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Abstract 

The main purpose of this research is to introduce, study and analyze the philosophical 

and educational ideas of Bernard Stigler, the contemporary philosopher of technology. 

Drawing on the findings of French anthropologist Leroi Gourhan, Stiegler claims that human 

evolution took place through tools and technology. He believes that through the use of tools, 

the human brain evolved and the human being became what it is today. According to Stiegler, 

technologies are passed on to the next generations in the form of epiphylogenetic retention 

and provide the basis for human evolution and progress. Also, digital technologies today 

create a kind of proletariat through weakening life skills. Stiegler also believes that digital 

technologies are destroying the "attention" of young people and adolescents, and these 

technologies are even changing the brains of young people and their way of thinking. The 

results of this study show that, according to Stiegler's philosophy, attention to technology has 

significant implications for the anthropological foundations of education. Hyper attenton can 

occur in the virtual education we are dealing with today. According to Stiegler, the 

proletarianization can be seen in today's education, especially in the domain of commercial 

education. Given the deterioration of attention in today's world, it is necessary to consider 

the necessary skills on how to manage and control "attention" in education. 
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 نی نو   ی ا ی از ذاِت فناورانه انسان تا پرولتار   گلر؛ ی برنارد است  ی ت ی ترب   های شه ی فلسفه و اند   ی بررس 
 

 1پور  مظفری اله روح
 1400/ 15/8تاریخ پذیرش:  1400/ 17/1تاریخ دریافت:  

 

 چکیده
  ی معاصر فناور  لسوفی ف   گلر،یبرنارد است  یت یو ترب  یفلسف  یهاشهیاند  لیو تحل   یبررس  ،یپژوهش، معرف   نیا  یهدف اصل

صورت   ی ابزار و فناور  قیاست که تکامل انسان از طر  یمدع  ، یشناس فرانسو گوران، انسان  یلر  ی هاافتهیبا استناد به    گلر یاست. است

انسان   مغز  است  معتقد  او  است.  تکامل  به گرفته  ابزار  از  استفاده  امروز  افته یواسطه  به شکل  است  ی و  ازنظر  است.   گلر، یدرآمده 

.  کنندیانسان را فراهم م  شرفتیتکامل و پ  نهیمنتقل شده و زم  یبعد  یها به نسل  ک«یلوژنتفی¬ی»اپ  یادسپاریبه صورت    هایفناور

معتقد است   گلری. استکنندیم  جادیا  ا«ی»پرولتار  ی نوع  ، یزندگ  ی هامهارت  فی به خاطر تضع  تالی جید  ی هایفناور  گلر، یاز نظر است

نوع تفکر آن  کنندیم  بی»توجه« جوانان و نوجوانان را دچار تخر  تال،ی جید  یهایفناور آنان و  مغز  نو در   جاد یا  یراتییتغ  زیها 

حائز   تواند یم  ت یترب  یشناختنسانا  یدر مورد مبان  ی است که توجه به فناور  ن یاز ا  یپژوهش حاک  نیحاصل از ا  ج ی. نتاکنندیم

 گلر یاست  یهاشهی. با توجه به اندفتدیاتفاق ب میکه امروزه با آن سروکار دار یدر آموزش مجاز تواندیم یتوجه شیباشد. ب  تیاهم

 ی ا یتوجه در دن  بیرا مشاهده کرد. با نظر به تخر  یدرآموزش تجار  ژه یبه و  یامروز  ت یو ترب  میدر تعل  یاسازیپرولتار  توانیم

 .ردیمورد تأمل قرار گ  تیو ترب میکنترل »توجه« در تعلو  تیریمد یالزم در مورد چگونگ یهاامروز، الزم است مهارت

 . تیتوجه، ترب ا،یپرولتار ،یفناور  گلر،یاست : ید یکلی هاواژه 
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 مقدمه 

  با مباحث   یو شش سالگ  ستی تا ب   است که   ( فیلسوف معاصر فرانسوی2020-1952برنارد استیگلر )

  ن ی چهارم در شد.  ر یتولوز دستگشهر  در  ی مسلحانه از بانکبه جرم سرقت   1976در سال او   بیگانه بود. فلسفی

، آور شرم آشنا شد. این پیشینه  فلسفه  با  زندان  دوره    ردو    محکوم شد   به پنج سال زندان  که  از بانک بود ش  سرقت

او با  . (Stiegler, 2008a)کند میدر آثار خویش به پیشینه خود اشاره  حتی او مانع از رشد و پیشرفت او نشد 

تا این که  شدگیری مطالعات خود دانشجوی ژاک دریدا شد و موفق به دریافت مدارج عالی دانشگاهی  پی

آثار  ترینمهم . شودمیامروز به عنوان یکی از مشهورترین فیلسوفان معاصر به ویژه در حوزه فناوری شناخته 

رسانه    پردازاننظریه از    یاریبسکه    معتقد است  تینل  .است  1«و زمان  هانیک»تکاستیگلر مجموعه سه جلدی  

به    شتری ب  گلریاست  . (Tinnell, 2015)  دانندمی و پنج سال گذشته    ستیب  هایکتاب  ترینمهمرا    این سه کتاب

فلسفه غرب   خیدر طول تار  یها و زمان شناخته شده است که در آن به غفلت از فناورکتاب تکنیک  خاطر

است است:  پرداخته  معتقد  لمنز  شک    استیگلر» .   «است   ی امروز  ای قاره متفکران    ترینمهماز    ی کیبدون 

(Lemmens, 2011, p. 33) .   معاصر است که فلسفه    لسوفانیاز معدود ف  یکیاو    ِکنِدیم،  و  برادلی از دیدگاه

جوانان به سمت    ت یتالش او بر هداو    کندترکیب می  ی جوان  های بحرانمشخص و    های واقعیترا با    آوریفن

 ی سی، مترجم انگل2راس  لیدان  برادلی از قول  چنینهم .  (Bradley & Kennedy, 2020)  متمرکز است  بلوغ،

هستند    لسوفانیاز ف  یاست، تعداد کم  ی قعوا  لسوفیف  کی   گلریاست  کنممیمن فکر  » :  نویسدمی،  گلریاستآثار  

 ژه یما و به و  ی در زندگ  تال ی جید  یخود را باال بزنند تا به درک نقش فناور  ن یکه واقعاً آماده باشند تا آست

 . (Bradley, 2021, p. 1)  «آن بر آموزش بپردازند تأثیر

تاکید و توجه   به ویژه  فناوری و  انسان و  به دیدگاه های نوآورانه استیگلر در مورد رابطه  با توجه 

های او می تواند قابل توجه  فناوری دیجیتال در تربیت نسل جوان، بررسی و مطالعه اندیشه خاص او به نقش  

باشد. تربیت  جریان  اندرکاران  دست  و  تربیتی  بر    متخصصان  فلسفه    هایپژوهش عالوه  مورد  در  متعدد 

  به  اند.رداخته پتربیتی او و نقش عقاید او در تعلیم و تربیت    هایاندیشه   بهمختلفی هم    هایپژوهش استیگلر،  

، (Vlieghe, 2018)،  (Lewin, 2016)،  (Kouppanou, 2015)  هایپژوهش   به  توانمی  نمونه  عنوان

(Kouppanou, 2020) ، (Lee, 2020)  ،(Keij, 2021)   در غرب، این  او  با وجود شهرت فراوان    .کرد  اشاره

 او نگاه  رسدمی استیگلر، به نظر    های اندیشهفیلسوف در ایران چندان شناخته شده نیست. با بررسی و مطالعه  

مگر به واسطه   شد نمیاو معتقد است انسان، انسان  .  ارائه کرده استانسان و فناوری  میان  متفاوتی به نسبتِ  

 
1. Technics and Time 

2. Daniel Ross 
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  ها آن جدید و نقش    هایفناوری نگاه او به    (. همچنینBernard Stiegler, 1998)  استفاده از ابزار و فناوری 

معتقد است    رفراهم کند. استیگلرا  دیدگاه و بینش جدیدی    تواند میذهنیت نوجوانان و جوانان    دهیشکل در  

امروزی   معنای  به  انسان،  شکل  به  و  یافته  تکامل  فناوری  وسیله  به  بشر  استآن  نوع   Bernard)  درآمده 

Stiegler, 1998) های اندیشه گفت اندیشه استیگلر در مورد نقش فناوری در تکامل بشر و    توان می. در واقع  

با    به همراه داشته باشد.جدیدی را   نتایجبیت، در عرصه تعلیم و تر توانندمیدیجیتال  هایفناوری او در مورد 

 توجه به آنچه بیان شد، این پژوهش قصد دارد تا به سواالت زیر پاسخ دهد. 

