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Résumé 

Cet article se propose de présenter la pensée d'Yves Citton sur l'écologie de l'attention d'une part, 

et de tisser des liens entre cette notion et l'enseignement, d'autre part. Afin d'y parvenir, tout 

d'abord, il montre pourquoi cet archéologue des média met en question les approches économique 

et psychologique de l'attention, incapables d'étudier le capitalisme cognitif créé par les médias 

numériques et les métamédias produisant massivement des données immatérielles. On va 

également y découvrir pourquoi, contre toute économie de l'attention, le penseur suisse est pour 

une écologie de l'attention qui, proposant la typologie de l'attention et l'énumération des pouvoirs 

de chacune sur les plans collectif, groupal et individuel, peut se transformer en une approche à la 

fois politique, anthropologique, éducative et écologique. En effet, à l'origine des troubles les plus 

importants de l'homme dans la société du spectacle contemporaine, il faut chercher le trouble de 

l'attention et la distraction causés par les média. Comme l'attention s'est appropriée une place 

importante dans la société de la communication, après avoir critiqué les discours lamentables sur 

l'inattention juvénile, le présent article, tout en s'appuyant sur l'écologie de l'attention, accomplit 

une étude pathologique de l'attention dans le milieu d'apprentissage et fixe des objectifs de 

l'enseignement. Cette étude montre que l'approche écologique de l'attention, en mettant fin à 

l'autorité de l'enseignant maitrisant le savoir, transforme le processus de l'apprentissage en une 

aventure faisant vivre des valeurs telles que la mise en partage des connaissances, la variation et 

la nuance. 

Mots-clés: Citton, Ecologie de l'attention, Multitasking, Media, Education. 
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Abstract 

The following essay is an attempt to introduce Yves Citton's thought about the ecology of attention 

on the one hand; and to show its connection with education on the other hand. This essay first 

shows why this media paleontologist considers economic and psychological approaches to be 

ineffective in examining the cognitive capitalism that digital media and metamedia have created 

with the mass production of immaterial data. We also find out why the Switzerland thinker, 

defends the ecology of attention, against the economy of attention, which, in addition to the 

typology of attention and enumerating the abilities of each of them at the collective, group, and 

individual levels, can be considered as a political, anthropological, educational and environmental 

approach. The origin of the most important human problems in today's dramatic society is 

attention disorder and distraction, which undoubtedly the media plays an important role in its 

creation and expansion. Since attention has attained an important position in the communication 

society, after criticizing the discourses blaming of inattention on the young generation, it examines 

how relying on the ecology approach can either do attention pathology in the learning environment 

and also determine educational goals at the rest of this article. Thus, the ecological approach to 

attention, by ending the authority of the knowledgeable teacher as the source of knowledge, turns 

the education process into a risky adventure for each person involved in it, in order to achieve 

values such as the sharing of knowledge, variation and nuance. 
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 0011پاییز و زمستان  (، 7 پیاپی)دوم ، شمارۀ چهارمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 1911مرداد  85 1911مرداد  80 1911مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

  تونیس ویا ۀشیبر اند هیآموزش با تک ندینقش رسانه و توجه در فرا فیبازتعر 
 پژوهشی ۀمقال

    0 )نویسندۀ مسئول(حسن زختاره 

 رانیهمدان، ا نا،یس یفرانسه، دانشگاه بوعل اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 رادی اکبر مومن
 رانیهمدان، ا نا،یس یدانشگاه بوعل ،یتیگروه علوم ترب اریستادا

 

 چکیده
ستار پیش ست ج سیتون پیرامون محیطرو تالشی ا شة ایو  ساندن اندی شنا شبرای  سو، و ن سی توجه از یک  ان شنا

شناس رسانه رویکردهای دهد چرا این دیرینهدادن پیوند آن با آموزش از سویی دیگر. این نوشته نخست نشان می
 با تولید انبوههای دیجیتال و متامدیا داری شاانایتی که رسااانهشاانایتی را در بررساای ساارمایهاقتصااادی و روان

یابیم چرا اندیشمند سوئیسی، در برابر اقتصاد داند. همچنین درمیاند، ناکارآمد میهای غیرمادی ایجاد کردهداده
کدام از  های هرشناسی توجه و برشمردن تواناییبر گونهییزد که افزونشناسی توجه برمیتوجه، به دفاع از محیط

سطح جمعی، گروهی و فردیآن سان، میها در  سی، ان سیا ستتواند رویکردی  محیطی شنایتی، آموزشی و زی
ستگاه مهمنظر میشمار آید. چه بهبه سد یا شی همترین گرفتاریر سان در جامعة نمای روزگار، ایتالل های ان

که کند. از آنجاییمی مهمی در پیدایش و گساترش آن ایفا گمان رساانه نششپرساتی اسات که بیتوجه و حواس
 آلود بههای سرزنشگیری بر گفتمانجه جایگاه مهمی را در جامعة ارتباطی از آن یود کرده است، پس از یردهتو

ه توان بشاانایتی هم میبه رویکرد محیط کند چگونه با اتکاتوجه در نسااج جوان، در ادامه این مشاله بررساای می
ترتی ، های آموزشاای را تعیین کرد. بدینویژه در محیط یادگیری پردایت و هم هدفشااناساای توجه بهآساای 

ا به مثابة سرچشمة دانایی، فرایند آموزش رشنایتی به توجه، با پایان بخشیدن به اقتدار معلم دانا بهرویکرد محیط
گذاری را در اشااترا هایی چون بهسااازد تا ارزشتک افراد دییج در آن بدل میماجراجویی پرمخاطره برای تک

  های جزئی تجربه کنند.ظرافت عین گوناگونی و

 .رسانه، آموزش ،یتوجه، چندکارگ یشناسطیمح تون،یس :هاکلیدواژه
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 . مقدمه۱
جمله مشکالتی یادگیرندگان از 1فعالی و چندکارگیپرتی، ناتوانی در تمرکز، بیشتوجهی، حواستوجهی، بیکم

شکایت دارند. بر همین اساس، بسیاری بر نسج جوان  روزگار از آنتمامی یاددهندگان در دوران هم است که تشریبا  
د، نگونه که باید روی موضوعی تمرکز کند در کالس درس یا هنگام انجام تکلیف آننتوانگیرند که نمییرده می

باه دون اشتد، یا حتی متنی را بند و داللت پنهان آن را بیابند، یا به جزئیات و به عمق آن غور کننمتنی طوالنی را بخوان
گرام و های جمعی چون اینستاویژه یودشیفتگی فزاینده در بریی رسانهد. سرعت، ناپایداری و بهنامالیی بنویس

ها که با آنرسد که این یادگیرندگان جوان زمانینظر میبو  جوانان را در یود غرق کرده است. همچنین، بهفیس
ها را به یود جل  زمان توجه آنشماری همرونی بیهای بیدهند، محر تان گوش نمیکنید به سخنصحبت می

انی در دقتی مرتک  اشتباهات فراودهند، از روی بیکه پرسشی به پایان برسد به آن پاسخ میکند، پیش از آنمی
توانند مدت زمان زیادی یک جا بنشینند، مدام حرف دیگری را قطع و شوند، نمیها و تکلیفشان میحج تمرین
های جدید رقابت شدیدی بین ( با پیدایش رسانه2011) 8کنند. به باور لوانشان را پرت میهایکالسیحواس هم

 های چاپی و الکترونیکی بر سر تصاح  زمان و توجه مخاط  درگرفته است. رسانه
یی، وهای ویدئتواند هر کس را به این نتیجۀ روشن برساند که معلم در رقابت با بازیتمامی این موارد می

و دنیای مجازی از میدان به در رفته است. تردیدی نیست که انگارۀ توجه،  9«نمایشی ۀجامع»موبایج، تصویر، 
مشغولی مهمی در روند آموزش و گیرانه به یادگیرندگان است و به دلهای یردهمضمون اصلی تمامی این گفتمان

