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  سازدیمدرسه نم یبرابر

 کریستین راس، ترجمه: صالح نجفی و سهند ستاری

 

 

گ ید، معلمی که در دوران بازگشییی  داسیییتان ژوزا ژاک ت  را بازمی 1معلم نادانژاک رانسییییر در کتا  

سه وادار به جالی وطن می    ش د و به ش د و می سلطن  فران شی    گذارد تجربه تبعیدش تخمیر  ص رت روش آم ز

شان می    مادرهای بیو  درآید که به پدر شان دهد خ د ستان   س اد ن شان خ اندن یاد دهند. اینکه دا ت انند به فرزندان

س  با مناقشات و مجادالت پس از مه   ژاک ت  می سه مرتبط گردد برای اکثر   68ت ان درباره آم زش و پرورش در فران

سال   شد. آخر    1987خ انندگان کتا  در  صله معل م ن های مردی که تمام ماجراهای  چط ر ممکن ب د تجربه بالفا

  -اش مدتی ک تاه های تدریس ات پیاییوتربی  را در انقال  کبیر فرانسیییه از سیییر گذرانده ب د و روشعظیم تعلیم

سیار جدی  سیانی افتاد که کتا     ت جه همگان را به خ د جلب کرد و بعد به - هرچند فراگیر و ب سرع  در ورطه ن

ها با مسئ الن و مجریانی   باری، چط ر ممکن ب د این تجربه -ها را از آن ورطه نجات دهدن روشک شد آ یرانسیر م 

سه م اجه ب دند، یا      « ارتباط برقرار کند» شمال آفریقا در فران سائل مرب ط به آم زش فرزندان مهاجران اهل  که با م

شه        سرگرم نق سخ   شنفکرانی که  ستمر نابرابری برداری از فرایند بازت لیبا رو های اجتماعی در نظام مدارس و د م

ط ر و به کند؛ینم نییرا تب 2ینظام آم زشیی یهایاز ناکام کیچیه ریکتا  رانسییمراکز آم زشییی فرانسییه ب دند   

 کیدرامات یکه در قالب ر،یکتا  رانس  یم اضع جدل ش د.  یمعاصر خ د نم  یجدل یهااز بحث کیچیوارد ه میمستق 

تأثیرات روش غیرمعم ل  به عصییر معلم نادان، ژوزا ژاک ت ، تعلد دارند: شییتریب شیی د،یدوم کتا  بازگ  م مهیدر ن

شییان را خالی  ژاک ت ؛ سییرن شیی  آن در دسییتان مصییلحان نظام آم زشییی و نهادهایی تربیتی که این روش زیر پای

شدن آن می س      به کرد؛ مح  سیا سیله  شی  و سال  3«سلطن  ژوئیه »های آم ز تح  نظارت  1830های دهه در 
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ترین صیییداهای نظری درباره    برد از پرشییین نده فرانسییی ا گیزو و ویکت ر ک زن. رانسییییر در کتا  خ د نامی نمی   

صلی کتا  به  رای پیر ب ردی  و ژانیعنی آ - 68وپرورش بعد از وقایع آم زش ض ح  کل د میلنر. هرچند که م ض ع ا و

یا بنا  ]« معلم»[ و خبری]=جاهل و ب« نادان» و «یفکر»و « هادرس» ریظن یدیکل یهاواژهوپرورش اسیی . آم زش

آمد عادت و خارق    خالا شیوبکم یبیبا ترت  یولب دند  معلم مدرسیییه[ در عن ان کتا  آمده    به ترجمه انگلیسیییی   

 رفته ب د. نیبذره ریز گرباری، د1980مسئله آم زش در فرانسه، در دهه  یاجماع. وانگه

ستند م قعی  کتا  را تعیین کنند، همچنانکه به های فرانس ی دش ار می  خ اننده ستند  ط ر کلی دش ار می ت ان ت ان

همراه به 1965اش در مسیر مستقل و غیرمتعارا فکری او پیش بروند. آخر گرچه رانسیر در سال     پای ن یسنده بهپا

سر کتا      ستادش ل ئی آلت  سرمایه ا شر کرده  قرائ   شهرتش مدی ن نقد چپ  را منت آورش بر گرایانه نامب د، عمده 

شریه 1974)درس آلت سر  آلت سر ب د، کتا    سال به (، و نیز مدی ن ن .  های منطقیش رش راه انداخ ، ای که همان 

 1974از سال   یاصل  انیخالا جر یا هیش پروفس ر فلسفه ب د، اما به   سیفلسفه خ انده ب د، در دانشگاه پار   ریرانس 

ش در د را خ  ش  که در طبقه  ییهاقرن ن زدهم غرق کرد و کتا  لیاوا یِکارگر یها یآر س م نم  یهایبندن    یمر

  د،یبخش ی[ صدا م یگران و کارگران فن]=صنع   هازانیآرت کرِیدروپیب اتیو نشر  دیکه به جرا ییهاکتا - دندیگنج

  بخشییرها  ییها وتنها نظام  که تک   یلسییی فان یگمنام، به کارگران شیییاعر و ف    یمتفکران یها یباف الی خو  اها ی رؤبه  

  ۀبرنامکه  یدر سیاعات  یعنیها، آخرِ شیب  ۀپراکند یهالحظه یِالیزمان شیبه  خ در فضیا    آن هم  کردند،یم یطراح

بندی کرد  آیا در درجه اول ها را چگ نه بایستی طبقه این کتا  گذاشته ب د.  یخال شان یکارشان برا  ۀشد یبندزمان

های  ای در مایۀ تاریخرا قطعه معلم نادانها تاریخ ب دند  فلسییفه تاریخ ب دند  تاریخ فلسییفه ب دند  بعضییی خ اننده

را  ریا  رانس فعاالن ح زه آم زش کتشمردند، کتابی تحفه و نادره، یک شیء غریب بازجُسته در آرشی ها.      4حکایتی

ج ر  کیشده ب د،  دهیچیپ یآم زشگران امروز  یکه برا ستند ینگر یاچشم نسخه   خ اندند و به آن به یدر وجه امر
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ش  صر  -معلمان  یبرا یخ دآم ز خ دک س  نکهیبر ا یژاک ت  مبن حیو با ت جه به ت کمک تنها و بدون  ت اندیم یهر ک

ش     یگروه رد،یبگ ادی خ اهدیممعلم هرچه  ای یمرب شگران کتا  را با ت ضطرا  خ اندند.  شیاز آم ز تعدادی از  و ا

ترین وجه یک خ اننده آمریکایی یا  ت انسییی  به عاجلگمان من، مینقدن یسیییان کتا  را در ترازی خ اندند که، به

سم کنار می     بریتانیایی سم و تاچری ش  با میراث پراگماتی ستار،  آمد: بهرا مخاطب قرار دهد که تازه دا مثابه ن عی ج

ک شیید در عمل به تأمل درباره برابری بدردازد، تأملی فلسییفی (، که میparableیا شییاید قصییه یا حکایتی تمثیلی)

 وجهی خارق عادت.هرچند به

 شناسی جدید جامعه انیجرب ردی  و  -

گلیسی کتا  رانسیر وپرورش آن مل  دارد. گرچه ترجمه انتاریخ یکتای هر ملتی نقشی چشمگیر در مسائل آم زش

زمینه فرانسیی ی کتا  بحث کنیم،  ید باشیید که ابتدا درباره پسچاپ رسییید، شییاید مفدر اوضییاعی بس متفاوت به

ها و  و نیز رد آشیییفتگی 68های دانشیییج یی مه   ای که همچنان مهرونشیییان عمید تالطمات  خیزش    زمینه پس

شه ها و بریدنها، واژگ نین میدی شنفکران چپ      های دهه بعدی در آن م س  تقریباً کامل جماع  رو شک  د ب د: 