 کند؟. استیگلر در مورد رابطه انسان و فناوری چه تبیینی ارائه می1

 یاشد؟  . داللتهای اندیشه او در تعلیم و تربیت به ویژه تعلیم و تربیت کشورمان چه می تواند2

 

 پژوهش  روش

شود.   استفاده  استنتاجی  و  تحلیلی  روش  از  است  شده  سعی  پژوهش  این  سواالت  به  پاسخ  برای 

را    استیگلر  تربیتی  هایاندیشه   و   فلسفه  ،تحلیلی  و  توصیفی  روشی  با  ابتدا  دارد  قصد  پژوهش  این   رو،ازاین

 ارائه کند.  را ایران تربیت و  تعلیم در  استیگلر یاندیشه هایی از  سپس استنتاج بررسی کند؛

 انسان و فناوری از دیدگاه استیگلر

مطالعات    مندنیاز  هاآن که فهم    کندمیاستفاده    خودساخته  هاییواژه از    معموالًاستیگلر  از آنجایی که  

دلیل این پیچیدگی را عالوه بر اختراع    ولیجه.  های خاصی استاست؛ فهم اندیشه او همراه با پیچیدگی  جانبی

فکری    هایدهد چراکه استیگلر از مکتب میتوسط استیگلر، به التقاطی بودن تفکر او نسبت    هاواژه مداوم  

  هایزمینه در    هرچند کهاست،    یفناور  لسوفیف  گلریاست.  (Vlieghe, 2018, p. 418)  بهره برده استمتنوعی  

مانندمختلف اقتصاد    استیس  ی  نوع  تأکیدمورد    نکته  ترینمهماست.    کرده   پردازیفلسفه  نیز و  به  نکته    یو 

  افتهیتکامل  ی ناورانسان با ف اصوالًو   ستند ین  ی از یکدیگرجدا یاست که انسان و فناور ن یفلسفه او ا یدیکل

.  کندمی   را نقد. استیگلر در مورد تاریخ رابطه انسان و فناوری هایدگر  انسان شده است  ، یفناور  قیو از طر

  ها دوره همه  در   ی که چگونه فناور  کندبه این نکته توجه نمی هایدگراست که    ن یا  دگر یهااز    گلر یانتقاد است

مدرن(   دوران  فقط  انسان  )نه  فرهنگی  و  اجتماعی  .  (Bernard, Stiegler, 1998)  دهدمیرا شکل  زیست 

و انسان به وسیله آن کمبودهایش را  همه دوران با انسان همراه بوده    در  آوریفنکه    کندمی  انیب  گلریاست

از افالطون    2و اپیمتئوس   1استیگلر برای بحث در این خصوص ابتدا به افسانه پرومتئوس   .جبران کرده است

 
1. Prometheus 

2. Epimetheus 



 51 ...گلریبرنارد است یتی ترب های شهیفلسفه و اند یبررس                                               1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال 

 واناتیح  -  هاگیرنده و    کندمی  عیتوز  بین موجودات  را  هاویژگی  سیمیتئواپافسانه،  این  در  .  کندمیاشاره  

  ها ویژگیاست. همه    کارفراموش  وسیمتیاما اپ  ؛دن بقا مناسب باش  یکه برا   شوند می   زیتجه  ایگونه به   -زنده  

 چی ه  هاآن ، اندمانده باقی  هاانسان :  یکی همه به جز  ،  کنندمیهمه، یک ویژگی دریافت    کرده است.  عیتوزرا  

برادرش   ریمتوجه تقص  پرومتئوس  یوقت   .(Stiegler, 1998, p. 114)  اندنکرده   افتیدر  متئوس یاز اپ  یژگیو

  ب یترت  نی. بدبخشدمی  هاانسان را به    اتیخصوص   نیو ا  ربایدمیرا    انیو آتش و فنون خدا  رودمی،  شودمی

  اند شده فراموش  هاانسان که    اندواقعیت   نی جبران ا  ی برا  هاتکنیک.  کندمیپرومتئوس اشتباه برادرش را جبران  

(Stiegler, 1998, p. 187).  له ی است و به وس  هی اول  و نقص  کمبود  یانسان فاقد ذات و دارا  گلریاز نظر است  

  طیبا اشاره به شرا   گلریاست  .گیردمیو در واقع ذات فناورانه به خود    کندمینقص خود را جبران    ،فنون و ابزار

 ن یب ارتباط. کندمیرا به استفاده از ابزار مربوط  2ن یبه نانتروپ 1جانتروپوس یعبور از مرحله زن ه،یاول  هایانسان 

انسان    کندمیکه ظهور ابزار را ممکن    کندمی  جاد یرا ا  یستمیس  ،دست و سنگ برا   ،ابزارمندو    یدهانش 

بر  ،صورت یزبان براو    دست  یابزار برا  یعنی،  آوریفن دستگاه دوگانه   نی، ادرنهایت.  شودمیگفتار آزاد  

 . (Stiegler, 1998, p. 134) کندمی ظهور ا یدر دن امروزی  انسان)نسل(   و گذاردمیاثر  مغز

دارد   یسع ، یفرانسو شناسانسانو  شناسدیرینه ، 3وران گ ی رل هاییافته و  شه یبا استناد به اند گلریاست

 یفناور  نیرابطه ب  لوران،  هاییافته  یاصل  یاز محورها   یکی.  ارائه کندذات فناورانه انسان  شواهدی برای تایید  

او.  استانسان  تکامل  و   است  یبرا  دستاوردهای  ا  گلریفلسفه   ی برخوردار است. ستون اصل   یاساس  ت یهماز 

به عنوان مح  کند که بیان می  گوران  هینظر ا  افتهیفنون( تکامل  )  هاتکنیک   صولِانسان  ی   نیاست.   کالبته 

را به عنوان محصول    هافناوری بشر  اعتقاد بر این است که  است که در آن    جیرا  دگاه یاز د  یاساس  گردعقب

 لی عقل انسان به دل  شود؛ یعنیادعا می  هی قض  ن یگوران برعکس ا  ری لدر نظریه  .  ه استعقل خود اختراع کرد

 . (Zwier, 2011, p. 11) کند میرشد  آوری فناستفاده از 

اتفاق    یمانامر ز  ن یآغاز ا  نیست.  کیولوژیامر ب کیکه تکامل مغز انسان فقط    دهدمیگوران نشان  

ا شروع به راه رفتن قائم کردند،    هاآن  ازآنجاکه.  در آمدند(  ی)عمود  ستاده یافتاد که اجداد بشر به حالت 

اشاره، استفاده از   یبرا   ها دستاز    دتوان می  در این زمان انسان شدند.    «آزاد» تحمل بدن  ز  ا  ی به نوع  هادست

 کار  ن یباعث آزاد شدن دهان از اها  آزادی دست   مور جدید بهرمند شود. و اگرفتن غذا    ی مصنوعات و برا

 
1. Zinjanthropus انسانی که بیش از دو میلیون سال پیش منشأ یافته است ای گونه  

2. Neanthropian های امروزی های اولیه شبیه انسانانسان   

3. Leroi Gourhan 
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 نظر  از   که   بوده   صورت   بدین   تکلم  برای  دهان   شدن   آزاد   شود.امکان زبان می   جاد یث او باعشود  می(  فهیوظ)

 با بیشتر دهد را  می  انجام  دست  با  امروزه   که  رفتن، کارهایی  راه (  عمودی)  ایستاده   از قبل  اولیه  بشر  استیگلر،

ها وظایف دهان کاسته شده و امکان تحقق زبان  بنابراین با ایستادن و آزادی دست   انجام می داده است.   دهان

ایستادن    نتیجه  نی( اولآزادشده ( و مصنوعات )دستان  آزادشده استفاده از زبان )دهان    تمال احفراهم شده است.  