ی  و شنایتبرای رفع این مشکج و آشفتگی عص  شمارییادگیری بدل شده است. از همین رو، امروزه افراد بی
ا این آورند تاندازۀ دارو، ازجمله ریتالین روی میتجویز پزشک به مصرف بی، چه با یا بی0«جادوی تمرکز»بازیابی 

 ظاهر فردی را برطرف سازند.مشکج به 
دانیم یبحران توجه. یوب مرو تالشی است برای شناساندن رویکردی متفاوت و نوین به انگاره و جستار پیش

 برای نخستین بار از ضرورت پیدایش اقتصاد توجه سخن گفته 5به این سو که هربرت سیمون م9191که از سال 
ها نشان اند. بررسی این پژوهششماری به بررسِی توجه، عالقه نشان دادههای بیاست، مطالعات و پژوهش

شمار به ای سراسر فردیگیرند توجه را پدیدهحوزۀ اقتصاد ِتوجه جای می هایی که دردهد که تشریبا  تمامی نوشتهمی
                                                           
1. Multitasking 

2. Loan 

ه محوری کپرداز و منتقد ادبی سوئیسی بر این باور است که متن(، نظریهVincent Kaufmannوَنسان کُفمان ) .3

در سدۀ نوزدهم و با رمانتیسم به اوج خود رسیده بود با پیشرفت فناوری جای خود را به تصویرمحوری داده است. 

 گیرد.    ایشی بهره میهای آن از واژۀ جامعۀ نمویژه عادتاو هنگام توصیف جامعۀ نیمۀ دوم سدۀ بیستم به این سو و به

(، متخصص علوم Jean-Philippe Lachauxفیلیپ الشو )-عنوان گویای کتابی است از ژان جادوی توجه .4

 به چاپ رسیده است. 0202شناختی، که در سال اعصاب
5.  Herbert Simon 
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پردازند. اما آورند و با رویکردی تاریخی و اقتصادی به پدیدۀ رسانه که در پیوند مستشیم با انگارۀ توجه است میمی
مثابة لزوم بررسی توجه، بهشناس رسانه و پژوهشگر و استاد ادبیات اهج سوئیس، از ، فیلسوف، دیرینه1ایو سیتون

گزیند که تحت را برمی 9شنایتیهای یود رویکرد محیط. او در بررسی8گویدای یکسر جمعی سخن میپدیده
، 0نگرشناسی ژرف، فیلسوف نروژی، به محیط5ویژه آرن نائسبه ، اندیشمند فرانسوی، و0فلیکس گاتاری تأثیر

توان آن شود. نوشتة کنونی که می( منتهی میCitton, 2014, p. 41توجه ) 2یا اکوزوفی 7محیطییرد زیست
شناسی و ادبیات گنجاند، تالش ای، علوم تربیتی، آموزش، جامعههایی چون مطالعات رسانهرا بیشتر در حوزه

سخنش های نوین و توجه را به همشنایتی سیتون به رسانهشنایتی و دیرینهیواهد کرد، از یک سو، رویکرد محیط
های بارز بشناساند، و از سوی دیگر، پیوند و کارکرد آن را با و در علوم تربیتی و آموزشی بررسی کند. از دیگر ویژگی

ن است که زبان معرفی نکرده ایها را به فارسیای آنهای سیتون به رسانه و توجه که تاکنون هیچ نوشتهو بدیع نوشته
 .  1زبانپردازانی آلمانی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسوی و نروژیهای نظریهبرآیندی است نوآورانه از اندیشه رویکرد او

کوشیم تا پس از بررسی دالیج و ضرورت شود. در بخش نخست میاین مشاله از دو بخش اصلی تشکیج می
ه به ر اندیشة ایو سیتون سخن بگوییم. این مشدمشناسِی توجه دویژه از گذار آن به محیطپیدایش اقتصاِد توجه، به 

دهد تا به بخش دوم سخنمان که همان بررسی پیوند توجه با مسائج آموزشی است وارد شویم. در این ما مجال می
توان به توجه جهت داد؟ در فضای بسیار های بعدی پاسخ دهیم: چگونه میبخش بر آن یواهیم بود تا به پرسش

کنونی، توجه را باید به سوی چه هدفی متمرکز کرد؟ آیا توجه امری است فردی و قابج کنترل؟ رؤیا و رقابتی دنیای 
جادوی تمرکز امری است شدنی؟ آیا چندکارگی ممکن است؟ آیا در کالس باید به یادگیرنده اجازة استفاده از 

توان ندگان را تغییر داد؟ چگونه میپرتی یادگیرهای نوین را داد؟ چگونه باید دید منفی به لحظات حواسرسانه

                                                           
1. Yves Citton 

 

علوم اعصاب، حرکت از سوی فرد به سوی جمع شناسی تجربی، اقتصاد توجه و کوتاه یادآوری کنیم که در روان .0

رود که باید برای آن درمان شیمیایی یا شمار میاست، در نتیجه اختالل توجه اختاللی یکسر ذهنی و فردی به

 کند.شناسی توجه از جمع به فرد حرکت میاما محیط ،دارویی تجویز کرد

3. Écologique 

4. Félix Gattari 

5. Arne Naess 

6. Écologie profonde 

7. Sagesse environnementale 

8. Écosophie 

توان به هربرت سیمون، نیکالس لومان، کاترین هیلز، مارشال های سرشناس در این حوزه میجمله چهرهاز .9

الشو  فیلیپـ  ماری شِفِر و ژانـ  لوهان، تیم اینگولد، گابریل تارد، آرن نائس، ژیل دُلوز، فلیکس گاتاری، ژانمک

 اشاره کرد.
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فضای کالس را به محیطی تبدیج کرد که در آن یادگیرنده به حضور دیگران اهمیت و به موضوع درس توجه نشان 
 توان بر کیفیت توجه یادگیرنده افزود؟دهد؟ چگونه می

پردازد می فی به پدیدة آموزشکه این مشاله با رویکردی سراسر توصیکوتاه دو نکته را یادآوری کنیم: نخست این
استفاده از موبایج در کالس، مطرح  موردعنوان نمونه درهایی متضاد به یک پدیده را، بهو در بریی موارد حتی نگاه

ا توصیه ها یکوشد از تحمیج کردن هرگونه شیوة تجویزی حتی هنگام به چالش کشیدن بریی دیدگاهکند و میمی
ای یا به کارگیری آن به عوامج متعددی چون دورة ی دوری کند، چه پرهیز از شیوههای آموزشکردن بریی شیوه

توجه، »ام ای با نتر مشالهدهد که پیشها نشان میکه بررسیتحصیلی، محیط آموزشی و غیره بستگی دارد. دوم این
به اقتصاد توجه پردایته  9831، در سال همکاراناکبر فرهنگی و ، به قلم علی«حکمرانی جدید در اقتصاد رسانه

تصادی، اما رویکردی یکسر اق ،تواند با نوشتة ما نزدیکی داشته باشداست. این نوشتة ارزشمند گرچه تا جایی می
نونی گیرد حال آنکه جستار کای قرار میکّمی و فردگرایانه به توجه دارد و بیشتر در حوزة اقتصاد و مطالعات رسانه

آورد و سرانجام با آموزش گره شمار میای جمعی بهکشد، آن را پدیدها به چالش میرویکرد اقتصادی به توجه ر
دهد، تشریبا  های رسانه ارائه میزند. جلوتر در قسمت سوم این نوشته یواهیم دید که با تعریفی که سیتون از گونهمی

گیرد و به دیگر او از رسانه جای میکنیم در تعریف دوم چه که ما امروزه از آن با نام مطالعات رسانه یاد میآن
 دهد.های معنایی این انگاره چندان توجهی نشان نمیداللت

 پیدایش اقتصاد توجه .2

ی یا حکومت دموکراس)»گفتار پرسشی مهم را در عنوان پیشها حکومت رسانهگفتار کتابش با نام سیتون در پیش
کند: ای پاسخش را که همان نظریة اصلی کتابش است بیان میکند و بدون هیچ تردید و وقفهمطرح می«( رسانه؟

