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پیشگفتار

کسب وکار در دنیای نو
 

مسعود خوانساری 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

مدیر مسئول ماهنامه آینده نگر

ــر داده و  ــا را تغیی ــردی م ــی و ف ــاد زندگــی جمع ــه ابع ــال هم ــای دیجیت دنی
ــخصی و  ــی و ش ــط اجتماع ــه رواب ــا هم ــی و تقریب ــردی و اجتماع ــبات ف مناس
مناســبات در سرتاســر جهــان بــا ابزارهــای ارتباطــی نویــن دگرگــون شــده اســت� 
ــد،  ــی را در آن دی ــوان ایــن دگرگون یکــی از زمینه هایــی کــه خیلــی روشــن می ت

حوزه اقتصاد و کسب وکار است� 
ــه تغییــر شــیوه و  ــت در کارآفرینــی و کســب وکارها تنهــا ب اســتفاده از اینترن
قالــب تولیــد و توزیــع کاال و خدمــات منحصــر نشــده اســت بلکــه گاهــی ذات و 
ســاختار شــیوه تولیــد را دگرگــون کــرده اســت� کتــاب پیــش رو، به همیــن موضوع 
می پــردازد� کتــاب »مصــرف اشــتراکی« می گویــد بــه دلیــل حضــور فناوری هــای 
ــه همیــن  نویــن در جوامــع، شــیوه های مصــرف کاال و خدمــات تغییــر کــرده و ب

ترتیب، شیوه های تولید نیز با جابه جایی مواجه شده است� 
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کتــاب همــان طــور کــه از عنوانــش برمی آیــد از »مصــرف اشــتراکی« صحبــت 
می کنــد؛ منظــور از مصــرف اشــتراکی یعنــی مصــرف یــک کاال یــا خدمــات کــه 
متعلــق بــه یــک فــرد خــاص در یــک نقطــه از جهــان اســت امــا حــاال بــه واســطه 
ــرد  ــد، ف ــت کار می کنن ــه اینترن ــر پای ــب ب ــه اغل ــن ک ــی نوی ــای ارتباط فناوری ه

دیگری می تواند از همین محصوالت استفاده کند� 
کتــاب از داســتان بــه وجــود آمــدن یکــی از اســتارت آپ هایی شــروع می کنــد 
کــه کمــک کــرده اســت مــردم اتــاق یــا خانــه خالــی خــود را بــه مســافرانی کــه در 
ــا  ــد� صاحبخانه ه ــاره بدهن ــد اج ــواب می گردن ــای خ ــال ج ــه دنب ــان ب سفرهایش
مکان هــای خــود را بــا مشــخصات کامــل و عکــس در یــک وب ســایت می گذارنــد 
ــا ویژگی هــای هــر مــکان، می تواننــد جــای  ــر اســاس اجــازه ی و مســافران هــم ب
دلخــواه خــود را بیابنــد� ایــن وب ســایت کــه نمونــه ای از مصــرف اشــتراکی اســت، 
ــا آن را در  ــاال م ــد و ح ــد می کن ــرعت رش ــه س ــه ب ــت ک ــتارت آپی اس ــان اس هم

قالب شرکت عظیم »ایر بی ان بی« می شناسیم� 
نویســندگان کتــاب کــه هــر دو از مشــاوران اقتصــادی و کســب وکار و از زمــره 
ــان ســاده، مفاهیــم  کارآفرینــان هســتند، تــالش کرده انــد خیلــی روایــی و بــه زب
ــوم،  ــر مفه ــح ه ــرای توضی ــد و ب ــریح کنن ــتراکی را تش ــرف اش ــه مص ــوط ب مرب
داســتانی از یــک کســب وکار یــا نمونــه موفقیــت را چاشــنی آن کننــد� بــه همیــن 
ــه ای  ــی رود و تجرب ــو م ــری جل ــی روان و تصوی ــاب خیل ــه کت ــت ک ــل اس دلی
ــا ابعــاد نامکشــوفی از  ــرای خواننــده کنجــکاوی کــه می خواهــد ب لذت بخــش را ب

یک اقتصاد با شکل جدید مواجه شود فراهم می کند� 
جنبه هــای  از  بســیاری  نیســت؛  محــدودی  حــوزه  اشــتراکی  مصــرف 
ــایل و  ــا وس ــتراکی شــده اند؛ بســیاری از م ــر اقتصــادی اش ــا درگی ــای م زندگی ه
ــی  ــم؛ خیل ــتفاده نمی کنی ــا اس ــات از آنه ــیاری از اوق ــه بس ــم ک ــی داری مکان های
راحــت می توانیــم بــا معرفــی ایــن کاالهــا و خدمــات بــه دیگــران، آنهــا را ترغیــب 
ــد کــه بعدهــا اســتفاده  ــد یــک کاالهــای مشــابه جدی ــه جــای خری کنیــم کــه ب
چندانــی نیــز از آن نخواهنــد کــرد، از وســیله ای کــه موجــود اســت ولــی در اختیــار 
یــک آشــنای اینترنتــی قــرار دارد بهــره بگیریــم� ایــن کاالهــا و وســایل می توانــد 
شــامل کتــاب، آچــار، تختخــواب، باغچــه بــرای ســبزی کاری یــا حتــی خودردویــی 
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ــی  ــز وب ســایت های مختلف ــن حــاال نی ــد� همی ــا آن ســر کار می روی ــه ب باشــد ک
وجــود دارنــد کــه خوددروهــای تک سرنشــینی را معرفــی می کننــد کــه افــراد بــا 
آنهــا مســیر بیــن خانــه و محــل کار را طــی می کننــد و کســانی کــه می خواهنــد 

همان مسیر را طی کنند، در این مسیر شریک می شوند� 
ــات، از  ــتراک گذاری کاال و خدم ــن اش ــه ای ــد ک ــاب می گوین ــندگان کت نویس
زاویــه محیط زیســتی نیــز بســیار بــاارزش اســت؛ آنهــا در ابتــدای کتــاب از فرهنــگ 
مصرفــی رایــج بیــن مــردم می گوینــد و ایــن کــه جوامــع امــروزی مــدام در فکــر 
ــوازم  ــه کوهــی از ل ــد ب مصــرف بیشــتر و بیشــتر هســتند� ســپس اشــاره می کنن
بالاســتفاده - لوازمــی کــه حتــی یــک بــار هــم مــورد اســتفاده قــرار نگرفته انــد - 
در انبــار خانه هــا� حتــی از ایــن می گوینــد کــه محوطه هــای بزرگــی ایجــاد شــده 
ــرای  ــابقه ب ــن مس ــراد� همی ــخصی اف ــای ش ــب انباره ــهرها در قال ــه ش در حوم
ــرای  ــی کــه بســیاری از آنهــا نیــز پالســتیکی هســتند، ب مصــرف بیشــتر کاالهای
ــی از  ــور مشــخص، در یک ــیب زننده اســت� به ط ــیار مضــر و آس محیط زیســت بس
ــه  ــده ک ــاره ش ــوس آرام اش ــط اقیان ــی در وس ــوه عظیم ــه ک ــاب ب ــای کت فصل ه

تشکیل شده از زباله هایی که حاصل مصرف مردم شهرهاست� 
ــرای کاهــش  ــک راه حــل ب ــوان ی ــاب به عن ــه کت ــل اســت  ک ــن دلی ــه همی ب
ــتراکی را  ــرف اش ــام مص ــه ن ــرف ب ــی مص ــع، نوع ــت مناب ــی و هدررف مصرف گرای
معرفــی کــرده اســت؛ بــا ایــن شــعار کــه »آن چــه مال مــن اســت، مال شماســت�« 
ــای  ــد از دارایی ه ــراد می توانن ــنتی، اف ــت س ــر از مالکی ــه فرات ــی ک ــن معن ــه ای ب
یکدیگــر بــرای رفــع نیازهایشــان اســتفاده کننــد� در ایــن میــان،  مفهــوم مالکیــت 
ــج نوعــی  ــد و به تدری ــر می کن ــه آن ســنتی تغیی ــا مصــرف ب ــا ســرمایه گذاری ی ی
از اقتصــاد بــه وجــود می آیــد کــه شــاید در نــگاه اول بــا آن چــه در دوران صنعتــی 
وجــود داشــته تفاوت هایــی داشــته باشــد� امــا در هــر حــال، بایــد پذیرفــت کــه 
ــه همیــن  ــق ب ــا دســت کم بخــش قابل توجهــی از اقتصــاد، متعل آینــده اقتصــاد ی

مصرف اشتراکی است� 
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مقدمه

جهان اشتراکی
 

در اكتبــر 2007، طراحــان سراســر جهــان بــه سانفرانسيســكو ســفر كردنــد 
تــا در همایــش ســاالنة طراحــي صنعتــي شــركت كننــد� اتاق هــاي هتــل شــهر 
ــي و  ــتان قديم ــكي، دوس ــان ِچس ــا و براي ــو ِگبي ــود� ج ــده ب ــا رزرو ش ــا ماه ه ت
فارغ التحصيــالن طراحــي محصــوالت صنعتــي در دانشــكدة طراحــي رود آيلنــد، 
در ميــان ده هــزار نفــري كــه می خواســتند در كنفرانــس شــركت كننــد، بودنــد� 
ــازار  ــزرگ در ب ــيرواني ب ــاق زيرش ــك ات ــه ي ــي ب ــه تازگ ــي ب ــن دو همكالس اي
جنــوب، سانفرانسيســكو، كــه در زبــان انگيســي بــه »SoMa« مشــهور اســت، نقــل 
ــا تجارتــي را شــروع كننــد� حيــن صحبتــي كــه گبيــا و  ــد ت مــكان كــرده بودن
ــان  ــت اجاره ش ــه پرداخ ــك ب ــراي كم ــول درآوردن ب ــريع پ ــارة س ــكي درب ِچس
داشــتند، از هــم پرســيدند: »چــرا يــك اتــاق اضافــي اجــاره نكنيــم و آگهــي اش را 
در وب ســايت كنفرانــس نگذاريــم؟« آنهــا ايــن كار را كردنــد و نزديــك بــه هــزار 

دالر تنها در يك هفته درآوردند�
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ــي  ــة دوم زندگ ــه در ده ــي ك ــه آدم هاي ــد ك ــر مي كردن ــا فك ِچســكي و گبي
خــود هســتند بــه پيشنهادهايشــان پاســخ مي دهنــد� ســه نفــر در نهايــت در آن 
اتــاق اضافــي ماندنــد: يــك طــراح مــرد از هنــد كــه دربــارة ايــدة اجــاره كــردن 
يــك اتــاق بــه جــاي هتــل، در يــك وبــالگ محلــي طراحــي خوانــده بــود و انــگار 
ــك زن  ــود؛ ي ــه ب ــد يافت ــاي جدي ــدن آدم ه ــراي دي ــي ب ــي عال ــه آن را راه ك
ســي وپنج ســاله از بوســتون كــه فكــر مي كــرد آن خانــه ارزش بيشــتري از يــك 
هتــل دارد؛ و يــك آدم چهل وپنــج ســاله از يوتــا كــه پــدر پنــج بچــه بــود� گبيــا 
بــه خاطــر مــي آورد: »ايــن كار كامــال فرضيــات مــا را باطــل كــرد�« دو دوســت از 
ــگفت زده  ــد ش ــه اي دارن ــود غريب ــة خ ــد در خان ــاس نمي كردن ــه احس ــن ك اي
شــدند� ِچســكي توضيــح مي دهــد: »آنهــا تــا وقتــي غريبــه بودنــد كــه بــا آنهــا 

حرف نزده بودي�« 
ِچســكي و گبيــا متقاعــد شــدند كــه مي تواننــد كســب وكاري را شــروع كننــد 
ــه آدم هــاي محلــي كــه مي خواهنــد  ــاق مي خواهنــد، ب كــه مســافراني را كــه ات
فضاهــاي اضافــي خــود را اجــاره بدهنــد، وصــل كنــد� آنهــا بــا ناتــان بلِكارچيــك، 
ــود شــريك شــدند و در  ــزار ب دوســت نزديك شــان كــه يــك برنامه نويــس نرم اف
اوايــل 2008 يــك وب ســايت ســاده راه انداختنــد� آنهــا اول فكــر مي كردنــد ايــده 
ــل  ــزرگ مث ــاي ب ــراي رويداده ــط ب ــا« فق ــراي كنفرانس ه ــادي ب »تشــك هاي ب
ــل رزرو  ــه دلي ــا ب ــه هتل ه ــت ك ــا اس ــان و دموكرات ه ــالس جمهوري خواه اج
شــدن اتاق هــا يــا گران تــر از حــد بــودن اتاق هــا بــراي افــراد غيرقابــل دســترس 
اســت� ِچســكي بــه يــاد مــي آورد: »وقتــي اوبامــا اعــالم كــرد در يــك محوطــه بــا 
ــور  ــل در ِدن ــاق هت ــزار ات ــط 40 ه ــد و فق ــخنراني مي كن ــي س ــزار صندل 75 ه
وجــود داشــت، رياضــي واقعــا بــه نفــع مــا عمــل مي كــرد�« ترافيــك وب ســايت 
ــز و وال اســتريت  ــورك تايم ــوي ســي ان ان و صفحــات نيوي ــرد� ت ــا رشــد ك آنه
ــروه  ــن گ ــايت، اي ــدازي وب س ــاي راه ان ــن ماه ه ــدند� در اولي ــر ش ــال ظاه ژورن
ســه نفره هــم از تعــداد هــم از تركيــب افــرادي كــه مي خواســتند جاهــاي آنهــا 
ــا،  ــوع مســافران شــگفت زده شــدند؛ خانواده ه ــن از تن ــد و همچني را اجــاره كنن
ــه  ــتند ك ــل داش ــا تماي ــي تاجره ــجويان و حت ــا، دانش ــا و تازه داماده نوعروس ه

براي يك اتاق اجاره اي پول بدهند� 
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ِچســكي، بلِكارچيــك و گبيــا فهميدنــد كــه كنفرانس هــا فقــط يــك بخــش 
ــك  ــان ي ــورد آپارتمان ش ــا روي وايت ب ــت� آنه ــر اس ــازاري بزرگ ت ــك از ب كوچ
ــر  ــاي ديگ ــل« و در انته ــتند »هت ــاي آن نوش ــك انته ــيدند� در ي ــتار كش پيوس
مثــل  اجــاره اي  جاهــاي  فهرســت  ارائه دهنــده  شــركت هاي  از  فهرســتي 
»كريگ ليســت«، مســافرخانه هاي جوانــان و مبادلــة مجانــي جــا بيــن مســافران 
همچــون »كــوچ ســرفينگ« كــه بــه افــراد كمــك مي كنــد شــبكه اي از 
ــتند� در  ــد، نوش ــاد كنن ــواب را ايج ــراي خ ــترس ب ــي در دس ــاي مجان كاناپه ه
ــه  ــود ب ــازار دســت نخورده ب ــك ب ــه ي ــادي ك وســط پيوســتار فضــاي ســفيد زي
چشــم مي آمــد� آدم هــا دنبــال اقامتــي بــا قيمــت معقــول بــه عــالوه يــك تجربــة 
محلــي بودنــد� بــا ايــن حــال، آن ســه بيــم ايــن را داشــتند كــه ايــن فرصــت بــه 

يك دليل منطقي اين قدر بزرگ و دست نخورده مانده باشد؛ اعتماد� 
ــت سياســي  ــداد مشــترك، خــواه يــك رقاب ــا عمــل شــركت در يــك روي آي
خــواه يــك جشــنواره موســيقي خــواه يــك كنفرانــس طراحــي، عاملــي اساســي 
ــا  ــك ج ــم در ي ــا ه ــردم ب ــا م ــود؟ آي ــا ب ــن غريبه ه ــاد بي ــاد اعتم ــراي ایج ب
ــي  ــال عكاس ــترك مث ــة مش ــك عالق ــه ي ــن ك ــر اي ــه خاط ــط ب ــد فق مي ماندن
داشــتند؟ اگــر آنهــا درس خوانده هايــی بودنــد كــه از يــك دانشــگاه فارغ التحصيــل 
شــده باشــند چــه؟ آيــا ممكــن بــود يــك بــازار كامــال بــاِز از فــرد بــه فــرد، بــراي 
مانــدن مــردم در هــر جــاي دنيــا ايجــاد كــرد؟ اينهــا ســئواالتي بودنــد كــه ايــن 
ــد  ســه نفــر، ماه هــا پيــش از ايــن كــه توافــق كننــد جــواب همــة آنهــا مي توان
ــري  ــطه گري ديگ ــات واس ــت خدم ــيدند� موفقي ــود مي پرس ــد، از خ ــه« باش »بل
مثــل »اي بـِـي« نشــان مــي داد كــه اعتمــاد مي توانــد ایجــاد شــود� تــا اوت 2008، 
وب ســايت شــركت آنهــا، Airbnb�com، متولــد شــد� بلنچاركزيــك توضيــح 
مي دهــد: »ايــن اســم از ايــده ای آمــده بــود كــه بــا اينترنــت و اتــاق خالــي، هــر 

كسي مي تواند يك مهمانخانه دار شود�«
در آوريــل Airbnb�com ،2010 نزديــك بــه 85 هــزار كاربــر ثبت شــده و 
بيــش از 12 هــزار ملــك در 3 هــزار و 234 شــهر از بيــش از 126 كشــور داشــت� 
ــازار  ــك ب ــي داد، ي ــا انجــام م ــراي كااله ــي ب ــه اي ب ــل كاري ك ــن ســايت، مث اي
ــزي  ــر چي ــامل ه ــايت ش ــن س ــت هاي اي ــود� فهرس ــا ب ــراي مكان ه ــتقيم ب مس
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ــت  ــه قيم ــس« ب ــتيل پاري ــدان باس ــا در مي ــتوديوي دلرب ــك »اس ــد، از ي مي ش
شــبي 90 دالر تــا يــك »آپارتمــان شــخصي در بهشــت هارلــم، نيويــورك« بــه 
ــاموئي،   ــه س ــز در ك ــوت هيل ــل در »بف ــالي كام ــك وي ــا ي ــت 120 دالر، ت قيم
تايلنــد« بــه قيمــت هــر شــب 275 دالر� ِچســكي در شــگفت اســت: »وقتــي مــا 
شــروع كرديــم، اصــال فكــر نمي كرديــم مــردم خانــة درختــي، كلبــة اســيكموها، 

