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 )١٨٤٠-١٧٧٠( ژاكوتو ژوزفهاي   هدر معرفي انديش را »استاد نادان«كتاب  ١٩٨٧در سال  ) -  ١٩٤٩( ژاك رانسير
پس از انتشار   ههاين كتاب طي سه دسرنوشت  وسالگي  ٣٨نگارش اين كتاب در  دري رانسير   هانگيز از .منتشر كرد

هر  ،رتاكنون سه باصفحه  ١٩٨رام قريب به همت نشر شيرازه در آتوسط  آنفارسي  ي ولي ترجمه ؛اطالعي ندارم آن
در معرفي مضمون كتاب  »ي فكريپنج درس درباب رها« :شايد عنوان فرعي كتاب ، منتشر شده است.چند اندك شمار

  گوياتر باشد.
  شده است. ارائهاي از مباحثي است كه در اين كتاب   هي از پاريقصد اين نوشته رونما

اش را به مدرسه   ه. پدربزرگ نجار نونجارش شد شغل داد و حسابدار پدرفرزند قصابي بود كه تغيير ژوزف ژاكوتو
به مبارزه  بالغت بود كه در فراخواني مردمژاكوتو استاد علم  ،ي مردم  ههنگام بسيج مسلحان  ، ١٧٩٢سال  در فرستاد.

در مربي آموزش شيمي  ١٧٩٣در سال  .توپخانه انتخاب شد عنوان سرگرد سپس به ،نقش داشت جمهوريت نظام براي
چند . تحسيني داشتند پرورش داد هاي علمي قابل ي كه سرنوشتيها دان و رياضي ها دان مييش و جره شدفدفتر مواد من

 .دانست وزبان عبري را نيز فراگرفت زبان التين مي  .پرداختت ديژون به تدريس رياضياصباحي نيز در دانشگاه 
جالي ها  نبوربو اما با بازگشت سلطنت. ي مردم به مجلس راه يافت  هعنوان نمايند  هب اش رغم ميل باطني  هب سرانجام

تا  مختلف پرداخت هاي شكلدر  به ترويج ديدگاهش ووطن كرد و از كشوري به كشور ديگر رحل اقامت گزيد 
   .در گذشت هفتادسالگيدر سرانجام 

كه از تجارب متعدد  يبسيار پي آزمون و خطاهاي در ١٨١٨در  ،به تدريس سپري كرده بود ژاكوتو كه عمري را
 .گر نيست تبيين يوجود ،ي فراگيري  هالزمدست يافت كه  »مكاشفه«به اين  ،الهام گرفته بود اش يعيني آموزش

ژاكوتو دعوت به  ي »مكاشفه«واقع در .يكديگر مساوي است با ها نداراي هوش هستند و هوش آ ها ني انسا  ههم
ي يكه در نهايت منجر به رها، ي افراد براي آموختن  هدعوت به بسيج اراد با ،كردن منطق نظام آموزشي است معكوس

كودن «به نظام ها  قبول اصل نابرابري هوشاين باور بود كه  ژاكوتو بر .شود ميانسان از تمامي مظاهر اجتماعي سلطه 
عواقب نظام سلطه را  و ،ي نظام سلطه است  هپايكه خود  انجامد مي »ي فكريرها«در مقابل نظام  موجود» سازي

  .رداشم مييات بريجزذكر با  درستي و  هب
 ثمرات و حواس پنجگانه ازخدمت گرفت و همچون   هتوان هوش را ب ميگيري اراده كار معتقد بود كه با بهژاكوتو 

دانست كه حاوي و حامي مناسبات  ميرا در نظام آموزشي موجود  جامعه ايراد كار او .آن برخوردار شدعملكرد نتايج 
گونه كه  كه همان كرد فكر مي وي .كند خود را پيوسته بازتوليد مي اش يي آموزش  هين شيودر ا اجتماعي نابرابر است و

استاد نادان نيز با قبول اصل برابري  ،ه فرزند خود آموزش دهندتوانند سخن گفتن را ب ميسواد  پدر و مادري بي
گيري كرد مثبت اراده را در فرايند ياداستاد نادان صرفاً بايد كار .موزش به ناداني ديگر باشددار آ  هتواند عهد ميها  وتذكا

