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اقتصاد تأثیر
یا چگونه محتوا »ارزشآفرین« مﯽشود؟

ﭘﯿﺶگفتار
مدتهای مدیدی به دنبال پاسخ این سؤال بوده ام که چگونه محتوا مﯽتواند به سمت
ارزشآفرینﯽ حرکت کند و چگونه محتوا به ثروت و تأثیرگذاری ترجمه مﯽشود .بهترین روش برای
بهرهمندی از قدرت محتوا برای »ارزشآفرینﯽ« چیست و اساسا محتوا چه نقش و مأموریتﯽ در این
مسیر بر عهده دارد.
برخﯽ از این سؤالها باعث شدند عﻼوه بر حوزۀ اصلﯽ کاری خودم )مدیریت محتوا( به سمت
حوزههای دیگری نظیر اقتصاد رفتاری ،علوم داده و همچنین دانش عمومﯽ استارتآپها متمایل شوم
و از آن ها بهره بگیرم .بیشتر بحث را اما در حوزه و چارچوب نظری »فلسفۀ محتوا« گنجانیدهام و
معتقدم تا زمانﯽ که نوع نگاه به محتوا صرفا با کارکردهای آن تعریف شدهاست و ذات محتوا هنوز
برای ما دقیقا مشخص نشدهاست ،حرکت به سمت ارزشآفرینﯽ از محتوا مﯽتواند بسیار دشوار باشد.
برخﯽ از مباحث مطرحشده در این نوشته به دلیل حساسیتﯽ که در ذات مبحث وجود داشت،
در قالب یک فایل صوتﯽ برای بسیاری از دوستان و همکارانﯽ که گاها در زمینههای بسیار متفاوتﯽ کار
مﯽکنند فرستاده شدهاست تا نگاه به این مقوله از حالت تکبعدی نویسنده خارج و شکل جامﻊتر و
پختهتری به خودش بگیرد.
اسامﯽ این دوستان در پایان مقدمه ذکر شدهاست.
با اینحال ،از آن جایﯽ که این نوشتار بر مبنای یک پژوهش مفصل آکادمیک با بودجۀ
مشخص روی نمﯽدهد و صرفا نقل دغدغهها و عﻼقهمندیهای شخصﯽ نویسندهاش است ،به جد در
تمام بخشها ی آن مستلزم نقد مخاطب است .نویسندۀ این اثر با کمال میل منتظر دریافت نقدهای
تخصصﯽ و عمومﯽ خوانندگان ،صاحبنظران و متخصصان این حوزه است و معتقد است این نقدها
خواهند توانست برای مطالبﯽ که در آینده و تحت عنوان »فلسفۀ محتوا« به نگارش درخواهند آمد،
خوراک فکری دقیق ،منسجم و بسیار خوبﯽ بسازند.
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دوستانﯽ که با نظرات ارزشمندشان باعث پختهتر شدن این متن شدهاند )به ترتیب حروف الفبا(
عبارتند از:
-

لیﻼ عباسیان )طراح وب و (UI/UX

-

امین آرامش )مربﯽ مهارتآموزی و وبﻼگنویﺲ(

-

محمد آذری )مؤسﺲ و مدیر اجرایﯽ سایتهای  Ebilitو (Ebultan

-

مهدی خﻀرایﯽ )متخصص در حوزۀ دادهکاوی(

-

شهرزاد راسخ )فعال در حوزۀ محتوا – فروشگاه آنﻼین مدادرنگﯽ(

-

سجاد سلیمانﯽ )مربﯽ و مدرس مهارتهای مدیریت زمان(

-

نیما شفیﻊزاده )مدیر ارشد بازاریابﯽ پﯽپینﮓ(

-

الهام فیضالهﯽ )برنامهنویﺲ و توسعه دهندۀ اندروید(

-

علﯽ کریمﯽ )کارشناس محتوا و بنیانگذار (barast

-

عرفان مولودی )برنامهنویﺲ وب و اندروید(

-

زینب یزدانبخش ) مدیر محتوا – استودیوی گیم سورنا(

-

-

فؤاد انصاری )مدیر بازاریابﯽ(

شهرزاد پاکگوهر )کارشناس تحقیق و توسعۀ بﻼکچین(

دکتر مونا دژبان )کپﯽرایتر و استراتژیست محتوا – گروه تولید محتوای واژهبان(

پویا شیخحسنﯽ )کارشناس ارشد بازاریابﯽ تپسﯽ(

حمید طهماسبﯽ )مدیر اجرایﯽ فروشگاه آنتﯽویروس مرکزش(
حسن کشاورز ) مربﯽ ارشد بازاریابﯽ و توانگری سرپرستان فروش(

شاهین کﻼنتری )نویسنده و مدیر مدرسۀ نویسندگﯽ(

ایمان میرزایﯽ )فعال در زمینۀ امنیت شبکه (

از صمیم قلب از همۀ این عزیزان متشکرم.
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تقديم به
فئودور داستايوسكي
كه نخستين بار با خواندن داستانش
هوش از سرم پريد
و تصميم گرفتم تا آخر عمرم
هميشه نويسنده باشم.
٤

ﻣﻘﺪﻣﻪ
بحث ارزشگذاری و ارزش محتوا یک بحث پایانناپذیر است .ارزش و قیمت محتوا و
همچنین تأثیر محل توزیﻊ آن در قیمت نهایﯽ محتوا تأثیر بسزایﯽ دارد .چنانچه اگر یک محتوای
یکسان را در دو بستر متفاوت توزیﻊ کنیم ،هر چند هزینۀ توزیﻊ برای شخص توزیﻊکننده ناچیز هم
باشد ،باز با یک قیمت و ارزش برابر سنجیده نمﯽشود.
در واقﻊ مبنای ارزش گذاری محتوا ممکن است از ترافیک تا برند تولیدکننده و ارزش تبلیغاتﯽ
متفاوت باشد .نظر به چنین دایرۀ وسیعﯽ از تغ رات ارزش محتوا ،درک دقیق نحوۀ ارزشآفرینﯽ
محتوا ممکن است به ما در درک چرایﯽ ارزش محتوا کمک کند.
این نوشتار با چنین دیدی ،قصد دارد فراتر از آنچه از منظر تکنیکال در مورد محتوا دانسته
مﯽشود ،از منظر فلسفۀ محتوا و اقتصاد تأثیر به مسئله بنگرد .به همین دلیل آنچه در این نوشتار
خواهید خواند مشتمل بر موضوعاتﯽ با عناوین ذیل خواهند بود:


منابﻊ روزگار ما



محتوا و تاریخﭽه و فلسفۀ وجودی آن



تأثیر چگونه به ثروت تبدیل مﯽشود؟



محتوا به عنوان عامل تأثیر



جمﻊبندی و نتیجهگیری

در نهایت امیدوارم این نوشتار بتواند به درک بهتر موضوع کمک کند.

٥

ﻣنابع روزگار ﻣا
در جهان ما منابﻊ بسیار زیادی وجود دارند .منابﻊ را مﯽتوان از مناظر مختلفﯽ تعریف کرد .اما
در تعریف عمومﯽ به عنوان عاملﯽ برای تولید محصول یا به انجامرسانیدن یک فعالیت خاص در نظر
گرفته مﯽشود.
منابﻊ از منظر تفکر استراتژیک ] [1اساسا ابزار و وسیله هستند و به خودی خود ارزشﯽ ندارند؛
بلکه ارزش آنها با هدف سنجیده مﯽشود.
از منظر اقتصاد ] [2منابﻊ به سه نوع مختلف منابﻊ طبیعﯽ ،انسانﯽ و سرمایهای تقسیم
مﯽشوند .از این ن ظر منابﻊ طبیعﯽ به تمامﯽ منابعﯽ در عالم اطﻼق مﯽشود که انسان در به وجود
آمدنشان نقشﯽ نداشتهاست .انسانها از تلفیق منابﻊ سرمایهای با منابﻊ طبیعﯽ »ارزشآفرینﯽ« و
»ثروتآفرینﯽ« مﯽکنند.
منابﻊ سرمایهای بیشتر »ابزارها و روشها« هستند .ابزارهایﯽ که برای استفاده از منابﻊ طبیعﯽ
و تبدیل آنها به ثروت به کار مﯽبریم یا دانشﯽ که در طول زمان برای کار با منابﻊ طبیعﯽ مختلف به
دست آوردهایم .در واقﻊ منابﻊ سرمایهای ترکیبﯽ از »فناوری و فکرآوری« هستند.
اقتصاددانان اما ترکیببندی دیگری هم برای منابﻊ به کار مﯽبرند که عبارتست از »زمین ،کار،
سرمایه و کارآفرینﯽ« که به نظر مﯽرسد از تقسیمبندی سهگانه اندکﯽ دقیقتر شدهباشد .هر چند منابﻊ
طبیعﯽ را صرفا به »زمین« تقلیل مﯽدهد ،اما سهم فکرآوری )کارآفرینﯽ( و فناوری )ماحصل ترکیب
سرمایه و کار و کارآفرینﯽ( را از هم تفکیک مﯽکند.
در این مبحث اما قصد داریم به این تعاریف یک تعریف دیگر بیفزا م و آن منابﻊ رایگان و
منابﻊ غیررایگان است.
منظور از منابﻊ غیررایگان در این کرۀ خاکﯽ ،تمامﯽ منابعﯽ هستند که برای به دستآوردن
آنها باید »هزینه« کرد .این هزینه مﯽتواند شامل نیروی کار انسانﯽ ،هزینههای مالﯽ و اقتصادی و
البته هزینههای فکری باشد.
برای استخراج نفت و گاز ما به ترکیبﯽ از منابﻊ انسانﯽ ،سرمایه ،ابزار و دانش نیازمندیم .برای
استخراج آب و مواد معدنﯽ مختلف هم به ترکیب مشابهﯽ نیازمندیم .برای تبدیل انرژی جنبشﯽ آب
به نیروی برق نیز ما به یک ترکیب »غیررایگان« نیازمندیم .در این میان هزینههای مختلف و متفاوتﯽ
از منابﻊ سه گانۀ اقتصاد باید مصرف شوند تا بتوان از این منابﻊ »ارزش« و »ثروت« تولید کرد.