گفتار و سازمان مجدد قشر مغز آزاد    ی استفاده از ابزار، دهان را برا  ندی. فرآ(Zwier, 2011, p. 11)بوده است  

و در   کندمی  تأملخود    گیریشکلکه در    یموجود  یعنی  شود،   لیآگاه تبد  یتا انسان به موجود  کندمی

انسان به    .(Kouppanou, 2016, p. 242)  کندمیفکر    گیرندمیاو شکل    یدر آگاه  ایکه اش  هاییراه مورد  

از ابزار، به    کننده استفاده ستِ  د  یواسطهبه   زبان( )  گفتارو    را یاد گرفت  دستکه کار با    شدانسان  این خاطر،  

  کند می زبان آزاد    یدهان را برا  درنهایت  ، دست و ابزار  ن یب  افزاییهم.  ، ایجاد شدانسان  ی برا  هاییامکانعنوان  

(Kouppanou, 2020, p. 42) .    که ذهن انسان از  را    دگاه ی د  نیا  ی،شناسانسان   جدید   نتایج جالب است که

که با نظریه استیگلر   کنندمی  تائید  است  افتهیگسترش و توسعه  اشیا،  و استفاده از    یساخت ابزار سنگ  قیطر

استیگلر ابزار یا فناوری مقدم بر علم بوده   ظربنابراین از ن  .(Reveley & Peters, 2016, p. 4)  سازگار است

 درنتیجه گسترش علم شده است.و در واقع ابزار باعث رشد مغز و عقل و 

است   یزیچ  یانجام دهد، فنآن را    ا ی  واجد آن باشد  بشرکه   ستی ن یزیبودن چ  یفن  از نظر استیگلر،

تکامل   هافناوری فقط با استفاده از    تی بشر  ی عنی  ؛بودن است  ی ، انسان بودن، فناو  دیدگاه هست. از    ت یکه بشر

تعامل    «1شود می  یرونیب» و    یابدمی استیگلر،(Thomas, 2019, p. 36)(  کندمی)با جهان   چی ه  . از دیدگاه 

  شوندمی ، انسان و فن باهم جمع  گلریاست  از نظر،  قتیدر حقشد.  قائل    توانمین  ی و فناور  ت یانسان  نیب  یزیتما

رابطه    یک  گلریاست  .(Lemmens, 2011, p. 46)  انسان تکامل یافته()  شوندمی  لیتبد  د یموجود جد  کیبه    و

(  ها ک ی)تکن «3یزیچ» )انسان( و « 2یکس» است که  نیا  ینکته اصل. کندتعریف می  یانسان و فناور  نیب  لیاص

 . (Bernard Stiegler, 1998, p. 134)  یابند میدر کنار هم تکامل    رایز  ؛ هستنداز یکدیگر    تفکیکغیرقابل

انسان   فناوری    هاانسان   و   انسان شدن اشاره دارد  ا یتکامل    ندیبه فرا  یفناور  -در واقع، رابطه  ابزار و  بدون 

 ند انسان باشند. توانمین

 5فیلوژنتیک اپی 4ی ادسپاری

انسان و    نیتفاوت بزرگ ب   نی ا  ،ماندمی  یباق  هاآن   خچهیاما تار  میرندمی  هاانسان   معتقد استاستیگلر  

 
1. Externalize 

2. Who 

3. What 
4. Retemtion 

5. Epiphylogenetic 
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است  ریسا انسان  .  موجودات  آثار  استیگلر  به    برخالفاز دیدگاه   شود؛می منتقل    بعدی   هاینسل حیوانات 

ساخته    ایحافظه  چ یانتقال ه  یبرا،  قطعه سفال  کی  .اندنشده   دیبا هدف انتقال خاطرات تول   هاآن   شتریب  اگرچه

اما   انجام    ن یا  خودخودبه نشده است  را  ، گرید  هایگونه انسان برخالف    . (Stiegler, 2008b)  دهد میکار 

شدن    یرونیب ند یفرا ن یا  گلری. استستا  یحافظه خارج همان که کند می «ی رونی»ب ی فن اء یاش درحافظه خود را  

 گذاردمیروی آن    «1لوژنزیفیاپ» نام   و کندمعرفی میانسان    نوع   شدن ساختهو    گیریشکل به عنوان    را   انسان 

(Stiegler, 1998, p. 17).  های نسل که امکان انتقال آن به    هاییفناوری، بلکه در  رودمین  نیاز ب   اکانیحافظه ن  

  ی هاچیزشامل اختراع    یتکامل فن  .(Stiegler, 1998, p. 142)  شودمیشده و حفظ    یرونی، باستفراهم    نده یآ

 یحافظه فن   یبه عنوان نوع  ی بعد هاینسل و به    ارددمیزنده نگه    شتری را ب هاآن   که سازندگانِ   شود می  دیجد

 .کندمیمنتقل  یاجتماع -

،  )آزاد( است  مصوناز تجربه  ی کهکیژنت یادسپاریوجود دارد؛   یادسپاریسه نوع به اعتقاد استیگلر 

  ی ادسپاری  و  است  یرفتن  نیاز بکه    شودمانند دانش یا اطالعاتی که در مغز انسان جمع می  کیژنتیاپ  یادسپاری

، تجربه ثبت شده در ابزار انسان  یدر زندگ  برخالف حیوانات  قبل نیست. موارد    دو از    کی  چ یهکه    انسان   یفن

برخالف    وانات یحاز دیدگاه استیگلر،  .  آن وجود داردبه ارث بردن    امکان  ن یبنابرا  است؛   یو تجمع  انتقال قابل

ای فراتر از  آینده   جاد یکه مانع از ا  اندمحدودشده   یبه شکل  کیو توسط ژنت  ستندین   زیفلوژنیانسان قادر به اپ

-ی اپ یادسپاریاست و نه  ی کیژنت یادسپاریسوم نه  ی نوع ادسپاری . (Moore, 2013, p. 27)است  یسازگار

مانند حافظه  چارلز دیکنز    رمانیک    یکیژنتیاپ  یادسپاری،  مثالعنوان بهاست.    یکیژنتلویفیاپ  بلکه  کینتژ

حافظه او را    میتوانما می  نکه یا  ل ی. دلمیرا بخوان  کنزیرمان د  م یتوانمی، ما  حالبااین شود.  منتقل نمی  یعموم

کاغذ نقش    یحافظه خود را رو  کنزی های ما ثبت شده است، بلکه دکه حافظه او در ژن  ستین  ن یا  میبخوان 

،  نی بنابرا  .(Lee, 2020, p. 379)  سوم هستند   ی نوع ادسپاری،  هستند  حافظه  ثبت  برای  که   چیزها   ن یبسته است. ا

تنها برا  یادسپاری نه  را    مان است. ما خاطرات اجداد  د یمفی  نسل  ن یرابطه ب  ی ، بلکه برایریادگی  ی نوع سوم 

نه تنها به   کنزیخواندن رمان د ،گلریاستاز نظر رفته باشند.  ایاجداد از دن نی اگر ا یخوانیم، حتمی کنزیمانند د

استیگلر   .(Lee, 2020, p. 379)کند  را مقدور می  ینسل  ن یروابط ب  جادیاست، بلکه ا   ستانخواندن دا  یمعنا

ساخته  ) مصنوع ،یدارد و حافظه جمع  سروکار یناخودآگاه با حافظه جمع کندکهتصریح می ایمصاحبهدر 

  د ی فرو  د برایناممیسوم  نوع    یادسپاریبه عنوان    اوآنچه    نیاست. بنابرا  یفن  یاست. حافظه جمع  (2دست بشر 

 . (stiegler as cited in Kouppanou, 2016)  قابل درک نیست

 
1. Epiphylogenesis 

2. Artifactual 
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است نظر  فناورگلریاز  استدالل  است  یتکامل  ندیفرایک    ی ،  او  انسان    کندمی.  تکامل    صرفاً که 

که حدود  انسان    یکیژنت  ای  یکیولوژی، بلکه روند تکامل بستین  -گویدمی  ن یطور که دارو  نآ-یکیولوژیب

 .Thomas, 2019, p)  است  افته ی  هادام  ی ورافن  ق یاست، از طر  ده یرس  انیبه پا   شتریب   ا پیش یسال    دویست هزار 

استفاده   یابزار انسان  نی اولکه از    ی وقتاز  کرد، بلکه    دا یتکامل پ   شناسیزیستکه از لحاظ    ی. بشر نه وقت(41

بشردبه وجود آمکرد،   تا آن زمان،  بشر  ای  تی.  امروزی()  انسانهنوز    ،نوع  لحاظ    به شکل  به  نبود. آنچه 

 شناختی،  زیست  تکامل  از  بعد  یعنیاست.    افتهیادامه    یاز لحاظ فن  ،( آغاز کرده بودینژادشناس)  شناسیانسان 

در   شد؛  کاملتر  و   داد   ارتقا  را  خود  فناوری  طریق  از  گرفت و  پی  فناوری  از  استفاده   را با   خود   تکامل  انسان

در مورد تکامل انسان،    گیریتصمیم  ی عامل اصل  گلریاز نظر است  تیکی ادامه یافت.لوژنیفیاپ  واقع به صورت

به    ی کیمانند کد ژنت  یعوامل داخل  . است  د یجد  یهاآوری فنبلکه توسعه    ست ین  ی کیانتخاب ژنت نسبت  ما 

تفکر فهم    د یکه کل  مثال خوب   کیدارند.    یکمتر  ت یاهم  کنیممی  یکه در آن زندگ  فنّاورانه   ط یدر مح  رییتغ

 یتفاوت اساس  ، خواندنمهارت  در  مند  که مغز افراد توان  ت یواقع  نیخط است. ا  یاست، اختراع فناور  گلریاست

ب  یک یژنت  هایجهش با    یارتباط  چیه،  ناتوان در خواندن دارد  یبا مغزها نظر  از  مستعد   یکیولوژی ندارد. ما 

کلمه    یواقع  یکه به معنا  انددیده آموزش    ایگونه به   هاانسان که خط اختراع شد    یزمان  ازاما    ؛میست یخواندن ن

 . (Vlieghe, 2018, p. 419)شدند متفاوت از اجدادشان   یموجودات

 پرولتاریای نوین 

ای در یونان باستان بود که هم خاصیت زهری  داند. فارماکون ماده می 1استیگلر فناوری را فارماکون

  و   شود می  حاصل  فناوری  طریق  از  فقط  بلوغ  ازآنجاکه  استیگلر  دیدگاه از  و هم خاصیت پادزهری داشت.  

