
 پداگوژی در بندِ پول

 رضا اسکندری
 
چه من است. بنابراین، آن -صاحب پول–ی[ قدرت من است. داراک پول، داراک و قدرت جوهری من کنندهی قدرت پول، ]تعیینگستره»

ها را بخرم. بنابراین، من زشت توانم زیباترینیابد. من زشتم، اما میی فردیت من تعین نمیچه بدان قادرم، به هیچ روی به واسطههستم و آن

ناراست، گستاخ و نادانم، اما پول شریف  شرف،توان با پول خنثی کرد... من بد، بیرا می -ی آنیا همان قدرت دافعه–نیستم، زیرا اثر زشتی 

های شود، و بالطبع، صاحبش نیز انسانی نیک. افزون بر این، پول من را از دشواریشود و صاحبش نیز. پول کاالی برتر شناخته میدانسته می

شود؛ پس صاحب پول یزها دانسته میی چمغزم، اما پول مغز حقیقی همهشوم. من بیدارد، پس من انسانی صادق فرض میناراستی به دور می

تواند افرادی هوشمند را برای خود بخرد و آیا کسی که بر هوشمندان قدرت و مغز باشد؟ عالوه بر آن، او ]صاحب پول[ میتواند بیچگونه می

 [1« ]سروری دارد، هوشمندتر از هوشمندان نیست؟

ی شش «بها»تواند گیرد تا به یادمان بیاورد انسانی چون فاوست، آن زمان که میمارکس در تحلیل خود از قدرت پول، از فاوست گوته یاری می

جا چیست؟ زر این»زد: نریان را بپردازد، قدرتی معادل شش اسب در دستان و پاهای خویش خواهد داشت؛ و از تیمون شکسپیر که فریاد می

ها را شدهشود و نفرینردرنگ باعث پیوستن و در هم شکستن مذهب میی زی گرانبهاست؟ ]...[ این بردهاست؟ آیا این همان زر درخشنده

روی فرتوت را ی زشترساند. این است که بیوهبخشد و راهزنان را به مقام و عنوان سناتوری میسازد و مرض جذام را جذابیت میوارسته می

افرازد، بسیار قد می ،«کاال-ابر»یافتگی متعین، یک [، یک کمال3]« زهیر»ی تام که در مقام یک «ناکاال»اما این  [2« ]کند.مشتاق عروسی می

ی زرینی که از گریز تیمون به وارهبت آن [4آن را عیان سازد. ]« طبیعت واقعی»خواهد ی سخاوتمند آتنی است که میزادهقدرتمندتر از نجیب

های لندنی امتداد یافت، دیرپاتر از آن نیز بود که با آلکسی اخانهی تماش[ تا دربار الیزابت اول و صحنه5ناکجای جهان پریکلس و سقراط ]

 [، این ناکجاآباد جهان مدرن درنیاورد.7[ سر از رولتنبرگ ]6ایوانویچ ]

پروا حفظ کرده است؟ میراث روشنگری به ما نشان داده است که هیچ ها، سروری خود را این چنین بیها و جهاناما پول چگونه در گذار قرن

[ اما حق پول به 8« ]ید.شود که بتواند همیشه فرمانروا باشد، مگر اینکه زور و قدرت خود را تبدیل به حق نماتا آن حد قوی نمی»درتمندی ق

دریافته است که ارزش  -کم در جهان معاصردست–قدرت، نه حقی طبیعی است و نه برآمده از قدرتی طبیعی. از سوی دیگر، اقتصاد سیاسی 

[. چنین 9مصروف تولید آن شده است ]چون هر کاالی دیگری، ای است که همه ارزشی طبیعی، که محصول کار ضروری اجتماعی، نهم پول

زنند، برای آن که حق سروری خود را به دور از استهزاء یا محصولی برای آن که بر جایگاه خدایانی به تخت بنشیند که تقدیر آدمیان را رقم می

تهی شود؛ و در « وجود کاملی ]...[ که مخصوص خودش بود»دهد؛ از « تغییر ماهیت»نیازمند آن است که انسان طبیعی،  مقاومتی تثبیت کند،

از  تاریخیتنیده در پس از ما،  -و شاید دیرزمانی–تر از تیمون تا زمانی ای کهناز زمانه[. روابطی که 10قرار گیرد ]« روابط نسبی»چارچوبی از 

 نزاع طبقاتی بوده و هست.

