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 هچکید

 

واکاوی پراکسیس زنان زندانی در مراکش، عراق و ایران، به  1هاییادنگاریاین مقاله از طریق خواندن 

با خشونت  یزنان بوم یمواجههبستر را در  هایادنگاری نیما اپردازد. ایجاد همبستگی می تیفمینیستی فراملی

رهنگچندف یگرایانهبرالیل هایبه چالش کشیدن پنداشت أملو ت هدف از مرور. کنیممرور میدر کانادا  یدولت

، یگریاست که با جنگ، نظام یزنان یزندگ یند گذارادادن فرپیوند و  2شدن عجینو یافتن  کاناس، ییگرا

است که چگونه خاطرات را  نیااز این رو، پرسش مورد نظر ما . دست به گریبانندو فقر  ت، خشونینژادپرست

، یدموکراس برالیو ل یگریاستعمار و مهاجرت، نظام نیب یگمشده یوندهایو پ میبخوان خیدر متن تار

 تیکانادا و موقع خیرا در متن تار هاییادنگار میتوانیچگونه م م؟یکن دایرا پ ید فرهنگو چن ینژادپرست

یبحث م 3مردمی هایپداگوژیبا  ارتباطژانر خاطرات در پیرامون مقاله  نیدر اما  م؟یمعاصر بخوان کیتیژئوپل

از تحلیل ما به ها که آن یاصل نیدر مورد مضامما است، مد نظر پردازیم که ی میخاطراتبه توصیف ، میکن

 یزنده هایعنوان متن این خاطرات به. میکنیم یها را بررسآن یتالق یهاو راه میکنیبحث م وجود آمده،

ید مافرا یصدا قیرا از طر یخیو تار یاجتماع امر ، ماگری. به عبارت دشوندخوانده می خیجامعه، فرهنگ و تار

 نیآفرتحول اینهیبه عنوان گز یادنگاری پداگوژی بسطو  یادنگاریآموزش  هایامکان واکاویهدف ما . میخوان

 آموزش بزرگساالن است. در

 

 مقدمه

.است ی فروتنیزمینهماندگار در  درسی ،کمدست، یامهنایزندگ اثر یمطالعه  

                                           
1 memoirs 

2 integration 
3 public pedagogies 
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(Smith & Watson, 2010, p. xiv) 

 

 هیاشکال مختلف خشونت عل ادبیات پیرامون لیو تحل یگانی، بایسازمستند اتیاز ادب رشدیی روبهمجموعه

نجات مقاومت و  یکه زنان برا پردازدمی یمتنوع یهاوهیشبه ترسیم  یارشتهنیب اتیادب نی. اوجود داردزنان 

 شکنددر هم میرا  وابطدهد که خشونت رینشان م 4دانش یمجموعه نی. ارندیگیخشونت به کار م یافتن از

 یاد آوردندهد که به یخشونت نشان م پیرامون یستینیحال، مطالعات فم نیبا ا .بردیم نیو جامعه را از ب

 Osborne, 2014; Smith) .است یجامعه ضرور یبازساز فرایندمقاومت، بهبود و  یخشونت برا یاتتجرب

& Watson, 1998) در مورد ، اورندیب ادیکه افراد بتوانند با هم به یابد میاستقرار  از نو یجامعه زمان

 کنش کردن لیتوانند با تبدیم هاجماعت. افراد و شاهد بگیرند زینرا  گرانیخود شهادت دهند و د اتیتجرب

زنده سند این  .ایجاد کنند مندی، حس هدفیاجتماع عمل یزنده برا یسند به یاد آوردن و شهادت دادنبه 

که  است پراکسیسی یکند. مبارزه جمع دیو تجد یابیباز ی رامنافع عموم یبرا یجمع یتواند حس مبارزهیم

 (Nesbit, Brigham, Taber, & Gibb, 2013). کانادا نهفته استدر  آموزش بزرگساالن بخش اعظمدر 

 ضمن، رانیزن در مراکش، عراق و ا یاسیس انیزندان هاییادنگاریما از  کیتماتتحلیل  قیمقاله از طر نیا

 جادیا برای تییفرامل یستینیفم سیپراکس یبه واکاو، آموزش بزرگساالن انتقادی در کردیرواتخاذ یک 

یدر کانادا مرور م یبا خشونت دولت یزنان بوم یمواجهه یزمینهخاطرات را در  نی. ما اپردازدیم یهمبستگ

 افتنیسکان ا ،ییگرااز چند فرهنگ انهیگرابرالیل یهاپنداشت دنی. هدف از مرور و تأمل به چالش کشمیکن

خشونت و  ،ینژادپرست ،یگریاست که با جنگ، نظام یزنان یگذار زندگ ندیادادن فر وندیو پ شدن عجینو 

و  میبخوان خیاست که چگونه خاطرات را در متن تار نیرو، پرسش مورد نظر ما ا نی. از ابانندیفقر دست به گر

 ادیپ ار یو چند فرهنگ ینژادپرست ،یدموکراس برالیو ل یگریاستعمار و مهاجرت، نظام نیب گمشده یوندهایپ

ها اغلب ییکانادا م؟یمعاصر بخوان کیتیژئوپل تیکانادا و موقع خیرا در متن تار هاآن میتوانیچگونه م م؟یکن

 یهادهیبر اساس ا هاآن ملتبا این وجود ، (Brodie, 2008) کنندتأیید می را گفتمان حقوق برابریک 

 یهراسگانهیو ب 5ییگراتی، حما یگری( با نظام2011) یوالب که بنا بر استدالل ساخته شده است یبرالینول

با  انهیدر خاورم یاسیس یاز شباهت تجارب زنان زندان ادیز تمالها به احییاز کانادا یاری. بساستدر ارتباط 

 لیتحل در بردند، متعجب خواهند شد.جان سالم به  6«ییکانادا بومیان  شبانه روزیمدارس »که از  یزنان بوم

به دوم،  یما است. در مرحله یقاتیتحق یمرحله از پروژه نیمقاله اول نیمورد بحث در ا یهاکتاب کیتمات

های مطالعاتی در حلقه «ییکانادا بومیان روزیشبانهمدارس »زندان و  هاییادنگاریخواندن و بحث پیرامون 

شده در دیدانش تول ر مبنایخواندن، آموزش و عمل ب ینحوه ،هاحلقه. ما قصد داریم در این پردازیممی

 .میادهینام «یادنگاریپداگوژی »که ما آن را  فرایندی ؛میکن یرا بررس هایادنگاری

                                           
4 Herman, 1992; Horsman, 1999; Martinez-Salazar, 2008; Riaño-Alcalá & Baines, 2011 

 protectionism:  5داتیاز تول ن،یسنگ یِگمرک یهاوضع تعرفه لهیواردات به وس یهااست که بنا به آن، با سد کردن دروازه یاقتصاد یکردیرو 

 .شودیم تیحما یداخل

 

 
6 Canadian Indian Residential Schools (IRSs) 
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 آموزش. اگرچه اشاره کنیمخود  پداگوژیکیو  ینظر یریگدر مورد جهت یانکتهبه  دیاز شروع، با پیش

 ,Nesbit, Brigham, Taber, & Gibb) یتفکر انتقادیافته تداوم راثیم یبزرگساالن در کانادا دارا

 کمی یطالعهماما ، استدهد( ینشان م یمسئله به طور کل نی)که ا سمینیبا فم قدرتمندیو تعامل  (2013

 قاتیقتحسبکی از  یپایهما بر صورت گرفته است.  خاطرات قیو خواندن زنان و خشونت از طر لیتحل پیرامون

 شبردیپ یبرا ینظرگیری پردازد و از وامیم مردمی هایپداگوژیبه که رویم پیش میآموزش بزرگساالن 

از  یستیمارکس بندی فمینیستیاز نوعی مفصل . عالوه بر اینکندیم تیحما پداگوژی انتقادی و پراکسیس

 ,Enloe) تییفرامل یستینیفمگری نظامی و ضد (Mojab & Carpenter, 2011) دولت، جنگ، خشونت 

