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 چند؟ یاهیتان ثانتوجه

 دیخودتان محصولش هست د،یکنیاستفاده م گانیرا نیآنال سیسرو کیاز  اگر

 

 یمتیو به چه ق یزیبه چه چ دیتوجهمان را با م؟یبدهکار گرانیرا به د یو چه نوع توجه میهست یچه نوع توجه قیما ال

 توانینم هایسادگ نیتوجهش قائل است و به ا یبرا یزیارزش متما شیهاو خواسته قیهر کس با توجه به سال م؟یبفروش

 .میفروشیارزان م اریاز ما توجهمان را بس یلیگفت که خ شودیم نانهمچ همهنیکرد، باا دایدست پ ریفراگ یاریبه مع
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ا ر لتانیمیا د؟یدهیطور همزمان انجام مرا به گریچند کار د د،یخوانیمقاله را م نیاالن که ا نهمی — انیا لد،یفتام چت

 شیل پفاستر واالس پنج سا دیوید د؟یکنیم تیرا آپد بوکتانسیف ۀو صفح دیزنیسر م ترتانیبه توئ د،یکنیهم چک م

کامل  یآزاد زیخاص و ن اتیو تجرب زهایچ ۀهم ۲خروشان ستمانیا»آن  یعنیاستفاده کرد،  ۱«کامل یسروصدا»از لفظ 

 یاز بافتار زندگ یعاد یمفهوم امروزه به بخش نیاما ا«. بدان توجه کند خواهدیآنچه م تِینهایفرد در رابطه با انتخاب ب

تلفن همراه خواهد  یک گوشیساکن خود،  اردیلیاز هفت م کیهر یبرا ندهیشده است که تا سال آ لیتبد یاارهیدر س

ها را آن ای و – میکنیو تبادل م یآوررا جمع مانیهاکه لحظه میما اقتصاددانان توجه، اما از نوع آماتور هست ۀداشت. هم

 .زدیریم نییپا وبیوتی پیکه از شکاف هزاران کل میکنیتماشا م

 

 یخنس نی. ادیخودتان محصولش هست د،یکنیاستفاده م گانیرا نیآنال سیسرو کیاگر از  دیگویهست که م یاصطالح

 یهاو فکت یرفتار یهابلکه داده د،یستیکرد: محصولْ خودِ شما ن انیب ترقیطور دقآن را به دیاما با راست،یگ

مجموع هر تراکنش )از  کهیطوربه شوند،یفروش ادغام م یاست که همواره برا تانیهایمندسنجش در مورد عالقهقابل

 .شودیم لیوکار جذب و حفظ کاربران تبدبهتر کسبکردن هرچهکوک یبرا یخودتان( به سازوکار یهاجمله تراکنش

 

معترفانه را  یدشویاسال کی ۲۱۱۲، در دسامبر «۴رالیمخصوص مطالب وا تیوبسا»، ۳ی: آپورفدیریرا در نظر بگ نیا مثالً

 تیاسوب نیا نی. مسئولکندیم انیب لیبه تفص یمجاز یتوجه خود را در فضاجلب یهاشوفن و رومنتشر نمود که فوت

کنند  کیآن کل یباشد که افراد هم بخواهند رو یابه گونه دیرال شود، بایواقعاً وا نکهیا یمطلب برا کیکه  کنندیم انیب

به اشتراک خواهند  گرانیکرده و با د کیآن کل یخود رو ۀبه نوب زیها نبه اشتراک بگذارند، که آن هیو هم آن را با بق

را که  یتیو توئ ریتصو ده،یزگ عنوان، خالصه، متن سپس و – میانتخاب کن یآن تیرا با جذاب یمطالب دیبا یعنیگذاشت. 

مختلف از مطلبتان  ۀنسخ ۲۲حداقل  دیکار مستلزم تول نی. امیکن میتنظ یادیآن مطلب را پخش خواهد نمود، با دقت ز

 یدیام نکهیا ی. برادیرا بهبود بخش تتانیساتا تمام ابعاد وب دیو همواره آماده هست دیکنیرا تست م هانیاست؛ بهتر

 حال، نیو در ع دیده شیرا افزا یخورکیتا احتمال کل دیرا به تعداد باال منتشر کن یدیهمواره مطالب جد دیباشد، با

ورگو ز یفرد»خود را تحت عنوان  مطلب نیتررالیوا یبود که آپورف نطوریبوک دوخته شده باشد. ا سیچشمتان به ف کی