قايق، ويال و آپارتمان طراح ها را اجاره مي كنند�«
ــورد  ــي« م ــر بي ان ب ــيله »اي ــه وس ــا ب ــراد و مكان ه ــوارد، اف ــتر م در بيش
تحقيــق يــا مصاحبــه قــرار نمي گرفتنــد� بــر عهــدة كاربــران بــود كــه بــر اســاس 
عكس هــاي جورواجــوري از ملــك، ســوابق همــرا و جزئيــات و توضيحــات ديگــر 
كاربــران، تعييــن كننــد كــه آيــا مي خواهنــد ميزبــان يــك مهمــان باشــند يــا آيــا 
ــه� در واقــع، همان طــور كــه  ــا ن ــه بماننــد ي ــا كســي در يــك خان مي خواهنــد ب
وب ســايت رشــد كــرده، بنيانگــذاران آن،  مقرراتــي را كــه ابتــدا فكــر مي كردنــد 
ــراي اجــارة  ــي 300 دالر ب ــت قيمت ــا محدودي ــاز باشــد برداشــتند� آنه ــورد ني م
يــك شــب را برداشــتند� چــون دريافتنــد افــرادی از اعضــاي »ايــر بي ان بــي« بــا 
ــما  ــروز ش ــد� ام ــتفاده مي كنن ــت اس ــراي اقام ــري ب ــي باالت ــاي خيل بودجه ه
ــاره  ــزار دالر اج ــبي 3 ه ــت ش ــه قيم ــتان ب ــر را در انگلس ــك قص ــد ي مي تواني
كنيــد� تنهــا مقــررات ثابــت در »ايــر بي ان بــي« ايــن اســت كــه مســافران بايــد 
ــاي  ــند� فض ــان بپرس ــل از رزرو جايش ــي قب ــارة ميزبان ــئواالتي را درب ــد س بتوانن
ــا از  ــتر هتل ه ــن بيش ــد و بنابراي ــت نمي كن ــن كار كفاي ــراي اي ــاق ب ــي ات داخل
ــوت در  ــل ماري ــاق هت ــك ات ــد: »ي ــكي مي گوي ــود� ِچس ــذف مي ش ــايت ح س
نيويــورك و يــك اتــاق ماريــوت در ايرلنــد كامــال شــبيه بــه هــم هســتند و شــما 
ــه هســتيد�  ــا حتــي در كــدام طبق ــه شــما مي رســد ي ــاق ب ــد كــدام ات نمي داني

ما عكس اين حالت را براي مسافران فراهم مي كنيم�«
بلِكارچيــك از همــان وقــت بــا همســرش بــه يــك آپارتمــان بزرگ تــر در پالــو 
آلتــو نقــل مــكان كــرده اســت� در مــاه ژانويــه 2010 او از طريــق »ايــر بي ان بــي« 
از اجــاره دادن اتــاق اضافــي اش بــه ســه نفــر مختلــف كــه در مجمــوع 15 شــب 
مي شــد، هــزار و 200 دالر درآورد� وقتــي كــه بنيان گــذاران شــركت را راه 
ــد  ــد مي توان ــه مي كنن ــه ارائ ــي ك ــه خدمات ــد ك ــن فكــر نكردن ــه اي ــد، ب  انداختن
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كاري كنــد كــه مــردم بتواننــد بــه مكان هــاي خالــي خانه شــان بــه عنــوان يــك 
ــران  ــال گــردن� برخــي از كارب ــه يــك وب ــگاه كننــد،  ن فرصــت ســرمايه گذاري ن
يــك اتــاق اضافــي در يــك محلــة گران قيمــت دارنــد، پــس چــرا آن را هــر چنــد 
ــيرواني  ــة زيرش ــك خان ــه ي ــورد ب ــگال رادرف ــد؟ آن ــاره ندهن ــار اج ــك  ب ــت ي وق
ــا  ــال تنه ــرد� او قب ــكان ك ــورك نقــل م ــزرگ در منقطــه تجــاري نيوي ــه ب دواتاق
ــت  ــي تمام وق ــك هم اتاق ــا ي ــش را ب ــه اتاق ــود ك ــردد ب ــود و م ــرده ب ــي ك زندگ
مشــترك شــود� در عــوض، تصميــم گرفــت اتــاق اضافــي را مبلــه كنــد و بــا »ايــر 
بي ان بــي« 15 شــب در مــاه اجــاره بدهــد� او توضيــح مي دهــد: »مــن مي توانــم 
ايــن كــه چــه موقعــي فضــاي خانــه ام را بــا كــس ديگــري مشــترك بشــوم يــا نه، 
ــه  ــاري ام ك ــردن كارت اعتب ــويه ك ــراي تس ــي ب ــول اضاف ــم� از پ ــت كن مديري

مبلمان را خريدم استفاده مي كنم كه تقريبا نيمي از اجاره مي شود�«
انگيــزه بــراي ميزبان هايــي كــه از »ايــر بي ان بــي« اســتفاده مي كننــد 
معمــوال تركيبــي از داشــتن يــك كمك خــرج و ديــدن آدم هــاي جديــد اســت� 
ــاق  ــك ات ــن حــاال ي ــد: »م ــه دانشــگاه رفته ان ــور ب ــو از دن ــل بانون ــاي جي بچه ه
خالــي دارم و جالــب اســت كــه هــر از چنــدي بــراي يــك مــدت كســاني را تــوي 
خانــه داشــته باشــم�« اســتفاني ســاليوان از پيتزبــورگ نيــاز بــه پولي اضافــي دارد 
بــراي كمــك بــه پرداخــت مخــارج تعميــرات خانــه 110ســاله اش و عاشــق ايــن 
ــول  ــتون از پ ــيبلر از بوس ــاس س ــد� ماتي ــه اش بمانن ــاني در خان ــه كس ــت ك اس
اجــاره اش اســتفاده مي كنــد تــا يــك گــردش كامــل بــه انگلســتان داشــته باشــد 
و بتوانــد در عروســي يكــي از دوســتان قديمــي اش شــركت كنــد� ســندرا بــروس 
ــداز  ــراي دوران بازنشســتگي پس ان ــا ب ــان مســافرها اســت ت از واشــنگتن »ميزب
كنــم� بــه عــالوه دوســت دارم بــا ديگــران معاشــرت كنــم�« برخــي افــراد بــا پــول 
اجــاره، كســب وكار خودشــان را شــروع كرده انــد؛ بــراي برخــي ديگــر، ايــن پــول 

كمك كرده  است خانه شان را حفظ كنند� 
در ژانويــه 2010، تيــم مديريــت »ايــر بي ان بــي« ايميلــي را از زنــي بــه نــام 
ــة اجــاره اي در شــهر  ــان یــک خان ــد كــه ميزب ــه تائــي دريافــت كردن كنــدرا مائ
نيويــورك بــود� »ســالم ايــر بي ان بــي، اغــراق نمي كنــم وقتــي بــه شــما مي گويــم 
كــه بــه معنــي دقيــق كلمــه مــا را نجــات داديــد� مــن و شــوهرم هميــن مــاه مــه 
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ــم و  ــم ازدواج كردي ــن كــه هــر دو كارمــان را از دســت دادي گذشــته،  بعــد از اي
ــازار بــورس شكســت خــورد� مــا كم كــم  ســال گذشــته، ســرمايه گذاري مان در ب
ــت  ــراي پرداخ ــي ب ــول كاف ــه پ ــده ك ــم ش ــدري ك ــه ق ــان ب ــم پس اندازم ديدي
اجــاره نداريــم� در آن موقــع، آپارتمان مــان را در وب ســايت شــما ثبــت كردیــم و 
كلــي تقاضــا دريافــت كردیــم ��� شــما بــه مــا ايــن توانايــي را داديــد كــه خانه مــان 
را حفــظ كنيــم و بــا هــم بــه مســافرت برويــم و ايــن آرامــش خاطــر را داشــته 
باشــيم كــه بدانيــم ايــن دورة ســخت از زندگي مــان را ســپري كرده ايــم� از شــما 

خيلي متشكريم�«
ــن  ــق اي ــون از طري ــا كن ــه ت ــفري ك ــزار س ــان ده ه ــه از مي ــن ك ــب اي جال
وب ســايت بــه طــور كامــل انجــام شــده، ردي از ســرقت گــزارش نشــده اســت� 
گاهــي يــك آپارتمــان تميــز نيســت يــا كســي چهــره واقعــي اش را نشــان نــداده، 
ولــي ايــن مــوارد نــادر هســتند� ِچســكي معتقــد اســت كــه يــك »واســطة مــورد 
ــادي در ايــن آمــار داشــته اســت�  اعتمــاد« و سيســتم پرداخــت امــن نقــش زي
موقــع رزرو كــردن، مهمــان رزرو را بــا اســتفاده از يــك كارت اعتبــاري يــا يــك 
ــد از  ــاعت بع ــا 24 س ــا ت ــد� ميزبان ه ــام مي ده ــل« انج ــري »پي پ ــاب كارب حس
ورود مهمــان، كل پــول را نمي گيرنــد� »ايــر بي ان بــي« از ميزبان هــا پــول 
خدمــات اســتاندارد 3 درصــد را مي گيــرد و از مســافران هــم بســته بــه قيمــت 
رزرو، 6 تــا 12 درصــد بيشــتر مي گيــرد� در كنــار ايــن كــه »ايــر بي ان بــي« بــه 
يــك كســب وكار واقعــي بــا مــدل درآمــدي ســودده تبديــل شــده كــه از وقتــي 
تاســيس شــده هــر مــاه بيــش از 10 درصــد رشــد كــرده اســت، بنيان گــذاران آن 
اعتقــاد دارنــد كــه ايــن شــكل از پرداخــت »بــا بهتريــن رفتــار از هــر دو طــرف 

روبه رو مي شود و كل فرايند را قابل اعتماد تر مي كند«�
وقتــي ِچســكي بــه پدربزرگــش از ايــدة پشــت ســر »ايــر بي ان بــي« گفــت، 
ــه نظــرش رســيد� والديــن مــن واكنــش متفاوتــي داشــتند�  ــي ب »كامــال معمول
مــن ابتــدا نمي توانســتم بفهمــم چــرا ايــن طــور اســت�« ِچســكي بعدتــر دريافــت 
كــه والدينــش در يــك نســل هتلــي بــزرگ شــده اند،  در صورتــي كــه پدربزرگــش 
و دوســتان پدربزرگــش، در سفر هايشــان بــه مــزارع و مراتــع، خانه هــاي كوچــك 
را اجــاره مي كردنــد� »ايــر بي ان بــي« خيلــي متفــاوت بــا آن تجربــه نبــود� »مــا 
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يــك ابــداع مــدرن نبوديــم، امــا هتل هــا بودنــد�« مســلما، قبــل از دهــة 1950، 
مانــدن بــا دوســتان يــا دوســتاِن دوســتان يــك روش متــداول بــراي ســفر رفتــن 
ــاره  ــه دوب ــاوت ک ــن تف ــا ای ــود، ب ــي ب ــدة قديم ــك اي ــي« ي ــر بي ان ب ــود� »اي ب
شبيه ســازي شــده بــود و مجــددا از طريــق شــبكه هاي فــردي و فناوري هاي نــو، 

بازسازی شده بود� 
ــده و  ــن توليدكنن ــردي بي ــادالت ف ــراي مب ــري ب ــازار بي حدوحص ــاال ب ح
ــده و  ــده و قرض دهن ــن قرض گيرن ــدار، بي ــنده و خري ــن فروش ــد،  بي مصرف كنن
ــي  ــه نزديك ــن از رابط ــادالت آنالي ــود دارد� مب ــايه، وج ــايه و همس ــن همس بي
شبيه ســازي شــده كــه زمانــي از طريــق مبــادالت چهــره بــه چهــره در روســتاها 
شــكل گرفتــه بــود، امــا در مقياســي بزرگ تــر و نامحدودتــر� بــه عبــارت ديگــر،  
فــن آوري شــكل هاي قديمــي اعتمــاد را بازآفرينــي كــرده اســت� ِچســكي 
پيش بينــي مي كنــد: »وضــع موجــود در حــال جايگزيــن شــدن بــا يــك جنبــش 
ــا،  ــادالت چيزه ــراي مب ــردم ب ــرض م ــه روش پيش ف ــردي ب ــاط ف ــت� ارتب اس
تبديــل خواهــد شــد؛ چــه ايــن چيزهــا مــكان باشــد، چــه جنــس،  مهــارت يــا 

خدمات�

ظهور اشتراكي عمل كردن
ــاي  ــا و نمونه ه ــه ماجراه ــم ك ــا دريافتي ــته، م ــال گذش ــن س ــي چندي ط
تجــاري مثــل »ايــر بي ان بــي« غيرمعمــول نيســت� ســر ميزهــاي شــام، دوســتان 
بــه جــاي فخــر فروختــن دربــارة مــدل جديــد تويوتــاي »پريــوس« جديدشــان،  
ــتر«ها  ــه »زيپس ــدن ب ــل ش ــا تبدي ــور ب ــه چط ــد ك ــات مي كنن ــن مباه ــه اي ب
)اعضــاي شــبكه خدمــات بــه اشــتراك گذاشــتن خــودروي »زيــپ كار«( 
ــر كار  ــران س ــودروي ديگ ــا خ ــد و ب ــار مي گذارن ــان را كن ــاي خودش خودروه
ــايت هاي  ــود را در وب س ــاي خ ــتري، جنس ه ــتر و بيش ــتان بيش ــد� دوس مي رون
كتاب هــا،  آنهــا  مي رســانند�  فــروش  بــه  »اي بــي«  و  »كريگ ليســت« 
دي وي دي هــا و بازي هــا را در وب ســايت هايي مثــل »ســَوپ تري« و »اورســَوپ« 
عــوض و بــدل مي كننــد� و مــواردي را كــه ديگــر نمي خواهنــد در وب ســايت هاي 
ــس  ــه پاري ــفري ب ــا در س ــد� م ــار مي گذارن ــت« كن ــوز اي ــايكل« و »ري »فري س
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دوچرخه ســواراني را بــا دوچرخه هايــي كــه ظاهــري تروتميــز داشــتند و لوگــوي 
»وليــب« )نــام سيســتم بــه اشــتراك  گذاشــتن دوچرخــه در پاريــس( روي ميلــه 
افقــي آنهــا بــود ديديــم� يكــي از دوســتان مان در لنــدن بــه مــا از برنامــة جديــد 
محبوبــش در شــبكه 4 تلويزيــون گفــت كــه نامــش »لندشــير« )بــه معنــي بــه 
اشــتراك گذاشــتن زميــن( بــود� مــا مــدام از تعــداد افــرادي مي شــنويم كــه بــه 
ــد�  ــي مي پيوندن ــا تعاوني هــاي محل برنامــة »جامعــة كشــاورزي حمايت شــده« ي
ــع  ــد جوام ــن و رش ــكاري آنالي ــارة هم ــتان هايي را درب ــا و داس ــا حكايت ه م
ــر«  ــايت »فليك ــس در س ــون عك ــش از 3 ميلي ــر روز بي ــم� ه ــازي مي بيني مج
ــد، 5  ــوك« مي پيوندن ــه »فيس ب ــد ب بارگــذاري مي شــود، 700 هــزار عضــو جدي
ــد�  ــت مي گذارن ــالگ پس ــزار وب ــود و 900 ه ــر مي ش ــت« منتش ــون »تويي ميلي
ــادل  ــم روي »يوتيــوب« گذاشــته مي شــود كــه مع ــه، 20 ســاعت فيل هــر دقيق
ــينما  ــالن هاي س ــد در س ــد جدي ــم بلن ــزار فيل ــش از 90 ه ــي بي ــران هفتگ اك

است� 
اقتصاددان هــا، فيلســوف ها،  »اشــتراكي عمــل كــردن« بــه شــعار روز 
ــل  ــا تبدي ــا و كارآفرين ه ــا، بازارياب ه ــفان رونده ــب وكار، كاش ــران كس تحليل گ

شده بود و درست هم بود� 
ــة  ــتن، مبادل ــتراك گذاش ــه اش ــارة ب ــان درب ــتباه در مطالب م ــه اش ــا ب م
پاياپــاي، قــرض گرفتــن يــا معاوضــه،  در زبــان انگليســي اغلــب نوعــي از پســوند 
ــم؛  ــه كار مي بري ــا »مشــترك«( را در تيترهايمــان ب ــي »هــم« ي ــه معن »Co« )ب
مثــال مي نويســيم »مســكن مشــترك )Co-housing( بــراي ژن ايكــس و ايگــرگ«، 
»كار مشــترك )Co-working(: يك نفــري امــا نــه تنهــا«، »كــوچ ســرفينگ: ايــن 
برنامــه فقــط دربــارة يــك مــكان بــراي بي هــوا وارد شــدن نيســت«، »آيــا جامعــة 
تعاوني هــا مي توانــد شهرســتان هاي مــا را نجــات دهنــد؟«، »شبكه ســازي 
اجتماعــي بــراي شــوراهاي محلــي«، »جامعــة جهانــي طرفــدار مالكيــت جمعــي 
آناليــن مي شــود«، »زندگــي بــا هــم: جوابــي مــدرن بــراي شــوراهاي محلــي« و 
ــاي  ــي و ژورنال ه ــي اجتماع ــم، روان شناس ــي عل ــاس«� حت ــي عوام الن »حكمران
علمــي اقتصــادي، لبريــز از مطالبي پرطرفــدار دربــارة رفتارهاي خودســازمان دهي 
ــه  ــكاري گل ــي و هم ــت گروه ــل در حرك ــاي عس ــوش« زنبوره ــا، »ه مورچه ه
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ماهي ها و دستة پرندگان است� 
مــا هــر چــه بيشــتر ايــن روندهــا را ارزيابــي كرديــم، بيشــتر متقاعــد شــديم 
كــه همــة ايــن رفتارهــا، ماجراهــاي شــخصي، نظريه هــاي اجتماعــي و نمونه هــاي 
ــي اقتصــادي - اجتماعــي نوظهــور را نشــان  ــوع خيــزش ناگهان ــك ن تجــاري، ي
ــتراك  ــه اش ــا و ب ــام دادن كاره ــم انج ــا ه ــه ب ــه ب ــه اي ك ــه كلم ــد� س مي ده
گذاشــتن مربــوط مي شــد - تعاوني هــا، زمين هــاي داراي مالــك جمعــي و 
شــوراهاي محلــي - در حــال بــه روز شــدن و بازآفرينــي بــه شــكل هاي اشــتراكي 
و اجتماعــي در قالب هايــي جــذاب و بــاارزِش اســت� مــا بــه ايــن خيــزش ناگهانــي 

