزیل  ام، وهای گذشته که من به تعلیم در سائوپائولو برگشتهحال، در سالبااین

های بزرگ ام، در اتاقدانشجو مشارکت داشته 3000ام، و در مباحثاتی گاهاً با را گشته

هایت صحبت کردی را ها در کالسچیزهایی که تو دربارۀ آنها، هنوز آن و استادیوم

دانم فرهنگ ما چقدر رغم اینکه میام، از نظر روش ارتباط مردان و زنان، علیندیده

ام، هرگز مردساالر است. برای مثال، در سمینارهایی که در دو دانشگاه کار کرده

 ه بیش از او صحبتام یک زن بخاطر یک مرد، یک دانشجوی مذکر کمتوجه نشده

ام این است که وقتی برخی کند، از صحبت منع شود. آنچه مشاهده کردهمی

ه شان را بر زنان تحمیل کنند، زنان بالفاصلکنند موضع مردانهدانشجویان مرد تالش می

. نشانندزنند! زنان مردان را سر جایشان میزنند! با قدرت آن را پس میآن را پس می

معنا نیست که مردساالری جامعه در برزیل رو به کاهش است. نه. آنچه اما، این بدان 

ای رفتار کنند که ام مردان به شیوهگویم این است که میان دانشجویان ندیدهمی

 توصیف کردی.

کنی دانشجویان مرد را متوقف کنی، با تو موافقم، اما گویی تالش میکه میزمانی

ولیت رهایی زنان را خودت به عهده نگیری. زنان حال باید مراقب باشی تا مسئبااین

ر ها موافق هستند، کسانی که دشان را بسازند، با همکاری مردانی که با آنباید رهایی

ها هستند. برای مثال، سال گذشته در یک برنامۀ تلویزیونی ملی در شان کنار آنمبارزه

دند. دو نفر پرسیش نفر میهایی که شای دوساعته با سوالبرزیل شرکت کردم، مباحثه
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پرسیدند. و من پاسخی دادم گران زن بودند و از من دربارۀ مبارزۀ زنان میاز پرسش

 شرقی برزیل!ازهمه در شمالای جدی برای ما آفرید، بیشکه مسئله

ببین، چندین سال پیش زنی همچین سوالی را در لندن از »در برنامۀ تلویزیونی گفتم، 

ن هم مها پیش در لندن گفتم: ن چیزی را به تو خواهم گفت که سالمن پرسید. و اکنو

 «یک زن هستم!

قی برزیل شرهای تلفنی از شمالتوانی تصور کنی سپس چه اتفاقی افتاد! تماسمی

طور به پائولو، آیا»شد، دریافت کردیم، جایی که به دنیا آمده بودم. از من پرسیده می

سیار بسیار ای باما به شیوه« فاقی برایت افتاده است؟ای؟ چه اترادیکالی تغییر کرده

نه برای اینکه برای زنان دلپذیر باشم، نه. نه برای  «من یک زن هستم»مقتدر گفتم 

توانم مبارزات زنان را رهبری کردم میفریب بودن. نه به خاطر اینکه گمان میعوام

بری شود. اما همچنین کنم. اطمینان دارم که مبارزۀ زنان باید توسط خودشان ره

اطمینان دارم که به عنوان یک مرد همکاری من در مبارزۀ زنان باید توسط زنان انتقادی 

راکه نه، تو هیچ ربطی به ما نداری چ»لوح ممکن است بگویند، پذیرفته شود. زنان ساده

لوحانه است. اگر زنان انتقادی باشند، باید همکاری ما به این ساده« یک مرد هستی.

عنوان مردان را بپذیرند، همانطور که کارگران باید همکاری ما به عنوان روشنفکران 

را بپذیرند، چراکه این یک وظیفه و یک حق است که من باید در دگرگونی جامعه 

اشند، شان را داشته بمشارکت کنم. سپس، اگر زنان باید مسئولیت اصلی در مبارزه

به ما نیز تعلق دارد، یعنی مردانی که موضع مردساالرانه ها ها باید بدانند که مبارزۀ آنآن

 پذیرند.در جهان را نمی

چراکه  ،دربارۀ نژادپرستی نیز همینطور است. به عنوان یک مرد ظاهراً سفیدپوست

یکال علیه ای رادبودنم کامالً مطمئن نیستم، اگر واقعاً به شیوهگویم از سفیدهمواره می
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است که باید بدانم. اگر هستم، سپس برای مبارزه در کنار ای نژادپرستی هستم مسئله

 پوست علیه نژادپرستی وظیفه و حقی دارم.مردم سیاه

ضوعاتی زدگی را به عنوان موتواند نژادپرستی و جنسیتوگویی میکالس گفت    ایرا

 طبقۀ بندی و بهها مردم را طبقهدهد که چطور آنبرای مطالعۀ انتقادی برگزیند، نشان

ل زدگی را تحلیتواند زبان نژادپرستی و جنسیتهمچنین می کنند.حاکم کمک می

ر میان توانیم آگاهی از گفتمان نابرابعالوه، میکنیم. بهها را بیان میکند، آنطور که آن

کن خواهم اکنون بپرسم این است که: فرضها و نژادها را افزایش دهیم. آنچه میجنس

ازی، آموزش، یا غذا را به عنوان موضوعاتی از زندگی بخش کار، بکالس رهایی

ناسی، شهای دانش زیستبخش بدنهکن کالس رهاییکند، یا فرضروزمره مطالعه می

ها بالفصل دربارۀ نژاد و جنس نیستند. آیا آزماید، که همۀ آنتاریخ، یا ادبیات را می

خود در ، که به خودیدهدای انتقادی، عادت مفهومی ذهن، را بسط میکالس آگاهی

ز کند؟ آیا توسعۀ تفکر انتقادی جدا ازده یا نژادپرست مداخله میایدئولوژی جنسیت

خود در مبارزه علیه نابرابری موضوعات شفاف نژاد و جنس است که به خودی

 ارزشمند است؟

د زیادی زدگی را تا حازهمه، نژادپرستی و جنسیتبستگی دارد، ایرا. پیش     پائولو

داری باید ها فقط به مسئلۀ سرمایهگویم آنبینم. نمیدارانه میرتبط با تولید سرمایهم

تی تقلیل یابد. تواند به مبارزۀ طبقازدگی میگویم نژادپرستی و جنسیتتقلیل یابند. نمی

دارانه زدگی در شیوۀ تولیدی سرمایهاما، معتقدم امکان غلبه بر نژادپرستی و جنسیت

 ایحال، این بدان معنا نیست که در جامعهای بورژوایی. بااینر جامعهوجود ندارد، د

 .شوندطور خودکار مغلوب میزدگی بهسوسیالیستی نژادپرستی و جنسیت

خواهیم ها باید انجام دهند. اگر واقعاً میبرای من، این یکی از وظایفی است که انقالبی

یشتر خالق و بیشتر آزاد، و بیشتر و بجامعه را بازکشف کنیم، برای اینکه مردم بیشتر 
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رست توانند نژادپباشند، این جامعۀ جدید باید توسط مردان و زنانی خلق شود که نمی

نظور شان مها باید در سخن و عملزده باشند. اما این چیزی است که انقالبیو جنسیت

بر نژادپرستی و  لبهتوانیم منتظر دگرگونی انقالبی به منظور غرو، ما نیز نمیکنند. ازاین

 اکنون شروع کنیم.زدگی باشیم. باید همجنسیت

روع به ازاینکه شای جدید باشیم پیشتوانیم منتظر جامعهاگر بگوییم نمی     ایرا

موزش توانیم همچنین بگوییم که آزدگی کنیم، میدگرگونی نژادپرستی و جنسیت

پرستانه زده و نژادرهای جنسیتکردن رفتاکردن راهی برای پاکوگویی به آمادهگفت

زدگی، کند؟ آیا آموزش انتقادی شرایطی را برای پایان نژادپرستی، جنسیتکمک می

 آفریند؟یا اقتدارگرایی می

کنم. چنین امیدی دارم. هربار که دربارۀ آموزش من اینطور فکر می     پائولو

شه این را تکرار باید همیکنیم باید بسیار بسیار انتقادی باشیم. بخش صحبت میرهایی

کنیم که منظورمان این نیست که با این اظهارات درون یک سمینار ساختارهای جامعه 

بخش یکی از چیزهایی است که کنیم. بدین معنا که آموزش رهاییرا دگرگون می

باید همراه دیگر چیزها برای دگرگونی واقعیت انجام دهیم. باید از اینطور تفسیرشدن 

کردیم ابتدا باید مردم را برای آزادبودن آموزش دهیم، و یم که ما فکر میاجتناب کن

جام طور همزمان انتوانستیم واقعیت را دگرگون کنیم. نه. ما باید هردو را بهبعد می

رو، باید درگیر کنش سیاسی علیه ساختارهای دهیم، تا جایی که ممکن است. ازاین

 تولید باشیم. ضدانسانیِ

عه ای را توسوگوی انتقادی عادات روشنفکریاسم این است که گفتاحس     ایرا

اد زدگی، و کنترل نخبگان بر اقتصهای حامی نژادپرستی، جنسیتدهد که اسطورهمی

ارۀ تفکر، مثابۀ دستیابی به تاملی بافاصله دربکند. من آگاهی انتقادی را بهرا تضعیف می