2007; Taber, 2009) و  ی، مردساالرتیمتقابل نژاد، طبقه، جنس یرابطه کنیم تا به کشفاستفاده می

 توسط آن یگریکه جنگ و نظام ییهاروش نیو همچن سمیالی، استعمار و امپریدارهیبا سرما سکسوآلیته

آموزش  منتقد معلمانما خود را  بپردازیم. گشاید،شده میینژاد یمردساالر دی)باز(تول یرا برا طیشرا

ی الهام یهاروشاز ما  پداگوژیکی کردی. رومیدانیم یدارهیضد سرمافمینیست  و یضد نژاد پرستبزرگساالن 

کنند، در مقابل آن مقاومت میرهیابی را قدرت  یروابط اجتماع هاکه زنان توسط آن می آموزد و گیردمی

، ی، خشونت دولتیکه در اشکال مختلف نژادپرستبرند؛ روابط قدرتی کنند و از آن جان سالم به در میمی

جهان را  میکنیم یکه ما سعاست  ین معنه آب نیشود. ایمظاهر  هنجاریدگرجنس ای یدارهیمذهب، سرما

 سیپراکس هرامظاز ما  پژوهش، آموزش و نی. بنابراکنندمیگونه تفسیر کنیم که زنان آن را زندگی همان

 شوند. انتقادی محسوب می یستینیفم
 

 یخاطرات فیبه توص م،یکنیبحث م مردمی یهایژانر خاطرات در ارتباط با پداگوژ رامونیمقاله پ نیما در ا

 میکنیما به وجود آمده، بحث م لیها که از تحلآن یاصل نیکه مورد تمرکز ما است، در مورد مضام میپردازیم

خوانده  خیجامعه، فرهنگ و تار یزنده یهاتنخاطرات به عنوان م نی. امیکنیم یها را بررسآن یتالق یهاو راه

 بنا بر استدالل ما. میخوانیافراد م یصدا قیرا از طر یخیو تار یما امر اجتماع گر،ی. به عبارت دشوندیم

برای بازاندیشی در پراکسیس توانند یم نبزرگساال دهندگانشآموزکند که چگونه یزنان روشن م نیخاطرات ا

ما  (Alexander, 2005) درگیر شوند. انتقادی یهایو پداگوژ تییفرامل سمینیبا فم یبه طور انتقادآزادی، 

جنبش، یکش، خشونت، اشغال، نسلگکه بر جن ی مطالعاتیهاحلقهمطالب  دیدجت یجستجو براخالل در 

 یشده توسط زنان زنداندیدانش تول یدو مجموعهتا  میگرفت میمتمرکز است، تصم یریادگیو  یاجتماع یها

 ؛ این دو مورد ازمیادغام کن با هم را «ییکانادا بومیان روزیشبانهمدارس » یو زنان بوم انهیخاورم یاسیس

به ، یابدنمود می یادنگاریدر قالب دانش را که  نیما ابا یکدیگر پیوند دارند.  یخشونت دولتی ربهتج قیطر

و بقا در نظر مقاومت  یادگیری یهاوهیو ش ی، فرهنگ، روابط اجتماعخیخواندن تار یبرا این زندهومتعنوان 

 یو بسط پداگوژ یادنگاریآموزش  یهاامکان یهدف ما واکاو (Mojab & McDonald, 2008)گیریم. می

 در آموزش بزرگساالن است. نیآفرتحول یانهیبه عنوان گز یادنگاری

 

 زنان یادنگاریو مردمی های پداگوژی
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به  جا افتاده است؛آموزش بزرگساالن کامالً  ینهیدر زم یعموم پداگوژی کیفرهنگ عامه به عنوان  واکاوی

ژانرهای مختلف  یهاکتاب .7است وهائدیوکیها و موزلمی، فیونیزیتلو یهامربوط به برنامه نحوی کهبه  ژهیو

صنعت نشر در  کهنیا لیخصوصاً به دل گیرند؛قرار میمصنوعات فرهنگ عامه  یدر زمره یاندهیطور فزاه ب زین

به پدیده تبدیل  سریال خود  هایکتابتولید  راًیاخ (Zipes, 1979/2002). شده است ییکاال یسطح جهان

 ,Petersenو  8های گرسنگیبازیدر رابطه با   ,2013Taber, Woloshyn, & Laneاند. )برای مثال شده

انجام  اتیاز ادب یریادگی تحقیقاتی پیرامونآموزش بزرگساالن  ینهیزم در (9ومیشگرگدر رابطه با  2012

دهندگان آموزشرسد میبه نظر  (Gouthro & Holloway, 2013; Jarvis, 1999) .شده است

 ,Rak) حقانیت ی ماننددر رابطه با موضوعاتاین ژانر اگرچه  اند؛نپرداخته یادنگاریتا کنون به ژانر  بزرگساالن

قرار گرفته  واکاویمورد  یاشهیکل یهاشی( و نماWoodward & Jenkings, 2012) یگری(، نظام2012

به  10نگاری داستان ق پیرامونیتحقدر تالش هستیم تا نکاتی را  به مقاله، ما  نیدر ا (Smith, 2007) .است

( از یداستان ریزنان )غ یهاتیروا تماتیک لیو توجه خود را به تحل کنیماضافه  مردمی پداگوژی کی ننواع

 .مینکیخشونت و بقا معطوف م

 

ها قرار گرفته است. به کتاب نیترپرفروش ستیزنان در صدر ل هاییادنگاریسال گذشته،  نیدر طول چند

 کیدر آسمان:  ایخانهو  (Yousafzai with Lamb, 2013) 11من مالله هستم یادنگاریدو  عنوان مثال،
قرار گرفتند.  13گلوب اند میلهای تریندر فهرست پرفروش (Lindhout & Corbett, 2013) 12یادنگاری

نوامبر  9 در (،7و  2 یبه ترتیب رتبه) 2013نوامبر  16در از این قرار است: ها در این فهرست ی آنرتبه

نمونه گریاز د (.4و  1 یرتبه) 2013اکتبر  26 در ( و3و  1 یرتبه) 2013نوامبر  2 در (،5و  2 یرتبه) 2013

 15یادنگارییک تهران:  یزندان(، Joya, 2011) 14ساالرانجنگ انیدر م یزنتوان به یپرفروش م یها

(Nemat, 2008) ،16هادر کتاب یادنگارییک در تهران:  خوانیتایلول (Nafisi, 2013)  17کافرو (Ali, 

چه . آنمنتشر شده است راًیاخ هایی وجود دارد که یادنگاریاز  یشتریب یها. قطعاً نمونهاشاره کرد (2008

 یمذهب-مردساالرانه یهاهستند که خشونت یها در مورد زناناست که آن نیخاطرات مشترک است ا نیدر ا

 نی، انیعالوه بر ا اند.تجربه کرده رانیافغانستان و ا، یمانند پاکستان، سومال ییرا در کشورها یو دولت

 یاز حافظه یاشکال خاص و حافظه وجود دارد عملکرداز  یادهیچیدهد که انتظارات پینشان م هایادنگاری

                                           
7 Jarvis & Burr, 2011; Jubas & Knutson, 2013; Sandlin, Redmon Wright, & Clark, 2011; Tisdell & Thompson, 

2007; Wright & Sandlin, 2009. 
8 The Hunger Games 
9  Twilight 

10 fiction 
11 I Am Malala 

12 A House in the Sky: A Memoir 
13 The Globe and Mail 

14 A Woman among Warlords 
15 Prisoner of Tehran: A Memoir 

16 Reading Lolita in Tehran: A Memoir in Books 
17 Infidel 
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 ;Fournier et al., 2012; Halbwachs, 1950) ارزش دیگری نسبت به سایر اشکال دارد. یجمع

Whitlock, 2007دارد جودقدرت دولت و یبرا یمیمستق یهازندان که چالش اتیدر ژانر ادب ژهی( به و. 