، هر بلوغ  را جبران می کند  انسان  هیکمبود اول   ایفقدان    است که  فارماکونی  مکمل  نوعی  فناوری  ازآنجاکه

  مضر باشد  ا ی  دیتواند مفمی   هاانسان   فنی بودن  معتقد استاو    . (Keij, 2021, p. 8)  و متزلزل است  یلزوماً جزئ

(Thomas, 2019, p. 49).    بار طبقه کارگر تحت ستم قرن نوزدهم، اسف  تیوضع  وتحلیلتجزیه مارکس با

.  بود  استثمار  نوعی  او   نظر  از  این   و   است   شده   بیگانه   خود   کار  ینتیجه   از   کارگرطبقه    که   بود معتقد  

  ایپله  یا  قطارها  برای  یدکی  قطعات  تولید  حال  در  که  بداند  واقعاً  شخص،  که  ندارد  اهمیتی  هیچ  مثال،عنوان به 

 ما  تیز مدعی است که   استیگلر.  بینند  نمی  سهیم   کار  ثمره   در   را   خود  دیگر  کارگران  بنابراین، .  است  فوالدی

، اما بدون داشتن  کنیممیها اعتماد ما دائماً به فناوری هستیم؛ کننده مصرف در مشابهی سازی پرولتری شاهد

ا  ی تصور  چ یه آن  نکه یدرباره  روشچرا  به  می  یها  عمل  میکه  عمل  از کنند،  ما  مثال،  عنوان  به  کنند. 

 
1. Pharmakon 
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  را   ها آن  ای  نداریمحساب    ن یقوانتوجهی به    گریکنیم، اما داستفاده می  می تقس  کیانجام    یبرا  حسابماشین

  دانش . باشیم  داشته بینشی ماشین، توسط عملیات این انجام چگونگی مورد در که این  به رسد چه دانیم،نمی

  دانش)دانش    این  بنابراین  ماند؛می  باقی  سیاه   جعبه  عنوان   به   که  شودمی  واگذار   ماشین   به   ، (فنی)  چگونگی

 . (Lemmens, 2011, p. 33)  استشده  یرونیکامالً ب چگونگی(

  ، کار  یندهایو دانش فرآ  یهای فنآن مهارت   قیداند که از طرمی  یرا روندشدن    1یاپرولتار  گلریاست

بدن    حوزه تهاجم به    زیقبل از هر چ  ونیاسیپرولتار  گلر،ی. از نظر استشودمی واگذار    یآالت صنعتبه ماشین 

تول  یافتهتجسم  یرفتارها  ایحرکات    است، در  صنعتماشین  خودکار  د یکار  تجسم   یرونیب  و  یآالت  شده 

حضور ماشیت آالتی که جایگذین  در    .کندکارگر کمک می  کارِ  ییکرده بود که به مهارت زدا  دایپ  یخارج

  ند یفرآ  دانستنِ   ییابد. دانش فنمی  تنزلآن    گرمونتاژ  ا ی  نیآن کارگر به خدمتگزار ماشکارگران شده است  

در   ی انسان  یاستعدادهای واقع  ن،ی. بنابرادهندازدستمیدانش را    ن یا  گارگران  و   ، از کارگران جدا شده کار

 . (Harding, 2015) شوند می لیتبد  یفن یندهایو به فرآ هخارج از بدن قرار گرفت

با اشاره  معتقد به نوعی پرولتاریای نوین در    ، نوین به ویژه فناوری دیجیتال  های فناوری به    استیگلر 

به   او  است.  پرولتاردوران جدید  است  ایگسترده   یمعنا،  ایواژه  استداده  است    گلری.  که    طورهمانمعتقد 

،  شوندمی  گانه یخود ب  2ی کاردان  مهارت کار خود یااز    یعنیکار خود    جهی و از نت  شوند می  ایکارگران پرولتار

کردن،   یتالیجی. ددهندمیخود را از دست    3ی مهارت زندگ  زین  یامروز  کنندگانمصرف  ب یترت  ن یبه هم

و در   شوند می  تبدیلسپس به ابرداده    و  شده   یجمع آور  ،هاداده .  کندمی  لیبران را تسه نظارت و مهار کار

شخص به    یظاهرِ  نها  کنندگانمصرف،  ترتیباین به   ؛شوندمی ارائه    کنندگانمصرفشده  تکرار    تی در 

هستند   هایگزینه خود  طر.  (Kouppanou, 2015, p. 1116)  گذشته  )مشخصات   ییشناسا  قیاز  کاربران 

را فراهم   سازیشرطی از    فیامکان استفاده ظر  یشناخت  هایفناوری کنترل،    دی جد  هایروش   ریکاربر( و سا

توسط   شده خوانده  هایکتاب ریکتاب را به خواندن سا کیکه خوانندگان  ی. به عنوان مثال امکاناتکنندمی

منابع مراجعه    ای  هاسایت  ن یشتریکه ب  ینترنت ی ا  یجستجو  یموتورها  ای  ؛کندمی  بیخوانندگان همان کتاب ترغ

 ل را شک   ننده یب   بندیرتبه شکل از    کیو    کنندمیا چند برابر  ، بالفاصله مراجعات خود ردهندمیشده را ارائه  

  یو فرد  یجمع  ند یکه در فرآ  شوند می  ی فرد  هایداستان و    یجمع  التی تخ   نیگزیجا  یصنعت  ای. اشدهندمی

 ,Stiegler & Roussow)  دارند  فردیتبه خرد کردن    لیکه تما  اندخورده گره   ایتوده   یتفرد با استانداردها

 
1. Proletariat 
2. Savoir-Faire 

3. Savoir-Vivre 
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2020, p. 58) .    جستجو و    ندتوانمیاشاره کرد که    نستاگرامیبه گوگل و ا  توان میدر مورد کنترل کاربران

 کاربران را تشخیص دهند.  هایسلیقه و عالئق و  کنند ت یریکاربران را مد یهاکیال

 طورهمان را    ییایآغاز شد. ما کلمه پرولتار  یشدن با انقالب صنعت  ایروند پرولتار»   معتقد است استیگلر  

کند  در ادامه تصریح میاو    .(Stiegler, 2016, p. 159)«  فهمیممی  ،فهمیدمی،  1848که مارکس در سال  

بود که از   یکس  ن یسقراط اول  به اعتقاد او،   رایزباشد،  صادق    تواندمی  ی خودسقراط  یبه همان معنا  ایپرولتار

شدن گفتار در نوشتن منجر   ی رونیاشاره کرد که ب تیواقع ن یبه ا  سقراط ی وقت  ه است.صحبت کرد  ایپرولتار

دارد.   طعم و مزه   انسان  یزندگ  کند کهتصریح می  ایمصاحبه استیگلر در    .شودمیبه از دست دادن حافظه  

 انهم sapere کلمه  نیالت  شهیر  . از نظر اوشودمی  یزندگ  است که موجب درک طعم  یزیدانش همان چ

  ی ، داشتن دانش به معنانیطعم و مزه است. در الت  یاست که به معنا saveur یکلمه فرانسو  شناسیریشه

شده است، در واقع خود    کننده مصرف  کی  کامالًکه  کننده  مصرف،  نیبنابرا   ؛ است  «طعم  درک   ای  دنیچش» 

 یی مهارت زدا  یبه معنا  نجایکردن در ا  ایپرولتار  .ندارد  یمهارت زندگ  ای دانش    گری. او دکندمیرا مصرف  