 شناسی.در بحب حه پیروزی جامعه« پایان سیاس »پاریسی، 

به ان اع و اقسیییام   1970ب د که گفتار مسیییلط در دهه     68مه   یها یناآرام  رمنتظرب دنیغ به  در واکنش دی شیییا

انتقاد از  :دیبخشیی یشییناختمل جامعهأتازه به خ د ت ییرویداد و باالتر از همه ن دانیم یاجتماع یهایشییناسییلرزه

سلطه.     شکال  س     یدر پنهادها و روبناهای جامعه، انتقاد از قدرت کثیراالَ س   س یشک  ی، عل م اجتماع68جنبش  یا

سازوکارها   یناگهان مت جه اهم شدند: اهم  یمطالعه  سخ   یقدرت  سانه  ریت س    بهها ر س فان یف»د به  5«دیجد ل

شا ف ک ، اما از همه مهم شل یم یآرا  یخ د، اهم یبرا غیتبل یه ا س   جامعه  یاهم دیتر  نف ذ  -  یب رد ریپ یشنا

زبان تازه در اوایل    ط ر جدی در دنیای انگلیسیییی  عظیم کارهای او، با ت جه به تأخیر زمانی و ایدئ ل ژی ترجمه، به          



www.thesis11.com 

، هم از پیروزی و هم از «فیلسیی فان جدید»اندازه جماع  ت ان گف  ب ردی ، درسیی  بهآغاز شیید. می 1980دهه 

س د برد: پیروزی آن جنبش انرژی و ژس  انتقادی به کارهای او بخشید، و ناکامی جنبش     68شکس  جنبش مه   

 نیز نیروی جاذبۀ ساختار را در کار او تق ی  کرد. 

سان حرفه   شناختی میان جامعه کار ب ردی  تأثیر جدی چندانی در مجادالت روش ش ، ولی تأثیر آن بر  ای شنا ندا

سان تاریخ سندگان تاریخ هنر، معلمان          نگاران، ان شی، ن ی صالح نظام آم ز سه، طرفداران ا ستادان زبان فران سان، ا شنا

راستی گسترده ب د. رانسیر    نگاران پرمخاطب بههای فقیرنشین یا مهاجرنشین[، و روزنامه  دبیرستان در گت ها ]محله 

(، مجم عه جستارهایی  1984)شناسی   امدراط ری جامعهدر مقدمه کتا    های منطقیش رش و ن یسندگان نشریه   

دیدارشییدنِ  پ-با ویراش جمعی ایشییان، م فقی  غیرعادی دو مضییم ن اصییلی کار ب ردی ، یعنی بازت لید و تمایز، را 

،  کارگر افتادندو مضم ن ناشی از این واقعی  دانستند که این د -افراد تعبیری، در سرِ تماموج د این دو مضم ن، به

ضم ن کامل چنان می ضه می   نم د که این دو م سفه امر اجتماعی را عر سفه ترین فل ای که معنای نظری و کنند، فل

سال آخر زندگی اکثر آدم       س   سی بی ضیح می   سیا شان ت  کرده   دیت ل یگفتار  یب رد گر،یعبارت دبهداد. ها را برای

 یگشیییتهمیتی اقِیاشیییت»کتا ،  راسیییتارانیو ریتعبکه، به یاکامل داشییی ، زمانه یاش سیییازگارب د که  با زمانه

 کرده ب د. بیترک «ستمیشدنِ سیبه ابد آل دأسی نانِیرا  با اطم ستمیکردنِ سمحک م

، ب ردی  ها در راه علم انقالبی و مقابله با ایدئ ل ژیوه ای نظری و سیاسی نبرد آلت سری   ، در حال1968پیش از مه 

س رون کتا   و ژان شگاه: تحلیلی در جه  محک م   1964)وارثان کل د پا شر کردند، تحلیلی از نهاد دان کردن ( را منت

شان  شگاه به این نهاد با ن ساختارهای اجتماعیِ مبتنی بر نابرابری ادغام   دادن اینکه دان ط ر کامل در فرایند بازت لید 

فقط نف ذ و تأثیر آن کتا  را  68تنِ امیدها برای تغییر جامعه پس از وقایع مه پاشیدن و بربادرفشده اس . اما ازهم  

(. دق  و اتقان   1979) تمایز ( و 1970) بازت لید  های نظری آن را، یعنی دو کتا    ویژه تأثیر دنباله   افزون کرد، و به 
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معی از تقسیم طبقات جامعه و  ساز تحلیل تفسیرمدارِ جا  ساختارگرایانه کار ب ردی  و لحن مارکسیستی کارش زمینه   

تحلیلی که  -ها یا رفتارهای روزانهزئیات ژس  ترین جبا ارائه فهرس  دقیقی از ک چک -دواندن آن شد  فرایند ریشه 

نگرانه به تغییر اجتماعی به حیات خ د ادامه های عملی مارکسیسم یا امیدهای سادهت انس  کامالً جدا از فرضیهمی

کردنِ ت أمان دو جریان میدان ، کارهای ب ردی  به محک مهای منطقیشییی رشن یسیییندگان  دهد. بنا به اسیییتدالل

 را.« های مرب ط به رهایی از سلطهسازوکارهای سلطه را محک م کنیم، هم ت هم»داد هم اجازه می داد:می

شناسی جدید حمله کرد   ای که خ د در این مجم عه منتشر کرد، به ب ردی  و جریان جامعه رانسیر، در مقاله نقادانه 

نگری یا نادانیِ ادعاییِ     ترین و بانف ذترین شیییکل گفتاری دانسییی  که اقتدار و مرجعیتش را از سیییاده      و آن را تازه 

، کسانی  بازت لید: در عرصه آم زش، مدرسان مبارز در کتا  کنداش ]= افراد جامعه[ اخذ میم ض عات م رد مطالعه

سرانه        ستم تا خ د سی شروعی  اقتدار  شروعی  را محک م کنند؛ و دانش که نیاز دارند به م آم زان طبقه ب دن آن م

  ت انند فهمند )و نمی اند اما طردشیییدگیِ خ د را نمی  ها و امتیازهای ب رژوایی طرد شیییده   کارگر که از نظام حمای      

( 1970) بازت لیدشییی د و به کتا  ( آغاز می1964) وارثانکردن مسییییری که از کتا  بفهمند(. رانسییییر با دنبال

دادن اینکه م جب آن از ق بل باخ  دم کراسییی و با نشییاندارد که منتقد اجتماعی بهرسیید از منطقی پرده برمیمی

س  کار را خ د را پیش می    سی حتمی ا سیر می   دار مینبرد و میداباخ  دم کرا سد مثل  ش د. برای نم نه، ران ن ی

اند، و معل م اند و طرد شییدهط ر کامل از نظام دانشییگاهی بیرونروز روشیین اسیی  که ج انان طبقه کارگر تقریباً به

به تراز  یواضحات  حیت ض با ا م شناس جامعهشان اس .   اس  که فرودستیِ فرهنگی آنان محص ل فرودستی اقتصادی     

 یواضح ب د وگرنه از چشم عامالنِ گرفتار در شبکه ت درت    او  یمندش فقط براکه طرز کار نظام ه ب ددیرس « علم»

 گرف :ذیل، دور کاملی شکل می« از طرید دو قضیه»د. در نظر رانسیر، ب  دهیآن پ ش
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شده    (1 شگاه طرد  ستند   ج انان طبقه کارگر از دان شدنِ خ یش مطلع نی )کتا    اند زیرا از دالیل واقعیِ طرد

 (.وارثان

شان معل ل ساختار جامعه اس ، م ل د نفسِ وج د سیستمی       اطالعی ایشان از دالیل اصلی طردشدن   بی (2

 (.بازت لیدکند )کتا  ها را طرد میکه آن

دانند چرا طرد  شییی ند زیرا نمیها طرد میآن»ت ان در این دور یا دایره کامل خالصیییه کرد: را می« اثر ب ردی یی»