(Smith, 2007; Woodward & Jenkings, 2012; Wu & Livescu, 2011)  در این تحیق،ما 

قدرت روایی باالیی دارند؛ به این منظور اما  اندکمتر شناخته شده ایم کهی تمرکز کردهخاطرات یبر روامدانه ع

 یهاه نگاهاست ک نی. هدف ما اصحه بگذاریم یادنگاری یو مصرف فرهنگ یادنگاری دیتول یاسیتصاد ساق بر که

 هیو معاصر عل یخیتار یهایتعدال یمقابله با ب یبرا ییکانادا دیساکنان سف تیرا به سمت مسئول ییکانادا

 .میها معطوف کنیبوم

 اتیاست. ادب انهیمدرن در خاورم یاسیبارز فرهنگ س یهایژگیها از و، سرکوب و مقاومت آنیاسیس انیزندان

مورد  ،منتشر شده اسپوراید در تولید وزنان،  ژهی، به وانیتوسط زندانهای اخیر در دهه ای کهگسترده یادنگاری

ندانیان مرتبط با ز دانشمحدودیت به توضیح نیاز دارد. به رغم سکوت  نیتوجه پژوهشگران قرار نگرفته است. ا

 در حال ظهور است. یو ترک ی، کردی، فارسیعرب یهابه زبان یزیانگشگفت اتی، ادبیسیانگل به زبانسیاسی 

 فیمجالت( ط یهانامهژهیشده و وشیرایو ی چندجلدیمجموعهکتاب، مقاله،  در قالب) هایادنگاری نیا

. آنها منابع ردیگیرا در بر م یدیمو، نفرت، عشق، شجاعت و ندیدرد، مقاومت، ام هایقصهاز  یاگسترده

القانهخ ری. تصوشوندها روایت نمیتنها با واژه اتیتجرب نیو آموزش هستند. ا لیخواندن، تحل یبرا یارزشمند

. افتی یدست عیو صنا یقی، موسی، رقص، تئاتر، نقاشلمیف یهادر رسانهتوان را می 18هااز وحشت زندان یتر

که  یاسندهی)سه نو یپارس ی(، آزاده آگاه، سوسن مهر و شاد2007) 19مییتا بگو زنده ماندیم مادر کتاب 

 ورندایب ادیبه  رانیزندان خود را در ا یمستعار استفاده کنند( تالش کردند تا تجربه یهاگرفتند از نام میتصم

 نوشت: کتاب نیا ی( در مقدمه2007و به خاطر بسپارند. مجاب ) بیاموزندتا 

در ارتباط قرار  بودن انسان یهاجنبه نیتریتا ما را با انسان... سندینویرا م هایادنگاری نیها اآن

. جان سالم به در نبردندهستند که در زندان بودند و اغلب  گریهزاران زن د یها صداد. آننده

 یهجمهکه مورد شان را یخصوص یزندگکنند تا ها ما را دعوت میترین شیوهبه پیچیده هاآن

است که  نیا میفهمیها مسخنان آن قیچه ما از طرآن... نظاره کنیم، ه بودقرار گرفت یعموم

، سازش و سکوت میها از تسلدارند. آن یبه عدالت اجتماع یادیز اقیسکوالر هستند و اشت یزنان

 یشدهیرا شکسته، بدن جنس یمذهب-مردساالرانه پذیریسلطه یزنان مرزها نیا اند...سر باز زده

مرزها بود.  نیعبور از اجرم آنها و حقوق خود را مطالبه کردند.  آورده یعموم سپهرخود را به 

 (9-8)صفحات 

 روزیشبانهمدارس »و  یدر مورد مردم بوم ژهیبه و ؛شده است المعانیز در کانادا  یسرکوب و خشونت دولت

 Truth and Reconciliation) .بود« یکودکدر  بومی بودنکشتن »که هدف آن  یاجبار «ییکانادا بومیان

Commission of Canada, n.d., para. 6ِشیمعلمان و کش»داد که  حی( توض2006براون )-گی( ه

و جذب  یبوم یهافرهنگ یدر نابود یفرهنگ خود، سع یمراتب و برتر سلسله، با اعتقاد به ییاروپا یها

                                           
 کنید.  www.womenpoliticalprisoners.comبرای دسترسی به آرشیو جامعی در این زمینه به مراجعه 18 

19 We Lived to Tell 

http://www.womenpoliticalprisoners.com/
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 ای درالزام نانوشته»( 2000پاول )بر اساس استدالل  (126)ص  «خود داشتند.ساختار قدرت  ... بهکودکان

، اما تنها در صورت موافقت با دی[ داشته باشترپایین] التیتحص توانیدمیشما . وجود دارد دیسف یجامعه

به طور رسمی در ، دولت کانادا 2008( در سال 258)ص .« فرهنگ خود یینها هدامان پذیرش ویافتن  انطباق

 ی( عذرخواهTruth and Reconciliation Commission of Canada) روزیشبانهمدارس  نظام مورد

در استمعار » کهبا اظهار این 20جی  یدر جلسه 20استفان هارپر ریوزسال پس از آن، نخست کیاما ؛ کرد

گرفت که رفتار کانادا  دهیرا ناد تیواقع نیاآشکارا ( Ljunggren, 2009, para. 11) «جایی ندارد. تاریخ ما

 شده است. فیتوص یفرهنگ یکشنسل یک به عنوان نیچنبوده است و هم یاستعمار شکبی مردمان بومیبا 

چهار کتاب را انتخاب  یادنگاریپداگوژی  ینهیزمدر خود مقدماتی  یهادهیاز ا یبرخبه منظور آزمودن ما 

خارج از ( ، Talebi, 2011) 21داستانی از خاطره های زندانارواح انقالب، بازنویسی عبارتند از:  که ایمکرده
 22ای، نوا اسکوشر شوبیناکادید بومیانروزی شبانه یدر مدرسه کماوی: تجارب کودکان ماعماق

(Knockwood, 2001،) 23سخن گفتن از تاریکی (El Bouih, 2008 و )بزرگ  یتاالرها گذرگاه از
آنها  اوینعن یحروف الفبا بیترته مختصر از هر کتاب را ب یاخالصه ادامهدر  (Zangana, 1991). 24حافظه

 .میاآورده
نوشته شده است که ، یرانیا ی، زنیتوسط شهال طالب ارواح انقالب، بازنویسی داستانی از خاطره های زندان

 یدر اسارت. طالب یدهه زندگ کی زندانی بوده؛ یعنی 1992تا  1983بار دوم از  یو برا 1978تا  1977ابتدا از 

های با طراحی کتاب نیهر فصل از ا کند.یم سیتدر زونایآر یالتیشناس است و هم اکنون در دانشگاه اانسان

شده است.  دهیکش ری( به تصوArdavan, 2003) او سابق یهایسلولاز هم یکی، 25قدرتمند سودابه اردوان

. پردازدبه مراقبه و تعمق میخود و همراهان زندانش  پابرجای اقیو اشت دیاز رنج، بقا و ام با سخن گفتن یطالب

 یو زندگ ی، همدلاهای، اجتماع، روانتیشکنجه، مرگ، جنون، خ یادنگارینامه و یزندگخودکتاب این ، در نتیجه

کامالً  هایموقعیت نیرا در ا یاصل ششده است که نق یگذارنام یتی. هر فصل به نام شخصتنددر هم میرا 

خورده است، نسل شکست کیاز  یخیتار یتیروا ارواح انقالب. میو مر وسفی، ی، کبری، فوزایدارد: رو ینانسا

تجاوز، سخن گفتن از  هنگام یطالب .ستین رانیدر ا 1979خورده سال انقالب شکست شماریگاه گرچه

را نیز گرفتار خانواده  یآن شکنجه و مجازات اعضا یلهیکه به وس یروش، یا یو مادر یزیست، زنسکسوآلیته

 انضباط یبرا یو ابزار یکیدئولوژیا یدهیچیپ که دارای تکنیکمدرن  یسازمان زندان به عنوان نهاد ای شوندمی

                                           
20 Stephen Harper 
21 Ghosts of Revolution: Rekindled Memories of Imprisonment in Iran 

22 Out of the Depths: The Experiences of Mi’kmaw Children at the Indian Residential School at Shubenacadie, 

Nova Scotia 
23 Talk of Darkness 

24 Through the Vast Halls of Memory 

 انهیمخف یو نقاش یطراح قیزندان را از طر یروزمره یزندگ. او ه استبود یزندان رانیا ناوی بدنام زندان در( 1989–1981اردوان به مدت هشت سال )25 

خود در کتاب او  یکوچک اصل یهااندازه ماندهر باقینابود شد. آثا ایبارها توسط مقامات زندان مصادره  یو یهنر یکارها شتری. بکشیده است ریبه تصو

 اند.چاپ شده دیتجد
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با قدرت، شاعرانه و دلسوزانه قدرت  نی. او همچنکندیرا در زندان ثبت م 26«برهنه یزندگ»، عمق هیو تنب

 کند.یم یادآوریرا به خوانندگان  یزندگ تمنای، خنده و یآور، تابی، رفاقت، همدلای، روالیخ

توسط  اسکوشیا ، نوار شوبیناکادید بومیانروزی شبانه یدر مدرسه کماویخارج از اعماق: تجارب کودکان م

بود، نوشته شده  شبانه روزیی مدرسه کیآموز دانش یسالگ 16تا  5که از  کماویزن م کی، 27وودناک زابلیا

 ستهب 1967و در  سیتأس 1930، در سال اندازی شده بودراه کیکاتول یسایتوسط کل این مدرسه که است.