 . ( stiegler as cited in Crogan, 2010, pp. 8-9)مهارت است یا  ییرفتن توانا نیاز باست، 

جامعه    ی ابیکه بازار  ایلحظه از   ژه یبه و) یافت توسعه   یابیکه بازار  زمانیاز همان  از دیدگاه استیگلر 

 یخود را از مهارت زندگ،  کننده مصرفکه چگونه    بینیم می  ( کندمیرا اختراع    ی، اقتصاد خدماتیخدمات

 یمهارت زندگ  ای  دانیآداب . مهارت  دهدمیخود را از دست    یمهارت کاردان  تولیدکننده   و  کندمیمحروم  

خود را    ندانکه چگونه فرز  دی، بدان برانیدخود را    یشخص  نیماش  ،یدکن  یچگونه آشپز  یبداناینکه    ست؟یچ

جامعه بدون    ی، است که جامعه بدون مهارت زندگ  ن یمشکل ا.    و...  دی، نان بپزدیگره بزن چگونه  ،  دی کنتربیت  

  کندمیاستیگلر به کانت اشاره    .( stiegler as cited in Crogan, 2010, p. 10)  است  تیترب  بدون  ایتمدن  

کردن    ایپرولتار  یبرا   هاآن که از    ی، اما فقط درصورتدیمن را بخوان  هایکتاب   د یتوان می  که معتقد بود شما 

نکن استفاده  البته  دی خود  ن  کانت .  استفاده  پرولتاریا  واژه  از  ،  کندمیاز  آن  استفاده ،  شدنکوچک  به جای 

در ذهن    یادآوریاست که او هنگام    یزیهمان چ  نیا،  است  نیمنظور او هم  به اعتقاد استیگلراما  .  کندمی

کنید  می  ای، خود را پرولتاردیکن  یریخود جلوگ   یتا از فکر کردن برا  دی من را بخوان  هایکتاب داشت: اگر  

، منجر به کوچک شدن و  آن قدانه با  تمن  ی ریو بدون درگ  آن   ی رو  تأملخواندن کتاب بدون  »   :گویدمی   و

در فضای مجازی و با گسترش فضای اطالعاتی   مسئله . این  (Lemmens, 2011, p. 37)  «شودمیبلوغ    عدم

مختلف اجتماعی   های شبکه که در    هایی پیام جالب توجه باشد. مطالب و    تواند میاجتماعی    های در شبکه

که    گیردمیقرار    تأملتر مورد  کم  شودمیتوسط جمع زیادی از افراد مطالعه    معموالًو    شودمیانتقال داده  
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 نمودی از پرولتاریا شدن باشد.   تواندمی

  ی به چگونگ   . اوپردازدمیبه بحث تعلیم و تربیت  «  1»توجه   با نظر به مفهوم پرولتاریا و مفهومِ  گلریاست  

  نامد می 2ی که او روان فناور هاییفناوریمختلف از جمله  هایفناوری توسط  و نوجوانان   جوانان توجهجلب

از طریق    اد یاعت  د یاشکال جد  جادیدر واقع منجر به ا  تال یجید  های فناوری  به اعتقاد استیگلر، .کندمیاشاره  

مهارِ   د یجد  هایروش و   & Stiegler)  د نشومی   جادیا  نویسیبرنامه   ع یتوسط صناکه  اند  شده   توجه  جلب 

Roussow, 2020, p. 30).    توان    ای  تیدارند که ظرف  لی، تماکنندگانمصرف در کنترل توجه    هافناوریروان

  هاآن در حال رشد    ی مغزها  کهجوانان    خصوص در مورد بهببرند،    ن یاز ب  قی و عم  داریتوجه پا  ی را برا  هاآن

نت   انعطافقابل  اریبس همه    ه امروز،  گلریاستاز دیدگاه  .  (Davis, 2013, p. 166)است    پذیرآسیب  جهیو در 

  هاآن که هدف    اندشده   میتسل  افزارینرم   عیدر برابر صناها  دانشگاه ، مدارس و  هاخانواده ،  یآموزش  مؤسسات

 هاآن است.  یابیبازار قیاز طر کنندگانمصرف جادیبلکه ا ستیآموزش ن قیاز طر مطلوب شهروندان جادیا

در   مردم  کردن  غرق  ا  انیجر   کیبا  حماقت  اطالعات،  در    کنندمی  جاد یمداوم  آن که  و    «توجه»   خالل 

، هافناوری روان    ق یما از طر  ی«هاتوجهدر واقع » .  (Lindberg, 2020, p. 387)  شودمی  رممکنیغ  «یآگاه» 

چیزهایی  کودکان توجهجلب  هایفن،  میقد اریبس هایزماناز به اعتقاد استیگلر . شودمی ریو اس گرفتهشکل

و    ییدئوی و  هایبازی ،  هادیوی از دی  اما امروزه   ؛بودندنوشتن    و  یشفاه  گوییقصه ،  هاافسانه ،  ییالال  مثل

و    ی نسل  ن یبچیزهای    قیتوجه کودکان را از طر  نکهیا  ی. ما به جاشودمیاستفاده    فیس بوک   ی مانندهایشبکه 

 دهیم میقرار    کنند میایجاد    حماقتکه    هاییفناوری را در مقابل    هاآن ،  م یجلب کن  هاداستان مانند    یفرهنگ
(Crutcher, 2010, p. 2) . 

  های رسانه توسط  قاًیعم مغز بخشی از که  دهدمینشان از مغز  یربرداریکه تصو استیگلر معتقد است

، کودکانکوچک    یمغزها  ، که در آن  کنندمی  جاد یرا ا  یطیمح  هارسانهشده است، این    دچار تغییرمعاصر  

  نیا  به تعبیر دیگر.  شودمینسل قبل ساخته    ی(، متفاوت از ساختارهاایمحاسبه) یعدد   یایدر دن  یبا زندگ

اگرچه این    .( Crutcher, 2010, p. 3)   شوندمی با مشکل روبرو    قیبه توجه عم  دنیرس  یجوان برا  یمغزها

در   کیجیبسایری از اندیشمندان مانند  اما    ؛ ایجاد کند  تواند می های جدید  ینی به فناوری نوع نگاه، نوعی بدب

که استفاده   کندمیاشاره  ،  هاپژوهش از  زیادی  به تعداد    استنادو با    کندمی  حمایت  گلریاز است  ینی بدب  مورد این

 .Keij, 2021, p)  دهند می   ریینحوه تفکر و رشد انسان را تغ  ی،اجتماع  هایرسانه معاصر و    های آوریفن از  

جدید    هافناوری که    یقدرت استدالل جوانان با روشاشاره دارند که    مسئلهپژوهشگران دیگری هم به این    .(7

 
1. Attention 

2. Psychotechnics 
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هوشمند در کالس و    لیجوانان توسط وساتوجه    نه تنها  شودمیگفته  .  شودمی  فیتضع  اندبه وجود آورده 

شکل   رییتغ  یاد یبن  طور به    «توجه» که    شوندمیباعث    هافناوری   نی، بلکه اشوندمی خارج از کالس منحرف  

دچار تغییر شده  هافناوری با این  «،توجه» نوع و میزان   دیگر به عبارت .  (Mui & Murphy, 2020, p. 6) یابد 

 داشته باشد. در پی  تواندمیآثار نامطلوب آموزشی و تربیتی  طبعاًاست که  

اتخاذ » (،  ییکارا  شیبه اطالعات )به منظور افزا  یسرعت دسترس  شیهمراه با افزابه اعتقاد استیگلر،  

اطالعات روبرو    ریوجود انسان با تکث  تهیویسوبژکت  یوقت.  شودمی  «2یانطباق و سازگار»   جایگزین  «1رفتن یو پذ

وجود    آگاهانهو پذیرش    تأملدر واقع فرصت  .  (Kingdom, 2018)  وجود دارد  سوبژه   ، امکان انحاللشودمی

  سؤال  ی برا  هاانسان   یی، تواناتیدر نهاخود را با شرایط سازگار کنند.    شوندمینخواهد داشت و افراد مجبور  

 گری. جامعه دشودمی با مشکل روبرو    یسازگار  ن یا  ق یبه شدت از طر  یزندگ   ی خود و معنا  ی کردن از هست

که در حال حاضر  یبا تحوالت تواند میکند. بلکه فقط  تأمل ،رودمیکه   ی ریمتوقف شود و در مس تواند مین

افراد جلوگ   نی. اشود  و سازگار  میوجود دارد تنظ تفرد  از   به اعتقاد  .(Kingdom, 2018)  کندمی  یریامر 
 ژهی )به و  اریبه دانش بس  یاطالعات است. دسترس  گسترش  ،بشر  خیفارماکون در تار  ترینمهم   احتماالً  کینگدم