 یا به بیان بهتر:« اند.اند زیرا طرد شدهدانند چرا طرد شدهها نمیو آن ش ند؛می

 ماند.  کند زیرا ناشناخته میسیستم حیات خ د را بازت لید می (1

 کند.سیستم، از طرید بازت لید حیات خ د، ن عی کژفهمی ایجاد می (2

سم همانگ یی خ د را      جامعه س  در این ق ستمی   در جایگاه محک م»شناس ما با ممار سی قرار داد،  « کننده ابدی 

تنها آنچه را معلم  شناس ما نه جامعه«: که قادر شده ب د خ د را تا ابد از قربانیان خ یش مخفی نگه دارد »سیستمی   

شج ( نمی   شاگرد دان شاگرد نمی  می از آن رویدید، بلکه دقیقاً دید می)و  س  آن را ببیند که معلم و  ستند  ت ان ت ان

س ببینند.  سد یم ریران س    ای: آپر شنا س  که دغدغه غا    دیجد یمنطد جامعه  شان نداده ا جز  س  ین یزیچ اشیین

را  یگریکه د  یند یفرا دیاز طر شیخ  یمنزل  علم  یبرا  ی کردن مشیییروعمتحدکردن دوباره قلمروش و فراهم  

 گرداند یم دیتحق یعیم ض ع طب

 اصالحات تربیتی -

نگر، یعنی  شییناسییی برای هر مشییتری متاعی داشییتند. برای خ اننده روشیینهای ب ردی  و پاسییرون در جامعهنظریه

پایان و هماره ن شیی ندۀ ها لذت  بیاند، این نظریهاند و از حقیق  آگاه شییدههایی که از اشییتباه درآمدهمارکسیییسیی 
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شن  سازوکار چرخ درآمدن ا لرزۀ طربناک آوردند،  ارمغان میبینی بهرو ایِ ودندهز پردۀ ابهام و افتادن حجا  از روی 

صه     ساختارگرایانه ق سیر  شگران ترقی   ن عی کارکردگرایی که معم الً ویژۀ تف س . اما برای آم ز خ اه، این های ادبی ا

سله  نظریه سل صالح نابرابری ای از تالشها راهی ب د برای ت جیه  ویژه پس  بهو -های اجتماعی نظام مدارس ها برای ا

س        از روی سیالی س  س ا میتران و  س    1981ها در انتخابات کارآمدن فران سیا شی دول  وق ،  . در تراز  های آم ز

وسیییله دو گرایش ایدئ ل ژیکی متخاصییم، دسییتخ ش شییقاق و دوپارگی گشیی : دو گرایش در دو   کابینه میتران به

 پیر شُ ِنمان.دند: آلن ساواری و ژانوپرورش منص   شن ب  به وزارت آم زششخصی مجسم شد که به

های سییُکرآور ابتداییِ  و لحظه 68وخ ی لیبرتارین و خ دج ش مه های خلدسییاواری، که وج دش لبریز ب د از رگه

دانس  که ب ردی  هایی میکردنِ نابرابریهای س سیالیستی، رسال  خ د را کم تالش برای اجرای دست رکار و برنامه 

ب رژوا که مصمم   ها نظر داش . اگر مدرسان خرده  ای از اصالح منظ ر به رشته داده ب دند و بدینو پاسرون تشخیص   

سیی د خ د اسییتفاده کنند، بنابه اسییتدالل ب ردی  و  شییان بهب دند از تمایزها و امتیازهای ناشییی از معرف  و دانش

گزیدند و فرودسیییتیِ اجتماعیِ برمی« ثانوار»کردند که خیالی آن الگ های فرهنگی را بازت لید میپاسیییرون، با بی

شروع جل ه می  مالکی سلب  ساواری، یک اجتماع   دادند، آنگاه بنا بهشدگان را م صالح در وزارتخانه  گفته طرفداران ا

ست ار بر ملغی      سیس کرد: اجتماعی ا شیِ جدید باید تأ ش ران و دانش   کردن الیهآم ز صلب دان ن عی  -شان  بندی 

ش ده و برابری     -السازی از با سطح هم شاط، گ صمیمی و پرن سه و آفریدن ج ی  سب  به  خ اه در مدر تمام »ها که ن

های نابرابر دفاع  ک دکان حساس باشد. برای مثال، ساواری ه ادار نگرشی ب د که از جبران فرص       « ابعاد شخصی   

صادر   یحکم [،1981انسه،  فر یبر وزارت آم زش مل استش یدر سال اول ر او ] .[ب د س  یالیس س   کرد ]ساواری می

 شتریامکانات ب یفرمان اعطا نیاساس ا  .شدند یقلمداد م یلیتحص   یاول  یمناطد دارا یم جب آن بعض کرد که به

 یِو امکانات آم زش نهیمناطد قرار داشتند از دول  کمک هز نیکه در ا یمدارس . دارند شتر یب ازیب د که ن یبه کسان 
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  یهابرنامه نیرنش یفق یهاواقع در محله یهارستان یها و دبدبستان  یبرا ها،عالوه بر این کردند ویم اف یدر یاضاف 

 شد. یطراحنیز  ژهیو یدرس

سال         ساواری، )که در دول  میتران وزیر دفاع ب د( در  شین  ش نمان، جان ست ر ت قف  روی 1984وقتی  کار آمد د

صالحات برابری اینگ نه تالش صادر ها برای ا صاد  یادر دورهکرد.  طلبانه را  سر جهان را درگ    یکه بحران اقت  ریسرا

شعار    کرده ب د  ضرورت ف ر  ،«خ اهانهیجمه ر ییگرانخبه»ش نمان با  ساز  یِو ف ت یبر  دادن دانیو م یفناور ین 

مدارِ گرایانه و روشنگری المعارفی، عقلاو مدافع بازگش  به اص ل اصحا  دایره    نهاد. دیکأبه رقاب  آزاد در فرانسه ت 

ی[ و جمه ری سیی م اسییتعمارگر انیحامپرورش غیرمذهبی و وآم زشو  تهیسیییدهندگان الئاز ت سییعهژول فرِی ]

«  به اص ل اولیه بازگش »ج ر های سخ  و تعلیمات مدنی شد یی یک  فرانسه ب د، او خ استار احیای گرامر، امتحان

گرای مدارس فرانسییی ی. اصیییالً عجیب نب د که مجادالت       های درسیییی، و بازگشییی  به گفتارِ گزینش     در برنامه  

سط دهه  مهوپرورش در روزناهای آم زشاللحنی درباره ارزششدید  ضطرا   -درگیرد  1980های اوا مقطعی پر از ا

سئله   س ی در برابر م « ه ی »عمید همگانی درباره م ش ر. اما چارچ   بحث    ج روبهفران شد مهاجرت به آن ک ها  ر

گفتند حتی آشیینای آشیینا ب د، و همچنین م اضییع متضییادی که شییکل گرف : مریدان روسیی گرای سییاواری می   

شییدن درصیید مهمی از ج انان  احتماالً فرجامی جز طردشییدن و به حاشیییه رانده « خ اهانهجمه ری»گرایی نخبه

وپرورش س سیالیستی باید عقالیی    گفتند نظام آم زشگرای ش نمان می «روشنگری »ن فرانسه نخ اهد داش ؛ پیروا  

 و علمی باشد.