که  دیگویکند. ناک وود میم بیترک گریناک وود را با داستان بازماندگان د یداستان شخص ،کتاب نیا شد.

زبان و فرهنگش جدا کرد. او مورد غفلت قرار گرفت و اگرچه اظهار  جماعت،چگونه مدرسه او را از خانواده، 

 در برخی مواردبوده که  گرانیآزار د دقرار نگرفته است، اما شاه تیمورد آزار و اذ یداشت که از لحاظ جسم

به که . . . نید»عبادت کنند، با  کیکه به عنوان کاتول بودندآموزان مجبور منجر به مرگ شده است. دانش

روزی شبانه یمدرسهترکیب در  «مدرسه»ی واژه (158)ص « شد.ه به کار بسته میرحمانیب ینوان اجبارع

موفق  یلیکه از نظر تحصشد این نبود آموخته می انیدانشجوبه  چه به اصطالحآن است. مسماییبینام  بومیان

مدرسه واقعاً  نیکند که ایوود روشن مخود متنفر باشند. خاطرات ناک بومی تیاز هو بلکه این بود که شوند

ه به ک یکه کسان عجین شده بود تنبیهمدرسه چنان به شدت در ذهن کودکان با  نیا»زندان بوده است.  کی

مرتکب شده یکه چه جرم دندیپرسیاز خود م مدام« ه بودندفرستاده شد یبه شوب» یخانوادگ طیشرا لیدل

دهد که چگونه ینشان م و سدینویو مقاومت م تی، خالقیت شاداز لحظا نیناک وود همچن (88)ص  «اند؟

را  28العمراز منظر مادامیادگیری کشف  تیاهم او ربیاتشده است. تج ختهیآمدر هم  یدیموبا ن آوریتاب

 یریناپذییداج ارتباط یاو در دوران کودک یامدرسه اتیبا تجرب یوود در بزرگسالناک یدهد. زندگینشان م

بانه شمدارس درباره  گرانیبود که به او کمک کرد تا با د ی، نوشتن کتاب او در بزرگسالنیعالوه بر ا دارد.

 زابلیا» او مشاورکند. به گفته  تیحما یاجتماع راتییو از تغ دیایخود کنار ب یصحبت کند ، با تجربه روزی

 .«بکشد رونیجا بو از آن ردیاو را بگو دست  دکن دایرا پ کودک زابلیبه آن مدرسه برگردد و ا دیبزرگسال با

 (161)ص 

 یایوارد دن 1971در سال »نوشته شده است که  یزن مراکش کی، حیتوسط فتنا ال بوئ سخن گفتن از تاریکی

به عنوان رهبر اعتصاب  1974بار در سال  نیاول او( xi)ص.  «شد یستینیو فم یاسیس تیفعال جیو مه دیجد

ها عدب شد. ریآموزش متوسطه در مراکش دستگنظام نامناسب  تیدر اعتراض به وضع یرستانیآموزان دبدانش

 ی، برایستیگروه مارکسیک توسط  افتهیسازمان یاسیس ییگردهما کی، پس از شرکت در 1977در سال 

 «فیرش یدرب موال» یاز دوستانش ربودند و به مرکز معروف شکنجه یکیشد. او را از خانه  ریبار دستگ نیدوم

مورد بازجویی، شکنجه و انزوا قرار  ال بوئیح. منتقل کردند یگریمختلف د یهافرستادند و سپس به زندان

                                           
Bare life   26ییایتالیمعاضر ا پردازیهینظر ی: اصطالح ابداع، ( جورجو آگامبنGiorgio Agambenبه معنا ،)یاسیس ستیکه از ز یاز زندگ ینوع ی 

. او تنها شودیم یپناهیب یبهره و دچار نوعکم یو اجتماع یقانون یهاتیکه از حما یاتیاست؛ ح افتهی لیمنزلت جدا شده و به جان محض تقل یو دارا

 .ابدییم لیخود تقل یموجود زنده است که به وجود جسمان کی
27 Isabelle Knockwood 

learning 28 :یریادگیمختلف  یهانهیو بر زم ردیگیرا در بر م یو اجتماع یفرد یزندگ یاز تولد تا مرگ است که کل گستره یریادگیفرایند  ینوع 

هیدر بق آنو استفاده از  یاز زندگ ایدر برهه یریادگی برتمرکز  یبه جا یریادگینوع از  نی. اشودیشامل خانواده، اجتماع، مدرسه و محل کار متمرکز م

 . گیردبهره می یریادگیحواس و امکانات  یاز تمامالعمر به صورت مادامعمر،  ی



 بیدارزنی                                                      بریت یشهرزاد مجاب و نانس، از خشونت و بقا یتیجنس یهاتی: روایادنگاری یپداگوژ

از و روح  فرد» بیتخر یخود برا رکنندگانیحبس خود و قصد اس یو روح یگرفت. او در مورد درد جسم

صحبت  انیدفاع از حقوق زندان یدلسوز براجماعتی  جادیدر مورد مقاومت و ا و( 6)ص  .سدینویم «بدن طریق

 تیبا ظرف ختهیشدن آم یها در انتظار آن بود، وحشت زنداناو که مدت یینها یشرح دادگاه و آزاد کند.یم

 یرهی، شدهیپوس ف وی، کثیمیقد یوارهاید: »سدینویسوم شخص ماز جانب ند. او کیاو را روشن م یدواریام

ر آن دکه  یبهتر، جهان یی. پنج سال به جرم تصور فردااوج شکوفایی آندر مکند. تجاوز به گل یاو را م یجوان

 «ی زیادی دارند.دستی فاصلهفرو جایگاهاز زنان  که در آن یحقوق بشر احترام گذاشته شده است، جهانبه 

و در این ارشد را آغاز کرد  یکارشناسمقطع و  خود را گرفت یمدرک کارشناس او در زمان زندان (37)ص 

از لحظاتی یاد با قدرت  ال بوئیح. شودمنتقل  گرید یهابه زندانامتحانات به طور موقت  یبرا تا الزم شددوره 

 قرار داشت.  یو مردانگ سکسوآلیته یرحمانهیب بدنش در شرایط اسارت تحت عملکرد کند کهمی

 نیاز اول یکیو است که موفق به کسب جایزه شده  هزنگن فایه ینامهیزندگ بزرگ حافظه یتاالرها گذرگاهاز 

در  نهمنتشر شد. زنگ یسیچاپ به زبان انگل نیبا چند 1991در سال  نخستین باراست که  یخاطرات زندان

 واژگان چنان، یاسینامه سیزندگ نیدر ا شد. لیدانشگاه بغداد فارغ التحص یداروساز یاز دانشکده 1974سال 

 نهنگزگذارد. باقی میخواننده  برای نفس کشیدن ییفضا یبه سخت هاخواندن آن کهد رسنیبه نظر م کپارچهی

. من مجبور شدم دیصفحه( اما تمام کردن آن هشت سال طول کش 86است ) یکتاب کوچک نیا: »نوشت