  .كار اندازد  هب
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از اين قبيل  پردازم و ميرين نمبه ت ،ي و تكرارش عاجزميگواز باز ،توانم مييد نيآموزش دهد كه نگواستاد نادان بايد 
ي   هآموز! ها نباور به نابرابري هوش انسا ؛سرمنشا دارند ها يك آموزيزيرا تمامي اين بد ؛اند  هعبارات كه نافي قدرت اراد

 ]ادگيري[براي يهمين  ؛بسپاريخاطر   هنشان دهي و ب ،حرف بزني ،تواني ببيني مي« تا وقتي :اكوتو اين استژ
  )٤٠(ص».گفتن و باز گفتن ،باز ديدن توجه مطلق براي ديدن و ؛كافيست

كرد و وظيفه استاد  ميها قلمداد  ش در باور به نابرابري هو تب را در ساختار اجتماعي جامعهه مرالژاكوتو وجود سلس
آنچه داري  اتكاءه دهد كه بدهد كه به آموزنده آموزش  ميه استاد درس او ب .با اين باور در بيافتد دانست كه مي
او در باور به تساوي  .داند ميي استاد را شرط الزم انتقال دانش نيدانااو  .خواهي بياموزي مينچه آتواني هر  مي

   .يابد ميي فكر را يرها ،ها ذكاوت
ژاكوتو  ،سقراط باور دارد ي آموزشيِ  هپس او به شيو خطور كند كهبه ذهن خواننده ممكن است ي كه يجا آندقيقاً 

سقراط  .دار بود كامالً جهت ،ي آموزشي سقراط كه همان سوال و جواب از آموزنده بود  ه! شيو  هن :نويسد مي شود و ميظاهر 
ولي دخالت استاد نادان در جهتي كه به حل مساله  ؛كرد ميخواست هدايت  ميگام به هدفي كه خود   هآموزنده را گام ب

پايداريت  اختيار داري و با رود كه تو ابزارهاي حل اين مساله را در ميبلكه صرفاً با اين انگيزه پيش  ،رهنمون باشد نيست
ف تر از روش متعار روش سقراط را مخرب ) ژاكوتو٩٠ي (يجا حتي در. تواني آن را حل كني ميدرمسير حل مساله 

ي يبه جا تدريج بهدر روش سقراط آموزنده زيرا  ،كند ميگذاشته است ارزيابي  »سازي كودن«روي آن نام  اش كه بر  هزمان
   .ي ببرديو ره به جا تواند حركت كند مين ،او هاي كند بدون وجود استاد و سوال و جواب ميرسد كه حس  مي

پس  ،انسانم« :دارد ميابراز ، »پس هستم ،كنم ميفكر «   هي فلسفي مشهور دكارت ك  هگفتژاكوتو درست برخالف 
در مسير اين  كند و ميداند و آن را ذاتي تلقي  ميورزي را صفت بارز انسان   ه) در واقع ژاكوتو انديش٥٨( ».انديشم مي

نابرابرشان تجلي هاي نابرابر است كه تفكر را ناشي از ساختار اجتماعي  نظام دارد كه اين خاصيت مياستدالل گام بر 
را از وسايل  ها نداند و آ ميازملزومات آموزش  راي يبازگو تكرار و ،توجه ودقت ،سعي وكوشش ،ييتوانا   هباور باو  .دهند

وردي بر اداند بلكه دست ميذاتي ن ،او هوش را .بايد به كارشان بگيرد اًمئشمارد كه دا مياليتجزاي استاد نادان بر 
  )٧٩(».يابد ميپرورش  ،كند ميايجاب  يي كه زندگي انسانيها با نيازها و موقعيت متناسب«  هشمارد ك مي

خدمت   هاي است كه هوش را ب  هانسان عبارت از اراد« :نويسد ميو  گذارد ميرا فراتر ازاين  ژاكوتو حتي پا 
ي خود براي   هنوب  هتوضيح داد واين بهاي نابرابر اراده بتوان تفاوت ميزان توجه را  استناد ضرورت  هشايد ب .است  هگرفت