٦

منابﻊ دیگری هم در این میان مﯽتوانند تعریف شوند که جنﺲ متفاوتﯽ دارند .این منابﻊ
»رایگان« هستند و در میان همۀ افراد بشر به طور مساوی تقسیم مﯽشوند .این منابﻊ شامل سه منبﻊ
مهم ] [3هستند که به ترتیب ارزش به این صورت اولویتبندی مﯽشوند:


زمان )(Time



توجه )(Attention



تأثیر )(Influence

زمان تقریبا ارزانترین منبﻊ رایگان ماست .این منبﻊ به صورت روزانه به صورت مساوی در
 ۸۶۴۰۰ثانیه به همۀ ما داده مﯽشود .کارکرد و محصول اصلﯽ این منبﻊ »زندهبودن« است.
توجه منبﻊ کمیابتر و گرانتری است .آخرین پژوهشﯽ ] [4که توسط پژوهشگران کانادایﯽ در
این مورد صورت گرفتهاست ،نشان مﯽدهد میزان بیشینۀ توجه انسان» ١هشت ثانیه« است .توجه در
ذهن انسان با دریافت پاداشهایﯽ نظیر »اندورفین و دوپامین« قابل کنترل است .یعنﯽ اگر ابزاری در
دست داشتهباشیم که به ازای توجه در ذهن فرد این دو هورمون را آزاد کند ،قادر به تسخیر توجه
افراد هستیم [6] [5] .در واقﻊ کارکرد و محصول اصلﯽ این منبﻊ »پاداشهای ذهنﯽ« است.
تأثیر تقریبا گرانقیمتترین و مهمترین منبﻊ رایگان ماست .کارکرد و محصول اصلﯽ این منبﻊ
»تصمیمگیری« است.
گرانقیمت بودن این منبﻊ صرفا در کمیاب بودنش نیست؛ در ذات تغ راتﯽ است که در کردار
و رفتار و گفتار شخص ،پﺲ از تأثیرپذیری از محتوای خاصﯽ پدیدار مﯽشود.
ما بر مبنای تأثیری که از یک اندیشه مﯽگیریم )و ممکن است صرفا یکبار در عمرمان از یک
عقیده ،اندیشه یا ایدئولوژی تأثیر بپذیریم( تقریبا تا پایان عمر تصمیمات مشابهﯽ مﯽگیریم .اثر تأثیر
از یک عقیده به خصوص در مذاهب مختلف دیده مﯽشود .تأثیر از این رو کمیابترین و گرانبهاترین
منبعﯽ است که هر محتوایﯽ )در قالب اندیشه و عقیده( به دنبال دستیابﯽ به آن و تغ ر یکباره در
سیستم تصمیمگیری بشری است.
اساسا باید در تقسیمبندی منابﻊ غیررایگان هم این سه منبﻊ رایگان را منظور کرد .ما همواره
زمان و توجهمان را صرف به دستآوردن منابﻊ غیررایگان مﯽکنیم تا در نهایت بتوانیم بر چرخۀ
پیشرفتهای فناورانه »تأثیرگذار« باشیم .این چرخه تقریبا دائمﯽ است.

Attention Span

1

٧

برای اینکه این مبحث به طور کامل و دقیق برایتان مفهوم شود ،لطفا به مثال زیر توجه
کنید.
انسانها معموﻻ به صورت طبیعﯽ قادرند با پای پیاده ساعتﯽ  ۵کیلومتر راه بپیمایند .در واقﻊ
ما در راهپیمایﯽهایمان منبعﯽ به نام انرژی که از موادغذایﯽ به دست آوردهایم را به منظور حرکت
مصرف مﯽکنیم و محصول این نوع مصرف »رسیدن به مقصد« و کارکرد آن »کار عﻀﻼنﯽ و بدنﯽ« و
خروجﯽ آن »خستگﯽ بدن« است .در این مدل ما معموﻻ »منبﻊ غیررایگان« موادغذایﯽ را مصرف
کردهایم که خود محصول ترکیب منابﻊ دیگری نظیر »آب ،خاک ،نور خورشید ،سلولهای فتوسنتزکننده
و اکسیژن هوا« در طﯽ فرآیندی به نام فتوسنتز است که در نهایت به مادۀ غذایﯽ تبدیل مﯽشود.
این مادۀ غذایﯽ ممکن است از منشأ گیاهﯽ یا حیوانﯽ به بدن ما رسیدهباشد .به هر حال
منابﻊ و محصوﻻت آنها در یک چرخه دائم از سطح منبﻊ به محصول در حال تبدیل هستند.
حال فرض مﯽکنیم که قرار است در این پیادهروی طوﻻنﯽ منبعﯽ رایگان هم در میان باشد.
یعنﯽ برای پیمودن یک مسافت طوﻻنﯽ ،نظیر  ۱۰۰کیلومتر حدود  ۲۰ساعت زمان بگذاریم .در این
حالت برای تولید محصول »رسیدن به مقصد« و همچنین »خستگﯽ بدن« منبﻊ دیگری نیز به فرآیند
اضافه شدهاست و آن »زمان« است.
اگر ما همین مسافت را با یک خودرو در یک ساعت بپما م ،در واقﻊ با استفاده از یک منبﻊ
جدیدتر که خود محصول ترکیب منابﻊ فکرآورانه – فناورانه و طبیعﯽ است ،مﯽتوانیم منبﻊ رایگان
»زمان« و منبﻊ غیررایگان »مواد غذایﯽ« را کمتر مصرف کنیم .در واقﻊ ما هزینۀ حفظ منابﻊ را در قالب
خرید خودرو ،استهﻼک و سوخت آن مﯽدهیم ۱۹ .ساعتﯽ که خودرو از منبﻊ زمانﯽ ما برای راهپیمایﯽ و
همچنین زمان استراحت ما بعد از پیادهروی طوﻻنﯽ حفظ مﯽکند ،تمام هزینهای است که باید
بپردازیم.
در واقﻊ ما هزینۀ کاهش زمان فعالیت و افزایش زمان بﯽکاری و تفریح )که معموﻻ نیازمند
مصرف کمتر انرژی است( را پرداختهایم.
چنانچه مﻼحظه مﯽکنید ،منابﻊ مﯽتوانند با محصوﻻت گوناگون مسیر دستیابﯽ به همدیگر
و محصوﻻت جدیدتر را فراهم کنند یا مانﻊ آن شوند .به واقﻊ منابﻊ درچرخههای به هم پیوسته و در
هم تنیده واقﻊ شدهاند.
به نظر مﯽرسد منابﻊ رایگان و غیررایگان در جهان ما ،صرفا در هم تنیدهاند ،اما ویژگﯽهای
سیستمهای پیﭽیده ] [7را هم نشان نمﯽدهند .عمدتا سیستمهای پیﭽیده را با مواردی نظیر
٨

»خودسازماندهﯽ ،رفتارهای خلقشده ،٢رفتار غیر خطﯽ ،تغ رات سریﻊ درون سیستم ،قابلیت
پیشبینﯽ بسیار کم ،رویدادهای بسیار بزرگ ، [8] ٣پویایﯽ تکاملﯽ ،و عدم اطمینان بنیادی« مﯽشناسیم.
مﯽشناسیم .در حالﯽ که منابﻊ جهانﯽ ما صرفا در هم تنیدهاند و در حالت تبدیل به همدیگر صرفا از
چرخههای معینﯽ مﯽگذرند که معموﻻ نتایج قابل پیشبینﯽ با خود دارند.
برای مثال نتیجۀ قابل پیشبینﯽ مصرف منابﻊ غذایﯽ در بدن فرسودگﯽ ،پیری و خستگﯽ
است .این کارکرد منابﻊ غذایﯽ و انرژیزا در بدن ما ،در بستر منبﻊ رایگان »زمان« به پیش مﯽرود.

روابط بین منابﻊ مختلف به صورت شماتیک

Emerged Behavior
Black Swans
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٩

اما چگونه تأثیر میتواند این قدر مﻬم باشد؟

برای اینکه بر مفاهیم اقتصاد تأثیر مسلط شویم ،بهترین راه درک عمل و مکانیزم تأثیرپذیری
ذهن ما از محتواست .به همین منظور ما ابتدا به بحث »مکانیزمهای تأثیرپذیری در ذهن« پرداخته و
سپﺲ نقش کلیدی »محتوا« را در این میان بررسﯽ خواهیم کرد.
ذهن بشر یکﯽ از پیﭽیدهترین ساختارهای موجود در جهان است .تﻼش برای شناخت
مکانیزمها و چگونگﯽ عملکرد ذهن بشر ،یکﯽ از بنیادیترین سؤاﻻت بشر در طول تاریخ بودهاست و
ما همواره کوشیدهایم بدانیم در پﺲ این ساختار پیﭽیده ،چه مکانیزمهایﯽ دخیل و دستاندرکار
»رفتارهای بشری« هستند.
برای شناخت ذهن انسان ،غیر از رویکرد فلسفﯽ که توسط فیلسوفانﯽ نظیر برتراند راسل،٤
رویکردهای دیگری هم وجود دارند .از جمله مهمترین آنها رویکردهای تجربﯽ – شناختﯽ و اقتصاد
رفتاری هستند .این رویکردها بر درون مغز به عنوان یک واحد زیستشناختﯽ نگاه مﯽکنند که بر روان
و رفتار انسان احاطه دارد.
البته اگر این بخش را نخوانید ،مطلب مهمﯽ از دست نخواهید داد .به همین دلیل پیشنهاد
مﯽ کنم این بخش را صرفا زمانﯽ بخوانید که وقت و حوصلۀ کافﯽ برایش داشتهباشید.
ابتدا کارکرد و مفهوم ذهن] [9را مرور مﯽکنیم.
ذهن در فرهنﮓ لغت آکسفورد ٥با واژۀ  mindو به این شکل تعریف مﯽشود :مجموعهای از
فعالیتهای شناختﯽ است که شامل خودآگاهﯽ ،درک ،تفکر ،قﻀاوت ،زبان ،تصمیمگیری و حافظه
مﯽشود.
ذهن مسئول قدرت تشخیص ،تخیل ،و فهم و همچنین مسئول احساسات و درک آنهاست و
از همین منظر باعث به وجودآمدن عقیدهها و کردار منحصر به فرد ما مﯽشود.
ما دقیقا نمﯽدانیم ذهن انسان چگونه کار مﯽکند .اما فکر مﯽکنیم بیشتر فعالیتهای ذهنﯽ ما
در »پاسخ« به »محرکهای بیرونﯽ« و »درونﯽ« رخ مﯽدهند.

