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 مقدمة مترجم

پيش از پيدايش خط، براي چندين هزار سال، انسان مفاهيم و تجربيات خود را به طور شفاهي به ديگران منتقل 

. و براي درك بهتر و ماندگاري بيشترِ اين معاني و انتقال آنها به نسل هاي بعد، از داستان كمك مي گرفت. مي كرد

از اين رو، به واسطة پشينة بسيار طوالني در ارتباطات انساني، از نظر درك معني، يادسپاري و يادآوري، داستان در 

به مراتب نافذتر و  - و نظاير اينها مثل خطابه و گزارش -مقايسه با مطالب كتبي كه فاقد ساختار داستاني است 

به اعتقاد بسياري از پژوهشگران، در طول تاريخ طوالني خود، داستان اشكال . ماندگارتر تشخيص داده شده است

مختلفي به خود گرفته است؛ سنگ نگاره هاي به جا مانده از انسان هاي اوليه بر ديوار غارها، افسانه ها واسطوره ها، 

فيلم هاي هاليوود و كليپ هايي كه امروز در شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي بين هزاران و گاه ميليون ها 

تجارب شخصي انسان ها را  گيند چرا كه همكاربر دست به دست مي شود، جملگي داستان محسوب مي شو

شناسايي قدرت داستان در ايجاد ارتباط برتر و نافذتر از يك سو و افزايش انواع و تعداد رسانه ها . منعكس مي سازند

- در سطح جهاني از سوي ديگر، توجهي بي سابقه در دنياي تجارت و  - تلفن همراه به ويژه گوشي هاي هوشمند

                                                                                  .ار داستاني به وجود آورده استسياست به ساخت

معاصر  3و داستان سرايان 2برگرفته از سخنان يكي از داستان شناسان خواهيد خواندادامة اين مقدمه  متني كه در

اريخِ تكامل فيزيولوژيكي و فرهنگيِ بشر، آن را ابزاري قدرتمند براي است كه با توجه به پيشينة ديرينة داستان در ت

، مؤلف چندين كتاب در »كندال هيوِن«آقاي . كنترل ذهني، احساسي و رفتاري مخاطبين در عصر حاضر مي داند

ستنفورد، دانش آموختة دانشگاه ا 4.و استفادة ابزاري از آن در آموزش، سياست و تجارت است» علمِ داستان«مورد 

اين انجمن وظيفة خود . در همان دانشگاه است 5»ميديا ايكس«آقاي هيون همچنين از اعضاي فعال انجمني به نام 

از آخرين يافته هاي علومي چون ارتباطات، آموزش، روان  استفادهرا ارائة خدمات به صنايع بزرگ آن كشور با 

نگونه خدمات به شركت هاي بزرگ، آقاي هيون ارائة مشاوره در عالوه بر ارائة اي 6.شناسي و مديريت قرار داده است
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ي داستان سرايي به دولتمردان آمريكا و نهادهاي بين المللي چون بانك جهاني، به منظور پيشبرد اهداف اقتصاد

                                                                       7.، را نيز در پروندة كاري خود داردصنايع بزرگ آن كشور

كنترل ذهني ه از داستان به عنوان وسيله اي قدرتمنده براي آقاي كندال هيون تنها فردي نيست كه امروز مطمئناً

در دو دهة اخير يكي از موضوعات مورد . و رفتاري مخاطبين سخن به ميان آورده و خود از مروجين آن شده است

، بهره 8»هاروارد بيزنس ريويو«صاحب نامِ دنياي كسب و كار و تجارت، مثل  توجه ويراستاران و خوانندگان مجالت

بازاريابي بوده است و تعداد كثيري از امر گيري هنرمندانه از داستان و داستان سرايي در مديريت بنگاه ها و در 

و تجارت  تبليغاتبا  داستان سرايان و صاحبنظران اين رشته نظرات خود را در اين نشريه و در ديگر مجالت مرتبط

استقبال ميليوني كاربران ا اشاعة هر چه بيشتر فناوري هاي ارتباطي و و مشاهده مي شود كه ب 9.به چاپ رسانده اند

از شبكه هاي اجتماعي، استفادة ابزاري از داستان در كنترل ذهني و رفتاري افكار عمومي و افكار نخبگاني در چند 

                                                                                     . ه يافته استدهة اخير نيز گسترشي بي سابق

و اشاعة بهره گيري از ساختار داستاني براي كنترل ذهني و  فناوري ارتباطاتبه موازات گسترشِ عظيم از اين رو، 

رفتاري جهانيان، توانايي براي تشخيص ماهيت داستانيِ اطالعات دريافتي نيز از ملزومات زندگيِ آگاهانه و 

اخبار روزانه ميليون ها كاربر دريافت كنندة تعداد كثيري از انواع پيام ها، كليپ ها و . است همگان هوشيارانه امروز

سپس  مي شوند، و) يا تماشا(تا انتها خوانده پيام هايي كه غالباً . كه هر يك داستاني را روايت مي كند هستند

دريافت اين داستان ها و  ،در ظاهر. اند مؤثر و نافذ داستان هايِهمان ها  توسط كاربر به ديگران بازگو مي گردند

، مطالعات گسترده اي اما پشت هر يك. گرم كننده استلباً جالب و سرفعاليتي ساده و غابازگو كردن آنها به ديگران 

كه  قرار گرفته 12و علوم اعصاب 11، عصب روان شناسي10در علوم مختلفي چون علم عصب شناسي غدد درون ريز

ئة ، در اين مقدمه به اراة زيرترجمه شد متنِبراي درك عميق ترِ . آنها را مؤثر، نافذ و به يادماندني ساخته است

عالوه بر اين، با ارائة . جزيياتي از اين علوم در ارتباط با داستان سراييِ هدفمند و ابزاري در فضاي مجازي آورده ايم

ابعاد پيچيده و ژرفايِ تأثير اين راهبرد ارتباطي  تامثالي از كاربرد داستان سرايي در روابط بين الملل سعي كرده ايم 

با آگاهي از اين يافته هاي علمي از يك سو و از سوي ديگر مشاهدة روند . را براي عموم خوانندگان تشريح نماييم

فزايندة تماس جميع اقشار جامعه با فضاي مجازي، خوانندة دقيق و پويا تصديق خواهد كرد كه نبود توانايي عمومي 

نقادانة اطالعاتي كه به دست ما مي رسد تا چه حد مي تواند در تصميمات خرد و كالنِ فردي و  راي تحليلِب

 همچنين خاتمة اين مقدمه در. گرددنادرست  هاي انتخابكننده باشد و زمينه سازِ  گمراهما  ، محلي و مليجمعي

              :ابزاري و بي اثر كردن آنها ارائه مي گردد در برابر تأثير نافذ داستان هاي فردي مقاومت برايپيشنهاداتي 

به رغم تنوع چشمگيري كه در انواع داستان هاي كهن و جديد، اصيل و جعلي، شفاهي و كتبي و هاليوودي وغيره 

                                                    :در تمامي آنها شناسايي كردمي توان ، عموماً سه ويژگي را ديده مي شود
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توانايي براي جلب توجه مخاطب و نگهداشت آن، ) 1  
و) و در نتيجه، استرس(ايجاد نوعي ترس و واهمه ) 2  
. مخاطب به سوي احساس يا رفتاري خاص تشويقِ) 3  

 

چون عصب شناسي غدد درون ريز و عصب روان شناسي كه بر شناخت انواع هورمون ها در مغز  علومي پژوهشگرانِ

و بدن آدمي و تأثير هر يك از آنها بر احساسات و رفتار تمركز داشته اند رابطة قابل توجهي بين اين ويژگي هاي 

                                                                               13.داستاني و ترشح انواع هورمون ها كشف كرده اند

توانايي داستان در جلب توجه و نگهداشت آن ناشي از رخدادهاي پياپي و به هم پيوستة آن است كه خواننده، 

در اين اشتياق و انتظار . شنونده و يا بيننده را مشتاق و منتظر براي پي بردن به رخدادهاي بعدي نگه مي دارد

. مي شوداو در مغز  14»دوپامين«نوعي هيجان دامن مي زند كه موجب ترشح هورموني به نام مخاطب به درونِ 

مي شناسند، اما پژوهشگران همچنين دريافته اند كه اين هورمون توانِ » سرخوشي«دوپامين را به عنوان هورمون 

چنانچه داستان با چاشني طنز همراه باشد،  15.تمركز، حافظه و اراده: انسان براي سه چيز را نيز بيشتر مي كند

اين هورمون معموال در هنگام درد، حزن و استرس ترشح مي . نيز ترشح مي شود 16»اندورفين«هورموني به نام 

درد و استرس در حالي كه . پيش رو را با آرامش و تسلط بيشتري پشت سر بگذارددشوارِ  شود تا انسان شرايط

ممكن مي كند، آرامشِ حاصل از ترشح اندورفين شرايطي به وجود مي آورد كه فرد قادر به تمركز را تقريباً غير 

                                                                                   .دريافت و درك بهتر تجارب و ايده ها مي گردد

ريسك ها و خطرات و ستان كه به نحوي او را در معرض از سوي ديگر، در واكنش به تنگناهاي زندگيِ قهرمانِ دا

مجبور به احساس استرس مي كند هورمون ديگري به نام وي را و در نتيجه از شكست و نابودي قرار مي دهد  ترسِ

پژوهشگران دريافته اند كه با ترشح اين هورمون، مخاطبين . در مغز مخاطب ترشح مي شود 17»اكسي توسين«

از اين رو . ي، اعتماد متقابل، انس و همدلي بيشتري با قهرمانِ مصيبت ديدة داستان مي كننداحساسِ گشاده دست

اما پژوهشگران همچنين دريافته اند كه . ناميده اندنيز » هورمون محبت«يا » هورمون انسانيت«اين هورمون را 

در بين مخاطبين ) قبيله اي( اكسي توسين داراي جنبه اي بسيار منفي نيز هست؛ اين هورمون مشوق تفكر گروهي

از طريق اين هورمون است كه بهره برداريِ ابزاري از داستان مي تواند نگاهي تعصب آلود نسبت به گروهي . است

به عبارت ديگر، با داستان هايي كه موجب ترشح اكسي توسين مي شوند . خاص در جامعه و در جهان را اشاعه دهد

احساسِ «ما بر عليه آنها» در جامعه قابل تحريك مي گردد و از اين طريق مي توان گروهي از مخاطبين را بر عليه 

                                                                                  18.جمعي ديگر از انسان ها تحريك كرد و شوراند

، كاربست ابزاريِ داستان، بيش از پيش، در ريزعصب شناسي غدد درون  با انتشار هرچه وسيع تر يافته هايِ علم

، در 19)براي پيروزي هاي انتخاباتيمثالً (سياست عالم بهره گيري از داستان در . جميع حوزه ها افزايش يافته است
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به بانك جهاني به جوامع كهن  زيانبار، پرهزينه و وابسته سازِ در تحميل سياست هايِ(سياستگذاري هاي توسعه 

تماميِ ويراني به رغم (پروپاگان و تبليغات جهت فروش هر چه بيشتر مصنوعات صنايع بزرگ در و  20)سعهبهانة تو

 و با هدف كنترل ذهني و رفتاريِ آشكاربه صورت ) تا كنون به بار آورده اندكه اين مصنوعات هايِ زيست محيطي 

                                                                                         21.توده ها امري متداول و عادي شده است

توجه، ذهن، احساسات و رفتار  اينكه گروه نسبتاً كوچكي از داستان نويسانِ حرفه اي بتوانند با نگارش قصه كنترلِ

انِ قصه انسان، حيو«نويسندة كتاب . گيرند امري پنهان و ناشناخته نيستجمع كثيري از جهانيان را به دست 

، يكي از صاحبنظران رشتة تاريخ ادبيات، داستان را وسيله اي نافذ و به يادماندني براي انتقال تجارب، مفاهيم 22»گو

هشدار مي دهد كه دريچة فراخي كه  اما در عين حال به خواننده. كندو معانيِ واال در طول تاريخ بشر معرفي مي 

دريافت آموزه هاي اجتماعي، معنوي و اخالقي مي گشايد ايشان را  داستان در ذهن خردساالن و بزرگساالن براي

انسان دريافت اطالعات به صورت داستان را مي پسندد چون در . در برابر دروغ و فريب نيز آسيب پذير مي سازد

 - تاني بدون ارتباط داس - اگر همين اطالعات در قالبِ ليستي ساده . مي يابدقصه ارتباطي معني دار بين اجزاي آن 

        . حاصل نمي شود ويداده شود، تأثير مشابهي در انتقال و ادراك مفاهيم و ماندگاري آنها در ذهن  مخاطببه 

چگونگي قرار گرفتن جزييات داستان در كنار هم به صورتي كه كليتي واحد و معني دار براي شنونده به وجود آورد 

 به منظورِداستان سرايان مدرن كه براي كنترل ذهني و رفتاري مخاطبين خود . مي نامند 23»ساختار داستاني«را 

اطالعات نفوذي خود را در قالب  زيركانهباورها تالش مي كنند، به تجربه آموخته اند كه يا فروش كاالها، خدمات و 

داستان نويساني كه با » ن قصه گوانسان، حيوا«از اين رو، نويسندة . ساختاري داستاني به ذهن مخاطب وارد كنند

ضرورت رعايت موازين اخالقي  كنترل ذهني و رفتاري انسان ها قدم گذاشته اند را در موردحرفة هنر خود به 

                                                                                                                       24.هشدار مي دهد

نترل اجتماعي انسان ها، با جهان دستاوردهاي علمي در هورمون شناسي و استفادة ابزاري از داستان براي كدر واقع 

وظيفة خود را دانشمندان چرا كه غالب  بيني و بينشي كه امروزه بر فعاليت هاي علمي حاكم است سنخيت تام دارد

ساختار داستاني و ترشحات هورموني علم به تأثير متقابلِ اما . دننعمدتاً پيش بيني و كنترل طبيعت و جامعه مي دا

داستان نويسان از . نيست كه داستان نويسان مدرن را حرفه منداني پرتوان و صاحب نفوذ كرده است دانشيتنها 

اين . ستفاده مي كنندادانشمندان علوم اعصاب نيز در هر چه مؤثرتر ساختن داستان هاي خود  يافته هايِ

به بيان . انشمندان دريافته اند كه توانايي ما براي درك چيزها ارتباطي مستقيم با آنچه ما از گذشته مي دانيم داردد

ما تأثيري عظيم بر توان ما براي ادراك، يادسپاري و يادآوري مفاهيم، معاني و تجارب  25»دانسته هاي قبلي«ديگر، 

بر ادراك افراد را تحت عنوان پديده اي فيزيولوژيكي در مغز » دانسته هاي قبلي«اثرگذاري  ايشان. جديد دارد

                                                                               .مي كنندمطالعه  26»شبكه هاي نوروني«موسوم به 
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در چند . گسالي، استشكل گيري شبكه هاي نوروني از جمله تحوالت اساسيِ رشد مغز آدمي، از خردسالي تا بزر

جاي ديگر مطالبي مفصل پيرامون اين موضوع و ارتباط آن با شكوفاييِ استعداد كودكان در يادگيري، خالقيت و 

اما در اين ارتباط همين گفته بس كه فرآيند  27.اخالق برتر آورده ايم و نيازي به تكرار آن جزييات در اينجا نيست

مي دهد عمدتاً از طريق را زة قبولِ دريافت هاي حسي و مفهوميِ بيشتري رشد عصبي و رواني بشر كه به او اجا

در محيط هاي طبيعي و  -از بدو تولد، تجارب مختلف كودك . شكل گيري شبكه هاي نوروني ميسر مي گردد

. دمي گرداو در مغز  )28»نورون ها«يا همان (موجب ايجاد اتصاالت فزاينده اي بين سلول هاي عصبي   -اجتماعي 

به بيان ديگر، آنچه ما در . ،  بر ميزان ادراك و چگونگيِ رفتار وي اثري عظيم دارداين اتصاالت در تجارب بعدي

است كه در » شبكه هاي نوروني«مي ناميم، در قلمرو فيزيولوژيِ عصبي همان » دانسته هاي قبلي«قلمرو فرهنگ، 

ين مجموعة عظيم از اتصاالت نورونيِ ناشي از تجارب قبلي و ا. ارتباط با آن دانسته ها در مغز ما شكل گرفته است

                                                    . ساخته استبستر ادراكيِ دريافت تجارب جديد و درك آنها را فراهم  ،ما

يت هاي جذاب و داستان سراياني كه در كار خود خبره شده اند نه تنها قادرند در قالب ساختاري داستاني شخص

، بلكه مي توانند با تحقيق در مورد دانسته هاي قبلي مخاطبينِ خود، بيافرينندلحظات هيجان انگيز و پراحساس 

مادامي كه به واسطة ساختار داستاني، توجه مخاطب و . داستان را هر چه بيشتر ملموس تر و قابل قبول تر كنند

دانسته هاي «و احساسيِ داستان قرار مي گيرد، رعايت دقيقِ اصل كامالً درگير جريان رخدادهايِ هيجان انگيز 

و بدينصورت، تركيبي از جذابيت . از سوي داستان نويس، تمايل هر گونه نگاه نقادانه را از مخاطب مي گيرد» قبلي

م آشنا و ساختارِ داستاني و اثرات هورمونيِ ناشي از آن در ذهن مخاطب از يك سو و مجموعه اي از نكات و مفاهي

در بطن داستان از سوي ديگر به داستان نويس فرصت مي دهد مخاطب » دانسته هاي قبليِ«از ملموسِ تنيده شده 

اين . كند شنوندگان، وارد عرصة دانسته هاي ناباوري يا مقاومتخود را، بدون برخورد با » اطالعات نفوذي«كه 

نيست معموالً به گونه اي انتخاب مي شود كه باورها، ارزش ها اطالعات نفوذي، كه الزاماً از دقت و صحت برخوردار 

                           . و احساسات مخاطب را تغيير دهد و وي را به سوي رفتاري از پيش تعيين شده متمايل سازد

ين الملل را به روابط ب 29تأثير شگرف داستان سراييِ ابزاري در جهان امروز، توجه بسياري از داستان شناسان

در باال هشدار يكي از صاحبنظران در مورد سوء استفاده از ساختار داستاني براي اشاعة فريب . معطوف ساخته است

توجه بيشتر و دقيق ترِ پژوهشگران به كاربست داستان . در ميان آحاد مردم در قلمرو تبليغات تجاري را نقل كرديم

ملت افكار ه در اين وادي، دروغ و فريب، نه آحاد مصرف كنندگان، بلكه سرايي در روابط بين الملل از اين رو است ك

به بيان ديگر، انگيزة داستان سرايي در روابط بين الملل، . دولت ها را نشانه گرفته استعملكرد و موضع گيريِ ها و 

كنترل و سلطة هر ترويج و تبليغ كاالها يا خدمات براي جلب توجه قشر خاصي از جوامع نيست، بلكه دستيابي به 

چه بيشتر در تاراج دارايي هاي سرزميني (مثل معادن، آب و اراضيِ كشاورزي، منابع مالي، نيروي انساني و 