ان از تای برای جداسازی آگاهیاستعارهفهمم. این فاصله کنش، و جامعۀ خودتان می



 پداگوژی برای رهایی    254

ای، زندگی روزمره، و مدرسه ایدئولوژی مسلط است که ما را در فرهنگ توده

نین زدگی، و چهایی هستند که ما نژادپرستی، جنسیتها مکانکند. ایناجتماعی می

ه نیم، ککنفس و عشق به شکوه و قدرت درونی میمثابۀ عدم اعتمادبههایی را بهارزش

 شویم. سیستمکند بردۀ کمک می

ند از تواهای مسلط را پیشنهاد دهد، میاگر آموزش انفکاک روشنفکرانه از اسطوره

اند ، اقتدارها تالش کرده60کننده باشد. از دهۀ نظر سیاسی برای نخبگان حاکم ناراحت

ذف کنند. حها، در مطالعات زنان، و در تعلیم تجربی را های غیرسنتی برای اقلیتبرنامه

ارها برانگیز هستند. اقتدها از نظر سیاسی چالشها، این کلمات و این دورهاز دیدگاه آن

ی های سنتکنند، بازگرداندن سوژهصحبت می« اصالح یک میراث»اکنون دربارۀ 

ای، میراث امریکایی رسمی به عنوان واکنشی به بواسطۀ یک برنامۀ آموزشی هسته

. یادگیری جایگزین با یا بدون 60کنندۀ دهۀ و مخالفتطلبانه موضوعات برابری

هایی بر ضرر نیست، از دیدگاه تشکیالت، که داللتای سیاستی بیهای تودهجنبش

این دارد که گفتمان کالس عاملی در دگرگونی اجتماعی است. آیا اقتدارها واکنشی 

ساختن قفدهند یا در متوبخش نشان میازحد به آموزش مخالف یا رهاییبیش

 فرهنگ انتقادی در مدارس محتاط هستند؟

زش شان برای آموهای مسلط در نقشهکنم که قدرتهمیشه قویاً فکر می     پائولو

شان کردن برنامۀ آموزشیها در دنبالکنند. آندانند چکار میها میکنند. آناشتباه نمی

ا به اصلی نخبگان حاکم رمان، یکی از وظایف کنند. در یکی از مکالماتاشتباه نمی

ای که توسط طبقۀ حاکم برای آموزش فرض بحث گذاشتم، یا یکی از وظایف اصلی

اش از مدارس. این دقیقاً بازتولید ایدئولوژی مسلط شود، یا یکی از انتظارات اصلیمی

ت است. ساختن واقعیاست. بازتولید ایدئولوژی مسلط وابسته به قدرت آن برای مبهم

م منافع رغای دیگر در فضای مدارس وجود دارد، که علیاصله، گفتم وظیفهاما، بالف
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ین وظیفه از ایدئولوژی مسلط. ا زداییابهامها وابسته نیست، دقیقاً وظیفۀ نخبگان به آن

 یستمستواند توسط کسانی انجام شود که با انجام شود. نمی سیستمتواند توسط نمی

ها د. آنبخش هستننی است که هوادار فرایند رهاییموافق هستند. این وظیفۀ آموزگارا

باید این را از طریق انواع مختلف کنش آموزشی انجام دهند؛ برای مثال، بواسطۀ تعلیم 

انی شناسی یا فیزیک یا نقاشی، اهمیتی ندارد. کسموسیقی یا ریاضیات، تعلیم زیست

 برسانند. که به تغییر واقعیت ایمان دارند باید دگرگونی را به انجام

کنند برخی مسائل را ساکت کنند، تحلیل این موضوعات که نخبگان تالش میزمانی

نندۀ تواند مخاطراتی بیافریند. وظیفۀ کسانی که بازتولیدکلوحانه میحتی به روشی ساده

زشی طور مستقل در برنامۀ آموهایی است که بهایدئولوژی مسلط نیستند کشف روش

د بدانیم دانم. بایکنند. اگر از من بپرسی، پائولو، چطور؟ نمیاین موضوعات را تحلیل 

شویم. و فراترازهمه برای اینجا، هایمان با مشکل مواجه میچه زمانی در موقعیت

نم چطور این داتوانم بگویم چگونه چراکه یک امریکایی نیستم. اما، در برزیل، مینمی

ر چند سال گذشته این را ممکن کار را انجام دهم. گشایش دموکراتیک در برزیل د

زش دهد آموساخته که آموزش انتقادی را افزایش دهیم. یک بار دیگر، این نشان می

جام توانیم در آموزش اندهد بلکه بیشتر سیاست جهانی آنچه میبه جامعه شکل نمی

 کند. دهیم را مشروط می
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 رویای دگرگونیِ اجتماعی: چطور آغاز کنیم؟

 

 

 اصول اخالقِی دگرگونیِ آگاهی کردن:عزیمت

خواهم بپرسم چطور صبح دوشنبه را در مان، پائولو، میبرای آخرین فصل     ایرا

عنوان آموزگاری کنی. اولین چیزهایی که بهمدرسه یا دانشگاهی جدید آغاز می

دهی چیست؟ مسئلۀ دیگر حق ما برای آغاز دگرگونیِ آگاهیِ بخش انجام میرهایی

دهد که بخش این حق را میآموزان است. چه چیزی به آموزگاران رهاییدانش

آموزان را تغییر دهند؟ کدام اصول اخالقیِ دگرگونی این پداگوژی را آگاهی دانش

 کند؟توجیه می

کاری، سلطه، و دربارۀ حق آغاز دگرگونی آگاهی، آنچه دربارۀ دست     پائولو

آزادی گفتم را خالصه خواهم کرد، و سپس شاید چیزهای کمی بیافزایم. گفتم 

ا ها رکاری کند و نه آنآموزان را دستتواند دانشبخش هرگز نه میگار رهاییآموز

گرانۀ معلم بندوباری نیست، انکار مسئولیت هدایتکاری بیتنها بگذارد. مقابل دست

آموزان را هم کند اما دانشکاری نمیبخش دستبرای آموزش نیست. معلم رهایی
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پندارد. این را برای آموزش الزامی می گرانهکند. او نقشی هدایتفراموش نمی

نیست، اما وضعی « تو باید این یا آن کار را انجام دهی»گری موضع حاکمانۀ هدایت

آموزان دربارۀ چگونگی ها است که در آن دانشاز هدایت مطالعۀ جدی برخی ابژه

نامم کنند. من این موضع را موضعی بسیار دموکراتیک میوجود یک ابژه فکر می

کند، بدون اقتدارگرایی گری و آزادی تالش میطور همزمان برای هدایتراکه بهچ

 آموزان.معلم و اجازۀ دانش

گویم تو باید آن را باور کنی چون من این سلطه نیست. سلطه زمانی است که می

کاریِ فرهنگ آموزان است. دستکاری تحت سلطه قرار دادن دانشگویم. دستمی

کند، واقعیت را جعل سازد. واقعیت را انکار میۀ واقعیت میهایی درباراسطوره

کنم تو را متقاعد کنم یک میز یک کاری زمانی است که تالش میکند. دستمی

سازد، زمانی که مدرسه و صندلی است، زمانی که برنامۀ آموزشی واقعیت را مبهم می

ل، کنند. در مقابمعرفی می« رقابت آزاد»داری را به عنوان انحصاری سرمایه نظامجامعه 

ار ای را آشککند. مفاد هر ابژۀ موردمطالعهبخش واقعیت را شفاف میکالس رهایی

. پذیردهای آزادی آن را نمیبخش وضعیت کنونی و اسطورهکند. کالس رهاییمی

های جامعه را افشاء کاری واقعی و اسطورهکشد تا دستآموزان را به چالش میدانش

 دهیم.مان از واقعیت را تغییر میین افشاگری، فهم و درککنند. در ا

توانیم انکارش کنیم. معلم یک گرانه دارد که نمیآموزش همواره ماهیتی هدایت

 بخشنقشه، یک برنامه، یک هدف برای مطالعه دارد. اما در یک سو آموزگار رهایی

گر. آموزگار کنندۀ هدایتگر وجود دارد و در سوی دیگر آموزگار رامهدایت

سوی کننده است چراکه او بیشتر و بیشتر بهبخش متفاوت از آموزگار رامرهایی

کند که در آن جوی از رفاقت در کالس ایجاد شود. این بدان ای حرکت میلحظه

متفاوت  شود. نه. معلمها برابر میآموزان برابر است یا با آنمعنا نیست که معلم با دانش
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ن دهد و مقاالتی برای نوشتن تعییدهد. معلم نمره میاوت پایان میکند و متفشروع می