Bertrand Russel
Oxford English Dictionary
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هراری] [10استدﻻل قدرتمندتری برای تأثیرپذیری ما مطرح مﯽکند .بزرگترین نکتهای که از منظر
هراری باعث تأثیرپذیری ما مﯽشود ،افسانههایﯽ جمعﯽ است که همۀ ما به آنها باور داریم .مثال
دقیق وی از ماهیت »پژو« به عنوان یک مفهوم تجاری و ذهنﯽ صحبت مﯽکند که تصویری از یک
برند مﯽسازد.
در واقﻊ بیشتر مفاهیمﯽ که ما از آنها تأثیر مﯽپذیریم به همین صورت هستند .تصوری که از شنیدن
نام »بنز« یا »هیوندا« در ذهنمان نقش مﯽبندد ،بیانگر نوعﯽ تأثیر ماندگار در ذهن ماست.
به نظر مﯽرسد تمام سهم تأثیرپذیری مربوط به »محتوا« است .اما محتوا چگونه مﯽتواند تأثیرگذار
شود؟
برای یافتن پاسخ این سؤال مجبوریم اندکﯽ حاشیه برویم.
آناند ] [11این مسئله را بارها و بارها مورد بحث قرار مﯽدهد .از جمله سادهترین و بهترین مثالهای
آناند مﯽتوان به  Bowie Effect٦اشاره کرد.
اثر بووی بیانگر یک اصل ساده است :با ظهور و فراگیرشدن دانلود موسیقﯽ از اینترنت ،خسارت بزرگﯽ
به شرکتهای پخش و توزیﻊ موسیقﯽ در جهان وارد شد .همزمان بسیاری از آنها برای پیشگیری از
دانلودهای غیرقانونﯽ راهکارهای قانونﯽ مﯽجستند .ظهور شبکههایﯽ مانند  Napsterدر آمریکا که
اساسا یک پلتفرم به اشتراکگذاری موسیقﯽ بود ،باعث شد موسیقﯽهایﯽ که توسط شخص خریداری
نشدهبودند هم شانﺲ شنیدهشدن داشتهباشند.
پخش گستردۀ موسیقﯽ روی اینترنت ،اما تأثیر چندانﯽ روی میزان عﻼقمندان به شرکت درکنسرتهای
خوانندگان نداشتهاست .آناند از زبان بووی چنین نقل مﯽکند :در نهایت موزیسینها در اجرای
صحنهای چیزی به مخاطب مﯽدهند که در موسیقﯽ ضبطشده وجود ندارد.
به گمان من اثر بووی بیانگر »تأثیری« است که شنوندگان از کنسرت زنده مﯽگیرند .این تأثیر صرفا
موسیقیایﯽ نیست ،بلکه از هیجان حﻀور ،زبان بدن خواننده ،و احساس سرخوشﯽ ناشﯽ از آدرنالین و
اندورفین به دلیل یافتن شانﺲ حﻀور در کنسرت خوانندهای است که قبﻼ توسط رسانهها »سلبریتﯽ«
و  Influencerشدهاست.
در بخشهای بعدی این موضوع را دقیقتر بررسﯽ خواهیم کرد.

 ٦ David Robert Jonesکه با نام هنری  David Bowieشناخته مﯽشود ،خواننده و آهنﮓساز بر یتانیایﯽ است که
یکﯽ از چهرههای تأثیرگذار بر موسیقﯽ قرن بیستم شناخته شدهاست.

١١

ﻣحتوا و تاریخچۀ آن
واژۀ محتوا واژۀ جدیدی نیست .شاید نه به این شکل ،ولﯽ همواره این مفهوم به عنوان یکﯽ از
بنیادیترین مفاهیم با انسان همراه بودهاست .ما از زمانﯽ که »ابزار« و »ظرف« ساختهایم ،با واژۀ
محتوا خودمان را مأنوس کردهایم .به واقﻊ تعریف متفاوتتری از این واژه همیشه با ما بودهاست:
تفکر.
شیوۀ تبدیل واکنشها و اعمال بیوشیمیایﯽ مغزما به »ادراک ذهنﯽ« که با واسطۀ »محتوایﯽ«
به نام »زبان« در مکانیزم ذهنﯽ ما جاری است ،همیشه همراه ما مﯽماند .همین اﻻن که شما مشغول
خواندن این متن هستید ،سیگنال های بیوشیمیایﯽ از چشم شما به سمت مغزتان ارسال مﯽشود و
پﺲ از پردازش این پیامها به واسطۀ »زبان« محتوا در ذهنتان جاری مﯽشود و به ادراک تبدیل
مﯽشود.
به طور کلﯽ مﯽتوان گفت شیوۀ جذب و ارتباط رایج بینانسانﯽ همواره با مظروفﯽ در جریان
است که »محتوا« خوانده مﯽشود؛ اگر ظرف بزرگتر را مغز و ذهن انسان در نظر گرفتهباشیم.
از سویﯽ دیگر »بازاریابﯽ محتوایﯽ« تقریبا قدیمﯽترین شغل بشر است .نقاشﯽهای روی دیوارۀ
غارها از چندین هزار سال پیش ،تصاویری که از کتیبههای هیروگلیف مصری به دستمان رسیدهاست
و شاید نخستین باری که انسانها شروع به برقراری ارتباط با یکدیگر کردهاند» ،بازاریابﯽ محتوایﯽ«
ابداع شدهاست.

١٢

نخستین پیامهایﯽ که انسانها به همدیگر فرستادهاند ،نیز از سه گانۀ منابﻊ رایگان مﯽگذرد.
انسان نخستین احتماﻻ مﯽکوشیدهاست با ایجاد آوا و صداهایﯽ که بعدها واجها ،حروف ،کلمات و
جمﻼت مشخصﯽ )محتوای صوتﯽ( شدند ،از هم نوعانش »توجه« و »زمان« بخرد تا از پیام او »تأثیر«
بپذیرند؛ کاری انجام دهند ،شکاری را با مشارکت همدیگر به دام بیندازند یا از دشمن برحذر باشند.
به نظر مﯽرسد ،هر چه در عمق تاریخ پیشتر مﯽرویم ،و در واقﻊ هر چه به دوران طفولیت و
ضعف انسان در برابر طبیعت نزدیکتر مﯽشویم ،میزان تأثیرپذیری انسان از محتوای همنوعانش باید
بیشتر بودهباشد.

در عمق تاریخ ،انسان بیشتر وابستۀ طبیعت و در واقﻊ در سطح پا نتری از هرم مازلو قرار
داشتهاست؛ برای به دستآوردن انرژی مورد نیاز روزانهاش ،انسان مجبور به تأثیرپذیری سادهتر از
همنوعانش بودهاست .نیاز دائمﯽ به تأمین غذا و همچنین غیرقابل تصور بودن زندگﯽ خارج از گله
برای انسان همیشه نوعﯽ امنیت درونگروهﯽ ایجاد مﯽکرده است .انسان نخستین تنها و دورافتاده از
جمﻊ ،سرنوشت دیگری جز مرگ نداشتهاست.