ی این شاه دروغین بوده است. وزیر کمربسته -بندی رسمی آنکم صورتیا دست–در این مسیر، از همان یونان پریکلس تا امروز، پداگوژی 

و پیروزی را، تعریفی جز بود « پیروز»توان دادند که چگونه میپریکلس، به دیگران یاد می« پولیس»سوفسطاییان، سربازان دموکراسی مردساالر 

شمردند را به همان اندازه واال می« قلب»یا « روح»[. اگرچه قهرمانان و شهیدانی بودند که آموزش 11دیدند ]ظفرمندی در کسب زر و زور نمی

دانست که تحصیل کرده می «آزاد»سو تنها کسانی را [، از یک13دانست ][، اما جهان انسانی، در برابر جهانی طبیعی که همگان را آزاد می12]

داد که قادر به تامین آن باشند. بیهوده نیست اگر پدران جهان لیبرال، دانش و [ و از سوی دیگر، تنها به کسانی حق تحصیل می14باشند ]

 [15دانستند. ]در برابر جهان طبیعت می« حصار»آموزش را تنها 

ها زمان الزم بود، اما از زمان خوانده برگیرد، قرن-خود ست پرده از عریانی این شاهِبایدانشی که می« کشف»اگر از روزگار سقراط تا زمان 

ی روشنگری، که نشسته بر داران فلسفهپول زمان چندی نیاز نبود. میراثداستانی پداگوژی با آفرینش اقتصاد سیاسی تا آشکارگی هم

گذاشتند تا های ملی نوپدید میی دولتها را برعهدهدروس و آموزش دهی و تنظیمی سازماننگریستند و وظیفهسرهایشان به جهان می

« آگاهی کاذب»اال پا بر زمین گذاشته بودند. مارکس و انگلس از [، ح16ای مناسب زندگی )یا بقا؟( در جامعه تربیت کنند ]کودکان را به گونه

ی یک ستیزشان، با هوشمندی نخراشیدهآورد دولتزند و همگفتند که چگونه زیربنای مبتنی بر استثمار را رنگ و لعاب میسخن می

پذیر است، در شرایطی که تحصیالتی که به آنان عیار امکانهای کارگر، دانستن کیفیت رهایی تمامآیا برای توده»پرسید: آنارشیست روس می



یا به بیان دیگر، تا آن زمان که طبقاتی وجود دارند ]...[ که تر از آن چیزی است که در اختیار بورژواها است؟ تر و پستشود، حقیرانهارائه می

 [17« ]تر دریافت کند؟تواند تحصیلی بهتر و آموزشی کاملها میفرد، صرفا به دلیل زاده شدن در آن

سی بود که صدای اندک زمانی پس از آن نیاز بود که خرد اقتصاددانان سیاسی به دیگر علوم انسانی تراوش کند. بوخارین شاید نخستین ک

اند، نام تربیت عمومی بدهم و آور که نام آن را مدرسه گذاشتهتوانم به این موسسات مسخرهمن نمی»گفت: محوی از تاریخ را بازتاب داد که می

ی بورژوایی، مدرسه سه در جامعه»بوخارین، با بیانی نو و برای جهانی نو نوشت: [ 18]« اصول تربیتی را هم که در دست مردم است قبول ندارم.