دهند! معلم همچنین باید کفایتی آموزان به معلم نمره یا تکلیف نمیکند. دانشمی

آموزان و آنچه انتقادی در موضوعش داشته باشد که این متفاوت است از دانش

ای مرکزی وجود دارد: در سئلهآموزان باید بر آن پافشاری کنند. اما، اینجا مدانش

آمیز نیستند، آنطور که در کالس ها خصومتبخش، این تفاوتکالس رهایی

ند بواسطۀ کبخش تنشی است که معلم تالش میاقتدارگرایانه هستند. تفاوت رهایی

 اش بر آن فائق آید.گریرفتاری دموکراتیک در هدایت

وزگار بلکه در خود عمل آموزش بخش نه در آمگرانۀ دورۀ رهاییماهیت هدایت

گر اهداف آموزش، محتوای آموزش، و قدرت که آموزگار سلطهاست، درحالی

ها توسط آموزگار دارد. همۀ اینگری آموزش را در دستان خود نگاه میهدایت

زان آموانتخاب حتمی دانشیعنی ازاین، اند، و چیزی بیشگر انحصاری شدهسلطه

آموزان را در دست بخش کنترل دانشزگاران رهاییشان. آمودربارۀ آموزش

رتبط های شناختی ممثابۀ سوژهآموزان بهکنم به دانشگیرند. من همیشه تالش مینمی

باشم، به عنوان افرادی که همراه من هستند، همراه من درگیر در فرایند شناخت چیزی 

نکه کارها را برای جای ایآموزان است بهبخش همراه دانشهستند. آموزگار رهایی

آموزان انجام دهد. در این عمل شناخت دوجانبه، ما عقالنیت و شور داریم. و دانش

همم فشده هستم، چراکه نمیاین چیزی است که من هستم. آموزگاری برانگیخته

 توان بدون شور زنده بود.چطور می

، و مانصالحیت مان،به عنوان معلمان، چیزی برای عرضه داریم، و باید دربارۀ عرضه

ت ای پدرانه نیست. ژستی تفننی نیسمان عرضهمان شفاف باشیم. اما عرضهگریهدایت

بخش ما واقعاً چیزی برای شود. در دیدگاه رهاییکه توسط معلم گرفته می

ها دهیم که چیزی را با آنآموزان میکردن نداریم. تنها زمانی چیزی به دانشپیشکش
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بینی؟ . میکاریای با دستجای رابطهای دیالکتیکی است بهطهمبادله کنیم. این راب

 که دربارۀ امریکایکاری برای من بسیار جالب است، مخصوصاً زمانیمسئلۀ دست

کاری عظیمی شود. در فرهنگ اینجا، در زندگی روزمره، دستشمالی از من سوال می

 ام دهی، آنچه باید بخری، وها و مسیرهای بسیاری برای آنچه باید انجوجود دارد. پیام

 های بسیاری دربارۀآنچه باید باور کنی وجود دارد. همچنین، فرهنگ اینجا اسطوره

شیوۀ »شنوی. برای مثال آزادی و شادی و دربارۀ بقیۀ جهان دارد، که هر روز می

ان عنوان تنها شیوۀ خوب برای جهای سیاسی است که اغلب به، ایده«زندگی امریکایی

است که ماموریت ویژۀ امریکا آموختن چگونگی این شود. اسطورۀ دیگر میارائه 

های خوبی از زندگی و همچنین ابعاد خوبی دانم جنبهآزادبودن به همۀ جهان است. می

هایی تبدیل به که چنین اسطورهاز دموکراسی امریکایی وجود دارد. اما، زمانی

کنم کاری هستند. فکر میای دستشوند، دیگر ابزارهایی برهایی جهانی مینهضت

 کاری بسیار حساس باشند چراکه میزان زیادیشاید مردم اینجا نسبت به مسئلۀ دست

 ازاین وجود داشته است.از آن پیش

بسیار خوب آن را « 1اریش فروم»از جنبۀ دیگر، ترس از آزادی نیز وجود دارد، که 

کشد تا آزادی چالش میبخش مردم را به مطالعه کرده است. آموزگار رهایی

شان، را بشناسند. در نتیجه، مردم ممکن است احساس شان، قدرت واقعیواقعی

شود دربارۀ چنین موضوع دشواری ها خواسته میکه از آنشدن کنند زمانیکاریدست

خواهند دربارۀ آن فکر کنند یا ها نمیفکر کنند، چراکه این چیزی است که آن

گرفتن مسئولیت ها از آزادشدن، از به عهدهد، ترس آنخواهند انکارش کننمی

 شان.آزادی

                                                           
1 Erich Fromm 
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کاری اینجا در ایاالت متحده با تو دربارۀ ترس از آزادی و حساسیت به دست     ایرا

موافقم. این ممکن است ناشی از سلطۀ فراگیری باشد که در فرهنگم وجود دارد، که 

های کند. رسانهروزمره استفاده می را در زندگی« رهایی»و « آزادی»مداوماً کلمات 

ین، شوند. همچنسختی توسط نخبگان مسلط کنترل میجا هستند و بهای همهتوده

، برنامۀ ایست. پسای تودهاکنون آموزش به هر طریق از طریق دانشگاه است که تجربه

 .کردن در مقیاسی عظیم استآموزشی رسمی نیز مکانیسمی دیگر در تالش برای رام

کردن اینکه واقعیت برای چیست سلطه را به چالش بخش بواسطۀ روشنوزش رهاییآم

کاری را دارند. این فرهنگی که در آن مردم قدرت مواجهه با دست کشد،می

کند تا بدانیم چه چیزی از ما پنهان شده است و پداگوژی انتقادی ما را دعوت می

تواند بخش همچنین میرهاییکنیم. کالس مان همکاری میچطور در انکار آزادی

ناپذیر خود را شکست سیستمای را افشاء کند که در آن های سلطه در جامعهمحدودیت

ویژه در جامعۀ ثروتمندی چون ایاالت متحده، ممکن دهد. بسیاری از مردم، بهنشان می

صرفاً به  هاییکاری با چنین پرسشاست چنین دعوتی را رد کنند و تصور کنند دست

 شود.لش کشیده میچا

به بحث  زدگیمان را از نظر نژادپرستی و جنسیتبخشتوانیم عیناً چالش رهاییآیا می

 بگذاریم؟

 کشیدن نابرابری و سلطهحق به چالش

زدۀ کشیدن مواضع نژادپرستانه و جنسیتبله. حق آموزگار در به چالش     پائولو

دن دارد. بوم. آموزگار حق مخالفآموزان چیست؟ شاید تنها باید یک چیز بگویدانش

چالش  ها را بهآن نژادپرستی مخالف است که رو که معلم با مرد یا زن جوانِدقیقاً ازاین

کشیده است. مسئله این است. به این خاطر که معلم هستم، مجبور نیستم این توهم را 

 آموزان موافقم.بدهم که با دانش
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کشیدن و دگرگونی آگاهی به چالش ای درباب مسئلۀابعاد ایدئولوژیک قوی

آموزان وجود دارد. حضور ایدئولوژی مسلط در کالس تاحدودی بواسطۀ تالش دانش

طرف و آموزان باید بیشود که برای احترام به دانشبرای متقاعدکردن معلم حس می

 هرچه آموزان است. در مقابل،طرفی احترامی اشتباه به دانشخنثی باشد. این نوع از بی

ت، بیشتر احترامی به دیگران اسبیشتر چیزی دربارۀ موافقت یا عدم موافقتم نگویم بی

 گذارم!ایدئولوژی مسلط را در آرامش تنها می

گیرد، و سپس از وضعیت کنونی جای می« طرفبی»معلم در ایدئولوژی      ایرا

 دخطر نیست. آگاهی ورقی سفیخود بیکند، چراکه جامعه به خودیحمایت می

کردن یا نطرف برابری اجتماعی نیستند. اعترافهای بینیست؛ مدرسه و جامعه میدان

ه دستی با واقعیت پنهان است، شرایط پنهانی کنکشیدن نابرابری در جامعه همبه چالش

دار کند واقعیت مسئلهایدئولوژی مسلط را تضعیف خواهد کرد. معلمی که وانمود می

کردن دربارۀ مسائل آموزان در درک و عملانشسان قدرت شخصی دبدین نیست

ای داشتن پردهسازد، با نگهدهد. واقعیت مبهم مردم را ناتوان میاجتماعی را کاهش می

نامی « طرفانهیب»در مقابل چیزی که نیاز دارند ببینند تا دگرگونی را آغاز کنند. تعلیم 

 شی مبهم نامی دیگر برایدیگر برای برنامۀ آموزشی مبهم است، و یک برنامۀ آموز

 کننده است.آموزش رام

 بخش، معلم این حق بلکه این وظیفه را دارد که وضعیتبله! در دیدگاه رهایی     پائولو

ویژه در مسائل سلطه بواسطۀ جنس، نژاد، یا طبقه. چیزی موجود را به چالش بکشد، به

اما معلم  وگویی ندارد حق تحمیل مواضعش بر دیگران است.که معلم گفت

واند از تتواند دربارۀ مسائل اجتماعی ساکت بماند، هرگز نمیبخش هرگز نمیرهایی

 ها دست بشوید.آن
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چیز دیگری نیز وجود دارد، ایرا، که دوست دارم دربارۀ آن نظری بدهم، تنها برای 

تر بودن. زمانی که پرسیدی آیا در دیدگاه سیاسی ما آموزگار باید حق به دقیق

هم م ییر آن داشته باشد، فکر کردمآموزان به منظور تغشیدن آگاهی دانشکچالش

است که این مسئله را دوباره کمی روشن کنیم، به خاطر فهم خوانندگان احتمالیِ ما 

 مان.از مباحثات

ایم ها دادهکنیم این فرصت را به آنآموزان ما فکر میکشیدن دانشالبته، با به چالش

م واقعیت را تغییر دهند. اما، باید بدانیم، یا حداقل باید اینجا شفاف شان در فهتا شیوه

کنیم که در آن آگاهی درون خودش گرایانه سقوط نمیآلکنیم، ما به موضعی ایده

مان را تا حدی کند. ما فهم و آگاهیای فکری در سمینار تغییر میبواسطۀ بازی

بخش یخ روشن باشیم. آموزش رهاییدهیم که دربارۀ مناقشاتِ واقعیِ تارگسترش می

اقعیت نیست. و تواند فهم ما از واقعیت را تغییر دهد. اما این چیزی شبیه به تغییر خودِ می

تواند دگرگونی اجتماعی ایجاد کند، نه مطالعۀ نه. تنها کنش سیاسی در جامعه می

یر کنند باید تغیدارانه، انتقادی در کالس. ساختارهای جامعه، مانند شیوۀ تولید سرمایه

 تا جامعه دگرگون شود.