هزار  ۰۱۱از  شیمطلب ب نیمنتشر کرد. ا« زنده نابود کرد ۀاخبار او را در برنام ۀندیاخبار را چاق خواند و گو ۀندیگو

 .ادبه خود اختصاص د وبیوتیرا در  شینما ونیلیم ۱۱و  یسبوکیف کیال

 سندهینو ،یدیهال انیرا ۀ. به گفتبازدیرنگ م اهوی رینظ ییهاتیسا یتمیهم در برابر ابهت الگور یآپورف یهاتالش یاما حت

 یاصل ۀصفح یرا بر رو ریو تصاو ترهایمختلف از ت بیهزار ترک ۴۲از  شیب قهیدر هر پنج دق اهوی ،ییکایآمر ابیو بازار

 دنیدر برابر خوردن و آشام توانندیتا چه حد م انیمشتر نکهیا یابیبا ارز ییغذا وادم یهاشرکت. کندیخود امتحان م تیسا

 یمجاز یای. در دنبرندیخود را باال م یهایدنیو نوش هایمحض خوراک تیمحصوالتشان مقاومت کنند، مزه، ظاهر و جذاب

گان خوانند یعنیبهتر است:  یبه معنا تریتمها، حق آنکه طب شودیبازخورد م ییارهایصورت معهر فرد به یهاتیهم، فعال
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 ۀکپارچیاسباب  یریکارگهب یبرا شتریب یهافرصت شتر،یب غاتیتبل شتر،ینفوذ ب شتر،یب شدندهید شتر،یب نندگانیب شتر،یب

 .هاو فروش داده یآورجمع

 

قابل تجارت که کّلاشان  ییدارا ینوع یعنیراکد و محدود است:  یطال منبع ایاوصاف، توجه هم مانند نفت  نیبا ا پس

 ییسودزا نیرشتیکه ب کنندیبه آن فکر م یطور ای گذارندیم دهیبه مزا شنهاددهندهیپ نیو باالتر نیبهتر یباهوش آن را برا

 یالحظه یعنینفت،  دیبه اوج تول هیشب یزیاست، چ دهیرس« اوج توجه»به  ایدناند که گفته نطوریا یرا داشته باشد. حت

 .شود یزیکه صرف چ ماندینم یتوجه گریکه د

 

رج که ج یقتحقی – چربدیم گرید یفیهم هست که بر مسائل ک یسازیکم ینوع نیبرداشت از زمان است. اما ا کی نیا

ه ب»که توجه  کندی. او استدالل مدینام« توجه دارانیخر»آن را  ردیوا ۀدر مجل یادر مقاله شیسال پ ستیاچ گلدهابر ب

مراقبت، برآوردن  ن،یتحس دادن،تیاهم ،یشمندیاند ،یبرداررمان: عشق، شناخت، اعتنا، فدیآیدرم یمختلف یهاشکل

ستور د شیروهایکه در نظام به ن ی. گروهبانرهیو غ دیجد یهاکمک در کسب مهارت ،یانتقاد یابیارز ه،یکمک، توص ال،یام

که من  ستین هم یتوجه یخواهان آن نوع شکیآن است. او ب یکه مدونا در پ ستین یقطعاً به دنبال آن توجه دهدیم

 .«میجویمقاله م نیدر نوشتن ا

 

 رفتشیپ شود،یها مصرف مصرف و تعامل با رسانه مانیداریساعات ب شتریکه در آن، ب ییایدن یدگیچیوجود تمام پ با

استوار  «یمنبع»را بر  یو هم ذهن یتجار یهاهم مدل یوقت ستیچ . منظورمانمیاتوجه نداشته یدر درک معنا یچندان

اساساً متفاوت به خود  یشکل د،یآیوجود ماز سنجِش آن به یدیو هدف، هرگاه نوع جد تینظر از نکه صرف میکنیم

 رد؟یگیم

 

 یلفظاً به معن (توجه از آن گرفته شده است یبه معنا attention یسیانگل ۀکه واژ) attendere فعل ن،یزبان الت در

 یری( است و تصوشدندهی)کش tendere ( وی)به سو ad از یبیفعل ترک نیاست. ا یزیبه سمت چ شدندهیکش

 .تا جسمًا و ذهناً به او توجه کند شودیخم م یگرید یکه به سو ی: فردزاندیانگیرا برم ییالگوکهن

 

ند. و احترام را نشان ده یتا آمادگ ندیآیدارد. سربازان فوراً به حالت توجه )خبردار( درم ینیبشیبا پ یکیارتباط نزد توجه