 «.در زندان افتاده است یدر گذشته چه اتفاق نمیکلمات، خودم را مجبور کنم تا بب هر کدام ازهنگام نوشتن 

 میرژ در دورانکه  است یاسیس یتنها کتاب مربوط به زنان زندان ه( خاطرات زنگن2003شخصی،  ارتباطات)

ر، زندان، خانه، دفت یاست که در فضاها یبیمتن ترک کیکتاب  نیدر عراق نوشته شده است. ا نیصدام حس

از از همه،  اما مهمترجریان دارد. لندن، کردستان و عراق  ییایمختلف جغراف یها تیها و موقعها، اتوبوساتاق

 شیمحمود درو به همان شیوه که شهر کی یبو ژیونوستال و گذشته حسرتِ گوید؛ ازسخن می دیخانه و تبع

و در  وستیعراق پ ستیبه حزب کمون 1970 یدهه لیدر اوا نهزنگ کرد.بوی شهرها را تداعی می (2011)

با  در دولت برای مشارکتکه  ستیحزب کمون یاصل انیجر شد که هم با دولت بعث و هم با ریدرگ یجنبش

و شکنجه شدند.  ریعراق دستگ ستیحزب کمون یاز اعضا یاری. بسکردیمخالفت مدر مذاکره بود، بعث حزب 

پس او  (2003، ی)ارتباطات شخص «دبازگو کردنرا  قصهزنده ماندند و  گرانیاعدام شدند، د یبرخ» :گفت فایه

 بخشیسازمان آزادترک کرد. در دمشق بود که به  هیعراق را به مقصد سور 1975از زندان در سال  یاز آزاد
 جا را ترک کرد و در لندن مستقر شد.سال بعد آن کیو  وستیپ نیفلسط

و روشن و بازگو کردن  یابیدهند. هدف ما ردیحافظه را ارائه م بینشی پیرامونکتاب به خوانندگان  چهار نیا

 تیمشروع به آنو  هساخت یکشو نسل نزندانی کرد قیاست که دولت قدرت خود را از طر ییهاروش یاخالق

 خانواده، ینهساالرامرد یکه از مرزهاآموزیم می یخاطرات، ما در مورد زنان نی. با خواندن اه استدیبخش

 جادیا هایامکان نیو بنابرا یخشونت ساختار نیب تیفراملیها ارتباطات کنند. آنیعبور م دولتو  اجتماع

 دهند.یرا نشان م یهمبستگ

 

 یادنگاریپداگوژی 
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ت و بیشترین اس یینسبتاً ابتدا یهنوز در مرحله یجهان یاسیزندان س اتیادب کیآکادم یمطالعه به زعم من

ست.ها اآن یمطالعه یبرا یابتکار یهاروش واکاویو  شتریکشف آثار ب نیاز ما در حال حاضر،   

(Wu & Livescu, 2011, p. 14) 

 

 پداگوژیزندان در  اتیادغام ادب یبرا «های ابتکاریواکاوی روش» به دنبال یادنگاری پداگوژی یما در پروژه

را دنبال  ایچندگانهپروژه اهداف  نیشد، ما در ا انیب ترپیشطور که . همانهستیمخود  یانتقاد پراکسیسو 

قیرا عم خیفرهنگ، جامعه و تار ازخود  درک ؛میکن لیرا تحل یاعتمجامر او  فردیامر  می. ما قصد دارمیکنیم

س پردازی آگاهی و پراکسیبه نظریه ، ومیشیندیب یاجتماع هایجنبش به تجربه یادگیری زنان در ،میتر کن

 رت صو اینبه . میپرداخت یادنگاریچهار  تماتیک لیبه تحلی نخست در مرحله، ما در این رهگذار. بپردازیم

 یسپس دربارهانجام دادیم.  یبرجسته کدگذار نیمضام یو برا خواندیمها را جداگانه کتابکه هر یک از ما 

و  جماعت ؛مقاومت متمرکز کنیم: سه موضوع یکه توجه خود را بر رو میگرفت میتصم وکردیم بحث  جینتا

ا هه آنک میمعتقد رایز میرا انتخاب کرد نیمضام نی. ما امیبقا متمرکز کن یبرا تیو خالق یریادگیو  ؛رفاقت

 استعمار، میمفاه کنند تامیبه ما کمک و  مناسب هستندما  مطالعاتی یهاحلقه مباحثات مربوط به برای

ضور ح کی ؛میادغام کن ندهیدر گذشته و آ یرا به عنوان روابط قدرت با حضور مداوم یو مردساالر سمیالیامپر

ما  است. ختهیانسان را برانگ ی، مقاومت و بقاآوریتاب یهاشکل نیزتریبرانگلیکه تخ یخیو تار یاجتماع

، دی، تبعاهای، رویدئولوژی، اسکسوآلیتهمانند  نیمضام ریسا قیعم یکه فضا امکان بحث و بررس کنیماذعان می

در  یپرداختن به معضل دشوار مالحظات اخالق یبرا ییما فضا نیکند. همچنیرا فراهم نم اسپوراید ای تروما

کماکان که ما  شودها باعث میهمین دغدغهم. یندار روش حافظهدر  یشناختو مسائل روش یادنگاریکار 

نامهیزندگخود هایقصه یمطالعه یبرا یابتکار یهاو روش ضمن پیشروی با تحقیق خود به واکاوی بپردازیم

 .میها را از دست ندهآن ایو غن هاکاریریزهتا  میکن یرا طراح ای

 

 مقاومت

من و روح من از  لیتوانند مانع پرواز پرنده تخیها نمبار به بازپرس خود گفتم که آن کیکه  یهنگام

یرا که در جهت ما پرواز نکند، م یپرواز را فراموش کن. ما هر بال» :شوند، او پاسخ داد یلیتحم یمرزها

 «.میربُ

(Talebi, 2011, p. 73) 

 

اجه مومردساالر، نژادپرست و اقتدارگرا  یبه عنوان نهادبا دولت  ماًیمستق سندگانینو ،یادنگاری هر چهاردر 

خواهند یم این نویسندگانپرورانند.  یرا در سر م کنند و رویای آنجهان بهتری را طلب می. آنها شوندمی

در مورد و  وندندیبه آنها بپ( Zangana, 1991) بزرگ حافظه یتاالرها گذرگاه ازآنها را بشنوند و  گرانید

خود به عنوان گواه  اتیها از تجربشهادت دهند. آن ،ها انجام داده استآن هیرا که دولت عل ییهاقساوت

که چگونه  اندیشدبه این می ی. طالبسندینویاند، مکه با آن روبرو شده ییهایعدالتیمقاومت در برابر ب

 نویسد:او می کند. تیهدابزرگتر  ینظم اجتماع دنیبه دزن  کی تیوار قیخوانندگان را از طر



 بیدارزنی                                                      بریت یشهرزاد مجاب و نانس، از خشونت و بقا یتیجنس یهاتی: روایادنگاری یپداگوژ

بزرگ  ینهیآن از زم کردنگرفتن و جدا  دهیبدون ناد دادیرو نیا یسازیشخص یراه برا نیبهتر

در چه شکل و  ست؟یکه هر شخص در آن تجربه کرده است، چ یخیو تار یاجتماع-یاسیس

ها به آن یصدا که به طوریکنم  فیتعر گرانیبا ددر ارتباط ممکن است داستان خودم را  یسبک

 خود یصدا گرانیممکن است د ایشود؟ آ دهیمن شن یاز صدا اوتمتف اماهمان اندازه قدرتمندانه 

من و نوشتن من عبور کند؟  یذهنی حافظه لتریاز ف دیها باآن یکه تجربهیرا داشته باشند درحال

 (49)ص 

( 7)ص.  «صحبت را در دست دارد جادویی چوب»کند که در نوشتن کتابش یشروع م حیتوض نیوود با اناک

چه را که در ذهنشان است دهد تا آنیم یفرصت اند،شدهکه قبالً خاموش  یکه به افراد انیب یابزار آزادنوعی »

را مجبور ن م.. نوشتن. یطوالن فرایند»دهد که  یم حی( او توض8ص «)کنند. انیب گزینند،ی که برمیبه زبان

احاطه روزی شبانهی مدرسهتجارب او در  چیزی که« نامم، غلبه کنمیم «رمز سکوت»چه که من کرد تا بر آن

 :سدینویکتاب خود م «میتقد»در صفحه  یح، ال بوئبیترت نی( به هم9)صفحه  کرده بود.