نشان  های قدرتکنیم اما واقعیت این است که بررسی نظامتصور ما این است که در جوامع دموکراتیک زندگی می
نیاز در  رسد پیشنظر میبه (.Citton, 2017, p. 13)بر زندگی ما چیره است  1هادهند که حکومت رسانهمی

دهد که یود نیازمند و جامعة اطالعاتی می 8داری شنایتینظریه تعریفی است که سیتون از رسانه، سرمایهاین 
 های میان اقتصاد کالسیک و اقتصاد توجه است.فهم تشابج و حتی شباهت

 درام نویژه پیوندهای این دو گونه از اقتصاد، سیتون در کتابی دیگر با ها، تفاوت و به برای نشان دادن شباهت
کند: نیازمندی که در ییابان نشسته و دست دو صحنه را با هم مشایسه می (2014) 9شناسی توجهدفاع از محیط

در زمان جشنوارة ساالنة تئاتر که در آن،  0های شهر آوینیونکند و کوچه و ییاباننیاز به سوی رهگذران دراز می
کوشند به هر نحوی توجه رهگذران را به یود جل  کنند. نیازمند های نمایش ییابانی میها و گروهنمایش آگهی
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 ده شوندهای فرهنگی گدای توجه تا دیییابان منتظر مبلغی ناچیز است تا بشایش را تضمین کند، و نمایش و دارایی
ون توجه انو به شهرت و موفشیت دست یابد. اما یادمان باشد که ما تنها زمانی به نیازمند کمک یواهیم کرد که در ک

ها یغات آنسازی و تبلزیرا از قبج به آماده ،شان تنها نیازمند توجه ما نیستندها نیز برای بشایما قرار گیرد و نمایش
طق ها از منها و پیوندهای میان این اقتصاد اما سازوکارهای آنهایی ایتصاص یافته است. با وجود شباهتبودجه

 کند.و اصول متفاوتی پیروی می
هدف اصلی اقتصاد کالسیک که بیشتر با فراوانی تشاضا روبروست مدیریت کمبود منابع در مرحلة تولید و 

ها و ویژه در طول سه سدة اییر، تمامی تالشو اموال مادی است. به دیگر سخن، به  هاسروکارش با دارایی
کنندگان پاسخ بتواند به نیازهای مصرفهای اقتصاد کالسیک معطوف به افزایش نیروهای تولید بوده است تا تحلیج

ها ادهکنندگان برای دریافت تولیدات غیرمادی و دهای مصرفمناسبی بدهد. اما اقتصاد توجه بر کمبود میزان توانایی
یندة علوم آتر در کتاب های غیرمادی، ایو سیتون پیشبرای تبیین سرشت این نوع جدید از فرآوردهمتمرکز است. 

گونه  چهار ویژگی بنیادین دارایی و اموال غیرمادی نوظهور را این 1های تأویل؟اقتصاد آگاهی یا فرهنگانسانی. 
های مادی منشول و غیرمنشول با اند و بریالف داراییها سراسر غیر رقابتیاین دست از دارایی .9شمرد: برمی

را  هاتأثیرگذاری مثبت و بیرونی این نوع از داراییتوان نمی .2 ؛دهیمها را از دست نمیشان به دیگری آنواگذاری
های اطالعات و ارتباطات، هزینة با توجه به گسترش فناوری .8 ؛مدت و به شیوة کّمی ارزیابی کرد ویژه در کوتاهبه

های ها و داراییسه ویژگی قبلی، تولید انبوه و فراوانی داده .4 ؛های غیرمادی بسیار ناچیز استانتشال دارایی
 (. Citton, 2010, pp. 17-19)غیرمادی را به دنبال یواهد داشت 

با حجم  ویژه اینترنت و موبایج، ماهای نوین، بهحشیشت، پس از پیدایش و گسترش فناوری ارتباطات و رسانهدر
شوند، اما در جل  توجه که با سرعت هر چه بیشتر تولید می روییمهو اطالعات روب هاباالیی از داده

کند چه امروزه بسیاری مانند. این مهم درمورد محصوالت فرهنگی نیز صدق میکنندگان یکسر ناکام میمصرف
 صورت رسند و حتی بهها و حامیان یصوصی به مرحلة تولید میهای هنری و ادبی با حمایت دولتاز آفرینش
شوند. برای نمونه، هر سال در فرانسه به قیمت ناچیزی به ما عرضه اما با محدودیت توجه روبرو میمجانی یا 

و  اندقلم شدهگوید که امروزه همگان دست به مزاح مینحوی که سیتون به شود به ششصد رمان جدید چاپ می
. بدین ترتی ، از دو (Citton, 2014, p. 21)مرات  از پیدا کردن نویسنده دشوارتر شده است یافتن یواننده به 

ه مطالعه گویند، دانشی که بتواند بدهة پیش به این سو، بسیاری از متخصصان از لزوم ایجاد اقتصاِد توجه سخن می
  ها در جامعة ارتباطی یا جامعة اطالعاتی بپردازد.و واکاوی شرایط تولید انبوه اطالعات و داده

کرد برد چه از یک سو، تالش میکوتاه یادآور شویم که اقتصاد کالسیک نیز از وجود چنین اقتصادی بهره می
کارگران در زنجیرة تولید از بیشترین میزان توجه یا تمرکز بهره گیرند، و از سوی دیگر، همواره با ایجاد و گسترش 

                                                           
1. L'Avenir des humanités. Economie de la connaissance ou cultures de l'interprétation? 
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صوالت یاصی جل  کند و در مخاطبان یود نیازها و کوشید توجه را به محویژه ابزار تبلیغاتی میرسانه و به
ها و اطالعات با . در چنین شرایطی، فراوانی داده(Citton, 2014, p. 23)وجود آورد تشاضاهای جدیدی به

کند مگر توجه کند. اطالعات نیز چیزی مصرف نمیشود که اطالعات آن را مصرف میرو میهکمبود چیزی روب
نوبة  ( و توجه نیز بهHerbert Simon cité par Citton, 2014, p. 24)کنند ت میکسانی که آن را دریاف

 .آفریندیود ارزش می
در کتابی  8با توجه اشاره کرد که آنتوان لیلتی 1ویژه معروفیت یا شهرتتوان به پیوند تبلیغات و بهدر این راستا می

تاریخچة آن را با دقت بررسی کرده است.  05719-0571زمانی ۀهای مردمی. پیدایش شهرت در بازچهرهبا نام 
اند توجه ویژه تلویزیون، توانستهها، بهداری توجه افراد مشهوری هستند که به کمک رسانهداران دوران سرمایهسرمایه

یض تبع عدالتی وای جدید از بیداری یود یاستگاه گونهافراد بسیاری را به یود جل  کنند. این نوع سرمایه
مند دهند از همان میزان توجه بهرهکه افراد هرگز در قبال میزان توجهی که به فرد یاصی نشان می، چرااجتماعی است

های جمعی در ارتباط و دادوستدی دوطرفه همواره در ایتیار افراد مشهور شوند و فضای تلویزیون و رسانهنمی
دی کند تا از توجه بیشتری از سوی بینندگان عاد مشهور را دعوت میاست. در این ارتباط، برای نمونه تلویزیون افرا

 شود. به باور سیتون، افراد عادیزمان یود نیز در افزایش توجه به فرد مشهور فعاالنه سهیم میبریوردار شود و هم
ای هن شیشهشوند که در حال آشوب و شکستهم برای چند دقیشه، در رسانة جمعی ظاهر میزمانی در فرانسه، آن 

(. هر چه میزان این نابرابری Citton, 2014, pp. 77-80) ها هستندها در ییابانها و آتش زدن اتومبیجبانک
 بار افراد عادی در زمان اعتراض و آشوب یواهد افزود تا شایدو تبعیض نوین بیشتر شود بر میزان رفتارهای یشونت