کنند. دار، احساس تعهد و احترام میکند که در برابر رژیم سرمایهی اساسی برای انجام دارد. نخست، نسلی نو از کارگران را تربیت میوظیفه

داری گیرند. سوم، به شکل تولید سرمایههای کارگر را به دست مید که زمام تودهسازمی« بافرهنگی»رهبران ی حاکم، دوم، از جوانان طبقه

 [19« ]آوری به عمل درآورند تا سود سرمایه را افزایش دهند.رساند تا علم را، در قالب فنیاری می

صادرکنندگان حکم اعدام او بیشترین طنین ی بوخارین، هرچند جایی دورتر از میدان اعدام مسکو، اما از زبانی نزدیک به که اندیشهشگفت آن

ی استثمار راضی چرا استثمارشوندگان به ادامه»پرسید: ی پاریسی بود که همان سوال آغازین را به بیانی دیگر میبار صدای نابغهرا یافت! این

رمزگان قدرت حاکمان، به قدر کفایت در  گرفت. پول، اینبندی بوخارین، پداگوژی را نشان میچون صورتنیز، هم آلتوسرپاسخ « شوند؟می

اندامی خود « تولید مثل»های حیاتی قادر به یافت که کارگران، این آخرین یاختهی اجتماعی جریان میراندههای به حاشیهآخرین مویرگ

پذیرشان نیز ممکن باشد. سلطهعقالنیت « بازتولید»یافت، که ی آباء روشنگری اختصاص میشدهقدری هم به کار آموزش قدسیباشند؛ و آن

[20] 

که زمانی انجیل « بازتولید در آموزش، جامعه و فرهنگ»یابد. خود را نزد بوردیو می« نظری»بندی ترین صورتدستی، غنیاما این هم

صورت عینی، یک  هر کنش پداگوژیک، به»بندی است. به باور بوردیو، شد، گویای این صورتآموزان و دانشجویان طاغی محسوب میدانش

 اعضای تمامی»د توسط توانها میاین کنش« خودسر است. گر فرهنگی خودسرانه، توسط قدرتیشود، زیرا تحمیلخشونت نمادین محسوب می

 این طبقاتی یا فرهنگ گروهی که شود اعمال ایخانواده اعضای توسط ای(،اشاعه )آموزش اعمال شود اجتماعی گروه یا نهاد یک یتحصیلکرده

 این منظور برای نهادهایی سوی از که شود اعمال گرانیکنش از سیستم یک یا توسط خانوادگی(، )آموزش است سپرده آنان به را وظیفه

 )آموزش دارند عهده بر را آموزشی کارکردهای خود، هایفعالیت بخشی از عنوانبه با منحصراً غیرمستقیم، یا مستقیم که اندیافته مأموریت

ساالری، نه گونه است که پداگوژی، با اعمال خشونتی نمادین، فرهنگی خودسر را، که نظام طبقاتی و مبتنی بر سرمایه[ بدین21.« ]نهادی(

 کند. می« بازتولید»بخشی از آن، که ستون فقرات آن است، 

های های فرهنگی و نمادین نسلتوانند سرمایهمیی اقتصادی بیشتر، دهد که چطور افرادی با سرمایهبوردیو بهتر از پیشینیان خود نشان می

یاری های خود، بیش از هر چیز به بازتولید شکاف طبقاتی ترین ردهتا عالی ترینییبعدی خود را تعیین کنند؛ چگونه نظام آموزشی، از ابتدا

ند و آن کس که دانش بیشتر، پول بیشتری. ککند؛ چگونه آن کس که پول بیشتری دارد، دانش بیشتری کسب میرساند و آن را توجیه میمی

افسوس که فیلسوف اعظم افزاید. گیرد و دارایی بر دارایی می[ تنها میدان دانش را در بر نمی22« ]متیو»ی داند که معجزهبوردیو به خوبی می

 داند!بازار نمی[ وردی برای این آشفته23]

اند. گویی ی داریم که زمانی دور پیش از این، تیمون آتنی، سقراط و افالطون گرفتار آن بودهآلودرسد ما هنوز پای در همان زمین گلبه نظر می

ای باالتر از نتوانسته است ما را به نقطه -نه در معنای بازگشت روح، که در معنای انباشت معرفت از نسلی به نسل بعد-« تناسخ انسان»هنوز 

ی تسلسل آموزش و آویخت. انگار هنوز پاسخی برای پرسش مارکس نداریم که دایرهولوس درمیآن جایی برساند که سقراط از بلندای آن با پ

نوینی نداریم و برای برقراری  گوید برای رستن از چنین شکل حیات اجتماعی، راهی جز برقراری نظام آموزشیگیرد و میرهایی را نشانه می