استعدادهاي برتر)، ايجاد فرصت هاي سودآور براي سرمايه گذاريِ خارجي و نيز گشودنِ بازارهاي مصرف به روي 
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مصنوعات صنعتي در كشورهاي جهان سوم است. و به واسطة حجم عظيمِ برد و باخت در اين بازيِ جهاني و 

احتمالِ شعله ور شدن جنگ و ديگر درگيري هاي مسلحانه بين كشورها، توجه صاحبنظران به كاربست داستان در 

از پيچيدگي بيشتري  زهدر اين حو روابط بين الملل از اهميتي باالتر و تحليل ايشان از داستان سراييِ ابزاري

در ادامه، براي تبيين بيشتر موضوع، مصداقي آشنا از كاربست داستان سرايي در روابط بين . برخوردار بوده است

اما كسب آگاهي در اين راستا از لحاظ ديگري نيز سودمند است؛ پيشتر، در بخش مرتبط با يافته . الملل را آورده ايم

ابزاري اشاره  مخاطبين در طراحي داستان هايِ» دانسته هاي قبليِ«ه نقش كليديِ هاي دانشمندان علوم اعصاب، ب

دانسته هاي «داستان هاي نافذ، مؤثر و ماندگارِ روابط بين الملل مصاديقي روشن از چگونگي استفاده از . كرديم

 - كشورها  تمردان در جميعو دوليعني عموم مردم  - در كنترلِ ذهني و رفتاريِ مخاطبينِ اينگونه داستان ها » قبلي

                                                                                                                    :را به دست مي دهد

تحده همانطور كه از اخبار بين المللي بر مي آيد، در چند سال اخير مناقشة تجاري و سياسي بين دو كشور اياالت م

بخش قابل توجهي از اخبار راديو و تلويزيون و برنامه هاي تحليلي اين رسانه ها به اين . و چين باال گرفته است

دولت چين با اتخاذ سياست هاي : خطوط اصلي اين داستان بدين شرح است. داستانِ پر تنش اختصاص يافته  است

اي دست يافته و بيم آن مي رود كه موازنة قدرت به نفع فعال در عرصة توسعه و تجارت به موفقيت هاي بي سابقه 

و از آنجاييكه هيئت حاكمه در اياالت متحده حاضر به از دست دادن . اين كشور و به ضرر اياالت متحده تغيير كند

در روند  ،رتبة اول كشور خود در اقتصاد، سياست و قدرت نظامي نيست، مي كوشد كه با اتخاذ تدابيري بازدارنده

                                                                                     . شد و شكوفايي اقتصاد چين خلل ايجاد كندر

بسياري از مردم كه از وجود داستان سرايي ابزاري در روابط بين الملل بي خبرند، اخبار مناقشة آمريكا و چين را در 

اين در صورتي است كه تا . آن را بخشي از واقعيت كنوني جامعة جهاني مي پندارندهمين حد باور مي كنند و 

چندي پيش قصه اي مشابه بر سر زبانِ مخبران و روزنامه نگاران جهان بود و مكرراً تكرار مي شد و آن داستانِ 

و در نتيجه تهديدي  شدردي، ژاپن كشوري رو به ميال 1990آغاز دهة تا . مناقشة بين دو كشور آمريكا و ژاپن بود

پژوهشگرانِ داستان شناسي در روابط بين الملل معتقدند كه اين داستان . جدي براي اياالت متحده توصيف مي شد

را روشن كند، به منظور اثرگذاري بر ) يا آمريكا و ژاپن(ها بيش از اينكه روابط بين دو كشور آمريكا و چين 

                                30.طراحي و اشاعه يافته اند) در عرصة بين الملل(و خارجي ) در آمريكا(مخاطبين داخلي 

 - متا «يا ( 31»داستان اصلي«براي درك بهتر ماهيت ساختگيِ اين گزارشات بايد به تمايزي كه اين پژوهشگران بين 

در روابط بين الملل تعريف كرده اند توجه  34»ضد داستان ها«و  33»داستان هاي سطح پايين تر«و ) 32»داستان

داستان هاي سطح پايين تر، . در بحث داستان سرايي ابزاري است» دانسته هاي قبلي« متا داستان معادلِ. كنيم

مخاطبين از روابط بين دولت ها » دانسته هاي قبليِ«يا همان (داستان هايي فرعي اند كه در چارچوب متا داستان 

 - و ضد داستان ها، روايت هايي هستند كه توسط مخالفانِ داستان هاي فرعي . و نقل مي شود ساخته) و كشورها
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غالب ضد داستان ها توان كافي براي . گفته مي شود  -كه هر از چند گاهي با ويرايشي جديد بازنشر مي شوند

گرفتارند و به نوبة  داستانمتا معلوم كردنِ ماهيت جعلي داستان هاي فرعي را ندارند چون خود نيز در چارچوبِ 

                                                                      . خود، خواه نا خواه، بر رسوخ و باور پذيري آنها مي افزايند

در تحليل : نظري دقيق تر بيفكنيم» آمريكا بر عليه چين«براي توصيف روشن تري از اين مفاهيم، به داستان 

سانة خود، پژوهشگران پي برده اند كه گزارشات رسمي در مورد مناقشات دو كشور از نوع داستان هاي فرعي كارشنا

. قديمي و تاريخ گذشته از روابط بين الملل تدوين شده و از اين رو فاقد اعتبارند» متا داستاني«اند كه در چارچوبِ 

از سياست بين الملل مي » وستفالي«لل را تعبيري ايشان برداشت نامعتبر عامة مردم در مورد روابط بين الم

و چون تعبير وستفالي از روابط بين الملل نامعتبر است، هر گونه داستان فرعي يا ضد داستان كه در اين  35.خوانند

اما در عين حال، تا زماني كه برداشت وستفالي در اذهان جهانيان . چارچوب ساخته مي شود نيز فاقد اعتبار است

اشد، داستان سرايانِ سياست خارجي آمريكا، براي كنترل ذهني و رفتاريِ مخاطبين داخلي و خارجي خود، غالب ب

     . در گزارشات خود به همين برداشت نامعتبر استناد مي جويند و داستان هاي خود را نافذ و قابل باور مي سازند

 ين است كه ما دولت ها را كماكان بازيگران اصلي در از مناسبات بين الملليِ امروز ا» وستفالي«منظور از برداشت

اين در صورتي است كه صاحبنظران و ناظران آگاه، بازيگران ديگري را در واقعيت كنوني . پنداريممي عرصة جهاني 

روابط بين الملل دخيل مي دانند كه بسيار نافذتر و مؤثرتر از دولت ها در اعمال قدرت و تعيين عملكرد ملت ها 

اين بازيگران كم و بيش ناشناخته مانده اند چون توجه عمومي بر برداشت وستفالي باقي . يفاي نقش مي كنندا

از اين رو در ادامه، به طور خالصه، . مانده و قادر به تشخيص جامع تر جامعة جهاني و بازيگران مختلف آن نيست

سپس بازيگران قدرتمند كم شناختة روابط بين  ابتدا به توصيف پيشينة تاريخيِ برداشت وستفالي مي پردازيم و

                                                                              . الملل را با استناد به منابع موجود معرفي مي كنيم

ورهاي اروپايي ميالدي بين كش 1648 كه در سال اشاره داردتاريخساز بين المللي و به پيماني » وستفالي«كلمه 

به ) و دولت هاي آنها(سال جنگ مذهبي در آن قاره پايان داد، كشورها  30ه طبق مفاد اين پيمان كه ب. بسته شد

اعضاي اين پيمان موافقت كردند كه كشورها داراي حقوق برابرند و . عنوان واحدهاي سياسي مستقل پذيرفته شدند

امروزه، پس از گذشت . و حق دخالت در امور يكديگر را ندارندتعيين كنند خود حق دارند كه سرنوشت خود را 

ن، حقوقي كه در پيمان وستفالي براي كشورها تعريف و تضمين شده پايه و اساس كليه پيمان هاي قر 4نزديك به 

سازمان هاي بزرگ بين المللي چون اتحاديه اروپايي و سازمان ملل متحد بر اساس . بين المللي به شمار مي آيد

                    36.مين برداشت از حقوق كشورها و استقالل سياسي آنها در ارتباط با يكديگر پايه گذاري شده انده

در  ي كشورهاو از ميان رفتن مرزها 37»جهاني سازي«اما اين برداشت از رابطة بين كشورها، پس از ظهورِ پديدة 

امروزه، بيش از اينكه پيمان هاي رسمي بين دولت ها تعيين . امور تجاري و اقتصادي، كامالً بي اعتبار شده است
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. اند يكنندة تعامل بين كشورها باشد، بازيگراني غير دولتي عامل رخدادهاي بزرگ در عرصة توسعه و تجارت جهان

اين شركت ها كه با نام هايي . ت هاي صنعتي بزرگ جهان اند، شركدر اين عرصه بازيگرانِ غير دولتي اثرگذارترينِ

نيز شناخته مي شوند غالباً مؤسس سازمان هايي هستند » شركت هاي چند مليتي«و » شركت هاي جهاني«چون 

اين بنيادها، اهرم دخالت شركت هاي صنعتي بزرگ در . معرفي مي كنند 38»بنيادهاي بشر دوستانه«كه خود را 

و نفوذ گسترده در عرصة  مالي برخورداري از منابع عظيم 39.لل و در حكمرانيِ كشورها قرار گرفته اندروابط بين الم

سياسي كشورهاي توسعه يافته از يك سو و تواناييِ بي سابقة اين بنيادها در ايجاد مشاركت بين دولت ها، دانشگاه 

ازمان ها را به يكي از كليدي ترين كنشگرانِ ها، مؤسسات پژوهشي و سازمان هاي بين المللي از سوي ديگر، اين س

پيشتر، گزارشات مستندي به زبان فارسي در مورد نقش اين بنيادها در  40.تغيير و توسعه در جهان بدل كرده است

توسعة نظام سلطه در سال هاي پيش و پس از جنگ جهاني دوم منتشر شده و نيازي به تكرار جزييات آنها در اين 

يكبار به  سال 15 ا در اينجا همين گفته بس كه طرح هاي توسعه سازمان ملل متحد كه هرام 41.مقدمه نيست

، با نظارت و حمايت اين بنيادها طراحي شده نام گرفته است »2030 سند«كشورهاي جهان ابالغ مي شود، مثل آنچه 

، مؤسسات پژوهشي، گاه هااز ديگر حوزه هاي دخالت اين بنيادهاي ثروتمند و قدرتمند، دانش 42.و اجرا مي گردد

و اتاق هاي فكر اند كه بر افكار عمومي و افكار نخبگاني در كشورهاي مختلف اثرگذار بوده  شبكه هاي دانش بنيان

                                                             43.است و از اين طريق فشار الزم بر سياستگذاران اعمال مي گردد

بين آمريكا و چين بايد اضافه كنيم كه با ظهور جهاني سازي، سرمايه گذاري هاي  ساختگيا مناقشة درارتباط ب

از سوي ديگر،  44.به وجود آمده است از سوي شركت هاي بزرگ صنعتيِ غرببسيار كالن خارجي در كشور چين 

عالوه . شركت هاي بزرگ چيني هم به نوبة خود اقدام به سرمايه گذاريِ مستقيم در اياالت متحده و اروپا كرده اند

بر اين، با خريداري اوراق قرضة دولت آمريكا، چين سعي كرده است كه هر چه بيشتر سرنوشت اقتصاد خود را با 

پس به . ة اقتصادي اين دو كشور در گرو رونق اقتصادي يكديگر استاز اين رو، آيند 45.سرنوشت دالر گره بزند

محض اينكه برداشت وستفالي از روابط بين الملل كنار گذاشته شود، متوجه مي شويم كه اقتصاد كشور اياالت 

متحده و كشور چين از هم جدا نيست و منافعِ صاحبان صنايع بزرگ كه از هر دو طرف در سرزمين يكديگر سرمايه 

آمريكا «و دقيقاً به همين دليل داستان . گذاري كرده اند با هر گونه تزلزل در اين دو اقتصاد بزرگ متضرر مي گردتد

                                                          .كه مكرراً از رسانه ها پخش مي شود فاقد اعتبار است» بر عليه چين

عمومي كه در افكار بين المللي از اين داستان حاصل  يجنجالِ رسانه اي و تنشپس انگيزة ايجاد جار و : پرسش

شده چيست؟ چرا بايد دو اقتصاد بزرگ جهان يكديگر را تهديد و تحريم كنند و عالوه بر اين، با مانورهاي نظامي، 

                                                                                       قدرت نظامي خود را به رخ يكديگر بكشند؟ 

كه اين وجود دارند مخاطبيني  به بيان ديگر،. براي اينكه اين داستان داراي مخاطبين داخلي و خارجي است: پاسخ

باور مي كنند و ) يعني همان برداشت وستفالي از روابط بين الملل(خود » دانسته هاي قبلي«داستان را بر اساس 
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طالب  جهاني ايجاد اين تنش در افكار عموميِ با) شركت هاي بزرگ جهاني(= همان مي كنند كه بازيگران اصلي 

به اين سو، مردم  1980 از اوايل دهة. ور آمريكا هستندمخاطبين داخلي اين داستان رأي دهندگان در كش. آن اند

دانند كه شركت هاي بزرگ ايشان مي . آمريكا شاهد ناپديد شدن ميليون ها شغل در سرزمين خود بوده اند

كه قبال براي توليد مصنوعات خود در آمريكا فعاليت مي كردند، براي كسبِ سود بيشتر از نيروي كار آمريكايي 

از سوي ديگر، كسب و كارهاي توليدي كوچك در . ور چين و ديگر كشورهاي شرق آسيا كوچ كرده اندارزان، به كش

آمريكا نيز شاهد هجوم كاالهاي وارداتي ارزان از چين بوده اند، كاالهايي كه بازار را براي توليدات محلي نابود كرده 

ان به برداشت وستفالي در روابط بين الملل مردم عادي در آمريكا، مثل مردم عادي در ديگر كشورها، كماك. است

از اين رو، ايشان . باور دارند و به طور كلي از پديدة جهاني سازي كه علت اصلي اين تغييرات بزرگ است غافل اند

عموماً شركت هاي صنعتي بزرگ و بنيادهاي تابع آنها را مسئولِ دشواري هاي اقتصادي خود نمي دانند بلكه دولت 

هاي بنگاه ا عامل به وجود آوردنِ مسايل حادي چون بيكاري گسترده، كاهش دستمزدها، ورشستگيِ و ملت چين ر

مستعد براي نامزدهاي  حاميانيو بدين صورت، ميليون ها آمريكايي، . خرد و ركود مزمن در كشور خود مي شناسند

سياست هاي تجاري در ارتباط با  انتخاباتي اي مي شوند كه نه تنها خود را ضد چين معرفي مي كنند بلكه تغيير

                                                                       . قرار مي دهنداين كشور را هدف اصلي دولت آينده خود 

از پايان جنگ جهاني دوم تا . ، شنوندگان مستعدي دارد»آمريكا بر عليه چين«در سطح بين المللي نيز، داستان 

دولت آمريكا، با حمايت كامل از صنايع بزرگ و فعاليت هاي سلطه جويانة آنها در عرصة جهاني به احساسات  كنون،

در  و نظامي سياسي ،اينكه در جهان، قطبي صنعتياز اين رو، . منفيِ گسترده اي نسبت به خود دامن زده است

ر جذاب است كه نوري از اميد در بين هيبت كشوري خلقي و انقالبي مثل چين قد علم كرده است داستاني بسيا

غافل از اينكه هدف مشترك همة . كشورهايي كه در جستجوي شركاي تجاري قابل اعتماد اند ايجاد كرده است

برپا  - يعني شركت هاي صنعتي بزرگ، چه آمريكايي، چه اروپايي و چه چيني  - بازيگران اصليِ بازيِ جهاني سازي 

هدف تجارت جهاني حفظ جريانِ جابجايي مواد اوليه، مصنوعات ساخته و . ي استنگه داشتنِ نظامِ تجارت جهان

پس اگر . از مرزها بدون كمترين مقاومت از سوي مقررات و قوانين ملي كشورهاست هاي كالن شده و سرمايه

كا با دولت چين متحد شود و كشوري از كشورهاي جهان سومِ آسيب ديده از سياست هاي خارجي دولت آمري

قرار دهد، كماكان در راستاي ) و نه آمريكايي يا اروپايي(خود را در اختيار شركت هاي چيني ارايي هاي سرزميني د

                                                                     . اهداف سلطه جويانة شركت هاي بزرگ قدم برداشته است

به عنوان جنجالي رسانه اي، بستر سازِ كنترل ذهني » آمريكا بر عليه چين«پس مي بينيم كه چگونه داستان 

مخاطبين داخلي در آمريكا و در خارج از آن كشور مي شود و نهايتاً به رفتارهايي از سوي اين مخاطبين مي انجامد 

ي كند و هم كه هم سياست هاي حافظ منافع سرمايه داران بزرگ و تجارت جهاني در كشور آمريكا را تقويت م

در سياست داخلي، رأي  ؛كشورهاي ضعيف جهان را در خدمت تجارت جهاني و كارگزارانِ ميلياردرِ آن قرار مي دهد
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 دهندگان در آمريكا به نامزدهايي رأي مي دهند كه به چين مي تازند، و در عرصة بين المللي، كشورهاي ضعيف

به سوي چين سوق پيدا مي  ،پيدا كردنِ متحدي قابل اعتماد با دلخوشيِ ،سرخورده از سياست هاي خارجي آمريكا

سوم متحد چين، به صالح اما متأثر از اين داستان جعلي، نه رأي دهندگان در آمريكا و نه كشورهايِ جهانِ . كنند

چون با قدرت گرفتن هرچه بيشتر صنايع بزرگ و صاحبان آنها، هم از توان مردم آمريكا در . مي كنندخود عمل 

مشاركت مردم ساالرانه در سياستگذاري هاي داخلي آن كشور و هم از توان كشورهاي جهان سوم براي مقاومت در 

                                                  .برابر زورگويي هاي قدرتمندان جهان در عرصة بين المللي كاسته مي شود

داللت دارد، » آمريكا بر عليه چين«ني كه بر ابزاري بودنِ داستان چرا با وجود تمام شواهد موجود در اقتصاد جها

استتار جعلي بودنِ اين داستان به حدي ماهيت داستاني اخبار مرتبط با اين دو كشور از نظرها مستور مانده است؟ 

 45 و 44هاي يادداشت از آن در گوشة كوچكي اگر حتي با وجود مجموعه اطالعات دقيق و مستندي كه است كه 

 د كه اين مناقشة جنجالي را واقعيكماكان خوانندگاني باشنتعجب آور نخواهد بود كه ، ارائه شده نوشته همين

تأثير داستان به قدري است كه نه . دليل اين مستوري و ناباوري خود از نشانه هاي قدرت داستان است. بپندارند

تنها توجه مخاطب را به خود معطوف مي سازد بلكه آنچه از باور، فكر و احساسات كه از طريق آن به ذهن او القا 