 جه رسانه را به یود جل  کند.برای مدتی کوتاه تو
دهد: به احتمال زیاد، تا چند سال یا دهة دیگر به ما بینی جالبی را ارائه میسیتون در ادامة بحث یود پیش

ی در اکنون چنین ریدادان دهیم. البته فراموش نکنیم که همهای فرهنگی توجه نشپردازند تا به پدیدهمبلغی می
جویی چون گوگج اشاره کرد که چندین هزار وتوان به موتور جستدهد. برای نمونه، میفضای مجازی روی می

جانی دویی یدماتی مصورت کامال  جاکند تا به سرور پرهزینه را به کار گرفته و حجم باالیی از برق را مصرف می
کند توان چنین چیزی را باور کرد چه شعار اقتصاد نوین به ما یادآوری میسخت می کنندگانش ارائه دهد.استفادهبه 

گمان یود شما به محصول بدل اند بیکه به یاد داشته باشید که هرگاه محصولی را مجانی به شما عرضه کرده
های اگرام، فیسبو ، یوتوب و بسیاری از شبکهحشیشت، حیات گوگج، اینستدر (Citton, 2014, p. 27)اید! شده
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های رکتمان آن را به شها با رصد کردن توجهزیرا آن ،ها وابسته استاجتماعی و ارتباطی دیگر تنها به توجه ما انسان
  .   (Citton, 2014, pp. 27-28) فروشنددیگری می

 شناسی توجهگذار از اقتصاد توجه به محیط .8
رای در  کند. بشناسی توجه چندین استدالل بنیادین را مطرح میاز اقتصاد توجه به محیط سیتون برای گذار

یز چهار گونه رسانه را از هم تمشناس سوئیسی نخستین استدالل الزم است کوتاه یادآوری کنیم که این دیرینه
و تغییر حواس و اطالعات را  رسانه در معنای کلی آن که شامج تمامی ابزارهایی است که انتشال، ضبط .9دهد: می

شود که ای اطالق میهای جمعیرسانه در معنای محدود آن به تمامی رسانه .2 ؛سازندیدر زمان و مکان ممکن م
دلیج انتشال اطالعات در زمان و در مکان به نوعی تواند بهرسانه می .8؛ مطالعات رسانه بیشتر بر آن متمرکز است

شیشت با حیا در تلویزیون ما درگری روحی نیز اطالق شود چه مثال  هنگام نگاه کردن به تصویری در موبایج واسطه
تواند به معنای رسانه همچنین می .4 ؛شویمنوعی اشباح سروکار داریم و یودمان نیز به مردة متحرکی بدل می

شوند. این و مدرن بررسی می 8های دیجیتالفرد رسانهههای منحصربصورت ویژگی نیز باشد که در این 1متامدیا
بر گنجاند، بلکه افزونهای پیشین را در یود میتنها تمامی رسانهگونه از رسانه، همانند موبایج و کامپیوتر، نه

 دهدها را هم میگذاری آنلید، تغییر و به اشترا های نسج قبلی، به ما امکان توها، بریالف رسانهدریافت داده

(Citton, 2017 .) 
ریزی های قابج برنامهای از دستگاهتوان رسانه را تنها مجموعهو اما استدالل نخست سیتون این است که نمی

ز این توانایی ا دیجیتال،های ویژه متامدیا یا رسانهشوند چه رسانه، بههای ارتباطی وصج میدانست که تنها به شبکه
س ها. پتوان گفت انسان در مرکز آن جای دارد یا ماشیند که به سختی مینآفرینبریوردارند که محیطی را می

پردازد زیرا تنها به مدیریت منابع می ،توان به نگرش صرفا  ابزارِی اقتصاِد توجه به رسانه یرده گرفتآسانی میبه 
توان به مسئلة ابزار تشلیج داد و پس مسئلة توجه را نمی استفاده از این منابع توجهی نشان دهد.که به نتیجة آنبی

گفتمانی ینثی و جدا از هرگونه ارزش درونی نسبت به آن اتخاذ کرد چه فرایند توجه، پیوندی جدانشدنی و چریشی 
بخشد و من هم به هر آنچه دهم ارزش میگذاری دارد: توجه به هر آنچه من به آن توجه نشان میبا فرایند ارزش

اندیشد و ها میها و مطابق با آنها، با آنروزگار از طریق رسانهدهم. انسان همبرایش ارزش قائلم توجه نشان می
شنایتی و هم در شنایتی و روانشنایتی، زیستهای عص ها پیامدهای مهمی هم در حوزهتعامج ما با رسانه

، اندیشمند 0لوهانکند که مکیادآوری می 9پی دارد. نیکالس کاراقتصادی و سیاسی در های اجتماعی،عرصه
ه آن رسانه شود کهایی مییوبی دریافته بود که انسان با پیدایش هر رسانة جدیدی اسیر اطالعات و دادهکانادایی، به
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یود را در افکار عمومی به ابزاری  شود تاو شفاف می 1( و فناوری کامال  گذراp.Carr, 2011 , 4دهد )به او می
که با پیدایش هر رسانة جدیدی، هم سایتار مغز وذهن انسان (، حال آنCarr, 2011, p. 8یطر جا بزند )بی

ها و شود، و هم عادت(، هم یورا  فکری جدیدی به ذهن او داده میCarr, 2011, p.123کند )تغییر می
     .8گیرداعتیادهای جدیدی در او شکج می

د توجه داند، بایهای فردی میکه، بریالف رویکرد غال  اقتصادی به توجه که جمع را منتج از فعالیتدوم این 
همواره به چیزی توجه « من»آورند: های فردی از آن سر بیرون میشمار آورد که فعالیتای سراسر جمعی بهرا پدیده

. این چنین (Citton, 2014, p. 39) کندبه آن توجه میزمان صورت جمعی و هم به« ما»دهد که نشان می
وجه هراسی تعنوان نمونه در کشور فرانسه در بازة زمانی یاصی همگان به مسائلی چون حجاب و اسالماست که به

انه محیطی نشینند. بنابراین، رسدهند یا بیشتر ساکنان زمین هر چهار سال به تماشای جام جهانی فوتبال مینشان می
ن تریرد، حتی بر فردیگذادهد تأثیر میزمان بر هر آنچه پیرامون و حتی در درون ما رخ میدهد که همرا شکج می

خ ها پاسترین زمان ممکن به محر دهد تا در سریعمان، و در بیشتر موارد ما را در حالت هشدار قرار میهایاندیشه
جمعی و در بطن  ای کامال  سان پدیدهه وجه را ب. بدین ترتی ، باید ت(Citton, 2014, p. 67) دهیم

عنوان فعالی و چندکارگی به، بیش0پرتیبررسی و از انگاشتن حواس (Citton, 2014, p. 52) 9ایسپهررسانه
ها شنایتی بر این باور است که وجود افراد بر وجود روابطی که آن. رویکرد محیطمشکالتی صرفا  فردی پرهیز کنیم

شمار شان جدا دانست. بر این اساس، توجه نوعی تعامج بهتوان افراد را از محیطدهد مشدم نیست و نمیرا شکج می
 رود که ضامن ایجاد پیوند من با محیطی است که بشای من به آن بستگی دارد. می

 های نهفتة آنهاهای توجه و تواناییگونه .4
شناسی توجه و آموزش، الزم است به بخش دیگری از اندیشة سیتون پیرامون توجه پیش از پردایتن به پیوند محیط

، 5جمعی کند: توجههای متفاوت نظام توجه، سیتون سه گونۀ توجه را از یکدیگر متمایز میاشاره کرد. فارغ از گونه
د اقتصادی به توجه و رویکرشناسی، میان رویکرد تمایزی دیگر در بطن این گونه .7سازو توجه فردی 0توجه مشتر 