 

ک با چشمانی پر از اشمصاحبه کرد. . . م در مورد تجربه زندان با منکا ملک ینگار مال روزنامهوقتی 

 «دم...من رنج تو را زنده کر رایمن را ببخش، ز»گفت: 

که  ییصدا ؛صدا را شکسته استاین  یبر روی لیسکوت تحم شدانست که ابتکار شجاعانهینم او

 شود.  آشنا تلقی مینا، استهم متفاوت و هم زنانه  کهنیا لیفقط به دل

 .تجلی یافته استزنانه  یزندان که در صدا یخاطره .مراکش وجود دارد یدر حافظه یگرید زخم

و  عیوس ییایزن در کیمقاومت  تیدرد باشند. ظرف نیا یصدا دنیها مشتاق شنیلیخ دیشا

 .است حد و مرزبدون 

 نیو صدام حس رانیا در یاسالم میشاه حسن دوم، شاه و رژ یاستبداد یهامیرژ ریاس هو زنگن یطالب ،ال بوئیح

 یستیو کمون یستی، مارکسیستیالی، سوسکالیراد یهابه جنبش 1970 یها در دههدر عراق بودند. آن

ها مقاومت کنند. آن اروپا یستیالیامپر یهامتحده و قدرت االتیبا ا هااین دولتتا در برابر اتحاد  وستندیپ

نی، دگراییملیاستعمار مردساالرانه، پایان یافتن  ؛سلطه را داشتند یروابط اجتماع شدن دگرگونانداز چشم

عبور  یدشوار را برا یراه این زنان. تو عدال ی، برابری، دموکراسیبه آزادرسیدن   ای؛ یدارهیو سرما یساالر

 حال بوئیبه مبارزه طلبیدند. را  یو فرهنگ یاجتماع یهنجارها و ردندانتخاب ک یاسیو س یاجتماع یاز مرزها

 نویسد:( می2008)

و . اگرچه ممنوع بود سعی کردم صحبت کنمنکردم. حفظ ها را آن نیاز قوان کیچیمن هرگز ه

نگرفتم  ادیها حرکت کردم. من هرگز آن یسختگیرانه یهاو دستورالعمل جدیرغم دستورات  به

فرا  ها راصدا کردن آن]آقا[ ی جاح ایکوت، اطاعت را بشنوم. من هنر س دمینام جد ایکه شماره 
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خاطر کار. به  یمخصوصاً در ابتدا ؛را پرداخت کردم هانیا یهمه ینهیوضوح هز به. من نگرفتم

 (9. )ص مورد ضرب و شتم قرار گرفتم دارم که

 متالشی کردنو ها آنبه اقدامات مقامات در خاموش کردن  سندگانینو واکنشمقاومت در  هاییکی از شکل

. در دندیخود جنگ)باز( پس گرفتن و شان یصدا)باز( پس گرفتن  یها برااست. آن شانتیبدن، روح و هو

ن در کردصحبت  تنبیه»ارتباط داشت.  کماویدر مکردن صحبت  تیبا ممنوع ماًیوود، صدا مستقناک اتیتجرب

ی که تصویر در تالشیمما  زیرا افتیما ادامه  یدر تمام زندگ تنبیه نیاز روز اول مدرسه آغاز شد، اما ا کماویم

در  میااز ما مجبور شده یاریکه بس یبا زبان دنیا برای ما چه معنایی داردو  میهست یچه کس از این بسازیم که

 شانهایبان، زندانهای استقرار آناز همان لحظه (Knockwood, p. 100) «.میریبگ ادیدوباره  یبزرگسال

 رییتغ از روزیشبانهی . مدرسهتالش کردند یو استعار ی، از نظر جسماین زندانیان تیهو تهی کردن یبرا

اهیس یعمود یهاراهبا راه دیجد یهالباس»: آغاز کرد دیو لباس جد کوتاه کردن موظاهر کودکان با  دادن

داده  اهایی نیز به مشمارهلباس زندان آن زمان است.  هیشب باًیتقر نیکه ا دمیفهم بعدهابه ما داده شد.  دیوسف

 (31)ص  «.شد

 او( 5 )ص .«است دیاسم تو رش به بعد نیاز ا»داده شد. به او گفتند:  انهمردنام یک شماره و یک  ال بوئیحبه 

من و اکنون پاک کردن  یخودسرانه ی کردنمن، زندان . ربودنمن بود تیهو یآغاز نابود نیا»: سدینویم

او در ادامه ( 5)ص  «رشید نام داشت.شدم که  یآنها من مرد ی. برابا من مثل یک مردبا رفتار  امیزنانگ

 سازیهمردان (13)ص  «ی داشتم.دیشد یشادم احساس ی زنانهاز بازیابی نام و خودِ گمشده»نویسد: می

 همردان تیممنوع فعال سپهرشود که وارد  یادآوریمردساالرانه است تا به آنها  تنبیه یزنان نوع یاسیس انیزندان

 خصوصی یاز قانون پدرساالر خانه دیآنها با رایزنان بسته است ز یو مقابله با اقتدار برا استیس مسیر اند.شده

د ان که ممکن بو، زنان هر زمی دشواریکنترل طیشرا نیکنند. در چن تیتبعی اطاعت کنند و از قانون دولت

داستانی را در مورد چگونگی پیشگیری از تجاوز به  ال بوئیح را از دست ندهند. شانکردند تا خودیمقاومت م

و  -رغم خشونت و کنترل مداوم بر بدن ما به »گوید: می اکت ماندنخودداری از س از طریقیکی از زندانیان 

 یانهتکاریعمل جنا نیو به ا میمداوم را بشکنو پایش  وپاگیردستسکوت  زنجیرهای میتوانست - نه روح ما

ناک ،وجود داشت یآشکارتر یهاگرچه مقاومتروزی شبانهی مدرسهدر  (10)ص. .« میناپسند اعتراض کن

 یرونیب یاگر در آن زمان نشانه ی، حتودشکل مقاومت در داخل سر ما ب نیمهمتر دیشا»که  سدینویوود م

 (127)ص  «داشت. یکم

 

 و رفاقت جماعت

. میری، پس بگشدآن تالش  ینابود یبرا یرا که مدرسه به سخت یفرهنگ راثیاز م ی[ بخشدی]ما با

(Knockwood, 2001, p. 24) 

 

قطع کنند. یارتباط با جامعه، خانواده، دوستان و رفقا بحث م تیاهم ها پیرامونیادنگاریاین در  سندگانینو

ترین مجازات برای یک سنگین»دهد که توضیح می ال بوئیحدرد عظیمی بود.  أمنششدن این ارتباطات، 

غالباً از  رایبلکه از حواس خود جدا شده بودند، ز گریکدینه تنها از  رفقایش( او و 40)ص  .«زندانی، انزوا است
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 کیزدن رفقایمنگهبانان، من موفق شدم به  دیمداوم و برخورد شد شیپا رغم به» محروم بودند. دنیگفتن و د

داشته  یگرفتند که احساس و ارتباط متفاوت ادیها آن (11)ص « هایی زده بودم.من بین خودمان پل شوم.