ت این کار توانید با دقخواهید استثمار کارگران را بهتر بفهمید، میبرای مثال، اگر می

داری را یابی تولید تحت سرمایهتوانی چگونگی سازمانرا در کالس انجام دهید. می

تولید،  تماعی بهتر درمطالعه کنی. اما به منظور تغییر این ابژۀ مطالعه، برای روابط اج

نی به فهم تواطور کامل تغییر دهی. در سطح کالس تنها میباید ساختار اجتماعی را به

 مثابۀ یک واقعیت.بسیار بهتری از این مسئله دست یابی بدون تغییر آن به

مثابۀ یک ساختار اجتماعی درون کالس تغییر تواند بهداری نمیاگر سرمایه     ایرا

شود یا نه، دارانه آنجا بازتولید میتوانیم بگوییم که ایدئولوژی سرمایهمیداده شود، 

آموزان؟ مدرسه یکی از عوامل مختلف بازتولید ایدئولوژی مسلط در آگاهی دانش
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ای باشد که برای حمایت تواند مداخلۀ آن در آگاهیاست. یکی از نیروهای کالس می

واند تای مانند جامعۀ من، این میمع پیچیدهاز استثمار و نابرابری نیاز است. در جوا

تاثیری مهم داشته باشد. شکست مدارس در بازتولید فرهنگ تجاری و نظم کاری از 

ها در ، خودنمایی کمیسیون80بحرانی برای تشکیالت بوده است. در دهۀ  60دهۀ 

 تالش رسمی برای کشف آنچه در مدارس به اشتباه پیش رفته بود، رخ داد.

و  پوست، تضادهای واقعی اجتماعی در کالس نمایان شد، میان مردم رنگینهمچنین

آموزی، بین سفیدپوست، بین مردان و زنان، بین تعلیم اقتدارگرایانه و تخریب دانش

معه های باز جاطلب. این مسائل زخمهای برابریهای طبقاتی و ایدئولوژیایدئولوژی

لید گیرد. مطالعۀ انتقادی این مسائل با بازتوهستند که برنامۀ آموزشی مسلط نادیده می

 کند.سلطه مواجهه میآگاهی تحت

 بله، روابط اقتداگرایانۀ تولید درون مدارس هستند.     پائولو

ای کالس از تاثیرات بد سلطۀ نژادی، جنسی، و طبقاتی در جامعۀ گونهبه     ایرا

که  حملۀ فیزیکی، جایی تر محفوظ است، پس قلمروی مبارزۀ فکری است، نهبزرگ

توانند آزموده شوند. اما همچنان حق با توست. تغییر اجتماعی بواسطۀ ابهام و سلطه می

شده خارج از کالس حاصل خواهد شد، علیه ساختارهای سیاسی مخالفت سازماندهی

های انتقادی بخشی از تضاد کنند. دورهای که آموزش را کنترل میو اقتصادی

 توانند پیروز شوند.اما به تنهایی نمی اجتماعی هستند،

مسئلۀ تضاد اجتماعی اینجا کامالً مهم است. در تحلیل نهایی، تضاد قابلۀ      پائولو

 آگاهی است.

لم آفریند. پائولو، تو دربارۀ حق و وظیفۀ معتضاد شرایط برای دگرگونی را می     ایرا

آموز صحبت کردی، اما نشبخش برای به عهده گرفتن دگرگونیِ آگاهیِ دارهایی

ای علیه ای حرفهمثابۀ توطئهکنم باید این را بیفزاییم که اشتباه است آن را بهفکر می
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شود. معلم در موضعی آموزان نشان دهیم. چراکه معلم نیز تا حدی اصالح میدانش

 .آموزان چه کار کنمباید با دانش نیست که فکر کند، حاال

 ه، حرف درستی است.خندد( بل)می     پائولو

 کاریوگو: دعوت، نه دستگشایش گفت

یزان کنم، مزمانی که به تجربیات کالسم در پانزده سال گذشته فکر می     ایرا

ام تا دهآموزان تغییر کرکم است. خودم بیشتر بواسطۀ دانش« بخشرهایی»کاری دست

اند برای یی را تعیین کردههاآموزان محدودیتاینکه قادر به تغییرشان بوده باشم! دانش

 برانگیز باشد کهکنم. نباید تعجببخشی که من عرضه مینوع فرایند رهایی

ای را دارند. حتی زمانی که آموزان قدرت مقاومت در برابر هر فرایند یادگیریدانش

ها، موضوعات، زبان، و سرعت پیشرفت پذیرند، موقعیتوگویی را میکالس گفت

دانند که گذارد. معلمان میوره به کدام سمت برود تاثیر میها بر اینکه دآن

آموزان گر باشند. دانشتوانند حیلهآموزان در روابط قدرت کالس چقدر میدانش

هایی برای عاجزکردن ها استراتژیکاری کنند. آندانند چطور معلمان را دستمی

ن را ضعیف، منفعل، آموزاگرایی است که دانشاقتدار دارند. این نوعی از نخبه

پذیر، یا گشوده به روی هر نوع از ترفندهای غیرمستقیم روشنفکرانِ زیرک آسیب

 بیند. واقعیت در دانشگاه من این است که دانشجویان باهوش و چابک هستند.می

رسش ای، این مرا به پعنوان مبتالیان به تحصیل تودهآموزان بهبا بیگانگی دانش

دوشنبه  ای آغاز کنیم که صبحگرداند، چطور تعلیم را در شرایط واقعیمیام باز ابتدایی

کننده. کننده به فرایندی دگرگونشویم، برای تغییر آموزش غیرفعالبا آن روبرو می

 شنوم: چطور آغاز کنیم؟این پرسشی است که اغلب از معلمان می

دارند اما  رویایی در سرپذیرند کسانی که وظیفۀ دگرگونی اجتماعی را می     پائولو

ها وجود دارد. و قبالً گفتم، معلمانی که از وضعیت چنین موانعی نیز بر سر راه آن
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کنند، اما کسانی که سلطه را به چالش کنند همراه جریان شنا میموجود حمایت می

کنند. غواصی در این آب به معنای پذیرفتن خطر تنبیه از کشند علیه جریان شنا میمی

د بخش بایرو، آموزگار رهاییقدرتمندانی است که در قدرت قرار دارند. ازاینسوی 

فضائلی در خویش بیافریند، کیفیاتی که هدایایی از سوی خداوند نیستند و حتی از 

شوند، بااینکه مطالعۀ کتاب مهم است. آموزگار ها داده نمیخواندن کتاب نیز به آن

های یند، در خودِ عملِ واقعیِ تعلیم، محدودیتبخش باید بواسطۀ آفرینش بیافررهایی

ها روشن شود، نه خیلی در پس عینی کنشش را بیاموزد، نسبت به فرصت

 مان بماند و نه خیلی پیش برود.های ترس الزامیمحدودیت

نچه برای کند با ترسی بسیار بیشتر نسبت به آاز سوی دیگر، تشکیالت ما را مجبور می

های ی کنیم. هدف تشکیالت راندن ما به پشت محدودیتبقاء ضروری است زندگ

کند ازآنچه الزم است، تشکیالت ما را مجبور میمان است. با ترساندن ما بیشترس

ای را در های واقعی برای دگرگونی را متوقف سازیم. این فضای باز سیاسیفرصت

سترش ه منظور گکنیم. بگذارد که باید تصرفش کنیم اما این کار را نمیاختیار می

رد سلطه داریم، ابتدا باید فضایی که اکنون وجود دا کشیدنِفضایی که برای به چالش

خواهد ما فضایی که واقعاً وجود دارد را تصرف کنیم چراکه را اشغال کنیم. دولت نمی

خواهد ما را از گسترش فضا باز دارد. پس، ممکن است تصمیم بگیریم تنها یک یا می

 مان باز است.که درواقع یک کیلومتر در مقابلرویم زمانیدو متر پیش ب

با این مقدمه دربارۀ کشف فضای واقعی برای دگرگونی، شاید بتوانم بیشتر دربارۀ این 

صحبت کنم که چطور تعلیم را آغاز کنیم با گفتن داستانی دربارۀ آموزگاری 

ثالی . این برای من مبخش و تعدادی کارگران اسپانیانی در فرانکفورت، آلمانرهایی

جای انجام کار آموزان بهدانش همراهبود از آغازکردن آموزگار بواسطۀ انجام کار 
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ها. به این معنا که معلم هم یک سوژه در فرایند یادگیری است. او در عمل آن برای

 آنچه ممکن بود را آموخته است.