را از خود نشان دهند.  یذهن ۀتا عالقه و دغدغ میخواهیها ماز آن م،یرا بخوان گرانیذهن د میتوانیما نم نکهیباتوجه به ا

برگردند که جسمًا در آن  ییکه حواسشان پرت شده، به جا یحالیآموزان بتا دانش!« دیتوجه کن» زندیم ادیمعلمان فر
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که  نیقابل اثبات است: ا ریغ تاً یهستند که نها یزیچ یهانشانه نیتریما اصل یبرا یهستند. زمان، حضور و دقِت ظاهر

 .انددهیمنظور ما را فهم

 

ه آموزان به توجها به جز ملزم کردن دانشنزنند، چون آن ادیآموزانشان فراست که معلمان خوب سر دانش نیبر ا دیام البته

ت و مهم اس بایز یجلب توجهْ هنر نیباستان معتقد بودند که ا انیو روم انیونانیها را جلب کنند. توجه آن توانندیهم م

سال  ۲۱۱۱که نام دارد  ۲وسیهرن یبرا انیحوزه فن ب نیا کیکالس یراهنماکتابباشد.  التیتحص یمحور اصل دیکه با

. در اصل، «نگر و بادقت باشندمثبت را،یاست که شنوندگانمان پذ نیا مانیآرزو»کتاب آمده  نینوشته شده است. در ا شیپ

، رسوم، قانون رینظ ییزهایچ م،ینکننده صحبت کمجاب یبه شکل تیبااهم یزهایمعنا بود که در مورد چ نیبودن بدمتمدن

 .و عدالت یوفادار

 

. افتییتجسم م یامرحلهپنج ندیفرا کیبود که در  یشیاندمصلحت یبلکه نوع سم،یدئالیامر نه شرافت بود و نه ا نیا یربنایز

را به  جینتا د،یده قلیرا ص انتانیسبک ب د،یبرازنده نظم ده یبیآن را با ترت یهامؤلفه د،یوپا کنکننده دستمجاب یاگزاره

به  ندیفرا نیرا داشته باشد. ا یرگذاریتأث نیشتریکه ب دیابراز کن یرا با لحن ییمحصول نها پسس د،یرسانه بسپار ایحافظه 

 یبرا یهم با دستورالعمل آپورف یگریتوجه دقابل یهااست، شباهت «یگذاراشتراکبه» دیاز کل یباستان یانسخه نکهیجز ا

به جز موارد باال تملق، رشوه،  دهند،یبه او نسبت م والًرا معم وسیهرن یبرا انیکه کتاب فن ب سرویدارد. س شدنرالیوا

 .است جهیدارد نت تی. آنچه اهمشمردیتبادِل کمک و کذب مطلق را هم جزء ابزار کارش م

 

است؛  گرینفر به فرد د کیفرادادنِ فراتر از گوش یزیچ هیتوجه است، قض یآورجمع کیاتومات یهاستمیبحث از س یوقت اما

بخواهم توجه جهان  یمن نوع ی. وقترندیگیبه خود م نگرانهیکل التیتما یسر کی ،یسازسنجش و مجاب یندهایو فرا

 ها،کیها، کلکامنت ها،نکیل ها،کیکنم )ال یباز ستمیقواعد س اب دیبا ایبه خود جذب کنم،  یمجاز یایرا در دن

 ییکایو مهندس آمر سندهیباخ، نو دیویآن محروم شوم. د ۀدرخشند زیاز کل جوا ایو  مجدد( یهاتیتوئ ها،یگذاراشتراکبه

 شینما ۀصفح یآنچه رو سدینویم n+1 ۀ( در مجل۲۱۱۲) ۶«وترهایحماقت کامپ»دارِ با عنوان گوشه یاافزار در مقالهنرم

 :طلبدیمن نم یسادگ ۀرا به انداز زیچچیخود ه یهافرضشیاست در پ

 

ها وفق نرا با آ مانیایدن دیبا ما آشنا شوند، ما با مانیایو در دن ندیایما ب شیپ توانندینم وترهایکامپ نکهیتوجه به ا با

 فیتعر یو درکمان را از خود به شکل یاجتماع یما از جمله زندگ یهای. زندگمیکن کیها نزدو خودمان را به آن میده

 .کندیم تیها به ما سرابالهت آن«. بفهمد» تواندیم وتریکامپ کیمطابق باشد که  یزیکه با چ میدهیم بیو ترت میکنیم
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 نی. چنمیانجام نداده باش یکار چیاست که ه نیمثل ا« نفهمد»آن را  ستمیکه س یانجام کارها به روش وتر،یکامپ یایدن در