»مصرف اشتراكي« مي گوييم�
اشــتراكي شــدن در بطــن ايــن مصــرف اشــتراكي مي توانــد محلــي و چهــره 
ــراي متصــل شــدن،  ــد از اينترنــت اســتفاده كنــد ب ــه چهــره باشــد يــا مي توان ب
تركيــب شــدن و شــكل دادن گروه هــا و يافتــن چيزهــا يــا كســاني كــه 
ــه  ــه تعامل هــاي جمعــي تبديــل مي كنــد� اگــر ب ــا ب ــه نفــر ب تعامل هــاي نفــر ب
ــارة  ــه اشــتراك گذاشــتن دوب ــم، مــردم در حــال ب ــم بگويي طــور ســاده بخواهي
چيزهــا در اجتمــاع خــود هســتند؛ چــه ايــن اجتمــاع يــك دفتــر كار باشــد، چــه 
يــك محلــه، چــه يــك مجتمــع آپارتمانــي، چــه يــك مدرســه يــا يــك شــبكه 
ــه  ــدن ب ــتراكي ش ــتن و اش ــتراك گذاش ــه اش ــن ب ــا اي ــد� ام ــي باش فيس بوك
شــيوه ها و در مقياســي اتفــاق مي افتــد كــه قبــال هرگــز ممكــن نبــوده و 

فرهنگ و اقتصاد »آنچه مال من است مال شماست« را مي سازد�
ــه  ــي ب ــردم در حــال اســتفاده از مصــرف اشــتراكي هســتند؛ يعن هــر روز م
ــردن،  ــاره ك ــارت، اج ــن، تج ــرض گرفت ــاي، ق ــة پاياپ ــتن، معامل ــتراك گذاش اش
هديــه دادن و معاوضــه بــه شــكل ســنتي كــه از طريــق فنــاوري و جماعت هــاي 
ــادر  ــراد را ق ــاره تعريــف شــده اســت� مصــرف اشــتراكي، اف ــراد همســان، دوب اف
مي ســازد ســود عظيــم دسترســي بــه محصــوالت و خدمــات را فراتــر از مالكيــت 
دريابنــد و بــه طــور همزمــان، در پــول، مــكان و زمــان خــود صرفه جويــي كننــد، 
ــه شــهرونداني فعــال تبديــل شــوند�  ــاره ب دوســتان جديــدي پيــدا كننــد و دوب
شــبكه هاي اجتماعــي، شــبكه هاي بــرق هوشــمند و فناوري هــاي تعامــل 
همزمــان نيــز در حــال ممكــن ســاختن جهشــي بلنــد از مدل هــاي تاريخ گذشــته 

مقدمه
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ــة  ــر پاي ــه اي ب ــاي نوآوران ــاختن نظام ه ــن س ــتند و همچني ــا هس ابرمصرف ه
اســتفادة مشــترك؛ نظام هايــي همچــون بــه اشــتراك گذاري دوچرخــه و خــودرو� 
ايــن نظام هــا از راه كارايــي اســتفاده، كاهــش اتــالف، ترغيــب افزايــش محصــوالت 
بهتــر و جلوگيــري از مــازادي كــه از راه توليــد بيــش از حــد و مصــرف بيــش از 
ــن  ــد� در اي ــم مي كنن ــي فراه ــي مهم ــاي پيرامون ــود، مزاي ــل مي ش ــد حاص ح
كتــاب، مــا هــزاران نمونــه از مصــرف اشــتراكي در سرتاســر جهــان را بــه ســه نوع 
نظــام - نظام هايــي بــا محصــوالت خدماتــي، بازارهــاي بازتوزيــع و ســبك زندگــي 
ــه  ــِي ن ــن نظام هــا در حــال بازآفرين ــم� همــة اي اشــتراكي - ســازماندهي كرده اي
فقــط آنچــه مــا مصــرف مي كنيــم هســتند بلكــه چگونگــي مصــرف مــا را هــم 
ــه شــدت از  ــاي مصــرف اشــتراكي ب ــه نمونه ه ــن ك ــا اي ــد� ب ــي مي كنن بازآفرين
ــوع هســتند، در اصــول اساســي  ــار نشســتن و اهــداف متن ــه ب ــاس، ب نظــر مقي
مشــابهي اشــتراك دارنــد كــه بــراي كار كــردن آنهــا حياتي هســتند و در سراســر 
ــي،  ــرم حيات ــد از ج ــول عبارتن ــن اص ــم� اي ــف مي كني ــا را كش ــاب آنه ــن كت اي
ــن  ــاد بي ــي و اعتم ــاي عموم ــه دارايي ه ــاد ب ــدن، اعتق ــتفاده مان ــت بالاس ظرفي

غريبه ها� 
ــا جــاي پــاي محكــم و يــك تغييــر موقــت  ــد ب مصــرف اشــتراكي يــك رون
ــك  ــد ي ــن رون ــت� اي ــي 2008 نيس ــي جهان ــران مال ــر بح ــه در براب واپس گرايان
ــان  ــه وكنار جه ــر از گوش ــا نف ــاركت ميليون ه ــا مش ــد ب ــال رش ــش در ح جنب
ــزش  ــن خي ــي از اي ــه بخش ــد ك ــي نمي دانن ــراد حت ــن اف ــياري از اي ــت� بس اس
ناگهانــي هســتند� بــراي بــه تصويــر كشــيدن ظهــور عظيــم مصــرف اشــتراكي، 
ــه حكايت هايــي از رشــد كردن هــا كــه  اجــازه بدهيــد ابتــدا نگاهــي بيندازيــم ب
ــه  ــد: ب ــرار دارن ــرف ق ــوع مص ــن ن ــهور اي ــاي مش ــي از مثال ه ــر برخ ــت س پش
اشــتراك گذاشــتن دوچرخــه شــكلي از حمل ونقــل بــا بيشــترين رشــد در جهــان 
اســت و انتظــار مــي رود تعــداد طرح هــا در ايــن حــوزه )تــا ســال 2010( تــا 200 
ــازار  درصــد افزايــش يابــد� از ســال 2007 كــه »زيلــوك«، شــركت پيشــرو در ب
اجــارة نفــر بــه نفــر پايــه  گذاشــته شــد، بــا نــرخ حــدود 25 درصــد رشــد كــرده 
اســت� دو ميليــارد دالر كاال و خدمــات از طريــق وب ســايت »بارتــر كارت« كــه 
بزرگ تريــن شــبكة مبادلــة پاياپــاي كســب وكارها بــا هــم در ســال 2009 بــود، 
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نســبت بــه ســال قبل تــر از آن 20 درصــد رشــد كــرده بــود� »زوپــا« در پنجميــن 
ســال خــود،  بــا انجــام تجارتــي بــه ميــزان 34.5 ميليــون پونــد، نســبت بــه چهــار 
ــد  ــون پون ــه 34.5 ميلي ــش ب ــار ســال تجارت ــه در مجمــوع چه ــر ك ســال قبل ت
ــه در  ــود ك ــده ب ــن زده ش ــود� تخمي ــام داده ب ــارت بيشــتري انج ــيد تج مي رس
ــد  ــون پون ــه 70 ميلي ــر شــود و ب ــدش دو براب ــن شــركت، درآم ســال ششــم اي
ــه  ــت و ب ــن ثب ــي آنالي ــبكه جهان ــه ش ــايكل« ك ــري س ــايت »ف ــد� وب س برس
گــردش درآوردن رايــگان كاالهــاي بازيافتــي يــا دورانداخته شــده اســت، بيــش از 
5.7 ميليــون عضــو در بيــش از 85 كشــور دارد� از طريــق ايــن شــبكه، هــر روز 
بيــش از 12 هــزار كاال هديــه مي شــود� وب ســايت »يــو- اكســچينج« كــه يكــي 
ــش  ــاهد افزاي ــال 2008 ش ــت، در س ــة كاال اس ــايت هاي مبادل ــن س از موفق تري
70 درصــدي اعضــاي جديــد بــود و عضويــت در وب ســايت مبادلــة كاالي »ســَوپ 
ــود� در  ــده ب ــر ش ــر 10 براب ــال قبل ت ــه س ــبت ب ــال 2009 نس ــري« در س ت
ــودكان اســت، در  ــاس ك ــة لب ــك وب ســايت مبادل ــه ي ــِرد آپ« ك وب ســايت »ت
هشــت روز اول تاسيســش در آوريــل 2010، تقريبــا 12 هــزار كاال مبادلــه شــد� 
ــدون  ــير اِرت« كــه كشــاورزان ب ــه كار وب ســايت »ِش ــاه اول شــروع ب در ســه م
ــه 2010(،  ــه زمين هــاي اضافــي بالاســتفاده وصــل مي كنــد )از ژانوي زميــن را ب
ــرفينگ«،  ــوچ س ــد� »ك ــي ش ــن معرف ــع زمي ــوت مرب ــون ف ــش از 25 ميلي بي
وب ســايتي جهانــي كــه در بيــش از 235 كشــور و منطقــة اســتحفاظي جهــان، 
ــايت  ــن س ــون پربازديدكننده تري ــد، اكن ــا وصــل مي كن ــه محلي ه ــافران را ب مس
»خدمــات ميزبانــي« در اينترنــت اســت� در ايــاالت متحــده، بيــش از 2 هــزار و 
ــود  ــردم وج ــی از م ــیلة گروه های ــه وس ــده ب ــاورزی حمایت ش ــورد کش 500 م
دارد؛ يعنــي مشــتريان در ابتــداي ســال مقــداري پــول بــه يــك كشــاورز محلــي 
ــه صــورت هفتگــي يــك جعبــه  ــارآوري محصــوالت، ب ــا در فصــل ب مي دهنــد ت
محصــول تــازه بــه آنهــا تحويــل داده شــود� ايــن نــوع كشــاورزي در ســال 1985 
تنهــا يــك مــورد بــود� در انگلســتان، بيــش از 100 هــزار نفــر در فهرســت انتظــار 
يــك زميــن اســتيجاري )تكــه زمينــي كــه مي توانــد بــه وســيله يــك فــرد بــراي 
ــدن،  ــوه و ســبزي اجــاره شــود( هســتند و در بخشــي از مناطــق لن كاشــت مي
زمــان انتظــار بــه چهــل ســال مي رســد� در وســط بحــران مالــي جهانــي، وقتــي 
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كــه دولــت فــدرال ايــاالت متحــده تــالش مي كــرد بــار شــركت هاي خودروســازي 
ــايت هاي  ــت در وب س ــد، عضوي ــبك كن ــزرگ« را س ــول ب ــه غ ــه »س ــب ب ملق
ــده  ــن زده ش ــت� تخمي ــش ياف ــد افزاي ــا 51.5 درص ــودرو ت ــتراك گذاري خ اش
ــمالي و 5.5  ــكا ش ــر در آمري ــون نف ــده، 4.4 ميلي ــال های آین ــا س ــه ت ــت ك اس
ميليــون نفــر در اروپــا عضــو خدماتــي بــه شــكل »زيــپ كار« شــوند كــه فقــط 
ــه  ــم ادام ــا مي تواني ــت� م ــده اس ــر ش ــه براب ــال 2009 س ــت در آن در س عضوي
ــي  ــدازة كاف ــه ان ــت، ب ــي اس ــدة گلوله برف ــك اي ــتراكي ي ــرف اش ــم� مص بدهي
ســنگين كــه بــه حركــت خــود ادامه بدهــد و بــه انــدازة كافــي داراي چســبندگي 

كه به بزرگ تر شدن خود ادامه بدهد� 
بســياري از شــركت هايي كــه در ايــن كتــاب مــورد بررســی قــرار مي گيرنــد 
هميــن حــاال هــم ســودده يــا داراي مدل هــاي درآمــدي در حــال رشــد هســتند� 
تعــداد شــركت هاي تاسيس شــده كــه صدهــا ميليــون دالر درآمــد كســب  
ــون دالر و  ــس 359.6 ميلي ــال 2009، نت فليك ــده )در س ــتر ش ــد بيش مي كنن
ــركت هاي  ــال،  ش ــن ح ــتند( و در همي ــد داش ــون دالر درآم ــپ كار 130 ميلي زي
ديگــري مثــل »ســوالر ســيتي« و »ســَوپ تــري« هســتند كــه تــازه شــروع بــه 
ــد� تخميــن زده شــده كــه طــي پنــج ســال آينــده، مشــخصا  ســوددهي كرده ان
ــن  ــد� همچنی ــه كنن ــي را تجرب ــد قابل توجه ــتراكي رش ــرف اش ــات مص خدم
ــال  ــه شــخِص امث ــي شــخص ب ــي اجتماع ــازار قرض ده ــه ب ــرآورد می شــود ك ب
ــد و  ــود كن ــد صع ــا 66 درص ــال 2013، ت ــر س ــا آخ ــپر«  ت ــا« و »پراس »زوپ
ــرض دادن  ــازار ق ــه ب ــي شــده ك ــارد دالر برســد� پيش بين ــه 5 ميلي ــدش ب درآم
هــر چيــزي، از دســتگاه حفــاري گرفتــه تــا دوربيــن، بــه صــورت از شــخص بــه 
شــخص، يــك بــازار 26 ميليــارد دالري باشــد� فقــط بــازار مبادلــة لباس كــودكان 
ــه  ــده ك ــن زده ش ــده، تخمي ــاالت متح ــا در اي ــم تنه ــال( آن ه ــا 13 س )0 ت
ــه اشــتراك گذاشــتن يــا  ــا ارزش بيــن 1 تــا 3 ميليــارد دالر باشــد� ب صنعتــي ب
ــارد  ــه يــك صنعــت 12.5 ميلي اجــاره ســاعتي خــودرو پيش بينــي شــده كــه ب
ــري  ــا »ف ــوچ ســرفينگ« ي ــل »ك ــي ســازمان هايي مث ــل شــود� حت دالري تبدي
ســايكل« كــه بــا اهدافــي مشــخصا نــه بــراي ســوددهي تاســيس شــده اند، شــاهد 
پذيــرش از ســوي مشــتريان و پيمــودن راهــي مشــابه كســب وكارهايي هســتند 
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كــه مدلــي درآمــدزا دارنــد� »كــوچ ســرفينگ« كــه شــركت غيرانتفاعــي اســت، 
ــاد  ــا« ايج ــي« و »رومورام ــر بي ان ب ــال »اي ــركت هاي امث ــراي ش ــي ب مكان هاي
مي كنــد� و ايــن وضعيــت فقــط مربــوط بــه شــركت هايي كــه پــول درمي آورنــد 
ــرف  ــر مص ــه درگي ــرادي ك ــت« اف ــة »اكونوميس ــزارش مجل ــق گ ــت� طب نيس
اشــتراكي هســتند در حــال تبديــل شــدن بــه »كارآفرينــان ُخــرد« هســتند� از 
يــك ســو، برخــي افــراد در حــال كســب پول هــاي كمــي هســتند، در حالــي كــه 
ديگــران درآمدهــاي چشــمگيري از اجــارة محصــوالت و مكان هــاي كنارافتــاده و 
ــاركت  ــل از مش ــد حاص ــن درآم ــد� ميانگي ــخاص درمي آورن ــه اش ــتفاده ب بالاس
ســاكنان نيويــورك در وب ســايت »ايــر بي ان بــي« بــه طــور ماهانــه هــزار و 600 
دالر اســت� و ايــن فقــط ميانگيــن اســت� اجاره دهنــدگان در وب ســايت »زيلــوك« 
ــه،  ــا دوچرخ ــن ي ــل دوربي ــود مث ــم كاالي خ ــك قل ــاره دادن ي ــت اج ــا باب تنه
ســاالنه هــزار دالر درآمــد دارنــد� تخميــن زده شــده كــه يــك مالــك خــودرو در 
ــه  ــش ب ــارة خودروي ــد از راه اج ــري« بتوان ــا كم ــل »تويوت ــي مث ــدازة معمول ان
ــي  ــل »ريل ــايت هايي مث ــا وب س ــه ب ــاعت در هفت ــدازة 20 س ــه ان ــخاص ب اش
رايــدز«، »گــت ارونــد« و »ويــپ كار«، ســاالنه 6 هــزار و 250 دالر درآمــد كســب 
كنــد� برخــي از مالــكان مثــل »ِديــو« كــه يــك طــراح 26 ســاله اســت، از »ويــپ  
كار« اســتفاده مي كنــد تــا بــه پرداخــت هزينه هــاي عمومــي زندگــي اش كمكــي 
كــرده باشــد و ديگرانــي مثــل »مائوريــن« 66 ســاله كــه بــه نــدرت از خودرويــش 
ــفرهايش  ــه س ــرف هزين ــودرو را ص ــارة خ ــي اج ــول اضاف ــد، پ ــتفاده مي كن اس

مي كند�
افــرادي ممكــن اســت ســنگ »غيــر ضــروري« بــه مصــرف اشــتراكي پرتــاب 
كننــد و مدعــي باشــند كــه ايــن نــوع مصــرف زمانــي كــه اقتصــاد بــه طــور كامل 
احيــا شــده و خوشــبختي بازگشــته اســت، باعــث كنــد شــدن يــا ســقوط اقتصــاد 
خواهــد شــد� امــا نــه تنهــا مصــرف اشــتراكي از انگيزه هايــي در مشــتريان نشــات 
ــادات  ــه ع ــد، بلك ــارج بودن ــي در مخ ــر از صرفه جوي ــي عميق ت ــه خيل ــت ك گرف
ايــن نــوع مصــرف قبــل از ســقوط اقتصــادي ســال 2008، شــروع بــه جــا افتــادن 
و پخــش شــدن كــرد� ضرورت هــاي اقتصــادي صرفــا مــردم را وادار مي ســازد بــا 
روش هــاي جديــد دسترســي بــه آنچــه نيــاز دارنــد وچگونگــي رســيدن بــه آنهــا 
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بازتر برخورد كنند�
ــي از  ــيد، برخ ــود رس ــه اوج خ ــال 2008 ب ــزرگ در س ــود ب ــه رك ــي ك وقت
ــي  ــد، در حال ــالم كردن ــي را اع ــان مصرف گراي ــان پاي ــران و اقتصاددان صاحب نظ
كــه برخــي ديگــر گفتنــد كــه مشــتريان بايــد بــراي خريدهــاي بعــدي ترغیــب 
ــنتي  ــاي س ــند مدل ه ــر مي رس ــه نظ ــه ب ــا ك ــن روش ه ــك از اي ــر ي ــوند� ه ش
مصرف گرايــي باشــند - كــه در آنهــا مــا محصــوالت را مي خريــم، آنهــا را 
ــي  ــم - حت ــم، و ســپس بيشــتر مي خري ــان مي اندازي ــم، دورش ــتفاده مي كني اس
ــا ايــن حــال، »بيشــتر خــرج كــن،  ــه راه خــود ادامــه مي دهنــد� ب لنگ لنــگان ب
ــه  ــا ن ــد ام ــدت باش ــل كوتاه م ــك راه ح ــن اســت ي ــن« ممك بيشــتر مصــرف ك