امکان وجود دارد    نیا  یهر کس  یاست. اکنون براامروز  جامعه    یایمزا  ترینبزرگاز    یکی(  نترنت یا  قیاز طر

 ی ژگیکه و  کندمینکته اشاره    نین به اا آلبرت بورگم  .اموزدیرا ب  دیجد  هایدیدگاه و    هاتکنیک که بالفاصله  

شامل   - در دسترس ما قرار دهد    ایسابقه بی  هایروشرا به    زهایاست که چ  ، این آن  ییکه توانا  -  یبارز فناور

  زهایچ  تی، اهمردیدر دسترس ما قرار گ  یشتریب  یزهایهرچه چ،  یگردعبارتبه.  زهاستیچ  تیاهم  شیفرسا

  شودمیکمتر    دن یتقاضا شود، تعهد به گوش دادن و د  شتر یب  یقیو موس  لمی. هرچه فشودمیما کمتر    یبرا

(Kingdom, 2018).  نوعی بیگانگی و عدم تعلق به این چیزها    تواندمیهم   ازاندازه یش باین دسترس داشتن

کاهش  دسترسی و    کردنباشد و منجر به همان پرولتاریایی شود که استیگلر به آن اشاره دارد. بنابراین محدود  

 .آیدبه حساب میدر دنیای امروز  ضرورتبرای کودکان و نوجوانان یک  هافناوری استفاده از 

 ,Stiegler)پردازد می 4و بیش توجهی 3وضوع توجه عمیق ، به میت و ترباستیگلر در خصوص تعلیم  

گرفته است.  5لزیاز ها را مفهوم  مورد نظر دارد. او این «قی توجه عم» را به عنوان اصیل توجه  گلری. است(2010

، گر ی. از طرف دشودمیمشخص    یمدت طوالن  ی موضوع( واحد براابژه )  کی  یبا تمرکز بر رو  ق یتوجه عم

 
1. Adoption 

2. Adaptation 

3. Deep attention 
4. Hyperattention 

5. Hayles 
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 تأثیرات ل یکه به دل میقرار دار توجهی ش یبه ب   ق ینسل از توجه عم  رییتغ  انهیکه ما در م کندمی دالل است لزیها

 ریی با تغ  بیش توجهی.  کشدمیروزمره، آموزش را به چالش    هایمحیطدر    هارسانه توسط    ،جوانانبر    یروان

 ضعفنقطه .  شودمی  شناخته   متعدد  یاتاطالع   هایجریان دادن    حیمختلف و ترج  یکارها  ن یتمرکز در ب  عیسر

وضعیتی تمرکز    کاهش صبر  چنین  است.  وانفعالفعل  ن بدو)  یرعاملغ  یابژه   کی  ی رو  مدتیطوالندر   )

 ی و دگرگون  ر ییمختلف تحت تغ  های رسانه  ق یجوانان امروز از طر، معتقد است  مسئلهبا توجه به این    ،گلریاست

 ,Hutnyk)  خواهند بود نسل باسواد    ن یکه او و خوانندگانش آخرو معتقد است  گیرند  میفکر( قرار  مغز )

2012, p. 132)  .  های مختلف، بیش  و محرک  شماریب و سیل اطالعات  دیجیتال   های رسانهدر واقع با وجود

در نتیجه امکان تمرکز طوالنی و به ویژه مطالعه عمیق دچار   شودمیتوجهی تقویت و توجه عمیق تضعیف  

 .شودمیمشکل 

( است که در  نگرفتن   یاد)  «کی ستماتیس  ی ریادگیعدم  » خاص از    ی نوع  ، توجهجلب   گلریاز نظر است

مغز و    ژه یبه و  ، یانسان  هایاندام   و  برندمی  ن یرا از ب  لیو تما  یتوجه، آگاه  ،یفن  ی ابزارها  ا ی  هافناوری آن  

  و کودکان    ه یاول  فهماختالل در    جادیشکل باعث ا   رییتغ  نی. ادهندمیرا دوباره سازمان    یاجتماع  ی نهادها

در این مورد، استیگلر خواندن یک رمان را نوعی رابطه    .( Kouppanou, 2015, p. 61)  شودمی  هاآن   ن یوالد

، ون یزی، تلوهافیلم ،  هاروزنامه   ،دیجد  هایرسانه با گسترش هر شکل از  . به اعتقاد استیگلر  داندمیبین نسلی  

  جادیا  «ستیبرام مهم ن»   یِ بعد نسل  جادیدر مورد ا  ی دیجد  های نگرانی  دیگر،  یاجتماع  های رسانه و    نترنت یا

، بلکه از  کنیممی  فیتوجه خود را ضع  ت یما نه تنها ظرف  گلر یاست  از نظر   .( Stiegler, 2010, p. 165)  شودمی

به    گلریاست.  میخود هست  یبلوغ فکر  یرناپذجبراندر معرض خطر از دست رفتن    ساختار مغز  یبازساز  قیطر

تغ  کندمیاشاره  مغز    هاییربرداریتصو را  در    رییکه  د، نباش   ق یدق  هاپژوهش اگر  و    کنندمی  قی تصدآن 

 . (Lewin, 2016, p. 259) نخواهد بود، قابل جبران زساختار مجدد مغ کندمی بیان گلریاست کهچنانآن

 

 نتیجه

-. البته نگاه استیگلر مادیشودمیدر فلسفه استیگلر نقش فناوری در تاریخ بشر بسیار اساسی دیده  

به دین و   ایاشاره و هیچ کند اما اارائه میاستیگلر نگاه جدیدی به انسان   رسد. هرچند نگاه میگرایانه به نظر 

 ی از دیدگاه فلسفه فناور  با توجه به   الهی در تکامل بشر و رشد عقل و فرهنگ بشری نکرده است.  هایآموزه 

هر نوع    رسدمیبه نظر    روازاین   ؛است  «با انسان» که    انسان  یبرا  فقط   نه  ی که فناور  گفت  توانمی  ،گلریاست

 ،انسان  ییاست و گو  یانسان با فناور  تکامل  چراکه  ؛باشد  فناوریمفهوم  با در نظر گرفتن    دیانسان با  از  یفیتعر

حائز اهمیت باشد    تواند میی تربیت  شناسانسان در مورد مبانی    مسئله، این  روازاین  .معناستبی  ی بدون فناور
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  تأثیرگذارنقش فناوری نه تنها در زندگی، بلکه در نحوه بودن و تفکر انسان    و با توجه به ذات فناورانه انسان، 

فلسفه فناوری استیگلر، نه تنها نگاه ابزاری و خنثی به فناوری مطرود است بلکه نگاه به  . با توجه  خواهد بود

  این  به  امر  این .  ندارد  وجود   تکنیکی(  جبر)  تعین  عنوان  به   چیزی  ؛ نیست  قبولقابلجبرگرایانه به فناوری هم  

 از  را  کاری  چنین  هاآن   که  است  دلیل  این  به   بلکه   ،کنندمین  تعیین  را  ما  وضعیت  هاتکنیک  که  نیست  دلیل

 ،در این دیدگاه   .( Hansen as cited in Harding, 2015, p. 26)  دهندمین  انجام  فرهنگ   از  خارج  موضع

برای گسترش و تکامل حافظه    ایوسیلهانسان، زندگی و اندیشه اوست. در واقع فناوری،    دهنده شکلفناوری  

انسان موجود ابزارمند است    روازاین   ؛ست فناوری اانسان به واسطه استفاده از    مندیتاریخ جمعی انسان است.  

گفت انسان    توان میو یا    یابدمیو تکامل    شده ساخته ابزارساز، چرا که خودش نیز به وسیله ابزار    صرفاً و نه  

 . (Harding, 2015)  هاردینگ فناوری جوهر انسان بودن است فنی است. به قول -موجودی تاریخی

روشن است که نقش    یابدمیو تکامل    گیردمیشکل    هافناوری از نظر استیگلر، انسان با    ازآنجاکه

. به ویژه  کندمیاهمیت پیدا    ازپیشبیش  هاآن در تعلیم و تربیت و توجه به چگونگی استفاده از    هافناوری

به عنوان یک نوع یادسپاری برای    گویدمیآن چنانکه استیگلر    هافناوریتوجه به این نکته الزم است که  

  در زمینه   فناوری  شناختیجامعهو    شناختیروان   هایجنبه   رواز این    .یابدمیو انتقال    شده حفظ   ،بعدی  هاینسل

پیدا    های فناوری ت  .کندمیآموزشی اهمیت دوچندان  اینکه  با  به  جدید در ساختار مغز و    های فناوریوجه 

اندیشیدن   است  تأثیر   انسان نحوه  اپیگفت    توان می،  گذار  صورت  به  تنها  بلکه  نه  به    احتماالً فیلوژنتیک، 

 طورهمان در واقع با توجه با دیدگاه استیگلر،    .خواهند گذاشت  تأثیربعدی    هاینسل صورت ژنتیکی هم بر  

 تأثیرات ند بر نوع انسان و تفکر او  توانمیجدید هم  هایفناوری گذاشت،   تأثیرغز افراد که فناوریِ خط، بر م

مناسب   هایگذاریسیاست  روازاینمتفاوتی باشند.  هایانسان بعدی  هاینسل  بساچه ماندگاری داشته باشند. 