درت داستان غافليم چون اين قدرت از جنس قدرتي نيست ما عموماً از ق. و ماندگار مي كند» چسبنده«مي شود را 

يا  يا گروهي(كه با آن آشنايي داريم، همان قدرتي كه غالباً به شكل اعمال زورِ آشكار براي مجبور كردنِ كسي 

قدرت . به انجام كاري كه ميل او نيست يا محروم كردن كسي از چيزي كه متعلق به اوست متجلي مي شود) ملتي

نوعي از قدرت كه قادر است، . كه قادر به كنترل ذهني و رفتاري مخاطب است ياز نوعي ديگر است، از نوعداستان 

را  رفتار اوو انديشه و گزينه هاي موجود براي  تغيير دهدتوجه مخاطب را عمال زور، جهت و موضوعِ مورد بدون ا

و مي انديشد و انتخاب مي كند، در واقع خواست قدرتي كه قادر است به او چنين القا كند كه آنچه ا. محدود سازد

              46 .براي دستيابي به آنچه انتخاب كرده گام بردارداطمينان كامل خود اوست و او اين قدرت را دارد كه با 

 عمال قدرت از نوع اول رادر كشورهاي جهان سوم دغدغة دفاع در برابر او سياستگذاران مادامي كه جامعه نخبگاني 

به بيان ديگر، مادامي كه . است كردهدارند، بي خبري از قدرت از نوع دوم، اين جوامع را به شدت آسيب پذير 

اكثريت قريب به اتفاق جهانيان در بند برداشتي محدود و تاريخ گذشته از مفهوم قدرت باقي مانده اند، طراحان و 

مالِ قدرت به منظور همراه كردن جهانيان با اهداف مروجين توسعه و تجارت جهاني از شيوه هاي جديدي براي اع

و تا زماني كه ماهيت . خود بهره مند شده اند و از اين رهگذر بر ثروت و قدرت خود در سطحي بي سابقه افزوده اند

سيستمي و داستانيِ اين شيوه هاي اعمال قدرت ناشناخته بماند، تأثير ويرانگرِ سيستم هاي تحميلي و داستان هاي 

                                                                     47 .يبكارانه بر اذهان و رفتارهاي جهانيان باقي خواهد بودفر
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  هاي ابزاري در برابر داستان مقاومت

نمي شكي باقي  ،و خطاب به داستان نويسانِ تازه كار به قلم يكي از داستان سرايان حرفه اي عصر ما ،متن زير

يعني . استفاده از داستان براي كنترل ذهني و رفتاري جهانيان حدس و گمان نيست بلكه واقعيت داردكه  گذارد

قتي علمي مورد مطالعه قرار گرفته و كاربردي شده كه با د ،در قالب داستانو چيزي به لطافت كالم  ،هم اكنون

خواهيد خواند  در اين مطلب .جهان ايفاي نقش مي كندبه عنوان يكي از قدرتمندترين اهرم هاي قدرت در است، 

كنترل جلب توجه و  ايبر ،مخاطب» دانسته هاي قبليِ«و  »ساختار داستاني«نويسنده چگونه بر بهره گيري از كه 

                           .را قابل پيش بيني و كنترل مي داند جهانيانتاكيد دارد و از طريق داستان، رفتار  اواحساسي 

 استتارديپلماتيك و غير زننده براي  اناتيبيو نظاير اينها » رفتاري پيش بيني« ،»كنترل ذهني«چون  عباراتي

نيز » رفتاريپيش بيني «معني نيست و » فريب«كنترل ذهني چيزي جز معني . اندحقايقي زشت و دردناك 

داستان  و اجبارِدر برابر فريب براي مقاومت  ه هاييآيا را. اسارت بار نيستبه رفتاري مخاطب » اجبار«چيزي جز 

                                                                          :پاسخ به اين سؤال مثبت است؟ وجود داردهاي ابزاري 

 1) در استفاده از انواع رسانه ها، آگاهانه عمل كنيم.
 2) از بازگو كردن داستان ها به ديگران جداً خودداري كنيم .

 3) معلومات خود را به روز نگه داريم.
4) از اتكاي خود به رسانه ها براي دانستن و فهميدن بكاهيم و از وقت آزاد شده جهت افزايش ارتباط حضوري با 

. استفاده نماييم ديگران  

 
شويم كه مورد حمله قرار مي بايد ابتدا متوجه  »حمله«براي مقاومت و دفاع در برابر هر گونه توضيح بيشتر اينكه، 

ساز و كارِ از عمده اي  بخشاصحاب مقاومت در برابر فريب و اجبار رسانه اي اين است كه  اصليِ چالشِ. فته ايمرگ
 و يا حداقل را بهاو  مقاومتاحتمال  است تا مخاطب آسيبي است كه از آن متوجه پنهان نگه داشتنِ، داستاني فريبِ

همانطور كه پيشتر : داستان هاي جعلي وجود دارد براي شناساييِ روشن اما خوشبختانه محكي. به تأخير اندازد
اشاره شد داستان هاي اصيلِ به جا مانده از جوامع كهن و داستان هاي جعلي رسانه اي امروز داراي سه وجه 

       ،مشترك اند
توانايي براي جلب توجه مخاطب و نگهداشت آن، ) 1  
و) و در نتيجه، استرس(ايجاد نوعي ترس و واهمه ) 2  
.مخاطب به سوي احساس يا رفتاري خاص تشويقِ) 3  

و هم در داستان  و بوميترس، واهمه و دلهره از جمله احساساتي است كه هم در داستان هاي اصيلِ  اگر چهاما 

: امروز است رسانه ايداستان هاي در انحصار تنها زير،  احساساتايجاد ، مخاطب بروز مي كند در ابزاريِ امروزهاي 
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افسردگي، حقارت، خودكم بيني، حسادت، حسرت، نااميدي، ناتواني و بي-  چارگي.48 پس گام اولِ مقاومت در برابر 

 فريب و اجبارِ داستان هاي جعلي اين است كه از رسانه ها، آگاهانه استفاده كنيم.                                          

و غير ( دريافت اطالعات از فضاي مجازيدر هنگام اينكه يعني چه؟ يعني رسانه ها  از» استفاده كردنآگاهانه «) 1

و كتاب  مقاله، مصاحبه، گزارش ،اخبارچه در قالبِ و كليپ و  ، عكسفيلمچه به شكل  - )منابع چاپيمثل  ، مجازي

- فعاالنه و هوشيارانه نظاره گر احساسات خود باشيم. در هنگام دريافت هر يك از اين اطالعات از خود بپرسيم: اين 

اگر  ؟دنزمي در من دامن ) يا احساساتي( يچه احساسبه  ...و اين خبر، اين مصاحبه، اين پويانمايي كليپ،

، مطمئن باشيم كه يأس آور و بازدارندة باالست احساسات مونه ازنم منطبق بر يك يا چند يي كه داراتاحساس

داستاني ابزاري را تجربه مي كنيم. اينگونه استفادة آگاهانه از رسانه به ما كمك مي كند كه به محض رصد هر يك 

به آگاهانه از ادامة خواندن، شنيدن يا تماشاي داستان بپرهيزيم و توجه خود را در خود  منفياز اين احساسات 

خود و وقتي كه صرف آن مي كنيم را بدانيم و آن را خرج داستان » توجه«قدرِ . معطوف سازيم ترمفيد فعاليتي

با حفظ آگاهي و هوشياري نسبت به ما . هايي نكنيم كه هدفشان چيزي جز فريبِ ذهني و اجبارِ رفتاري ما نيست

و در برابر انجام اقدامات به تدريج بيفزاييم خود » خودشناسي«و » خودآگاهي«بر ميزان  قادريماحساسات خود 

غالباً  واكنشي يكي از اين اقدامات. مقاومت كنيمتوسط اينگونه داستان ها واكنشي برخاسته از احساسات القا شده 

                                                                                   .بازگو كردن داستان هاي ابزاري به ديگران است

2) گام دومِ مقاومت اين است كه وقتي متوجه بروز احساسات منفي در درون خود شديم، از بازگو كردن داستان به 

ديگران جداً خودداري كنيم. فراموش نكنيم كه ماندگاري و چسبندگي از جمله ويژگي هاي داستان هاي نافذ و 

كه نه و موفق شناخته مي شود وقتي به هدف خود مي رسد  رسانه اي داستانِيك . به شمار مي آيد رسانه اي موفقِ

ترغيب  ديگرانرا به بازگو كردن آن به  اوتنها توجه مخاطب را جلب كند و او را تا به آخر با خود نگه دارد، بلكه 

دهان در جامعه منتشر به صورت دهان به داستاني  مستتر در ساختارِ از اين طريق است كه اطالعات نفوذيِ. نمايد

ملتي كه گرفتارِ نااميدي، . و بخشي از آگاهي عمومي مي شود و جلوه اي خودجوش به خود مي گيرد مي شود

منابع (= دارايي هاي مشترك متوجه تاراج  كمتر، ه استعمومي شد چارگيِ -حسرت و خود كم بيني و بي ، حقارت

 دانش، فناوري ها و براي توليد بوميمتوجه استعدادهاي  كمترو  .گرددمي  هبيگان خودي و خود توسط )طبيعي

 پايبندي بهحفظ ، ضمن است قادرخود  ميهنبراي حفظ فرهنگ و  كمترو  49.برتر مي گردداصيل و مصنوعات 

بدون واهمه از اقدامات تالفي جويانة با قاطعيت و ، در عرصة جهاني خود سرزمينمردم و يِ حامي منافع ها سياست

قدرت ها، به پيمان هاي  نهانسازمان هايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و تهديدهاي آشكار و 

                                                                                                                       .بگويد» نه«نابرابر 

3) معلومات خود را به روز نگه داريم. قطعاً تالش براي روزآمد نگه داشتنِ معلومات مستلزم مطالعه مستمر است. اما 

 متون ابزاري اند، مطالعة داستان هايِ بهمشكوك به آلودگي  از آنجاييكه بسياري از منابع، از جمله كتب و نشريات،
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الزم هست اما كافي نيست.50 براي به روز نگه داشتن آگاهي خود، بايد بياموزيم كه مشاهده كنيم. و اين «مشاهده 

كردن» يعني اينكه بدون در نظر گرفتن تحليل هاي كارشناسي، مستقيماً و مستقالً، به رخدادهايِ مختلف در 

روستا، شهر، كشور و سرزمين خود و در سطح جهاني توجه كنيم و پيرامونِ ارتباطات احتمالي بين اين رخدادها به 

طور مستمر بينديشيم. اين روش مشاهده را «تفكر سيستمي» مي نامند. بينش و تفكر سيستمي به ما كمك مي 

كند كه داستان واقعي عصر خويش را با انديشيدن در مورد ارتباط بين رخدادهاي مختلف سياسي، اقتصادي، 

                  51.را نخوريم ساختگيو زيست محيطي زمان خود بفهميم و فريب داستان هاي  ، تكنولوژيكيفرهنگي

4) گام مهم ديگرِ مقاومت در برابر فريب رسانه اي اين است كه به طور كلي از اتكا به رسانه ها براي دانستن و 

فهميدن بكاهيم. عشق به دانستن بخشي از فطرت بشري است و ما نمي توانيم از تالش براي دانستن و فهميدن 

كاربران با اين فضا شيفتگي سواي جلوه هاي جذاب، متنوع و چشمگيرِ گرافيك فضاي مجازي، . دست برداريم

گوشي  مثل دست و پاگير دستگاهيا م بسياري ازاينكه . دارد ستنانسان ها به دان فطريريشه در تمايل  عمدتاً

و رضايتبخشي  به واسطة احساس خوب حمل مي كنيمسو و آن سو  همراه را همواره با خود با اينهوشمند تلفن 

متصل  -يعني جامعه بشري در سراسر دنيا  -ما از اين طريق خود را به موجودي بزرگتر  ؛است كه به ما مي دهد

تحت ندارد، به شدت  يمشخصبا اينكه مركز  وسيعمجازي ي اما فراموش نكنيم كه اين فضا. مي كنيم اسحسا

گي هاي اين پيچيديك جنبه از  تنها ابزاريانتشار داستان هاي . است )محدود كننده(=  كنترل كنندهرصد و 

به نام  پديده اي بي سابقهفضاي مجازي امروزه محور . استكاربران  براي كنترل ذهني و رفتاريِ كم شناخته فضاي

به ما احساس همواره نزد ماست و كه  يو اين يعني گوشي هاي هوشمند قرار گرفته است» اقتصاد توجه«

ما و  »توجه«رصد توانمندي و متصل بودن به اطالعات و معلومات بشري را مي دهد، در واقع ابزاري قدرتمند براي 

و به جاي  توجه نكنيمافع ما را شامل مي شود نم هايي كهچيزتا ما به است به شيوه هاي مختلف آن  محدود كردنِ

 52.است ،و خدمات هافروش كاال، يعني داستان سرايان و كارفرمايان آنهاهدف غايي آن به چيزهايي توجه كنيم كه 

ديگر توانايي  يو از سوو گوشي هاي هوشمند قبال توده ها از فضاي مجازي استاز يك سو پس مي بينيم كه 

به شرايطي به وجود آورده كه در اين فضا رفتار كاربران دقيق  تكنولوژيكيِ روزافزونِ طراحان توسعه در نظارت

داده «در معرض وارد اين فضا مي شود، از اطالعات كه هر آنچه . است جوامع كاسته شده حريم خصوصيشدت از 

مي  قدرتمندان اهداف تجاري و سياسيِكنترل توجه ما در راستاي قرار مي گيرد و قابل استفاده براي » كاوي

                                                                                                                                   53.گردد

وجود دارد كه  امن تر، مطمئن تر و سودمندتريبراي ارضاي نياز فطري به دانستن و فهميدن راه هاي  خوشبختانه،

طي قرون اين راه ها شيوة اصلي مشورت و تعاون در . است زمان يافتة تجارت جهانيفريبكاريِ سا نظارت و عاري از

و همشهريان، سايگان گردهم آيي هاي خانوادگي، فعاليت هاي اجتماعيِ محلي با هم. جوامع تمدني بوده است

محلي،  جامعهپربار براي پي بردن به شرايط كنوني ، صميمي و خصوصي، فرصت هايي دوستان گفتگو با همكاران و
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به مراتب به واقعيت نزديك تر  شركت كنندگان در اين گردهمايي ها آموخته هاي. به وجود مي آورد يو جهانملي 

مطمئنأ توجه كردن به تجارب زندگيِ خود و ديگر  .به دست ما مي رسد ابزاري تا آنچه از طريق داستان هاي است

كه اهالي روستاها و محله هاي شهري با آن دست به گريبان اند يكي از  اشتراكات مسايليشهروندان و دقت در 

هر گونه همفكري  چرا كه دنمي سازمنحرف  هاموارد عمده اي است كه شبكه هاي اجتماعي ما را از پرداختن به آن

 يِو سرافراز توانمندي ،خوداتكايي ،كه بر خودباوري محلي و همكاريِ جمعي براي حل موفقيت آميز مسايل

 با اجتناب ازبي ترديد، . داستان سرايان امروز مغايرت دارد هدف غاييمي افزايد با در سطح محلي و ملي شهروندان 

شرايط شهروندان از حضوري و هدفمند،  تعامالتاين در  دريافت شده از فضاي مجازينفوذيِ  اطالعاتبازگو كردنِ 

، آماده تر مشترك اجتماعي و سرزميني خودرفع مشكالت  جهتو براي همدلي و همفكري  محلي خود آگاه تر

                                                                                      .  ان شاء اهللا .و فعال تر خواهند بود مصمم تر
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تأثير نافذ داستان بر مغز انسان

خالصه اي از تحقيقات اخير

به قلم
كندال هيوِن

قصه گو/ نويسنده / مشاور
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:از دو واژه ساخته شده» قصه گفتن«

قصه

و 

گفتن
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مي گوييم چگونهاينكه ما 

.كه مي گوييم مؤثرتر است آنچهاز 

وقتي قصه مي گوييم،

 

 

 

  



 

18 

 

 

ساختار داستاني، به همين خاطر رعايت دقيق

قصه گفتن

.را آسان مي كند
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.را بهتر بشناسيممعماري و ساختار داستاني 

:  ساختار داستاني از دو جهت تعيين كننده است

مخاطب چه مي شنود

و 

. شما چه مي گوييد
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...فراموش نكنيم كه داستان

ذهن شنونده در 

!رخ مي دهد
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...مي گوييدشما به بيان ديگر، داستان هايي كه 

ذهن مخاطب در 

.تجلي مي يابد
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به همين دليل

اينكه آيا داستان شما
است،قابل فهم 

است،يادماندني به 
است،يادآوردني به 

مي شود تفسيرو يا اينكه چطور 
همگي

ذهن مخاطب در 
.مشخص مي شود
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قصه گويي  و فراموش نكنيم كه در

وظيفة شما فراهم كردنِ بهترين و به روزترين اطالعات 

.نيست 
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همچنين وظيفة شما

اين 

 نيست

كه داستان خود را مثل آگهي هاي بازرگاني براي عموم پخش  
 .كنيد
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پس وظيفة شما چيست؟

كاري كنيد كه 
خاصي از مخاطبين، اطالعاتي را كه از طريق قصه به ايشان مي گروه 

بندندبه كار  وبه خاطر بسپارند  ،بفهمندخوبي رسانيد را به 

تا

باورها، گرايش ها، ارزش ها و رفتارهاي 
.آنان تغيير كند 
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مي خواهيد كه به ذهن مخاطب داستانيو اين يعني شما 

 .بچسبد
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قصه گويياقتصاد 
. كنيد نفوذتا در ذهن او بخريد مخاطب را توجه شما مي خواهيد 

به شماست  پرداخت توجه و مخاطب فقط در صورتي مشتاقانه آماده به 
. باشد جذابكه داستان شما است 

:مخاطب، داستان شما بايددرگير كردنِ براي 
معني دار باشد، -

يكي از ارزش هاي انساني باشد و] حداقل[مبلغ  -
. به نحوي با زندگي كنوني او مربوط باشد -

.داستان شما نخواهد شددرگيرِ اگر شنونده اين سه چيز را دريافت نكند، 
. پولِ رايج فرآيند آموزشِ مخاطب و تغيير رفتار اوست توجه
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مخاطبدرگير كردن 
. در ذهن اوست نفوذو  توجهكليد دستيابي به 

  توجهبدهيد، او با  جذابشنيدني هاي مخاطب تا زماني كه به 
.خود به شما خواهد پرداخت

شد، شما با او همان مي كنيد كه بايد  درگير و وقتي مخاطب 
.مي دهيد تغييرمي كنيد و رفتارش را  نفوذدر ذهنش . بكنيد
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شنونده يعني چه؟درگير كردن 
او احساساتو  حواسيعني جلب  

يعني چه؟ توجه
ذهن بر چيزي تمركز مستمريعني 

خود  درگير) احساسيحسي و از نظر (مخاطب را  توجهقادر است داستان 
.ببخشد استمراركند و به آن 