 دیآیآنچه به حساب م. میکاغذ، موز بخوران یبه جا نتر،یبه پر میبخواه نکهیهستند، مثل ا معنایو ب درکرقابلیغ ییکارها

 .است که قابل حساب است یزیهمان چ

 

 ها،سیکدنو رینظ ی: کساندهدیقرار م ستمیمعماران س اریرا در اخت یاگسترده تیظاهراً قدرت و البته مسئول هانیا تمام

 یهاکیکل یکه کل تالششان در راستا یاجتماع یهارسانه و مرشدان رسانه یاکالشان حرفه کنندگان،غیطراحان، تبل

 .سودآور است

 

و  هایوتریکامپبچه یهافانتزی هم هرقدر – گردانندیرا م هیبق یهاکه نخ ییهاگردانعروسک یعنی ر،یتصو نیا اما

 ییاهیگودر به ۱۷۷۲سؤال است. چارلز گودهارت در سال  ریمشکوک و ز اربسی –را محقق سازد  ۷هاتیالدا یهاکابوس

 اریمع کی رگید شود،یم لیتبد بلیبه س اریمع کی یوقت» کندیم تدالل)که بعدها به اسم قانون گودهارت شناخته شد( اس

. مهندساِن توجه به طور افتیاقتصاد توجه  یمحور رادیدر مورد ا نیاز ا باتریز یاخالصه توانی. سخت م«ستیخوب ن

ر که شده، هرچقد طورتا هر کنندیتالش م دانهیهم ناام هیو بق کنندیم عیتوز یشخص یپول یمطبوعات را برا ،یکارآمد

 .عدر مناب یمنطق یمنفعت است تا تجارت یومرج برانزاع پرهرج کی شتریاتفاقات ب نیکنند. ا دیتول توانندیکه م

 

وفا و شک یحول هرگونه سود احتمال یاز توجه ساختگ یکامل عیباشند، صنا بکارانهیفر لترهایو ف هاتمیهم الگور هرقدر

است  یدرآمدکارگران کم «یکیمزارع کل»حوزه از  نیا یدستاوردها ۀنشان داده که دامن ریاخ یهای. بررسشودیپژمرده م

 یافالووره ۀو تود یاجتماع یهاشبکه یهایتیسلبر یمزدورانه از سو یهاهیدییتا تأ کنندیم دیتول یکه توجه مصنوع

 مسئول کسچیهستند. ه بیو تخر شیپاال ،ییدائماً در حال جابجا هابلیس ۀ. همیتقلب یو فعاالن مردم شدهیداریخر

 .ستیکنترل ن

 

که به  امدهایپۀ ریروابط و زنج شدنفیکالن، تعر یهاداده ۀکنترل کند؟ با مشاهد دیبا یگفته که اصالً کس یچه کس البته

 کیت، حال نیدر بهتر نی. اما امیریگیتسلط اشتباه م یجااطالعات را به کند،یشده حرکت مثبت یدر قلمرو چیطور مارپ

و  دردسریب یاز پروپاگاندا یبیدر برابر خزعبالت آرزومندانه: ترک شدنمیحالت، تسل نیاست و در بدتر یبنداشتباه دسته

و  یینماکند تا متوجه درست یدرنگ نکهیبدون ا کند،یرا مطرح م تیاز عامل یدیجد انواعکه  بخشیتسل یِبیخودفر

 .گرددیشود که عرضه م یزیآن چ یبودن واقعباطل
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 یهازکیخود بر مجموعه مقاالتش به نام چ گفتارشیدر پ یاباف حرفهو تناقض شناسیهست سنده،ی. چسترتون، نوی. کیج

 کندیها آرزو ماز آن یکی. شودیآرزو از هرکدامشان برآورده م کیکه  دیگوی( داستان دو پسربچه را م۱۷۱۷) ۰العادهفوق

ده زود دلز یلیخ شیپا ریز نیبودن زمشود. از قضا غول به خاطر کوچک وچکک یلیخ کندیآرزو م یگریکه غول شود و د

شان بود. هخان یجلو ۀکه قبالً باغچ کندیم یبیعجا یانتهایب یایشروع به کاوش دن یبا شادمان یوجبمی. اما پسر نشودیم

 :است دید یۀداستاْن بحث زاو نیچسترتون از ا یاخالق ۀجینت

 

ساختن کوه نسبت به توانمیاست. نم نطوریکه هم کنمیبا افتخار اعتراف م سازم،یکه من از کاه کوه م دیبه من بگو یکس اگر