ل از ین گروه متشکها به فرانکفورت دعوت شدم. اها پیش توسط گروهی از چپسال

ودشان های مارکسیست بود. تا آن زمان، در میان خهای مسیحی و چپچپ

حال، بودن مشکل داشتند. تحمل یکدیگر را نداشتند. بااینها در باهمجنگیدند. آنمی

خاطر من باهم دیدار داشته باشند، پس من یک علت بودم، ها توافق کرده بودند بهآن

 تا کاری را باهم انجام دهند، کاری خوب. و من رفتم.ها ای برای آنبهانه

 کردن طبقۀ کارگر را به بحثخواستند سیاست و آموزش در فرایند بسیجها میآن

ها از کارگری اسپانیایی دعوت کرده بودند که به گروه ما بپیوندد. ما یک بگذارند. آن

ها رجمه بین آننیاز به ت کارگر و پانزده روشنفکر بودیم! ترکیبی بسیار جالب بود. من

اما «!(. وپائول»گفتند فهمیدم )به جز وقتی که میو خودم داشتم، چراکه آلمانی نمی

کرد. وقت نوشیدن قهوه، کارگر نزد من کارگر اسپانیایی آلمانی را روان صحبت می

 آمد و اسپانیایی صحبت کرد، و داستان خود را به من گفت.

 پیش، گروهی از پنج کارگر اسپانیایی شامل من تصمیم بهپائولو، یک سال »او گفت، 

ای سیاسی برای کارگران اسپانیایی در تبعید گرفتند. سپس هم را سازماندهی دوره

دهید. دیدیم و دقیقاً همان کاری را انجام دادیم که شما آموزگاران واقعاً انجام می

مانند  چیزی باید بدانند، دانستیم دیگران چهمحتوای دوره را مشخص کردیم چراکه می

ع به ها شروداد به گفتن اینکه آنگفت. او ادامهطبعانه این را به من میاو شوخ« تو.

شان کردند. همۀ کارگران اسپانیایی همکارشان به پنج دعوت از همکاران

ای ام تا هیچ دورۀ سیاسیشما دیوانه هستید! من به آلمان نیامده»دهنده گفتند، سازمان

دنبال کنم. اینجا هستم تا پول در بیاورم، و یک روز که به اسپانیا برگشتم خانۀ را 

 «خواهم دربارۀ سیاست بشنوم.کوچکی بخرم. حتی نمی
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دوباره یکدیگر را مالقات کردیم تا »سپس، کارگر ادامۀ داستان را به من گفت، 

شان شالاز او پرسیدم آیا بعد از شکست نخستین ت« مان را تحلیل کنیم!شکست

جام نه. ما فکر کردیم به اینکه تحقیقاتی را ان»شان را متوقف کردند. او پاسخ داد، پروژه

ای که او مسئله را فهم کرده بود بسیار جالب بود. و او شیوه« دهیم. البته، نه مثل شما.

مان های مختلف شروع کردیم به پرسش از همکارانپنج نفر از ما در کارخانه»گفت، 

ها از در آلمان بودن در اینکه چه کاری دوست دارند انجام دهند، انتظارات آن دربارۀ

کنار پول درآوردن چیست. دو روز بعد از آن، دوباره یکدیگر را مالقات کردیم تا 

ن آبجو ها نوشیدایم را ارزیابی کنیم. نخستین چیز، اولویت اول آنها شنیدهآنچه از آن

 «د!های آلمان بوفروشیدر مشروب

شناختی بسیار جالب است. در تحلیل نهایی، کارگران فهم این انتظار در تحلیلی روان

ا را هها طوری خارجیشدند. آنآلمانی قویاً علیه کارگران خارجی تبعیض قائل می

طور دادند که گویی حیوانند. و یکی از چیزهایی که کارگران اسپانیایی بهنشان می

خشد بها میای متفاوت با کارگران آلمانی را به آنبطهکردند راناخودآگاه حس می

ها در لحظاتی بود که در حال نوشیدن آبجو بودند. این همچنین راهی پیوستن به آن

ها دوست ها بود تا مورد احترام واقع شوند، چیزی را انجام دهند که آلمانیبرای آن

ها این بود به من گفت که آنای که تحقیق کرده دارند انجام دهند. کارگر اسپانیایی

 توانستند مستقیماً روی جذبشان حذف کردند چراکه نمیانتظار را از برنامۀ تعلیم

 نوشیدند.ها آبجو میها با آلمانیفروشیای کار کنند که در مشروبکارگران اسپانیایی

س پآموزگار اسپانیایی س-ها متوجه شدند انتظار دوم ورق بازی کردن بود. کارگرآن

ها ای شدیم. به آنپائولو، ما پنج معلم در همۀ انواع بازی ورق حرفه»به من گفت، 

آموختیم و زمانی که آماده شدیم شروع کردیم هر شنبه، هر یک از ما، به خانۀ یک 

ارگر دیدیم، پس ما هر هفته بیست و پنج ککارگر رفتیم، جایی که پنج کارگر را می
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ه کردن بکردم، گاهی بدون نگاهی که ورق بازی میدیدیم. زماناسپانیایی را می

کارتم را برداشتم، روی میز گذاشتم، و »شناسی بود!( )او چنین روان« هایشانچشم

سپس »ه؟( العاده است، ن)فوق« دانی هفتۀ گذشته در مادرید چه اتفاقی افتاد؟گفتم، می

ها نکردن به آبدون نگاه ها از من پرسید، چه اتفاقی افتاد؟، و من همچنانیکی از آن

ای دادن یک اعتصاب برگفتم، گروهی از کارگران را به دلیل تالش برای ترتیب

ازاینکه این را گفتم سکوت همه جا را فرا های بهتر را به زندان انداختند. پسدستمزد

العاده بود، یکی از آموزگاران من )این مرد فوق« گرفت. من هم ساکت بودم، چرا؟

نکه این را بداند، شاید یکی از پنج یا شش آموزگار بسیار خوبی که در چنین بدون ای

چرا باید این سکوت را بشکنم؟ من دلیل داشتم، چراکه »ام.( هایی داشتهموقعیت

ادامه  ای سیاسی. ما به بازیکردم، مسئلهای بسیار بسیار دردناک را معرفی میمسئله

دیگر، سکوتی دیگر. زمانی که بازی را تمام  ایدادیم. بعداً، کارتی دیگر، مسئله

 «ها خواستند بیشتر صحبت کنند.کردیم، آن

انگیز از چگونه آغازکردن بود. معلم آموخت چطور واقعیت این برای من مثالی شگفت

 دهدرا بخواند، تغییر عملش بواسطۀ آنچه در عمل آموخته بود. همچنین نشان می

گوید که کند. آن دوگانۀ سنتی میم جدا نمیچطور آموزگار پژوهش را از تعلی

پژوهشگر آموزگار نیست و آموزگار پژوهشگر نیست. این بسیار مخرب است. 

ک بخش شود که دانشی عمیق از یهایی تقسیم میپژوهش بیشتر و بیشتر به تخصص

است « دانشمند»آموزد، جایی که فرد پژوهشگر یا چیزی بیشتر دربارۀ کلیت به شما نمی

یط که معلم در شراکند، زمانیکه دستانش را به واقعیت آلوده نمی« پردازنظریه» یا

 کند.آموزش پژوهش نمی

ک کننده بود. او اطالعات یپرداز و هم یک عملکارگر اسپانیایی هم یک نظریه-معلم

 ساخت. پژوهش اوتر آموزش مرتبط میگرفت و آن را به مسئلۀ بزرگبخش را می



 پداگوژی برای رهایی    270

ساخت، اینکه چگونه فرد سلطه را آشکار میراییِ آگاهیِ تحتهمچنین تقلیدگ

سلطه تحت ازاینکه افرادخواهد سلطه را تکثیر کند. به این معنا که پیشسلطه میتحت

خودشان را در مبارزه برای غلبه بر احساس حقارت تجربه کنند، وابسته به تقلید 

ها در راه آلمانها تمایل زیادی برای نوشیدن همقدرتمندی هستند. آن

 های آلمانی دارند.فروشیمشروب

انداخت که  1نان و شکالتاین داستان مرا به یاد کارگری ایتالیایی در فیلم      ایرا

ان هایشفروشیها در مشروبسوییسی-خواست مدام در حال نوشیدن همراه آلمانیمی

 باشد، او حتی موهایش را طالیی رنگ کرده بود!