ش ن     شنفکری، گذار کمابیش خ س       در محافل رو سیا شادا   ضای گرم و  سرد و    بار از ف ساواری به محیط  های 

کل د میلنر قلم ژان( بهDe l'école) از مدرسییهخشییک شیی نمان راهی ب د که با انتشییار کتا  جدلی و جنجالیِ  

سال    زبان شد. )میلنر در یک میزگرد ادبی تل یزی نی که جزو برنامه  1984شناس در  سه  هم ار  های پرمخاطب فران
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ش نمان از او دع ت کرد در جلسه کابینه حض ر یابد و عقایدش را        ب د شرک  کرد تا درباره کتابش صحب  کند و 

شرح دهد(. می راجع به آم زش شی از ت طئه    وپرورش  سه را نا صائب نظام فران س  که یک  لنر تمام عی   و م ای دان

سه » سه و تازه   راه انداخته ب د: اتحاد وزرای ناخنضد معرف  به « ضلعی اتحاد  شک، معلمان ن کی سیده  دورانبهخ ر

ستان  صالحگران خیرخ اهی که می دبیر ضه کنند و ارتقاء بخشند که خ د    ها، و ا ستند چیزی را عر «  پداگ ژی» خ ا

ندند   وتربی [ می ]= تعلیم محت ای تدریسِ   معنا و بی چیزی که از دید میلنر حاصیییلی نداشییی  جز علم بی      -خ ا

وتربی ، به اعتقاد میلنر، دینی و شییرافتمندانه تعلیمخ اه  رسییال  شییبهظاهر ترقیوفن تدریس. این مدافعان بهف ت

سراپا انگل  صالح      مآ  پدید آوردصف  و طفیلی گفتاری  صالح، ا ش  ا صالح پ کردن  هایی که هدفی جز قربانیند: ا

ش ر از ایجاد  پژوهش شادا  در کالس   »های عالمانۀ حقیقی و دفاع پر ضای گرم و  شتند. یکی از  « های درسف ندا

شاره     آمیز و برخ رنده میلنر این ب د که معلم خ   الزم نیس  بچه اظهارات تحریک شته باشد. او با ا  ها را دوس  دا

کرد مدارس و معلمان باید از تالش برای های جمه ری سییی م فرانسیییه، اسیییتدالل میگیریتأییدآمیز به سیییخ 

صرفاً و بی  شاگردان صرا نظر کنند و به  « شخصی  کامل  »دادن به شکل  وچرا انتقال چ نجای آن رسال  خ د را 

ردادن و گ شیییزدکردن[ نه  متضیییمن دسیییت  - instructingاسییی  ]« یاددادن »ها  دانش بگیرند؛ رسیییال  آن  

شاگرد، آم زگار و دانش educating« )کردنتربی » شته  (. رابطه نابرابر معلم و  آم ز، نباید برچیده که باید پاس دا

اش، همچ ن رابطه روانکاو و بیمار، کلید ت فید در زمینه آم زش اس . نابرابری لطف نابرابریش د، زیرا این رابطه به 

ستن می آم ز میلِ ددر دانش سان     ان شتر ندارد: انتقال دانش یک شی یک معنا بی آفریند. برابری حقیقی در نظام آم ز

 آم زان.تک دانشبه تک

های  که برنامه شییناسییش م افد ب درانسیییر در نقدی که بر کتا  میلنر ن شیی ، با بیان صییریح دوسیی  زبان 

صالح  سک رانتی »طلبانه را ا ها آن آفرین[ خ انده ب د، چراکه فرض این برنامهام]یعنی از جنس عل م خَفیّه و ابه« آب
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کردنِ خ د  یابد کمها در قلمرو معارفی که در نهادهای رسیییمی انتقال میکردن نابرابریب د که بهترین راه برای کم

س ؛ این برنامه  ستانه »ها معارا ا شنها   « نژادپر ستند، زیرا پی زندان ویژه فربه-کنند فرزندان طبقه کارگر د میهم ه

شته باشند که به  باید برنامه درسی ویژه  -مهاجران نباشد؛   « فرهنگی»و « انتزاعی»اندازه برنامه درسیِ دیگران  ای دا

ها مدرسه یک بنگاه عظیم   ساز[ دارند چ ن در ایدئ ل ژی آن ]=ک دک« تصغیری »های مذک ر خصل   و ضمناً برنامه 

س  که بر        صیات مبهم مادرانه ا ص  صفات و خ س . اما بنا به    nurturing« )پرورش مادرانه»پایه و با  شده ا ( بنا 

وسیاق ژول فری، نب د چ ن  ها بازگش  به تلقی سنتی از انتقال نا ، علم به سبک   حل همه ایناستدالل رانسیر، راه  

چنین چیزی هرگز وج د نداشییته ب د. آیا نظام آم زشییی در جمه ری سیی م بر اثر ن عی پروژه بهداشییتی پرورش   

 -روسییی  در مقابل فری-ای ب د  طرفین نزاع خالقی فاسییید نشیییده ب د، اگر نگ ییم دچار وسییی اس چنین پروژه ا

وجه راس  نیس  که   هیچکس معنا ش د، اما به ت اند در آم زش یک چیز واحد به همهکننده ب دند. برابری میگمراه

در اجتماع اصحا  معرف  ]=جماع  دانش ران[  حد دارد -یا در هر مقطعی از گذشته-هر ک دکی در فرانسۀ امروز 

سیر، نقابی ب د برای پ شاندن منافع    مشارک  ج ید. به همین قیاس، تلقی میلنر از ش ر نا  دانش ری، به    عقیده ران

شراا عرصه آم زش، ماندارن   سله    های جاخ شا سل شگاه و  های ها و هزینهمراتب تخصیص ب دجه کرده در رأس دان

گسیییتر مدرسیییان  شیییان حفم امتیازات سییینتی ویژه مالکان فرهنق در مقابل سییییل دامنهتحصییییل، که دغدغ

 رسیده ب د.  دورانبهتازه

 درس آلت سر -

های مشترکی در گذشته داشتند: هر دو در گذشته از فعاالن دانشج یی ب دند، رابطه دوستی         میلنر و رانسیر تجربه 

و در فضا و مکتب نظری مشترکی بالیده ب دند؛ بیس  سال قبل،       -ل ئی آلت سر -داشتند، آم زگار مشترکی داشتند    

شه ر       شج یان کم نیس  ب دند، محفل م ض  اتحادیه دان ج ان  پردازانهیک چک از نظر یگروه«: d’Ulm»هردو ع
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آلت سییر درباره مارکس در اک ل  هیاول ینارهایدُبره در سییم سیرژ لر،یآلن مژاک ،یماشییر ریپ بار،یبال نیاز جمله ات

شرک  م  س کردندین رمال  شر   نیدر اول لنریو م ری. نام ران س  هیکانام گروه، به هیشماره ن آمده   ،س  ینیلن-س  یمارک

ش  نیب د. ا شر م  یکدیص رت پل به هیرن شماره اول ا شد یمنت ص رت »ب د:  نی. عن ان   نیهم. «ینظر یبندکارکرد 

گفتار  گاهیب د مرب ط به آم زش و جا یمسیییائل هینشیییر سیییندگانین  هیاول یکه دلمشیییغ ل دهدیعن ان نشیییان م

 .یروشنفکر

-کند جدا می« ی نظریبندصیی رت کارکرد»میلنر را از شییماره  از مدرسییهشییکاا و ورطه تاریخی عظیمی کتا  

یا و پرتغال و ی نان و اسدانیا   های کارگری اروپا در فرانسه و ایتال ساز جنبش ای که با شکس  سیاسی سرن ش       ورطه

و  68؛ ت فید جناح راسیی  در مصییادره میراث مه 68شیی د؛ شییکسیی  خ د مکتب آلت سییر در سیینگرهای مه پر می

های آنارشییییسیییتی[ آن به نفع بازار آزاد؛ و      های فردی و گرایش لیبرتارینِ ]= طرفداری از آزادی  -ایدئ ل ژی آنارک   

و « فلسیییفه جدید»های فکری دسییی  جریانبه 1975ر فرانسیییه پس از سیییرک بیِ کامل ماتریالیسیییم تاریخی د

همه، در بعضی از نظرات و بیانات ملینر درباره آم زش، مثالً درباره مسائل اقتدار و برابری،   اینپساساختارگرایی. و با  