ر فراز ب نکهیشک دارم، ا یهمه ارزش کوهنورد نیرا تصور کنم... نسبت به ا یتر و پربارتر از سازندگموفق یاز کاه، شکل

 ۀا بر قلر حیمس یسیع کهیبود، زمان یکوهنورد یراهنما نیبزرگتر طانی. شمینظاره کن الاز با زیچو به همه میبرو زیچهمه

ظمت و نهفته در ع یبر قله لذت ستادنیر اد طانیرا به او نشان داد. اما لذت ش ایدن یبلند برد و تمام قلمروها اریبس یکوه

 .او مانند حشره کوچک هستند یپا ریز هاتمام انسان نکهیو حقارت است، ا یکوچک یبلکه لذت تماشا ست،ین یبزرگ

 

از هم ب شود،یم ریزنده سراز یهاتک انسانمغز تک نیکه ب میکن فیتعر یمخزن همگان کی یتوجه را به عنوان محتوا اگر

 کیبرداشت از توجه به عنوان  یبرا ماندینم ییجا چیه ف،یتعر نی. در امیاداده عیترف انهیگرالیتوجه را به همان شکل تقل

اسمان که ما حو یانشدهآن لحظات ثبت یبرا ایاست،  هیبه مصرف بودجه شب ،یلاز همد شتریمتقابل که ب ینوع سازندگ

 .است زیچ چیبه ه ایاطراف و  یبه خود، به فضا

 

« هدفشان»نامحدود که  ۀبا دامن ییهامی: مگرداندیها را مخوِد اطالعات است که نخ دگاه،ید نیتریاساس حماس بر

وه ک یباال یهمان نما نی. اگذاردیسر منگرانه را پشتپس تیهرگونه روا وارشانوانهیمحض است و تکامل د یغیخودتبل

 یکنیم کیآن کل یکه رو یدیکل ۀ: خودت را به اندازکندیوبگرد زمزمه م کیچسترتون است که در گوش  طانیش

ارتفاع، شما  نیا از یباش. با نگاه کیاتومات ،یهست لیها دخکه در آن ییهاستمیهمان س ۀکن و به انداز ضیتعوقابل

 .دیستیتان نشدهثبت یهاتیجز فعال زیچچیه

 

سرشار از  م،یبه آن نگاه کن کیاز نزد یهم قدرتمند است و هم وقت نگرانهیکل یهادگاهیهم مانند تمام د دگاهید نیا

 ضیعوتقابل ییدارا کیدقت خود را به  یمبهم از دور آشکار شود: ما وقت زیچ کیتا  دیزوم کن یفرد ۀتجرب یتوهمات. بر رو

 .میکنیارزش مطور مزمن کمانمان را بهبلکه زم م،یسازیپول نم زیچ چیاز ه م،یکنیم لیتبد
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ها ها و ساعتها و جملهجمله م؛یطلبیدوستانمان را م نیتحس م؛یکنیتماشا م ویدیو کی یرا در ازا یاهیثان ۳۱ غیتبل کی

 یالما را خ یکارها حساب بانک نیاز ا کیچی. همیکنیم یاشهیکل یهاو پاسخ تیوضع تیصرف آپد یراحتها را بهو ساعت

که  ییزهایاز چ یاربسی بر –محاسبه کرد  یصورت کمآن را به توانیگرچه سخت م – هانیا یانباشت ۀنی. اما هزکندینم

فراغت سودمند، کار معنادار،  ق،یروابط عم رینظ ییزهای: چگذاردیم ریتأث میده یشاد جا یزندگ کیدر دل  میدواریام

 .یآرامش ذهن

 

 «ما» یواقع یبه معنا میخواهیاگر ما م م؟ییهاآن ونیمد یو چه توجه میهست انمانیاطراف یاز سو یچه نوع توجه قیال ما

 یهستند که حت یسؤاالت هانیا م؟یدار ازین یبه چه نوع توجه ای میهست یچه نوع توجه قیخودمان ال م،یباش

 ییارهایو حس کنترلْ مع یتمندیحال، اگر رضا نی. با اها را حل کندآن تواندیهم نم تیمحبوب ۀمسابق نیترکوکخوش

 .میفروشیارزان م اریاز ما خودمان را بس یاریهستند، بس تیاز موفق یجزئ

 

 دیدهیام مانج ای دیشیاندیآنچه را که م توانمینم تاًیها باشم، اما نهابه دنبال نشانه توانمیمن م د؟یکنیهنوز هم توجه م ایآ