١٣

به نظر مﯽرسد ،از نخستین روزهایﯽ که انسان دیگر دغدغۀ خوردهشدن توسط حیوانات دیگر
یا تأمین معاشش را کمتر داشتهاست ،منبعﯽ به نام تأثیر ارزشمندتر شدهباشد .به واقﻊ پﺲ از انقﻼب
کشاورزی ] [10ا نسان برخﯽ خصوصیات شناختﯽ از قبیل باور و تشخیص درست و نادرست و راست و
دروغ از همدیگر پررنﮓتر شدند .اگر با ادبیات »اقتصاد تأثیر« صحبت کنم ،یعنﯽ میزان اعتماد و
تأثیرپذیری از محتوا کاهش یافت.
تا عصر ارتباطات و عصر پرواز دادهها که هم اکنون در آن قرار داریم ،وضعیت دگرگونتر
شدهاست .امروزه اعتماد به محتوا بسیار کم شدهاست و صرفا با تولید و توزیﻊ محتوا نمﯽتوان تأثیر
ایجاد کرد.
به نظر مﯽرسد در حال حاضر اتفاق بسیار مهمﯽ در جهان ما رخ دادهاست .این اتفاق کاهش
هزینههای توزیﻊ محتواست [12] .در جهان پیشین ،محتوای تأثیرگذار باید با باﻻترین کیفیت عرضه
مﯽشد تا جبران هزینههای توزیعش را بدهد .چنانچه ماندگارترین آثار موسیقیایﯽ یا ادبﯽ سه قرن
اخیر ،عمدتا »شاهکارهایﯽ« هستند که سود حاصل از فروش آنها بر هزینههای توزیﻊ چربیده است.
آثاری مانند باخ ،بتهوون و موتزارت آنقدر کیفیت دارند که بتوان حتﯽ پﺲ از گذشت چند قرن ،با
توزیﻊ آنها منبﻊ درآمدی ایجاد کرد یا »جنﮓ و صلح« هنوز آنقدر طرفدار و خوانندۀ تأثیرپذیر دارد
که بتوان آن را مجددا به چاپ رسانید.
در جهان معاصر اما هزینهها تقریبا از بین رفتهاند :ایجاد یک اکانت در شبکههای اجتماعﯽ،
هیﭻ هزینهای فراتر از چند کلیک به ما تحمیل نمﯽکند .پﺲ از آن هر فردی مﯽتواند خود یک
»رسانه« باشد که بﯽ وقفه هم به تولید و هم به توزیﻊ محتوا دست بزند .یکﯽ از نتایج این پدیده،
عﻼوه بر بحث مفصل »شوک محتوا« ] [3در ارزش بیش از پیش »کیفیت محتوا« و همزمان »کمتر
دیدهشدن« صرفا »کیفیت محتوا« است.
یعنﯽ همزمان آنقدر محتوای کمارزش و ضعیف در شبکه توزیﻊ مﯽشود که پیدا کردن
محتوایﯽ ارزشمند در میانش دشوار باشد و همزمان حجم تولید و توزیﻊ محتوا آنقدر زیاد است که
پیداکردن محتوای باکیفیت میانشان نیازمند صرف »زمان« و »توجه« بسیار زیادی باشد.
به هر حال محتوای وایرال را هم نمﯽتوان همواره محتوای »باکیفیت« در نظر گرفت .هر چند
در بخشهای بعدی به صورت مفصل به بحث  Hit makersو محتواهای وایرال خواهیم پرداخت ،اما
ﻻزم است در اینجا به ذکر این نکته بسنده کنیم که وایرال شدن بیش از آنکه به خود محتوا مربوط
باشد ،به محل توزیﻊ،شخص توزیﻊکننده و حتﯽ زمان توزیﻊ محتوا بستگﯽ پیدا مﯽکند.
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مارک شائفر ] [3تجربۀ بسیار جالبﯽ از این مسئله را بیان مﯽکند .وی متنﯽ را روی وبﻼگ
خودش منتشر مﯽکند که در نهایت میزان بازدیدکنندهاش به سختﯽ از میزان بازدید روزانه فراتر
رفتهاست .در جای دیگر مارک همین مقاله را روی  Washington Postمنتشر کردهاست .تقریبا بﯽکم و
کاست و بدون جابجایﯽ حتﯽ یک نقطه از متن اصلﯽ .نتایج شگفتانگیزند :چندین هزار بار
دیدهشدن ،هزاران بار اشتراکگذاری در شبکههای اجتماعﯽ و صدها کامنت و به اصطﻼح »درگیری« با
محتوا.
تجربۀ شخصﯽ من نشان مﯽدهد زمانﯽ که یک تاپیک کامل در مورد »آموزش زبان انگلیسﯽ و
تجربههای آموختن زبان انگلیسﯽ به خود« در  ApplyAbroadبه رشتۀ تحریر درآوردم ،در نهایت  ۲۰نفر
خواننده داشتهام .حتﯽ با در نظر گرفتن اینکه این سایت مرجﻊ »مهاجرت و ادامۀ تحصیل در خارج از
کشور« بوده است ،و به نظر محل دقیقﯽ برای ایجاد و حفظ مخاطب در آن داشتهام ،چنین تأثیری از
مخاطب دریافت نکردهام.
در عوض با ارسا ل مطلبﯽ کم و بیش مشابه با این مطلب در سایت متمم نتایج بسیار متفاوت
شدند .البته باید در این میان معرفﯽشدن مطلب توسط »محمدرضا شعبانعلﯽ« را هم لحاظ کرد .پﺲ
از معرفﯽ این مطلب ،تا همین لحظه که شما مشغول خواندن این مطلب هستید ،باﻻی  ۳۰۰بار این
مطلب توسط کاربران با عنوان »آموزنده بود« نشانگذاری شدهاست و به گفتۀ خود مسئوﻻن سایت
متمم ،باﻻی  ۲۰هزار بازدید صرفا از این کامنت انجام مﯽگیرد .این هزار برابر شدن بازدید از کجا
مﯽآید؟
حتﯽ در مواردی من یک محتوا را با اندکﯽ تغ رات همزمان در هر دو پلتفرم به نگارش در
آوردم و باز نتایج چندین هزار برابر با هم فرق داشتهاند.
در واقﻊ از »ارتباطات محتوا« و نه از خود »محتوا« ApplyAbroad .تقریبا جامﻊترین و
کامل ترین سایت در زمینۀ اطﻼعات مهاجرتﯽ است که البته تقریبا به صورت کامل به »محتوای تولیدی
کاربر« بستگﯽ دارد .مدل درآمدی این سایت بر پایۀ پذیرش بنرهای تبلیغاتﯽ است و از دیدگاه من
میزان »ارزش طول عمر مشتری« آن یا میزان نیاز مخاطب به محتوای آن در نهایت در بازۀ زمانﯽ
»یکساله« پیش مﯽرود.
در مقابل متمم هم جامﻊترین »محتوا« را در زمینههای آموزش مهارتهای فردی و مهارتهای
مدیریتﯽ تولید و عرضه مﯽکند .اما تفاوت مهم آن با  ApplyAbroadدر »ارتباطات محتوایﯽ« است.
 ApplyAbroadدقیقا زمانﯽ فعال شدهاست که چنین اطﻼعاتﯽ در هیﭻ کجای وب با این جامعیت
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یافت نمﯽشدهاند .بر عکﺲ متمم زمانﯽ فعال شدهاست که در دنیای آفﻼین و آنﻼین هزاران دوره و
کورس و دانشگاه »مدیریت« و سخنرانﯽ و کارگاه و دورۀ »توسعۀ فردی« داریم.
در متمم میزان ارزش طول عمر مشتری بیشتر از »یکسال« است .دورههای مختلفﯽ که در این
سایت وجود دارند ،ماهیت »مهارتآموزی« دارند و مهارتآموزی حداقل سه ماه به طول مﯽانجامد،
در حالﯽ که پروندۀ مهاجرت و اپﻼی و ...فقط یکبار تشکیل و بررسﯽ مﯽشود و در نهایت یک پاسخ
»صفر و یکﯽ« دارد .حتﯽ در صورت اعتراض و بازنگری پاسخ به این اقدام ،جنﺲ پاسخ باز صفر و یک
است و قاعدتا فردی که تمامﯽ مراحل کار را طﯽ کردهاست ،نیازی به بهرهمندی از محتوا در این پلتفرم
نخواهد دید.
مسئلهی مغفول »اعتبار آفﻼین« بنیانگذار این پلتفرم است .متمم صرفا به دلیل »محتوا«
شاخص نمﯽشود؛ بلکه بر اعتبار آفﻼین تدریﺲ بنیانگذارش است که اعتبار مﯽیابد .همچنان که
مطلب من در مورد زبانانگلیسﯽ صرفا پﺲ از تأ د توسط محمدرضا شعبانعلﯽ با سرعت بسیار زیادی
وایرال شد.
همسو با این مسئله ،وایرال شدن سریﻊ اکانت توئیتر »پاپ فرانسیﺲ« بود که البته بعدها
»جعلﯽ بودن« آن مشخص شد .چندین هزار نفر در همان ساعت اول که این اکانت به توئیتر پیوست
او را فالو کردهبودند .این میلیونها نفر به »اعتبار آفﻼین« و اعتماد به این اعتبار پایبند هستند .پاپ
فرانسیﺲ قاعدتا و صرفا با تولید محتوا وایرال نمﯽشود .آنچه به وی اعتبار مﯽدهد جایگاه هزاران
سالۀ کلیسا در فرهنﮓ غربﯽ و ریشهدار بودن اعتماد به رهبری وی است .وگرنه نوشتهها و گفتههای
پاپ که در رسانهها منتشر مﯽشود ،شاید آنچنان هم دقیق و مستدل نباشد یا همچون کیسینجر و
ساکﺲ نتواند کلیت آیندۀ جهان را ببیند .اینجا صرفا جایگاه است که تع نکننده مﯽشود.
هر چند ممکن است اکانتﯽ مانند ) The Godاکانت رسمﯽ خداوند( در توئیتر به خاطر
شوخﯽهای بﯽحد و حصر ،نکتهسنجﯽ و بذلهگویﯽ بﯽمانندش وایرال شود ،اما سرعتﯽ که در این
پدیده مشاهده شدهاست ،با »رشد تدریجﯽ از طریق محتوا« ٧قابل مقایسه نیست.
به هر صورت همچنان که هزینههای توزیﻊ محتوا کاهش یافتهاست و در واقﻊ آنچنان
کاهش یافتهاست که تولیدکنندگان محتوا با روشها و بازیهای خاصﯽ اعم از  SEOو  SEMبه
موتورهای جستجو التماس مﯽکنند که برایشان ترافیک و »دیدهشدن« بیاورد ،یا روشها و الگوریتمها
و دستورالعملهای خاصﯽ برای حﻀور در شبکههای اجتماعﯽ به جمﻊآوری مخاطب تأکید کنند،
همچنان محتوا ارزشمند است.
٧معموﻻ رشد ارگانیک خوانده مﯽشود.
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درست است که امروزه ابزارهای بهتری برای نگارش ،ترسیم ،بازاریابﯽ ،سنجش افکار مخاطب،
عکاسﯽ و  ...در دست داریم ،اما همچنان نمﯽتوانیم شاهکارهایﯽ مانند »جنﮓ و صلح« یا
»یادداشتهای زیرزمینﯽ« خلق کنیم .تولید محتوای باکیفیت همچنان نیازمند »نبوغ« و »استعداد«
است .وگرنه دوربین عکاسﯽ گوشﯽ هوشمند من ،هزاران بار قدرتمندتر از تمام دوربینهایﯽ است که
چارلز چاپلین برای فیلمبرداری آثارش از آنها استفاده کردهاست.
من حتﯽ امکانات بسیار قویتر و دقیقتری برای ویرایش ویدئو ،میکﺲ و اضافهکردن
جلوههای ویژۀ بصری به آثار ویدئویﯽ در دست دارم؛ اما همچنان هرگز هیﭻ ساختهای از من و
معاصران من ،حتﯽ با وجود سالها تجربه و تﻼش و تخصص ،نمﯽتواند به پای فیلمهایﯽ نظیر
»روشنایﯽهای شهر« یا »پسرک« چارلز چاپلین برسند.
ابزار بهتر و ارزانتر و سادگﯽ توزیﻊ ،از ارزش محتوا نمﯽکاهد .هر چند به نظر مﯽرسد در
اکوسیستم ایران ،این دو مفهوم با همدیگر خلط شدهاند و بیشتر صاحبان کسبوکارها که این روزها
در دنیای دیجیتال هم حﻀور پیدا مﯽکنند ،ارزش محتوا را با ارزش »توزیﻊ« آن مﯽسنجند.
این دیدگاه از سویﯽ به تولید محتوای باکیفیت ضربه مﯽزند و از سوی دیگری باعث انتشار
حجم انبوهﯽ از کلیدواژهها و عنوان ها در فﻀای وب ،بدون افزودن اطﻼعات یا دانش به شخص در آن
مورد خاص مﯽشود .به عبارتﯽ بیشتر حجم محتوای فارسﯽ »محتوای زرد سئو شده« است که اتفاقا
صرفا »زمان« مخاطب را از وی مﯽگیرد و روی پارامترهای »توجه« یا »تأثیر« تفاوت معناداری ایجاد
نمﯽکند؛ هر چند ممکن است باعث دلزدگﯽ و خستگﯽ مخاطب شود.
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تأثﯿر چگونﻪ بﻪ ثروت تبﺪیل ﻣیشود؟
جمﻬور افﻼطون
افﻼطون ،دیرزمانﯽ بیش از  ۳۴۸سال پیش از میﻼد و تقریبا  ۲۵۰۰سال پیش از دنیا
رفتهاست .غیر از مباحث فلسفﯽ بسیار دقیق ،اثر ارزشمند او »جمهور« نامیده مﯽشود .این اثر برای
افرادی که در زمینۀ علوم سیاسﯽ پژوهش و تفکر مﯽکنند ،یکﯽ از اصلﯽترین مراجﻊ مطالعه است .اما
همچنان این اثر بیش از  ۲۵۰۰سال قدمت دارد.
اقتصاد تأثیر درک همین ظرافتهاست .این که اثری از  ۲۵۰۰سال پیش ،هنوز هم برای ما
آنقدر ارزشمند باشد که برای به دست آوردنش حاضر به پرداخت مبلغ و هزینه شویم .این که غیر از
»زمان« و »ثروت مادی« »توجه« را به صورت خودآگاه به سطر سطر آن جلب کنیم و در نهایت با
خواست خودمان افکارمان را از این نوشته »متأثر« کنیم.
پﺲ از دریافت تأثیر ،حتﯽ تا جایﯽ پیش برویم که از این اثر دفاع کنیم ،تا حدی برایش
متعصب شویم و گاهﯽ برای دفاع از آن مرگ را برگزینیم .تمامﯽ این اعمال ،عمدتا پﺲ از تأثیر از یک
نوع اندیشه و مرام خاص برای انسان حاصل مﯽشود.
این مرام خاص مﯽتواند »مذهب ،جمهور یا نازیسم« باشد .در واقﻊ در مکانیسم تأثیرپذیری و
اهمیت آن تفاوت خاصﯽ ایجاد نمﯽشود .انسان به حکم انسان بودنش ،گرانبهاترین منبﻊ خود را
صرف آن خواهد کرد .تا جایﯽ که حتﯽ جانش را برایش بدهد.
این مهمترین دلیلﯽ است که برای ثروتآفرینﯽ همیشه مﯽتوان به تأثیر تکیه کرد .اقتصاد
تأثیر همان مفهوم »رشد سرمایه در خواب« است .حتﯽ زمانﯽ که به صورت مستقیم به تأثیرگذاری
دیگران نمﯽ پردازیم ،هم تأثیرپذیرفتگان در حال صحبت از آن هستند .چنانکه امروز افﻼطون بین ما
نیست ،اما ما همچنان در حال صحبت و بحث و گفتگو و نوشتن از »جمهور« هستیم.