                                                           
1. Transitive 

توان در تأثیر موبایل بر شیوۀ رانندگی، میزان دقت و نمونۀ سادۀ پیامدهای استفاده از یک فناوری نوین را می .0

ای هتوان بر تأثیر استفاده از صفحهای بررسی کرد. نمونۀ دیگر را نیز میتوجه و همچنین آمار تصادفات جاده

هد بینی و چاقی در آینده خواشمار بیماری نزدیکگر بر نسل جدید بشر بررسی کرد که موجب افزایش بینمایش

 شد. 
3. Médiasphère 

4. Distraction 

5. Attention collective 

6. Attention conjointe 

7. Attention individuante 
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که  شنایتی به توجه بر این باور استشود. بریالف اقتصاد توجه، رویکرد محیطشنایتی به آن پدیدار میمحیط
رای تغییر ها بهای نهفتة آنتواند از تواناییگیرد و انسان میها قرار نمیپذیر هدف محر صورت کنش توجه، تنها به

ها در یک لحظة مشخص محدود که میزان توجه انسانفاوت بهره بگیرد. با توجه به اینهای متو اصالح در عرصه
های مهمی در ، پرسش(Citton, 2014, p. 56) کاهداست و توجه ما به چندین پدیده از کیفیت آن نیز می

قطبی،  هاین یخکند. با توجه به سرعت تغییرات اقلیمی، بحران و کمبود آب، ذوب شدباره به ذهن یطور میاین 
گیری که چندین سال ها، آلودگی هوا و وجود ریزگردهای مضر در آن و همین بیماری همهها و کوهنابودی جنگج

« یطر تروریسم»توجهی ما و به اندازة ها را درگیر یود کرده است، که البته همگی پیامد بیاست تمامی انسان
ان بهتر بهره بگیریم و آن را بیهوده صرف دیدن ازدواج یا مراسم موحشتنا  و جدی است، آیا بهتر نیست از توجه

های فردی مشهور و غیرمتخصص ها و حرفتدفین شاهزاده یا ملکة کشوری یاص، مسابشة فوتبال یا عکس
شناسی توجه واکاوی و برمال کردن این حشیشت است که چگونه ترین چالش محیطرسد مهمنظر مینکنیم؟ به 

 کنند.اهمیت میپرتی جمعی ذهن و حواس ما را درگیر مسائلی بیهای حواسمثابة سالحعی بههای جمرسانه
توجه  شناسیترین هدف محیطاولین و مهم ای بایددر همین راستا، به باور سیتون، اصالح زیرسایتار رسانه

 زعم اندیشمنددهندة محیط توجه جمعی است. به زیرا چنین زیرسایتاری شکج ،شمار روددر سطح سیاسی به
م راهه نیست اگر از یود بپرسیشود پر بیجایی که توجه به هر چیزی موج  اعطای ارزش به آن میسوئیسی، از آن

یا  یاصهای سنگین یک روزنامة سیاسی، یک شبکة تلویزیونی ای یاص به آسانی هزینهچرا و چگونه جامعه
مجلة ادبی  ای به یکشود، اما از ایتصاص هرگونه بودجهحتی یک برنامة تلویزیونی یا رادیویی یاصی را متشبج می

گمان برای مدیریت و استفادة بهتر از توجه زند. بیو علمی یا پژوهشی در حوزة علوم انسانی و اجتماعی سرباز می
یتار سیاسی دست زد، قوانین را تغییر داد و با حضور پررنگ در ساهایی ملموس در عرصة کالنجمعی باید اقدام

(. همین بس Citton, 214, pp. 160-168رسانی کرد )باره آگاهی رادیو، تلویزیون و فضای مجازی در این 
ای دور هم جمع شویم تا بتوان از توجه مشتر  صورت گروه کوچک چند نفره در کالس، نشست یا جلسهکه به 

ضایی هایی با احترام به یکدیگر گوش دهیم و فدهد که تمرین کنیم تا در چنین گروهمی دسیتون پیشنها سخن گفت.
 بسازیم که در آن صمیمیت، اعتماد و امنیت بر روابط حاکم باشد.

دهد تا با استفادة بهینه از آن درون و ذهنیت کند و به فرد امکان میسومین گونه از توجه در سطح فردی عمج می
گیری از اندیشة زیگموند فروید پیرامون رؤیاپردازی، یویش را شکج دهد. سیتون در این سطح از توجه با بهره

 ماری ِشِفر-دریصوص کتاب یواندن و اندیشة ژان 8درباب اندیشیدن،  اندیشة روالن بارت 1اندیشة ژیج ُدلوز

                                                           
1. Gilles Deleuze 

2. Roland Barthes 
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کند. فرد در چنین توصیه می 9یا توجه زیباشنایتی 8دربارة تجربة زیباشنایتی، همگان را به تمرین توجه شناور1
ها آن درنگ بهکند و نه در شرایط هشدار قرار داد و بیهای بیرونی قطع میحالتی نه کامال  ارتباط یود را با محر 

ای دوری های ذهنی و رسانهسایتهداوری و پیشدهد از هرگونه پیشدهد. توجه شناور به فرد امکان میمیپاسخ 
ای تجربه و ماجراجویی بدل صورت، توجه به گونه های دیگری را بیازماید. در اینکند و تالش کند مسیرها و شیوه

نجکاوانه و ای کین ترتی ، شاید بتوان تجربة شناور را تجربهکند. بدشود که فرد را از عادات و روزمرگی دور میمی
رو یواهد سایت. واضح است که این نوع از توجه هشمار آورد که هر لحظه فرد را با جذابیت شگفتی روبمیدانی به

ورزند همخوانی ندارد چه در چنین های آموزشی بر آن اصرار میبا تمرکز انحصاری بر موضوعی یاص که محیط
 شود که محکوم به اسارت است.محیطی تمرکز فرد به کارگر یط تولید در دوران صنعتی بدل می

 های انتقادی به توجه نسل جوان نقد گفتمان .5
شود و حوزة آموزش، شناسی توجه نامیده میآید تالشی است برای ایجاد پیوند میان آنچه محیطآنچه در ادامه می

ایتی به شنای است جمعی که باید رویکرد محیطکند و هم پدیدهبنیادین در آن ایفاء میکه هم انگارة توجه نششی 
ندگان نسج پیرامون توجه یادگیر آن داشت. نخست باید بگوییم که هرگونه گفتمان انتشادی، بدبینانه و آیرالزمانی

 ر آن را به چالش کشید. نخستکننده و ناقص دانست و از چندین منظتردید گفتمانی محدودتوان بیجدید را می
ویژه از سدۀ گرایی، به(، فردگرایی و ذهنیتVaillant, 2005) 0محوریکه یکی از تأثیرات مهم سلطة متناین

پنداریم: دوری از جمع نوزدهم به این سو، بر فرهنگ و آموزش این بوده است که ما تنها یک نظام توجه را یوب می
شنایتی و دیگران برای یواندن یک کتاب، لذت بردن از یک تجربۀ زیباییو قطع هرگونه ارتباطی با محیط اطراف 

ها و باورهایی های ذهنی، عادتها تمامی، همان دگرگونییا تمرکز کردن بر روی یک شیء یا موضوعی یاص. این
با فراگیرسازی یواندن و دسترسی همگان  آورده بود، چه صنعت چاپ هستند که فناوری چاپ با یود به ارمغان

، به شیوۀ یود و در یانۀ یود فعالیت «دانشگاه»داد که در یارج از کلیسا و به کتاب، به هر فردی امکان می
گرچه تمرکز بر موضوعی  (.Le Pestipon, 2014, p. 14یوانی را در سکوت و تنهایی تجربه کند )کتاب

ایش ویژه پس از پیدیوبی آگاهیم که توجه فرد در دنیای کنونی و بهتواند دریور ستایش باشد، اما بهمییاص 

