نكاتي دربارهي كتاب »استاد نادان«
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ژوزف ژاكوتو
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ژاك رانسير ) ( - ١٩٤٩در سال  ١٩٨٧كتاب »استاد نادان« را در معرفي انديشههاي ژوزف ژاكوتو )(١٨٤٠-١٧٧٠
منتشر كرد .از انگيزهي رانسير در نگارش اين كتاب در  ٣٨سالگي و سرنوشت اين كتاب طي سه دهه پس از انتشار
آن اطﻼعي ندارم؛ ولي ترجمهي فارسي آن توسط آرام قريب به همت نشر شيرازه در  ١٩٨صفحه تاكنون سه بار ،هر
چند اندك شمار ،منتشر شده است .شايد عنوان فرعي كتاب» :پنج درس درباب رهايي فكر« در معرفي مضمون كتاب
گوياتر باشد.
قصد اين نوشته رونمايي از پارهاي از مباحثي است كه در اين كتاب ارائه شده است.
ژوزف ژاكوتو فرزند قصابي بود كه تغييرشغل داد و حسابدار پدر نجارش شد .پدربزرگ نجار نوهاش را به مدرسه
فرستاد .در سال  ،١٧٩٢هنگام بسيج مسلحانهي مردم ،ژاكوتو استاد علم بﻼغت بود كه در فراخواني مردم به مبارزه
براي جمهوريت نظام نقش داشت ،سپس بهعنوان سرگرد توپخانه انتخاب شد .در سال  ١٧٩٣مربي آموزش شيمي در
دفتر مواد منفجره شد و شيميدانها و رياضيدانهايي كه سرنوشتهاي علمي قابلتحسيني داشتند پرورش داد .چند
صباحي نيز در دانشگاه ديژون به تدريس رياضيات پرداخت .زبان ﻻتين ميدانست وزبان عبري را نيز فراگرفت.
سرانجام بهرغم ميل باطنياش بهعنوان نمايندهي مردم به مجلس راه يافت .اما با بازگشت سلطنت بوربونها جﻼي
وطن كرد و از كشوري به كشور ديگر رحل اقامت گزيد و به ترويج ديدگاهش در شكلهاي مختلف پرداخت تا
سرانجام در هفتادسالگي در گذشت.
ژاكوتو كه عمري را به تدريس سپري كرده بود ،در  ١٨١٨در پي آزمون و خطاهاي بسياري كه از تجارب متعدد
عيني آموزشياش الهام گرفته بود ،به اين »مكاشفه« دست يافت كه ﻻزمهي فراگيري ،وجودي تبيينگر نيست.
همهي انسانها داراي هوش هستند و هوش آنها با يكديگر مساوي است .درواقع »مكاشفه«ي ژاكوتو دعوت به
معكوسكردن منطق نظام آموزشي است ،با دعوت به بسيج ارادهي افراد براي آموختن ،كه در نهايت منجر به رهايي
انسان از تمامي مظاهر اجتماعي سلطه ميشود .ژاكوتو بر اين باور بود كه قبول اصل نابرابري هوشها به نظام »كودن
سازي« موجود در مقابل نظام »رهايي فكر« ميانجامد كه خود پايهي نظام سلطه است ،و عواقب نظام سلطه را
بهدرستي و با ذكر جزييات برميشمارد.
ژاكوتو معتقد بود كه با بهكارگيري اراده ميتوان هوش را بهخدمت گرفت و همچون حواس پنجگانه از ثمرات و
نتايج عملكرد آن برخوردار شد .او ايراد كار جامعه را در نظام آموزشي موجود ميدانست كه حاوي و حامي مناسبات
اجتماعي نابرابر است و در اين شيوهي آموزشياش خود را پيوسته بازتوليد ميكند .وي فكر ميكرد كه همانگونه كه
پدر و مادري بيسواد ميتوانند سخن گفتن را به فرزند خود آموزش دهند ،استاد نادان نيز با قبول اصل برابري
ذكاوتها ميتواند عهدهدار آموزش به ناداني ديگر باشد .استاد نادان صرفاً بايد كاركرد مثبت اراده را در فرايند يادگيري
بهكار اندازد.