مخاطبدرگير كردن 
. در ذهن است نفوذو  توجهكليد دستيابي به 
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يعني چه؟نفوذ 
يعني تغيير نگرش ها، باورها، ارزش ها، دانسته ها و رفتارها

. هدف غايي برقراري ارتباط قصه گو با مخاطب است نفوذ

  امكانپذيررا تضمين نمي كند، اما آن را  نفوذشنونده درگير كردنِ 
.مي سازد

مخاطبدرگير كردن 
. در ذهن است نفوذو  توجهكليد دستيابي به 
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علم داستان
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سال قصه گوييِ شفاهي مسلما سابقه بيشتري در تعامل  150000
.و ارتباطات بشري دارد تا خواندن و نوشتن

و معني اين تاريخ شناسي در ارتباطات انساني چيست؟

، سلسله اعصاب ما به داستان بهتر جواب مي  نظر تكاملييعني اينكه از 
.دهد تا به سخنراني، خطابه و كتابت

در ذهنِ مخاطب،  ماندگاري بيشتر و انتقال بهتر اطالعات يعني براي 
اطالعات ما از هر نوع كه باشد، چه علمي و فلسفي، چه آمار و ارقام،  

چه تاريخ و چه باورهاي اخالقي و ارزشي،
! باشدبه شكل داستان آنچه مخاطب مي شنود بايد 
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:طور ديگري بگويم

مغز ما براي اينكه 
بفهمد

و 
بسپاردبه خاطر 

برقرار مي  ارتباط خود آموخته هاي جديد بين دانسته هاي قبلي و 
. كند

آن را به  بفهمد، خود را و اين يعني، ذهن ما قبل از اينكه چيزي 
. بدل مي كندالگويي داستاني 
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:الگوي داستانيفهم از طريق 

اگر انسان نتواند بين آن چه مي داند و اطالعات جديدي كه  
دريافت مي كند ارتباط برقرار كند

 توجه

. نمي كند
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اطالعات ناقصمغز و 

. اما اطالعاتي كه ما در مورد جهان پيراموني دريافت مي كنيم هرگز كامل نيست

ناقصي بين جزييات اطالعات همواره شده كه خود بتواند  طراحيبه همين خاطر مغز ما طوري 
.تصميم بگيردو  بفهمدارتباطي معني دار برقرار كند تا كند مي كه دريافت 

چگونه؟ 
با شاخ و برگ دادن به اطالعات دريافتي  - 
با فرافكني - 
با استنباط كردن - 
با ناديده گرفتن بخشي از اظهارات سخنران - 
با ظنين شدن به انگيزه ها و نيات سخنران - 
با نتيجه گيري هاي بي اساس - 
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مغز ما بر چه اساسي چنين مي كند؟

دانسته هاي قبليبر اساس 

يعني بر اساس 

 ذخاير قبلي از دانسته ها و تجارب در ارتباط با موضوع مورد نظر

 

 

 

  



 

37 

 

 

مادانسته هاي قبلي پس مجموعه 

:است كهفيلتري قدرتمند 
بين دنياي ذهن و دنياي بيرون قرار مي گيرد و  -
اطالعات ورودي را تغيير مي دهد تا قابل درك و معني دار شود، -

پس

اطالعاتي كه ذهن مخاطب مي فهمد الزاماً اطالعاتي نيست كه از دهان سخنران 
.   خارج مي شود

پس

چرا بايد بگذاريم كه ذهن مخاطب هر طور مي خواهد حرف ما را تفسير كند وقتي ما  
، از زحمت ذهنِ ساختاري داستانيخود در اطالعات نفوذي مي توانيم با ارائة 

؟ مخاطب بكاهيم و فهم و به خاطر سپاريِ اين اطالعات را براي مغز او آسان كنيم
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  براي فهم چيزها و به دانسته هاي قبلي ضرورت
خاطر سپردن آنها

ايجاد ارتباط بين دانسته هاي قبلي و اطالعات جديد در امر فهميدن و 
:به خاطر سپردن اين اطالعات، مطلقاً ضروري است

خودآزمايي

گروه مجزا به شما   7حرف از حروف الفبا را در  20در اساليد بعدي 
. نشان مي دهم

.كشد كه آنها را بفهميد و حفظشان كنيدببينيد چه مدت طول مي 
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در فهم و ياد سپاريخودآزمايي 

م     اسكك     ورن    اقرن      طين       هواك     سن   
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:خوب حاال سعي كنيد آنچه كه ديديد را به ياد بياوريد

به طور  (چند تا از حروفي كه ديديد را مي توانيد به ياد آوريد؟ 
.)تا از حروف به ياد افراد مي ماند 10ميانگين فقط 

مشكل ما در فهم و ياد سپاريِ حروفي كه ديديم از اينجاست كه فاصله 
و رعايت فاصله .  ما نيستدانسته هاي قبليِهاي بين آنها بر اساسِ 

كه كليدي است عاملي ها بين حروف بر اساس دانسته هاي قبلي 
. مي كندياد سپاري و  فهمآنها را قابل 

.حاال به اساليد بعدي نگاه كنيم تا متوجه منظورم بشويد

در فهم و ياد سپاريخودآزمايي 
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ماسك     كرونا       قرنطينه      واكسن   

م     اسكك     ورن    اقرن      طين       هواك     سن   

ببينيد، حروف همان حروف است، فقط فاصله هاي بين حروف را تغيير  
. دانسته هاي قبليبر اساس –داده ايم 

حاال فهميدن، به خاطر سپردن و به ياد آوردنِ اين حروف بسيار آسان 
؟آيا اينطور نيست. تر است

بين دانسته  ايجاد ارتباط  ودانسته هاي قبلي و اين قدرتي است كه در 
. هاي قبلي و اطالعات جديد وجود دارد
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مثالي ديگر -دانسته هاي قبلي اهميت 

:جمالت زير را در نظر بگيريد

. تام از هيمة آتش جانِ سالم بدر برد -
. بيل كليد برق را زد -

. فرانك با عصاي خود معجزه كرد -
.چارلز كشتي ساخت -
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به ياد جمله ازاساليد قبلي را مي توانيد حاال، چند 
؟بياوريد
اسم كسي كه كشتي ساخت چه بود؟

چه كسي كليد برق را زد؟

اگر چه ما  . اين اطالعات نيستندياد آوردن خيلي از افراد قادر به 
جمالت نداريم، اما بسياري از ما چون بستري  فهم مسئله اي در 

نسبت به اين افراد نداريم نمي توانيم به آساني  دانش قبلي از 
.اطالعات درك شده را به خاطر آوريم
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ببينيد چه اتفاقي . حاال من اسامي را عوض مي كنم
!مي افتد

. ابراهيم از هيمة آتش جانِ سالم بدر برد -
. توماس اديسون كليد برق را زد -
.موسي با عصاي خود معجزه كرد -

.ساختكشتي نوح  -

، آسان استاين جمالت بسيار حاال به ياد آوردن 
اينطور نيست؟آيا 
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داستان هاي خانوادگي و دانسته هاي قبلي 

وقتي در محفلي خانوادگي خاطره تعريف مي كنيم، خيلي از  
جزييات را جا مي اندازيم چون شنوندگان ما بسياري از اين  

جزييات را در مجموعه دانسته هاي قبلي خود دارند و نيازي به  
.تكرار آنها نيست
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طلسم دانستن

وقتي ما چيزي مي دانيم، تصور وقتي كه اين چيز را نمي دانستيم  
از اين رو ما به اشتباه تصور مي كنيم كه انگار  . دشوار است

اما  . مخاطبين ما هم خيلي از آنچه ما مي دانيم را مي دانند
همة گردهمايي هايي كه ما در آنها سخن مي گوييم، محفلِ  
خانوادگي نيست كه دانسته هاي ما با دانسته هاي مخاطبين  

.منطبق باشد

 

 

 

  



 

47 

 

 

 

درك  پس وقتي مي نويسيم يا سخنراني مي كنيم، براي اينكه 
، حتماً بايد بر اساس آنچه  به ياد سپرده شودو حرفمان شويم 
از قبل مي داند بنويسيم و سخن    خواننده يا شنونده كه 

.خودماننه بر اساس دانسته هاي قبلي . بگوييم

 

 

 

  



 

48 

 

 

ساختار داستاني

ساختار داستاني بذاته چنان است كه نه تنها به ما اجازه مي دهد  
را رعايت كنيم، بلكه بتوانيم اطالعات جديدي  ملزومات باال همة 

.را به طور هدفمند در پيام خود بگنجانيم

. استهمة ارتباطات انسانيِ مؤثر ساختار داستاني بن و اساس 

؟ چگونهمي پرسيد 
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نشان مي دهد كه تحقيق 

ساختار داستاني 
.را بسيار آسان مي كندياد آوردن و به  خاطر سپردنبه 

.اطالعات را بهبود مي بخشدفهم و درك 
را فراهم مي  دانسته هاي قبلي بستر فهم چيزها و ارتباط آنها با 
.كند

.ايجاد مي كند همدلي
.وادار مي كند توجهخواننده يا شنونده را به 

.را از طريق الگوهاي انساني بهتر جا مي اندازدمعني و منظور 
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چيست؟داستان 

چه چيزي موجب مي شود كه داستان تا اين حد به دل مخاطب  
؟ بچسبدو به ذهن او  بنشيند

چه 
... كه قصه گفته مي شوددر هنگامي 

 و چه

... تا مدت ها پس از اينكه قصه شنيده شد
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:نيستداستان از اينها هيچ يك 

مقاله -
سخنراني -
يادداشت -
دستور طبخ غذا -
يك بيت شعر -
گفتگو -
جك -
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آن  محتواي، منظورمان داستانوقتي مي گوييم 
.نيست

داستاني  ساختار مطلب، وقتي معني دار است كه داستان كلمة 
.باشد، يعني محتواي آن به صورت يك داستان بيان شود

.محتوا به مخاطب استوسيلة انتقال داستان، مؤثرترين 
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چرا؟

چون داستان

. هدايت مي كندتفسير اطالعات مخاطب را در چگونگيِ ذهن  -
.مي كندراهنمايي گوينده درك معني و منظور را در ذهن او  -
.اطالعات را كنترل مي كندبه ياد آوردن و ياد سپردن به  -
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در فرهنگ لغت داستانمعنيِ 

نقل يك يا چند رخداد واقعي يا خيالي را =  داستان
.داستان گويند
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 .او به مغازه رفت

آيا نقل اين رخداد واقعاً يك داستان را حكايت مي كند؟
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!نه، نمي كند

در فرهنگ لغت نه تنها درست نيست بلكه به   داستانپس معني 
كه وسيله اي قدرتمند براي انتقال  ساختار داستاني درك ما از 

. اطالعات به ديگران است چيزي نمي افزايد
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همانطور كه قبالً گفتم

اين است كه وظيفة ما 
مخاطب، اطالعاتي را كه از طريق داستان به او مي رسانيم را به خوبي

.به كار بندد وبه خاطر بسپارد  ،بفهمد

تا
. او تغيير كند باورها، گرايش ها، ارزش ها و رفتارهاي

در فرهنگ لغت به هيچوجه يادآورِ اين توانايي » داستان«تعريف 
.نيستساختار داستاني 
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.او به مغازه رفت
به مخاطب منتقل ساختاري داستاني حاال بياييم اين رخداد را در قالب 

. كنيم

و از اين رهگذر

...قصه گويي آشنا شويمعناصر هشتگانة با 

چه تأثيري بر ميزانِ  رعايت ساختار داستاني و در عمل ببينيم كه 
.داردما  حساساتاو  توجهاثرگذاريِ قصه بر 
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عناصر هشتگانة قصه گويي

1.
2.
هدف. 3
4.
5.
6.
7.
8.
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:هدف

قهرمان اصلي داستان چيست؟خواستة يا  نياز

قهرمان داستان، هدف
اين نيست كه

،مي كندچه 
، دست مي يابديا نهايتاً به چه چيزي 

بلكه
.مي كند جانفشانيو مي كوشد براي چه مي خواهد، او چه 
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شير . تهيه كندمقداري شير او به مغازه رفت تا 
.گرفت و به خانه بازگشت

پايان داستان 
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عناصر هشتگانة قصه گويي

1.
2.
هدف. 3
4.
اختالفات و مسايل . 5
6.
7.
8.
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طور به شود، حتي داستان هر چيزي كه مانع قهرمان  :مسئله
.محسوب مي شودمسئله موقت، 

اگر مسئله اي موجب رو در رويي قهرمان داستان با  : اختالف
.به شمار مي آيد اختالفديگران گردد، اين 
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را نمي پسنديد، كلمات  » اختالف«و » مسئله«اگر كلماتي چون 
:ديگري هم هست

چالش ها -
فرصت ها -
 مانع ها -
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دم در مغازه كودكي سه  . او به مغازه رفت تا مقداري شير تهيه كند
كودك جلوي او را گرفت تا شايد پولي  . ساله گدايي مي كرد

اما او با بي اعتنايي به التماس كودك از كنار او  . نصيبش شود
.وارد مغازه شد و شير گرفت و به خانه بازگشتعبور كرد، 

پايان داستان
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1.
2.
هدف. 3
4.
اختالفات و مسايل . 5
خطر و ريسك. 6
7.
8.

عناصر هشتگانة قصه گويي
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خطر و ريسك

به داستان هيجان مي   خطرو  ريسك. اين دو، چاشني داستان اند
.دهند

.، احتمالِ شكست استريسكمنظور از 
. مي گويند خطرو به پيامدهاي شكست، 
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مسايل، اختالفات، ريسك و خطر

. در داستان ها وجود دارند هميشه
.داستان همين هايندنيروي محركة 

وجود اين عناصر در داستان به معني شكست قريب الوقوع قهرمان  
.نيست

مخاطب را به داستان حفظ مي كند   توجهبلكه اين چالش ها همگي 
. اميدوار نگه مي دارد قهرمانموفقيت نهايي و وي را به 
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حتما بايد فيزيكي باشد؟ خطرآيا 

.نه
ذهني و   درگيريِهر خطري، از هر نوعي كه باشد، براي حفظ 
.احساسي مخاطب مؤثر است

خطرات عاطفي، ذهني، اجتماعي و يا فيزيكي را مي توان در  
برد؛داستان به كار 

رسوايي، طرد شدن، مسخره شدن، تحقير شدن، نفرين شدن، انواع  
.ترس ها و بي نتيجه ماندن تالش ها همگي خطر اند

 !اند» خطرات«اينها بهترين 
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سه نفر آدم گردن  . او به مغازه رفت تا مقداري شير تهيه كند
او كه  . كلفت دم در مغازه ايستاده و با سالح گرم منتظر او بودند

شير را گرفت و به  آنها را از دور ديد، از درِ پشت مغازه وارد شد، 
. خانه بازگشت

پايان داستان
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1.
2.
هدف. 3
4.
اختالفات و مسايل . 5
خطر و ريسك. 6
مبارزه . 7
8.

عناصر هشتگانة قصه گويي
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يعني  مبارزه كردن 
رقابت كردن، درگير شدن، زحمت كشيدن، جنگيدن، مخالفت  

.كردن
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بچسبندداستان هايي كه قرار است به ذهن 

حتماً بايد
. باشدمبارز شامل شخصيت هاي 

مخاطب شيريني موفقيت شخصيت هاي داستاني را حس نمي  
.اي در كار باشد مبارزهكند مگر اينكه 

.مخاطب به داستان بيشتر توجههر چه مبارزه بزرگتر، 
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؟چطوريمبارزه؟ يعني 
:دروني

كشمكش دروني در هنگام تصميم گيري، -
كشمكش بين ارزش ها و اهداف، -
،)فداكاري، از خودگذشتگي(انتخاب بين منافع خود و غير  -
،قطعيتگمي در رويارويي با فقدان اطالعات كافي وعدم سردر  -
.كالفگي در رويارويي با تصميم هاي مشكل، واهمه ها و غيره -

: بيروني
،)رئيس، مرئوس، والدين و غيره(رويارويي لفظي با ديگران  -
درگيري فيزيكي با دشمنان، -
.رقابت بر سر منابعِ محدود يا كمياب -
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سه نفر آدم گردن  . او به مغازه رفت تا مقداري شير تهيه كند
كلفت دم در مغازه ايستاده بودند و با سالح گرم جان او را  

و با آنها زندگي خود را به خطر انداخت او . تهديد مي كردند
و خود را به درون مغازه رساند و شير را گرفت و به خانه   جنگيد

. بازگشت

پايان داستان
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:سؤال

بودن به داستان مي دهد؟واقعي چه چيزي رنگ و بوي 
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1.
2.
هدف. 3
4.
اختالفات و مسايل . 5
خطر و ريسك. 6
 مبارزه. 7
جزييات.8

عناصر هشتگانة قصه گويي
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:جزييات

سازندة همة تصاويري است كه داستان در ذهن مخاطب ترسيم   -
مي كند،

سازندة واقعيت داستان است، -
به مخاطب اجازه مي دهد كه صحنه ها را با چشم درون ببيند، -
وجود برخي چيزها يا پديده ها را برجسته تر مي سازد، -
.داستان را باورپذير مي كند -
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؟جزيياتكدام 

جزييات شخصيتي -
جزييات حسي -
جزييات در مورد محيط پيرامون -
جزييات رويدادها و رفتارها -
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1.
2.
هدف. 3
انگيزه. 4
اختالفات و مسايل . 5
خطر و ريسك. 6
 مبارزه. 7
جزييات.8

عناصر هشتگانة قصه گويي
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:انگيزه
است، مهمهدف قهرمان داستان چرا روشن مي كند كه  -
درگيريِ شخصيت هاي مختلف داستان در اختالفات،  چراييِ  -

ريسك ها و خطرات را روشن مي كند،
مخاطب به داستان  توجه لحظه به لحظة مي كند و ايجاد هيجان  -

را افزايش مي دهد،
به جاي شخصيت هاي  مخاطب را قادر مي كند كه خود را  -

.داستان بگذارد
گنجاندن انگيزه در داستان به شما كمك مي كند تا مخاطب  *** 

***.را به همدلي با شخصيت مورد نظر خود وادار سازيد
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دكتر به او تلفني گفته  . او به مغازه رفت تا مقداري شير تهيه كند
بود كه مقداري شير مي تواند كودك بسيار مريضش را تا  

سه نفر آدم گردن  . رسيدن او، از مرگ حتمي نجات مي دهد
كلفت دم در مغازه ايستاده و با سالح گرم جان او را تهديد مي  

او زندگي خود را به خطر انداخت و با آنها جنگيد و خود  . كردند
. را به درون مغازه رساند و شير را گرفت و به خانه بازگشت

پايان داستان
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قهرمان و ديگر شخصيت ها.1
اين ويژگي هاست كه شخصيت (ويژگي هاي اخالقي شخصيت ها . 2

)ها را قابل توجه مي كند
هدف. 3
 انگيزه. 4
اختالفات و مسايل . 5
خطر و ريسك. 6
 مبارزه. 7
جزييات.8