کارکرد اصلی  »: ن شته ب د  1964آید. آلت سر در سال   گ ش میپژواکی از صدای استاد پیر، صدای ل ئی آلت سر، به    

س ژ    شی معین به افرادی ]= ضعی  تدریس       تدریس انتقال دان ستند. بنابراین و س  که مالک این دانش نی هایی[ ا

که از نظر آلت سییر، رابطه بنیادین در از نظر میلنر، همچنان« .نابرابری میان دانایی و نادانیکامالً مشییروط اسیی  به 

رانسیییر را از  معلم نادانو جهل، دانایی و نادانی. همین شییکاا تاریخی ای اسیی  میان معرف  وتربی  رابطهتعلیم

سیر    او جدا می درس آلت سر کتا   نح  اعم، منزل  کسانی که دانش دارند  آم زش، یا به-کند، اما م ض ع بحث ران

را باعن ان   واقع، خ دگیری او در م رد اقتدار ع ض نشییید؛ هر دو کتا ، به   و م ضیییع- در برابر کسیییانی که ندارند   

 کنند.مطرح می« هادرس»
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اولین قدم در »یا « تکانی اولین خانه»ای زد که آن را دسییی  به اجرای پروژه درس آلت سیییررانسییییر با ن شیییتن 

کردن عرصییه برای آن ن ع تأملی که از آن زمان تا  خ اند، خالی« حسییا کردن عرصییه، اولین قدم در تصییفیهخالی

ها. در های تاریخی و فلسفی میان معرف  و ت ده مشغ ل داشته اس : وارسی نسب       همین امروز خاطرش را به خ د

سر کتا   سر پیش و بیش از هر چیز به درس آلت  ش د. از نظر  ای درباره آم زش ظاهر میص رت نظریه ، مکتب آلت 

ی دانشج یی پدیدار  هادر طی نخستین مراحل ناآرامی -معنای اخص کلمهبه-رانسیر، یگانه مداخله سیاسی آلت سر  

شج یان )    شد، زمانی که اختالا   شدید در م رد تحصیالت عالی بین اتحادیه دان س   UNEFنظر  ( و حز  کم نی

شج یان در آن مقطع بیش     سه پدید آمد. نارضایتی دان رابطه تربیتی -انتقال معرف  ب د  هایفرماز همه مت جه  فران

و نیز غایات و اهداا انتقال دانش: یعنی تربی  -صییف  و غالم   و دانشییج یان مطیعجمیان پروفسیی رهای سییلطه

ب دن رفته خ دسیییرانه  ، دانشیییج یان رفته  1960نیروهای امدادرسیییان آینده برای ب رژوازی. در همان اوایل دهه        

-های آزمایشیییی اولیه    های فردی را زیر سییی ال برده ب دند. در این تالش  ها و ایدئ ل ژی حاکم بر پژوهش   امتحان 

شج یان  »ارشان این ب د:  شع  بردن سیاس  در ص رتی ]= فرمی[ جدید پدیدار شد: در زیرس ال       -«س ربن برای دان

کردن مرزکشی جدیدی در میان روشنفکران بین ت لیدکنندگان و   معرف  و نسب  آن با قدرت سیاسی و در مطرح   

صرا  سریع و قاطع ب د. در مقاله   م سر  شج یان   »عن ان ای با کنندگان معرف . مداخله آلت  سائل دان (، او 1964« )م

های صیییحیح را برای دانشیییج یان کم نیسییی  ترسییییم کرد. ایشیییان اول باید دانش خ د را از  طرح کلی اول ی 

سم    سی سدس تحلیل   -مارک سم بدرورانند و  هایی علمی ارائه کنند که مایه معرف  و دانش عینی درباره ]نهاد[  لنینی

شد. آنچه باید بر   شگاه خ اهد  س   دان سی شد نه ای مارک ن معرف  همان رابطه تربیتی که در آ-چندان فرم ها مهم با

باشد که بت اند  « کشف معرف  علمی جدیدی »ها باید اس . رسال  آن  « کیفی  خ د معرف »بلکه  -یابدانتشار می 

یله ممتاز اجرای این ، و وسیی«اندها زندانیهایی که همه در آننقد کشیید، ت همهای فراگیر را روشیین کند و به ت هم
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صفانه میان آم زگاران و         شگاه نه روابط غیرمن سیم طبقاتی در ]نهاد[ دان سال  تحقید فردی ب د. مکان واقعی تق ر

حکم خ د  ماهی  دانش و معرفتی که ب رژوازی به دانشییج یان القاء به»ی تدریس ب د: محت ادانشییج یان، بلکه در 

 «کند.را بر ایشان اعمال می ترین نف ذکند، ب رژوازی... عمیدمی

نفسِ   هیندارد جز ت ج یکارکرد  یدر نها -یدئ ل ژیعلم ا زیدر واقع، خ د تما-علم  یمفه م آلت سر  ر،یاز نظر رانس 

صاحبان آن معرف . ز    هیتر، ت جو، از آن مهمب دنِ معرف   شامخ  که همه بنده   ی( در جهانهیاگر علم )نظر رایمقام 

شنفکران   ملکیما مسازد، اگر عل د بآزا یارهیجز اندیدئ ل ژیا شگاه   -رو ستادان دان شد و نقد محت ا  -ا  ییِب رژوا یبا

سان    یدئ ل ژیا صاص به ک شد     یاخت شته با شج   یمعرف  دارند، آنگاه برا زیبه همه چ شیکه از پدا  کیتنها  انیدان

از  چکسیش ند. اگر ه  شان یشأن و همکار ا هم نکهیا: ماندیم یطبقات دید هیشان از زاو نقد معرف  استادان  یراه برا

شادت   یجز ن ع یآنگاه راه حل س ، ین رونی( بیدئ ل ژیت هم )ا رهیدا ص ر   یو تنها کهی پردازهینظرزورآور ر ما در ت

س گنجدینم ض  نیمثال ا نیاتریکه گ  دیگ  یبه ما م ری. ران سر ناگز س  یدر نظرش چ هیق ،  68مه  ق یحق ری: آلت 

  یها تا بعدها وانم د کند، دسییی  بر قضیییا و در پژوهش      کردیرا انکار م  ،ییابا اقتدارگر   امی آن ق  ی ضییید یعنی

آم زان و دانش انیپرداخته که دانشج   زیآممخاطره یاهیاش فرض نائل آمده و درباره یزیچ« کشف »به  ش،ایانفراد

شان یفراگو  یبا کنش جمع ترشیپ ش ا کرده ب دن آن  ر ش  ینقش نهادها یعنی-د را بر همگان مک عن ان به یآم ز

 دول .  یکیدئ ل ژیا یهااز دستگاه یکی

 زیکه به همه چ یشیخصی   یِنیبشیقابل پ یِبر اسیاس مختصیات زمان   68مه  یبه رخدادها یمنطد مکتب آلت سیر 

شان   معرف  دارد س  هینب د. نظر امیق مناسب لحظه  68. مه دهدیمواکنش ن جدا  گریاز همد دیرا با یتجرب اس  یو 

ضع  ساز  نیکه قادر ب د ا یکرد و م  شخص آم   را به  یجدا ضع  شگر عمل آورد م  س -ب د   ز س  انتظار   یک که بلد ا
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 یکار میچاره فلسفه آن اس  که تقس    نیبگذارد. آخروق   هینظر یحفم کند و برا دادهایاش را با روبکشد، فاصله  

 جل ه دهد. یآن اس  ابد  نیخ د را مد گاهیرا که فلسفه جا

 عمل دانیدر م یبرابر نیتمر -

سف    سن  فل ص ل تفک  یاگر  س ال ا    یاز کار فکر یدیکار  کیخ د مح شد، آنگاه  س : کدام مرجع اقتدار  نیبا  یا

سفه نه  یدهد  آن هم زمان یسن  گ اه  نیا  یبر حقان ت اندیم   بردیبلکه لذت م داندیتنها خ د را م ظف مکه فل