یح از خانوادهئ( ال بو19)ص  .«ارتباط عادت کردند یو ارتباط بدون برقرار دنیبدون د دنیبه شن»ها آن .باشند

حال،  نیدر زندان به وجود آورد. با ا ی جدیدی راخانوادهاش جدا شد اما با مراقبت از فرزند زندانی دیگری، 

 که با بستگانش یمادرش برگردد و هم هنگام تا پیشکه نگهبانان دختربچه را مجبور کردند  یزمان زاو هم ا

ها با زندانیان دیگری که با آن گهگاهیح ئمحروم شد. ال بو دیخانواده جد نیاداشتن از زندان خارج شد، از 

دیدار دوباره تا ، شادی ما برای روز تچقدر سعادت ما زیاد اس»داد کرد و توضیح می، مالقات میاشتپیوند د

 (40)ص  «فرساست.چه اندازه طاقت

به »خانواده بلکه از فرهنگ خود جدا شده است.  یکند که چگونه او نه تنها از اعضایوود ابراز تاسف مناک

خصوصاً  ؛میریرا به عهده بگ گرانید رسیدگی بهمحافظت و  تیکه مسئول بودندما آموخته  یبه همه یطور سنت

ارند. د اریرا در اخت ندهیکه آ یجوان اریو افراد بسبرخوردار بودند که از خرد و دانش گذشته  ریپ اریافراد بس

ت در محافظ ییتوانا خواهران و برادران بزرگتر کامالً موظف بودند از خواهر و برادر کوچکتر خود مراقبت کنند.

( فرهنگ 18)ص  «.العمر شدمادام ی، منشأ دردروزیشبانهی با رفتن به مدرسهاز خواهر و برادر کوچکترشان 

چه کردند، تمام آن سیرا در سراسر کانادا تأسمردم بومی روزی شبانهکه مدارس  یکسان» دار شد زیراما لکه

 (22)ص  «کردند.تلقی می انگیزو نفرت آمیزریتحق را میاو پدربزرگ و مادربزرگ خود آموخته نیاز والد ما که

 بعدازظهر کشنبهیهر  تا ده سال پدر و مادرم»بودند:  آسایش و مراقبت منبع نیخانواده همچنوود برای ناک

محافظت تسمه از  یناش یما را از درد جسم دارهایچقدر آن دتوانم تصور کنم نمیآمدند. یما م داریبه د

خانواده  ی( اعضا29)ص  «.دندیآزار را د نیشتریب، نداشتند یپدر و مادر چیکوچکترها که ه رایز کرد.می

آوردند و یم ییغذا یخبر بودند و سبدها یاغلب از او ب کردند،فعالیت می حیاز ال بوئ دفاع یبرا نیهمچن

و  هامعشوق(. پدر و مادر، خواهر و برادر، شوهر، 20)ص  .«به دنبال اطالعات بودندو  هاپی امکان در شهیهم»

 آورد:یم ادیبه  آمیزیبه طرز دردناک و محبتآنها را  یطالب ،خاطرات حضور دارند. به عنوان مثال نیرفقا در ا

، از زانمیزار عزخواهران و برادرانم، اصرار داشتم که از م دنیقبل از د یبودم و حت رونیحاال من ب

مشتاق من ... کنم دنیشوهرم در آن دفن شده باشد، د دیکه با ییجا یجمعدسته یجمله گورها

 ؛دبشنون ،پوشانده است اکه آنها ر یتمام خاک از زیرها صحبت کنم و بخواهم که مرا که با آن بودم

دار لکه دنیای بیرون یصدا و روح من توسط آلودگکه پیش از آنکار را  نیخواهم ایانگار که م

، رندیدر سکوت بم نخواهم گذاشتدادم که یبه آنها قول م دی، بااز بند رسته تازه ، انجام دهم.شود

 (31–30کنم. )صص  یکه هرگز آنها را فراموش نم

و مرگ  یخواندن عالئم زندگ یآورد که مربوط به چگونگیم ادیاز مادرش را به  آمیزمحبت یداستان نهزنگ

 نویسد:چنین میروزمره با مقامات زندان است. او  یخانواده در برخوردها یتوسط اعضا زانشانیعز

لباس و ظرف یحوله، مقدار کی یحاو ییمقوا یجعبه کیمشغله داشت: هر روز صبح زود با  کیمادرم تنها 

عبه ج»: کردیا تکرار مجمله ر همینافسر مسئول، گروهبان و سربازان  یرفت. و برایم رونیغذا از خانه ب یها

ه ب زیپاسخ ن «ببرد. یزینداشت با خود چ زهاو اجا یریدارد. هنگام دستگ اجیرا بردار، دخترم به لباس احت
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 یاسیس یگفته است که ما زندان ی، چه کسمیانکرده دایپ نجاینام در ا نیبا ا یما زندان»بود:  بیترت نیهم

 (46–45)صص  " ؟یمل یجبهه، دوران میکن یرا تجربه م یدیما دوران جد دیدانینم ایآ م؟یدار

او در نتیجه . بودملت روبرو  یاسیسرنوشت دخترش و ساختار س یاز دروغ درباره ییهاهیبا ال نهمادر زنگ

 اننگهباناز  یکیکند و به مدت سه هفته در دروازه زندان حاضر شود. سرانجام،  یگرفت که پافشار میتصم

در »: سدینویم هگنزندان از او خواست که جعبه و نام دخترش را به او بدهد و دروازه زندان را ترک کند. زن

م؟ من به شما نگفتگرداند: رم رو میپد یو تلخ تیعصباناز ، کرده بودکه صورت او را روشن  یلبخندبا خانه، 

 (46)ص « او هنوز زنده است!

 یاز جمله اقدامات مقاومت و سرکش زیزندان ن یهالیسلوابراز عالقه نسبت به هم ایدر زندان  جماعت جادیا

زنان  انیدر م یکیآشکار کردن نزد ای گذاشتن وسایلاشتراک  ممنوعیت به یدرباره یآمد. طالبیبه حساب م

. شودبا مجازات روبرو می یحکومت اسالم در که ایرابطه نویسد.می شد،یم یتلق ییگراکه همجنس یزندان

 سایلگذاشتن واشتراک به  رای، زشریک شوند گریکدیخود را با  لیتوانستند وساینم انیزندان»اظهار داشت  او

 (201)ص  .«شدیم یتلق یستیکمون هایسمپاتیاز عالئم  یکیبه عنوان 

 

 یادگیری و خالقیت برای بقا

جان جهنم و  نیدر ا یکه زندگ ی. افراددیکن تیآن ترب یخود را برا دیاست که با یدر زندان هنر یزندگ

ند هست یهنر خالقان، رسانندسالم به در بردن، بدون آسیب دیدن بنیادین، تمامیت خود را به سرانجام می

 آنهاست.  یزندگ همانکه 

(Talebi, 2011, p. 200) 

 

عین حال و در  یآموزش یاز تجربه ایزندهاست. لحظات ار ای متناقضدر اسارت تجربهخلق کردن و  یریادگی

سه »: کنداشاره می یتجارب متناقض نیابه  حیوجود دارد. ال بوئای آزارگرانهو  زیرآمیتحقیادگیری  لحظات

 نیداده بود. اما ا یولتد لکردهایعم پیرامون ی، زندان و مبارزه به آنها آموزش کاملرانهیشگیسال بازداشت پ

 یهااش گروهیزندان رفقایو  حیال بوئ (47)ص  «.آموخته بود به آنها زیمبارزه با آن را ن یهاسه سال روش

محروم کرد.  نیروبخشو  یاتیح ی، ما را از فضاهامانکردن یخنث یزندان برا»کردند.  جادیخود را ا یمطالعات

مختلف روابط خود را از  یهاکانال قیو از طر مواجه شدیمچالش  کیبه عنوان  وضعیت نیابا در عوض، ما 

، در مورد میماندیم داریب گریو سپس شب د میدیخوابیشب م کیمشخص،  ایبرنامه ... بر اساسمیسر گرفت

در مورد اقتصاد،  و می، رمان خواندمیو فلسفه خواند اتی. ما ادبکردیمحث و جدل میب میخوانده بودکه چه آن

آموزش  یدورهزمان زندان در در  اجازه یافتیح ئال بو (21)ص  «.میآموخت یشناسو روان یشناسجامعه

 دریافت مدرک در امتحانات ییاستثنا طیدر شرا»دهد که چگونه یم حیتوض او. شرکت کندمتوسطه 

به ]معلم » قاتیانجام تحق برای ییمنبع و توانا چیبدون داشتن ه او( 41)ص  .شرکت کرده است «کارشناسی

 .«نداستفاده ک باقی مانده بود، یزندان یبرا ی کهزیحاصلخ یتنها فضایعنی ، خود لیخخود[ قول داد که از ت