عناصر هشتگانة قصه گويي
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شخصيت هاي داستاني 

بايد

فردي باشند، هويتداراي 
داشته باشند، جسمانيموجوديت 

عزمِ كاري كردن را  كردن و فكر يعني توان (باشند  ارادهداراي 
،)داشته باشند و منافع شخصي خود را بشناسند

كنند، عملقادر باشند كه در راستاي پيگيري ارادة خود 
.كنند بيانو بتوانند خواست و ارادة خود را 
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چه چيزي شخصت ها را
قابل توجه 
مي كند؟

شخصيت هاي قابل توجهخلقِ 
همة نويسندگان بزرگترين چالش

. است

شخصيت هاي داستاني 
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هر چيزي كه قهرمان داستان شما را از ديگر افراد در داستان  
:او مؤثر استقابل توجه كردن متمايز مي كند، براي 

مي  هويت فردي به چيزهايي بينديشيد كه به قهرمان داستان شما 
. مي كندبرجسته و بي نظير دهد و شخصيت او را 
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فرانك مردي فلج و نابيناست كه يكي از بازوان خود را از دست  
دچار آلزايمر زودرس شده   داده و با اينكه سني از او نمي گذرد

.  به مغازه رفت تا مقداري شير تهيه كندلنگان لنگان او . است
دكتر به او تلفني گفته بود كه مقداري شير كودك بسيار  

سه نفر   .مريضش را تا رسيدن او، از مرگ حتمي نجات مي دهد
آدم گردن كلفت دم در مغازه ايستاده و با سالح گرم جان او را  

او زندگي خود را به خطر انداخت و با آنها  . تهديد مي كردند
جنگيد و خود را به درون مغازه رساند و شير را گرفت و به خانه  

. بازگشت

پايان داستان
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ُلب داستان
آنچه قهرمان داستان را به جلو 

مي راند و توجه خواننده را نگه 
 .مي دارد

اهداف
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عناصر هشتگانة قصه گويي
براي انتقال هر گونه اطالعات از طريق ساختار داستاني

كيست؟قهرمان داستان .1
شخصيت قهرمان را جذاب مي كند؟ ويژگي هاي اخالقي چه . 2
) هدف(قهرمان داستان به دنبال چه چيزي است؟  . 3
) انگيزه(چرا دستيابي به اين هدف مهم است؟  . 4
مانع راه قهرمان است؟  اختالفات و مسايلي چه . 5
را قهرمان به جان مي خرد؟ريسك ها و خطراتي چه . 6
را قهرمان براي رسيدن به هدف خود  ) مبارزاتي(چه مرارت هايي . 7

 متحمل مي شود؟
داستان مخاطب را قادر مي سازد كه داستان را در  از  جزيياتيچه . 8

بپندارد؟ كردنيباور و  واقعيآن را و به تصوير بكشد خود ذهن 

 

 

 

  



 

90 

 

 

ساختارِ داستانيِ مؤثر
:عبارت است از

شخصيت داستاني حول محور يك سازماندهي به اطالعات 
به طوري كه نياز ذهن ما براي 

اطالعات جديد  دريافت و درك
و 

دانسته هاي قبلياين اطالعات با ربط دادن 
. را برطرف سازد
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عناصر هشتگانة قصه گويي
وسيله اي براي انتقال اطالعات و ماندگار كردنِ تأثير آن

اطالعات و ربط  دريافت و درك كامال بر نيازهاي مغز ما براي  -
منطبق است،دانسته هاي قبلي دادن آن به 

هاي مؤثر براي  راهنما براي تدوين و نگارشِ داستان بهترين  -
انتقال اطالعات جديد است،

مي كند و ) مديريت(را به خوبي كنترل توجه مخاطب  -
بر باورها و ارزش هاي مخاطب  نفوذ و اثرگذاري دروازه اي براي  -

.مي گشايد
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خالصة عناصر هشتگانه قصه گويي 
.)جاهاي خالي را پر كنيد(

) قهرمان داستان(  ___________
داشت  __________________نياز به 
 _______________________چون 

 ________________________اما 
و  _____________________بنابراين 

.____________________دست آخر 

. حسي براي هر چه واقعي جلوه دادن داستان فراموش نشود جزيياتافزودنِ  
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نفوذ براي ساختار داستاني فرآيند بهره گيري از  
عبارت است از

      آميختنِ

)محتوا(اطالعاتي كه مي خواهيد به مخاطبين منتقل كنيد 
+

)  ظرف(ساختار داستاني مؤثر  
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هدف سخنور يا نويسنده در اين فرآيند چيست؟

مي كنيمدرگير مخاطب را  احساساتو  توجهابتدا 
و سپس  

.مي كنيمنفوذ به ذهن او، با اطالعاتي كه در نظر داريم، 

توجه   كردندرگير وسيله اي آزموده و مؤثر براي ساختار داستاني 
.انسان هاستاحساسات  و
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.خود را بشناسيمگروه مخاطب . 1
كه مي خواهيم در ذهن مخاطب ماندگار شود را به روشني روي كاغذ  نكته اصلي . 2

.بياوريم
فراموش نكنيم آنچه با تمثيل  . (را محور داستان خود قرار دهيم مثاليتصويري . 3

.) بيان مي شود بهتر از چيزي كه صرفاً با كلمات بيان مي شود به ياد مي ماند
مخاطبين بايد  دانسته هاي قبلي با اطالعات جديد بين ارتباط يادمان نرود كه . 4

.كامالً روشن باشد
.در جهان واقع را از نظر دور نداريممحدوديت ها و موانع . 5
هر   جزيياترا با دقت تعريف كنيم و آنها را با گنجاندن شخصيت هاي داستاني . 6

. چه بيشتر ملموس تر و باوركردني تر كنيم
.ساختار داستاني را هر چه بيشتر بپرورانيمعناصر . 7

گام به گام: نفوذبراي ساختار داستاني فرآيند بهره گيري از  
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.خود را بشناسيمگروه مخاطب . 1

. داستان هاي مؤثر عموماً براي يك گروه خاص تدوين شده اند
براي تدوين داستان خود،

كرده ايد؟ مطالعهآيا مخاطبين خود را 
آنان باخبريد؟ دانسته هاي قبليتا چه حد از 
عاليق، سليقه ها، دغدغه ها و نقاط ضعف  آيا اطالعاتي در مورد 

ايشان در دست داريد؟احساسي 
ارزش ها، عرف ها، انتظارات، تاريخ، اسطوره ها و  آيا مي توانيد 

آنها را نيز پژوهش كنيد؟غيرة 
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كه مي خواهيم در ذهن مخاطب  نكتة اصلي. 2
.ماندگار شود را به روشني روي كاغذ بياوريم

كه حتماً بايد توسط مخاطب درك شود چيست؟نكته اي  - 
؟به خاطر بسپاردو باور كند چه چيزي را بايد  - 
كه مي خواهيد او به ديگران منتقل كند چيست؟پيامي  - 

هر چه ساده تر بيان شود، بهتر درك مي  نكتة اصلي : نكتة مهم
.شود و بيشتر به ياد مي ماند
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.شماست پيام، هستة مركزيِ نكتة اصلي
را به مخاطب  پيام وسيله اي است كه به گونه اي مؤثر اين  داستان

مي رساند 
و 
.مي كند چسبندهو  ماندگارتاثير آن را در ذهن مخاطب 
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نافذ چه خصوصياتي دارد؟نكتة اصليِ  

.نوشته و بيان مي شودبه صورت امري در يك جمله و  -
كه  ايده اي يا (كه مي خواهيد انجام دهد  كاريمخاطب را به  -

.امر مي كند) مي خواهيد باور كند
.به نفع اوستبيان مي كند كه چرا چنين كاري  -
.بيان گردد صريحو  قاطعانهباشد و  روشنبايد  -
.مخاطب را تحريك كند احساساتبايد طوري بيان شود كه  -
عمل  بايد تصويري در ذهن مخاطب ترسيم كند كه وي به سوي  -

.سوق داده شود
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.را محور داستان خود قرار دهيم مثاليتصويري . 3

.خلق مي كند برجسته وتصاويري غالب در ذهن مخاطب تمثيل  -
. به طور ضمني و باطني پيام را منتقل مي كند تمثيل -
.حاويِ بعدي احساسي اندتمثيل ها اكثر  -

شما مي توانيد تصويري در ذهن مخاطب از نكتة  تمثيل با استفاده از 
مثالً از طريق ربط . اصلي داستان خلق كنيد كه غير قابل رد است

افتخارات  ، پرچم ملي، وطندادنِ پيامِ خود به چيزهايي مثل 
احترام و يا هر چيز ديگري كه بين عموم مردم مورد  مادر، تاريخي

.است محبت
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چيست؟ تمثيل

ما را قادر مي سازد تا جنبه هايي از چيزي كه براي همگان   تمثيل
يا   ناآشناست را براي تفهيمِ چيز يا مفهومي آشناروشن و كامالً 

.بكار ببريم تا بهتر دريافت  شودغير قابل فهم 
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تمثيل نمونه هايي از كاربرد

با يك گل بهار نمي شود  •
• يك دست صدا ندارد 

• هر كسي كار خودش بار خودش آتيش به انبار خودش 

بهشت آنجاست كازاري نباشد    •
كسي را با كسي كاري نباشد

• چارديواري، اختياري  
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.، مطرح نيست»غلط«يا » درست«در تمثيل، 

: ارزش تمثيل درخلق تصاويري كامالً متفاوت اما مؤثر در ذهن مخاطب است

.وقت طالست

اما اينكه وقت واقعاً فلز قيمتيِ طال . اين طور نيستآيا وقت واقعاً طالست؟ مسلماً 
تصويري است كه اين مثال از وقت مهم است آنچه . اهميت نداردنيست اصالً 

روشني فراموش نكنيم، . در ذهن مخاطب ايجاد مي كندآن ) مالي(و ارزشِ 
 ونه درستي مخاطب به اين پيام براي ما اهميت دارد ماندگاريِ توجه و پيام 

.تمثيل مورد استفادة مانادرستي 
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تصويري ماندگار

در داستان ها ما به دنبال خلقِ تصويري   تمثيلدر استفاده از 
.ماندگاريم واحساسي  ،واحد
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با اطالعات نفوذي بين ارتباط فراموش نكنيم كه . 4
.مخاطبين بايد كامالً روشن باشددانسته هاي قبليِ 

از خود بپرسيد، 
چرا گروهي از آدمها بايد وقت و توجه و حافظه و فكر خود را به شما بدهند  -

اين مبادله مخاطب در نفع دهيد؟  نفوذتا شما مطلبي را در ذهن آنها 
چيست؟

كنند؟ توجهچرا مخاطبين بايد به خود زحمت بدهند و به شما  -
چيست؟از قبل مي دانند ارتباط پيام شما با آنچه آنها باور دارند يا  -
به كاري كه مي خواهيد آنها انجام بدهند چيست؟نياز آنها  -
كنند؟باور چرا بايد آنچه شما مي گوييد را  -
آنها در اين كار چيست؟ نفع -
هست؟ روشندر محتواي داستان به اندازة كافي نفع آنهاست آيا اينكه به  -
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در جهان واقع را از نظر دور محدوديت ها و موانع . 5
.نداريم

هر داستاني كه مي سازيم بايد در چارچوب . ما در انزوا داستان نمي نويسيم
واقعيات كاري و حرفه اي و محدوديت هاي رسانه اي كه از آن استفاده مي 

.كنيم بگنجد

چه مدت زماني براي تحقيق، نگارش و روايت داستان در اختيار داريم؟  -
از چه رسانه اي قرار است اين داستان به مخاطبين رسانده شود؟ -
آيا اين داستان با باورها و انتظارات غير قابل تغيير مخاطبين سنخيت دارد؟ -
آيا كارفرماي شما با روش انتقال اطالعات به ذهن مخاطب از طريق ساختار  -

داستاني موافق است؟
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را با دقت تعريف كنيم و با شخصيت هاي داستاني . 6
.هر چه بيشتر آنها را بپرورانيم جزيياتگنجاندن 

اند،   اراده، داراي مي انديشندشخصيت ها داراي هويت اند چون  -
.مي كنندعمل و برنامه ريزي و 
قرار  قهرمان داستان مطلوب ترين شخصيت داستان خود را  -

.دهيد
شخصيت مطلوب را طوري خلق كنيد كه بتوانيد از طريق گفتار   -
داستان را به مخاطب  نكتة اصليِ و اطالعات نافذ كردار وي و 

.منتقل كنيد
مخاطب را بر   توجهشخصيت مطلوب را طوري خلق كنيد كه  -

. متمركز كندنكتة اصلي 
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موفقشخصيت پردازيِ 

.شودمحبوب مخاطب شخصيت اصلي داستان را طوري بپروريد كه . 1
مهم و پر معني  يي بدهيد كه براي مخاطب انگيزه هاو  اهدافبه قهرمان داستان . 2

.است
بايد طوري تعريف شود كه مخاطب با شخصيت مورد نظر احساس  انگيزه ها . 3

.نزديكي و سنخيت كند
را كه براي شخصيت ها تعريف مي كنيد شديد و جدي باشد تا  ريسك و خطراتي . 4

.وادار كندشديد مبارزة به قهرمان را براي عبور از آنها 
باري احساسي  چه او موفق باشد يا نباشد، بايد در ذهن مخاطب پايان كار قهرمان، . 5

.به جاي بگذارد

  ماندگاركه مخاطب با خود به يادگار مي برد هم داستان را در ذهن او  بار احساسي
. مي دهدانگيزة عمل مي كند و هم  به او 

مخاطب و نفوذ در ذهن  جلب توجه قصه گو در گرو توانايي وي در هدف غاييِ و اين 
.اوست
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آزمون و همراه با  تدريجيشخصيت پردازي فرآيندي 
.ستخطاو 

.ابتدا قهرمان داستان خود را انتخاب كنيد. 1
هست؟) اساليد قبلي(آيا او واجد حداقل شرايط . 2
آيا مي توانيد داستاني جذاب پيرامون اين شخصيت و فعاليت هاي . 3

او بسازيد؟
آيا اين داستان با اين شخصيت، توجه و احساسات مخاطب را طوري . 4

درگير خواهد كرد كه اجازه دهد تا اطالعات جديد كه در نظر داريد  
را به ذهن او منتقل كنيد؟

را براي هر يك از شخصيت هاي داستان تكرار   4تا  1گام هاي . 5
كنيد؟

كنيد؟و سپس كارآمد ترين آنها را به عنوان قهرمان داستان انتخاب . 6
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:استفاده كنيدگام به گام براي ارائة داستان از روش 

ابتدا با داستاني كوتاه، يا با بخشي مقدماتي از داستان خود آغاز كنيد تا توجه و   -
دانسته هاي قبلي  به اشاره كردن با در اين گام، . احساسات مخاطب درگير شود

.خود كنيد درگيرمخاطب او را 
انتقال اطالعات  وقتي كه توجه مخاطب به شما جلب شد، فرصت مناسب براي  -

. فرا رسيده استنفوذي 
به محض  . استموقتي احساسيِ مخاطب توجه و درگيري اما فراموش نكنيد كه  -

، مجدداً به  )يعني توجه و درگيري احساسي مخاطب(كمرنگ شدن اين دو عامل 
داستان بازگرديد تا توجه، هيجان و كنجكاوي مخاطب دوباره تجديد و تقويت  

.شود
به محض اينكه توجه و درگيري احساسي مخاطب دوباره برقرار شد، اطالعات   -

.نفوذي بيشتر را به ذهنش منتقل كنيد

.و همينطور الي آخر
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.ساختار داستاني را هر چه بيشتر بپرورانيمعناصر . 7
مبارزة قهرمان داستان را خوب آب و تاب دهيد تا به بار احساسيِ   -

.مخاطب در پايان داستان بيفزاييد
افزودن . اجازه دهيد كه قهرمانِ داستان چشم و گوشِ مخاطب باشد -

به جزييات حسيِ داستان، كار تصور كردن را براي مخاطب آسان تر 
. مي كند

فراموش نشود كه جا به جا، اطالعات نفوذي خود را در تار و پود  -
.داستان بتنيد

.با گنجاندن خطرها و ريسك ها، بر هيجان داستان بيفزاييد -
.داستان را با بازگشت به شخصيت اصلي و هدف او به پايان برسانيد -

تا حاال هيچ كس در . داستان را مكرراً بازنويسي كنيد كه بي نقص باشد
. اولين نگارشِ اثرش شاهكار خلق نكرده است
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با در مدتي كه مخاطب . ز نكاتي مطرح كرده استدر دامن زدن به جنبه هاي منفي اين هورمون نيتوانايي داستان  ارتباط بادر وي 
خود اهداف را به سوي همدلي و همكاري با  ويداستان فرصت بيشتري دارد تا  نويسندةاست،  تمام وجود درگيرِ داستان و وقايع آن

ونان در انتهاي داستان با سپاهيان ي گان غربي اين فيلمبيننداحساس همبستگيِ شديد  و 300 به فيلم آقاي زك براي مثال. سوق دهد
به استقبال جنگي نابرابر با لشگري به مراتب » آزادي«در اين فيلم، سپاهي اندك از اسپارت ها به منظور پاسداشت از . اشاره مي كند

امد اما شجاعت چشمگير اين گروه اندك در برابر لشكر عظيمِ ايرانيان البته به مرگ ايشان مي انج. بزرگتر از ايرانيان مي شتابند
قهرماني و فداكاري آنان در نهايت موجب بسيج يونانيان مي گردد كه سپس قادرند با تعداد كثيري از جنگجويان عازم جنگ با ايرانيان 

زك همدلي بينندگان اين فيلم با يونانيان را به واسطة ترشح باالي اكسي توسين در واكنش به قهرمانانِ اين داستان يافته .  شوند
. است  

- Paul Zak. 2014. Why Your Brain Loves Good Storytelling. Harvard Business Review, October 28 (accessed 

14 April 2021) https://hbr.org/2014/10/why-your-brain-loves-good-storytelling 
به صورت انسان هايي ددمنش و ديو صفت به تصوير توضيح بيشتر اينكه در اين فيلمِ ضد ايراني، سپاهيان ايران، از جمله خشاريارشا 

آن شده است، يكي از  تاريخي جزييات سياه نمايي ضد ايراني و عدم صحت ، به رغم انتقادات متعددي كه به300 فيلم. كشيده شده اند
ساس كتابي با همين عنوان بر ا 300فيلم  .پرفروش ترين فيلم هاي تاريخ سينماي آمريكا در اولين روز اكران خود محسوب مي شود

   .آن است زندة دنيا ترجمه شده كه حاكي از نفوذ جهاني زبان 21تا كنون به  300كتاب . شده استساخته 
- Frank Miller and Lynn Varley. 1998. 300. Milwaukee, OR: Dark Horse Comics. 