ین فیلم را در ژنو دیدیم، هرجایی که این فیلم اتفاق افتاده است، احساس ما ا     پائولو

 العاده.شدید حقارت آنجا وجود دارد، داستانی فوق

داستان فرانکفورت دربارۀ نژادپرستی است، البته همچنین دربارۀ اینکه چطور      ایرا

دهند. ار میشان قرآموزانوگو خودشان را در شرایط دانشمعلمان برای آغاز گفت

جز دانش حقیقی، آگاهی، برند بهها هرآنچه که نیاز دارند را با خود به کالس میآن

ی ها پژوهشی بنیادین رویابی به آن دانش، آنشان. برای دستآموزانو انتظارات دانش

 شان را آغاز کردند.آموزانفرهنگ دانش

ام بخش باید انجش رهاییدر کنار پژوهش بنیادین، چه کار دیگری برای آغاز آموز

دی. یا نمایۀ موسسه اشاره کر« نقشۀ ایدئولوژیک»ازاین، تو به ای پیشدهی؟ در مکالمه

رها، ها، اقتداکنی، گروهای است که روی آن کار میاین پژوهش روی قلمروی سیاسی

 کنی چه چیز دیگری باید به خودت بگویی؟مسائل، و ساختار. وقتی شروع می

 

 

                                                           
1 Bread and Chocolate 
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 عملی برای روز اولکار دستور

آموزگار،  مثابۀ یکازهمه، باید این را بدانیم که کار ما، فعالیت ما بهپیش     پائولو

برای تغییر جهان کافی نخواهد بود. این برای من اولین چیز است که وظیفۀ آموزشی 

آل نکنیم. اما، در همین زمان، الزم است بدانیم با انجام برخی کارها درون را ایده

ه هایی که بهای خوبی کنیم. نیاز داریم محدودیتتوانیم کمکای مدرسه میفض

ها طور نسبتاً شفافی بدانیم. فراروی از محدودیتعنوان یک آموزگار داریم را به

ها واقعیت را تغییر دهیم. برای مثال، خواهیم همراه آنتواند مردمی را بترساند که میمی

کالی طور رادیخواهیم بهگرا، اینکه اعالم کنید ما میدر کارکردن میان دهقانان بنیاد

ا چیز رها اعتقاد دارند خدا همهتواند هولناک باشد. آنمان را تغییر دهیم میواقعیت

ن دادها تنها آزمونی توسط خداست برای نشانساخته است، پس شرایط سخت آن

 است، یک محدودیت، یکها این میراث واقعیتی عینی شان به او. از دیدگاه آنعالقه

خواهی علیه سرنوشت. اگر دربارۀ تغییر سرنوشت صحبت کنی، مانند این است که می

دۀ فقدان دهنای نشانداری. چنین اشتباه تاکتیکیخدا انقالب کنی، نه علیه سرمایه

؛ دانستندهای موقعیت را نمیها محدودیتبخش است. آنصالحیت آموزگاران رهایی

 اند.دقت مورد پژوهش قرار ندادهشان را بهها قلمرویآن

ها آموزانی که همراه آنام را در مقابل دانشدوماً، و لزوماً، نیاز خواهم داشت فروتنی

کنم، افزایش دهم، نه به عنوان یک تاکتیک، که به عنوان یک الزام. منظورم کار می

اگر  دانم.ه چیزی میچیست؟ البته، نیاز دارم مطمئن باشم که مقداری دانش دارم، ک

توانم یک معلم باشم. اما، آنچه باید بدانم این است که بااینکه احتماالً دانم، نمینمی

ها نیز قادر به دانستن هستند، و زمانی که من دانم، آنآموزانم میچیزی بیشتر از دانش

 هاییخواهم روشدانند. میکنند از قبل بسیاری چیزها را میرا در کالس مالقات می

 دانند را در کالس نشان دهند.آموزان بیابم که آنچه میرا برای دانش



 پداگوژی برای رهایی    272

شناسم را بازشناسی کنم، تا حدی که سوماً، باید شفاف باشم که نیاز دارم آنچه می

شناسند. همچنین باید شفاف باشم که آموزان همراه من و در میان خودشان میدانش

ام، شناخت که من پیشنهاد کردههای قابلهها برای تجربۀ برخی ابژنقطۀ شروع آن

هایی داشته تواند فهم من از آن ابژه و واقعیت باشد. به این معنا که معلمان باید نشانهنمی

شان را متفاوت از واقعیت معلمان فهم آموزان چطور واقعیتباشند دربارۀ اینکه دانش

س شان از کالین انتظاراتترکنند. همچنین، نیاز دارم بدانم که برخی از اصلیمی

ها کدامند؟ این اند تا با من کار کنند؟ رویاهای اصلی آنچیست. چرا این ترم آمده

ها، و مشکالتی که در فهم ها، زبان آنکند سطوح درک آنچیزها به من کمک می

دهد بفهمم چه زبان آکادمیک دارند را بفهمم. این لحظات نخست به من اجازه می

کنم،  ها کمکدر مطالعۀ متون دارند. این برای من الزامی است که به آننوع مشکالتی 

 ها.هاست، اما صحبت همراه آنها نیست، صحبت با آناما وظیفۀ من تنها کمک به آن

م. نیاز مان انتقادی باشوبیش دربارۀ چگونگی کارکرد جامعهچهارماً، همچنین باید کم

معه دارم، تا بفهمم چطور آموزشی که درگیر های مختلف کار جابه فهم انتقادی روش

کند. در تحلیل نهایی، خودمان را آن هستم در زمینۀ جهانی و در زمینۀ کالس کار می

های دهیم که درگیر فرایند تغییر اجتماعی شویم. در کنار جنبشتا حدی تغییر می

داکردن جیابیم. ای بسیار پویا برای تغییر را میاجتماعی برای دگرگونی، لحظه

 تغییر اجتماعی از عمل آموزشی ما اشتباه است. های جهانیِپویایی

ویژه در ارتباط آموزش با قدرت در شناسد، بهیک مسئله در بازشناسی آنچه معلم می

 مرتبط است. کتابی خوب برای« استعداد»های و آزمون« استعداد»جامعه، به ایدئولوژی 

ازاین ذکر کردی اثر بیزرت به نام پیشخواندن در این رابطه کتابی است که 

. او بحران بورژوازی پس از گرفتن قدرت از 1ایدئولوژی، زبان طبقاتی، و آموزش
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وجه ساختن سرنوشتت بدون ت»کند. ایدئولوژی طبقۀ اشراف را به خوبی توصیف می

ور ما، چطشد. ا« تولد اشرافی»جایگزین مفهوم  ،ای از موفقیتبه عنوان نشانه« به تولد

چطور  شان را توجیه کند؟داشتن کارگران در جایگاهتوانست نگهبورژوازی سپس می

کنند؟ داری کارگران اندازۀ نخبگان پیشرفت نمیتوانستند توضیح دهند در سرمایهمی

را کشف کردند. و علم بالفاصله آنجا بود تا کمک کند! علم « استعداد»ها ایدۀ آن

ودکان طبقۀ رسید کنظر نمیکشف کرد. متاسفانه، به« داداستع»هایی برای تایید آزمون

ز به مشکوکم. برای آغا« استعداد»ی از خود نشان دهند. من نسبت به «استعداد»کارگر 

هایم تامل کنم، آموزان و اندیشهتوانم دربارۀ دانشبخش، میعنوان آموزگاری رهایی

 کنم.چه فکری می« استعداد»و از خودم بپرسم دربارۀ 

 مان را بیازماییم. چالش آموزگارانچیزی دیگر، ما روشنفکران باید ماهیت زبان ویژه

ی مان در آکادمهایای است که از آموزشکردن گفتار انتزاعیبخش دگرگونرهایی

، که هنوز دقیق و انتقادی باشیممان درحالیایم. بازکشف زبانبورژوازی به ارث برده

طور رادیکالی دموکرات ای که بهکه زبان جدید جامعهخواهد. بدین معنا شجاعت می

روشنفکران انتزاعی و زبان طبقۀ کارگر نیز نخواهد بود. زبان « رقص کلمات»است 

دیگری باید به عنوان بخشی از فرایند تاریخیِ دگرگونیِ انقالبی ظهور کند. یافتن آن 

ا گفتمانی را بشکنند و ب شانآموزش گراییِزبان نیازمند این است که روشنفکران نخبه

له گیرد مقابکند یا در آکادمی پاداش میها را تضمین میحاضر منزلت آنکه درحال

 کنند.

همچنین، باید کار کنیم تا تجاربِ کالسیِ خوبی در مطالعۀ متون داشته باشیم، چیزی 

وان راهی نها را به عکه معلم در ابتدای کار باید موردتوجه قرار دهد. باید مطالعۀ کتاب

ۀ رفتن بواسطدیگر برای خواندن جهان ادامه دهیم، عالوه بر خواندن جهان بدون پیش

دهد، آموزان ارتباط با واقعیت کشور را میها به دانشها. چطور خواندن کتابکتاب
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ردن به کها، گوشها و روزنامهها؟ این نیازمند مطالعۀ کتابتنها واقعیت بالواسطۀ آننه

های مردم در خیابان است. معلم نیاز دارد کردن به صحبتو رادیو، و گوشتلویزیون 

که بواسطۀ خود آموزان را بواسطۀ متون بخواند همچنانبداند چطور واقعیت دانش

نیست، ثابت و کامل، انتظارکشیدن برای معلم تا  دروغخواند. واقعیت یک واقعیت می

ورد، مانند یک تکه گوشت. نه! واقعیت آموزان بیاآن را مانند یک بسته برای دانش

 یک شدن است، نه یک چیز ایستا.