 عدالت اجتماعیی فعالیت در زمینهو برای تدریس در دبیرستان تحصیلی خود  یح از مدارکئ( ال بو42)ص 

 استفاده کرد.
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که به جای اینما  یهایریادگی شتریب»تر است و اظهار داشت که نییاو پا التیدانست که تحصیناک وود م

گسست او باعث  این یادگیری( 56)ص  «شد.ها انجام میانجام شود، به رغم تالش آن هاراهبه به خاطر تالش

بود که  ییهاگفتن افسانه قیآموزش کودکان از طر یاصل یهااز روش یکی» در میکماوشد.  نیزفرهنگ  از

تمام » روزیشبانهمدارس حال، در  نی(. با ا17)ص  .«دبو نیسرزم ی در آنزندگ یسال تجربه زارانتجسم ه

به » کودکان گریاو و د (53)ص  .«ها و پاسخ هاپرسش از بر کردن بر مبنای تعلیم مذهبی بود؛ها دستورالعمل

 یدر فضا از نو زیو همه چ شدیمیبه ما آموخته بودند جدا م مانیپدر و مادر و بزرگترهاکه از چه زور از هر آن

ه ب مردمان بومیکه  تعلیم مذهبیو  خیدر تار ژهیبه و ؛همراه بود یریادگیبا  زیشد. شرم نیترس آموخته م

گرفت  میوود تصمناک (52)ص  «.شدندیم دهیکش ریبه تصو پرستبتو  یوحش تحت عنوان یزیرآمیطرز تحق

 رستانیببه د یدسترس یبرا پس؛ بهتر به دست آورد لیتحص یبرا یخود استفاده کند و فرصت تیکه از موقع

پایین از تپه  یتوانستم به راحتی، میسالگدر شانزده: »دهدیم حیوود توض. ناکها مانددر کنار راهبه یدولت

 ی، تنها راه براآن زمانو در  دری را به روی من گشوده بود یهرگز برنگردم. رفتن به مدرسه دولت گریو د بروم

وود به او کمک کرد ناک التیتحص (128)ص  «.بود روزیشبانه یماندن در مدرسه، باز نگه داشتن آن درنیمه

، تناقض شده بودرفتار  یبه خوب کماویآموزان مدانشبا که  یال ببرد و با گزارش رسمؤس ریخود را ز اتیتا تجرب

 داشته باشد. 

در یک  نی. من همچنمنقش داشت 30بوستون بومیان یشوراو  29آمریکایی بومیانجنبش  درمن 

 زنان بودم. یآگاه ارتقای گروه کیو عضو شرکت کردم  31کالج گودارد درمطالعات زنان  یدوره

 پرسیدن این بود پرسیدن سؤال کردم افتی، به خصوص از گروه زنان درهانیا یاز همه پیامی که

 (11واقعاً مهم بود. )ص که درست کاری نه تنها 

 :دیگویم یبود. طالب انیخود توسط زندان تیانسان انیب یمهم برا یهنر راه

کند یم انیرا ب ییهادهیکند بلکه پدیارتباط برقرار م گرانینه تنها با دفرد ، آفریدن نیا قیاز طر

: عشق، تابخواهد نابود کندمیشکنجه  یزی قرار دارد کهچ آن یهمه ینف در راستایکه اساساً 

شود. یکنترل ملموس م رقابلی، جهان غنساخت قی. از طرتیو خالق یبه زندگ اقی، اشتیآور

ردد گ ی، به ما بازمآفریدن ، در روندشودبه دشمن فرد تبدیل میکه تحت شکنجه  یجسمهمان 

 (195. )ص میکند تا دوباره خود را احساس کنیو کمک م

 ستیلوکس نامر  کیهنر در زندان » نیو بنابرا دهدپیوند میو مقاومت در برابر مرگ  یرا به زندگ آفریدناو 

( محصوالت 196)ص  .«کند ریپذحرکت روح است که ممکن است بقا را امکان یبرا یاساس یبلکه عنصر

یم حیوود توض. ناکشدگرفته می انیبارها و بارها از زندان یدست عیصنا ای ی، بافندگیبه صورت نقاش یهنر

و وان ساخته  ییظرفشوآب راهکه از درپوش  خودمان ساخته بودیمبرای را  انگشترهاییما »دهد که چگونه 

 نجیرزبا اتصال دو رشته  یمرتب ی. گردنبندهاصیقل داده بودیم حیسالن تفر با سیمان کفو آنها را  بودشده 

                                           
29 American Indian Movement  

30 Boston Indian Council 
31 Goddard College  
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 نی( آنها همچن74ص «).ندی]راهبه[ آن را بب 32ویکو دیاجازه ده دیتوانستی. اما نمشدندمیبه هم ساخته 

پشت  یمیقد بیس یهابشکه یکی از یهالهیم با استفاده از» کردند:می دیخود را تول یورزش اتزیتجه

با مقوا ». آنها ساختیممی (78)ص  «های پرشیطناب»( و 78)ص  «ساختیم.تجهیزات اسکی میآشپزخانه 

 (79)ص  ساختند.می« یباز یهارتکابا استفاده از مقوا و مداد رنگی و ی شطرنج صفحه

 

 گیرینتیجه

ییکاال نینوشتن، خواندن، انتشار و همچندر رنج و  ییکه در بازنما یادهیچیپ استیرا به سات من توجه

مناطق  یهاتیکنم. اگرچه روایوجود دارد، جلب م یاسیزندان س اتیادب یبالقوه یسازیاسیو س یساز

ها ، اما من در مورد پاک کردن تفاوتاستزندان  یجهان یتجربه یدر زمینه یادیاشتراکات زدارای مختلف 

 قیآنها و تعامل عم ییابنهیخاص آنها، زم طیو شرا هاویژگی بر دیبه تأک ازین از درعوض منکنم. یم اطیاحت

، یفرهنگانیاست که مطالعات م نیهدفم ا و همچنین. کنمحمایت می سندگانینو اتیو درون اتیبا ذهن

و  هادگردیسیکثرت، منابع، پرده از  با موفقیتتواند یم اتیادب نیا یارشتهانیو م یاسهی، مقااتییادب-میان

 بردارد. اتیادب ستگیویپ
 (Wu & Livescu, 2011, p. 4) 

 

 یتمقابله با خشونت دول یاسیو س ی، اجتماعیشخص یاز تجربه یبیترک یادنگاریچهار  نیزن ا سندگانینو

. سندینویگذشته م یهامکان یدرباره کنونیدهند. آنها در خاطرات یم ها ارائهو زندان روزیشبانهمدارس در 

و صدا را بازگردانند و بر مرگ  یصحبت کنند تا زندگ گمشده هایجماعتخواهند از یچون نم ندیگویآنها م

گاترو و  طبق استداللکند که یعمل م مردمی هاین پداگوژیخاطرات آنها به عنوا و سکوت غلبه کنند.

استفاده  یاهداف اجتماع یریادگی یتوان برایاز داستان، م یشهروند یریادگیدر رابطه با  (2013هالووِی )

بر که  ینیبجهانآن شکلی از  تیمحدود»و  «به دست آورد گرید مردمان اتیاز تجرب یترقیدرک عم»تا  کرد

به موارد  ژهیوها به یادنگاریاین   (54ص «)به چالش بکشد. تأکید دارد را]مردانه[ بازار  یهاتسلط ارزش

به  جانیدر ا یادنگاری پیرامونبحث طرح . پردازندمی زین یگری، استعمار و نظامیدارنینژاد، د مربوط به

ین ادر نظر گرفته شده است.  ی مطالعاتیهاحلقهدر  یادنگاریاز پداگوژی به استفاده ما  یورود یعنوان نقطه

 اتیکه استفاده از ادب میدواریکند. ما امیم دیو تشد قیشتر تشویب را یادنگاریخود، خواندن  یبه نوبه ،هاحلقه

 . به جلو ببرد شتریبزرگساالن را در کانادا بفمینیستی  ی، آموزش انتقادمردمی پداگوژی کیبه عنوان 
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