اماًل شما ک د،یرا به شما بگو نیاز ا ریغ زیهرچ ایباشد. هرکس  یآغاز هرگونه بحث معنادار ۀنقط دیبا نیا . ومیکنترل نما

 منتظر شماست. یداریب ۀدر هر لحظ زیچه چ دیریبگ میخودتان تصم یگرفته و برا دهیحرف مرا ناد دیحق دار
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 ها:پی نوشت

 

[۱] Total noise 

[۲] seething static 

[۳] Upworthy 

[۴] Viral: مترجم[ شودیمنتشر م یمجاز یدست در فضابهاست که ناگهان دست یهرگونه مطلب یبه معنا[ . 

[۲] Rhetorica ad Herennium 

[۶] The Stupidity of Computers 

[۷] Luddite: آالتنیاز دست ندادن شغل خود، ماش یقرن نوزدهم بود که برا یایتانیدر بر یکارگران صنعت نساج یاز سو یاجتماع یجنبش سمیالد 

]مترجم[ کردندیم بیرا تخر یبافندگ . 

[۰] Tremendous Trifles 

 

منتشر شده است.  ایان سایتدر وب«The attention economy» با عنوان ۲۱۱۳اکتبر  ۷ تاریخ در و است نوشته فیلدچت تام این مطلب را  •

 .کرده استو با ترجمۀ علیرضا شفیعی نسب منتشر  «ای چند؟تان ثانیهتوجه» آن را با عنوان ۱۳۷۷مرداد  ۳در تاریخ  ترجمان سایتوب

( ۲۱۱۲) (Live This Book) !این کتاب را زندگی کن نویسنده و مفسر فرهنگ دیجیتال است. آخرین کتاب او (Tom Chatfield) فیلدتام چت   •• 

 ت.فیلد ساکن کنت در بریتانیاسنام دارد. چت

  

https://aeon.co/essays/does-each-click-of-attention-cost-a-bit-of-ourselves
http://tarjomaan.com/
http://tarjomaan.com/
http://tarjomaan.com/neveshtar/9065/
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The attention economy 
It costs nothing to click, respond and retweet. But what 
price do we pay in our relationships and our peace of 
mind? 

 

How many other things are you doing right now while you’re reading this piece? Are you 

also checking your email, glancing at your Twitter feed, and updating your Facebook page? 

What five years ago David Foster Wallace labelled ‘Total Noise’ — ‘the seething static of 

every particular thing and experience, and one’s total freedom of infinite choice about what 

to choose to attend to’ — is today just part of the texture of living on a planet that will, by 

next year, boast one mobile phone for each of its seven billion inhabitants. We are all 

amateur attention economists, hoarding and bartering our moments — or watching them 

slip away down the cracks of a thousand YouTube clips. 

If you’re using a free online service, the adage goes, you are the product. It’s an arresting 

line, but one that deserves putting more precisely: it’s not you, but your behavioural data 

and the quantifiable facts of your engagement that are constantly blended for sale, with the 

aggregate of every single interaction (yours included) becoming a mechanism for ever-

more-finely tuning the business of attracting and retaining users. 

Consider the confessional slide show released in December 2012 by Upworthy, the 

‘website for viral content’, which detailed the mechanics of its online attention-seeking. 

To be truly viral, they note, content needs to make people want to click on it and share it 

with others who will also click and share. This means selecting stuff with instant appeal — 

and then precisely calibrating the summary text, headline, excerpt, image and tweet that 

will spread it. This in turn means producing at least 25 different versions of your material, 

testing the best ones, and being prepared to constantly tweak every aspect of your site. To 

play the odds, you also need to publish content constantly, in quantity, to maximise the 

likelihood of a hit — while keeping one eye glued to Facebook. That’s how Upworthy got 

its most viral hit ever, under the headline ‘Bully Calls News Anchor Fat, News Anchor 

Destroys Him On Live TV’, with more than 800,000 Facebook likes and 11 million views 

on YouTube. 

https://aeon.co/essays/does-each-click-of-attention-cost-a-bit-of-ourselves
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But even Upworthy’s efforts pale into insignificance compared with the algorithmic might 

of sites such as Yahoo! — which, according to the American author and marketer Ryan 

Holiday, tests more than 45,000 combinations of headlines and images every five minutes 

on its home page. Much as corporations incrementally improve the taste, texture and sheer 

enticement of food and drink by measuring how hard it is to stop eating and drinking them, 

the actions of every individual online are fed back into measures where moreinexorably 

means better: more readers, more viewers, more exposure, more influence, more ads, more 

opportunities to unfurl the integrated apparatus of gathering and selling data. 