توانم دربارۀ مردی از برزیل به عنوان مثالی از خواندن واقعیتی در حال تغییر، می

العاده، کارگری که رئیس حزب کارگران است، صحبت کنم، رهبری جوان و فوق

های کمی لوالی معروف. او تنها سال، «1لوال»شده است، در ایاالت متحده نیز شناخته

در مدرسۀ ابتدایی درس خواند، اما برای من او یکی از بهترین خوانندگان واقعیت 

ای، نه حتی دبیرستان. اما، او امروز برزیل است، بدون انجام هیچ مطالعۀ دانشگاهی

ر یشتکند، بیشتر و بخودش را به عنوان رئیس حزب قویاً در عملی سیاسی تجربه می

ر برنامۀ هایی که از او دفهمد. زیباست ببینید او چطور به پرسشوضعیت برزیل را می

، چطور کندمداران بحث میدهد، چطور با دیگر سیاستشود پاسخ میتلویزیونی می

 گذارد، و با روشنفکران بسیار خوبی در یک حزبمسائل را با روشنفکران به بحث می

در مواجهه با لحظات تاریخی کشور احساس امنیت  کند. اویا احزاب دیگر کار می

 کند.می

ی ای تلویزیونی که در آن روشنفکرروزی دیگر با لوال صحبت کردم، پس از مکالمه

دانم زمانی برانگیز است، چراکه میلوال، این برای من تعجب»بسیار خوب به او گفت، 

اریخی برزیل صحبت برای مطالعه نداری، اما همچنان بسیار جدی دربارۀ لحظۀ ت

ز آن پس ا« خوانم.من واقعاً نمی»سپس، لوال گفت، « ویژه وضعیت امروز.کنی، بهمی
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لوال، تو برای من یکی از بهترین »به او گفتم که با او مخالف هستم. من گفتم، 

خوانندگان برزیلِ امروز هستی، اما نه خوانندۀ کلمه، خوانندۀ جهان. به این معنا که تو 

فهمی که فهمی، تا حدی میخوانی. آن را میسازیم را میکه ما هر روز میتاریخی 

ال توانی بگویی که تا به حخوانی. میسازی. لطفاً، دیگر نگو که نمیآن را نیز می

 «خوانی.ای. اما تاریخ را میها را نخواندهکتاب

س آماده الکنم این چیزی است که ما نیز به عنوان معلمانی که برای کسپس فکر می

شویم باید برای آن تالش کنیم. این به معنای تقلیل تجربۀ ضروری آکادمیک می

ای است که میان خواندن کلمات و خواندن جهان ایجاد شده نیست، بلکه تقلیل فاصله

لی ها را به نوع تامآموزان است که توجه آنهایی به دانشاست. این به معنای ارائۀ مثال

ا فهم کنیم یک ابژه رکند، اینکه وقتی تالش مین هستیم جلب میکه در حال انجام آ

 کنیم.کنیم چطور از کلمات استفاده می

کنیم، معلم برای انجام این کار، در کنار توجه دقیق به کلماتی که در تحلیل استفاده می

گویند کامالً محترمانه برخورد کند. برای مثال، برای آموزان میباید با آنچه دانش

کند، چیزی تحت عنوان سواالت احمقانه از سوی علمی که در کالسی آغاز میم

ها سزاوار هایی از سوی معلم وجود ندارد. همۀ پرسشآموزان و چنین پاسخدانش

دادن هستند، و ممکن است هرگز پاسخ را نداشته باشیم، اما احتماالً یکی از پاسخ

 احترامی اجتناب کنیم.اندیشی و بیها را داریم. باید از جزمپاسخ

آموزان نیازمند ترویج توسط معلمانی است گرفتن اظهارات دانشعادت جدی     ایرا

های بزرگ هستند. هنگام تدریس به کالس« پوشش طرح درس»که تحت فشار 

آموزان بسیار زیاد و طرح درسی طوالنی توجه به کلمات و نیازهای ها و دانشکالس

آموزان اغلب اظهارات دانش کند. همچنین،آموز را برای معلمان سخت میهر دانش

تابی یتواند بسادگی میها بهاظهارات آن شکلهای غیراستاندارد، پس لنگد، زبانمی
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زدگی، بخش بیاناتی دربارۀ جنسیتمعلم را برانگیزد. حتی بیشتر، معلمان رهایی

حوصلگی نسبت به مطالعات ، بی«کمونیسم»نژادپرستی، و وسواس مربوط به 

ال دنبشنوند. اگر معلم بهو عشق مقلدانه به ثروت و قدرت می روشنفکری جدی،

 آموز است، آگاهیِ منفی باید جالدریافت اطالعات معتبر دربارۀ سطوح اندیشۀ دانش

داده شود، یا اجازۀ جالدادن به آن داده شود، یا برای جالدادن برانگیخته شود. اظهارات 

های مشروع برای مطالعه، به عنوان ژهزده باید به عنوان ابنژادپرستانه و جنسیت

ت توانی با ساکآموز، بیرون کشیده شود. چطور میهای معتبر از آگاهی دانشبخش

 چیز مطالعه کنی؟داشتن همهنگه

ها باید مجاز شمرده شوند، اما یک چیز که برای آموزگار بله، همۀ پرسش     پائولو

آموزان از برخی انشناممکن است مجازدانستن تجاوز د« دموکراتیک»

آموز اجازه دهید اتاقی را تخریب کند هاست. ناممکن است به یک دانشمحدودیت

لم ای وجود داشته باشد. آنچه معهای رفتاریو معلمی را بیرون بیاندازد. باید محدودیت

آموزان است تنها کردن دانشها برای خفهتواند انجام دهد استفاده از محدودیتنمی

 کنند.لیل که متفاوت از معلم فکر میبه این د

زبان  در استفاده از« گرحیله»در دانشگاهم، دانشجویان بسیار زیرک هستند،      ایرا

های معلم را روان کنند سیاستنشینند و تالش میای. در آغاز دوره محکم میمحاوره

شگاهم ن در دانها متفاوت از معلم باشد، بسیاری از دانشجویاکنند. اگر ایدئولوژی آن

تمایل دارند ساکت بمانند، بازی را سرد کنند، و درون منطقۀ جنگی سُر بخورند. اگر 

آرایند. زمانی که مقاله شان را به واژگان سیاستِ معلم میصحبت کنند، کلمات

کنند ایدئولوژی معلم را تکثیر کنند تا نمرۀ خوبی بگیرند. نویسند نیز تالش میمی

شجویان انتظار نمرات کمتری را برای مخالفت با معلم دارند، یا به بینی؟ این دانمی

 روند. آنچه در اینمی« پیش»ها از طریق موافقت با رئیس یا معلم عبارت دیگر، آن
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دهم هیچ تنبیهی برای کنم، در ابتدای ترم، این است که نشانموقعیت تالش می

رف با من وجود ندارد. این مخالفت با من، و همچنین هیچ پاداشی برای موافقت ص

ای مرا هدهم. در کالس، به هر دانشجویی که ایدههای مختلفی انجام میکار را به شیوه

یستم. دهم. من تاییدکنندۀ تقلید نتقلید کند با لحن خودش مستقیماً واکنش نشان می

بندی کنم، که توسط دانشجو کلمههایی دربارۀ موقعیت خودم مطرح میسپس، پرسش

ها برای نمره را به چالش بکشد. اگر دانشجویان کاریِ من توسط آنه است، تا دستشد

دهم، اما در های من بنویسند، من هم همین کار را انجام میهایی در تقلید از ایدهمقاله

دفاع » ای که از آنهایی بنیادین دربارۀ ایدئولوژیها، پرسشنوشتن پاسخ به مقالۀ آن

شده توسط من به دانشجو های نوشتهمقاالت تقلیدی و پرسش پرسم.می« اندکرده

کند که دفعۀ بعد عمیقاً به مسائل فکر کند. از دیدگاه معکوس، اگر یک اصرار می

ای بنویسد یا اظهارنظری مخالف با دیدگاه من بکند، با بحثی نفر به نفر دانشجو مقاله

یا  گذارم،خوانم و به بحث مییکنم. در عوض، مقاله را برای کالس مبه او حمله نمی

 کنم.مان ارائه میاظهارات او را به عنوان موضوعی برای پژوهش

شان تقلید کنند تا نمرۀ خوبی دانند چطور از ایدئولوژی معلمچراکه دانشجویان می

ن است. های نخستیبگیرند، این دلیلی دیگر برای اهمیت خودداری کالمی من در هفته

راکه مقدار انگیزم، چن، بیشتر ایدئولوژی واقعی دانشجو را برمیکردبا کمتر صحبت

های جعلی به دانشجویان انتقال ام را برای ساخت موافقتکمتری از ایدئولوژی

جام دهم انتر از آنچه اکنون انجام میدهم. امیدوارم توانسته باشم این کار را موفقمی

م یا آنچه برای مطالعه به کالس شنوداده باشم. اغلب نسبت به آنچه در کالس می

شوم و بیشتر دهد بسیار مشتاق میبرم، یا متنی که یک دانشجو به گروه پیشنهاد میمی

م. یا دهکنم، و مواد زیادی دربارۀ دیدگاهم به دانشجویان میاز آنچه باید صحبت می

یان وام، یا هنوز توسط اظهارات دانشجاینکه روزی برای شنیدن بادقت بسیار خسته
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کنم. گاهاً این هیجان خود دانشجویان را ام،  پس بسیار صحبت میتحریک نشده

مرا  سادگی کلماتکنم که بهکند، و باقی اوقات مقاالتی دریافت میتحریک می

 اند.رونویسی کرده

خودم  کنم و بهکنم، متون مدرسۀ سنتی را بازبینی میزمانی که یک ترم را آغاز می

لط مس آموزان برای رفتار در برنامۀ آموزشیِچگونه معلمان و دانشکنم یادآوری می

انند، خوکنم چیزی را بخوانم که دانشجویانم میاند. همچنین تالش میاجتماعی شده

به رادیو گوش کنم، تلویزیون و فیلم نگاه کنم، همانطور که قبالً پیشنهاد کردی، 

م اما اای که در آن رشد کردهی تودهها را مطالعه کنم، فرهنگپائولو، تا واقعیت آن

 اکنون متفاوت از فرهنگ من است.