Gangnam Style
سال  ۲۰۱۲یک جوان کرهای ب ا یک ویدئوی متفاوت تمام فﻀای اینترنت را درنوردید .ویدئوی
 Gangnam Styleاز آن زمان تا کنون بیش از  ۳میلیارد بار در یوتیوب دیده شدهاست .این حجم از
وایرال شدن در مدت زمانﯽ کوتاه باعث شد  Psyکرهای به سطح بسیار باﻻیﯽ از محبوبیت و شهرت در
جهان برسد .چنانچه بتواند در شب کریسمﺲ و در حﻀور »رئیﺲ جمهور وقت آمریکا« اجرا
داشتهباشد.
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 اما.( قرار گرفتهاستHits)  کشور در ردۀ نخست لیست پرفروشترین آهنﮓ۳۴ این آهنﮓ در
. تنها به اعتنای ترکیب محتوایﯽاش نیست که در صدر قرار مﯽگیردGangnam Style آهنﮓ
 احتماﻻ زبان کرهای نمﯽدانند و اساسا نمﯽدانند،قاطبۀ افرادی که به این آهنﮓ گوش مﯽدهند
. در حال خواندن چه لیریکهایﯽ استPsy
:این لیریک ها به شرح زیر است
오빤 강남스타일
강남스타일
낮에는 따사로운 인간적인 여자
커피 한잔의 여유를 아는 품격 있는 여자
밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자
그런 반전 있는 여자
나는 사나이
낮에는 너만큼 따사로운 그런 사나이
커피 식기도 전에 원샷 때리는 사나이
밤이 오면 심장이 터져버리는 사나이
그런 사나이
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
지금부터 갈 때까지 가볼까
오빤 강남스타일
강남스타일 오-오-오-오 오빤강남스타일
강남스타일 오-오-오-오 오빤강남스타일
Eh, sexy lady
오-오-오-오 오빤 강남스타일
Eh, sexy lady
오-오-오-오
정숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자
이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자
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가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자
그런 감각적인 여자
나는 사나이
점잖아 보이지만 놀 땐 노는 사나이
때가 되면 완전 미쳐버리는 사나이
근육보다 사상이 울퉁불퉁한 사나이
그런 사나이
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
아름다워 사랑스러워
그래 너 hey 그래 바로 너 hey
지금부터 갈 데까지 가볼까
오빤 강남 스타일
강남스타일 오-오-오-오 오빤 강남스타일
강남스타일 오-오-오-오 오빤 강남스타일
Eh, sexy lady
오-오-오-오 오빤 강남스타일
Eh, sexy lady
오-오-오-오
뛰는 놈 그 위에 나는 놈
Baby baby, 나는 뭘 좀 아는 놈
뛰는 놈 그 위에 나는 놈
Baby baby, 나는 뭘 좀 아는 놈
(You know what I'm sayin'?)
오빤 강남스타일
Eh, sexy lady
오-오-오-오 오빤 강남스타일
Eh, sexy lady
오-오-오-오 오빤 강남스타일
오빤 강남스타일
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در واقﻊ برای شنونده باید عاملﯽ بیشتر از لیریک اینقدر تأثیرگذار بودهباشد که به  ۳میلیارد بازدید
برسد .عوامل اصلﯽ افزایش شدید بازدید از این ویدئو را باید در ساختار شکنﯽ  K-Popاز تصویر سنتﯽ
کرۀ جنوبﯽ و همچنین »اثر شبکهای« جست.
تصویر سنتﯽ که از کرۀ جنوبﯽ به واسطۀ سینمای تاریخﯽ این کشور داریم ،تقریبا شبیه همانچیزی
است که از استریوتایپ مردم شرقﯽ و چشم بادامﯽها مﯽفهمیم .مردمانﯽ منظم ،صبور ،سختکوش،
جدی و دقیق.
در حالﯽ که در ویدئوی  Gangnam Styleهیﭻکدام از اینها مشهود نیست .ساختارشکنﯽ  Psyدر
نشاندادن جنبههای مدرن و پستمدرن زندگﯽ در کرۀ جنوبﯽ در این ویدئو و بهرهگیری بسیار خوب
از تلفیق موسیقﯽ پاپ کرهای ) (K-Popبا رقصﯽ است که تقریبا به دلیل سادگﯽاش مﯽتواند
انسان های بسیاری را در جهان به حرکت و تحرک و تقلید وا دارد .گذشته از نقش شانﺲ و همچنین
اثر شبکهای ،مﯽکوشیم بیندیشیم چه عوامل دیگری در تأثیرپذیری جمعﯽ و سه میلیارد بازدید از این
ویدئو مؤثر بودهاند.
اثر شبکهای و ارزش ﭘﻠتﻔرمی
در سادهترین تعریف ،اثر شبکهای به مفهوم »اضافهشدن ارزش به ازای مصرفکنندگان جدید«
در اقتصاد معنا شدهاست .به اعتبار این تعریف البته باید ریشۀ »تأ د اجتماعﯽ« و در واقﻊ »خطای
تأ د اجتماعﯽ« را هم افزود .به هر صورت مﯽدانیم که پﺲ از وایرال شدن یک اثر ،خود میزان
»بازدیدهای پیشین« هر چقدر رقم بزرگتری باشد ،بیشتر به دیدن و وایرال کردنش ترغیب مﯽشویم.
هر چند چنین پدیدهای در علم »مغلطۀ واگنبند« ] [13خوانده مﯽشود ،اما یک اصل مهم برای
ایجاد تأثیر در دیگران هم هست .یعنﯽ با افزایش میزان ﻻیکها و شیئرها ،پﺲ از مدت معینﯽ )که
دقیقا نمﯽدانیم در کدام نقطه واقﻊ شدهاست( تعداد بازدیدها و پسندها به صورت تصاعدی و
لگاریتمﯽ افزایش مﯽیابد.
هر چند این پدیده در مقیاس یک تکآهنﮓ ممکن است باعث شکستن رکورد بازدیدها شود،
اما نکتۀ جالبتر اینجاست که در پلتفرمﯽ مانند اینستاگرام تعداد بیشتر فالوور و دنبالکننده ،اتفاقا
باعث کاهش »درگیری« و به تبﻊ آن کاهش »تأثیرپذیری« مﯽشود .هرچند این پدیده با تولید ثروت
از تبلیغات و پذیرش تبلیغات در پیجهای مختلف رابطۀ آنچنان دقیقﯽ ندارد و بارها مشاهده
شدهاست که بیشتر پیج های پرطرفدار )از جمله خود پیج شرکت اینستاگرام که حدود  ۳۰۰میلیون
فالورر دارد( ارزش هر پستش مبلغﯽ بین ۳۷۰هزار تا  ۶۰۰هزار دﻻر تع ن مﯽشود.

٢١

تصویر از  Influencermarketinghubگرفته شدهاست.

همۀ مفهوم اقتصاد تأثیر در این سؤال نهفته است» :چگونه انسانها قانﻊ مﯽشوند برای نوعﯽ از
محتوا تمامﯽ منابعشان را بدهند؟ چه عواملﯽ باعث مﯽشوند ارتباط اجتماعﯽ بین انسانها به
»ارزش« و »ثروت« تبدیل شود؟«
برای نزدیکشدن به پاسخ این سؤاﻻت ﻻزم است سری به بزرگترین خردهفروشﯽ آنﻼین جهان و
ایران بزنیم.

آمازون
احتماﻻ همۀ شما که در حال خواندن این متن هستید ،سری به آمازون زدهاید .حتما در میان
کاﻻهایﯽ که ارائه مﯽکند گشتهاید و اگر در »بازاریابﯽ محتوایﯽ« فعال باشید و بخواهید به زبان
انگلیسﯽ محتوا تولید کنید ،آمازون یکﯽ از بهترین نقاط برای »تحقیقات بازار« و »شنیدن دغدغهها و
سؤالهایﯽ« است که بعدها مﯽتوانید از طریق محتوا در روی سایتتان به آنها پاسخ دهید.
در واقﻊ اگر دقت کردهباشید ،محصولﯽ که در آمازون عرضه مﯽشود »تأثیر« است و نه
»اجناس خردهفروشﯽ«.

٢٢

در آمازون شما بیش از هر چیزی برای خرید به Reviewها دقت مﯽکنید .قدرت واقعﯽ آمازون
هم در همین است .درست است که آمازون از منظر سهگانۀ اصلﯽ فروشگاههای اینترنتﯽ یعنﯽ
»تأمین ،لجستیک و مشتری«] [14بسیار قدرتمندانه عمل کردهاست ،اما همچنان قدرت اصلﯽ آمازون
در شرایط ایدهآل برای تأثیرگذاری جمعﯽ و افزایش اثر شبکهای است.
)برای مطالعۀ بیشتر اثر شبکهای و انواع آن که در تصویر ذیل مشخص شدهاست ،مﯽتوانید
سری به این مقاله در مدیوم بزنید:
https://medium.com/@nfx/the-network-effects-manual-13-different-network-effects-

(and-counting-a3e07b23017d

به هر صورت آنچه شما در آمازون مشاهده مﯽکنید ،تجمﻊ بسیار باﻻی » «Reviewو در واقﻊ
بهره مندی بسیار خوب آمازون از محتوای تولیدی کاربر ٨است .هر محصولﯽ که Reviewهای باﻻتری
داشتهباشد ،بیشتر و بیشتر »ترغیب خرید« ایجاد مﯽکند .بدینسان آمازون بزرگترین فروشگاه »تأثیر«
در جهان مﯽشود.

)User Generated Content (UGC
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دیجیﮐاﻻ
در دیجﯽ کاﻻ نیز وضعیت مشابهﯽ حاکم است .عملکرد بسیار قدرتمند این پلتفرم اما به تنهایﯽ
در Reviewهایش نیست .دیجﯽکاﻻ از یک مزیت مهم دیگر برای تأثیرگذاری و اقتصاد تأثیر روی
مخاطبانش بهره مند است :امکان مقایسۀ بسیار دقیق و مفصل چندین کاﻻ با یکدیگر.
هماکنون دیجﯽکاﻻ با  ۱۸٫۴میلیون بازدید ساﻻنه پربازدیدترین فروشگاه آنﻼین کشور است.
برای مثال من مشخصات چندین دوربین فیلمبرداری را با هم مقایسه کردهام که نتایج مقایسه
و مواردی که این چند کاﻻ با هم مقایسه شدهاند به شرح ذیل است:
قیمت کاﻻها با مشخصات تجار ی و نام تجاری آنها
مشخصات کلﯽ
مشخصات حﺲگر و تصویر
فیلمبرداری و مختصات آن
عکﺲبرداری و مختصات آن
لنز
صفحۀ نمایش
ورودی و خروجﯽها
سایر قابلیتها
اقﻼم همراه

در چنین وضعیتﯽ که امکان مقایسه در جزئیات و همچنین مشاهدۀ  Reviewهای دیگران
بسیار باﻻست ،تأثیر از جنبۀ دیگری خودش را بروز مﯽدهد» :ایجاد حﺲ اعتماد به مقایسه و عقل
جمعﯽ«.