پس از  ریرانس  بخشد  یم یاختصاص   یقلمرو لسفه به ف شان ییادعا یِکه نادان دیسخن بگ   یاز جانب کسان  نکهای از

شار کتا    سال   درس آلت سر انت ستگاه و تداوم  در دو جبهه  1974در   یواژگ ن ،و گهگاه ،مشغ ل پژوهش درباره خا

 ،یمسییتندسییاز یعنی د،ینام یگانیباسییطح  ت انیسییر و دسیی  ب ده اسیی . جبهه اول را م یِمراتبسییلسییله مِیتقسیی

 یاز مرزها»که  یکارگرانکارگران قرن ن زدهم،  دیو افکار و عقا اتیتجرب ییبازگ  یبرا یو تالش اساس   ،ینگارعیوقا

ش  ییهاچهره«: کردند یتخط شان یا یبرا شده نییتع خ د  ییکه رها یدر اجتماعات کارگر یهم مرکز یاهیهم حا

ها خ اسییتار چهره نی. ادانسییتندیکه طبقات مت سییط ملک طلد خ د م جسییتندیم ییزهایرا در قالب مطالبه چ

س  یضرورت ماد  رهیکه دا یب دند برون از قلمرو یدر زندگ یقلمرو س کندیم میحدود و ثغ رش را تر وجهه  ری. ران

ن از زما یحد برخ ردار ،یباشیییناختیحد تعمد ز قرار داد که خ اسیییتار یکارگران یهم  خ د را بر مطالعه زندگ  

 نیمن ا»:[ دیگ یم 1981سال به یادب یامجلهبا  یادر مصاحبه او]ب دند.  -رکردنتر، حد فکو، از همه مهم-مرده 

ی بازآم ز یرا گرفتم و وارونه کردم: نه به ه ا ،یدیو کار  یمناسییبات کار فکر یعنی ،یچددسیی مضییم ن محب   

بر  شه یاز افراد جامعه که هم یاطبقه انیدر م ،یکار فکر ،یکار منف یِبر بروز ناگهان دیروشنفکران بلکه به قصد تأک  

 .اندشدهیم فیتعر کار یجابیاساس وجه ا
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و  تریدر جبهه جدل   تشیبا وجه دوم فعال    -ریخط ییو در گفتگ - یم از یبه شیییکل  یگان یبا  -یی روا  ی فعال  نیا

و   یو م رخان اجتماع لس فانیگران ب رژوا اعم از فبر روشنفکران و مشاهده ریاس : نقد رانس  رفته  شیپ تریاستدالل 

حد را به خ د  نیاسیاس ا  نیو بر هم شیناسیند  یرا م انکارگر اندیمدعشیناسیان که   و جامعه «دیجد لسی فان یف»

   کنند. حیاو را تشر طیشرا ای ندیسخن بگ  ،یاسیس تهیممتاز مدرن یِگرید نیکه از جانب کارگر، ا دهندیم

س  شان م  نهیدر زم لنریو آلت سر و م   یب رد یهاهیبر نظر رینقد ران فصل   کیکم دس   هاهینظر نیدهد ا یآم زش ن

آغاز  یکار خ د را از نابرابر هیهرسیییه نظر گر،ی. به عبارت داندینابرابر نهیدر زم یسیییه درسییی هرمشیییترک دارند: 

آن را به کرات از ن  کشف کنند. خ اه مدرسه  ش ندیمجب ر م ،اثبات آن، در آخرکنند، و با یآن را اثبات مکنند، یم

خ اهد ب د:  کسییانی جهی(، نتی)آلن سییاوار یابزار بالق ه کاهش نابرابر( خ اه  ی)ب رد میریگ ینابرابر دیبازت لرا ابزار 

صله   جادیا شت  انیمو حفم فا ضر،   یِبرو نابرا ندهیآ یِآ - امروز یِفکر فقرو  ال ق عبیقر ییِ م ع د دانا انیمحال حا

 یدر جا رانیبرداشیی . فق انیمنت ان آن را از  وق چیتا ه کندیبرقرار مکه گفتار مسییلط خلد و دوباره  یافاصییله

شییارح مسییائل   » انیهسیی  که م یو مکان یفاصییله زمانآم ز همان و دانش یآم زگار مقررات انی. ممانندیخ د م

 و کارگر. «یاجتماع

چه  جهینت میریگ فرضشیپرا نه آرمان که  یچه  اگر برابر میشروع کن  یکه از برابر ،یاما اگر بحث را، نه از نابرابر

هد   مل  دانی در م ینیتمررا  یاگر برابرب د  خ ا که در آ      میریگ ع مل  پاداش ع تا    یانده ینه  جا خ ش کرده  دور 

س  نیکند  ا نییتب شتر یهر چه ب یق ترا با  اشیکن ن نب دنِیعمل س  که تجربه ژوزا ژاک ت  به ما م  یدر   دهد یا

سدِر  - شنگر   نظر م رد  یبه معنا انسیاک صحا  رو س   یا سی  -«تجربه»هم « آزم ن»: هم یفران س  در با   ر،یکه ران

   .رساندیرا به ثب ت م اشیفلسفو  یاسیس یِنقل داستان ژاک ت ، بهنگام
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فکر. و  یی( ژاک ت  اس ، درس او دربا  رها  یل حانهپاک ای) آوررتیح فرضشیپ نیها برابر اس . ا ه ش همه آدم

در آن قرار  دیب د که به لطف تبع یخاص  طیدر شرا  یکشف تصادف   کی جهی)که نت فرضشیپ نیشروع از ا ژاک ت  با 

  ،سدین ی. او میریادگی یبرا حیتشر ضرورت دارد نه سیتدر یبرا ییدانامعرف  و نه که  دیرس جهینت نیگرف ( به ا

از  یتا حدود آورد،یوج د مدر واقع آن را به برد،ینم نیرا از ب ینات ان حیتشر «. اس    یتربومیتعلاسط ره   حیتشر »

ساختار زمان  دیطر ض »، «بعد یکم»، «در ادامه)» ریبر تأخ یمبتن یایجاانداختن   تانیبرا طلبم گرید حیبا چند ت 

را در قرن ن زدهم رقم خ اهد زد:  «شرف  یپ» اسط ره کل  زش،یکه، در شکل غل آم  ی، ساختار «(روشن خ اهد شد  

 یتیهمه افراد جامعه. اسط ره ترب  رشدنِ ی، و طفل صغ «افسانه کل جامعه قد برافراش   که در قام    یافسانه ترب »

  م،یرسییییکه م  معلم نادان دوم کتا    مه یو ناپخته، ت انا و نات ان. به ن      غ: دانا و نادان، بال   کند یم میجهان را به دو ن  

را  رانیک دک و فقو  6جامعه نییرا مشیاهده کرد که همه اقشیار پا   یرمداریتأخ یِسیاخت هم ت انیوضی ح تمام م به

   کند.میدور و بر ژاک ت  به هم وصل  خ اه یو جمه ر« پیشرف مردان »درون گفتار 

  ،«یماندگعقب» ،«یکند»: کنندیسیییرع  م یکه تداع اندیبازنما یرا با واژگان ینابرابر ک شیییدیم  یافسیییانه ترب

صات زمان کل  یعنی ر،یبر تأخ یمبتن یساخت هم نیا دیشا . «ریتأخ» شر  نیکه در ا یافتادگعقب یِمخت  حیکتا  ت

صر ژاک ت  تا  از  شرف  یپ یدئ ل ژیگ ناگ ن ا یهاکه درباره قالب یبه خ انندگان ش د، یم اند  زمانه ما تعمد کردهع

واحد  یقالبژاک ت  را در کنند که عصر ما و عصر    میترس کلمه( را  ینیامی)به مفه م بن یایکمک کند تا ص رت فلک 