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استاد نادان بايد آموزش دهد كه نگوييد نميتوانم ،از بازگويي و تكرارش عاجزم ،به تمرين نميپردازم و از اين قبيل
عبارات كه نافي قدرت ارادهاند؛ زيرا تمامي اين بدآموزيها يك سرمنشا دارند؛ باور به نابرابري هوش انسانها! آموزهي
ژاكوتو اين است :تا وقتي »ميتواني ببيني ،حرف بزني ،نشان دهي و بهخاطر بسپاري؛ همين ]براي يادگيري[
كافيست؛ توجه مطلق براي ديدن و باز ديدن ،گفتن و باز گفتن)«.ص(٤٠
ژاكوتو وجود سلسله مراتب را در ساختار اجتماعي جامعه در باور به نابرابري هوشها قلمداد ميكرد و وظيفه استاد
ميدانست كه با اين باور در بيافتد .او به استاد درس ميدهد كه به آموزنده آموزش دهد كه به اتكاء آنچه داري
ميتواني هر آنچه ميخواهي بياموزي .او دانايي استاد را شرط ﻻزم انتقال دانش نميداند .او در باور به تساوي
ذكاوتها ،رهايي فكر را مييابد.
دقيقاً آنجايي كه ممكن است به ذهن خواننده خطور كند كه پس او به شيوهي آموزشيِ سقراط باور دارد ،ژاكوتو
ظاهر ميشود و مينويسد :نه! شيوهي آموزشي سقراط كه همان سوال و جواب از آموزنده بود ،كامﻼً جهتدار بود .سقراط
آموزنده را گام بهگام به هدفي كه خود ميخواست هدايت ميكرد؛ ولي دخالت استاد نادان در جهتي كه به حل مساله
رهنمون باشد نيست ،بلكه صرفاً با اين انگيزه پيش ميرود كه تو ابزارهاي حل اين مساله را در اختيار داري و با پايداريت
درمسير حل مساله ميتواني آن را حل كني .حتي در جايي ) (٩٠ژاكوتو روش سقراط را مخربتر از روش متعارف
زمانهاش كه بر روي آن نام »كودنسازي« گذاشته است ارزيابي ميكند ،زيرا آموزنده در روش سقراط بهتدريج به جايي
ميرسد كه حس ميكند بدون وجود استاد و سوال و جوابهاي او ،نميتواند حركت كند و ره به جايي ببرد.
ژاكوتو درست برخﻼف گفتهي فلسفي مشهور دكارت كه »فكر ميكنم ،پس هستم« ،ابراز ميدارد» :انسانم ،پس
ميانديشم (٥٨) «.در واقع ژاكوتو انديشهورزي را صفت بارز انسان ميداند و آن را ذاتي تلقي ميكند و در مسير اين
استدﻻل گام بر ميدارد كه اين خاصيت نظامهاي نابرابر است كه تفكر را ناشي از ساختار اجتماعي نابرابرشان تجلي
دهند .او باور به توانايي ،سعي وكوشش ،توجه ودقت ،تكرار و بازگويي را ازملزومات آموزش ميداند و آنها را از وسايل
ﻻيتجزاي استاد نادان بر ميشمارد كه دائماً بايد به كارشان بگيرد .او هوش را ،ذاتي نميداند بلكه دستاوردي بر
ميشمارد كه »متناسب با نيازها و موقعيتهايي كه زندگي انساني ايجاب ميكند ،پرورش مييابد(٧٩)«.