Attention, thus conceived, is an inert and finite resource, like oil or gold: a tradable asset 

that the wise manipulator auctions off to the highest bidder, or speculates upon to lucrative 

effect. There has even been talk of the world reaching ‘peak attention’, by analogy to peak 

oil production, meaning the moment at which there is no more spare attention left to spend. 

This is one way of conceiving of our time. But it’s also a quantification that tramples across 

other, qualitative questions — a fact that the American author Michael H Goldhaber 

recognised some years ago, in a piece for Wired magazine called ‘Attention Shoppers!’ 

(1997). Attention, he argued, ‘comes in many forms: love, recognition, heeding, obedience, 

thoughtfulness, caring, praising, watching over, attending to one’s desires, aiding, 

advising, critical appraisal, assistance in developing new skills, et cetera. An army sergeant 

ordering troops doesn’t want the kind of attention Madonna seeks. And neither desires the 

sort I do as I write this.’ 

For all the sophistication of a world in which most of our waking hours are spent consuming 

or interacting with media, we have scarcely advanced in our understanding of what 

attention means. What are we actually talking about when we base both business and 

mental models on a ‘resource’ that, to all intents and purposes, is fabricated from scratch 

every time a new way of measuring it comes along? 

In Latin, the verb attendere — from which our word ‘attention’ derives — literally means 

to stretch towards. A compound of ad (‘towards’) and tendere (‘to stretch’), it invokes an 

archetypal image: one person bending towards another in order to attend to them, both 

physically and mentally. 

Attending is closely connected to anticipation. Soldiers snap to attention to signify 

readiness and respect — and to embody it. Unable to read each others’ minds, we demand 

outward shows of mental engagement. Teachers shout ‘Pay attention!’ at slumped students 

whose thoughts have meandered, calling them back to the place they’re in. Time, presence 

and physical attentiveness are our most basic proxies for something ultimately unprovable: 

that we are understood. 

The best teachers, one hopes, don’t shout at their students — because they are skilled at 

wooing as well as demanding the best efforts of others. For the ancient Greeks and Romans, 

this wooing was a sufficiently fine art in itself to be the central focus of education. As the 
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manual on classical rhetoric Rhetorica ad Herennium put it 2,100 years ago: ‘We wish to 

have our hearer receptive, well-disposed, and attentive (docilem, benivolum, attentum).’ 

To be civilised was to speak persuasively about the things that mattered: law and custom, 

loyalty and justice. 

This vision of puppeteers effortlessly pulling everyone else’s strings — however much it 

might fulfil both geek fantasies and Luddite nightmares — is distinctly dubious 

Underpinning this was neither honour nor idealism, but pragmatism embodied in a five-

part process. Come up with a compelling proposition, arrange its elements in elegant 

sequence, polish your style, commit the result to memory or media, then pitch your delivery 

for maximum impact. Short of an ancient ‘share’ button, the similarities to Upworthy’s 

recipe for going viral are impressive. Cicero, to whom Rhetorica ad Herenniumis 

traditionally attributed, also counted flattery, bribery, favour-bargaining and outright 

untruth among the tools of his trade. What mattered was results. 

However, when it comes to automated systems for garnering attention, there’s more at play 

than one person listening to another; and the processes of measurement and persuasion 

have some uncannily totalising tendencies. As far as getting the world to pay attention to 

me online, either I play by the rules of the system — likes, links, comments, clicks, shares, 

retweets — or I become ineligible for any of its glittering prizes. As the American writer 

and software engineer David Auerbach put it in n+1 magazine, in a piece pointedly titled 

‘The Stupidity of Computers’ (2012), what is on screen demands nothing so much as my 

complicity in its assumptions: 

Because computers cannot come to us and meet us in our world, we must continue to adjust 

our world and bring ourselves to them. We will define and regiment our lives, including 

our social lives and our perceptions of our selves, in ways that are conducive to what a 

computer can ‘understand’. Their dumbness will become ours. 

In computing terms, to do things in a way the system does not ‘understand’ is to do nothing 

at all. It is to be incomprehensible, absurd, like trying to feed a banana instead of paper into 

a printer. What counts is synonymous with what’s being counted. 

All of which seems to place immense power, not to mention responsibility, into the hands 

of the system architects: the coders, designers, advertisers, professional media 

manipulators and social media gurus devoted to profitable clicking. 