  علمم یبه پاآم ز هرگز اسییی   دانش افتهین یجهان یاسییییقدر زمانه خ د ما م  یافسیییانه ترب نی. مگر همزدیریم

  ینقدها یحت. دینخ اهند رسیی یمترق یکشیی رها یهم هرگز به پا« در حال ت سییعه» یکشیی رها د؛ینخ اهد رسیی

ستگ  هینظر» س م »خ د درباره  یهاهم در بحث «یواب   یعنیگفته  نیا .ستند ین یتیترب یهایاز لفاظ یخال« جهان 
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شان  ت اندیم نادان معلممطالعه  س »مان دهد ن ستر یدم کرا س    همهنیکه امروز ا یریجهانگ «یِگ  نهیسنگش را به 

 .اس  ینابرابر دجدی نام صرفاً -در روزگار خ د ما شرف یپ ییو بازنما شدننهینهاد یعنی- زنندیم

س  ض  یبرا یابزارمعلم نادان در  ریران س  که تراز مخاطره  افتهی یبرابر هیو ت ج حیت  ش  یهاا را که او  یاز قالب ینا

ستان ژاک ت  برگز  ییبازگ  یبرا س    دهیدا  ارینگارش کتابش اخت یکه او برا ی. باالتر از همه، قالبردیگیدربرمنیز ا

همانط ر که  رای. زشییدیندیب سییابقهیو ب عیبد نیچن یا هیبه شیی یاعبه خ د مسییئله اجتمکرده به او امکان داده تا 

شر را نم  یخیتار شرف  یپمفه م » اف ،ینب د که در یتنها متفکر نیامیبن شر   یِشرو یت ان از مفه م پین ع ب ن ع ب

  دیانسییان با یشییرویتصیی ر از پ نینقد ا»اند که بسیییاری به این نکته اشییاره کرده، «جدا کرد یته یدر زمان همگن

شد  شرف  یپ ماز خ د مفه  یهر انتقاد یمبنا سطح پ  دیبا شرف  ینقد پ گر،یبه عبارت د«. با   ایسرع    شرف ، یدر 

از  «یدیتزا»و  گراجیتدر یتلق م،یمنظر بنگر نیاز ا یوقت. مداخله کند خیو خ د  عملِ ن شییتن تار ،یشییرویآهنق  پ

  -کنندیها پر مرا با آن یکه م رخان زمان همگن ته ییهاو معق لِ داده  سییتهیانباشییتنِ آهسییته و پ- ینگارخیتار

شب رفته سا  تدر  هیرفته  شر  دیگام فهم از طربهو گام یجیاکت ش  ش د، یو رفع ابهام م حیت که ژاک ت  به  یهمان رو

   .کشدیبطالن مبر آن خط  ییتماشا نیچن یا هیش

 نی  اولداشیی  اندت یممبنایی نباشیید پس چه  حیبر تشییر یمبتن -و با خ انندگانش-خ با گذشییته اگر نسییب  م ر

شته  شر  یجمع یهان  صراح  از پروژه آن م  یمنطق یهاش رش  هین .  «لیبد یخیحافظه تار کی»: خلدِ ندیگ یبه 

را  «خیتار  ستار یپ» خ اس  یکه، به ق ل خ دش، م نیامیبن زهیاز سنخ انگ اس    یازهیانگادعا ناظر بر  نیبه نظرم ا

شته از یکتایی تجربه »منفجر کند تا  ستار یآن پرا از « گذ شته معنا    زمان حال برآورد.  یبرا ییبرهاند و از دل گذ

 :میخ انیم یمنطق یهاش رش 1977و سدتامبر  هیشماره ژوئ یدر مقاله جمع
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مرب ط به زمان حال   یعیصی رت وقا که به ندیجالب ت جه ما ییگذشیته فقط تا جا  عیوقا

ستراتژ افکار و اعمال و  فیکه تکل ندیدرآ ش د ... نکته جالب    یم نییما در آن تع یهایا

س  که ا  نیما ا یت جه برا از جنس هم هم اره  خیهم اره از جنس رخدادند و تار هادهیا

  ،یاسیییسیی کاریکه فقط از منظر اکن ن، فقط از راه پ یسییسییتگسییسیی  و وقفه اسیی ، گ

   کرد. ییاز آن بازج  ت انیم

  ایها با کدام اسییل   ،یبالغ یدهایتمه ای یادب یهااسیی : با کدام قالب یگرید یندارد. مسییئله جا یابهام زهیانگ

داسییتان ژاک ت  آغاز  معلم نادانحاضییر درآورد  در  یعیصیی رت وقاگذشییته را به عیوقا ت انیمنگارش،  یهاروش

 یبه خ د ،ییگ ه جز نقل آن انجام دهد. پس قصهب یکارسطح،  کیدر  ر،یرانس آنکهیب رسد یو به انجام م ش د یم

  داریپد یملم سیی یهاروال ایاز کارها  یکیدر قام   -نظر ژاک ت ه ش از  هیپا اتیاز دو عمل یکی- ییبازگ  ایخ د، 

به عمل  یبربرا ش د؛ ینه مطالبه م ش د یداده منه » یبرابر سد، ین ی. )ژاک ت  مکندیم دییرا تأ یکه برابر ش د یم

  ندهیه ش شن نده قصه با گ    یبرابر فرضش شیکه پ یفعل- ییگ خ د فعل قصه ( «.ش د یم دییو در عمل تأ دیآیم

کردن حیتشییرفرض پیشهمانط ر که  رد،یگیرا مفروض م یبرابر -گ قصییهدانش او با دانش  یِآن اسیی  نه نابرابر

  .اس  ینابرابرهم اره 

کتا  با ن ع  یراو  یهم دارد: خ اننده ممکن اسیی  در م رد ه  یگریآور دشییگف  ریکتا  تأث ییاما سییبک روا

ص  ش د. به عبارت د  دیاز ترد یخا ژاک ت     یکتا  صدا  یدر کجا دیبگ  نیقیبا قطع و  ت اندیخ اننده نم گر،یم اجه 

صدا  ش د یقطع م س  یو  س ش د یآغاز م ریران و  زندیدر آن چرخ م گذارد،یآرام آرام پا درون متن ژاک ت  م ری. ران

 یرو دهد، یاول قرن ن زدهم( قرار م مه یو زمانه او )ن   نه یژاک ت  را در زم یشیییرح او آرا کند؛ یخ د را در آن جا م 

  کندیخ اننده احسییاس م دهد؛یو ادامه م دهدیبسییط م زد،یریبه قالب داسییتان م کند،یتکرار م آورد،یصییحنه م
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ژاک ت ، به سبک و   نیاز ح ار یکی ییگ  ابند،ییدر هم پژواک م یادهیچیژاک ت  به طرز پ یو صدا  سنده ین  یصدا 

شنا  اقیس  ستان  یآ ش   ،یلیتخیعلم یهادا شده و ناغافل از قرن   نیس ار ما س . م   ستم یبزمان   ت انیسردرآورده ا

فرانسییه ک ت  با دوره مابعد انقال  دارد. نسییب  ژا شییهیدو مرد ر نیا سییتهیپژواک متقابل در تجربه ز نیحدس زد ا

سه دهه   1789انقال   یهایمعنا، انرژ کیاو، به  یها)آزم ن شاند  1830و  1820را به فران س  ک سب  ران  ری( لنگه ن

  د،یام یهاکرده، ابتدا با چرخه گانهیمشترک با هم  یاستهیرابطه ز رینظ یزیدو را چ نیاس . ا 1968 یرخدادهابا 

ی دنباله    یدهایو در ادامه با ام ،یدلسرد یهاچرخهبا سدس  ی  ندهیآش   زا یهادوره یتجربه ینماسرش  یاتازه 

س  که چن   ها. مثل آن یامدهایو پ یانقالب شن ا ضمن دوره  ییهادوره نیروز رو ش   زا  یهادر  بر  ندهیبحران و آ