زنند و ثروت، پهلو می« کاال»در جهانی که دانش و آموزش، هر روز بیش از پیش به [ 24چنان نظامی، راهی جز برانداختن این شکل حیات. ]

ای که ژیرو محقانه و محققانه آن را در زمینه -برماس منفعالنه خواهان آن استگونه که هانه در معنای متعالی انتقادی آن، آن–قدرت و دانش 

 بخشی پداگوژی امید داشت؟توان به رهایی، آیا هنوز میپیوندندبیش از پیش به هم می [25نامد ]می« نولیبرالیسم هار»

آن گونه که –اندیشه « تناسخ انسانی»فشرند، اما بدون آموختن از راهی دراز که این هرچند بسیارند آنانی که بر مثبت بودن پاسخ پای می

گونه که ، آن«نفی آموزش بورژوایی»نکند. بدون آموختن از اندیشی تکافو طی کرده است، شاید تکیه بر مثبت -کندسقراط به کنایت بیان می

[؛ 26ساخت ]گونه که گلدمن خاطرنشان می، آن«کارگران یدی»و « کارگران فکری»بندی میان گفت؛ بدون در هم شکستن صفباکونین می

خواست و بدون اش میکس از وارثان نظریگونه که مارو پذیرفتن رنجِ آگاهی و پیوند زدن نظر با عمل، آن« آگاهی کاذب»بدون جنگ با 



و بسیار بورخس  سلین، هایی که افالطون، ناصر خسرو، شکسپیر، گوته، سوئیفت، دیکنز، داستایفسکی، ولز، اورول، هیوز،نامهوری در رنجغوطه

 اند، طی این راه اگر ممکن باشد، چندان ساده نخواهد بود.های دیگر به تحریر درآوردهقلم

 

 

 ها:یادداشت

 The Power of Moneyبرشی از جستار مارکس با عنوان  [ 1]

ی فارسی آن نیز منتشر شده ی شکسپیر است که خوشبختانه، ترجمهشدههای کمتر شناختهاز نمایشنامه« تیمون آتنی»ی [ نمایشنامه2]

 چه در این متن ذکر شده هم از همین ترجمه است.است. آن

شود و روبرو می« سکه»داستان مردی است که به طور اتفاق با یک « زهیر»ی خورخه لوئیس بورخس. نوشته« زهیر»[ اشاره به کتاب 3]

یابد که سکه، در حقیقت یک تواند آن را از ذهن خود براند. سرانجام در مسیر داستان در میگاه نمیکند، اما هیچهرچند آن را خرج می

گونه که به کاال یا ، آن«وارگیبت»یا « فتیشیزم»ی بیشتری در باب ارتباط این داستان با مفهوم مطالعه واره. برایبوده است: یک بت« زهیر»

 Fetishism and Form: Erotic andی ارزشمندآندرو فینبرگ، استاد دانشگاه سایمون فریزر، با عنوان توان نسبت داد، به مقالهپول می

Economic Disorder in Literature عه شود.مراج 

گوید. شاید چیزی شبیه به آن طال سخن می« عیان کردن طبیعت واقعی»ی شکسپیر از عزم خود برای تیمون در گفتگویی در نمایشنامه[ 4]

 کرد.« عریان»کودکی که از فراز درخت، عریان بودن شاه را 

ری است. شهر ساحت حکمرانی شکلی از عقالنیت است که مآب، مفهوم شهر و طبیعت حایز اهمیت بسیادر خوانش ادبیات یونانی و یونان[ 5]

های متضاد خود، شهر و طبیعت را ی نامأنوس توحش. بیهوده نیست اگر فیثاغورس در دوتاییسازد و طبیعت، عرصهعصر طالیی یونان را برمی

ها، الهگان انتقام و خدایان نوین را در برابر فیوریی خدایان ، آتنا، محافظ آتن و نماینده«اورستیا»دهد؛ آیسخولوس در در برابر خود قرار می

ی کهنسال برتری هاریخت را بر تایتانمدار و انسانهای انسانچون دیگر متالهان باستان، المپیگرداند؛ و هزیود، همکهن طبیعت پیروز می