Yet this vision of puppeteers effortlessly pulling everyone else’s strings — however much 

it might fulfil both geek fantasies and Luddite nightmares — is distinctly dubious. As the 

British economist Charles Goodhart argued in 1975 in an aphorism that has come to be 

known as Goodhart’s law, ‘When a measure becomes a target, it ceases to be a good 

measure.’ There are few better summaries of the central flaw in attention economics. 

Attention-engineers are effectively distributing printing presses for a private currency — 
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and with everyone else desperate to churn out as much as possible, by any means possible, 

what’s going on is more a chaotic scramble for advantage than a rational trade in resources. 

No matter how cunning the algorithms and filters, entire industries of manufactured 

attention bloom and fade around every possibility of profit. As recent investigations have 

suggested, achievements in the field range from ‘click farms’ of low-paid workers churning 

out ersatz engagement to paid endorsements from social media celebrities, via bulk-

purchased followers and fake grassroots activists. Every target is continually being moved, 

refined and undermined. Nobody is in control. 

And who is to say that they should be? Seeing data writ large, relations spelt out and chains 

of consequence snaked brightly across the recorded realm, we confuse information with 

mastery. Yet this is at best a category error, and at worst a submission to wishful bullshit: 

a mix of convenient propaganda and comforting self-deception that hails new kinds of 

agency, without pausing to acknowledge the speciousness of much of what’s on offer. 

In the preface to his essay collection Tremendous Trifles (1909), the English author, 

ontologist and professional paradox-weaver G K Chesterton told the fable of two boys who 

were each granted a wish. One chose to become a giant, and one to become extremely 

small. The giant, to his surprise, found himself bored by the shrunken land beneath him. 

The tiny boy, however, set off gladly to explore the endless world of wonders his front 

garden had become. The moral, as Chesterton saw it, was one of perspective: 

If anyone says that I am making mountains out of molehills, I confess with pride that it is 

so. I can imagine no more successful and productive form of manufacture than that of 

making mountains out of molehills… I have my doubts about all this real value in 

mountaineering, in getting to the top of everything and overlooking everything. Satan was 

the most celebrated of Alpine guides, when he took Jesus to the top of an exceeding high 

mountain and showed him all the kingdoms of the earth. But the joy of Satan in standing 

on a peak is not a joy in largeness, but a joy in beholding smallness, in the fact that all men 

look like insects at his feet. 

There’s a similarly reductive exaltation in defining attention as the contents of a global 

reservoir, slopping interchangeably between the brains of every human being alive. Where 

is the space, here, for the idea of attention as a mutual construction more akin to empathy 

than budgetary expenditure — or for those unregistered moments in which we attend to 

ourselves, to the space around us, or to nothing at all? 

If contentment and a sense of control are partial measures of success, many of us are selling 

ourselves far too cheap 

From the loftiest perspective of all, information itself is pulling the strings: free-ranging 

memes whose ‘purposes’ are pure self-propagation, and whose frantic evolution outstrips 

all retrospective accounts. This is the mountaintop view of Chesterton’s Satan, whispering 
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in a browser’s ear: consider yourself as interchangeable as the button you’re clicking, as 

automated as the systems in which you’re implicated. Seen from such a height, you signify 

nothing beyond your recorded actions. 

Like all totalising visions, it’s at once powerful and — viewed sufficiently closely — 

ragged with illusions. Zoom in on individual experience, and something obscure from afar 

becomes obvious: in making our attentiveness a fungible asset, we’re not so much 

conjuring currency out of thin air as chronically undervaluing our time. 

We watch a 30-second ad in exchange for a video; we solicit a friend’s endorsement; we 

freely pour sentence after sentence, hour after hour, into status updates and stock responses. 

None of this depletes our bank balances. Yet its cumulative cost, while hard to quantify, 

affects many of those things we hope to put at the heart of a happy life: rich relationships, 

rewarding leisure, meaningful work, peace of mind. 

What kind of attention do we deserve from those around us, or owe to them in return? What 

kind of attention do we ourselves deserve, or need, if we are to be ‘us’ in the fullest possible 

sense? These aren’t questions that even the most finely tuned popularity contest can 

resolve. Yet, if contentment and a sense of control are partial measures of success, many 

of us are selling ourselves far too cheap. 

Are you still paying attention? I can look for signs, but in the end I can’t control what you 

think or do. And this must be the beginning of any sensible discussion. No matter who or 

what tells you otherwise, you have the perfect right to ignore me — and to decide for 

yourself what waits in each waking moment. 
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