اي است كه ذكاوت را   هانسان اراد ،تر  هبه عبارت ساد )٨٠( ».تبيين نابرابري عملكرد ذهني كافي به مقصود باشد
نفع مناسبات   هاي است كه اين اصل را ب  هشود ناشي از اراد مياگر غير از اين بيان  و ،بالعكس  ه است ون   هخدمت گرفت  هب

   .داند مينابرابرپرور خود ن
چه بسا » حقيقت« مانندهاي ديگر زندگي   هداند. او به جنب ميهاي خود  ييشرط عاقل بودن را وقوف بر تواناژاكوتو 

 اين كه چگونه اين تنوع برخالف نظر متداول باعث تجمع و ها و  هاز تنوع ديدگا اندازد و مياز ابعادي فلسفي نظر 
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نه آن كه  آن است كه هست و ،ذات است  هم بئحقيقت قا« :راند ميسخن  د، دادشو مي ها نانساهمبستگي واقعي بين 
  )٨٩(».اما حقيقت منوط به انسان نيست .گفتن منوط به انسان است .شود ميگفته 
در عالم  ،خودخواسته شده بود تبعيد انقالببه خاطر تبعات  وبوده نوزده ساله فرانسه  ١٧٨٩اكوتو كه در انقالب ژ

كند كه هر كدام با آثارشان كه ناشي از  ميشده را به اجتماع هنرمنداني تشبيه  ي رهاها ناز انساي مشتمل   هرويا جامع
رسانند كه براي اعالن انسانيتي است  ميي كه چيزي را به انجام يها نانسا« :شوند ميشان است تعريف  تراوشات ذهني

دانند در اين بيان چيزي تحت عنوان تفوق هوش نيست فقط ثمرات  ميوضوح  كه در وجود خود و ديگران است و به
يا برابري  ،نه برابري در مقابل قانون ،داند مي ها نرسميت شناختن برابري انسا  هاو حاكميت عقل را در ب .ممارست است
 ،گرد حقيقتشان بر  انتهاي ، بلكه برابري در عمل پويندگاني كه در چرخش بي  هبرابري منفعالن يا ،در مقابل زور

  )١٠٨( ».يابند ميود به ديگران هيم خبراي تفرا مالت مناسب ج
كه است  »ي برابرها نانسا خرد«و » درس نادان«، »يك ماجراي فكري«عنوان فصل هاي اول تا سوم به ترتيب 

خود ي تيز حمالت   هبيش از پيش لب »ي خوارشماري  هجامع«عنوان  اما از فصل چهارم با ؛آنها رفت ازشرح مختصري 
   .دهد ميابرابر ِنابرابرپرور سوق ي ن  هجامعسمت   هبرا 

برابري  براي ممانعت ازاين قوانين در نفس خود  شود و ميژاكوتو معتقد بود اجتماع با اتخاذ قوانين كنترل 
اشتياق « .كند ميتلقي  ها نذكاوت انسا يياش را مخل شكوفا  هاو قوانين زمان .اند  هها و رشد آنها تدوين شد ذكاوت
 ،زند ميهاي اجتماعي دامن  وبه نابرابري جا در گشت و گذار است  هچون اهريمني كه همهمرا در جامعه  »تفوق

شمارد و صريحاً اعالم  ميبربراي تسلط انسان بر انسان  (!) را ابزاري خداداد» جنون بالغت« .كند ميو معرفي نگرد  مي
هاي هنر بالغت را كه خود زماني مدرس آن   هتمام پنب او !بالغت كسي در جستجوي مفاهمه نيستي   هحوزكند در  مي

تنها براساس برابري « هكوبد ك مياين طبل  م برئاو دا .فريبي است كند بالغت فن عوام ميزند و ثابت  ميبود 
ِ هوش ي قراردادهاي   هاو همچنين كلي )١٢٨(»د.شو  ميهاست كه برابري اجتماعي قابل تصور و ممكن  نخستين

گويد قراردادهاي اجتماعي داللت بر  مي .كند ميي فرادستان عليه فرودستان برآورد   ههاي سلطاجتماعي را ابزار
  .كند ميلطه بودن س غيرطبيعي