                                                           
1. Jean-Marie Schaeffer 

2. Attention flottante 

3. Attention esthétique 

4. Textocentrisme 
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 ،. تمرکز یا توجه عمیق گرچه یوب است1های محیط اطراف استهای نوین هر لحظه تحت فشار محر رسانه
 توان آن را شایستۀ سرزنش دانست. اما تنها نظام توجه دریور ارزشگذاری نیست و گاه حتی می

های غیرآموزشی، نگاهی دوقطبی به های آموزشی و چه در محیطهمگان، چه در محیط که، تشریبا  دوم این
پرت، یعنی در دو قط  انتهایی محور توجه، پدیدۀ توجه دارند، بدین معنی که افراد را در دو دستۀ بادقت و حواس

 8مغز بندباز. کاربست علوم اعصاب در درک و رام کردن توجهکه الشو در کتاب کنند؛ حال آنبندی میتشسیم
گیرد، چه او بر این باور است که ما همگی ییال همگان را راحت کرده و به تصور بسیاری یرده می ،(2015)

ی، آشفتگهای متفاوت زندگی در طول روز هستیم که موج  دچار درجات گوناگونی از ایتالل توجه در موقعیت
(. این مهم به ما Lachaux, 2015, p. 8شود )استرس، تشویش و ناسازگاری ما با دیگران و دنیای بیرونی می

دهد که بریالف تصورمان، مهار سازوکارهای ذهنی و استفاده بهینه از توجه در هر لحظه کار چندان نشان می
دهیم مان را از دست میکسری از ثانیه کنترل توجههاست چه ما در آسانی نیست و نیازمند یادگیری بریی مهارت

(Lachaux, 2015, p. 16 .)ی آورد، پدیدۀ ذهنی را به یوببنابرین، برداشتی که توجه را در حد تمرکز پایین می
پرتی توجهی یا حواسمتنی هرگز به معنای بینگاهی حتی سرسری به یک منظره یا به پاره در  نکرده است، زیرا

ها و کننده و سرشار از دادهاتفاقا  شکلی از توجه و مهارت است که ذهن انسان مدرن در دنیای گمراهنیست و 
تر های غنی و سرشار از اطالعات امروزی شفاف. این موضوع از رهگذر توجه به رسانه9ها پیدا کرده استمحر 

های دیجیتیال چنان با سبک زندگی انه( معتشدند رس2022) 5( و میلوتینویک2005)  0شود. در این زمینه ددمی
توان از تغییر سبک یادگیری و اند که مینامند، درهم تنیده شدهمی 0«بومیان دیجیتیالی»ها را نسج جدید که آن

 شنایتی صحبت کرد.
  

                                                           

های طلبد و ناپایداری از ویژگیتوان در نظام هشدار دید که توجه همیشگی را میاین پدیده را می .1

  توان در پدیدۀ بورس نشان جست.  بنیادین آن است. این حالت را می

2. Le Cerveau funambule. Comprendre et apprivoiser son attention grâce aux neurosciences. 

 ها را بهشناسی تجربی حتی نشان داده است که مغز انسان براساس چه سازوکاری حجم باالیی از دادهروان .3

. این (Citton, 2014, Pp. 175-176آنکه خود انسان متوجه این فرایند باشد )کند بیصورت خودکار پردازش می

 نامند. گونه از توجه را توجه خودکار می

4.  Dede 

5 . Milutinović 

به دنیا  0210تا  1996( این اصطالح را درمورد نسلی که در بازۀ زمانی Prensky, 2001اولین بار پرنسکی ) .6

آمده، به دلیل آشنایی آن با فناوری اطالعات و ارتباطات و تکیه بر این فناوری به کار برده است. گاالردو و همکاران 

نسل شبکه، نسل  اصطالح در رابطه با این نسل همچون 44( با بررسی ادبیات پژوهشی در این زمینه به 0212)

 اند. ، نسل اینترنت... اشاره کردهZکلیک، نسل 
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یا چندکارگی و تشویت آن در نسج  1گرایی توجهبدین ترتی ، در کنار توجه عمیق، بریی متخصصان از کثرت
  کنند و از معایپرتی مزمن یاد میحشیشت، آنچه که بریی با دید منفی از آن با نام حواسزنند. درجوان حرف می

ای هگویی مناس  به دریواستای است که ذهن نسج جدید بشریت برای پاسخدانند همان تواناییجوانان می
کند که چندکارگی هرگز به معنای یافته است. البته الشو باز به ما یادآوری میزمان چندین محر  بدان دست هم

ای از لحاظ ذهنی ناشدنی کند که چنین پدیدهزیرا علوم اعصاب ثابت می ،زمان به چندین چیز نیستتوجه هم
رکی به سریع از محطور منظم و بسیار ای نظام تناوبی درنظر گرفت که در آن ذهن بهاست. چندکارگی را باید گونه

توجه را  آلودی کههای سرزنشتوان به تمامی گفتماندهد. پس میکند یا فعالیتی را انجام میمحر  دیگر توجه می
زیرا  ،دانند یرده گرفتپرتی میتوجهی و حواسآورند و فرد را سراسر مشصر بیشمار میای فردی بهپدیده صرفا  

دهد بهترین استراتژی رفتاری را در قال  رفتارش را تحت تأثیر یود قرار میهایی که کوشد در محیطفرد می
 چندکارگی از یود نشان دهد.

ه جانبدادن مطیعانه و یکویژه در مدرسه، به گوشهای آموزشی، بهکه ما توجه را در محیطنکتۀ مهم دیگر این
که حداکثری سخنان معلم است آن هم در حالیدادنی که قادر به جذب کاهیم، گوشهای معلم فرومیبه آموزه

هایی آموزشی، که شاید بیشتر در حوزۀ علوم انسانی یا گفتمانی های محیطها و ارزشترین آموزهشاید یکی از مهم
شت ما را فراگرفته حشی دربارۀهای اغل  متضاد و متناقض بیشتر نمود دارد، باید این باشد که دنیایی سرشار از گفتمان

متشکج از بازتاب، سطوح و روابط متعدد درنظر  8صورت اکوسیستم توجهاست. حال اگر محیط آموزشی را به
چه در چنین  های آموزشی بهتر در  کنیمتوجهی یادگیرندگان را به بریی شیوهبگیریم شاید آنگاه بتوانیم دالیج بی

ان انگیزگی یادگیرندگتوجهی و بییاص از یک محیط یاستگاه بیتواند در سطحی حالتی معلم یود نیز می
 شمار رود. به
 های آموزش     هدف .6

های اصلی آموزش در دوران بریی از هدف دربارۀکوشیم تا با توجه به آنچه در باال آمده است در این بخش می
شمار تردید همگی ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند و مکمج هم بهداری شنایتی سخن بگوییم که بیسرمایه

گو و همچنین پرورش وگزینی، پرورش هنر گفتهای بادقت و بامالحظه، پرورش هنر بهروند: پرورش انسانمی
ای آفرینی را یادآور شد. گرچه توجه فرآورده. همچنین باید اهمیت ارزشیرندگانتوجه کاوشگر و یالق در یادگ

کوشند با یکدیگر وارد رقابتی جدی شوند، اما از یاد های بیرونی در جل  و مصرف آن میاست باارزش که محر 
 ، ما بههر موضوع ناچیزیتواند تولیدکنندۀ ارزش نیز باشد. با اهمیت دادن و توجه کردن به نبریم که توجه، یود می

                                                           
1. Pluralisme attentionnel 

2. Écosystème attentionnel 
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، نویسندۀ فرانسوی سدۀ نوزدهم، بر 1نوعی در حال ایجاد یا افزایش ارزش برای آن موضوع یاص هستیم. فلوبر
این باور بود که همین بس که مدت زمان زیادی به چیزی نگاه کنیم تا به شیئی جال  و دریور توجه بدل شود. پس 

 Flaubert cité parآفریند )شدن را میماست که ارزش، شهرت و دیدهبه یاد داشته باشیم که این توجه 