٢٤

چنانچه با ذکر مثال »پژو« از هراری توضیح دادم ،انسانها قادرند به یک مفهوم باور کنند و با
این باور دست به همکاریهای گروهﯽ بزرگ بزنند .خمیرمایۀ اصلﯽ چنین همکاریهایﯽ در عاملﯽ
انگیزاننده به نام »اعتماد« نهفته است.
یکﯽ از راههای کسب اعتماد در انسانها را در »تجربۀ مثبت دیگران« مﯽتوان یافت که در
دیجﯽکاﻻ به خوبﯽ از این عامل بهره گرفته شدهاست .تجربۀ مثبت دیگران در دیجﯽکاﻻ که از طریق
دیدن Reviewها حاصل مﯽشود با عامل دیگری به نام حﺲ »کنترل داشتن بر اوضاع« از طریق
فیلدهای مختلف مقایسه تقویت مﯽشود.

بامیﻠو
بامیلو خود را بزرگترین فروشگاه اینترنتﯽ آنﻼین مﯽنامد و چنانچه در تشریح مدل این
کسبوکار آمده است ،واسطهای بین خریدار و فروشنده در بستر دیجیتال و یک پلتفرم آنﻼین است.

بامیلو هماکنون با  ۴میلیون بازدید ماهانه پربازدیدترین فروشگاه اینترنتﯽ پﺲ از دیجﯽکاﻻ
محسوب مﯽشود.
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اقتصاد تأثیر در بامیلو نیز به صورت پایهای بر مبنای  Reviewها بنا شدهاست .پیش از خرید
محصول مﯽتوانید از نظرات دیگر کاربران استفاده کنید .عامل تقویتکنندۀ تأثیر در بامیلو در »ضمانت
بازگشت کاﻻ« نهفته است.
درست است که »ضمانت بازگشت کاﻻ« در دیجﯽکاﻻ هم موجود است ،اما آنچه برای بامیلو
عامل »اعتماد« را تقویت مﯽکند ،در طوﻻنﯽتر بودن دورۀ بازگشت کاﻻ است که به صورت پیشفرض
در آن » ۳۰روز« تعریف شدهاست .این دوره در دیجﯽکاﻻ » ۷روزه« بودهاست.

اثر فیسبوک
آغاز به کار فیﺲبوک ] [15به عنوان نمایندۀ نسلجدید شبکههای اجتماعﯽ پﺲ از تﻼشهای
ناموفق بسیار زیاد در ایجاد پلتفرمهای اجتماعﯽ در آمریکا نوید یک عصر جدید است .اما آنچه
بررسﯽ مﯽکنیم خود فیﺲبوک نیست ،بلکه اثری است که بر شبکههای اجتماعﯽ پﺲ از خودش و نیز
بر »اثر شبکهای« مﯽگذارد.
فیﺲبوک یک عامل دیگر بر تأثیرگذاری بر دیگران افزودهاست :دردها ،باورها ،شادیها و
سﻼیق مشترک .داستان معروف  Oscar Moralesو تشکیل گروهﯽ در فیﺲبوک برای مقابله با
شورشیان  FARCدر کلمبیا یا نقش این شبکه در سازماندهﯽ ،تجمیﻊ و به ثمررساندن »بهار عربﯽ«][16
تا تأثیر فیﺲبوک بر پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا] [17و نیز Cambridge

[18] Analyticaهمواره با نام فیﺲبوک همراه مﯽشوند.

یک میﻠیون ﮐﻠمبیایی عﻠیه فارک
به سال  ،۲۰۰۸اسکار مورالﺲ که از اعمال تروریستﯽ و وحشیانۀ گروه » «FARCدر کلمبیا جان
به لب شدهبود ،گروهﯽ به نام »یک میلیون کلمبیایﯽ علیه فارک« تشکیل داد .در شب اول  ۱۵۰۰نفر به
این گروه پیوستند و در هفتۀ اول این تعداد به  ۱۰۰هزار نفر رسید .تمامﯽ این افراد یک هدف مشترک
داشتند» :پایان تروریسم در کلمبیا« .یک ماه پﺲ از تشکیل این گروه ،مورالﺲ فراخوان تظاهرات داد.
در تظاهراتﯽ که علیه  FARCدر شهرهای کلمبیا رخ داد ،بیش از صدها هزار نفر شرکت کردند .به این
ترتیب میلیونها نفر دیگر در سایر نقاط جهان ،در حمایت از کلمبیایﯽها تظاهرات کردند .در نتیجۀ
این اعتراضات خیابانﯽ ،گروه  FARCمجبور به آزادی گروگانها و دادن برخﯽ امتیازات شد.
مورالﺲ ] [19معتقد است سنت استفاده از شبکههای اجتماعﯽ و »رسانه« در اعتراضات مردمﯽ
ادامۀ سنت استفاده از دستگاه کپﯽ  ۱۹۶۰برکلﯽ کالیفرنیا و نقش دستگاه فاکﺲ در انقﻼب Valcav

 Havelجمهوری چک است .تنها مزیت بزرگ فیﺲبوک بر تکنولوژیهای پیشین ،سرعت بسیار باﻻی
آن در فراهمکردن ارتباط بین افراد و در نتیجه امکان »تأثیرگذاری« بیشتر بر افراد است .ضمن اینکه
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تکنولوژی دستهبندی افراد بر اساس ﻻیکها )عﻼقهمندیها( و مشترکات بین فردی باعث مﯽشود
افرادی که در طیفهای نزدیک فکری هستند ،خیلﯽ سریﻊتر بتوانند همدیگر را پیدا کنند.

مورالﺲ در مرکز تصویر ،عکﺲ از Fast Company

نکتۀ بسیار جالبتوجه در کمپین »یک میلیون کلمبیایﯽ علیه  «FARCدر این است که پﺲ از
موفقیت کمپین در پشت سر نهادن تروریسم ،مورالﺲ دیگر هرگز نتوانست هیﭻ حرکت بزرگ دیگری
از آن کمپین بسازد .در واقﻊ قدرت شبکههای اجتماعﯽ در خلق »لحظه« به تأثیرات آنﯽ آن لحظه
وابسته است .افرادی که حاضر شدهاند برای تأثیرپذیری از یک کمپین مشترک ،علیه موجودیتﯽ متحد
شوند ،پﺲ از رفﻊ آن دیگر لزومﯽ به ادامۀ تأثیرپذیری نمﯽبینند.
مگر آنکه محتوای ارائهشده هدفﯽ فراتر از موجودیت متحد داشتهباشد که در مورد مورالﺲ و
کمپین وی چنین نبود .تمامﯽ هدف این کمپین از میان برداشتن »تروریسم در کلمبیا« بود و پﺲ از
رسیدن به هدفﯽ که از ابتدا دنبال مﯽکرد ،متوقف شد.
مورالﺲ معتقد است :تکنولوژی قادر به ایجاد تغ ر نیست؛ بلکه صرفا سرعت تغ رات و
جهت آنها را تحت تأثیر خود مﯽگیرد .برای ما در جنبشمان تغ ر یک چهرۀ مشخص داشت:
امانوئل .برای مردم تونﺲ این چهره محمد بوعزیزی بود ،در مصر خالد سعید .در واقﻊ نوعﯽ
کاتالیست در همۀ این موارد وجود داشت :یک کاراکتر انسانﯽ که مفهوم تغ ر در درونش بود .این
کاتالیست آغازکننده و تسهیلکنندۀ راه است و نه دلیل آن .چنانچه اگر از یک مصری در میدان
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التحریر سؤال مﯽشد »برای چه به اینجا آمدهای؟« با اطمینان قریب به یقین پاسخش »لحظۀ درست
حﻀور« مﯽبود.
به سنت بحث ،مایلم شبکۀ اجتماعﯽ و اثر فیﺲبوک را به طور کلﯽ به عنوان »کاتالیست«
معرفﯽ کنم.

محتوا

شبکۀ اجتماعﯽ )کاتالیست(

تأثیر

یک ﺳﻠبریتی زاده میشود

مارشال مکلوهان جملۀ بسیار معروفﯽ دارد .«The Medium is the Message» :رسانه همان
پیام است.
مدتهای مدید کوشیدم به رمز و راز این جمله پﯽ ببرم .مدتهای مدید تﻼش کردم ارتباط
این جمله را با »محتوا« و »تأثیر« دریابم .اکنون که در دورۀ سلبریتﯽ ساﻻری زندگﯽ مﯽکنیم ،فکر
مﯽکنم دریافت پیام پشت این جمله بسیار آسانتر و گویاتر شدهاست.
رسانه همان پیام است یعنﯽ رسانه تع نکننده و هویتبخش پیامﯽ است که قرار است
پخش شود .به سنت این بحث ،یعنﯽ کاتالیست خود را از »تأثیر« فراتر قلمداد مﯽکند و عامل و محل
پخش محتوا ،از تأثیر پیشﯽ مﯽگیرد .اگر با ادبیات آناند ] [11بنگریم ،یعنﯽ ارتباطات محتوایﯽ و
پیشزمینۀ محتوا ،دایرۀ عمل بسیار وسیﻊتری از خود محتوا دارند؛ اینجا لحظۀ زایش یک »سلبریتﯽ«
است.
شاید بتوان چنین نگاهﯽ را به پدیدههای  Hit makerو کلیپهای وایرالشونده نظیر
 Gangnam Styleنیز داشت .به واقﻊ وایرال شدن این ویدئوکلیپ فراتر از محتوا ،به میزان بسیار زیادی
به پلتفرم »توزیﻊ« آن نیز بستگﯽ دارد YouTube :که پربازدیدترین رسانه یا شبکۀ اجتماعﯽ ویدئویﯽ در
جهان است .اگر سیاستهای  YouTubeدر توزیﻊ و  Promoteمحتوا را در این مقوله دخیل بدانیم،
آنگاه این کاتالیست است که بر وایرالشدن و معروفشدن  Gangnam Styleکمک فراوانﯽ مﯽکند.
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عامل نادیدۀ دیگر همیشه »شانﺲ« است .اینکه یک آهنﮓ در دنیای پرمحتوا و به اصطﻼح
»شوک زدۀ محتوا« ] [3در میان آهنﮓهای دیگر شانﺲ وایرال شدن بیابد ،به عامل شانﺲ و اقبال هم
بستگﯽ دارد.
به بیان دیگر همچنان که نسیم طالب ٩و دوبلﯽ بر روی این مسئله بارها تأکید مﯽکنند ،ما
هرگز داستانهای »شکست« را نمﯽخوانیم .هرگز در مورد میلیونها نفری که با انجام کاری شکست
خوردهاند هیﭻ اطﻼعاتﯽ نداریم .آنچه مغز ما دوست دارد بخواند همیشه داستانهای »موفقیت«
است.
به هر صورت پﺲ از اینکه یک سلبریتﯽ توسط رسانه زاده مﯽشود» ،محتوا« کمکم اهمیت
خود را در »تأثیر« از دست مﯽدهد .ممکن است حتﯽ غیرحرفهایترین و سخیفترین رفتارهای
سلبریتﯽ هم صرفا به دلیل پخش گسترده در رسانه و قدرت رسانه موجه جلوه دادهشود .از جمله
بارزترین نمونههایﯽ که مﯽتوان در این مورد مثال زد ،رفتارهای خانوادۀ »کارداشیان« در آمریکاست
که در بیشتر موارد خوراک رسانهای »زرد« فراهم مﯽکند و البته تأثیر کارداشیانها بر مخاطبانشان،
بیشتر از »ارزش محتوایﯽ« به ارزش رسانه و عوض شدن جایگاه کاتالیست و محتوا بستگﯽ دارد.