. نام دارد» هرگز بدون دخترم«داشته در جوامع غربي عامة مردم ايجاد احساسات ضد ايراني در بين  درفيلم ديگري كه تأثيري عظيم 
او كه با مردي ايراني . مي خواند فرا است قهرمان داستان مادري كه مخاطبين را به سوي همدلي با» هرگز بدون دخترم«داستان 

اين فيلم، . آيد ازدواج كرده و صاحب دختري شده پس از روبرو شدن با ناماليماتي از سوي خانوادة شوهر در صدد خروج از ايران بر مي
 يجامعة ايراننگ و فرهاز  دروغيندر راه خروج از ايران با آن روبرو مي شود و تصويري  كه اين مادراست  عديده اي نمايشي از مسايل

  .دنيا ترجمه و منتشر شده است زندة زبان 10نيز تا كنون به اين كتاب . در ذهن بيننده به وجود مي آورد

- Betty Mahmoody and William Hoffer. 1988. Not Without My Daughter. New York: St. Martin's 

Paperbacks. 
: از داستان توسط رهبران سياسي كشورها را در كتاب زير بيابيد مطالبي خواندني در مورد استفادة هدفمند  19

  

- Howard Gardner and Emma Laskin. 1995. Leading Minds: An Anatomy of Leadership. New York: Basic 

Books. 

باما، رييس جمهور رنگين پوست آمريكا، يكي از رهبران سياسي جهان است كه با موفقيت از داستان وآقاي باراك اناگفته نماند كه 
و او با . بود» تغيير«اياالت متحده  2008انتخابات شعار اصلي او در . شخصي خود براي موفقيت در انتخابات رياست جمهوري بهره برد

نيز شايعة اقشار كم درآمد جامعه و  ركت در انجمن ها و سازمان هاي حاميِسابقة ش ،خودآفريقايي - تبار آمريكاييبهره گيري از 
شايعة مسلمان بودن وي، نظر به اينكه نام كامل او باراك حسين اوباما . ساخت تراحتمال مسلمان بودن خود اين شعار را قابل باور

خاستگاه اجتماعي و نژادي خود از حال و روز اقشار  به هر حال شعار وي براي تغيير و اين احتمال كه او به لحاظ. است، شدت گرفت
نزديك به  كما اينكه بنا بر يكي از گزارش ها، .طبقات كمتر برخوردار جامعه  آگاه تر است، پيروزي بزرگي در انتخابات نصيب وي كرد

دهندگان اميدوار بودند كه رييس  يأبسياري از اين ر. به او رأي دادندكه در انتخابات شركت كردند  مسلمانان آمريكااز درصد  90
بر عليه تروريسم  به بهانة جنگ رييس جمهور قبلي، يعني جورج بوش پسر، زمانجمهور منتخب ايشان به تعصب ضد مسلمان كه در 

هاي آقاي اوباما در روزهاي اول زمامداري وي، با انتصاب شخصيت  بي اساس بودن اين داستان شخصياما . بود پايان دهد شدت گرفته
بي  نظاميِ جهان شاهد تهاجمدر زمان زمامداري وي، از سوي ديگر، . آشكار شد به زودي كابينة خود، درواشنگتن  كهنه كار سياسيِ

به نام تروريستي  يو تشكيل گروه ،به صورت مستقيم و غير مستقيم ،سابقة آمريكا به كشورهاي مسلمان چون ليبي، سوريه و يمن
    .داعش بود

داستان هاي هدفمند در راستاي اتخاذ سياست هاي ارائة خدمات مشاوره به دولت ها به منظور طراحيِبانك جهاني   سازگار با  20
  

براي مطالعه بيشتر و مصاديق اين روش در كنترل ذهني و . از جمله وظايف خود قرار داده است اهداف توسعه و تجارت جهاني را
: رفتاري مردم در كشورهاي مختلف، بنگريد به  
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https://olc.worldbank.org/content/behavioral-science-development-storytelling-series 
به آدرس اينترنتي ) فارسيبا ترجمة (گذاري چگونگيِ طراحي داستان هاي هدفمند و ابزاري در سياست معرفي كوتاهي در خصوصِ براي

:زير مراجعه نماييد  
http://www.shara.ir/view/46706/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-

%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F 

مباني نظري كاربست ساختار داستاني در . جامعه مصرف كننده پديدة پنهاني نيست بهره گيري از داستان در كنترل ذهنيِ  21
  

. است تشريح شدهتبليغ كاالها و خدمات در كتاب زير   
- Daniel H. Pink. 2012. To Sell Is Human: The Surprising Truth About Moving Others. New York: Riverhead 

Books. 
:از كاربست اين روش در تبليغ كاالها و خدمات به سايت زير مراجعه نماييد عة مصاديقيبراي مشاهده و مطالو   

https://toplead.eu/en/blog/id/ranked-top-10-examples-of-business-storytelling-157/ 
22

 Jonathan Gottschall. 2012. The Storytelling Animal: How Stories Make Us Human. Boston: Houghton 

Mifflin Harcourt.  
23

 story structure, narrative structure 
24

 Jonathan Gottschall. 2016. Theranos and the Dark Side of Storytelling. Harvard Business Review, October 

18. (accessed 5 May 2021) https://hbr.org/2016/10/theranos-and-the-dark-side-of-storytelling 
25

 prior knowledge 
26

 neuron networks 

:نيز اشاره مي كنند» ميدان هاي نوروني«و » مدارهاي نوروني«در متون انگليسي به شبكه هاي نوروني با عباراتي چون   
neural fields, neural circuits  

براي مطالعة مطالبي . هاي نوروني منتشر شده استمطالعات مفصل و گسترده اي توسط دانشمندان علوم اعصاب پيرامون شبكه   27
  

چيستيِ شبكه هاي نوروني، چگونگيِ فرآيند توسعه اين شبكه ها در مغز آدمي در سنين خردسالي، و نيز از به زبان غير تخصصي 
نامدار آمريكايي جوزف چيلتون جايگاه بنيادين آنها در امر ادراك در بزرگسالي، بنگريد به ترجمة فارسي زير از سخنراني پژوهشگر 

:پيرس  
در «در سايت اطالع رساني . ترجمه اسفنديار عباسي. ياري در پرورش كودكان- دستيابي به هوش علم. 1994. جوزف چيلتون پيرس -

)1400ارديبهشت  24رسي دست. (»خدمت اصالح الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_awakening_intelligence_Pearce.pdf 
براي . شبكه هاي نوروني نقشي بي بديل در شكوفايي استعداد فرد، نه تنها در يادگيري، بلكه در خالقيت و عملكرد اخالقي نيز دارد 

:ديگر سخنراني هاي اين پژوهشگر به صفحة اينترنتي زير مراجعه نماييد  
www.eabbassi.ir/classmaterials.htm   
28

 neurons  
29

 narratology 
30

  Linus Hagström and Karl Gustafsson. 2019. Narrative Power: How Storytelling Shapes East Asian 

International Politics. Cambridge Review of International Affairs, 32:4. (accessed 20 May 2021) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2019.1623498   
31

 master narratives 
32

 meta-narratives 
33

 lower-level narratives 
34

 counter-narratives 
35

 Ching-Chang Chen and Kosuke Shimizu. 2019. International Relations from The Margins: The Westphalian 

Meta-narratives and Counter-narratives in Okinawa–Taiwan Relations .Cambridge Review of International 

Affairs, Volume 32, pp. 521-540. (accessed 20 May 2021) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2019.1622082 
36

Steve Patton. 2019. The Peace of Westphalia and Its  Effects on International Relations, Diplomacy and 

Foreign Policy". The Histories. 10:1. (accessed 5 May 2021) 

https://digitalcommons.lasalle.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=the_histories 
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 globalization 

ه ب 1980اگر چه استفاده از اين واژه ها از اوايل دهة  .متداول است نام ديگري است كه براي اشاره به پديدة جهاني سازي »نئوليبراليسم«
بعد باال گرفته است، كنترلِ جهانيِ تجارت و روابط بين الملل پديده اي است كه ريشه در تحوالت سياسي و اقتصاديِ سال هاي پايانيِ 

گزارشي جامع از پديدة جهاني سازي و مسايلي كه اين ساختار تحميلي براي جهانيان به وجود آورده براي . جنگ جهاني دوم دارد
:گاه كنيد بهاست، ن  

ترجمه اسفنديار . دولت ها يتجهاني و نابودي حاكمطرحي براي سلطة شركت هاي : جهان سازي. 2004. جان كاوانا و جري مندر -
) 1400ارديبهشت  24(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت  در. عباسي  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil1Cavanagh.pdf 
به بدون وابستگي مي خواهند زين براي ملت ها و دولت هايي كه هايي از سياستگذاري هاي عزتمندانة جايگو براي معرفي نمونه 

:، بنگريد بهبا سرافرازي و اقتدار زندگي كنندنئوليبراليسم يا همان جهاني سازي   
- John Cavanagh and Jerry Mander, eds. 2004. Alternatives to Globalization: A Better World Is Possible. San 

Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 
38

 philanthropic foundations 

منتشرايشان  يافته هايگسترة فعاليت ها و عمق نفوذ اين بنيادها از چشم پژوهشگرانِ پويا پنهان نمانده و تعداد كثيري از   39 

سياستگذاري ها، با هم و نفوذ آنها در اين بنيادها همكاري تنگاتنگ  چگونگيِ براي مطالعة سودمنديمتون زير نقطة شروع . شده است
و شبكه هاي دانش  دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي، )سمن ها(مردم نهاد بين المللي و سازمان هاي عملكرد سازمان هاي چگونگيِ 

.استبه منظور حفظ استيالي شركت هاي بزرگ آمريكايي در سراسر جهان  بنيان  
- Inderjeet Parmar. 2012. Foundation Networks and American Hegemony. European journal of American 

studies [Online], vol 7, no 1 (accessed 4 April 2017) http://ejas.revues.org/9476 
- Joan Roelofs 2003. Foundations and Public Policy: the Mask of Pluralism. Albany: State University of New 

York Press. 
- Joan Roelofs. 2006. The NED, NGOs and The Imperial Uses: Why They Hate Our Kind Hearts, Too. 

Counterpunch. May 14. (accessed 20 May 2021) http://www.hartford-hwp.com/archives/27a/204.html 
- Robert F. Arnove. 2010. Philanthropy and Cultural Imperialism: The Foundations at Home and Abroad. 

Bloomington: Indiana University Press. 

- Inderjeet Parmar. 2002. American Foundations and the Development of International Knowledge 

Networks. Global Networks, vol. 2, no. 1. 
40

 Michael Moran. 2014. Private Foundations and Development Partnerships: American philanthropy and 

global development agendas. London: Routledge. 

تاريخي رشد رو بررسي ، از اينبزرگ داردصنعتي از آنجاييكه توانايي هاي اين بنيادها ريشه در قدرت و ثروت شركت هاي   41
  

از اين رو، ابتدا . داراي اهميتي ويژه است ي وابسته به آنهانيادهاو چگونگيِ عملكرد بو تكامل اين نوع از شركت ها براي درك اهداف 
:نگاه كنيد بهبراي مطالعه اي تاريخي در اين مورد،   

مردم ساالري با نقش آفريني مردم و سياستگذاريِ : چرا و چگونهقق اقتصاد مقاومتي در ديگر جوامع، تح. 1994.عباسياسفنديار  -

)1400ارديبهشت  22 دسترسي(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني  .مساعد  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_demmultiresieconAbbassi.pdf 

است نيازمند به  كاالهاي صنعتيتشخيص دادند كه صنايع بزرگي كه هدفشان توليد انبوه  چنين 19قرن صنايع بزرگ از اواخر  صاحبانِ
. باشند منفعل و قابل كنترلدر جوامع جديد عامة مردم بايد . كه با جوامع ادوار گذشته تفاوت هايي بنيادي دارد استجامعه اي 

و تحقيق كند در جامعة مدرن بي  ، علم آموزيل است مطالعهاستقالل در انديشه و اينكه هر كس بخواهد در مورد هر چيزي كه ماي
هدف خود را دگرگون كردنِ نظام آموزشي سنتي در  -مثل بنياد راكفلر و بنياد كارنگي  -اوليه  صنعتيِ از اين رو بنيادهايِ. معني است
د در مقاطع مختلف در تمامي كشورهاي هم اكنون سيستم هاي آموزشي استاندار. قرار دادند ،و سپس در سراسر جهان ،كشور آمريكا

در اين . دقيقاً بر اساس انديشه هاي بنيانگذاران اين بنيادهاي صنعتي عمل مي كنند -از ابتدايي گرفته تا دكتري و باالتر  -جهان 
دانشگاه هاي «كه  تعداد نسبتاً قليلي از دانشمندان و اساتيد در دانشگاه هايي خاص بهنظام، استقالل انديشه و ابتكار عمل فقط 
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و م آموزش استاندارد براي مطالعة چرايي و چگونگي مداخالت اين بنيادها در طراحي نظا. منحصر است خوانده مي شوند» تحقيقاتي
:نگاه كنيد به، و تشويقِ تقليد و انفعال در جامعة نخبگاني و در بين عامة مردم محدود كردن علم، فناوري و پژوهش  

در «اني سايت اطالع رس .، چرا و چگونه»تحصيل كامل«مقاومت همه جانبه با : تري، نه الزم و نه كافيكد. 1996 .عباسياسفنديار  -
)1400ارديبهشت  22 دسترسي(» خدمت اصالح الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_phdnotnecessaryAbbassi.pdf 

طي سال هاي جنگ، الگوهاي . از جنگ جهاني دوم، مداخله صنايع بزرگ آمريكا در مديريت اقتصادي و سياسي آن كشور باال گرفت 
و » توسعه«كشور، به وجود آمد كه پس از جنگ به عنوان الگوي آن خاصي براي تأمين منابع مورد نيازِ صنايع بزرگ، در داخل و خارج 

كه به تاراج منابع طبيعي در  براي مطالعة بيشتر در مورد جزييات اين رويداد تاريخساز. ميم داده شدتعسراسر جهان  به» پيشرفت«
 سراسر جهان به دست مردم هر كشور و همكاريِ مشتاقانة دولتمردان آن انجاميده است، بنگريد به:

در خدمت اصالح «سايت اطالع رساني . چگونهمردمي سازي اقتصاد با احياي دارايي هاي مشترك، چرا و . 1996 .اسفنديار عباسي -
)1400ارديبهشت  22 دسترسي(» الگوي مصرف  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil2Abbassi.pdf 

و و لوازم منزل گرفته تا سخت افزار ساختماني مصالح توليد كنندگان امروز، با رشد صنايع مختلف، از به در دهه هاي پس از جنگ تا 
يكي از فعال ترين اين بنيادها بنيانگذار شركت مؤسس . ه استافزوده شدنيز  ي صنعتينرم افزار رايانه اي، بر تعداد و تنوع بنيادها

 ، تغذيهتالش هاي پيگير اين بنياد در حوزه هاي آموزش، كشاورزي. ، خانم ماليندا گيتز، استاو مايكروسافت، آقاي بيل گيتز و همسر
ناميده اند و او را تهديدي » امپراتور گيتز«، آقاي گيتز را قدينبه قدري وسيع و عميق بوده كه برخي از منت هانيدر سطح ج و طب

اگر چه براي مقبوليت بيشتر در ميان دولتمردان و نخبگان در كشورهاي جهان سوم، اين . جدي براي مردم ساالري معرفي مي كنند
تنها به نفع  آنهاتبعات فعاليت هاي اما گذشت زمان نشان داده كه معرفي مي كنند، » انهبشردوست«خود را اهداف  ي صنعتيبنيادها

تحكيم نظام سلطه به نفع اربابان چيزي جز  اين بازيگران ثروتمند و قدرتمند در عرصة روابط بين الملل،هدف ست و صنايع متبوع آنها
:اين مورد، مطلب زير نقطة شروع سودمندي است براي مطالعة بيشتر در. نيست صنايع و سرمايه هاي بزرگ جهان  

- Navdanya International. 2020. Gates to a Global Empire Over Seed, Food, Health, Knowledge... and Earth: 

A Global Citizens' Report. (accessed 20 May 2021) https://navdanyainternational.org/wp-

content/uploads/2021/03/GATES-TO-A-GLOBAL-EMPIRE-FULL-REPORT-06.03.2021.pdf 
42

 

www1.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Financing_the

_2030_Agenda_CO_Guidebook.pdf 
43 Robert F. Arnove. 2010. Philanthropy and Cultural Imperialism: The Foundations at Home and Abroad. 

Bloomington: Indiana University Press. 

- Inderjeet Parmar. 2002. American Foundations and the Development of International Knowledge 

Networks. Global Networks, vol. 2, no. 1. 

- Inderjeet Parmar. 2004. Think Tanks and Power of  Foreign Policy: A Comparative Study of the Role and 

Influence of the Council on Foreign Relations and the Royal Institute of International Affairs, 1939-1945. 

New York : Palgrave Macmillan. 