ژاكوتو حتي پا را فراتر ازاين ميگذارد و مينويسد» :انسان عبارت از ارادهاي است كه هوش را بهخدمت
گرفتهاست .شايد بهاستناد ضرورتهاي نابرابر اراده بتوان تفاوت ميزان توجه را توضيح داد واين بهنوبهي خود براي
تبيين نابرابري عملكرد ذهني كافي به مقصود باشد (٨٠) «.به عبارت سادهتر ،انسان ارادهاي است كه ذكاوت را
بهخدمت گرفته است ونه بالعكس ،و اگر غير از اين بيان ميشود ناشي از ارادهاي است كه اين اصل را بهنفع مناسبات
نابرابرپرور خود نميداند.
ژاكوتو شرط عاقل بودن را وقوف بر تواناييهاي خود ميداند .او به جنبههاي ديگر زندگي مانند »حقيقت« چه بسا
از ابعادي فلسفي نظر مياندازد و از تنوع ديدگاهها و اين كه چگونه اين تنوع برخﻼف نظر متداول باعث تجمع و
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همبستگي واقعي بين انسانها ميشود ،داد سخن ميراند» :حقيقت قائم بهذات است ،آن است كه هست و نه آن كه
گفته ميشود .گفتن منوط به انسان است .اما حقيقت منوط به انسان نيست(٨٩)«.
ژاكوتو كه در انقﻼب  ١٧٨٩فرانسه نوزده ساله بوده و به خاطر تبعات انقﻼب تبعيد خودخواسته شده بود ،در عالم
رويا جامعهي مشتمل از انسانهاي رهاشده را به اجتماع هنرمنداني تشبيه ميكند كه هر كدام با آثارشان كه ناشي از
تراوشات ذهنيشان است تعريف ميشوند» :انسانهايي كه چيزي را به انجام ميرسانند كه براي اعﻼن انسانيتي است
كه در وجود خود و ديگران است و به وضوح ميدانند در اين بيان چيزي تحت عنوان تفوق هوش نيست فقط ثمرات
ممارست است .او حاكميت عقل را در بهرسميت شناختن برابري انسانها ميداند ،نه برابري در مقابل قانون ،يا برابري
در مقابل زور ،يا برابري منفعﻼنه ،بلكه برابري در عمل پويندگاني كه در چرخش بيانتهايشان بر گرد حقيقت،
جمﻼت مناسب را براي تفهيم خود به ديگران مييابند(١٠٨) «.
عنوان فصل هاي اول تا سوم به ترتيب »يك ماجراي فكري«» ،درس نادان« و »خرد انسانهاي برابر« است كه
شرح مختصري از آنها رفت؛ اما از فصل چهارم با عنوان »جامعهي خوارشماري« بيش از پيش لبهي تيز حمﻼت خود
را بهسمت جامعهي نابرابر ِنابرابرپرور سوق ميدهد.
ژاكوتو معتقد بود اجتماع با اتخاذ قوانين كنترل ميشود و اين قوانين در نفس خود براي ممانعت از برابري
ذكاوتها و رشد آنها تدوين شدهاند .او قوانين زمانهاش را مخل شكوفايي ذكاوت انسانها تلقي ميكند» .اشتياق
تفوق« در جامعه را همچون اهريمني كه همهجا در گشت و گذار است وبه نابرابريهاي اجتماعي دامن ميزند،
مينگرد و معرفي ميكند» .جنون بﻼغت« را ابزاري خداداد )!( براي تسلط انسان بر انسان برميشمارد و صريحاً اعﻼم
ميكند در حوزهي بﻼغت كسي در جستجوي مفاهمه نيست! او تمام پنبههاي هنر بﻼغت را كه خود زماني مدرس آن
بود ميزند و ثابت ميكند بﻼغت فن عوامفريبي است .او دائم بر اين طبل ميكوبد كه »تنها براساس برابري
نخستين ِهوشهاست كه برابري اجتماعي قابل تصور و ممكن ميشود (١٢٨)«.او همچنين كليهي قراردادهاي
اجتماعي را ابزارهاي سلطهي فرادستان عليه فرودستان برآورد ميكند .ميگويد قراردادهاي اجتماعي دﻻلت بر
غيرطبيعيبودن سلطه ميكند.