با این تفاسیر و مثالهای گوناگون ،احساس مﯽکنم دیگر وقت آن رسیدهاست که وارد اصلﯽترین
بخش این نوشتار یعنﯽ محتوا به عنوان عامل تأثیر شویم و ببینیم باﻻخره محتوا چگونه در دنیای
دیجیتال »ارزش آفرین« مﯽشود و چگونه باید در ساختن ظرف برای این مظروف ،ظرافتهای خاص
آن را بدانیم و به کار ببندیم.

٩کتابهای مشهور »قوی سیاه« و »هنر شفاف اندیشیدن« که احساس نمﯽکنم نیازی به معرفﯽ در بخش مراجﻊ
داشتهباشند.
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ﻣحتوا بﻪ عنوان عاﻣل تأثﯿر
در بخشهای پیشین از قدرت منبعﯽ به نام تأثیر سخن گفتیم .با مثالهای متعدد میزان آن را
نشان دادیم و دیدیم که از باستانﯽ ترین دوران زندگﯽ بشر تا به امروز ،اقتصاد تأثیر چگونه با روند
تکامل تاریخﯽ بشر همخوان شدهاست ،از نخستین نقاشﯽهای دیواری غارها تا پیﭽیدهترین عقاید و
مرامها و رفتارهای بشری با وی همراه شدهاست و چگونه با استفاده از اقتصاد تأثیر »ثروت« تولید
مﯽشود.
حال مﯽخواهیم بر سمت دیگر طیف بنشینیم و از نقش »محتوایﯽ که تأثیر مﯽآفریند«
صحبت کنیم.

ﺳهگانۀ آناند – دام محتوا
آناند ] [11یک تعریف بسیار دقیق از محتوا ارائه مﯽکند .از منظر وی ،محتوا صرفا به وجود
 Containerو ظرف بستگﯽ ندارد و محتوا صرفا مظروف نیست .آناند محتوا را در یک سهگانه و با
حﻀور » «Content, Context, Connectionتعریف کردهاست.

در این مدل محتوا به تنهایﯽ تشکیل نمﯽشود ،بلکه بر پیشزمینه و ارتباطات محتوایﯽ سوار مﯽشود.
از این دیدگاه هیﭻ محتوایﯽ به تنهایﯽ حﻀور ندارد ،بلکه همیشه در این سهگانه خلق مﯽشود .اگر با
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ادبیات »اقتصاد تأثیر« به این پدیدۀ سهگانه بنگریم ،آنگاه بخشﯽ از این سهگانه که همواره به
تأثیرگذاری ختم مﯽشود» ،ارتباطات محتوایﯽ« است و نه خود محتوا.
اجازه بدهید این مفهوم را دقیقتر ترسیم کنم.
فرض کنیم شما یک »اغذیهفروشﯽ« تأسیﺲ کردهاید .پیشزمینه و  Contextدر این حالت ،یکﯽ از
»نیازهای کف هرم مازلو« یعنﯽ گرسنگﯽ و نیاز به غذا خوردن است .شما اتفاقا محتوای بسیار خوبﯽ
هم تهیه دیدهاید .مواد غذایﯽ مرغوبﯽ دارید و منتظر مشتری هستید .در زمان دریافت سفارش ،شما
نیازمند ایجاد تأثیر در مشتری برای تأمین رضایت وی و بازگشت وی هستید .در اینجا نقش
 Connectionبسیار مهم مﯽشود) .آناند مفصﻼ از  User Connectionو  Product Connectionصحبت
مﯽکند که چون از حوصلۀ این بحث خارج است ،خیلﯽ به آن نمﯽپردازم(.
ارتباطات محتوایﯽ شما در این مثال مﯽتواند »نان« باشد .در صورتﯽ که نان مرغوب به همراه محتوا
عرضه نشود ،پیشزمینۀ قوی هم باعث نمﯽشود بار دوم شخص به شما مراجعه کند .در این میان
مهمترین فاکتور  Connectionاست.

بدفﻬمی یک مﻔﻬوم
در دنیای گذشته ،دنیایﯽ که شاید بتوان آنرا با توجه به سرعت باﻻی وقایﻊ گذشته خواند،
مفهومﯽ به نام »محتوا« تعریف دیگری داشتهاست.
منظورم از دنیای گذشته ،دنیای دهۀ  ۹۰هم هست .دنیایﯽ که در آن محتوا »پادشاه« بود.
دنیایﯽ که در آن ممکن بود  ۱۰دقیقه منتظر باشیم که یک تصویر دانلود شود؛ یک متن در مرورگر آمادۀ
خواندن شود یا حتﯽ یک روز کامل برای دانلود یک ویدئوی یک ساعته زمان بگذاریم.
در واقﻊ مفهوم و ارزش محتوا همواره با نحوۀ توزیﻊ و میزان Connectionهای آن در ارتباط
بودهاست.
در دنیای گذشته صرفا محتوایﯽ وارد عرصۀ توزیﻊ مﯽشده است که »ارزش« و میزان جلب
توجه آن بتواند بر هزینه های توزیﻊ غلبه کند .در دنیای گذشته اگر قرار بود یک مطلب  ۵۰۰کلمهای از
کسﯽ جایﯽ منتشر شود ،نویسنده باید سالهای سال روزانهنویسﯽ و تمرین مﯽکرد تا مطلبش حداقل
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مورد پذیرش سردبیر قرار گیرد .پﺲ از آن بارها و بارها مطلبش اصﻼحیه مﯽخورد ،بارها و بارها
کیفیت نگارشش مورد ارزیابﯽ قرار مﯽگرفت تا در نهایت در یکﯽ از صفحات نهچندان پربینندۀ آن
روزنامه یا مجله در یک ستون به نگارش دربیاید .در واقﻊ میزان حرکت محتوای تولیدی به سمت
صفحات پربینندهتر روزنامه ی ا مجله بیشتر بر دوش ارتباطات آفﻼین ،تجربه و گذشت زمان بودهاست.
در دنیای امروز یک متن  ۵۰۰کلمهای تقریبا بدون هیﭻ هزینهای »توزیﻊ« مﯽشود .بدون هیﭻ
هزینهای )غیر از زمان( یک متن  ۵۰۰کلمهای را مﯽتوان در شبکههای اجتماعﯽ به اشتراک گذاشت .در
دنیای گذشته ارزش این  ۵۰۰کلمه باید بر هزینههایﯽ نظیر »کاغذ ،چاپ ،حمل و نقل و حتﯽ مخارج
دکه و محل توزیﻊ« غلبه مﯽکرد تا بتوان آن را به چاپ رسانید.
در دنیای گذشته تولید یک صفحۀ موسیقﯽ صرفا از بزرگان این عرصه مقدور بود .از کسانﯽ که
تهیهکننده مطمئن بود آنقدر حداقل »اسامﯽ« بزرگﯽ دارند که به محض انتشار صفحۀ موسیقﯽشان
تمامﯽ هزینههای تولید و توزیﻊ )نفر – ساعت و هزینههای مالﯽ( پوشش داده مﯽشوند.
در دنیای گذشته معروف شدن بیش از استعداد و تخصص و مهارت و نبوغ و استعداد به
»زمان« نیاز داشت .به زمانﯽ که برای دیدهشدن صرف مﯽکردیم؛ به زمانﯽ که برای خواندهشدن
نوشتهها مﯽپرداختیم .در واقﻊ منبعﯽ به نام »توجه« در آن زمان ارزشمندی خودش را بر منبﻊ »زمان«
بیشتر به رخ مﯽکشید.
امروزه اما ما تقریبا هیﭻ هزینهای برای توزیﻊ نمﯽدهیم .در واقﻊ ما منبعﯽ به نام »توجه« را
قربانﯽ ابزارهایﯽ کردهایم که در آنها توزیﻊ محتوا رایگان شدهاست .از سوی دیگر محتوایﯽ که به
آسانﯽ توزیﻊ مﯽشود ،با سرعت بسیار زیادی در حال انتشار است .همین اﻻن اگر واژۀ »محتوا« را
گوگل کنیم ،حدود  ۲۷میلیون نتیجۀ جستجوی ما خواهد بود.
و البته که در این میان »زمان و توجه« رفتهرفته ارزش خود را از دست مﯽدهند .زمان به دلیل
غلبۀ تکنولوژیهایﯽ که »زمان مﯽخرند« و توجه به دلیل افزایش بیش از حد »نویز «١٠به شدت گمراه
شدهاست .آنقدر زیاد که دیگر برخﯽ فرآیندهای توجه به محتوا در فرآیندهایﯽ نظیر اسکرولکردن
محتوا »خودکار« مﯽشوند و اعتبار خود را از دست مﯽدهند.
امروز صرفا »تأثیر« از محتواست که هنوز ارزشش به »کیفیت محتوا« بستگﯽ دارد .در دنیای
امروز ما هنوز هم به سادگﯽ از هر محتوایﯽ تأثیر نمﯽپذیریم .هنوز به سادگﯽ »باور« نمﯽکنیم و هنوز