فقط از ) و همچنين در تبليغات تجاري(بين الملل  مصونيت در برابر كنترل ذهني و رفتاريِ داستان هاي جعلي در عرصة روابط 44
  

 - در جميع جوانب زندگي  -خود با دانستي هاي جديد و معتبر » دانسته هاي قبلي«جوامع براي روزآمد كردن طريق تالش مستمرِ 
آمريكا بر عليه «بودنِ داستان ي اعتبار ، ب)45شت و ياددا(كما اينكه دسترسي به اطالعات عرضه شده در اين يادداشت . امكانپذير است

براي توصيه هاي بيشتر جهت بي اثر كردن نفوذ ذهني و تحميلِ رفتاري اين داستان ها، . (را براي خوانندگان پويا برمال مي كند» چين
.)نگاه كنيد در همين نوشته در پايان مقدمه مترجم» راه مقاومت«به بخش   

 
صدها شركت بزرگي بسياري از . هاي بزرگ آمريكايي در چين سيري صعودي داشته استسرمايه گذاري شركت ن تا كنو 2000ل از سا

از اين جمله مي توان از . جهاني اند صاحبان برندهايكه بخش يا تمامي تأسيسات توليدي خود را از آمريكا به چين منتقل كرده اند 
اينتل، توليد كنندگان دارو مثل فايزر، جانسون اند جانسون، و الي و  ، اَِپلشركت هاي توليد رايانه و ديگر ادوات الكترونيكي مثل دل
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شركت . الگ و تايسون نام بردمثل والمارت و هوم ديپو، و توليد كنندگان مواد غذايي مثل نابيسكو، ك ي بزرگليلي، سوپرماركت ها
. حداث كرده اندباب مغازه در اقصي نقاط چين ا هزارانتا كنون هاي بزرگ فست فود و ديگر بنگاه هاي عرضه كنندة غذا و نوشيدني، 

و البته آمريكا تنها كشوري . در اين كشور مي فروشند و يا به ديگر جاهاي دنيا صادر مي كنندرا بسياري اين شركت ها كاالهاي خود 
و شركت هاي ) تويوتا مثل خودروسازيِ(شركت هاي بزرگ ژاپني . نيست كه سرمايه گذاران كالن آن به سرزمين چين راه يافته اند

  .تأسيس كرده انددر چين كارگاه هاي توليدي نيز ) و بوش ايرباس ،زيمنس، فولكس واگنمثل (بزرگ اروپايي 
- Investopedia. 2020. How Many Multinational Corporations Operate in China? (accessed 16 May 2021) 

www.investopedia.com/ask/answers/021015/how-many-multinational-corporations-operate-china.asp 

آقاي دونالد ترامپ، زماني كه ظاهراً  ضد چينيِ سال هاي رياست جمهوريِطي ، يعني 2019تا  2017بر اساس آمار موجود، از سال 
 ز تنش خود رسيد، ميزان سرمايه گذاري شركت هاي بزرگ آمريكايي در چينمناقشات اقتصاديِ بين دو كشور به باالترين سطح ا

.ميليارد دالر رسيد 2/116ميليارد دالر به  56/107از  عمالً افزايش يافت و   

- Statista. Direct Investment Position of the United States in China From 2000 To 2019. (accessed 15 May 

2021) https://www.statista.com/statistics/188629/united-states-direct-investments-in-china-since-2000/  
سياست هاي خارجي . كارگاه صنعتي جهان وجود دارد) و آلوده ترين(براي تبديل شدنِ چين به بزرگترين  يآشكار خاص و داليل

سي طي باعث شده كه ) 45ت نگاه كنيد به يادداش(و استقبال چشمگيرِ رهبران چين از نئوليبراليسم  كشورهاي صنعتي در قبال چين
:حضورِ هر چه بيشتر شركت هاي جهاني در آن باشدتسهيل كنندة را دنبال كند كه  ييسياست هااين كشور سال اخير   

و سطح نازل دستمزد، چين را ) سيصد و نود ميليون نفريك ميليارد و (جمعيت باال در چين  .پايين نگه داشتن سطح دستمزدها -
قوانين مرتبط با حداقل . محلي ايده آل براي شركت هاي بزرگ جهان به منظور دستيابي به نيروي كار بسيار ارزانقيمت كرده است

مادگي كارگران براي دستمزد، هميشه و در همه جاي كشور، از سوي مسئولين چيني اعمال نمي شود و به واسطة جمعيت باال و آ
تغيير محل زندگي، هر گونه افزايش در نياز به نيروي انساني از سوي شركت هاي خارجي، در هر كجاي كشور كه بنگاه تأسيس كرده 

.باشند، به سرعت تأمين مي شود  

به مقادير عظيمي از براي توليد انبوه صنعتي، شركت هاي بزرگ نيازمند . حفظ محيط مناسب كسب و كار براي توليد كنندگان -
پس عالوه بر دسترسي آسان به تأمين كنندگان مواد اوليه، فرآيند توليد انبوه مي طلبد . هستند -از لحاظ تنوع و حجم  -مواد اوليه 

 شايد به جرأت بتوان گفت كه چين تنها. كه دسترسي به دواير دولتي، توزيع كنندگان، قطعه سازان و مصرف كنندگان نيز مهيا باشد
.كشور جهان است كه همة مقتضيات توليد را در يك جا براي توليد كنندگانِ صنعتي در جميع حوزه ها گرد هم آورده است  

يكي از متاداستان هايي كه با گذشت زمان اعتبار خود را از دست داده است انقالبي و  .آمادگي دولت چين براي تعليق مقررات -
دولت قدرتمند و به شدت متمركز چين براي خدمت به تجارت جهاني حاضر شده است كه مقرراتي كه . خلقي بودن دولت چين است

در چين شركت . نظر گرفته مي شود را ناديده بگيردمعموال در تمامي كشورهاي متمدن جهان براي حفظ حقوق كارگران و طبيعت در 
اين روش باعث مي شود كه كارگران تا پايان سال مجبور به كار . هايي وجود دارند كه به كارگران خود سالي يكبار حقوق مي پردازند

كالن شهر بسيار  20ي، از از سوي ديگر، بر اساس گزارشي از بانك جهان. در شركت هاي خاطي شوند و توان جابجايي نداشته باشند
.  مورد در چين قرار دارد 18آلودة جهان،   

از سوي ديگر، هيچ گونه . وجود ندارد) صادراتي(در چين ماليات ارزش افزوده بر كاالهاي تجاري  .و تعرفه ها عوارض، ماليات ها -
. عوارضي براي واردات مواد اوليه از توليد كنندگان اخذ نمي شود  

برابر دالر، صادرات  در) يوآن(خود چين سعي كرده است كه با پايين نگه داشتن ارزش پول ملي . ول مليكاهش ارزش پ -
سياست كاهش ارزش پول . محصوالت ساخته شده در سرزمين خود را در مقابل محصوالت ساخته شده در ديگر كشورها تسهيل كند

صاحبنظران نقل مي كنند كه براي رقابت بيشتر در عرصة ) 45 اشتيادد. (ملي در چين با خريد دالر و فروش يوآن انجام مي شود
كه موجب تورم و گراني طاقت فرسا براي  درصد كاهش داد 30به يكباره ارزش پول ملي خود را تا  2005 تجارت جهاني، چين در سال

.ملت چين شد  
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- Prableen Bajpai. 2021. Why China Is The World's Factory: The 5 Reasons Why China Is the World's Biggest 

Manufacturer, Investopedia. (accessed 18 May 2021) 

https://www.investopedia.com/articles/investing/102214/why-china-worlds-factory.asp  
بزرگ در عرصة بين المللي است و نه زمانِ حاكميت  صنعتيِ شركت هاي و طمع ورزيِ فزايندة جوالن عصرِعصر تجارت جهاني  45

  

تجارت جهاني محيطي تقريباً  يكپارچه براي فعاليت . براي اهداف ملي و ميهنيمستقل با مرزهاي كنترل شده مقتدر و دولت هاي 
سخن گفتن از مرزها و دولت هاي  كه به صورتي به وجود آورده استلف جهان ورهاي مختهاي توليدي و تجاريِ اين شركت ها در كش

بسياري از به رغم اخبار خصمانه نسبت به چين، همانطور كه در يادداشت قبلي آمد، . استو غير قابل دفاع  كالمي موهوممستقل 
براي فعاليت هاي توليدي و تجاري خود يافته  ايده آل مكانيشركت هاي بزرگ، چه اروپايي و چه آمريكايي و غيره، در سرزمين چين 

براي سرمايه گذاري در اياالت متحده و در اروپا و ديگر كشورها اما شركت هاي بزرگ چيني نيز به سهم خود از هر فرصتي . اند
الً به تملك شركت هاي تعداد قابل توجهي از شركت هاي معروف اروپايي و آمريكايي هم اكنون بعضاً يا كدر نتيجه . كرده انداستفاده 

 موسوم به  نهاده هاي كشاورزيِ لي و شركتدر اروپا، شركت خودروسازي ولوو، شركت تاير سازي پيرِ مثال. چيني در آمده اند
كه داراي صاحبان چيني اند شامل  در اياالت متحده بنگاه هاي بزرگ و معروفي. ي اندسينجنتا، هم اكنون داراي صاحبان چين

 ز، شركت بزرگ سازندة گوشي هاي همراه موتوروال وخودروسازي جنرال موتور، سازندة لوازم منزل جنرال الكتريك، مجلة فورب
. استاي ام سي بزرگترين شركت سينماداران آمريكا موسوم به   

- Jack Ewing. 2021. Europe Takes Steps to Block Chinese Bargain Hunters. The New York Times, January 6. 

(accessed 14 May 2021) www.nytimes.com/2020/06/17/business/european-union-china-deals.html 

- Chris Morris. 2017. 10 Iconic American Companies Owned by Chinese Investors. CNBC. (accessed 14 May 

2021)  www.cnbc.com/2017/05/11/10-iconic-american-companies-owned-by-chinese-investors.html 
هزار (ارزشي معادل با يك تريليون آمريكا را چيني ها به شكل اوراق قرضه با فدرال دولت هاي بدهي كل د درص 5، عالوه بر اينها

تصاد آمريكا كه به كاهش قيمت دالر بينجامد، اقتصاد چين را نيز پس مسلماً هر گونه تغيير در اق. خريداري كرده اند دالر) ميليارد
متضرر خواهد ساخت به همان صورت كه هزاران شركت بزرگ خارجي كه هم اكنون در چين به كار توليد و تجارت مشغول اند از 

. تضعيف اقتصاد چين لطمات قابل توجهي خواهند ديد  
- Investopdia. 2021. How Much U.S. Debt Does China Own? (accessed 14 May 2021) 

https://www.investopedia.com/articles/investing/080615/china-owns-us-debt-how-much.asp 
 1978در سال » دنگ شيائوپينگ«بر پژوهشگران تاريخ و اقتصاد چين پوشيده نيست كه اين كشور بعد از روي كار آمدن رهبر چين 

آغاز شد در واقع » سوسياليسم خاص چين«نام در زمان زمامداري دنگ با سياست هايي كه . كامالً از اهداف انقالب چين فاصله گرفت
براي مطالعة بيشتر در اين مورد، منابع زير . در جهان بدل كرد) يا همان جهاني سازي(اين كشور را به يكي از بنيانگذاران نئوليبراليسم 

بخوانيد كه چگونه با شروع زمامداريِ دنگ، انحصار » سلسلة نئوليبراليِ چين«مثالً در مقالة زير با عنوان . است سبيمنانقطة شروع 
گرايي در بين فرزندان و ديگر خويشاوندان رهبران حزب كمونيست، از ميان رفتن خدمات عمومي از جمله يارانه ها، خصوصي سازي 

كت هاي سهامي عام، مقررات زدايي، فساد اداري و اقتصادي و افزايش فاحشِ شكاف طبقاتي و بنگاه هاي دولتي و تبديل آنها به شر
در اينجا همچنين بخوانيد كه اين رهبر چين تا چه حد تحت . دشوار شدن شرايط زندگي براي طبقة زحمتكش در چين باال گرفت

:فته بودقرار گر »ميلتون فريدمن«نئوليبراليسم تأثير نظرات اقتصاددان مبلغ   
- Peter Kwong. 2006. China's Neoliberal Dynasty. The Nation, September 14. (accessed 25 May 2021)  
https://www.thenation.com/article/archive/chinas-neoliberal-dynasty 

يكا و يعني رونالد رگان در آمر مكتب فريدمن، شاگرداندنگ شيائوپينگ، شانه به شانه با ديگر  كه چگونهدر كتاب زير بخوانيد 
.  كمك كردميالدي  1980پايه ريزي الزم جهت بسط تجارت جهاني را در اوايل دهة به  مارگارت تاچر در انگلستان،  

- David Harvey. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press. 
مناطق «و برقرار كردن  گشودنِ مرزها به روي سرمايه گذاري خارجي، خوانيد كه چگونه نيروي كار بسيار ارزانو در پژوهش دقيق زير ب

نه تنها به آهن ربايي براي جذب شركت هاي بزرگ از كشورهاي مبدأ و از  كشور چين را در دوران زمامداري دنگ شيائوپينگ،، »آزاد
بر اساس . تغييرات ساختاريِ عمده به سوي سرمايه داري و نئوليبراليسم در آن كشور شدديگر كشورهاي شرق آسيا كرد بلكه موجب 

يافته هاي اين گزارش مي توان به جرأت گفت كه اين برداشت كه چين هنوز داراي دولتي انقالبي و مردمي است و لذا انگيزه هاي آن 
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تاريخ » دانسته هاي قبليِ«ه با دولت هاي غربي متفاوت است از جمله در روابط بين الملل و تعامل عادالنه با ديگر كشورها در مقايس
. است كه سخت نيازمند به روز رساني است گذشتة جهانيان  

- Michel Chossudovsky. 1986. Towards Capitalist Restoration? Chinese Socialism After Mao. London: 

MacMillan. 

»واقع گرا«در مطالعات روابط بين الملل، نگرشِ تحليلي اي موسوم به  بايد افزود كهبراي ارائة توصيفي روشن تر از انواع قدرت،  46
  

كه بر مريكا و چين، چيزي غير از دو قطب اقتصادي و نظامي جهان مثالِ مناقشة پر تنشِ بين آاز اين ديدگاه، در . داردپيروان بسياري 
 يبين المللي صاحبنظراني كه از اين ديدگاه بسيار محدود به رخدادها. ديده نمي شودشتر با يكديگر در حال رقابت اند سر قدرت بي

بيش از نيم قرن بر مباحث و آموزه هاي آكادميك سايه آثارشان كه  اندنظرات انديشمندان صاحب نفوذي  بينش و مي نگرند متأثر از
  :افكنده و به روزرساني نشده است

- E. H. Carr. 1964. The Twenty Year’s Crisis, 1919–1939. New York: Harper and Row. 
- Hans Morgenthau. 1967. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Knopf. 
- Klaus Knorr. 1973. Power and Wealth: The Political Economy of International Power. New York: Basic 

Books. 
- Inis Claude. 1962. Power and International Relations. New York: Random House. 

. را در بين صاحبنظران تقويت كرده است» واقع گرا«امبر ديدگاه سپت 11 ادثةمسلماً حملة نظامي آمريكا به افغانستان و عراق پس از ح
پيش از تشكيل سازمان ملل متحد، كشوري قدرتمند مي تواند  همانند دهه ها و سده هايِ، 21ن رخدادها نشان داد كه حتي در قراين 

. دست گيردغير مستقيم به  يابا زور كشور ديگري را تصرف كند و اداره امور آن را مستقيم   
 مثالً . براي توجيه روندهاي قالب در روابط بين الملل كافي نمي دانند را »واقع گرا«با اين وصف، انديشمنداني نيز هستند كه ديدگاه

از پديدة جهاني ) مي دانند» در حال توسعه«همان كشورهايي كه خود را (امروزه شاهديم كه تقريباً تمامي كشورهاي ضعيف جهان 
به زور و تهديد ديده شود، كشورهاي جهان  يعني بدون اينكه نشاني از توسل. سازي پيروي مي كنند و خواستار پيوستن به آن اند

جذب سرمايه گذاري «سوم به جريانِ جهاني سازي سر تعظيم فرو آورده اند و با اشتياق و افتخار از طريق سياست هايي چون 
تاالرهاي  احداث(= » ايجاد بازارهاي سرمايه«، »مقررات زدايي«، »اخذ وام از بانك هاي بين المللي«، »افزايش صادرات«، »خارجي

اين در . زمينة نفوذ سرمايه هاي خارجي در سرزمين خود و وابستگي به جريان جهاني سازي را فراهم مي كنند) بورس سهام و كاال
تجارت جهاني چيزي جز ذلت، فقر، حاشيه نشيني، بي ثباتي اقتصادي، آلودگي شديد وابستگي به صورتي است كه براي اين كشورها 

ي فردي و ملي، فساد اقتصادي و اداري، بيكاري گسترده و مزمن، ركود و تورم، افزايش شكاف هاي طبقاتي و زيست محيطي، بدهكار
جزييات بيشتر در اين مورد در مقالة . در بر نداشته است) و در نتيجه آسيب پذيري به تحريم هاي ظالمانه(شدت يافتن وابستگي ها 

:زير قابل مطالعه است  
ترجمه اسفنديار . طرحي براي سلطة شركت هاي جهاني و نابودي حاكمتي دولت ها: جهان سازي. 2004. درجان كاوانا و جري من -

) 1400ارديبهشت  24(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«در سايت . عباسي  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil1Cavanagh.pdf 

خود كشورهاي ضعيف در روابط بين الملل كه آشكارا به ضرر  جامع تر از اين رفتارِدركي دستيابي به صاحبنظران نوانديش، براي 
قدرت و ديدگاه » چگونگي«دو ديدگاه اول مربوط به . عمال قدرت در جهان را از چهار منظر قابل مطالعه شناخته اندآنهاست، ا عملكرد

ور مختصر و با آوردن مصاديقي از هر يك به معرفي اين ديدگاه ها در اينجا به ط. اعمال قدرت است» نتيجة«سوم و چهارم مرتبط با 
:مي پردازيم  

 
» قدرت بر«)  1  
آمريكا بر عراق قدرت دارد چون توانست به آن حمله . برقرار مي شود نابرابر حاكي از نوع رابطه اي است كه بين دو بازيگرِ» قدرت بر«

. تنها مصاديق اين مفهوم از قدرت نيست، اما روشن ترينِ اين مصاديق است ،شغالاگر چه حملة نظامي و ا. كند و آن را تصرف نمايد
قدرت «مصاديق ديگر يا محاصرة اقتصادي نيز از تحريم تهديد به برقراري اعمالِ تحريم هاي اقتصادي و يا تهديد به حملة نظامي يا 

. است» بر  
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» قدرت محدود به«)  2  
است كه تواناييِ بازيگران در اتخاذ سياست هاي مختلف را به شدت ) سيستم هايي(= تارهايي جود ساخحاكي از و» قدرت محدود به«

محدود مي سازد. اين سيستم ها طوري عمل مي كنند كه قدرت و توان كشورهاي ضعيف را فقط در حد انجام پروژه هايي از پيش 
ياست هايي است كه از سوي بانك جهاني و صندوق بين س» قدرت محدود به«از جمله مصاديقِ . نگه مي داردمحدود تعريف شده 

پروژه هايي تمركز دارد كه نهايتاً به سودآوري  برايبانك جهاني بر اعطاي وام . المللي پول در كشورهاي جهان سوم دنبال مي شود
و . جاده ها و بنادر تجارت جهاني مي انجامد، مثل احداث سد، شبكه هاي فاضالب، ساختحكيم بيشتر براي شركت هاي بزرگ و ت

صندوق . وظيفة صندوق بين المللي پول مداخله در حكمراني كشورهايي است كه در بازپرداخت وام هاي خود با دشواري روبرويند
ظاهر، تغييرات ساختاري به منظور كمك به افزايش  در. به مسئولين اين كشورها مشاوره مي دهد» تغييرات ساختاري«براي ايجاد 
ايجاد ديگر منابع درآمدي براي دولت هاست تا ايشان بتوانند وام هاي بين المللي كنوني خود را بپردازند و اعتماد بانك هاي صادرات و 

، همگام با هم، شرايطي ايجاد مي خدمتگذار به شركت هاي بزرگ، اين دو نهاد واقعاما در . بين المللي براي وام هاي آتي را جلب كنند
اين كشورها . به واسطة بدهي هاي كالن خود چاره اي جز افزايش صادرات نداشته باشندان سوم وامدار باشند و كنند كه كشورهاي جه

معموالَ در نتيجة تغييرات ساختاري دچار مسايل عديده اي چون كاهش فاحش ارزش پول ملي، تورم شديد، بيكاري مزمن، افزايش 
متأسفانه بسياري از . فقر و حاشيه نشيني مي گردند و همزمان گسترش اتيطبق هاي رشد عظيم شكاف و ماليات ها، گسترش فساد

كشورهاي ضعيف افزايش صادرات را نوعي پيروزي (و نشانة افزايش قدرت اقتصادي براي) خود مي پندارند. در صورتي كه در واقع اين 
گرِ بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در امور است كه نفوذ ويران» قدرت محدود به«از عوارض گمراه كنندة رويكرد فريبكارانة 