ژاكوتو خشونت و جنگ را كه از نتايج باور به نابرابري انسانهاست ،ذرهذره تجزيهوتحليل ميكند و مينويسد:
»نابخردي اجتماعي همانا جنگ است ،هر دو چهرهي جنگ :ميدان نبرد و جايگاه سخنراني (١٣٤) «.او از اين كه به
»تجارت خون« نام »عشق به ميهن« مينهند ،سخت معترض بود .افسر سابق توپخانه ،ژوزف ژاكوتو كه در سال
 ١٧٩٢در برابر خطر هجوم بيگانه به دفاع مسلحانه از ميهنش قدعلم كرده بود و در سال  ١٨١٥با تمام قدرت بهعنوان
نمايندهي مردم به مخالفت با مهاجمان در بازگرداندن شاه كه مظهر سلطنت بود برخاسته بود ،اين آموزهي گرانسنگ
تاريخي را بهبهايي ثمين بهدست آوردهبود.
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او از بﻼغت همچون حربهاي براي منحرفكردن حواس مردم از منافع واقعيشان نام ميبرد و به آن نه انتقاد بلكه
پيوسته حمله ميكرد .با ادبيات رايج امروزه شايد بتوان بﻼغت را هنر )!( طيف وسيع پوپوليستها نامگذاري كرد .او
خرد را عقل رهانيدهشده از معيارهاي مدون در جامعهاي نابرابر ميداند و ويژگي اصلي خردمند كه همان موجود
عقﻼيي است را در اين ميديد كه توانايي دروغ گفتن به خود ندارد .جالب است بدانيم او انسانهاي مستقر در
چارچوبهاي جامعه ،مجلس و حتي حزب را رهانيده نميداند! ژاكوتو قوانين حاكم بر تمامي اين تجمعات را ناقضِ
شكوفايي هوش و رسيدن به ماهيت خود و مخلِ رهانيدهشدن از قيودي ميداند كه خوشبختي و سعادت را در
برخواهند داشت.
او كه خود سالها مدرس دانشگاههاي مختلف بود ،دربخش پاياني كتاب ،يعني فصل پنجم ،باعنوان »رهاننده و
ميمونش« ،در پي ويژگي »خوارشماري« ،به نظام آموزشي دانشگاهي زمانهاش يورش ميبرد و آن را توجيهي براي
نابرابرسازي مدرن در مقابل سنتي تلقي ميكند .او با بانگي رسا نظام آموزشي را »باتﻼق خوارشماري« مينامد كه با
پيروي از اصول آن »هرگز هيچ حزب ،دولت ،ارتش ،مدرسه يا موسسهاي قادر نخواهد بود انسان را آزاد سازد(١٤٦)«.
زيرا بر اساس برابري ذكاوت انسانها بنا نشدهاست .اصل نابرابري ذكاوتها كاركرد بهغايت تخريبي خود را در
تكتك مراكز مذكور باقي گذاشته است.
ژاكوتو بر اين باور است كه »آموزش هم مثل آزادي دادني نيست ،گرفتني است (١٥٢) «.و تاكيد دارد» :دانستن
بهخودي خود اهميتي ندارد و اصل عمل كردن است(١٥٦) «.
شايد بتوان يكي از آموزههاي قابل تقدير ژاكوتو را اين عبارت دانست كه:
اين يكي از شگردهاي قديمي جوامع دانايان است كه ديگران همواره گول آن را خوردهاند و احتماﻻً همواره هم
خواهند خورد .عموم را از زحمت بررسي و آزمون معاف ميدارند .نشريه وظيفه را به عهده ميگيرد ،انجمن
تعهد ميكند كه كار ارزيابي را انجام دهد؛ همچنين بر آنان كه ظاهري مهم بهخود بگيرند هرگز نه زياده از حد
تمجيد ميكنند ،نه تقبيح ،و اين رفتار ،كاهﻼن را تحتتاثير قرار ميدهد .شور و شوق در تحسين نشانهي
ذهني كوتهبين است ،اما اگر تعريف يا انتقاد با اعتدال صورت بگيرد ،نشانهي بيطرفي است ،گوياي اين نيز
هست كه گوينده خود را بر فراز آنهايي كه قضاوتشان ميكند قرار ميدهد ،ارزشش از آنها بيشتر است ،با
دقت و هوشياري بسيار ،خوب و متوسط و بد را تميز ميدهد(١٦٢) .