راهي پايدار است،  نه سالم�
باعــث شــدند  وقتــي كــه نظام هــاي همه گيــر مالــي و نظارت نشــده 
ســرمايه گذاران ميليون هــا دالر خــود را در ترفندهــاي پانــزي )برگردانــدن 
ــدون  ــدي ب ــرمايه گذاران بع ــول س ــرمايه گذاران از پ ــه س ــارف ب ــاي نامتع بهره ه
انجــام كار اقتصــادي(، صندوق هــاي ســرمايه گذاري، شــركت هاي بيمــه و حتــي 
بانك هــاي پس انــداز از دســت بدهنــد، مــردم هــر روز رويــاي آمريكايــي كذايــي 
را كــه احســاس مي كننــد در بدتريــن وضعيــت خــود باشــد پــي مي گرفتنــد� در 
گوشــه  و كنار جهــان، ميليون هــا نفــر خانه هايشــان،  شغل هايشــان، قــدرت  
ــاي  ــا در هفته ه ــد� ام ــان را از دســت دادن ــان و پشــت گرمي اقتصادي ش خريد ش
ــا  ــتريان ب ــش در مش ــد و روبه افزاي ــي جدي ــك آگاه ــانه هايي از ي ــران، نش بح
ــه  ــم ك ــي مي كردي ــه اي زندگ ــا در جامع ــت� م ــود داش ــم وج ــي از خش ته رنگ
ــم خــود  ــا را از گلي ــه پ ــود ك ــرده ب ــان ك ــش از پنجــاه ســال ترغيب م ــراي بي ب
فراتــر بگذاريــم، چــه از نظــر مالــي چــه زيســت محيطي� همان طــور كــه تومــاس 
فريدمــن در ســرمقالة خــود در روزنامــة »نيويــورك تايمز« نوشــت، »ســال 2008 
زمانــي بــود كــه ســرمان بــه ديــوار خــورد؛ زمانــي كــه هــم مــادر طبيعــت، هــم 
ــه ديگــر�« معتقديــم در حالــي كــه جهــان چشــم  انتظــار يــك  ــازار گفتنــد: ن ب
ايــدة بــزرگ بــراي تــوان دوبــاره بخشــيدن و دوبــاره متعــادل كــردن اقتصــاد مــا 

بود، تغيير از سوي خود مصرف كنندگان شروع خواهد شد� 
يكپارچــه شــدن شــبكه هاي اجتماعــي بــا اعتقــاد دوبــاره بــه اهميــت جامعــه، 
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نگراني هــاي ضــروري زيســت محيطي و آگاهــي از تفــاوت قيمت هــا، باعــث 
ــده  ــز و كنترل ش ــوازن، متمرك ــي نامت ــكل هاي قديم ــا از ش ــه م ــوند ك مي ش
مصرف گرايــي دور شــويم و بــه ســمت نوعــي از مصرف گرايــي مشــترك، 

روي هم جمع شده، باز و تعاوني حركت كنيم� 
ــر  ــا- فك ــوان »م ــا عن ــش ب ــر در كتاب ــز ليدبيت ــه چارل ــده اي ك ــق اي طب
مي كنيــم« بنــا كــرد، در ابَرمصــرِف قــرن بيســتم مــا بــه وســيلة اعتبــار، تبليغــات 
و آنچــه مالكــش بوديــم تعريــف مي شــديم� در مصــرف اشــتراكِي قــرن 
بيســت ويكم مــا بــه وســيلة شــهرت، جامعــه و بــا آنچــه مي توانيــم بــه اشــتراك 
ــه اشــتراگ گذاشــتن آن چيزهــا و آنچــه دور مي اندازيــم،  بگذاريــم، چگونگــي ب

تعريف مي شويم�
پديــده بــه اشــتراك گذاشــتن شــخص بــه شــخص از طريــق جوامع ســايبري 
»ويكي پديــا«،  »لينوكــس«،  مثــل  مي شــود،  همه گيــر  بيش ازپيــش  كــه 
ــت�  ــده اس ــابه ش ــي مش ــون حكايت ــز اكن ــوب«، ني ــگ« و »يوتي ــر«، »دي »فليك
مصــرف اشــتراكي ريشــه در فناوري هــا و رفتارهــاي شــبكه هاي اجتماعــي 
آناليــن دارد� ايــن تعامــالت ديجيتالــي بــه مــا كمــك كــرده تــا ايــن مفهــوم را 
تجربــه كنيــم كــه همــكاري نيــازي نــدارد الزامــا بــا هزينــه از بيــن رفتــن فرديت 
انجــام شــود و كمــك كــرده كــه بــا روي بــاز بــا رفتارهــاي ذاتــي اي كــه همــكاري 
و عــادت بــه اشــتراك گذاشــتن را بــه امــري جــذاب تبديــل مي كننــد، برخــورد 
ــرد و  ــد ك ــگاه خواهن ــب ن ــه عق ــراد ب ــه اف ــم ك ــاد داري ــا اعتق ــم� مســلما م كني
ــه وســيلة  ــه شــكل آناليــن و ب تشــخيص خواهنــد داد كــه مصــرف اشــتراكي ب
ــا،  ــا، عكس ه ــا، برنامه ه ــتن فايل ه ــتراك گذاش ــه اش ــا و ب ــتن كامنت ه گذاش
ــري  ــة همه گي ــه نقط ــا ب ــاال م ــت� و ح ــده اس ــروع ش ــا، ش ــا و دانش ه ويديوه
شــديدي رســيده ايم كــه شــروع بــه كاربــرد اصــول مشــابه اشــتراكي و رفتارهــاي 
ــم�  ــان، كرده اي ــي روزمره م ــي زندگ ــاي فيزيك ــتن در حوزه ه ــتراك گذاش ــه اش ب
ــا  ــه ت ــر كار گرفت ــه س ــن ب ــح رفت ــا، از صب ــاي م ــف زندگي ه ــاي مختل حوزه ه
ــا  ــم ي ــرض مي دهي ــول ق ــا پ ــه م ــي ك ــا روش هاي ــترك ت ــاي كاري مش مكان ه
ــه  ــود، ب ــي مي ش ــد طراح ــك ُم ــه ي ــي ك ــا روش هاي ــم ت ــرض مي گيري ــول ق پ

شيوه هاي اشتراكي ايجاد مي شوند و به مصرف مي رسند� 
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ــه  ــد بيــن مالكيــت و ب ايــن كتــاب مســلم فــرض نكــرده اســت كــه مــا باي
اشــتراك گذاشــتن دســت بــه انتخــاب بزنيــم� در آينــده،  بيشــتر مــا پــا در هــر دو 
روش خواهيــم داشــت،  درســت مثــل مدل هــاي تجــاري موفقــي از جملــه »ايــر 
ــنتي و  ــارت س ــر دو روش تج ــي از ه ــه تركيب ــل ب ــايد تبدي ــه ش ــي« ك بي ان ب
اشــتراكي شــدن شــده باشــد� مصــرف اشــتراكي شــانه بــه شــانة مــدل مصــرف 
ــا آن منجــر شــود؛  ــه برخــورد ب ــت شــايد ب ــد نشســت و در نهاي قديمــي خواه
ــا روزنامه هــاي  مثــل وبالگ هايــي همچــون »هافينگتــون پســت« كــه اكنــون ب
ــا همان طــور  ــد� ام ــت مي كن ــورك تايمــز« رقاب ــل »نيوي ــد ســاله مث صــد و چن
ــا در  ــان رســيده اســت، م ــه پاي ــانه ها ب ــات از رس ــان يك ســويه اطالع ــه جري ك
ــر  ــويه ب ــص يك س ــراي خال ــگ مصرف گ ــك فرهن ــاي ي ــه انته ــال رســيدن ب ح
ــورك  ــگار نيوي ــن، روزنامه ن ــارك لوي ــه مالكيــت بيشــتر و بيشــتر هســتيم� م پاي
ــان  ــتن هم ــتراك گذاش ــه اش ــت: »ب ــته اس ــتي نوش ــرا در يادداش ــز، اخي تايم
مالكيتــي کــه يــك آي پــاد در مــورد يــك قطعــة موســيقي دارد، همــان مالكيتــي 
ــتراك  ــه اش ــنگ دارد� ب ــدن زغال س ــورد مع ــيدي در م ــري خورش ــك بات ــه ي ك
گذاشــتن تميــز، تــر و تــازه، مبــادي آداب و پســت مدرن اســت؛ مالكيــت 

مالل آور، خودخواه، بزدالنه و رو به عقب است�«
مفاهيــم و معانــي ضمنــي »بــه اشــتراك گذاشــتن«، »مالكيــت اشــتراكي« و 
ــد  ــتان بلن ــس كارول در داس ــوند� لوي ــه روز ش ــد ب ــته جمعي« باي ــل دس »عم
ــي  ــي دامپت ــد: »هامپت ــفاف«، مي نويس ــه ش ــان شيش ــود، »از مي ــيك خ كالس
ــه اســتفاده  ــك كلم ــن از ي ــي م ــت: وقت ــز گف ــك لحــن تحقيرآمي ــا ي بيشــتر ب
ــي  را  ــا معن ــرده ام ت ــش ك ــه انتخاب ــت ك ــن اس ــي اش اي ــا معن ــم، صرف مي كن
برســانم؛ نــه بيشــتر، نــه كمتــر� آليــس گفــت: ســئوال ايــن اســت كــه آيــا تــو 
مي توانــي كلماتــي بســازي كــه معانــي خيلــي متفاوتــي داشــته باشــند؟ هامپتــي 
دامپتــي گفــت: ســئوال ايــن اســت كــه كــدام كلمــه، كلمه اصلــي اســت؛ همه اش 
هميــن اســت�« معانــي كلمــات مي تواننــد تغييــر كننــد،  همان طــور كــه 
ــي،  ــل معقول ــه دالي ــد� ب ــكل مي گيرن ــاره ش ــا دوب ــي ايده ه ــرش فرهنگ پذي
هتل هــا كســب وكار خــود را »بــه اشــتراك گذاشــتن تخــت« نمي نامنــد و 
همان طــور كــه جاناتــان زيتِريــن، اســتاد حقــوق در دانشــگاه هــاروارد،  مي گويــد، 
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فهرســت نيازمندي هــاي آناليــن هــم، بخــش بــه اشــتراك گذاشــتن خودرو يشــان 
را »هيچهايك كردن« )سواري رايگان با خودروهاي عبوري( نمي نامند�

مصــرف اشــتراكي ايــن نيســت كــه از مودبانــه مــردم خواســته شــود اجــازه 
بدهنــد در محوطــة ماســه بازي آنهــا شــخص ديگــري بــازي كنــد� بلكــه برعكــس، 
ــع  ــد مناب ــردم مي توانن ــه م ــد ك ــا مي كن ــتمي را مهي ــرف، سيس ــوع مص ــن ن اي
يــا  كننــد  فــدا  را  آزادي شــخصي خودشــان  كــه  ايــن  بــدون  را  خــود 
سبك زندگي شــان را قربانــي كننــد، بــه اشــتراك بگذارنــد� يــك دانشــمند 
سرشــناس علــم سياســت كــه ايــن ديــدگاه را بــه اشــتراك گذاشــته، اســتاد 76 
ســاله دانشــگاه اينديانــا، الينــور اوســتروم، اســت� در اكتبــر ســال 2009، وقتــي 
كــه مــا ايــن كتــاب را مي نوشــتيم، او بــه همــراه اوليــور اي� ويليامســون برنــدة 
جايــزه نوبــل در علــوم اقتصــادي شــد� اوســتروم اوليــن كســي تــا آن موقــع بــود 
كــه بــراي نظريــه اي اثبات شــده دربــارة كارايــي جوامعــي كــه بــر پايــه كاالهــاي 
مشــترك شــكل گرفته انــد و چگونگــي كار آنهــا، نوبــل اقتصــاد بــرده بــود� مايــكل 
ــتروم  ــه اوس ــن ك ــد از اي ــوِور، بع ــة ه ــه او در موسس ــكار عالي رتب ــپنس، هم اس
جايــزه را بــرد بــه طــور مختصــر توضيــح داده كــه كار او نشــان داد »واقعــا اقتصاد 
ــه  ــوط ب ــايل مرب ــارة مس ــه درب ــت بلك ــا نيس ــارة بازاره ــادي درب ــور بني ــه ط ب
ــع اســت�« پروفســور اوســتروم زندگــي خــود را صــرف  تخصيــص و توزيــع مناب
ــع چمــن زار كوه هــاي  ــه صــور مشــترك مديريت شــده، از مرات ــع ب مطالعــه مناب
ــاي  ــپانيا و جنگل ه ــاورزي در اس ــاي كش ــا آبراهه ه ــه ت ــوييس گرفت ــپ در س آل
ژاپــن، كــرده اســت و در جســتجوي ايــن بــود كــه چطــور ايــن تخصيــص منابــع 
موفــق شــده اند يــا شكســت خورده انــد� تحقيــق او نشــان دهنده ايــن اســت كــه 
حتــي در جوامــع ســرمايه داري، اگــر قواعــد ســاده اي بــه كار بــرده شــود، يك نوع 
سيســتم مديريــت كاالهــاي عمومــي توســط خــود گروه هــا مي توانــد كارا باشــد� 
ــا يكديگــر همــكاري  ــا كاالهــاي عمومــي ب ــراي كار كــردن ب ــراد مي تواننــد ب اف

كنند� 
ــه  ــت ك ــن اس ــتراكي اي ــرف اش ــت مص ــن خصوصي ــايد هيجان انگيزتري ش
ــا  ــتي ت ــك سوسياليس ــف ايدئولوژي ــوي طي ــر دو س ــه در ه ــار را ك ــا انتظ صده
ســرمايه داري وجــود دارد بــرآورده مي كنــد، بــدون اين كــه در خــودش ايدئولوژي 
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ــم و خشــك  ــدة دگ ــوع عقي ــك ن ــد ي ــوع مصــرف نيازمن ــن ن خاصــي باشــد� اي
ــي  ــه خصــوص در موقعيت هاي ــراي سيســتم ب ــي ب ــه محدوديت هاي نيســت� البت
كــه مــردم به راحتــي نمي تواننــد مالكيــت شــخصي را كنــار بگذارنــد يــا كارهــا 
را خودشــان انجــام دهنــد، وجــود دارد� امــا ايــن انعطاف ناپذيــري هــم مي توانــد 

تغيير كند� 
بــا ايــن كــه ايــن كتــاب، يــك كتــاب بــا خبرهــاي خــوب دربــارة راه حل هــاي 
اميدبخــش و تغييــرات مثبــت طوالني مــدت اســت، مــا كار را بــا نشــان دادن ايــن 
شــروع كرديــم كــه چطــور سيســتم مصرف گرايــي اي كــه در آن زندگــي 
ــده  ــاخته ش ــت - س ــي ماس ــادت جمع ــون ع ــه اكن ــتمي ك ــم - سيس مي كني
ــا  ــدف م ــده و ه ــته ش ــوع نوش ــن موض ــارة اي ــي درب ــاي بي نقص ــت� كتاب ه اس
ــي در  ــور مصرف گراي ــا ظه ــات تاريخــي ي ــه جزئي ــراي اراي ــر ب ــاب ديگ ــك كت ي
قــرن بيســتم نيســت� نكتــة آخــر ايــن كــه مــا بــه نحــو بســيار زيــادي بــه آينــده 
ــرك  ــة متح ــم و پل ــگاه كني ــر ن ــت س ــه پش ــم ب ــر بتواني ــا اگ ــم� ام عالقه مندي
ــه ســمت  ــد فرهنگــي، آن را »همــواره ب ــده كــه ژوليــت شــور، منتق مصرف كنن
بــاال حركــت کننــده« توصيــف مــی کنــد واكاوي كنيــم، آن گاه مي توانيــم بــراي 

محاسبة اين كه چطور از آن رهايي يابيم، به جلو نگاه كنيم�



فصل اول

پیش زمینه
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1
دیگر بس است

فرســنگ ها دور در اقیانــوس آرام، درســت آن ســوی ژاپــن و در غــرب هاوایــی، 
ــکل  ــدرن ش ــی م ــات مصرف گرای ــر از ضایع ــی غول پیک ــود تصادف ــای یادب ــک بن ی
گرفتــه اســت� تپــة عظیــم زبالــة اقیانــوس آرام، بزرگ تریــن مرکــز انباشــت زبالــه در 
جهــان اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه روی زمیــن واقــع نشــده، بلکــه در اقیانوس اســت� 
تخمیــن زده شــده اســت کــه ایــن تــوده در حــال چرخــش زبالــه تقریبــا بــه انــدازة 
دو برابــر تگــزاس اســت و در برخــی نقــاط، 100 فــوت عمــق دارد، اگــر عمیق تــر از 
ــه  ــی زبال ــون تن ــودة آب پزشــدة شــناور 3/5 میلی ــک ت ــکان ی ــن م ــن نباشــد� ای ای
اســت کــه 90 درصــد آن پالســتیک اســت و شــامل هــر چیــزی می شــود، از بطــری 
و اســباب بازی تــا کفــش، فنــدک، مســواک، تــور، پســتانک، کاغــذ کادو و کیســه های 