جهاني و صندوق بين المللي پول به منظور تداوم  براي آگاهي بيشتر پيرامون عملكرد هماهنگ بانك. مي داردرا مستور نگه  آنهاداخلي 
:وابستگيِ كشورهاي جهان سوم به تجارت جهاني، مطلب زير نقطة شروع سودمندي است  

 - Anup Shah. 2013. Structural Adjustment—a Major Cause of Poverty. Global Issues. (accessed 20 May 

2021) https://www.globalissues.org/article/3/structural-adjustment-a-major-cause-of-

poverty#IMFandWorldBank 

» قدرت محدود به«دشوارتر و نادرتر است چرا كه سياست هاي » قدرت بر«از مقاومت در برابر » قدرت محدود به« مقاومت در برابر
كند كه آنچه مي خواهد واقعاً خواست خود اوست غافل از اينكه آنچه او مي مي شرايطي به وجود مي آورد كه كشورِ تحت سلطه باور 

خواهد متأثر از محدوديتي است كه طراحان سيستم هاي تحميليِ توسعه در جميع حوزه ها براي او به وجود آورده اند و در نهايت به 
، به عنوان »طراحي سيستمي«براي بحث مفصلي پيرامون  .مي انجامدو سود كالن براي طراحان توسعه  كشور آسيب پذيري بيشترِ

:، بنگريد بهفناوريِ گسترده اي كه براي كنترل ذهني و رفتاري انسان ها در توسعه به كار گرفته شده است  
سايت اطالع . »توسعه«علم و فناوري كنترل در : ، علوم شناختي و طراحي)2(ژئوپلتيك دانايي و خالقيت . 1398. ياسفنديار عباس -

) 1400ارديبهشت  24دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«رساني   
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

3 (عمال قدرت مستقيما  
«اعمال قدرت مستقيم» در اشاره به نتايجي است كه از تعامل بين دو يا چند بازيگر به طور آشكار و مستقيم حاصل مي گردد. مثالَ 

سرزمين  اشغالِ افعانستان و عراق توسط ائتالفي از نيروهاي بيگانه، كشاورزان اين دو كشور را وادار كرد كه استفاده از بذرهاي بوميِ
خود را كنار بگذارند و به اجبار، مصرف كنندة بذرهاي اصالح شده و تراريخته شوند، بذرهايي كه خواه ناخواه مصرف كود شيميايي و 
سموم دفع آفات را در مقياسي عظيم افزايش مي دهد و قطعاً بر ثروت و قدرت شركت هاي جهاني توليد كنندة اين محصوالت مي 

.افزايد  
 

4 (قدرت پراكنده عمالا  
مثالً تعاملِ بين دو بازيگر در يك منطقه از . به پراكندگيِ نتايج اعمال قدرت در بعد مكان و زمان اشاره دارد» اعمال قدرت پراكنده«

جهان ممكن است شرايطي را رقم بزند كه بازيگران ديگري (غير از اين دو) به رفتاري خاص وادار شوند. به بيان ديگر، بر حسب ظاهر، 
رخ مي دهد، اما نتيجة اين رويارويي به ايجاد شرايطي مي » ب«و » الف«مناقشه بر سر قدرت و يا دسترسي به منابع بين دو كشورِ 
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به اين . باشد» پراكنده«نتايج اعمال قدرت ممكن است در بعد زمان نيز . گردندوادار به رفتار خاصي مي » د«و » ج«انجامد كه كشور 
و بازيگر در حال حاضر ممكن است موجب محدود شدنِ رفتار يكي از آنان در آينده به نفع ديگري شود و يا اينكه معني كه تعامل د

چنين تعاملي ممكن است با گذشت زمان، رفتار بازيگران ديگري را به نفع اين دو بازيگر محدود سازد. براي مطالعه بيشتر در مورد 
:عملكرد قدرت در روابط بين الملل، مقالة زير نقطة شروع سودمندي استديدگاه هاي جامع تر در بررسي و تحليلِ   

- Michael Barnett and Raymond Duva. 2005. Power in International Politics. International Organization 59, 

Winter, pp. 39–75. (accessed 20 May 2021) https://home.gwu.edu/~barnett/articles/2005_power_io.pdf 
 ،بين كشور اياالت متحده و كشورهاي شرق آسيا ، مشخصاًبيشتر در مورد مصاديق داستان شناسي در روابط بين الملل و براي اطالعات

 و مباني نظري روش داستاني براي اعمال قدرت ، مقالة زير نقطة شروع پرباري است:
- Linus Hagström and Karl Gustafsson. 2019. Narrative Power: How Storytelling Shapes East Asian 

International Politics. Cambridge Review of International Affairs, 32:4. (accessed 20 May 2021) 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09557571.2019.1623498     
»قدرت بر«كنترل شدة دانشگاهي، در حد  مادامي كه درك جامعه نخبگاني در كشورهاي جهان سوم از قدرت، متأثر از دروس  47

  

قدرت «باقي مانده است، در دانشگاه هاي تحقيقاتي اياالت متحده، هيچ محدوديتي براي پژوهش و آموزش در مورد انواع شيوه هاي 
در اين دانشگاه ها، به منظور بهره گيري از  )46يادداشت ي توصيف اين دو نوع قدرت، نگاه كنيد به برا(. وجود نداشته است» محدود به

طراحي سيستم هاي توسعه و كاربرد ابزاري از داستان سرايي دروس مفصلي تدريس مي شود. براي آگاهي از چگونگيِ  بهره گيري 
 گسترده از طراحي سيستمي در توسعه و تأثير شگرفت آن بر محدود ساختن افكار و رفتارِ عموم مردم و جامعة نخبگاني، بنگريد به:

سايت اطالع . »توسعه«علم و فناوري كنترل در : ، علوم شناختي و طراحي)2(ژئوپلتيك دانايي و خالقيت . 1398. اسفنديار عباسي -
) 1400ارديبهشت  24دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«رساني   

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity2Abbassi.pdf 

براي كسب اطالعات بيشتر از اهميتي كه در دانشگاه هاي تحقيقاتيِ آمريكا براي آموزش داستان سرايي ابزاري در راستاي اهداف 
:در دانشگاه استنفورد» قدرت داستان« به سايت درسِ ، براي نمونه،تجاري و سياسي قايل اند، بنگريد  

https://powerofstory.stanford.edu 
قابل توجه اينكه، يكي از اساتيد اين درس، بر كاربست توامان ساختار داستاني و طراحي سيستمي تاكيد دارد. او به دانشجويان توصيه 

العات مورد نظر توجه مخاطب درگير شود، اطبا استفادة ابزاري از داستان ابتدا  درمي كند كه بهترين نتيجه وقتي حاصل مي شود كه 
ي يگزينه ها ،سپس با بهره گيري از طراحي سيستمي. و احساسات او در جهتي كه الزم است سوق داده شودبه ذهن وي منتقل 

به عنوان مصداقي از اين رويكرد  .در مسيري كه مطلوب است تعريف گردد اوبي درنگ  كنترلِ رفتارِ به منظور هدايت ومشخص 
مي كند و آن  اشارهاياالت متحده  2008 انتخابات سالتركيبيِ زود بازده در كنترل ذهني و رفتاري، مؤلف به راهكار آقاي باراك اوباما در 

ايتي راه اندازي كرد كه از آقاي اوباما با استخدام يكي از بنيانگذاران فيس بوك وب س. مي دانددر انتخابات را عامل اصلي موفقيت وي 
اما عالوه . توجه كاربران در فضاي مجازي را درگير خود كند» تغيير«طريق آن توانست با ارائة داستان شخصي و تكرار شعار خود براي 

را بيابند،  بود كه از طريق آن، طرفداران او مي توانستند در شهر خود يكديگر) سيستمي (=بر اين، سايت مذكور مجهز به ساز و كاري 
. با هم ارتباط برقرار كنند و سپس به صورت جمعي براي تبليغ مواضع اوباما در مبارزات انتخاباتي در جامعة محلي خود بكوشند  

- Jennifer Aaker, Andy Smith and Carlye Adler. 2010. The Dragonfly Effect: : Quick, Effective, and Powerful 

Ways to Use Social Media to Drive Social Change. San Francisco: Jossey-Bass. 

و دانشگاه هاي تحقيقاتي در  در اياالت متحده و در جهان از يك سو دانشگاه هاي عاديبراي مطالعة بيشتر در مورد تفاوت فاحش بين 
: ، مطلب زير نقطة شروع سودمندي استاز سوي ديگر )و دليل وجود اين تفاوت(آن كشور   

در خدمت اصالح الگوي «سايت اطالع رساني . ، نوانديشي، زير ذره بين علم)1(دانايي و خالقيت  وپلتيكژئ. 1397. اسفنديار عباسي -
  )1400ارديبهشت  24دسترسي (» مصرف

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_goepoliticscreativity1Abbassi 
از دو هورمون ديگر نيز سخن به ميان  ،عالوه بر دوپامين، اندورفين و اكسي توسين، تعجب آور نيست كه داستان سرايان ابزاري  48
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 ؛دارد مخاطبينترشح همزمان و تركيب اين دو هورمون تأثيري نامطلوب در ذهن و رفتار . »آدرنالين«و  »كورتيزول«: اند آورده
. رفتارهايندحاالت و و تصميمات عجوالنه و نابخردانه از جملة اين  ، اختالل در حافظهجي، عيب جويي، ناتواني در انديشه و ابتكارزودرن

مي نامند چون ترشح اين هورمون در هنگام خطر افزايش مي يابد » هورمون استرس«كورتيزول كه شباهت زيادي به آدرنالين دارد را 
بيش از حد اين هورمون كه ناشي از استرس  اما در مطالعاتي كه انجام شده است ترشح. و فرد را براي جنگ يا گريز آماده مي كند
با كاهش . لقب گرفته است» هورمون شادي و نشاط«سروتونين . مي انجامد» سروتونين«است غالباً به كاهش هورمون ديگري به نام 

ت، اين هورمون و افزايش كورتيزول طيف وسيعي از احساسات منفي گريبانگير فرد مي گردد؛ افسردگي از يك سو و عصباني
ترشح بيش از حد كورتيزول با عوارضي جسماني نيز مرتبط شناخته شده است، مثل . پرخاشگري و نزاع از سوي ديگر از اين جمله اند

چاقي مفرط در صورت، سينه و رشد نامتناسب اندام به شكل شدن غير عاديِ صورت، فشار خون باال، پوكي استخوان، و گرد پف آلود 
براي اطالعات بيشتر در مورد اين دو هورمون و ديگر هورمون هاي بدن و تأثير آنها بر جسم و رفتار  .و پاهاشكم اما الغري بازوان 

:انسان، بنگريد به  
https://www.yourhormones.info/ 

گسترده ، حسرت و خود كم بينيِنفوذ احساسِ حقارتاز  روشن سال هاي اخير گواهي در» گيندماعقب ادبيات «باال گرفتن انتشار   49
  

اين افكار كه بوي كهنگيِ عصر قاجار و دوران مشروطيت را مي دهد، از . ما شده استكشور  نخبگانيِگريبانگير جامعه كه  اي است
ي كه به اين دسته از هموطنان ما از بحران هاي عديده ا تو گويي. تحوالت علمي، پژوهشي و تجربي يك قرن اخير بي بهره مانده است

اين در حالي است كه بسياري . تحميل شده بي خبرندا طبيعت جوامعِ مختلف دنيمردم و اسرافكار و آالينده بر  صنعتيِواسطة توسعه 
به پژوهش در جوامع كهن، مثل ايران، به  اقداماز دانشمندان و صاحبنظران در جوامع غربي ضمن انتقاد شديد از همين فرآيند توسعه، 

 ،كشور مادر  يندگاماما با تمام اين اوصاف انگار از منظر نويسندگانِ ادبيات عقب  !اند كردهو سالم  منظور يافتن راه حل هاي پايدار
اين پديدة . نباشد »عقب مانده« ديگرتا تمامي اين اشتباهات فاحش و ويرانگر جوامع غربي را گام به گام تكرار كند  بايد ايران حتماً

پويايي كافي و استقالل در انديشه را نشان دهد، حاكي از قدرت نافذ داستان ها و سيستم  بيش از اينكه فقدانِ ،حيرت انگيز در غفلت
هاي تحميلي توسعه است كه جمعي از اهالي انديشه در جامعه اي كهن و تمدني مثل ايران را از اهميت پيشينة علمي و فرهنگيِ زمان 

. گمارده است» بومي سازي تحقير« آزموده و بومي خود غافل كرده و ايشان را به كارِ بي سپاسِ  
اين ميزان از آلودگي به حدي است كه عده اي از جامعه شناسان جهان را بر آن داشته كه حوزه اي پژوهشي براي شناسايي  50

  

مي ايشان اين حوزة پژوهشي كه انواع فريب و پنهان كاري در كتب و مقاالت را كاوش و تحليل . در متون بنيانگذاري كنند» جهل«
:، بنگريد بهپژوهشگرانيكي از انتشارات اين  مطالعةبراي . نام گذاري كرده اند »جامعه شناسي جهل«يا  »مطالعات جهل«كند را   

- Lindsey McGoey. 2016. An Introduction to The Sociology of Ignorance: Essays on the Limits of Knowing. 

London: Routledge. 
51 براي راهنمايي نظري و عملي در پرورشِ توانايي هاي فردي در تفكر سيستمي به منظورِ كاويدن ارتباط بين پديده ها، بنگريد به: 

  

در . ترجمه اسفنديار عباسي. تفكر سيستمي به زبان ساده، چرا و چگونه: )نظري( )1(تفكر سيستمي براي همه . 2018. مگان سايبرت -
)  1400خرداد  12دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني   

www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_SystemsThinking_Seibert.pdf 

ترجمه . راهي ساده براي درك معضالت امروز و تالش براي رفع آنها: )عملي( )2(تفكر سيستمي براي همه . 2020. ريچارد هاينبرگ -
)  1400خرداد  12دسترسي (» در خدمت اصالح الگوي مصرف«در سايت اطالع رساني . اسفنديار عباسي  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_ASimpleWay_Heinberg.pdf 

»توجهاجران ت«و » بازار توجه«چون در توصيف اين اقتصاد از چيزهايي  رانصاحبنظ. استپديده اي شناخته شده  »اقتصاد توجه«  52
  

يكي از منابع براي نمونه، بنگريد به كتاب زير كه همانند ديگر متون مرتبط با اين موضوع، توجه توده ها را . سخن به ميان آورده اند
مصرف كنندگان و شهروندان، رقابتي بي امان بين اهالي معرفي مي كند و اينكه در اقتصاد امروز براي جلب توجه  مهم اقتصادي

.تبليغات و اصحاب خبر در فضاي مجازي و در مطبوعات وجود دارد  
- Vincent F. Hendricks and Mads Vestergaard. 2019. Reality Lost: Markets of Attention, Misinformation and 

Manipulation. Cham, Switzerland: Springer Open. 
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فروش كاالها و خدمات در واقع هجمه اي است به ذهن و آگاهي  به منظوراما در واقع، اين رقابت بي امان براي توجه شهروندان 
اهالي يك محلة شهري يا روستا اگر بتوانند از اين رقابت بي امانِ اربابان رسانه براي توجه آنان در امان بمانند، قادر خواهند . جهانيان
مثل بيكاري جوانان، بي  -حل مسايل متعدد جامعه خود  در ه صورت مشاركتي از توجه خود جهت همفكري و همكاريبود كه ب

انديشمنداني چون پديدآورندة اثر زير، مصونيت يافتن از پراكندگي توجه كاربران . كنند استفاده -خانماني، گراني، فقر و حاشيه نشيني 
مثل جنگل، (به عنوان يكي از دارايي هاي مشترك يك جامعه » توجه«ر راستاي احياي عظيم دضروري و فضاي مجازي را گامي 

. مي دانند) مرتع، آب و خاك  
- Peter Doran. 2017. A Political Economy of Attention, Mindfulness and Consumerism: Reclaiming the 

Mindful Commons. New York: Routledge. 
حل مسايل عصر حاضر  در راستايِفردي و جمعي به ظرفيت ها و فرصت هاي اجتماعي و طبيعي پيراموني كردن اگر در قدرت توجه 

:ترديد داريد، بنگريد به مثال هايي كه در گزارش زير آمده است  
اصالح الگوي  در خدمت«در سايت اطالع رساني . كارآفريني اجتماعي با طراحي سيستمي: كسي بيكار نيست. 1395. اسفنديار عباسي -

)1400خرداد  17دسترسي . (»مصرف  
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_syssocentrepAbbassi.pdf 

رسانه ها و پديدآورندگان محتوا شرايطي به وجود آورده اند كه . از ديگر آسيب هاي پراكندگي توجه، اشاعة جهل در جامعه است 
از اين . بسياري از آنچه از اين منابع به ما مي رسد، قبالً از فيلتر كارشناسي، تحليلي، تبليغاتي، روابط عمومي و نظاير اينها گذشته است

از طريق رسانه ها در عصر ما با يادگيري مستقيم بوميان در جوامع كهن از محيط طبيعي و اجتماعي پيرامون خود از نظر رو، يادگيري 
. كما اينكه اطالعات فيلتر شده امروز غالباً در راستاي زدودن معلومات درست و دقيق بوميان عمل مي كند ،كيفي بسيار متفاوت است

:، نگاه كنيد بهبراي مطالعة بيشتر در اين مورد  
Brian Davey. n.d. The attention seeking economy, information and the manufacture of ignorance (chapter 

12), in Credo Economic Beliefs in a World in Crisis. Ireland: FEASTA.  
اندك از نسبتاً كه در آن بهره گيريِ در كشور خودمان  محليگزارشي مستند از طرحي در تأييد نظرات اين نويسنده، بنگريد به و 

:داشته است استعدادهاي بومي و محلي دستاوردهايي عظيم در سطح ملي  
در خدمت اصالح الگوي «در سايت اطالع رساني . روستايي كهن كه ايران را به رنگ خود درآورد: هخوره. 1398. عباسياسفنديار  -

)1400خرداد  17دسترسي . (»مصرف  
www.eabbassi.ir/pdf/article_Khorhe_Report_Abbassi.pdf  

فعاليت هاي مستمري است كه توسطجمله ؛ يا همان استخراج هدفمند داده ها براي جهت دادن به رفتار كاربران، از »داده كاوي«  53
  

اي تاريخساز از بهره برداريِ براي نمونه . انجام مي شود» گوگل«و موتورهاي كاوش چون » فيس بوك«هاي اجتماعي مثل شبكه 
سياسي از داده كاوي توسط فيس بوك به منظور كنترل ذهني و رفتاري عموم مردم در كشور انگلستان كه نهايتاً به جدايي اين كشور 

:از اتحاديه اروپايي با رأي مردم رخ داد، ويديوي زير عبرت آموز است  
- Carole Cadwallardr. 2019. Facebook's Role in Brexit and Threat to Democracy. (accessed 3 June 2021) 

www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democracy?langua

ge=en 
 