سازد: یک ناکجا برای گریز از ی شهر میهای کنارهجنگل دهد. در تیمون آتنی هم، آگاه یا ناآگاه، شکسپیر تیمون افسرده و ناامید را راهیمی

 مندی شهر.جای

کند که بدون هم هست، در جایی از کتاب اعتراف می« معلم سرخانه»ی داستایفسکی. او که از قضا نوشته« قمارباز»[ شخصیت اصلی کتاب 6]

نویسد، در اینجا هم این گونه که مارکس میشده است. همانیهم محسوب نم« مرد»اش، حتی یک زادهی اشرافداشتن پول، به چشم معشوقه

 است.« دیگری»و « خود»ی خودِ ی فرد با خود و با دیگری، و حتی برسازندهی رابطهپول است که برسازنده

 است.« هاخصوصِ روسبازی م»، این «رولت»ای که نامش هم یادآور قمارخانه-گذرد. شهری داستان قمارباز در رولتنبرگ می[ بخش عمده7]

پذیری تبدیل زور ی جستار خود، به نفی امکانژاک روسو برگرفته شده است. هرچند روسو در ادامه-ژان« قرارداد اجتماعی»[ این جمله از 8]

 ردادی.دارد، زور طبیعی است و نه اجتماعی/قراطور که خود به صراحت بیان می، همان«زور»گوید، اما منظور او از به حق سخن می

 .An Introduction to Marxist Economic Theory[ برای اطالع بیشتر از این نگره، رجوع کنید به کتاب ارنست مندل با عنوان 9]

 ژاک روسو گرفته شده است.-ی ژان، نوشته«امیل»[ عبارات داخل قالبک از متن کتاب 10]

باشد که « گرگیاس»طون مشاهده کرد. اما شاید بهترین تجلی آن در گفتگوی جای رسائل افالتوان در جای[ حضور چنین دیدگاهی را می11]

آید. تقابل میان سقراط و پولوس در به میان می« دکسا»در برابر « معرفت»، یا از «سخنوری»در برابر « عدالت»در آن بحث از فضایل انسانی و 

 این رساله ستودنی است.

سقراط نیز در رسایل افالطون بارها مضامینی نزدیک به این «. مغز بی آموزش قلب، آموزش نیستآموزش »[ این گفته از ارسطو است که 12]

 ارائه کرده است.

 قابل مشاهده است.« ای درباب منشأ نابرابریرساله»و « قرارداد اجتماعی»[ این تقابل بهتر از هرجا در آثار روسو و خصوصا در 13]

 «است.« آزاد»نها انسان آموخته ت»[ این گفته از اپیکتتوس است که 14]

دهد، مبتنی بر گونه که هایدگر نشان میدانست. دانش در معنای نوین، که آن[ جان الک، دانش را تنها حصار در برابر جهان طبیعت می15]

مراتبی را عت، ساختاری سلسلهای نوین میان انسان و طبیچنین دانشی عالوه بر تعریف رابطه ای تکنولوژیک است: دانستن به منظور سلطه.نگره



تر خواهد سازد که بر اساس آن، آن کس که داناتر است، تواناتر، و به تبع آن قدرتمندتر و در نظام اجتماعی فرادستنیز میان آدمیان برقرار می

 بود.

 «. ی حقفلسفه»[ برای مثال رجوع کنید به عقاید هگل درباب آموزش در 16]

منتشر کرد. عنوان  L’Egaliteی در نشریه 1869ی ای است که میخاییل باکونین، در ژوئیهجمالت آغازین مقاله [ این بخش برگرفته از17]

 ی مقاالت کالسیک آنارشیستی در نقد ساختار آموزشی است.است و در زمره« در باب آموزش»این مقاله، 

سازد که مداح مردانی را می»دش است. به باور روسو، چنین مدارسی، این عبارت نیز بخشی از انتقادات روسو به نظام آموزشی زمان خو[ 18]

دارند و برعکس، گویند فقط برای خودشان مفید است. این موسسات وقتی مشترک شوند باری از دوش کسی برنمییکدیگرند و هرچه را که می