پالستیکی خرید از همة نقاط جهان�
تــا ســال ها ایــن کــوه زبالــه خــارج از دیــد بــود و بــه مصــداق هــر آنچــه از دیــده 
رود از دل بــرود، تنهــا زیــر ســطح آب و غیــر قابــل مشــاهده بــرای ماهواره هــا بــود� 
ــه  ــان ب ــع شــده و معمــوال قایق ران ــوس واق ــی دور از اقیان ــه در مکان ــن انبــوه زبال ای
ــرار  ــش ف ــاد آن از جلوی ــدیدا زی ــار آب ش ــتم فش ــم و سیس ــی ک ــاد خیل ــل ب دلی
می کننــد و ماهی گیــران از آن دوری می کننــد و بــه دلیــل آن کــه ماهــی در 
اطــراف آن یافــت نمی شــود، نامــش را »بیابــان« گذاشــته اند� چارلــز مــور، قایقــران 
ــرکار  ــی تعمی ــک و زمان ــک کشــاورز محصــوالت ارگانی ــط زیســت، ی ــال محی و فع
مبلمــان، ایــن تــودة زبالــه را بــه طــور اتفاقــی در 3 اوت ســال 1997 کشــف کــرد� او 
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ــه هاوایــی می رفــت کــه در  ــا خدمــه خــود پــس از ماهی گیــری از لس آنجلــس ب ب
جایــی بــه نــام »ترنس پــک« تصمیــم گرفــت میان بــر بزنــد� او فرمــان کشــتی خــود 
ــه ســمت شــمال  ــود ب ــوم ب ــس آلومینی ــه اش از جن ــه بدن ــا« را ک ــام »الگویت ــه ن ب
پیچانــد امــا بــه جایــی رســیدند کــه هیــچ بــادی نمی آمــد� مــور و ســگ پیــرش کــه 
از بچگــی در اقیانــوس بــزرگ شــده بــود، نگــران نبودنــد چــون قایــق موتــوری بــود 

و سوخت اضافی هم داشت� 
 در آســتانه جایــی کــه آنهــا بخواهنــد از منطقــه خــارج شــوند، خدمــة خــود را 
در محاصــرة انبوهــی از زباله هــای شــناور دیدنــد کــه هــزاران مایــل دورتــر از ســاحل 
ــافش  ــن اکتش ــتان ای ــارة داس ــا درب ــور بعده ــه م ــور ک ــد� همان ط ــده بودن ــا ش ره
نوشــت، »مــن روزهــای زیــاد در اقیانــوس بــا الگویتــا بــودم، در حالــی کــه افــق فقــط 
آب بــود و آفتــاب� امــا آن روز دماغــه کشــتی بــه جایــی رســیده بــود کــه تــا چشــم 

کار می کرد، پالستیک بود«�
مــور مصمــم شــد کــه هــر چــه زودتــر بــا عــده ای از دانشــمندانی بــه آن منطقــه 
برگــردد کــه ماموریــت داشــتند تحقیــق کننــد در اقیانــوس چــه اتفاقــی در حــال رخ 
دادن اســت� و او ایــن کار را کــرد و تنهــا یــک ســال بعــد، بــا یــک گــروه از داوطلبــان 
و دم ودســتگاهی کــه شــبیه اشــعه افکن بــود، ســطح اقیانــوس را اســکن کــرد� گــروه 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه »موجــودات ریــز دریایــی بــا صدهــا هــزار تکه پالســتیک 
ــد«� آب  ــی را درســت کرده ان ــک ســوپ پالســتیکی - پلنکتون ترکیــب شــده اند و ی
پــر از پالســتیک هایی شــده بــود کــه نمی شــد آنهــا را جمــع آوری کــرد و پرنــدگان 
ــه  ــی ک ــد؛ چیزهای ــذا می خوردن ــوان غ ــه عن ــا به اشــتباه پالســتیک ها را ب و ماهی ه
ــریح  ــه تش ــده ک ــک پرن ــدن ی ــد� در ب ــمی« می نامی ــای س ــا را »قرص ه ــور آنه م

شده بود،1603 قطعه پالستیک بیرون آمد� 
ــت  ــن دس ــده از ای ــا پدی ــه تنه ــوس آرام بدبختان ــه در اقیان ــم زبال ــودة عظی ت
ــق 40  ــن مناط ــه، ای ــد� روی هم رفت ــا باش ــن آنه ــاید بزرگ تری ــه ش ــت، گرچ نیس
ــا یک چهــارم  ــر اســت ب ــه گفتــه مــور، »براب ــا را شــامل می شــود کــه ب درصــد دری
ســطح کــرة زمیــن«� مــورد بــرای اینکــه عمــق مســئله را نشــان دهــد، جزیــره پاگان 
)بیــن هاوایــی و فیلیپیــن( را مثــال می زنــد کــه در آن یــک »ســاحل خریــد« وجــود 
دارد� »اگــر اهالــی جزیــره بــه فنــدک یــا پریــز بــرق یــا اســباب بازی یــا توپــی بــرای 
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ــان  ــد و آن را در می ــد می رون ــاحل خری ــه س ــند، ب ــته باش ــاز داش ــان نی بچه هایش
زباله هــای پالســتیکی کــه آب از هــزاران مایــل دورتــر بــا خــود آورده، پیــدا 

می کنند�«
فرهنــگ  در  شــده اند�  پرتــاب  دریاهــا  داخــل  کــه  قرن هاســت  زباله هــا 
پیشــاصنعتی، زبالــه طــی زمــان بــه وســیلة میکروارگانیســم ها تجزیــه می شــد و در 
بیشــتر مــوارد، بــرای اکوسیســتم مشــکلی پیــش نمــی آورد� امــروزه، مــا محصــوالت 
بســیار زیــادی را داریــم کــه به شــدت بــه پالســتیکی وابســته اند کــه هــر شــکل و 
انــدازه اش غیرقابــل تجزیــه بــه وســیلة ارگانیســم ها اســت� هــر ســال 100 میلیــون 

تن پالستیک تولید می شود که برای همیشه ماندگارند� 
تــودة عظیــم زبالــه اقیانــوس آرام تصویــری از راهــی بــه مــا نشــان می دهــد کــه 
ــا در  ــم� م ــی نمی کنی ــدرن اعتنای ــی م ــی مصرف گرای ــب منف ــه عواق ــا ب در آن، م
پنجــاه ســال گذشــته بیشــتر از انــدازة تمــام نســل های پیــش از آن، کاال و خدمــات 
ــه  ــریع تر ب ــط س ــن فق ــرف و دور ریخت ــور مص ــفانه، موت ــم� متاس ــرف کرده ای مص
ــان -  ــع جه ــوم مناب ــا یک س ــال 1980، م ــد� از س ــه می ده ــود ادام ــت خ حرک
ــم�  ــرف کرده ای ــام - را مص ــواد خ ــر م ــز و دیگ ــی، فل ــواد معدن ــی، م ــگل، ماه جن
جنگل زدایــی هــر ســال بــه وســعت کشــور یونــان - بیــش از 250 میلیــون هکتــار 
- اتفــاق می افتــد� آمریکایی هــا در میــان کســانی هســتند کــه بیشــترین مصــرف را 
ــال  ــدود 80 س ــروزه در ح ــه متوســط ام ــی از طبق ــک آمریکای ــد� ی ــام می دهن انج
عمــر می کنــد و طــی دوران زندگــی خــود، 2.5 میلیــون لیتــر آب، هــزار درخــت، 
21 هــزار تــن بنزیــن، 220 هــزار کیلوگــرم فــوالد و 800 هــزار وات بــرق مصــرف 
می کنــد� بــا ایــن نــرخ مصــرف، یــک فــرد متوســط آمریکایــی بــه انــدازة دو برابــر 
یــک فــرد متوســط ســوئدی تاثیــر زیســت محیطی دارد و ایــن تاثیــر 3 برابــر یــک 
ایتالیایــی، 13 برابــر یــک برزیلــی، 35 برابــر یــک هنــدی و 280 برابــر یــک فــرد اهل 
ــط  ــرد متوس ــک ف ــدازة ی ــه ان ــن ب ــره زمی ــی در ک ــر کس ــر ه ــت� اگ ــی اس هاییت
آمریکایــی مصــرف کنــد، مــا بــرای بقــای عمــر همــة افــراد بــه پنــج ســیاره مشــابه 

زمین نیاز خواهیم داشت�
بزرگ تریــن بخــش مســئله ایــن اســت کــه بســیاری از رفتارهــای مصرفــی مــا 
بــه عادت هایــی تبدیــل شــده اســت کــه مــا از تاثیــرات آنهــا آگاه نیســتیم� 
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ــل  ــه دلی ــد، ب ــده« را داده ان ــت »قفل ش ــرف، صف ــوع مص ــن ن ــه ای ــان ب روان شناس
ــای  ــی و ارزش ه ــای اجتماع ــره، هنجاره ــی روزم ــادات، زندگ ــر ع ــه خاط ــه ب اینک
فرهنگــی، بــرای مــا دشــوار اســت کــه روی انتخــاب دربــارة اینکــه چــه چیــزی را 
ــدار  ــا را درون رفتارهــای ناپای ــل م ــن عوام ــم و همی ــل کنی ــم تام ــا نخری ــم ی بخری
قفــل کرده انــد� یکــی از مثال هــای بــارز ایــن مســئله، خریــد بطــری آب آشــامیدنی 
ــب  ــه عواق ــر ب ــا کمت ــم ام ــرف می کنی ــاد مص ــزان زی ــه می ــا آن را ب ــه م ــت ک اس

زیست محیطی آن فکر می کنیم� 

پدیدار شدن زندگی دور ریختنی
در ســال 1907، هیــو مــور و هم اتاقــی او در دانشــگاه، لورنــس لوئلــن، دانشــگاه 
هــاروارد را تــرک کردنــد تــا یــک فکــر تجــاری را دنبــال کننــد� در آن زمــان، مــردم 
ــه  ــه ب ــد ک ــی آب می خوردن ــای حلب ــیلة مالقه ه ــه وس ــی ب ــای عموم از آبخوری ه
ــی از  ــا آگاه ــت، ب ــن دو دوس ــد� ای ــوض نمی ش ــز ع ــد و هرگ ــته می ش ــدرت شس ن
ــی  ــای مشــترک، پ ــق لیوان ه ــا از طری ــار بیماری ه ــارة انتش ــد درب ــای جدی یافته ه
بــه یــک فرصــت پــول درآوردن بردنــد� لوئلــن فکــر یــک ماشــین ســکه ای فــروش 
آب بــا لیوان هــای کاغــذی بــه ســرش زد و همــراه بــا مــور، یــک کارخانــه خریدنــد 
کــه روبــه روی کارخانــة »دیکســی دال« متعلــق بــه آلفــرد شــیندلر واقــع بــود� بــه 
ــه  ــه ب ــد ک ــه کردن ــذی را عرض ــوان کاغ ــن لی ــا اولی ــد از آن، آنه ــاه بع ــدت کوت م
ــام را دوســت نداشــت روی  ــود امــا مــور کــه ایــن ن »لیوان هــای ســالم« مشــهور ب

لیوان ها عبارت »دیکسی« را چاپ کرد و شرکت »دیکسی کاپز« متولد شد� 
ایــن فکــر موفقیتــی نبــود کــه خیلــی آســان بــه دســت بیایــد امــا هشــت ســال 
ــوق  ــتانی س ــارف بیمارس ــمت مص ــه س ــز« را ب ــی کاپ ــن »دیکس ــور و لوئل ــد، م بع
ــروع  ــی را ش ــارزه تبلیغات ــک مب ــان ی ــرکای تجاری ش ــن دو دوســت و ش ــد� ای دادن
ــا اســتفاده از لیوان هــای یک بارمصــرف کاری  ــردم می گفــت تنه ــه م ــه ب ــد ک کردن
بهداشــتی اســت� ایــن کارزار تبلیغاتــی فقــط یــک نــوع آگهــی و تبلیــغ برای شــرکت 
ــمار  ــه ش ــتی ب ــیار غیربهداش ــترک کاری بس ــوان مش ــتفاده از لی ــه اس ــود، بلک نب
ــد�  ــه می ش ــل و آبل ــل س ــی مث ــای خطرناک ــرایت بیماری ه ــث س ــت و باع می رف
ــی  ــر مثبت ــز تاثی ــه نی ــر جامع ــرف ب ــای یک بارمص ــتفاده از لیوان ه ــن اس بنابرای
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گذاشــته اســت� اســتفاده از لیوان هــای یک بارمصــرف تــا امــروز نیــز ادامــه داشــته 
ــدة 220  ــم مبهوت کنن ــان رق ــر جه ــال در سرتاس ــر س ــه ه ــوری ک ــه ط ــت، ب اس
میلیــارد لیــوان کاغــذی و پالســتیکی مصــرف می شــود کــه از آن میــان، تنهــا 146 
میلیــارد لیــوان تنهــا در آمریــکای شــمالی بــه مصــرف می رســد� تعــداد لیوان هــای 
ــه بلنــدی یــک ســاختمان  ــه مصــرف می رســد ب یک بارمصرفــی کــه در یــک روز ب

42 طبقه است� 
بــرای تولیدکننــدگان، یــک محصــول کــه بعــد از اســتفاده دور انداخته می شــود، 
ــه  ــتر آن ب ــتفادة بیش ــزان اس ــرای می ــاره ب ــتریان دوب ــد مش ــد ش ــث خواه باع
ــاد  ــی را ایج ــودآوری بی پایان ــت س ــر، ظرفی ــن ام ــد و همی ــاز گردن ــگاه ها ب فروش
می کنــد� ایــن ظرفیــت اولیــن بــار در دوران پــس از جنــگ جهانــی اول کشــف شــد� 
در آن زمــان، انبارهــا پــر بــود از اجناســی کــه بــرای زمــان جنــگ ســاخته شــده بــود 
ــه  ــگاه هایی ک ــرد� فروش ــر می ک ــا تغیی ــتفاده از آنه ــوع اس ــد ن ــگ بای ــد از جن و بع
ــد، پــس  ــی را پشــت ویترین هــا می زدن ــارة صرفه جوی زمــان جنــگ شــعارهایی درب

از جنگ مردم را برای رقابت در مصرف تشویق می کردند� 
ــن  ــه ای ــد، ب ــغ می کردن ــرف را تبلی ــاس یک بارمص ــوه اجن ــا انب تبلیغات چی ه
ــر و بهداشــتی تر هســتند�  ــان کمت ــه باعــث آســایش بیشــتر، صــرف زم صــورت ک
ــه  ــد، به خصــوص ب ــر کار می رفتن ــد و س ــود بودن ــر خ ــة 50 عم ــه در ده ــی ک زنان
دلیــل اینکــه وقــت کافــی نداشــتند و درآمــد بیشــتری هــم داشــتند از ایــن کاالهــا 
اســتقبال زیــادی می کردنــد� بنابرایــن تعجــب آور نبــود کــه در فروشــگاه ها صف هــای 
طویلــی تشــکیل می شــد کــه در آن مــردم می خواســتند انــواع لــوازم دورریختنــی، 
ــد� ســی  ــوان یک بارمصــرف را بخرن ــرف و لی ــا ظ ــذی ت ــتمال کاغ از پوشــک و دس
ســال بعــد، مجلــة »الیــف« در ســال 1955، روی جلــد خــود یــک خانــواده بــا ســه 
فرزنــد را چــاپ کــرد کــه انــواع لــوازم یک بارمصــرف را بــه هــوا پرتــاب کــرده بودنــد 
و احســاس خوشــبختی می کردنــد� ایــن مجلــه روی جلــد خــود از اصطــالح »زندگــی 
دورریختنــی« در تیتــر اســتفاده کــرده بــود� تــا آن زمــان، دیگــر اســتفادة از کاالهای 

یک بارمصرف به مترادف آسایش و استعاره ای برای آزادی تبدیل شده بود� 
بــا برگشــتن و نــگاه کــردن بــه ایــن ابداعــات نســبتا ســاده و مفیــد ممکن اســت 
از خودتــان بپرســید: ضــررش چیســت؟ مــردم از محصــوالت جدیــد بــه نام پیشــرفت 
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اســتقبال می کننــد و ایــن محصــوالت بــرای آنهــا مزیــت دارد� مشــکل ایــن جاســت 
ــتی  ــای بهداش ــرف، نگرانی ه ــوازم یک بارمص ــتفاده از ل ــی اس ــرش فرهنگ ــه پذی ک
گذشــته را بیشــتر کــرده اســت� در جایــی کــه افــراد می تواننــد ماگ هــا و 
ــه راحتــی در ســینک های ظرفشــویی تمیــز کننــد،  لیوان هــای شــخصی خــود را ب
ــده  ــر ش ــا همه گی ــای م ــای و اداره ه ــرف در خانه ه ــای یک بارمص ــور لیوان ه چط
اســت؟ چطــور اســتفاده از ظــروف یک بارمصــرف از نمــاد ســالمتی بــه نمــاد زبالــه 

و آلودگی محیط زیست تبدیل شده است؟
لئــو بیکلنــد اولیــن پالســتیک دست ســاخته بشــر را در ســال 1907 ســاخت، 
یعنــی در همــان ســالی کــه مــور و لوئلنــد فکــر لیوان هــای کاغــذی خــود را دنبــال 
ــوارد  ــت و م ــکل می گرف ــد، ش ــم می ش ــه خ ــود ک ــاخته ب ــاده ای س ــد� او م کردن
اســتفادة زیــادی داشــت� امــا اصــال پیش بینــی نمی کــرد کــه زمانــی فــرا رســد کــه 
فقــط در آمریــکا ســالی 100 میلیــارد کیســه پالســتیکی دور ریختــه شــود� در ایــن 
مــورد »قاعــدة عواقــب ناخواســته« رخ داده اســت، یعنــی یــک عمــل باعــث اتفاقــات 
ــه  ــوده کــه ب ــای کاری ب ناخواســته ای شــده کــه مضــرات آن بســیار بیشــتر از مزای
طــور عامدانــه انجــام گرفتــه اســت� داســتان لیوان هــای کاغــذی و پالســتیکی هــم 

از قاعده پیروی کرده است� 
مــا اکنــون در جامعــه ای زندگــی می کنیــم کــه بــه »عادت هــای دور ریختــن« 
ــه عواقــب آن بی حــس شــده ایم� در  معتــاد شــده اســت و بســیاری از مــا نســبت ب
ــر دو  ــه ه ــد ک ــد می کن ــه تولی ــدازه ای زبال ــه ان ــه ب ــرد، زن و بچ ــر م ــا، ه بریتانی
ســاعت یــک بــار می تــوان بــا آنهــا ســالن بــزرگ کنســرت »رویــال آلبــرت هــال« 
ــت می شــوند، 13 درصــد  ــا بازیاف ــن زباله ه ــا 30 درصــد ای ــرد� تنه ــر ک ــدن را پ لن
ــر در  ــه س ــت زبال ــای انباش ــر از زمین ه ــز س ــد نی ــوند و 57 درص ــوزانده می ش س
می آورنــد� وســایلی کــه تصــور نمی کنیــد زبالــه تولیــد کننــد، زبالــه بســیار زیــادی 
ــدازة 1.7  ــه ان ــة شــما، ب ــپ در رایان ــک میکروچی ــال ســاخت ی ــد می شــود� مث تولی
ــدازة  ــه ان ــاپ، ب ــرای ســاخت یــک لپ ت کیلوگــرم مــواد اولیــه مصــرف می کنــد و ب