در این خصوص نکته   .تانکار ناپذیر اسیک استلزام  هافناوریفرهنگی و تربیتی برای تعدیل آثار نامطلوب 

  فناوری   ترعمیق درک    ،فناوری   روزافزونمهم اجتناب از نگاه ابزاری به فناوری است. با توجه به گسترش  

انسان، حتی یک   دهیشکلدر    هافناوریبا توجه به نقش    است. مستلزم نگاهی فراتر از نگاه ابزاری به فناوری  

 ایفا کند. نقش تربیتی مثبت یا منفی   تواندمی تنهاییبه فناوری ساده 

استیگلر بر پرولتاری شدن بسیار به    تأکید در مورد پرولتاریایی شدن از دیدگاه استیگلر، باید گفت،  

یک معضل اجتماعی باشد. با  زمینه ساز    تواندمیجا است و این خطر در آینده نزدیک بیش از هر چیز دیگر  

بیرونی شده و    ازپیشبیش هوش مصنوعی، طبیعی است که دانش    ند ماننوین    هایفناوری پیشرفت و گسترش  

  هایانسان که    کندمی ، بیان  هااقتصاددانمعاصر از قول  گر  و پژوهشنویسنده    از انسان جدا خواهد شد. هراری



 61 ...گلریبرنارد است یتی ترب های شهیفلسفه و اند یبررس                                               1400، بهار و تابستان 1، شماره  11سال 

  بعدیسه   ی گرهاها و چاپربات   کهدرحالی خواهند شد.    مصرفبی دیر یا زود به طور کامل    1رشد نکرده 

  سفیدهایقه مشاغل    نیزفوق هوشمند    هایالگوریتم،  گیرندمی  یمثل نساج  ،یدست  یدر کارهارا  ران  کارگ  یجا

کرد خواهند  اشغال  که  (Harari, 2016)  را  است  معتقد  او  حتی  مثل هاربات.  مشاغلی  جای  هوشمند،  ی 

ماشینی شدن   و  زندگی  مهارت  رفتن  از دست  بنابراین  را هم خواهند گرفت.  طبابت  و  ، چیزهمه تدریس 

و در نتیجه از دست دادن معنا در زندگی   مصرفیبیو    معناییبییا شدن و احساس  منجر به پرولتار  تواندمی

که   یدر تعلیم و تربیت امروزی به ویژه هر نوع آموزشتوان  را می  یاسازیپرولتارباید گفت    چنینهم شود.  

مشاهده کرد. در واقع هر نوع آموزشی که از فرایند غفلت کند و تنها به    گرفته است حالت تجاری به خود  

 خواهد بود.   ،شده   آموختهدانش برآیند و نتیجه تمرکز کند نوعی بیگانگی فرد از 

تواند همان داشتن اطالعات و محفوظات فراوان پرولتاریا سازی در تعلیم و تربیت از منظر استیگلر می 

دانش خود استفاده کند یا   تواند از خواند و نمی ها درس می ای که سال آموخته انش د  بدون تأمل و درک باشد. 

به نظر می  به نوعی بیگانگی از دانش خود دچار است. در واقع  به  در عمل آن را به کار گیرد  با توجه  رسد 

است. به عبارتی    کاهش تأمل و درونی سازی دانش   های استیگلر پرولتاریاسازی در تعلیم و تربیت نتیجه دیدگاه 

تواند از پرولتاریاسازی جلوگیری  دانش خود و ارتباط دادن آن با زندگی می   درونی سازی دانش و ارتباط فرد با 

سازی دانش و تأکید بر محفوظات و اطالعات در دنیای پر از اطالعات فناورانه، زیاد  کند. با توجه به تجاری 

عال  معنای  به  لزومًا  دانستن  زیاد  و  نیست. چنانچه خواندن  بودن  اما چندین گفته می   م  بار    شود کمتر خواندن 

و معتقد    . شوپنهاور بر خواندن دوباره تأکید دارد (Dobelli, 2017)خواندن بهتر از خواندن مطالب زیاد است  

اندازد. این خواندن مداوم و پیوسته و البته  است خواندن زیاد و پیوسته که توأم با تأمل نباشد ذهن را از کار می 

ها در فضای مجازی کاماًل محتمل است که منجر به پرولتاریا پیام بدون تأمل، با گسترش هر روزه اطالعات و  

آموزش    ادعا کرد که   ق ی با توجه به مفهوم توجه عم توان  . بنابراین می ( Schopenhauer, 2019) شود  شدن می 

 .دارد  ت ی ارجح   ترین زمان ممکن سریع   در   اد ی مطالب ز   به جای آموزش   ق ی اما عم   ، مطالب کم

مطرح  پرولتاریاسازی توان بر اساس را می استدر کشور ما بسیار رایج شده که  زنیتست کنکور و 

و در بسیاری موارد،  گیرندمی ادیرا  زنیتست فقط مهارت  انآموزدانش  .شده از سوی استیگلر بررسی کرد 

آنچه مدنظر است توانایی   بلکه   چندان مورد نظر نیست  مسئلهدر واقع فرایند    ندارند.درک عمیقی از موضوع  

طبق    شوندارائه میکه برای گرفتن مدرک    هاییآموزش . همچنین  استتشخیص گزینه درست از نادرست 

نه فقط برای حل مشکالت   هامهارتیاری از  بس  روازاین .  شودمیدیدگاه استیگلر پرولتاریاسیون محسوب  

 
1. Unenhanced 
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نظر استیگلر را پذیرفت که همه    توانمی. البته نرسندمیزندگی ضروری به نظر    معناداریشخصی بلکه برای  

ارتباط بیشتر با واقعیت و طبیعت و به    رسدمیولی به نظر   ؛به عنوان مثال، خودشان نان خود را بپزند  هاانسان 

  چیزهای   نابورگم، جالب توجه باشد. از نظر  کندادعا می  1در مورد چیزهای کانونی بورگمان    آنچهویژه  

با جهان    ها آن توجه و تمرکز دارند و در واقع    ها آن به    هاانسان هستند که    ییزهایچ،  یکانون تعامل  کانون 

پیوند پیدا کرده است  با مصرف    تیبا واقع  وند یپ  ی به جا  هاانسان   زندگی. امروزه  (Borgmann, 1987)  هستند 

متعهد    ی فناور  کهدرحالی  ، . از نظر اونامدمیدستگاه    پارادایم  ایرا الگو    وندیگسست پ   یالگو   نین اابورگم  و

با واقع  وند یمردم بود در واقع پ  ی کردن زندگ  یو غن  شیبه آسا که در واقع    کرده است  ترکمرا    ت یمردم 

عنوان  به    ی کانون  ی زهاین در مورد چابورگم  .نامدمیاستیگلر آن را از دست دادن مهارت زندگی و پرولتاریا  

اطراف آن انجام    یمختلف  هایفعالیت بود که    ییاجاق جا  یسنت  هایخانه . در  کندمینمونه به اجاق اشاره  

. در چنین  شدمیآتش روشن    و   شدمی  تکه تکه ،  شدمی  ده یدرخت بر  بایستمی  گرم کردن خانه   یبرا  .شدمی

جا  وضعیتی غذا    ود ب  ییاجاق  کردن  آماده  عنوان  شدمیانجام    آن   درکه  به  اجاق  از    یکانون  زیچ  کی. 