ند، سودای یاد دادن چیزی فرای این محتوای مبتذل را دارد: ؛ آنجا هم که استادی دانا و توانم«ای نخواهند دادغیر از تلف کردن وقت نتیجه

رسد. که دو قرن پس از روسو، هنوز انتقادات مشابهی به آموزش به گوش میشگفت آن«. ی عمومی را درس بدهندافسوس که مجبورند برنامه»

 جمله است.  از آن« سوسیالیسم و فرهنگ»ی گرای آموزش، در مقالهنقد غرای گرامشی بر فرهنگ نخبه

، یک فصل تمام را به بحث (The ABS of Communism)« الفبای کمونیسم»بوخارین و همکارش، پروبراژنسکی، در کتاب [ 19]

داری اختصاص یافته های آموزشی در جهان سرمایهای از آن به نقد سیستماند که بخش قابل مالحظهاختصاص داده« کمونیسم و آموزش»

 است.

های ایدئولوژیک ایدئولوژی و سازوبرگ»ی آموزش وجود دارد که یقینا، کتاب اوانی به فارسی در خصوص دیدگاه آلتوسر به مساله[ منابع فر20]

ی دهد که چطور آموزش سکوالر، با بیرون کشیدن حوزههاست. در این جستار، آلتوسر موشکافانه نشان میاز خود آلتوسر بهترین آن« دولت

های خود را به کودکان منتقل کند و از آن به شود که با استفاده از آن، آموزهداری مبدل می، به ابزاری در اختیار سرمایهآموزش از دست کلیسا

های ایدئولوژیک آن ابزارهایی هستند که نظام حاکم برای کند. در این معنا، سازوبرگعنوان قدرتمندترین سازوبرگ ایدئولوژیک دولت یاد می

 گیرد، اما برخالف پلیس و دیگر قوای قهری، فاقد عنصر خشونت آشکارند.ر میبقای خود به کا

 Reproduction in Education, Society and Culture[ بندی از کتاب بوردیو با عنوان 21]

د هم گرفته رکه دا چهآن کس که دارد، به او بیشتر داده خواهد شد و از آن کس که ندارد، آن»[ در انجیل متیی )متی( آمده است که 22]

داد که بر اساس آن، اعتبار علمی با نرخی تصاعدی باال « اثر متیو»شناسی علم خود برد و بدان نام مرتون این اثر را به جامعه« خواهد شد.

تبار خود را هم رود و آن کس که اعتبارش اندک است، آن اندک اعرود. آن کس که اعتباری کسب کرد، اعتبارش به صورت روزافزون باال میمی

ی اقتصادی توان برقرار ساخت. آن کس که سرمایههای متکثر بوردیویی نیز میاز دست خواهد داد. مشابه این نگره را در خصوص سرمایه

 «.خواهد خرید»ی فرهنگی و نمادین بیشتری نیز بیشتری دارد، سرمایه

داللت دارد که با به نمایش « دانای کلی»به ی او گیرد و اشاره[ فیلسوف اعظم لقبی است که رانسیر در نقد خود به بوردیو به کار می23]

شناسی باید به آشکارسازی درآوردن چیزهایی که آشکارند، آن هم به زبان و بیانی که برای دیگران قابل درک نیست، آن چیزهایی را که جامعه

 کند.اری رساند بیش از پیش پنهان میآنها ی

 On General Education[ رجوع کنید به سخنرانی مارکس با عنوان 24]

 منشر شده است.« رود»ی کرونیو که پیشتر در نشریهی ژیرو با پولی[ برای بیشتر خواندن در این باره، رجوع کنید به مصاحبه25]

در این مقاله گلدمن  العاده است.اما گلدمن حایز اهمیتی فوق« پرولتاریای فکری»ی مقاله[ برای کسانی که به این بحث عالقمندند، 26]

تر از از سویی در موضعی فرودست، و حتی فرودست (Intellectual Proletariat)کوشیده است تا نشان دهد چطور پرولتاریای فکری 

آموزد، امکان اتحاد او با کارگران دیگر را از ای که در فرآیند آموزش میدهشگیرد، و در عین حال، غرور کاذب آموختهکارگران یدی قرار می

   برد.میان می

 