هزار برابر وزن آن زباله تولید می شود� 
ــالف و  ــی از ات ــش کوچک ــا بخ ــم تنه ــا دور می ریزی ــه م ــی ک ــام چیزهای تم
ــر ســطل  ــرای ه ــه ب ــید ک ــته باش ــر داش ــوند و در نظ ــامل می ش ــت را ش هدررف
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ــه  ــرار می دهیــم، هفــت ســطل زبال ــان ق ــه ای کــه مــا در کنــار جــدول خیاب زبال
دیگــر هــم در جریــان تولیــد ایــن زبالــه کــه در ســطل آشــغال مــا قــرار می گیــرد، 
زبالــه تولیــد می شــود� آنــی لئونــارد در کتــاب خود بــه نام »داســتان آت وآشــغال« 
می نویســد: »حــدس بزنیــد کــه چنــد درصــد از کل مــوادی کــه در ایــن سیســتم 
جریــان دارنــد در محصــوالت باقــی می ماننــد یــا شــش مــاه پــس از فــروش آنهــا 
ــک  ــه� ی ــت؟ ن ــد؟ بیس ــاه درص ــوند� پنج ــتفاده می ش ــمالی اس ــکای ش در آمری
درصــد� یــک! بــه عبــارت دیگــر ��� 99 درصــد از آت وآشــغال هایی کــه مــا در ایــن 
سیســتم بــه گــردش درمی آوریــم طــی شــش مــاه بــه زبالــه تبدیــل می شــوند�« 
و آت وآشــغال هایی کــه مــا دور می ریزیــم تنهــا نیمــی از زباله هــا هســتند� نیمــة 
ــدرت از  ــه ن ــم و ب ــا می خری ــه م ــتند ک ــغال هایی هس ــن آت وآش ــة ای ــر هم دیگ

آنها استفاده می کنیم� 

سرشت انبار کردن شخصی
بــرای یــک لحظــه بــه چیــزی فکــر کنیــد کــه خریــده  بودیــد ولــی ســرانجام 
ــیدید،  ــز نپوش ــی هرگ ــد ول ــه خریدی ــی ک ــد� لباس ــتفاده ای نکردی ــم از آن اس ه
ــل  ــال از داخ ــه اص ــی ک ــیلة الکترونیک ــک وس ــد، ی ــز نخواندی ــه هرگ ــی ک کتاب
جعبــه اش بیــرون نیاوردیــد؟ تخمیــن زده شــده کــه اســترالیایی ها ســاالنه حــدود 
ــد�  ــتفاده نمی کنن ــت اس ــچ وق ــه هی ــد ک ــی را می خرن ــارد دالر کاالهای 10 میلی
ایــن رقــم بیــش از کل هزینه هــای ایــن کشــور در دانشــگاه ها و راه هــا طــی یــک 
ــوار  ــر خان ــهم ه ــوار، 1156 دالر س ــداد خان ــر تع ــیم ب ــا تقس ــت و ب ــال اس س
ــد و مــورد  می شــود� همــة ایــن وســایل و کاالهــا کــه گوشــه ای خــاک می خورن
اســتفاده قــرار نمی گیرنــد نوعــی اتــالف و هــدر دادن اســت؛ اتــالف زمــان، اتــالف 
پــول و گاهــی تبدیــل کــردن ایــن اتــالف بــه زبالــه� بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
کلیــو همیلتــون نویســنده مشــاهده کــرده اســت کــه »تفاوتــی بیــن چیزهایــی 
ــود دارد«�  ــم وج ــتفاده می کنی ــا اس ــه از آنه ــی ک ــم و چیزهای ــا می خری ــه م ک
زبالــه و ذخیــره کــردن از نظــر شــکلی تفــاوت دارنــد، امــا هــر دو بــه یــک مســئله 

ختم می شوند� 
مــا در دنیایــی زندگــی می کنیــم کــه گنجه هایمــان، انبارهایمــان، گاراژهایمان، 
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ــدرت از  ــه به ن ــیا ک ــی از اش ــت از کوه ــر اس ــان پ ــه هایمان و زیرزمین هایم قفس
آنهــا اســتفاده می کنیــم و فرامــوش می کنیــم کــه حتــی آنهــا را داریــم� اشــیایی 
ــم  ــا ناچاری ــداری آنه ــرای نگه ــه ب ــده ک ــاد ش ــدی زی ــه ح ــم ب ــا می خری ــه م ک
انبارهایــی را جــدا از خانه هایمــان اجــاره کنیــم� تــا اوایــل دهــة 1990، 
ــد  ــی بودن ــر چیزهای ــدازة دو براب ــه ان ــی ب ــک چیزهای ــی مال خانواده هــای آمریکای
کــه بیســت وپنج ســال پیــش داشــتند� در ســال 1955، ســیریل نورثــکات 
پارکینســون در مجلــة »اکونومیســت« مقالــه ای نوشــت و قاعــده ای را مطــرح کــرد 
ــرای  ــا را ب ــل م ــد: فضــای بیشــتر تمای ــروف ش ــدة پارکینســون مع ــه قاع ــه ب ک

تصاحب خرت وپرت های بیشتر افزایش می دهد� 
اگــر شــما تــا بــه حــال از فــرودگاه بــه مرکــز یــک شــهر رفتــه باشــید، خــواه 
لنــدن یــا نیویــورک، و متوجــه فراوانــی انبارهــای خودگردان در طول مســیر شــده 
باشــید، انــدازة مســئله را درخواهیــد یافــت� ایــن ســاختمان ها در اطــراف 
ــبز  ــارچ س ــل ق ــهر مث ــة ش ــر حوم ــده و از مناظ ــع ش ــدی واق ــای کمربن جاده ه
شــده اند� در ســال 1964، راس ویلیامــز، یــک تاجــر فعــال در صنعــت نفــت، فکــر 
بــاز کــردن »انبارهــای کوچــک« را ارائــه کــرد کــه در ابعــاد مختلــف بودنــد� خــود 
ــای  ــزات چاه ه ــا و تجهی ــردن ایمــن و در دســترِس قایق ه ــار ک ــرای انب ــز ب او نی
نفــت بــه چنیــن انبارهایــی نیــاز داشــت� او در اولیــن نمونــه خــود، انبارهــا را پهلــو 
بــه  پهلــوی هــم بــه شــکل گاراژهایــی 30 فوتــی و 100 فوتــی طراحــی کــرد کــه 

رنگ سقف هایشان برای جلب توجه زرد و سیاه بودند� 
امــروزه در ایــاالت متحــده بیــش از 53 هــزار انبــار شــخصی وجــود دارد کــه 
ــر تعــداد فروشــگاه های اســتارباکس در ایــن کشــور اســت�  تعدادشــان هفــت براب
ــده 2/35  ــم مبهوت کنن ــه رق ــکا، ب ــط در آمری ــا فق ــن انباره ــوع ای ــعت مجم وس
میلیــارد فــوت مربــع یــا بیــش از 38 هــزار زمیــن فوتبــال در کنــار هــم می رســد� 
ایــن رقــم بدیــن معنــی اســت کــه همــة جمعیــت ایــن کشــور می تــوان به راحتــی 
ــاالت  ــای شــخصی ای ــت انباره ــروزه صنع ــای خودگردآنجــا شــود� ام درون انباره
ــا گــردش مالــی 22 میلیــارد دالری در ســال  متحــده تبدیــل بــه یــک صنعــت ب
شــده و از فــروش داخلــی کل فیلم هــای هالیــوود پیشــی گرفتــه اســت� بــه طــور 
ــول  ــیدنی ها، پ ــی نوش ــوه و حت ــیر، قه ــش از ش ــا بی ــا آمریکایی ه ــن، م میانگی
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صــرف انبارهــای شــخصی می کنیــم� طــی دو دهــة اخیــر، ذخیره ســازی در 
انبارهــای اجــاره ای تــا 740 درصــد رشــد کــرده اســت� طــی پنجــاه ســال گذشــته، 
هــر روز دو انبــار شــخصی یــا بیشــتر از آن در ایــاالت متحــده تاســیس شــده کــه 

بیشتر از تعداد تاسیس فروشگاه های مک دونالدز در این کشور بوده است� 
واقعیــت پدیــدة انبــار کــردن شــخصی وقتــی بیــش از اینهــا بــه چشــم می آیــد 
ــرن  ــی نیم ق ــا ط ــای آمریکایی ه ــن خانه ه ــدازة میانگی ــم ان ــه کنی ــا توج ــه م ک
ــه اتفــاق ایــن خانه هــا گاراژ و اتاق هــای  ــر شــده و اکثــر قریــب ب گذشــته دو براب

متعدد دارند که می توان در آنها اشیا و لوازم بسیار زیادی را انبار کرد� 

چیزهایی که صاحب شان هستی، در نهایت صاحبت می شوند
ــن  ــه ای ــی ک ــن خرت وپرت های ــة ای ــارة هم ــت درب ــزی هس ــت غم انگی حقیق
ــی  ــا زندگ ــا آنه ــد ب ــا نمی توانی ــان ام ــا بخریدش ــد ت ــختی کار می کنی ــدر به س ق
کنیــد و حتــی نمی توانیــد همــة آنهــا را بخریــد� مــا کلــی پــول و انــرژی مصــرف 
می کنیــم تــا خرت وپرت هــای بیشــتری را بخریــم، بــه جــای اینکــه ایــن حقیقــت 

تلخ را از خود بپرسیم که چرا از اول باید این همه جنس داشته باشیم� 
در فیلــم بحث برانگیــز دیویــد فینچــر بــه نــام »باشــگاه مبــارزه« دو شــخصیت 
اصلــی فیلــم دو مــرد هســتند کــه یکــی )جــک( نمــاد زندگــی مصرفــی اســت و 
عاشــق کاتالوگ هــا اســت و دوســت دارد همــه چیــز بخــرد، امــا در نهایــت راضــی 
نمی شــود� نفــر دیگــر )تایلــر( کســی اســت کــه ضدمصــرف اســت و مــدام بــه آن 
شــخص دیگــر می گویــد »تــو لباســی نیســتی کــه می پوشــی، تــو محتــوای کیــف 
پولــت نیســتی و تــو ماشــینی نیســتی کــه می رانــی�« مضمــون اصلــی »باشــگاه 
ــا کلیــک کــردن  ــا ب ــا در مجتمع هــای فروشــگاهی ی ــن اســت کــه م ــارزه« ای مب
ــان را  ــای زندگی هایم ــا معن ــبختی ی ــی، خوش ــد اینترنت ــرای خری ــاوس ب ــک م ی
پیــدا نمی کنیــم� بســیاری از تماشــاگران ایــن فیلــم دو جملــه از ایــن فیلــم را بــه 
ــت  ــارزه صحب ــگاه مب ــارة باش ــارزه - درب ــگاه مب ــون باش ــن قان ــد: »اولی ــاد دارن ی
صاحبــت  نهایــت  در  هســتی  صاحب شــان  کــه  »چیزهایــی  و  نمی کنــی« 

می شوند«�
تحقیقــات ثابــت کــرده اســت افــرادی کــه می تواننــد کاالهــای مــادی بیشــتری 
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بخرنــد و نگــه دارنــد، لزومــا بیشــتر از زندگــی خــود راضــی نیســتند� مســلم اســت 
کــه عکــس ایــن امــر نیــز اغلــب صــادق اســت� ریچــارد الیــارد اقتصــاددان، روی 
رابطــه بیــن رشــد اقتصــادی، ابرمصرف گرایــی و خوشــبختی مطالعــه کــرده اســت� 
یافته هــای تحقیــق او بــا یــک نمــودار بــه تصویــر کشــیده شــد کــه در آن، یــک 
خــط میــزان درآمــد ســرانه و مصــرف فــرد را نشــان مــی داد کــه از ســال 1950 بــه 
شــدت رشــد کــرده اســت و یــک خــط دیگــر تعــداد آمریکایی هــا و بریتانیایی هایــی 
را نشــان مــی داد کــه در نظرســنجی ســاالنه موسســة »گالــوپ« خــود را »خیلــی 
خوشــحال« توصیــف می کردنــد و بــه صــورت افقــی و ثابــت مانــده بــود� در واقــع، 
تعــداد افــرادی کــه خــود را »خیلــی خوشــحال« وصــف می کردنــد در ســال 1957 
بــه اوج خــود رســیده بــود، درســت بــه ایــن علــت کــه چرخــه آشــکار »کار کــردن 

و خرج کردن« و انقالبی در افزایش انتظارات مادی شروع شد� 
بیــان شــاخص های اجتماعــی تصویــر روشــنی از ایــن کاهــش رفــاه را ترســیم 
ــه  ــده س ــاالت متح ــان در ای ــی نوجوان ــزان خودکش ــال 1960، می ــد� از س می کن
برابــر شــده اســت� جمعیــت زندانیــان پنــج برابــر شــده اســت� و درصــد کودکانــی 
کــه حاصــل روابــط بــدون ازدواج بوده انــد شــش برابــر شــده اســت� شــاخص های 
ــة  ــی از ده ــی و چاق ــالت قلب ــی، حم ــراب، بی خواب ــه افســردگی، اضط ــوط ب مرب
ــة  ــک جامع ــان دهندة ی ــدام نش ــا هیچ ک ــده اند� این ه ــر ش ــالدی بدت ــتاد می هش
ــدان  ــاب »فق ــن در کت ــرت لی ــه راب ــور ک ــت� همان ط ــنود نیس ــی خش مصرف
ــی  ــتهای مادی گرای ــد، »اش ــازاری« می نویس ــی های ب ــبختی در داموکراس خوش
کنونــی مــا بســتگی بــه ایجــاد خواســته های مــا دارد، نــه ارضــای آنهــا«� 
ــی« وصــف  ــل لذت جوی ــب »تردمی ــدة احساســی را در قال ــن پدی ــان ای اقتصاددان
کرده انــد� مــا ســخت کار می کنیــم تــا چیزهــای بیشــتری را صاحــب شــویم امــا 
احســاس ناخرســندی می کنیــم چــون همیشــه چیــزی بهتــر، بزرگ تــر و 
ســریع تر از چیــزی کــه حــاال داریــم هســت� فاصلــة بیــن آنچــه داریــم و آنچــه 
ــی کــه  ــدر کــه تعــداد چیزهای ــم، یعنــی »حاشــیه نارضایتــی«، هــر ق می خواهی
ــا  ــه م ــر چ ــر، ه ــارت دیگ ــه عب ــود� ب ــد، بیشــتر می ش ــدا کن ــش پی ــم افزای داری

بیشتر داشته باشیم، بیشتر می خواهیم� 
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2
کامالً مصرف کننده

نگهبــان  یــک  دمــور،  جدیمایتــای   ،2008 نوامبــر   28 جمعــه  روز 
ــاعت 5  ــورک س ــارت« در نیوی ــگاه های »وال م ــی از فروش ــاله یک سی وچهارس
ــر کــه از ســال 9 شــب  ــای جمعیتــی بیــش از دو هــزار نف ــر فشــار پ ــح زی صب
جلــوی فروشــگاه جمــع شــده بودنــد، رفــت� ایــن جمعیــت آنجــا چــه 
می خواســتند و چــرا این طــور هــول بودنــد کــه یــک نگهبــان ســنگین وزن را کــه 
می خواســت بــه بهتریــن نحــو وظیفــة خــود را انجــام بدهــد بــه کشــتن بدهنــد؟ 
آنهــا صــف بســته بودنــد تــا یــک تلویزیــون پالســمای 50 اینچــی را بــا تخفیــف 

خیلی زیاد به قیمت 798 دالر بخرند� 
اورژانــس ســر رســید امــا آن نگهبــان بــه دلیــل فشــار وارده ناشــی از ازدحــام 
ــس  ــران پلی ــاوری افس ــور غیرقابل ب ــت� به ط ــح درگذش ــاعت 6 صب ــت س جمعی
شــاهد ایــن بودنــد کــه وقتــی اعــالم کردنــد فروشــگاه بــه دلیــل اینکــه اکنــون 
ــان مشــتریان در حــال  ــل اســت، همچن ــل شــده تعطی ــة جــرم تبدی ــه صحن ب
خریــد بودنــد� یکــی از آنهــا می گفــت از صبــح دیــروز در صــف ایســتاده و بایــد 
ــاز شــد،  ــاره ب خریــد کنــد� وقتــی کــه روز بعــد، آن شــعبه از »وال مــارت« دوب

مردم مجددا جلوی فروشگاه صف بستند� 
ــر  ــی مقص ــه کس ــه چ ــیده اند ک ــه ای نرس ــه نتیج ــی ب ــات قضای ــوز مقام هن
حادثــه مــرگ دمــور اســت امــا فراتــر از اینکــه مقصــر چــه کســی اســت، پایــان 
وحشــتناک او، بــه طــور کلــی اســتعاره ای ناراحت کننــده و مخــوف بــرای فرهنــگ 
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مــا اســت؛ جمــع بزرگــی از مشــتریان بی طاقــت و خســته کــه درهــا را می زننــد 
و خیلی راحت از روی مردم رد می شوند تا چیزهای بیشتری بخرند�

اَبرمصرف
ــار اصطــالح  ــروژی، اولیــن ب ــن، اقتصــاددان و جامعه شــناس ن تورســتین وبل
»مصــرف خودنمایانــه« را در ســال 1899 ابــداع کــرد� او از ایــن اصطــالح بــرای 
توصیــف »ثروتمنــدان جدیــد« اســتفاده کــرد، طبقــة نوظهــوری کــه طــی قــرن 
نوزدهــم متشــکل از افــرادی بــود کــه مشــتاق بودنــد ثــروت و قــدرت اجتماعــی 
خــود را بــه نمایــش بگذارنــد� آنهــا کاالهایــی مثــل جواهــر و لباس هایشــان را در 
میــان جمــع اســتفاده می کردنــد تــا نشــان بدهنــد کــه مرفــه هســتند و خــود را 
ــد،  ــدان جدی ــة ثروتمن ــن طبق ــن لحــاظ، ای ــد� از ای ــز کنن ــردم متمای ــودة م از ت
ــه  ــد ک ــر بودن ــان و مص ــتان روم، یون ــای باس ــود در تمدن ه ــان خ ــل همتای مث
ــد، بیــش از  ــرای اینکــه خــود را تبلیــغ کنن ــد ب ــی را می خریدن کاالهــای مصرف