Citton, 2014, p. 192ها و افراد سرشناس، یواه آگاهانه یا (. بهتر است به نسج جوان یادآوری کرد که ستاره
این  کنند ویشان تغذیه مبرند، از توجه طرفدارنهای مدرن از شکج جدیدی از استثمار بهره میناآگاهانه، در رسانه

دارد که استفاده درست از منابع کنیم. تمامی این موارد ما را بر آن میها را مشهور و سرشناس میما هستیم که آن
گیرد، یشناسی توجه شکج مجاست که پیوند سیاست و محیط مان بیاموزانیم. اتفاقا  در همینتوجه را به نسج جوان

ها در ای است زیرا امروزه رسانههای رسانهتوجه، اصالح زیرسایتشناسِی درواقع، نخستین رسالت محیط
 کنند. می های توجه نشش بنیادین ایفاکانونگیری شکج

معلم در هر محیط آموزشی این است که یادگیرنده به درس و دیگران توجه نشان دهد. پس  ۀترین وظیفمهم
هایی که به دیگری، به جهان بامالحظه است، انسان های بادقت وترین هدف آموزش، پرورش انسانیکی از اصلی

 کنند. ها مراقبت میو چیزها توجه و از آن
 کنند که میزان توجهی که یادگیرندگان بهها ثابت میتوان به چنین هدفی دست یافت؟ بررسیاما چگونه می

وضوع برای آن م که یود معلمدهند ارتباطی مستشیم و تنگاتنگ به میزان توجهی دارد موضوع یادگیری نشان می
سازی حس کنجکاوی و جذابیت را همواره در یود حشیشت، بر عهدۀ معلم است که تازهیاص قائج است. در

ها چنین حسی را برانگیزاند. به دیگر سخن، میزان توجهی پرورش دهد و آن را به یادگیرندگان انتشال دهد یا در آن
ویژه کیفیت توجهی بستگی دارد که پیش از آن، معلم به دهد به میزان و بهمیکه یادگیرنده به سخن معلم نشان 

دهد، که آن نیز به کیفیت توجهی بستگی دارد که معلم در محیط کاری یود از سوی یادگیرندگان یود نشان می
شدار و دهد که میوبی نشان میکند. این امر بههای مختلف دریافت میهمکاران و مدیران آموزشی در سطح

دهد به توجهی که مجموعۀ نظام آموزشی به یادگیرنده و معلم نشان کیفیت توجهی که یادگیرنده به معلم نشان می
های سرانجام باید پذیرفت که میزان و کیفیت توجهی که نهادهای غیرآموزشی به نهاد دهد، بستگی دارد.می

 (.  Citton et Doudet, 2019, p. 13دهند بسیار مهم و کلیدی است )آموزشی نشان می
ها پیرامون موضوع یادگیری با کمبود اطالعات و دادههای مدرن، دیگر با کمبود امروزه، پس از پیدایش رسانه

روییم. یادآوری چندین نکته در هدانش روب 9زدگیو گوگج 8پدیازدگیای چون ویکیمواجه نیستیم و حتی با پدیده
پذیر، از یک سو، و ها که روندی است کنشکه بهتر است میان دریافت دادهایناین باره ضروری است. نخست 

سوی دیگر،  روزگار تشویت کرد، ازشدت آن را در انسان همفعالیت تأویج، فعالیتی بنیادین در علوم انسانی که باید به
                                                           
1. Flaubert 

2. Wikipédiasation 

3. Googlisation 
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شمار یواهند آمد. دوم د به ها تنها زمانی که درونی و ذهنی شوند جزئی از دانش یک فرتفاوت بگذاریم چون داده
ه از که ما امروز، چراکه آموزش، دیگر به معنای توانایی یادگیرنده در انباشتن و حفظ اطالعات در ذهن نیستاین

 بریم. فراوانی اطالعات رنج می
 گزینی باشد، مهارت تشخیصدهد هنر بهچه معلم به یادگیرندگان یود انتشال میدر چنین موقعیتی، باید آن

ر ای باید به این توانایی برسد که دهای معتبر از نامعتبر. امروز هر یادگیرندهسره از ناسره، توانایی جداسازی داده
طور یاص ویژه رسانه، و بهقبولی به اطالعات درست و یوب در منابع اطالعاتی، بهمدت زمان مناس  و قابج

ده صورت عملی در کالس درس و به کمک معلم یاد دا اید بهیابی به این مهارت بشبکۀ اینترنتی، دست یابد. دست
ها و گذاری مهارتجوی جمعی، برای به اشترا وو تمرین شود. بدین ترتی ، کالس درس به محلی برای جست

شود. کالس و روند یادگیری به مکان و زمانی ها و حس شهود بدل میهای فردی، منابع، شگردها، حساسیتتجربه
، هم برای معلم و هم برای یادگیرنده «پژوهش-آموزش»زمان آموزش و پژوهش، یا بهتر بگوییم هم برای تجربۀ

نشده ینیبانگیز و سرشار از اتفاقات پیشپژوهش به یک ماجراجویی شگفتا  تبدیج یواهد شد. تجربۀ آموزش
 یاد داد.  توان با تشلید، آن را به دیگری انتشال یاای که نمیدهد، تجربهتغییر شکج می

راساس یابد، که گاه بآموزد که به اولین اطالعاتی که در شبکه به آن دست مییادگیرنده در چنین فرایندی می
 راحتی به آن دسترسیاند و همگان به سازوکار اقتصادی و مالی یاصی در اولین ردیف قابج مشاهده جای داده شده

یعنی  ها را برای فرایند بعدی،ببخشد تا بتواند بهترین داده جویش وسعت و عمقودارند، بسنده نکند و به جست
ها یا تبدیج آن به دانش فردی آماده کند. این توجه شناور و کنجکاو، بریالف تجربۀ سازی دادهفرایند تأویج و فردی

، ایتسها را اسیر یود میشد و آنداری صنعتی که بر روی فعالیتی یاص متمرکز میکارگران دوران سرمایه
 های احتمال را بررسی کند.است نامتمرکز، مرکزگریز و کامال  باز، تا بتواند بیشترین امکان ایتوجه

یواب را  فعالیتی، کار وکه باید تشابج میان فعالیت و بینخست این یدر توجه و کاوشگر تییالق ۀنیدر زم
مورد بازبینی قرار دهیم: علوم اعصاب نشان داده که گاه مغز انسان در یواب به اندازۀ حالت بیداری فعال است. در 

ردازش پ های بیرونی بهفعالیتی یا یواب با قطع پیوند و هرگونه تماسی با محر حشیشت، مغز در حالت بی
اند که در حالت بیداری همواره در وجود آوردههای نوین این عادت را در ما به پردازد. هرچند رسانهاطالعات می

های مهم ذهنی و های بیرونی در همان لحظه پاسخ دهیم، اما نباید دیگر فعالیتحالت هشدار باشیم و به محر 
ا به انسان هاند از یاد ببریم، زیرا این فعالیتکه به همان اندازه مهم بافی رامغزی چون اندیشیدن، رؤیاپردازی و ییال

های دنیای  ای و یودکار به محرگویی سریع، لحظهطور موقت یود را از پاسخدهند تا بهامروزی مجال می
 زاست برهاند.  پیرامونش که سراسر استرس

یرا اعتبار است، زها و دانش است، بینها منبع انتشال دادهداند و تکه، این تصور که معلم همه چیز را میدوم این
از آن ناآگاه است. در تأیید این  هایی دست باید که دیگری کامال  تواند در زمانی اند  به دادهامروزه هر کس می
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باشد، راهنمایی در  8که حاکمی روی صحنهامروزه معلم بیش از آن»دارند: چنین بیان می 1موضوع شولز و اسکرو
کنندۀ همتای دانش باشد، راهنما و تسهیجکه معلم در کالس درس حاکم بیعبارتی، بیش از آن به«. است 9حاشیه

از  پژوهش که البتها  سایت دانش برای یادگیرندگان است. پس معلم یود نیز به فردی نادان در فرایند آموزش
-چه مهم است نه تنها نتیجۀ آموزششود. آنبریوردار است بدل میمهارت باالیی در کاوشگری اطالعات 