 وگو: ساختن آیندۀ ممکنتخیل در گفت

مان را با بحث دربارۀ بینش و تخیل به پایان برسانیم. اغلب دربارۀ بیا صحبت     ایرا

 وگویی بر تفکر انتقادی، دانشکنی. اما، روش گفتی سیاسی ما صحبت می«رویا»

کند. مایلم اکنون دربارۀ تخیل در قالب انتقال ی، و پژوهش اجتماعی تاکید میتاریخ

 مان صحبت کنم. چطور تخیل و بینش منابعیمان به واقعیت در عملی دگرگونی«رویا»

 بخش هستند؟برای آموزش رهایی

ای برای ساخت اسطوره در اختیار ای مانند جامعۀ من، منابع گستردهدر جامعه

های ها و مجالت، مدارس، ورزشتند: رادیو، تلویزیون، روزنامهتشکیالت هس

های سیاسی. فرهنگ مسلط های نمایش مانند کمپینای، موسیقی، صحنهحرفه

دهی به شیوۀ تفکر مردم دربارۀ گذشته، ابزارهای بسیاری در اختیار دارد برای شکل

نترلی عنوان کردم بهحال، و آینده. در این جنگ فرهنگی بر سر آگاهی، بر تخیالت م

شود. نظم کنونی جامعه تا زمانی که بر ها برای قدرت سیاسی نظارت میبر تمرین آن

مراتبش را در تواند سلسلهفرایند سیاسی، شامل تخیل سیاسی، سلطه داشته باشد می
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از  ای متفاوتآینده امتداد دهد. پروژۀ دگرگونیِ اجتماعیِ ما شامل پیشبینیِ جامعه

ای آگاهی را با شود. برای جلوگیری از این، فرهنگ تودهنون داریم میآنچه اک

یشبینی ها را، برای پکند که توانایی تخیل جایگزینها و تصویرهایی احاطه میاسطوره

نکه برد. انتظار ایکنیم، از بین میتاریخی متفاوت از آنچه اکنون در آن زندگی می

ه برای ای است ککند نوعی از ناامیدی تودهکنونی برای همیشه امتداد پیدا  سیستم

 نخبگانی که اکنون قدرت دارند کارامد است.

خیلِ کند بلکه تتنها واقعیت را پنهان میدر تحصیل، ابهامِ برنامۀ آموزشی رسمی نه

بینیم، ساختارها ما را کند. آینده را در قالب روابط کنونی میمخالف را مسدود می

اند. برای نجات تخیل و بینش، ازاین ما را غرق کردها پیشهکنند، ارزشمحدود می

عنوان منابعی مخالف برای درک و ایجاد تغییر، پداگوژی ها بهبرای تمرین آن

تا  تواند به دانشجویانبخش نیاز دارد تفکر جایگزین را برانگیزد. این میرهایی

 را عرضه کند. ایهای پوشاننده و تصاویر فرهنگ تودهحدودی فاصله از پیام

 آموزان و معلمان پیشبینیِ واقعیتتفکر انتقادی آنجا به تخیل نیاز دارد که دانش

تواند به عنوان منبعی برای اخراج کنند. تخیل میاجتماعیِ جدیدی را تمرین می

ایدئولوژی مسلط و گشودن فضایی در آگاهی  برای تفکر متعالی تمرین شود. در 

طورکلی تخیلی باشند. خواهم بهآموزان میهم از دانشدهایی که تعلیم میدوره

ه نامید« بازسازی»شوند که طورمرتب شامل لحظاتی میهای اجتماعی ما بهپژوهش

ای هایی را برای مسائل اجتماعیخواهم جایگزینآموزان میکه از دانششود، جاییمی

ه در آینده. کالسی ک هایحلاند تصور کنند، به عنوان مدلی برای راهکه کشف کرده

پیا برانگیز نیست که اتوپیایی داشته باشد. اتورود تعجباین کار بیشتر پیش می

 ها است.ها در تعدادی از دپارتمانموضوعی در دسترس برای طراحی دوره
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فکر انتقادی توانند از تزدن، و بینش نمیکنم که تخیل، حدسبله، اما فکر می     پائولو

زدن است. جایی است که در آن بینش برای من تقریباً حدس جدا شوند. یعنی

گوید چیزی کشند. چیزی است که به من میاحساساتم برای پیشبینی مرا به چالش می

کنم، ایرا، هرچه بیشتر قادر در آنجا وجود دارد، یا چیزی در حال آمدن است. فکر می

 ود.خت دقیق خواهیم ببه افزایش حساسیت در خودمان باشیم، بیشتر قادر به شنا

م. توانیم در سطح بینش متوقف شویم. باید با ابژۀ بینش با دقت رفتار کنیحال، نمیبااین

ت، شان دگرگونی اجتماعی اساین نیز یکی از وظایف روشنفکرانی است که انتخاب

های سیاسی را تمرین کنند، نه با ارائۀ سمینارهای معمولی، بلکه بیشتر تا دقت در بینش

های رون تجربۀ روزمرۀ حزبی سیاسی. روشنفکران، مردم کارگر، و رهبران جنبشد

ها نیاز دارند چیزهای مختلفی که شان دانش دارند. آنسیاسی همه به اندازۀ بینش

دانند و آنچه درک کنند را به اشتراک بگذارند. آنچه میشناسند و درک میمی

های ه جنبشتوانند بیی که روشنفکران میهاکنند دقیقاً یکسان نیست. یکی از راهمی

ص عنوان متخصپذیر کردن دانش خاصی است که بهاجتماعی کمک کنند دسترس

 در یک رشته در اختیار دارند.

نند. دارانه عرضه کتوانند اطالعات علمی دربارۀ شیوۀ تولید سرمایهروشنفکران می

کند. کار می چگونه سیستمنند داطریقی، کارگران و رهبران طبقۀ کارگر میببین، به

تند، های استثمار هسدانند که ابژهدانند. کارگران میدر سطح درک این را به خوبی می

ون شود. آنچه اکنها گرفته میگیرد، از آنها مورد استثمار قرار میکه قدرت کار آن

ات. ییابی به مفاد واقعمنظور دستالزم است، فراروی از حساسیت واقعیت است، به

بینش در این فرایندِ شناخت برای من کامالً ضروری است، تا زمانی که در آن سطح 

توقف نکنیم، بلکه از آن فراتر رویم. این مانند زمانی است که اتوبوس بینش را پیش 
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فاده رفتن نیاز داریم از وسیلۀ متفاوتی استراه برای پیش رانیم اما در برخی از لحظاتِمی

 کنیم.

واسطۀ بینش که برو را ببینی، همچنانتوانی پیشموارد، بواسطۀ تخیل نیز میدر برخی 

« خارج از جایگاه»توانیم به جنبۀ اتوپیایی برویم، برای کسانی که توانی. اکنون، میمی

ثیف های کبودن به معنای مردی دیوانه با ریش«پیامبر»خندد( برای من، هستند! )می

معنای قویاً در زمان حال بودن است، پاهایت روی زمین  نیست، یا زنی دیوانه. این به

د. زمان حال را شوای که پیشبینی آینده تبدیل به چیزی عادی میگونهمحکم باشد، به

توانی آیندۀ ممکنِ دگرگونی را تصور کنی. تخیل در این شناسی، میبه خوبی می

 و و خوانندگان احتمالیتوانم برای تشانۀ رویاهاست. در این لحظه، میبهسطح شانه

شدت مان داستانی دربارۀ پیشبینی تاریخ را تعریف کنم که وقتی آن را شنیدم بهکتاب

 متاثر شدم.

امیلکار »کردم که از نزدیک با چند سال پیش، در بیسائو بودم، و با مردمی صحبت می

و صحبت ا در جریان مبارزۀ انقالبی کار کرده بودند. در یک لحظه، زنی که با« کبرال

ا رفیق کبرال جویان در نشستی بپائولو، یکبار با گروهی از ستیزه»کردم به من گفت، می

یشرفت را پبخش روبهکرد جنبش رهاییکرد و تالش میبودم. کبرال با ما صحبت می

 کردن برخی نکات، او ناگهانارزیابی کند. پس از یک ساعت مباحثه، پس از روشن

ه ما گفت، حاال بیایید رویاپردازی کنیم. و سپس با چشمان هایش را بست، و بچشم

بسته شروع به صحبت کرد. او دربارۀ آنچه صحبت کرد که بعد از استقالل در 

بیسائو باید باشد. اما او حتی به سمت برخی جزئیات سازمان کشور، بوروکراسی، گینه

 بعد از سی یاکردند. که دیگران در سکوت گوش میمردم رفت درحالیو آموزش، 

جویان هایی در رویا، به صحبتش پایان داد و یکی از ستیزهچهل دقیقه از چنین صحبت

خطر کرد و سوالی از او پرسید. او پرسید، رفیق کبرال این یک رویا نیست؟، کبرال 
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هایش را باز کرد، به او نگاه کرد، خندید، و گفت، بله این یک رویاست، یک چشم

ه رویا البی کانقچه فقیر است  ن داد:را با گفتن این حرف پایا رویای ممکن. و جلسه

 .«ندارد

ت. این لوحانه اسگراییِ سادهآلاین تخیل است. این امکان فرارفتن از فردا بدون ایده

کردن فرداست. کردن حال و اعالمای دیالکتیکی بین محکوممثابۀ رابطهاتوپیاگرایی به

ست اپردازی امروز. مسئله همانطور که کبرال گفت، این ابرای پیشبینی فردا بواسطۀ روی

که رویا ممکن است یا نه؟ اگر کمتر ممکن است، مسئله برای ما این است که چطور 

 آن را بیشتر ممکن کنیم.
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