از   ک یو هر   شدمیرا موجب    هافعالیت از    یمختلف مجزا نبود. اجاق گروه  یزهایو تعامل با چ هامسئولیت 

بیان کنیم؛ باید گفت    این اگر بخواهیم به زبان استیگلر بنابر  دادند.می انجام  برای آن  را    ی کار  ه خانواد  یاعضا

به فناوری واگذار    هامهارتو همه    چیزهمه   طورکلیبه ی دستی را تجربه کنند و  بهتر است انسان برخی کارها

 به عبارتی انسان دچار مهارت زدایی کامل نشود.   ؛نشود

او  .  (Hayles, 2007)داند  میهایلز تقابل توجه عمیق و بیش توجهی را نوعی تغییر در سبک شناخت  

  هایرمان   خواندن  بهرا    انیدانشجو  ندتوانمین  گریدکه    امه دیشن  علمیهیئت   یاعضا  از  بارها   که  کندمیاشاره  

همین    است استیگلر    موردنظر  آنچه   مدنظر قرار دهند.کوتاه را    یهاداستانند  مجبور  نی، بنابرافرابخوانندکامل  

 «توجه»   گیریشکلدغدغه  در تعلیم و تربیت  معلمان    ، تغییر در سبک شناخت و تفکر است. به اعتقاد فورست

به   دارند که  از طر  دای پ  یهست  دهدمیاجازه    آموزدانش را  رسوبات   یحاو  که  گذشته  اب  پیوند  ق یکنند و 

  ؛ کنند  لحاق( اهیو ثانو  ه ی)حافظه اول  و تجارب گذشته  یزمان  یخود را به معنا  استقبل )حافظه سوم(    هاینسل

و تقویت درست توجه و ایجاد توجه عمیق، تمرکز بر آنچه به عنوان    گیریشکل برای    رسدمیبنابراین به نظر  

. خواندن رمان، داستان و  (Forrest, 2020, p. 338)  قرار گیرد  موردنظرباید    استپیوند بین گذشته و حال  

 .کمک کندبه ایجاد پیوند بهتر با تجارب گذشته و ایجاد توجه عمیق  تواند می ادبیات 

ش مجازی که در آموز  تواندمی  کندمیاستیگلر در مورد بیش توجهی بیان    آنچه  یکی از مصادیق 

 
1. Focal Things 
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اجتماعی  هایشبکه هوشمند انواع   هایگوشیدر    معموالً  ازآنجاکهداریم اتفاق بیفتد.    سروکارامروزه با آن  

دارند؛  است،    وجود  آنالین  کالس  در  یادگیری  مشغول  تبلت  یا  گوشی  با  فراگیر    هایپیام   زمانهم وقتی 

بین رفتن    تواندمی  له مسئو این    کندمیمختلف اجتماعی دریافت    هایشبکه مختلفی از   به راحتی باعث از 

به چند چیز و همان بیش    زمانهم که در واقع توجه    شودمیو نوعی تقسیم توجه ایجاد    توجه عمیق شود

در  که ادامه و تکرار چنین عادتی ممکن است به ایجاد تغییر در »توجه« منجر شود. گیردمی توجهی صورت 

 تأثیر توجه انسان بیش از هر زمان دیگری تحت    ،اجتماعی مختلف در دنیای امروز  هایشبکه واقع با وجود  

به کاهش توجه عمیق و آگاهی انسان منجر شود و به قول    تواند میو این    گیردمیموضوعات متعدد قرار  

چیزی  شبیه همان  موضوع  این    . که انسان از فهم دقیق دور خواهد ماند  کندمی استیگلر نوعی سازگاری ایجاد  

مفهوم  با  هایدگر    رو روبه   چیزی  با   دیگری،  با  روزی   هر  بودن   در  وقتی» :  پردازدمیبه آن    1ابهام   است که 

  کشد مین  طولی  بگوید   چیز  هر  آن  درباره   تواند می  کس   هر  و  است  دسترس  در   کس  هر  برای   که  شویممی

  غیرممکن  شودمی ن  گشوده   چیزی  چه  و  شودمی  گشوده   واقعی  فهم  به   چیزی  چه   که  این  درباره   تصمیم  که

 نیز  دازین   خود  سوی  به   حتی  و  دیگری  با  بودن  به  صورت  همین   به  بلکه  جهان  به   تنها  نه  ابهام  این.  شودمی

 در  اما  ؛ است  شده   بیان  و  شده   درک  شده،  فهمیده   گویی  که  رسدمی  نظر  به   طوری   چیزی  هر.  کندمی  سرایت

 . (Heidegger, 1996, p. 162) «نیست چنین  اصل

و آگاهی انسان را مخدوش    کندمی بیش توجهی در دنیای امروز به واقع ابهام ایجاد    رسدمیبه نظر  

  شود مییکی از مسائل نسل امروز بشر، توانایی مدیریتِ »توجه« باشد. گفته    رسدمی به نظر    طورکلیبه   .کندمی

را    هایانسان   ترینموفق تمرکز  موفقیت خود    ترینمهم جهان،    .( Dobelli, 2017, p. 166)  دانند میعامل 

و   انبوه اطالعات  با وجود  توانایی کنترل توجه و    هایفناوریامروزه  از هر زمان دیگری،  اطالعاتی، بیش 

اساسی است  استیگلر دارد و معتقد استهراری  .  (Harari, 2016)  تمرکز، مهم و  نظر  امروزه  نظری شبیه 

شکل   به  اطالعات    روغوطه سانسور  سیالب  در  افراد  افراد افتدمیاتفاق    اهمیتبی کردن  که  طوری  به  ؛ 

، امروزه، قدرت یعنی آگاهی بر اینکه چه چیزی را نادیده بگیریم. او  نظربه چه چیزی توجه کنند، از    دانندمین

وعی پرولتاریا و عدم توانایی در تشخیص اینکه به چیزی باید توجه شود ن   در واقع اسیر سیالب اطالعات شدن 

است و توانایی کنترل    تأملیقابل استیگلر بر تخریبِ »توجه« در عصر حاضر نکته    تأکید خواهد بود. بنابراین  

مناسبِ توجه به چیزهای    دهیجهت و    اهمیتبی و چگونگی تقسیم توجه، توانایی نادیده گرفتن اطالعات  

متفکران تربیتی و دستگاه   روازایننسل امروز باید آن را بیاموزد.    رسدمی، مهارتی است که به نظر  ترمهم

 
1.Ambiguity 
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این    ان بیندیشند.آموزدانش ایجاد چنین مهارتی در    تعلیم و تربیت، امروزه باید در مورد چگونگی آموزش و

که است  خصوص  درحالی  در  پژوهش  و  توجه  توسط    لزوم  تربیت  و  تعلیم  عرصه  در  »توجه«  مدیریت 

  های آموزش خصوص    این  در  .(Vorvoreanu, 2014)  1قرار گرفته است  تأکید مورد  نیز  ی  پژوهشگران دیگر

ای  سواد رسانه   رسد.به نظر میالزم    ایرسانه سواد  همان  مختلف یا    های رسانه الزم در مورد نحوه مواجهه با  

دنیای دیجیتال و مواجهه  مهارت زندگی در    افراد نه فقط مهارت زندگی در دنیای واقعی، بلکهکند  کمک می

 با آن را از کودکی بیاموزند. 

بسیار مهم است.  هایفناوری از جمله    یفناور  یفارماکون  ت یبه خاص  لزوم توجه   توماس  آموزشی 

استفاده   یکاربرد  هایجنبه فقط به    دهندگانآموزش  ایمعلمان    ، وریافنمباحث مربوط به  در  غالباً  معتقد است  

 ,Thomas)  شوندمیآن غافل    «یانسان»   هایجنبه به    مربوط  از اطالعات  حالدرعین و    پردازندمی  یاز فناور

2019, p. 52) .  پژوهشگران و    فهیوظ  نیبنابرا  هستند،هم فارماکون    یآموزش  هایفناوریکه  است    یهی بد

 ؛اشاره دارد  نیز  یدی که آ  طورهمان  .است  هاآن   مضر  هایجنبه   و  یآموزش  هایفناوری رصد    شمندانیاند

هر  .  (Ihde, 2012)  ماندمی پنهان    هافناوری  یعتقاد او جنبه کاهشاکه به    ی داردشیازاف/یجنبه کاهشفناوری  

به ما   از ما    دهدمیفناوری چیزی  بهتر.  گیردمیو چیزی  فارماکون  هم    هافناوری  ترینکاربردیو    نیپس 

  تواند می فناوری برای ما    آنچه به    معموالًآموزشی    های فناوری در مورد    هم سم.  و   هم درمان  یعنی  ؛ ندهست

توجه   دهد  به    شودمی انجام  آن  کنار  در  است  الزم  پنهان    هایجنبه ولی  و  شود.   همآن کاهشی  توجه 

در   تواند میاز ما بگیرند بسیار اساسی است که    هافناوری ، توجه به چیزهایی که ممکن است  دیگرعبارتبه 

 . مفید باشد هاآن و در نتیجه استفاده درست از   هاآن شناخت بهتر 
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