برای  های یودگذاری تجربهپژوهش بلکه یود فرایند جستجوست که در آن معلم، افزون بر انتشال و به اشترا 
دهد و  شانکنند توجه نها باید به مواردی که توجه یادگیرندگان را به یود جل  مییافتن بهترین و معتبرترین داده

شود که ممکن است پژوهشی بدل میا  ها را مورد واکاوی قرار دهد. بدین ترتی ، هر جلسۀ یادگیری به آموزشآن
هایی را که ها یا نکتهفرضرو شود، مواردی که شاید حتی پیشهبینی نشده روبشماری موارد پیشمعلم با تعداد بی

 ند.او پیش از آن جلسه آماده کرده بود به چالش بکش
ای را یوب ارزیابی کرد که در آن تمامی توان کالس یادگیریداند که تنها زمانی مییاددهندۀ امروزی یوب می

کنندگان توانسته باشند بهترین بهره را از هوش جمعی برای حج مسائج و مشکالت پژوهش برده باشند. پس شرکت
میزان از توجه در دنیای انسانی همان توجه به دیگری گیری از باالترین در دنیای کنونی، بهترین روش برای بهره

ها را در های نوین امکان دسترسی آسان و سریع به بیشترین میزان از دادهها و رسانهباشد. درست است که دستگاه
ترین شیوة آموزش این است که رسد که بدترین و مخربنظر میکنند، اما بههر زمان و مکان برای ما فراهم می

موزش همواره ترین قل  آترین، پویاترین و غنیها متمرکز کنیم. از یاد نبریم که زندهمج آموزشی را بر روی ماشینتعا
گوی وگو بوده است و باقی یواهد ماند. معلم همواره باید بیشترین اهمیت و توجه را برای گفتوهمان هنر گفت

منتهی  گرانشمداوم، غریزی، جزئی و ظریف کنش گویی که در بافت یاصی به تغییروجمعی قائج باشد، گفت
 گرانی بادقت و بامالحظه نسبت به همدیگر.یواهد شد، کنش

 نتیجه .7
ها، امکان پردازش، دستکاری، انتشال و بر تولید دادههای دیجیتال و متامدیا که افزونبا پیدایش رسانه

های غیرمادی هستیم که در جل  توجه شاهد تولید انبوه دادهاند، گذاری را برای مخاطبشان فراهم کردهاشترا به
های دردآور دنیای ها و از رنجشود؛ نادیده گرفتن از کلیدواژهماند و نادیده گرفته میروزگار ناکام میانسان هم

شود چه نظام های آموزشی چندین برابر میمجازی و واقعی امروزی است. اهمیت این موضوعات در محیط
دگان شکایت انگیزگی یادگیرنفعالی و کمپرتی، بیشتوجهی، حواستوجهی، کمویژه از بیشی بیش از پیش بهآموز
های غیرمادی و محصوالت فرهنگی از یک سو، کمبود منابع توجه و وقت از سوی حشیشت، فراوانی دادهکند. درمی

                                                           
1. Schulz, J., & Iskru 

2. Sage on the stage 

3. Guide on the side 
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ت. روزگار بدل کرده اسی و انسانی در دورۀ همدیگر، توجه را به یکی از موضوعات و مشکالت بنیادین علوم اجتماع
 ای فردی، ذهنی وشنایتی به توجه که آن را یکسر پدیدههای رویکردهای اقتصادی و روانها و کاستینارسایی

سازد تا به در  درستی از سازوکار، بحران و ایتالل توجه دست یافت. انگارند این امکان را فراهم نمیشیمیایی می
ردهای گیری به تمامی رویکشنایتی، ضمن یردهشنایتی به توجه اما، با دیدگاهی انتشادی و دیرینهمحیطرویکرد 

شناسِی گیرد. محیطای سراسر جمعی و در پیوند با محیط پیرامون در نظر می، آن را پدیده«توجه»فردگرا به پدیدۀ 
ی ها نیستند و برعکس، نششی کلیدال اطالعات و دادهها تنها بازاری برای انتشبر این باور است که رسانه« توجه»

 گیرِی دنیای بیرونی و عینی و حتی در سطح روابط بینافردی و نیز دنیای درونی و ذهنی دارند. در شکج
چون  ویژه مسئلة مهمیگیر انسان است )بههای گوناگونی که امروزه گریبانرسد با توجه به بحراننظر میبه 

( همگی 1های اصلی آثار ادبی معاصر استیطی که آیندۀ بشر به آن وابسته و یکی از مضمونمحمشکالت زیست
آید، توجهی انسان ریشه دارند، اهمیت پیوند آموزش و توجه،  بیش از پیش به چشم میتوجهی و کمای در بیگونهبه
اند. پرتی سهیمایجاد و گسترش حواسهای تصویری، بسیار در یصوص رسانهها، بهای که رسانههم در زمانهآن

های آموزش از انتشال دانش و چه امروزه در فرایند یادگیری و در میان هدفشناسی توجه، آناز دیدگاه محیط
باطی مثابۀ مهارتی حیاتی است. فرایند یادگیری، دیگر ارتتر است تربیت توجه به تر و بنیادیاطالعات بسیار مهم

ها، رسشها، پها و ندانستهگذاری دانستهشود، بلکه اشترا تعامج چهره به چهره تعریف نمیسویه در بطن یک یک
منظور به چالش کشیدن جوی ماجراجویانة جمعی، بهوهای یادگیرنده و معلم در یک جستتردیدها و کنجکاوی

ست تا نظام دانشگاهی ما توجهی به آن موج  شده اهاست. این دقیشا  همان اصلی است که بیها و دانستهپاسخ
 دو حوزة پژوهش و آموزش را از هم جدا بداند. 

رود که شمار میهای بنیادین و واژگان کلیدی این نوع از آموزش بهاز انگاره 9های ظریفو تفاوت 8گوناگونی
 از هر زمان دیگریهایی که امروزه بیش شود، مفاهیم و ارزشکید میأها تهمواره در علوم انسانی یا گفتمانی بر آن

 های همگان یکی باشد،ها و دیدگاهداوریها، پیشها، ندانستهبه آن نیازمندیم. از یاد نبریم که اگر اطالعات، شک
گر گذاری دیاشترا کوشد، بهگیری آن بسیار میهای نوین در شگجای که رسانه، پدیده0سازییعنی همان همگن

از آموزش و توجه پایانی است بر میج به اقتدار و سلطة آموزگار و استادی که  معنا یواهد بود. چنینی برداشتیبی
توان آن را به چالش کشید و از هرگونه تجربة یطر و سرنگونی داند که نمییود را مسلط بر دانایی و دانشی می

رش آموزش و گست گیریمثابة علومی که به ما در شکجاینجاست که نشش بنیادین علوم انسانی بهمصون است. هم

                                                           
زیستی امروز بوطیقای آخرالزمان در تخیل محیط»ای با عنوان در این زمینه  توجه خواننده را به مقاله .1

 کنیم. جو جلب میبه قلم حمیدرضا رحمت« فرانسه

2. Variations 

3. Nuances 

4. Homogénéisation 
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 رساند بیش از پیش آشکاربخش، یاری میهای دقیق و معتبر، و نه یافتن پاسخی اطمینانزنده و طرح پرسش
روست، ههایی که انسان معاصر با آن روبها و مشکجاینجاست که امروزه، با توجه به پیچیدگی مسئلهشود. هممی



 

 

 

 

 دوم ۀشمار ،چهارم ۀدور   فرانسه ۀهاي زبان و ترجمپژوهش

711 

 
 

تنها به وجود و بشای مرزهای تصنعی و سایتگی و یکپارچگی ای که رشتهگوهای میانودیگر حتی باید از گفت
 رشتگی گذار کرد. ها و بیمرزی رشتهزند به بیها دامن میرشته
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