١٠مجموعه فایلهای صوتﯽ متمم با صدای محمدرضا شعبانعلﯽ در موضوع »مدیریت توجه«
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برای تبدیلشدنمان به طرفدار و فالوئر و دنبالهروی شخصﯽ »زمان« و »ارتباطات آفﻼین« اهمیت
دارند.
در دنیای امروز بدفهمﯽ بزرگﯽ نصیب ما شدهاست .ما هزینههای پا ن توزیﻊ محتوا را
همسنﮓ هزینههای پا ن تولید محتوا فهمیدهایم .دقت کنیم که تولید محتوا همچنان نیازمند نبوغ،
استعداد ،پشتکار ،تﻼش و عﻼقه است و صرفا به دلیل صفر بودن هزینههای توزیﻊ محتوا یا بدفهمﯽ
ما از عبارت »محتوا پادشاه است« نمﯽتوان برای هر کسبوکاری راهکارهای محتوامحور تعریف کرد.
محتوا صرفا زمانﯽ به کمک یک کسبوکار مﯽآید که واقعا به وجود آن »نیاز« باشد.
وگرنه محتوایﯽ که برآیند ارتباط و تجربه و زمان نیست ،محتوایﯽ که صرفا از منابﻊ دیگری
ترجمه و گردآوری مﯽ شود ،محتوایﯽ نخواهد بود که باعث ترغیب خواننده به ورود به قیف بازاریابﯽ
ما و تبدیلشدنش به »مشتری« و »خریدار« و »مشتری وفادار« شود.
گذشته از این که تبدیل مخاطب به مشتری یک فرآیند پرزحمت و پرمشقت است ،عامل
دیگری پﺲ از تأثیر از محتوا پدیدار مﯽشود و آن ایجاد »تعهد« در مخاطب است .مخاطبﯽ که تأثیر
مﯽپذیرد ،پیش از انجام عملﯽ برای ما که سادهترین آن »خرید از سایت« است ،درون ذهنش به ما
»متعهد« مﯽشود.
ایجاد تعهد در مخاطب ارتباطﯽ است که محتوا پﺲ از تأثیر باید حفظ کند .بر عکﺲ تمام
زمانهایﯽ که حﺲ مﯽکنیم توزیﻊ محتوای بیشتر و درگیری آسانتر مخاطب با محتوا و فراتر از
»اعداد و ارقام« حتﯽ ارقامﯽ نظیر نرخ دیدهشدن ،نرخ پرش ،و میزان درگیری با محتوا ١١باعث ایجاد
تعهد مﯽشود ،هر چقدر درگیری مخاطب با محتوا راحتتر و سادهتر باشد ،تعهد کمتر خودش را نشان
مﯽدهد.
زمانﯽ که شخص صرفا مﯽ تواند با زدن یک ﻻیک یا دوبار زدن انگشتش در مسیر اسکرول
بﯽانتهایش میزان آمار درگیری را باﻻتر ببرد ،انتظار تعهد داشتن کمتر و کمتر مﯽشود .هر چقدر زمان و
توجه کمتری صرف محتوا شود ،میزان تأثیرپذیری هم کمتر و کمتر خواهد شد .در نهایت )عمدتا بر
مبنای دادههای تجربﯽ( حدود  %۱از کل افرادی که از توئیتر وارد سایت مﯽشوند [20] ،مطلب را تا
انتها مﯽخوانند و در نهایت  %۱از آن  % ۱که وارد سایت شده و مطلب را خواندهاند ترغیب به
کامنتنوشتن و مشارکت در بحث و در بهترین حالت »متعهد« به بازگشت به مطالب و محتوای
سایت خواهند شد.
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ابزاری که همیشه برای کارکردن با آن توجه کمتری نیاز باشد ،به تدریج تعهد را هم کمتر
مﯽکند .به عبارتﯽ »ثروت اطﻼعات ،فقر توجه ایجاد مﯽکند«١٢.
دومین بدفهمﯽ از عبارت  Content is the Kingمربوط به ابزارهای ماست.
ما امروزه ابزارهای بسیار بهتری هم برای توزیﻊ و هم برای تولید محتوا در دست داریم.
امروزبه راحتﯽ مﯽتوان صدا را ضبط کرد ،از مناظر مختلف تصویربرداری و عکﺲبرداری کرد و به
سادگﯽ در نرمافزارهای مختلف به نگارش ،تدوین و ویرایش متن دست یازید.
اما همچنان چالش اصلﯽ در تولید محتوای باکیفیت سر جای خودش باقﯽمانده است :نبوغ و
استعداد.
ممکن است دوربین گوشﯽ هوشمند من صدها برابر از تمام دوربینهایﯽ که »چارلز چاپلین«
برای فیلمبرداری آثارش استفاده کردهاست بهتر باشد که هست.
ممکن است میکروفون گوشﯽ هوشمند من صدها برابر از تمام میکروفنهایﯽ که آثار بتهوون
و موتزارت را ضبط کردهاند بهتر باشد که هست.
ممکن است نرمافزار ورد و دستگاه تایپ من صدها برابر بهتر ،کاراتر و منعطفتر از تمام قلم و
کاغذها و ماشین تحریرهایﯽ باشد که داستایوسکﯽ ،نیﭽه ،آرنت و همینگوی از آن استفاده کردهاند که
هست.
مسئله اما در ابزار بهتر نیست .مسئله همچنان در نبوغ و استعداد است که فیلمهای چارلز
چاپلین در زمان جاودانه شوند و فیلم های ضبط شدۀ من غیر از خودم توسط کسﯽ دیده نشوند.
مسئله در این است که حتﯽ با وجود بهترین ابزارهای ضبط و میکﺲ صدا و نرماﻻیز کردن آن
هرگز صدای من در هنگام خوانندگﯽ طنین »پاواروتﯽ« را نخواهد داشت؛ صدای ساز و ساختههای من
هرگز به پای ساختههای بتهوون و موتزارت نخواهد رسید.
هر چقدر من ابزارهای بهتری برای نگارش داشتهباشم ،قادر نخواهم بود »جنﮓ و صلح« را
دوباره بنویسم یا شاهکاری همانند »وداع با اسلحه« خلق کنم .محتوای باکیفیت همیشه و همچنان از
جادۀ نبوغ و استعداد مﯽگذرد.

١٢هربرت سایمون ،برندۀ جایزۀ نوبل اقتصاد ۱۹۷۸
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هر چند ممکن است من شبانهروز متنهای تبلیغاتﯽ بنویسم ،کپﯽرایتینﮓ بلد باشم و بتوانم
مخاطب خود را جذب کنم ،اما برای تبدیلشدن به همینگوی یا چخوف یا نیﭽه ،همچنان نیازمند
داشتن نبوغﯽ عالﯽ هستم؛ چنانکه بتواند از پﺲ دههها و قرنها بر مخاطب »تأثیر« بگذارد.
چنانکه من حاضر باشم از پﺲ قرنها ،برای خواندن و تأثیرپذیرفتن از »جمهور« هزینههای
مالﯽ» ،زمان« و »توجه« خود را بگذارم.
محتوای باکیفیت اساسا در طول زمان »جاودانه« است .و متأسفانهتر اینکه جاویدانﯽ محتوا،
ارتباط بسیار ضعیفﯽ با ابزار و هزینۀ توزیﻊ آن دارد .هر چه هست در »ارتباطات محتوایﯽ« و »اقتصاد
تأثیر محتوا« جای مﯽگیرد.
دوست دارم نقل قول معروف » «Content is the Kingکه گویا متعلق و منصوب به  Bill Gatesاست را به
چالش بکشم.
در واقﻊ با تکیه بر این سهگانه و این مثال فکر مﯽکنم باید این مفهوم را به شکل ذیل عوض کرد:
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حیاتﯽترین بخش »اقتصاد تأثیر« در پیش زمینۀ آن است .در آمادگﯽ پذیرش محتوا حتﯽ پیش از آن
که ما بخواهیم .در این حالت است که حﻀور و ظهور »محتوا« ضرورت مﯽیابد و در نهایت نحوۀ
ارتباط محتوا با مخاطب است که »پادشاه« است .اینجا جایﯽ است که ارزشآفرینﯽ محتوا رخ
مﯽدهد.
زمانﯽ که حاضر مﯽشویم منابعﯽ به نام »زمان« و »توجه« را صرف محتوا کنیم ،یعنﯽ محتوا آنقدر خو
به این پارامتر سوم پرداختهاست که تأثیرپذیری از آن برای ما ارزشمند تلقﯽ شود.
رمان های ادبیات کﻼسیک ،سمفونﯽ بتهوون ،آثار موتزارت ،باخ ،چایکوفسکﯽ و راخمانینوف همگﯽ
صرفا واجد »کیفیت محتوا« نیستند :ارتباط بسیار خوبﯽ با مخاطب برقرار مﯽکنند .ارتباطﯽ که بیشتر
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با روح مخاطب درگیر مﯽشود .ارتباطﯽ که ماحصل آن عﻼوه بر تأثیر ،برانگیختن احساس »رضایت« و
»لذت« هم هست .درست است که در حال حاضر هزینۀ ایجاد ارتباط کاهش یافتهاست] [12و
مﯽتوان به نشر همهچیز دست زد ،اما هم چنان ارتباطات محتوایﯽ همانند خود محتوا ارزشمند و
کمیاب هستند .به هر صورت یافتن یک قطعۀ موسیقﯽ عالﯽ بین قطعات بﯽشماری که در هر ثانیه به
فﻀای اینترنت »پمپ« مﯽشوند روز به روز سختتر مﯽشود.
دوست دارم نقلقول پرفسور شولتز ] [12را اندکﯽ تغ ر دهم:
»همه چیز قابلیت کپﯽشدن دارند ،به جز نحوۀ ارتباط انسانها با یکدیگر« و اینجاست که اهمیت
محتوا و استراتژی محتوا برایمان مشخص مﯽشود .من اما فکر مﯽکنم این نقل قول به سنت این
نوشته به این صورت بیشتر قابلپذیرش باشد» :همۀ راههایﯽ که ما مﯽرویم ،همۀ کارهایﯽ که ما
بلدیم انجام بدهیم ،و همۀ فعالیتهای »جلب توجه« ما قابلیت کپﯽشدن دارند ،به جز نحوۀ
تأثیرگذار یمان بر همدیگر و نحوۀ تأثیرپذیریمان از همدیگر« و به این ترتیب است که اهمیت و
ارزش محتوای اورجینال و اصل مﯽتواند مورد تأکید قرار گیرد.
این بحث را با یک مثال به پایان مﯽبریم.
در طول تاریخ بشری ،بزرگترین جنایتها در جنﮓهایﯽ رخ دادهاند که یک طرف آنها »تأثیر
پذیری« و »تأثیرگذاری« از عقیدهها و ایدئولوژیها بودهاست .از آخرین و مهمترین آنها عقاید
افراطگرایانهای نظیر »داعش« یا »نازیسم« را مﯽتوان برشمرد .انسانهای بسیاری صرفا با تأسﯽ به
چنین محتوایﯽ هولناکترین جنایتهای تاریخ بشر را مرتکب شدهاند .جالبتر اینکه بدانیم در
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مواردی نظیر داعش نقش محتوا در صرف محتوا نیست؛ در نحوۀ تفسیر و ایجاد  Connectionهایﯽ
است که باعث مﯽشوند یک قرائت نامتعارف و متفاوت از کتاب مشترک دینﯽ مسلمانان رخ بدهد.
قرائتﯽ که در آن »جنایت« رواست.

جمع بنﺪی
در جهان ما منابﻊ بسیاری وجود دارند .منابﻊ رایگان و غیر رایگان .منابﻊ رایگان بین همۀ ما به
نسبت مساوی تقسیم شدهاند و منابﻊ غیررایگان به اولویتهای جغرافیایﯽ و مرزبندیهای سیاسﯽ و
تاریخﯽ وابستهاند.
در میان منابﻊ رایگان »تأثیر« مهمترین و کمیابترین منبﻊ روزگار ماست .از سوی دیگر تأثیر
زمانﯽ انگیخته مﯽشود که ما حاضر شویم »زمان« و »توجه« خویش را به یک پدیده اختصاص دهیم.
اگر هزینه های تولید و توزیﻊ محتوا را کم و ناچیز در نظر بگیریم ،همچنان کیفیت محتوا و در واقﻊ
ارتباطات محتوایﯽ است که باعث مﯽشوند ما ضمن تأثیرپذیری از محتوا» ،لذت« و »اعتماد« را هم
تجربه کنیم .این مفهوم اصلﯽ اقتصاد تأثیر است.
ارغوان
این چه رازی است که هر بار بهار
با عزای دل ما مﯽآید
و زمین از خون پرستوها رنگین است؟
و این چنین بر جگر سوختگان
داغ بر داغ مﯽافزاید

از توجه شما متشکرم.
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