 :نويسد ميكند و  ميوتحليل   هذره تجزي  هذر ،ستها ننتايج باور به نابرابري انسااز كه را خشونت و جنگ   ژاكوتو 
او از اين كه به  )١٣٤( ».ميدان نبرد و جايگاه سخنراني :ي جنگ دو چهره هر ،نابخردي اجتماعي همانا جنگ است«
، ژوزف ژاكوتو كه در سال   هافسر سابق توپخان .سخت معترض بود ،نهند مي» به ميهن عشق«نام  »تجارت خون«

عنوان  ام قدرت بهمت با ١٨١٥علم كرده بود و در سال مسلحانه از ميهنش قدانه به دفاع خطر هجوم بيگ در برابر ١٧٩٢
سنگ  ي گران  هاين آموز ،برخاسته بود بازگرداندن شاه كه مظهر سلطنت بودمهاجمان در با ي مردم به مخالفت   هنمايند

   .بود  هدست آورد هي ثمين بيبها  هتاريخي را ب
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آن نه انتقاد بلكه  به برد و ميشان نام  كردن حواس مردم از منافع واقعي رفمنح براياي   هاو از بالغت همچون حرب
او  .گذاري كرد ها نام طيف وسيع پوپوليست بتوان بالغت را هنر (!)با ادبيات رايج امروزه شايد  كرد. ميحمله پيوسته 

كه همان موجود  اصلي خردمندداند و ويژگي  ميي نابرابر  ا  هدر جامع مدونشده از معيارهاي   هخرد را عقل رهانيد
تقر در سي مها نجالب است بدانيم او انسا .نداردي دروغ گفتن به خود يديد كه توانا ميدر اين  را ي استيعقال

 اين تجمعات را ناقضِ مي تما داند! ژاكوتو قوانين حاكم بر ميحتي حزب را رهانيده ن ، مجلس و  ههاي جامع چارچوب
اند كه خوشبختي و سعادت را در د ميشدن از قيودي   هرهانيد و رسيدن به ماهيت خود و مخلِ ي هوشيشكوفا

   .خواهند داشتبر
رهاننده و «باعنوان  ،يعني فصل پنجم ،دربخش پاياني كتاب هاي مختلف بود،  ها مدرس دانشگاه او كه خود سال

 برايو آن را توجيهي برد  مياش يورش   هزمان به نظام آموزشي دانشگاهي ،»خوارشماري«ي گدر پي ويژ ،»ميمونش
با نامد كه  مي »باتالق خوارشماري«با بانگي رسا نظام آموزشي را  او .كند مينابرابرسازي مدرن در مقابل سنتي تلقي 

 )١٤٦»(.نخواهد بود انسان را آزاد سازد اي قادر  همدرسه يا موسس ،ارتش ،دولت ،هرگز هيچ حزب«پيروي از اصول آن 
غايت تخريبي خود را در   هها كاركرد ب اصل نابرابري ذكاوت .است  هها بنا نشد زيرا بر اساس برابري ذكاوت انسان

  .است   هتك مراكز مذكور باقي گذاشت  تك
دانستن « :و تاكيد دارد )١٥٢( ».گرفتني است ،آموزش هم مثل آزادي دادني نيست«   هبر اين باور است ك ژاكوتو

   )١٥٦( ».اهميتي ندارد و اصل عمل كردن است خودي خود  هب
  :  هژاكوتو را اين عبارت دانست ك هاي قابل تقدير  هشايد بتوان يكي از آموز

اند و احتماالً همواره هم   هدين يكي از شگردهاي قديمي جوامع دانايان است كه ديگران همواره گول آن را خورا
انجمن  ،گيرد مينشريه وظيفه را به عهده  .دارند ميعموم را از زحمت بررسي و آزمون معاف  .خواهند خورد

زياده از حد    هخود بگيرند هرگز ن  ههمچنين بر آنان كه ظاهري مهم بدهد؛ كند كه كار ارزيابي را انجام  ميتعهد 
ي   هشور و شوق در تحسين نشان .دهد ميتاثير قرار  كاهالن را تحت ،اين رفتار و ،نه تقبيح ،كنند ميتمجيد 