جمﻼت گوياتر از آن هستند كه محتاج تعبير و تفسير باشند .همهي ما در زندگي روزانهيمان شاهد اين ترفندها،
حقهبازيها و مچل كردنها در لباسهاي گوناگون با بيانهاي مختلف هستيم .در پي تعليمات و آموزههاي ژاكوتو در
جابهجاي اروپا آموزشگاهها و كﻼسهاي درس شكل گرفتند ولي دوام و بقايي پيدا نكردند .ژاكوتو مبلغ ثابتقدمي بود
كه ميگفت» :ديگر نميبايست آموزش يك امتياز محسوب شود ،بلكه بايستي فقدان آموزش يك ناتواني تلقي
گردد(١٧٩) «.
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در خاتمه ،شكست عملي آموزههاي ژاكوتو در مقابل آناني كه تا زمانيكه چوب روي زمين است ،كرسي خطابت در
اختيار دارند ،توسط رانسيرهاي ميانسال بهتلخي بازگو ميشود ،ضمن آن كه آموزههاي او را صيقل ميدهند و از
تاريكخانههاي هزار توي تاريخ بهدر ميآورند .جالب است بدانيم در كتاب شش جلدي »فرهنگ آثار« كه معرفي آثار
مكتوب ملل جهان از آغاز تا امروز را در بر ميگيرد ،حتي نامي از ژوزف ژاكوتو و آثارش نيست .چنانچه سنگ مرمرين
مزارش بهخاطر اين جمله كه» :فكر ميكنم پروردگار روح انسان را توانا بهيادگيري تنها و بدون استاد آفريدهاست«.
صرفاً چند ماه پس از مراسم بهخاكسپاريش محو و نابود شد!
و اما...
 .١مطالب كتاب »استاد نادان« كه متكي بر مكاشفهي ژاكوتو است ،شايد بهرسم روزگار و زمانهاش يا از آنجا كه
به امور آموزشي بحثبرانگيز اجتماعي ميپردازد ،بهشدت مجادلهآميز است.
 .٢همهي ما حداقل يكبار فيلم زندگي هلن كلر را تماشا كردهايم .بهنظر ميرسد روشي كه آموزگار هلن كلر در
حق شاگردش اعمال ميكند ،شكل اغراقآميز روش پيشنهادي ژاكوتو است.
 .٣جالب است بدانيم در سراسر كتاب ،رانسيري كه بهتمامي آموزههاي اصلي ماركس اشراف دارد ،صرفاً در يك جا
) (٤٦آن هم بهتعبير ژاكوتو خرده ميگيرد! ژاكوتويي كه ريشهي تمام تبعيضهاي اجتماعي را كه بهدرستي روي آنها
انگشت ميگذارد در روشهاي آموزشيِ غلط جستجو ميكند و نه در مناسبات توليدي تبعيضآفرين!
 .٤با بازخواني كتاب برايم اين سوال مطرح شد كه آيا رانسير كه شايد شهرتش به آنارشيستي بدبين باز ميگردد،
در تكاپوي يافتن همزادي در روزهاي شكوهمند انقﻼب كبير فرانسه است؟
 .٥و باﻻخره  ...اي كاش مترجم محترم به خود زحمت بيشتري داده بود و اسامي و اصطﻼحات فراوان موجود در
كتاب را باحوصله توضيح ميداد تا كمك شايان توجهي هم به خواننده كرده باشد و همچنين ناشر ،كتابي ماﻻمال از
غلطهاي چاپي و بعضاً امﻼيي را به چاپ سوم نميرساند!

٦