اینکه از آنها استفاده کنند� 
ــا  ــی ی ــة تجمل ــزد جنب ــا را برمی انگی ــة م ــم عالق ــتر از ه ــه بیش ــه ک آنچ
نخبه گرایانــه، مصــرف خودنمایانــه ای کــه وبلــن بــه آن اشــاره می کنــد نیســت، 
ــوه عظیمــی اســت کــه در دهــة 1920 شــروع  ــاده روی در مصــرف انب بلکــه زی
شــد و در اواســط دهــة 1950 فــوران کــرد� مــا بــه تصاحــب بی پایــان چیزهــای 
بیشــتر بــه مقادیــری بیشــتر از همــه، تحــت عنــوان »ابرمصــرف« اشــاره 
ــداد  ــکا تع ــث شــده در آمری ــون باع ــه اکن ــوی ک ــده ای بســیار ق ــم؛ پدی می کنی
مال هــای خریــد بیشــتر از مــدارس متوســطه باشــد� امــروزه در ایــاالت متحــده، 
بیــش از 16 فــوت مربــع مــال خریــد بــرای هــر مــرد، زن و کــودک وجــود دارد� 
مشــکل خــود اصــل بنیــادی مصــرف نیســت، بلکــه محــو شــدن مــرز بیــن نیــاز 
ضــروری و اســباب آســایش اســت؛ اعتیــاد ســکرآور تعریــف بســیاری از 
ــا  ــه م ــی ک ــت و فهرســت تمام نشــدنی چیزهای ــب مالکی ــا در قال ــای م زندگی ه
ــة  ــه هزین ــاند ک ــی می کش ــه جای ــا را ب ــرف م ــیم«� و ابرمص ــته باش ــد داش »بای
ــه  ــک نفــر در جســتجوی یــک »معامل ــن اســت کــه ی ــک تخفیــف ای واقعــی ی

خوب« زیر پا له شود� 
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چهــار عامــل عمــده کــه در ابرمصــرف و خــوراک دادن به آن، نقشــی اساســی 
ــول  ــد پ ــد و بع ــگ االن بخری ــاع، فرهن ــدرت اقن ــد از ق ــد عبارتن ــازی می کنن ب
ــن عوامــل  ــون چرخه هــای عمــر و عامــل »فقــط یکــی بیشــتر«� ای ــد، قان بدهی
ــن حــد مصــرف  ــا در ای ــح می دهــد چــرا م ــه توضی ــد ک ــه می کنن راهــی را ارائ
می کنیــم و بــه مــا کمــک می کنــد کــه بــه پاســخ ایــن پرســش برســیم: چطــور 

ما در نهایت به این همه خرت وپرت رسیدیم؟

قدرت اقناع
در ســال 1917، ادوارد برنیــز کــه یــک جــوان بیســت و شــش ســاله بــود بــرای 
رییس جمهــور، وودرو ویلســون، کار می کــرد� امــا بــا گروهــی از افــراد کار می کردنــد 
ــر داده  ــی« تغیی ــط عموم ــر »رواب ــالح مثبت ت ــه اصط ــدا« را ب ــام »پروپاگان ــه ن ک
ــد  ــه بودن ــلحه بیگان ــا اس ــه ب ــی را ک ــه آمریکایی های ــد ک ــالش می کردن ــد و ت بودن
ترغیــب کننــد بــا شــعار »امن تــر ســاختن جهــان بــرای دموکراســی« بــه جنــگ بــا 
آلمان هــا در جنــگ جهانــی اول ببرنــد� بعــد از جنــگ، برنیــز مثــل خیلــی همــکاران 
خــود بــه خیابــان مدیســون در نیویــورک رفــت تــا بــا اســتفاده از تجاربــش در جنگ 
در صنعــت تبلیغــات فعالیــت کنــد� بعدتــر، او نامــه ای از دایــی اش، زیگمونــد فرویــد، 
ــد تحقیقاتــش در  ــا بتوان ــود ت ــول کــرده ب دریافــت کــرد کــه در از او درخواســت پ
زمینــة روان شناســی را ادامــه دهــد و یــک نســخه از کتــاب منتشرنشــده »معرفــی 
ــد و  ــاب را خوان ــن کت ــز ای ــود� برنی ــتاده ب ــرای او فرس ــز ب ــی روان کاوی« را نی کل
ــرای قانــع کــردن  ــارة قــدرت احساســات ب متوجــه پشــتوانة علمــی فکرهایــش درب
ــما  ــت ش ــه می گف ــید ک ــوام بخش ــی او را ق ــدة اصل ــاب عقی ــن کت ــد� ای ــراد ش اف
ــان،  ــه ناخودآگاه ش ــا ب ــاط دادن آنه ــا ارتب ــده را ب ــای مصرف کنن ــد رفتاره می توانی
ــد�  ــتکاری کنی ــد، دس ــیت مربوطن ــم و جنس ــه خش ــه ب ــائق هایی ک ــه س ــژه ب به وی
ــه  ــد ب ــد چیــزی را بخواهنــد، میــل آنهــا بای ــرای اینکــه مــردم را واداری ــن ب بنابرای
الگوهــای پایــه ای آنهــا - چیــزی کــه بــه آن احتــرام می گذاریــم، چیــزی کــه از آن 
متنفریــم، چیــزی کــه بــه آن عشــق می ورزیــم، چیــزی کــه از آن بدمــان می آیــد 
ــا چیــزی کــه از آن می ترســیم - متصــل شــود� برنیــز بســیار تحــت تاثیــر قــرار  ی
ــیار  ــد بس ــتاد؛ فروی ــاب را فرس ــاپ کت ــات و چ ــرای تحقیق ــول الزم ب ــت و پ گرف
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معروف شد و برنیز کمتر از او به شهرت رسید� 
برنیــز قــدرت روان شناســی را در طراحــی کارزارهــای تاثیرگــذار بازاریابــی 
ــراد ترغیــب شــوند  ــی ای را کــه باعــث می شــد اف عمومــی فهمیــد� او الگوهــای کل
دســت بــه کاری بزننــد یــا یــک کاال را بخرنــد دریافتــه بــود و بــا افتخــار اســتفاده از 
ــرای فــروش بیشــتر را »مهندســی رضایــت« می نامیــد؛ چیــزی کــه مــا  ایــن کار ب
آن را قــدرت اقنــاع می خوانیــم� برنیــز در مــورد صابــون تــا ابریشــم تــا گوشــت تــا 
حــدی ســهام وال اســتریت، مشــتریان را وادار بــه خریــد می کــرد و نــه خریــد آنچــه 
آنــان نیــاز داشــتند بلکــه آنچــه آنهــا هوســش را داشــتند� او ایــن کار را نــه بــا در 
نظــر گرفتــن اینکــه مشــتری آنچــه کســی هســتند بلکــه بــا لحــاظ اینکــه آنهــا چــه 
ــة او  ــورد عالق ــای م ــی از تکنیک ه ــی داد� یک ــام م ــند انج ــد باش ــی می خواهن کس
از  غیرمســتقیم  اســتفادة  مشــتریان،  خواســته های  روی  تاثیرگــذاری  بــرای 
ــران  ــد روی رهب ــر بتوانی ــت: »اگ ــود� او می گف ــث ب ــخص ثال ــک ش ــای ی حمایت ه
ــه طــور  ــه همــکاری بکننــد چــه نکننــد، شــما ب ــد، چــه آنهــا آگاهان ــر بگذاری تاثی
خــودکار روی گروهــی کــه تحــت نفــوذ آنهــا قــرار دارنــد تاثیــر گذاشــته اید�« او بــا 
ــداد،  ــر ن ــد تغیی ــردم می خریدن ــه م ــط آنچ ــی، فق ــن تکنیک های ــن چنی ــال ای امث

بلکه عادت های اجتماعی آن زمانه را دگرگون کرد� 
در اواســط دهــة 1920، بــا وجــود محبوبیــت گســترده ســیگار، پذیرفتــه نبــود 
کــه زنــان در اماکــن عمومــی ســیگار بکشــند� شــرکت » امریکــن توباکــو« برنیــز را 
ــر بدهــد� او دریافــت کــه میــل  ــن هنجــار اجتماعــی را تغیی ــا ای اســتخدام کــرد ت
واقعــی زنــان خــود ســیگار نیســت، بلکــه دنبــال کــردن آزادی در چیزهایــی اســت 
کــه مــردان هــم دارنــد� در یکــی از گردهمایی هــای ملــی در آمریــکا، او تعــدادی از 
ــی  ــه در گردهمای ــت ک ــه کار گرف ــود را ب ــی خ ــه منش ــوان را از جمل ــران ج دخت
شــرکت کننــد و همــه ســیگار بکشــند� تــالش کــرد کــه ایــن واقعــه را بســیاری از 
ــوان را  ــران ج ــن دخت ــدن ای ــع ش ــی او جم ــد و منش ــش دهن ــم پوش ــانه ها ه رس
ــط  ــتاد رواب ــن اس ــز، ای ــن برنی ــد� بنابرای ــای آزادی« نامی ــردن چراغ ه ــن ک »روش
عمومــی، ســیگار کشــیدن زنــان را بــه آزادی آنهــا وصــل کــرد و کاری کــرد کــه هــر 
کــس کــه مخالــف ســیگار کشــیدن زنــان باشــد، عمــال در مقــام مخالــف آزادی زنان 
و ضــد برابــری جنســیتی جلــوه کنــد� بــا اینکــه ایــن کار باعــث نشــد کــه بــه طــور 
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ــرود امــا تعــداد  ــان در اماکــن عمومــی از بیــن ب کامــل تابــوی ســیگار کشــیدن زن
زنانــی کــه شــروع بــه ســیگار کشــیدن کــردن ســر بــه آســمان گذاشــت� تنهــا در 
ســال 1928، درآمــد شــرکت »امریکــن توباکــو« تــا 32 میلیــون دالر افزایــش یافــت� 
او در خاطراتــش می نویســد: »در ایــن روز مــن یــاد گرفتــم کــه ســنت های قدیمــی 
ــبکه ای از  ــیلة ش ــه وس ــه ب ــک ک ــی و دراماتی ــة هیجان ــک جذب ــا ی ــد ب می توانن

رسانه ها منتشر می شود شکسته شوند�« 
وقتــی کــه شــما در نظــر بگیریــد هــر فــرد معمولــی بــه طــور متوســط در روز در 
معــرض بیــش از ســه هــزار پیــام تبلیغاتــی اســت، جــای شــگفتی نخواهــد بــود کــه 
ــراد  ــویم� اف ــه در ش ــر از راه ب ــتر و تازه ت ــی بیش ــتن چیزهای ــوس داش ــا ه ــا ب م
تاثیرگــذاری مثــل برنیــز بخشــی از نیــروی وســیع تری هســتند کــه سیســتمی را 
ــات  ــورد احتیاج ــدگان در م ــل مصرف کنن ــه می ــد ک ــت کرده ان ــی و تقوی مهندس

عادات روزمره شان را تغییر می دهد�

اثر دیدرو
در ســال 1919، یــک آگهــی فروشــگاه های زنجیــره ای »ســیرز« می گفــت: »از 
ــی اول،  ــر از چــراغ اســتفاده کنیــد«� قبــل از جنــگ جهان ــرای بیش ت ــرق خــود ب ب
ــا  ــی ی ــویی برق ــین ظرف ش ــا ماش ــن ی ــتر، مخلوط ک ــط توس ــوار متوس ــک خان ی
دســتگاه زباله ســوز الکترونیکــی نداشــت� حتــی اگــر توســت کــردن نــان یــا شســتن 
ــه کار  ظرف هــا کمــی بیشــتر طــول می کشــید، خانواده هــا روش هــای دیگــری را ب
می بردنــد� بعــد از اینکــه انقــالب مصــرف شــروع شــد، مــا بــه نیــاز و وابســتگی بــه 
ایــن ابزارهــا پــی بردیــم� افــراد معــدودی ایــن روزهــا انــکار می کننــد کــه چنیــن 
ــا  ــر روز از آنه ــا ه ــتر م ــد و بیش ــان تر کرده ان ــا را آس ــای م ــی زندگی ه محصوالت
ــد و غیرضــروری هســتند  ــی زائ ــه، ابزارهای ــن زمان ــا در همی ــم� ام اســتفاده می کنی
ــتگاه  ــال دس ــود� مث ــه می ش ــدگان فروخت ــه مصرف کنن ــات ب ــط تبلیغ ــه توس ک
خردکننــدة ســبزیجات و صیفی جــات کــه مثــال خیــار را بــه شــکل مارپیــچ 
درمــی آورد� ایــن وســیله می توانــد جــذاب باشــد، امــا ضــروری نیســت� بــا ایــن حال، 
تبلیغات چی هــا تــالش می کننــد بــرای آن فوایــدی را بتراشــند؛ مثــال بگوینــد کــه 
ایــن وســیله باعــث می شــوند مــا صیفی هایــی مثــل خیــار یــا هویــج را بــه شــکلی 
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درســت کنیــم کــه آن را روی غذاهــای دیگــر بگذاریــم و تنــوع رنگــی در آن غــذا 
ایجــاد کنیــم� برخــی تبلیغــات می گوینــد کــه ایــن ابــزار می توانــد باعــث ســالمتی 
خانواده هــا بشــود، بــه ایــن ترتیــب کــه ســبزیجات را بــه شــکل هایی جــذاب بــرای 
ــن  ــد� بنابرای ــد می خورن ــی مفی ــواد غذای ــتر م ــا بیش ــی آورد و آنه ــودکان درم ک
محصوالتــی مثــل ایــن ابــزار تولیــد می شــوند و بــا تبلیغــات زیــاد فروخته می شــوند، 
ــاج پیــدا  ــه آنهــا احتی ــی ممکــن اســت ب ــا نمی دانیــم چــه زمان ــی کــه م در صورت
کنیــم� وقتــی کــه فکــر می کنیــد ابزارهــای ســاخت غذاهــای تزئینــی و مخلفــات 
تقریبــا 90 ســال پیــش عرضــه شــدند، بیشــتر بــرای شــما معنــی پیــدا می کنــد کــه 
چــرا آشــپزخانه های امــروزی پــر از وســایلی مثــل ماشــین های بستنی ســاز، 
ــدة  ــا خردکنن ــورن ی ــارچ، دســتگاه پخــت پاپ ک ــان، شــوینده ق ــای پخــت ن ابزاره
ــاد  ــه ی ــرای اینک ــم شــاید ب ــا را می خری ــن ابزاره ــا ای توت فرنگــی اســت� بیشــتر م
بگیریــم چطــور کار می کننــد، یــک بــار از آنهــا اســتفاده کنیــم و بعــد وقــت صــرف 
می کنیــم تــا ســعی کنیــم آنهــا را انبــار کنیــم، تــازه اگــر قبــول نداشــته باشــیم کــه 
هیــچ وقــت بســتنی خانگــی درســت نکرده ایــم� کلــی وقــت بایــد صــرف کنیــم کــه 
ــة  ــک خان ــال 2009، ی ــویم� در س ــا راحــت ش ــن ابزاره ــّر ای ــور از ش ــم چط دریابی
متوســط در بریتانیــا دارای بیســت وپنج مــورد از لــوازم خانگــی برقــی بــود کــه فقــط 
نســبت بــه پنــج ســال قبــل از آن، ایــن تعــداد 60 درصــد افزایــش پیــدا کــرده بــود� 

چطور ما بینش خود را نسبت به نیازهای واقعی مان از دست دادیم؟
دنــی دیــدرو، نویســنده قــرن هجدهمــی فرانســوی، داســتانی دارد بــا عنــوان »در 
حســرت ردای قدیمــی« کــه در آن می گویــد چطــور یــک ردای زیبــا و جدیــد کــه 
از یــک دوســت هدیــه گرفــت، تمــام خانــه اش را عــوض کــرد� راوی داســتان چنــد 
ــی  ــوازم قدیم ــباب و ل ــه اس ــد ک ــاس می کن ــد احس ــد و بع روزی آن ردا را می پوش
خانــه بــا آن ردا هماهنــگ نیســت� بنابرایــن شــروع می کنــد بــه خریــدن یــک مبــل 
جدیــد و بعــد یــک میــز تحریــر نــو و به تدریــج کل خانــه تغییــر می کنــد� دیــدرو 
ــودم امــا حــاال بنــده ردای جدیــد  ــاب ردای قدیمــی خــودم ب می نویســد: »مــن ارب
ــه احســن  ــل ب ــن قســم از تبدی ــه ای ــان حــوزة مصــرف ب ــروزه، محقق شــده ام�« ام
ــدرو  ــد دی ــه ردای جدی ــور ک ــد� همان ط ــدرو می گوین ــر دی ــا، اث ــردن دارایی ه ک
باعــث شــد هــر چیــزی قدیمــی و منســوج جلــوه کنــد، مــا نیــز از دهــة 1920 قانــع 
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شــدیم کــه چیزهــای تــازه و بیشــتری را تصاحــب کنیــم� بــه همیــن ترتیــب، وقتــی 
کــه یکــی از لــوازم یــک برنــد توســط فــردی خریــده می شــود، بــا انــواع تبلیغــات 
ــا زندگــی  ــد را هــم داشــته باشــد ت ــزل آن برن ــوازم من ــة ل ــه بقی ــد ک او می خواهن

ایده آلی که برای او تبلیغ شده را داشته باشد� 
ایــن شــرایط باعــث ایجــاد تصویــر مادی گرایانــه می شــود کــه در هــر جایــی از 
زندگــی - در فیلم هــا، رادیــو، مجــالت، ســخنرانی های سیاســی و تبلیغــات - 
ــی«  ــای آمریکای ــام »روی ــه ن ــهوری ب ــدة مش ــاف ای ــد و در لف ــدا می کن ــم پی تجس
ــهر  ــة ش ــة حوم ــک خان ــر ی ــی و تصوی ــای آمریکای ــوم روی ــود� مفه ــده می ش پیچی
کامــل کــه بــا آن همــراه می شــود، بــه بخشــی از بافــت فرهنــگ ایــن کشــور تبدیــل 
شــده و حتــی بــه تبلیغــات جهانــی بــرای روش زندگــی بقیــه جهــان نیــز وارد شــده 
اســت، بــه طــوری کــه فرهنــگ غیرآمریکایــی را بــه چالــش کشــیده اســت� داگالس 
روشــکاف در کتــاب »شــرکت زندگــی« می نویســد: »بــرای ایــن زندگــی خشــنودی 
ــه وجــود  ــراد را ب ــه ای اف ــن زندگــی طبق ــدارد چراکــه ای ــادی ن واقعــی اهمیــت زی
آورده کــه طــوری رفتــار می کننــد انــگار کــه خشــنود هســتند�« ایــن میــل و هــوس 
ــه وجــود آورده اســت� در  ــرای خریــد چیزهــای بیشــتر ب فشــاری غیرقابل تحمــل ب
ایــن موقــع، مانعــی کــه شــرکت ها بایــد آن را از ســر راه بــر می داشــتند، ایــن بــود 