سئله آم زش     صف در نها مع اند. -دانش انتقال ای-سر م س  یزیچ  یال  ش    ریکه ران سم  ژاک ت  ک دغدغه   دهیرا به 

 اس  نه آم زش.  ییرها

به گمانم، برا    یراو  ی درباره ه   دی ترد نیالبته ا  نده ثمربخش خ اهد ب د، ز   یکتا ،  مداخله    یراه را برا رایخ ان

کند. بهنگام  یم -مداخله را خلد نیا یالزم برا لیو وسییا-( کتا  در زمان حال هم ار یِحیرتشییریغو  حیرصییری)غ

س  س یب دن  در  ش د یبدل م یکتا  به ابزار نی. اش د یم دییبرهان، تأ وژاک ت ، بدون اقامه عل   «یِل حپاک» یِا

س   به  شد یکه مرب ط م «یگانیبا»  یفعال یعنی- کردیاز هم دنبال مخ د را که جدا  یقبل  یتا دو فعال ریدس  ران

که هر  یادغامادغام کند، در هم  -معاصر  هینظربه حال حاضرِ   شد یکه عمدتاً مرب ط م «یجدل»  یذشته، و فعال گ

ش   گذارانانیدر قرن ن زدهم، بن خ اهیجمه ر «شرف  یمردان پ» ای. آگذاردیژانر کتا  ناکام م نییتع یرا برا یتال

سان امروزند  و اگر چن   جامعه یهمتا ،یآم زش عم م س  آ  نیشنا شده      یطنز انتقادکتا  در ژانر  نیا ایا شته  ن 

س   آ  شم   ایا شاهده وا  سیطنزن  کیخ س    تباه   یقعاز م سان جامعه خ د ما،       سم، یمدرنشده پ شنا س  کار از د

 «یِنابهنگام  »نم نه، مثل روز روشییین اسییی  که      یژاک ت  ب ده اسییی   برا ییای بازگف   تجربه ات پ    یاو برا زهیانگ
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س  ریچشمگ  سبت  ریکار ران س  معهب دن کل جا و شکاا  درزیب دن و بدارد با  بهنگام زیآمتخاصم  ی)و ژاک ت ( ن  یشنا

ژاک ت  و  ایاس . آ  «یی یاثر ب رد»و باصطالح    یب رد هیسا  ریو ز «ییبازنما یهانظام» لیمعاصر که تمرکزش بر تحل 

نبرد با گفتار مسییلط زمانه خ دمان به در  ت انیم یاصییل برابر یتجربملم س او را در اثبات  یها یلسییله فعالسیی

 رونیکه شیییارح اسیییتاد آن را از پرده راز ب    زند یم یپنهان  ق  یدم از حق که  یدر نبرد با گفتار   یعنیآورد،  دانی م

    «پنهان دیوج د ندارد جز علم حقا یعلم چیه»اس   یکه مدع یگفتار آورد،یم

  ییارویما را از رو یستیلیهین یِبرالین ل یهاکه ان اع و اقسام فلسفه یشدن با اصلبه م اجه داردیما را وام معلم نادان

شته با آن برحذر  صطالح پا دا س یس  تهیمدرن گذارهیاند: ا صل برابر  یعنیما،  یا . و در برابر حمالت منظم به نفس  یا

فروغ  کم یاندهیبه آ ایاندازند  خیدان تاررا در زباله یبرابر دهیا خ اهندیم که یقدرتمند یهایدئ ل ژیا ،یبرابر هدیا

. برخالا علم  نهد یدر زمان حال م   -[کلمه  یبه مفه م دل ز ] یمجاز  یبه وجه  -را  یبرابر ریم ک ل کنند، رانسییی 

بس   یمنطق گر،ید یمنطق مدار بر  یکه برابر  آوردیم ادمان ی پنهان، داسیییتان ژاک ت  به     دیو شیییکاا  حقا   درزیب

  یها یها و وضییعو جنبش یانضییماماز اعمال  ی: منطد نفاق و خالا نه وفاق و اجماع، در کثرتگرددیمتفاوت، م

ضع  سانه دروغِ جامعه مبتن  ییها یبالفعل، و سند یم به ظه ر یبر نابرابر یکه ناگهان در اف ص رت  خ د به آنکهیب ر

باشد. آخر  انداز غلط دیشا  معلم مدرسه نادان به  ریترجمه عن ان کتا  رانس  ث،یح نی. و از اندیمستقر درآ  یینهادها

 ی آناللفظکه ترجمه تح  یاجمله کند،ینم «faire école» یبرابر ها،ینداش . به ق ل فرانس  یاژاک ت  مدرسه

 .7سازدیمدرسه نم یبرابر ش د،یم
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 منبع:

'Translator’s Introduction' in  Jacques Rancière's The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in 

Intellectual Emancipation, Published 1987, Fayard, Published in English 1991, Translated, with an 

Introduction, by Kristin Ross. pp. vii — xxiii 

 

 ها:ن ش پی

 م ج د اس . م یدر فارس رازه،ینشر ش ب،یبا ترجمه آرام قر« استاد نادان»کتا  تح  عن ان  نیا 1

 نیگفتند؛ ا( سخن L’echec de l’ecole« )شکس  مدرسه»بارها و بارها از به ق ل خ دشان  1980فرانسه در دهه  یهاروزنامه 2

( با درصد 1985درصد در دهه  30) دندیم لیالتحصفارغ که یآم زان فرانس درصد دانش سهیمقا دیشکس  معم الً از طر

در « bac» ۀشرفتیپ  ی. بات جه به ماهشدیمدرصد( ثاب  85.6) کایمتحده آمر االتیدرصد( و ا75ژاپن ) یهارستانیدب النیالتحصفارغ

  ینشانگر ماه دیآمارها شا نی( اشمارندیم یاکار دانشکده هاییکایکه آمر ش دیم یلیدو سال تحص رینظ یزیفرانسه )شامل چ

آم زان طبقه دانش س مِکیتا  چهارمکی باًیتقر. از یو شغل یاحرفه ریس «کردنبالدن»در مدارس فرانسه باشد، نظام  لیتحص یگرانخبه

 ییهاکه در خان اده یآم زاندانش یبرا یدرصد3را بگذرانند، در مقابلِ آمار  «bac»  یبرا یسازدوره آماده ت انندینم ییکارگر و روستا

  .ندیآیبارم یمشاغل تخصص یدارا

 . مکردیم یبر فرانسه حکمران 1848 هیدوم فرانسه در ف ر یتا جمه ر 1830در سال هیاز انقال  ژوئ هیسلطن  ژوئ 3

 م چندان مستند.و نه یشخص اتیبر روا یاس  مبتن ییهاخی( تارanecdotal history[ )یکی]انکدوت یتیحکا یهاخیتار 4

  سم ی، از مارکس 68، بعد از مه 1970دهه  لیب دند که در اوا یفرانس   لس فان یاز ف ی( نسل New Philosophers) «دیجد لس فان یف» 5

شروع   دندیبر سم یو کم ن س  یدئ ل ژیکردند به نقد او  س  یو  س فان یف نیچپ تاختند. از جمله ا یو مترق یانقالب یهادهیچپ و به ا ا   ل

سمان، ژان  ،یل -یآنربه برنارد  ت انیم شاره کرد. در آن زمان م  نیست یلردرو و کر ی، گآبن  یمار-دوله، ژانپل -آندره گل ک  شل یژامبه ا

 کردند. م  یحما لس فانیف نیف ک  و روالن بارت از ا

 مطبقه مت سط اس .  نییو درکل اقشار پا کاران،ی( طبقه کارگر، دهقانان، بpopular classes« )جامعه نییاقشار پا»منظ ر از  6

 م  .س ین یو مراد باز دیاهل مر یاس  که برابر نیالمثل اس ، منظ ر اجمله در فرانسه ضر  نیا 7

 

 