گوياي اين نيز  ،طرفي است ي بي  هاما اگر تعريف يا انتقاد با اعتدال صورت بگيرد، نشان ،بين است  هذهني كوت
 با ،بيشتر است ها نش از آارزش ،دهد ميكند قرار  ميشان  ي كه قضاوتيها نهست كه گوينده خود را بر فراز آ

  )١٦٢( .دهد ميخوب و متوسط و بد را تميز  ،دقت و هوشياري بسيار
  

 ،مان شاهد اين ترفندها ي  هي ما در زندگي روزان  ههم .جمالت گوياتر از آن هستند كه محتاج تعبير و تفسير باشند
هاي ژاكوتو در   هدر پي تعليمات و آموز .هاي مختلف هستيم گوناگون با بيان هاي در لباس ها نها و مچل كرد بازي  هحق
قدمي بود  ژاكوتو مبلغ ثابت .ي پيدا نكردنديهاي درس شكل گرفتند ولي دوام و بقا ها و كالس  هجاي اروپا آموزشگا هجاب

بلكه بايستي فقدان آموزش يك ناتواني تلقي  ،بايست آموزش يك امتياز محسوب شود ميديگر ن« :گفت ميكه 
  )١٧٩( »گردد.
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كرسي خطابت در  ،كه چوب روي زمين است در مقابل آناني كه تا زماني هاي ژاكوتو  هشكست عملي آموز،   هدر خاتم
دهند و از  ميرا صيقل  هاي او  هضمن آن كه آموز ،شود ميتلخي بازگو   هسال ب هاي ميانتوسط رانسير ،اختيار دارند

كه معرفي آثار  »آثارفرهنگ «الب است بدانيم در كتاب شش جلدي ج .آورند ميدر  هتاريخ ب هزار توي هاي  هخان تاريك
سنگ مرمرين  چنانچه .ثارش نيستآحتي نامي از ژوزف ژاكوتو و  ،گيرد ميمكتوب ملل جهان از آغاز تا امروز را در بر 

 ».است  هبدون استاد آفريد يادگيري تنها و  هكنم پروردگار روح انسان را توانا ب ميفكر «:   هخاطر اين جمله ك  همزارش ب
  سپاريش محو و نابود شد! خاك  هاز مراسم ب صرفاً چند ماه پس

  ...اما و
از آنجا كه  يا اش  هرسم روزگار و زمان  هشايد ب ،است ي ژاكوتو  هكه متكي بر مكاشف »استاد نادان«مطالب كتاب . ١

  .آميز است  هشدت مجادل  ه، ب  زدپردا ميبرانگيز اجتماعي  آموزشي بحث به امور
رسد روشي كه آموزگار هلن كلر در  مينظر   هب .ايم  هبار فيلم زندگي هلن كلر را تماشا كرد ي ما حداقل يك  ههم. ٢

   .ميز روش پيشنهادي ژاكوتو استآ شكل اغراق ،كند ميحق شاگردش اعمال 
صرفاً در يك جا  ،هاي اصلي ماركس اشراف دارد  هتمامي آموز  هرانسيري كه ب ،جالب است بدانيم در سراسر كتاب. ٣

 ها ندرستي روي آ ههاي اجتماعي را كه ب ي تمام تبعيض  هي كه ريشيژاكوتو گيرد! ميتعبير ژاكوتو خرده   ه) آن هم ب٤٦(
  آفرين! نه در مناسبات توليدي تبعيض كند و ميغلط جستجو  هاي آموزشيِ گذارد در روش ميانگشت 

 گردد، ميبه آنارشيستي بدبين باز آيا رانسير كه شايد شهرتش    هكح شد ربا بازخواني كتاب برايم اين سوال مط. ٤
   در تكاپوي يافتن همزادي در روزهاي شكوهمند انقالب كبير فرانسه است؟

اسامي و اصطالحات فراوان موجود در  بود و   هزحمت بيشتري داد اي كاش مترجم محترم به خود ...   هباالخر و. ٥
همچنين ناشر، كتابي ماالمال از  و دباشبه خواننده كرده هم كمك شايان توجهي  تاداد  ميباحوصله توضيح  كتاب را

  رساند! ميي را به چاپ سوم نيهاي چاپي و بعضاً امال غلط