که به افراد راهی ساده برای پول دادن بابت چیزهای بیشتر نشان بدهند� 

حاال بخر، بعد پول بده
ریچــارد فینبــرگ، اســتاد روان شناســی مصرف کننــده در دانشــگاه پــوردو و از 
پیشــروان اقتصــاد رفتــاری مصرف کننــده، مدتــی طوالنــی روی تاثیــر کارت هــای 
اعتبــاری روی تصمیم گیــری بــرای پــول خــرج کــردن مــا مطالعــه کــرده اســت� 
یکــی از اولیــن آزمایش هایــی کــه او بــه کمــک یــک رســتوران محلــی انجــام داد، 
ــام و روش پرداخــت -  ــزان انع ــت وجــه چــک، می ــا ثب ــرد ب ــدا می ک ــاط پی ارتب
ــا کارت  ــه ب ــرادی ک ــت اف ــاری - 135 مشــتری� او دریاف ــا کارت اعتب ــا ب ــد ی نق
ــد 2 درصــد بیشــتر از آنهایــی کــه نقــد  اعتبــاری هزینــه رســتوران را می پردازن

می پردازند، انعام می دهند� 
فینبــرگ بــرای اینکــه اطمینــان حاصــل کنــد مطالعــه او فقــط یــک مــورد 
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خــاص در حــوزه مصرف کننــدگان کارت هــای اعتبــاری در میــان افــراد ثروتمنــد 
نبــوده، یــک آزمایــش کنترل شــده را در یــک آزمایشــگاه انجــام داد� او بــه طــور 
ــرد  ــه آزمایشــگاهی ب ــی را ب تصادفــی گروهــی از دانشــجویان تحصیــالت تکمیل
ــه ای از آن  ــترکارت« را در گوش ــرکت »مس ــای ش ــانه ها و لوگوه ــدا نش ــه عم ک
قــرار داده بــود� او گفــت کــه موضــوع ایــن چیزهایــی کــه دانشــجویان در اطــراف 
خــود می بیننــد مربــوط بــه آزمایــش دیگــری اســت و بــه آنهــا توجهــی نکننــد� 
گــروه کنتــرل دومــی هــم انتخــاب شــدند کــه نشــانه های مربــوط بــه کارت هــای 
اعتبــاری در محیــط آنهــا قــرار داده نشــده بــود� او بــه هــر دو گــروه از 
شــرکت کنندگان تصاویــری از محصــوالت مختلــف، از جملــه یــک لبــاس، یــک 
چــادر و یــک ماشــین تحریــر، را نشــان داد� بــرای هــر مــورد، او می پرســید کــه 
ــن بدهیــد؟« آن شــرکت کنندگانی کــه در  ــت ای ــول مایلیــد باب »چقــدر شــما پ
ــرار گرفتــه  معــرض لوگوهــا و نشــانه های قرمــز و زرد شــرکت »مســترکارت« ق
ــه آنهــا توجهــی نداشــته  ــود ب ــان گفتــه شــده ب ــه آن ــا اینکــه ب بودنــد )حتــی ب
باشــند(، بــه طــور چشــمگیری مایــل بودنــد کــه بــرای محصوالتــی کــه بــه آنهــا 
ــول  ــا بیشــتر پ ــر ی ــرل ســه براب ــروه کنت ــه گ ــود، نســبت ب نشــان داده شــده ب
پرداخــت کننــد� ایــن مطالعــه نشــان داد کــه صــرف در معــرض تصویــر لوگــوی 
ــت  ــراد پرداخ ــه اف ــه روی آنچ ــت ک ــی اس ــن، کاف ــرار گرفت ــاری ق کارت اعتب
خواهنــد کــرد تاثیــر بگــذارد� فینبــرگ همچنیــن کشــف کــرد کــه دانشــجویانی 
کــه در اتــاق گــروه »مســترکارت« بودنــد ســریع تر بــه ســئواالت پاســخ می دادنــد 
ــای  ــا کارت ه ــتند ب ــی می خواس ــراد وقت ــه اف ــود ک ــن ب ــان دهندة ای ــه نش ک
پالســتیکی پــول چیــزی را بدهنــد، کمتــر یــا دســت کم در لحظــات کوتاه تــری 

فکر می کردند� 
آزمایش هــای فینبــرگ بــه افــرادی کــه بــرای یــک خریــد واقعــی 
ــی از دانشــگاه  ــال 2001 محققان ــود� در س ــوط نب ــد مرب ــری می کردن تصمیم گی
ام آی تــی تحقیقاتــی روی معامالتــی واقعــی بــرای کاالهــای واقعــی انجــام دادنــد� 
ــای  ــازی تیم ه ــای ب ــد بلیت ه ــرای خری ــه ب ــد ک ــته ش ــجویان خواس از دانش
ــا کارت هــای اعتبــاری پرداخــت کننــد�  ــا ب ــه طــور نقــد ی دانشــگاهی پــول را ب
دانشــجویانی کــه بــه طــور نقــدی پــول بــرای بلیت هــای یکــی از تیم هــا دادنــد 
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ــا کارت  ــه ب ــا دانشــجویانی ک ــد، ام ــن 28/51 دالر خــرج کردن ــه طــور میانگی ب
اعتبــاری پــول می دادنــد، بــه طــور متوســط 60/24 دالر پــول دادنــد کــه 113 
درصــد بیشــتر از خریدهــای نقــدی بــود� تقریبــا بــرای همــه تیم هــای ایــن الگــو 
مشــابه بــود� یــک آزمایــش دیگــر هــم در ایــن مــورد، در دانشــگاه علم و فــن آوری 
هنــگ کنــگ انجــام شــد و از دانشــجویان پرســیده شــد کــه دقیقــا چقــدر پــول 
بــرای خریــد از کتاب فروشــی دانشــگاه خــرج کرده انــد� تنهــا 35 درصــد افــرادی 
ــول  ــا چقــدر پ ــد می دانســتند دقیق ــده بودن ــاری کتــاب خری ــا کارت اعتب کــه ب
ــا حتــی  ــد ی ــد و بقیــه رقمــی بســیار کمتــر را عنــوان کــرده بودن خــرج کرده ان

نمی دانستند که چقدر خرید کرده اند� 
ــا  ــاری - ی ــای اعتب ــور کارت ه ــه چط ــد ک ــان می ده ــا نش ــن آزمایش ه ای
حتــی فقــط نشــانه های کارت هــای اعتبــاری - درک مــا را از مقــدار یــک محصول 
ــا  ــز م ــات درون مغ ــری را از اتفاق ــا ســرنخ های عمیق ت ــا آنه ــد� ام ــر می ده تغیی
ــد از  ــول نق ــه پ ــی ک ــند� وقت ــر می کش ــه تصوی ــم ب ــد می کنی ــه خری ــی ک وقت
دســت مــا خــارج می شــود، مــا نســبت بــه زمانــی کــه بــا کارت اعتبــاری پــول 
پرداخــت می کنیــم، از میــزان پولــی کــه خــرج می کنیــم آگاه تــر هســتیم� آنچــه 
اقتصاددانانــی مثــل فینبــرگ نشــان داده انــد ایــن اســت کــه کارت هــای اعتباری، 
برعکــس، نقــل و انتقال هایــی کمتــر »واقعــی« هســتند و عمــل خریــد را از عمــل 
پرداخــت تفکیــک می کننــد� کارشناســان علــوم رفتــاری ایــن پدیــده را 
»جداســازی« می نامنــد� شــاید همیــن جداســازی اســت کــه توضیــح می دهــد 
ــر،  ــا دقیق ت ــد، ی ــدة خری ــل قادرکنن ــک عم ــه ی ــاری ب ــای اعتب ــرا کارت ه چ
آرام کننــدة خریــد تبدیــل می شــوند� مســلم اســت کــه بخش هایــی از مغــز مــا 
کــه بــه اعتیــاد و احساســات منفــی ارتبــاط دارد، در بیــن کســانی کــه بیشــتر بــا 
ــری دارد�  ــت کمت ــد، فعالی ــه نق ــا وج ــد ت ــد می کنن ــاری خری ــای اعتب کارت ه
جــورج لوونســتین کــه یــک عصب شــناس اقتصــادی در مرکــز پژوهشــی 
»کارنگــی ملــون« اســت، خاطرنشــان می کنــد کــه »طبیعــت کارت هــای 
اعتبــاری تضمیــن می کنــد کــه مغــز شــما در برابــر درد پرداخــت پــول بی حــس 

شده است«�
تصــور زندگــی بــدون کارت هــای اعتبــاری دشــوار اســت� در واقــع، ایــدة ایــن 
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ــه یــک شــرکت و اختراعــش  ــداع شــد، ن ــزار پالســتیکی توســط یــک فــرد اب اب
ــردی داشــت� در ســال 1949، فرانــک مک نامــارا، رییــس  هــم یــک دلیــل کارب
»شــرکت اعتبــاری همیلتــون« در نیویــورک، بــا شــرکایش دوره هــای شــام برگزار 
ــز  ــر دور می ــی حاض ــات مال ــران موسس ــام ها مدی ــن ش ــی از ای ــرد� در یک می ک
ــی  ــه توانای ــد ک ــت می کردن ــود صحب ــتریان خ ــی از مش ــکل یک ــارة مش درب
پرداخــت بدهــی خــود را نداشــت� وقتــی کــه شــام تمــام شــد، نوبــت فرانــک بــود 
ــا همســرش  ــدارد� ب کــه پــول میــز را بپــردازد امــا دریافــت کــه پــول همــراه ن
تمــاس گرفــت کــه برایــش پــول بیــاورد امــا خجالــت ایــن ماجــرا کــه بــا مشــکل 
آن مشــتری موردبحــث هــم شــباهت داشــت، بــه حــدی بــود کــه تصمیــم گرفت 
راه حلــی درســت کنــد کــه افــراد بتواننــد بــدون داشــتن پــول نقــد هــم هزینــه 
ــرای  ــاری ب ــن کارت اعتب ــه اولی ــود ک ــن ب ــن چنی ــد� ای خریدهایشــان را بپردازن
ــده،  ــن ای ــی شــدن ای »باشــگاه شــام« درســت شــد� تنهــا در اولیــن ســال عمل
بیســت هــزار نفــر دارای کارت شــدند و تــا پنــج ســال بعــد، ایــن تعــداد ده برابــر 
شــد� به تدریــج، دیگــر بانک هــا نیــز محبوبیــت کارت اعتبــاری را دریافتنــد، امــا 
ایــن ایــده تــا ســال 1957 بیــن تــودة مــردم رواج نیافــت� در ایــن ســال، توجــه 
عمومــی بــه ســفر ســی روزه یــک زوج جلــب شــد کــه تنهــا بــا بلیــت هواپیمــا و 
ــه  ــود ک ــال ب ــن س ــد� در همی ــته بودن ــا را گش ــاری دور دنی ــک کارت اعتب ی
کارت هــای اعتبــاری »ویــزاکارت« و »مســترکارت« هــم تبلیغــات خــود را بــرای 

دست یافتن به مشتریان انبوه به اوج رساندند� 
ــاری  ــای اعتب ــدگان کارت ه ــی دارن ــا 2001، بده ــال های 1989 ت ــن س بی
تقریبــا ســه برابــر شــد و از 238 میلیــارد دالر بــه 692 میلیــارد دالر رســید� در 
ســال 2007، ایــن بدهــی باالتــر از 937 میلیــارد دالر بــود� معادلــه ســاده اســت: 
هــر چــه مــا اعتبــار بیشــتری داشــته باشــیم، تــوان ایــن را خواهیــم داشــت کــه 
چیزهــای بیشــتری بخریــم، منابــع بیشــتری را مصــرف کنیــم و زبالــه بیشــتری 
ــا  ــل شــده ت ــه نمــاد زندگــی آمریکایی هــا تبدی ــاری ب ــم� کارت اعتب ــد کنی تولی
جایــی کــه شــهروندان ایــن کشــور 1/3 میلیــارد کارت اعتبــاری در دســتان خــود 
دارنــد؛ یعنــی بیــش از چهــار کارت اعتبــاری بــرای هــر نفــر� برعکــس، در چیــن 
بــا 1/2 میلیــارد جمعیــت، تنهــا 5 میلیــون کارت اعتبــاری وجــود دارد و ســرانه 
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این کارت ها در اروپا فقط 0/23 است� 
بــرای یــک ثانیــه بــه صورت حســاب کارت اعتبــاری خــود نگاهــی بیندازیــد 
)تــازه اگــر جــزو یک چهــارم دارنــدگان کارتــی نباشــید کــه اصــال بــه 
ــه در  ــی ک ــن نکات ــی از مهم تری ــد(� یک ــگاه نمی کنن ــود ن ــاب های خ صورت حس
ــت  ــان بازپرداخ ــدت زم ــود و م ــرخ س ــود، ن ــر نمی ش ــاب ها ذک ــن صورت حس ای
بدهــی شــما اســت� چــرا بایــد یــک خانــوادة متوســط آمریکایــی در ســال 8 هــزار 
دالر بدهــی )حاصــل اســتفاده از 8 کار اعتبــاری( داشــته باشــد و فقــط هــزار دالر 
ــور  ــاری کل کش ــای اعتب ــای کارت ه ــردازد� هزینه ه ــزد بپ ــود و کارم ــت س باب
بیــش از 1.8 هــزار میلیــارد دالر در ســال اســت� چــرا بایــد ایــن همــة پــول بــرای 
ــد  ــا مفی ــی م ــرای زندگ ــا ب ــن کارت ه ــه ای ــه ک ــاری داد؟ البت ــای اعتب کارت ه
هســتند و شــرکت های اعتبــاری نیــز مدعــی هســتند کــه ایــن کارت هــا زندگــی 
و کســب وکار کســانی را کــه تــوان پرداخــت پــول در لحظــه کنونــی ندارنــد بهتــر 
می کننــد� امــا مســئله اینجــا اســت کــه ایــن کارت هــا بــه رواج ســه نــوع عــادت 
ناســالم خــرج کــردن در مــا دامــن زده انــد: مخــارج بیشــتر، بــدون فکــر خــرج 

کردن، خرج کردن برای چیزهای تازه تر و بهتر� 

قانون چرخه های عمر
ــری  ــه عم ــتن چرخ ــم داش ــت مبه ــه وضعی ــروزه ب ــراه ام ــای هم تلفن ه
ــر  ــی دیگــر دچــار شــده اســت� ه ــر از هــر محصــول الکترونیکــی مصرف کوتاه ت
فــرد متوســط در آمریــکا و بریتانیــا گوشــی تلفــن همــراه خــود را 18 مــاه پــس 
از خریــد دور می انــدازد، حتــی اگــر گوشــی های تلفــن همــراه بــه طــور میانگیــن 
ــر  ــا ه ــردن ب ــن کار ک ــان میانگی ــن، زم ــد� )در ژاپ ــال کار کنن ــد 10 س بتوانن
گوشــی پــس از خریــد، صرفــا بــه یــک ســال می رســد�( هــر ســال بیــش از 130 
ــون  ــاالت متحــده و 15 میلی ــالم در ای ــوز س ــراِه هن ــن هم ــون گوشــی تلف میلی
ــک  ــة نزدی ــا فاصل ــز ب ــاد نی ــوند� آی پ ــته می ش ــار گذاش ــا کن ــی در بریتانی گوش
رتبــه دوم »کوتاه تریــن چرخــة عمــر« را بــه خــود اختصــاص داده اســت� بــرای 
محصولــی کــه در ســال 2001 ارائــه شــد، بســیار قابل توجــه اســت کــه در ســال 
2009 شــش »نســل« از مــدل »کالســیک« آن عرضــه شــده باشــد� اگــر شــما از 
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ــود را  ــاد خ ــه آی پ ــر دفع ــتید ه ــه می خواس ــد ک ــی بودی ــه مصرف کنندگان جمل
»به روز« کنید، تا سال 2009 باید 18 دستگاه آی پاد می داشتید�

مــا بــه محصــوالت تــازه معتــاد هســتیم� طبــق گفتــه کالیــن کمپبــل، اســتاد 
جامعه شناســی دانشــگاه یــورک در بریتانیــا، مــا از »نودوســتی« )نئوفیــال( رنــج 
ــازه و  ــای ت ــرای چیزه ــتجو ب ــه جس ــد ک ــتدالل می کن ــل اس ــم� کمپب می بری
جدیــد یــک پدیــدة نــو اســت� »جوامــع پیشــامدرن تمایــل داشــتند نســبت بــه 
چیزهــای تــازه شــک داشــته باشــند� ایــن یکــی از وجــوه مدرنیتــه اســت کــه مــا 
ــرون وســطی طــی هــزار ســال  ــم�« ُمدهــای ق ــدا کرده ای ــاد پی ــه تازگــی اعتی ب
خیلــی آهســته و کــم تغییــر کــرد� پوشــاک بیشــتر مســئله یــک ضــرورت بــود تا 

یک مد همواره در حال تغییر� 
داســتان دو پــدر بنیانگــذار صنعــت خــودرو، هنــری فــورد و آلفــرد اســلوان، 
ــان  ــه  روی بی پای خــط افتــراق بیــن راحتــی یــک کاالی امتحان پــس داده و دنبال
یــک کاالی تــازه را بــه تصویــر می کشــد� یکــی از آنهــا بــه اقتصــادی معتقــد بــود 
کــه غــده تیروئیــدش بیــش از انــدازه ترشــح می کنــد و می توانــد تنهــا از طریــق 
تقاضــای مســتمر مشــتریان بــرای کاالهــای تــازه داوم داشــته باشــد، در حالــی 
کــه آن دیگــری، خدایــگان تولیــد انبــوه، در بــدو امــر مصــرف یکنواختــی را کــه 
ــای  ــورد ارزش ه ــری ف ــرد� هن ــند رد می ک ــی داده باش ــورد کس ــه خ ــه زور ب ب
زندگــی را در یــک منطقــة ســاکت و روســتایی در حوالــی دیترویــت یــاد گرفتــه 
بــود و بچگــی اش بــا کار در مــزارع و دوشــیدن گاوهــا ســپری شــده بــود� مســلما 
گرفتــن جایــزة بابــت درس ریاضیــات و عشــق او بــه انــواع ماشــین ها، به خصــوص 
ــد شــود�  ــه ماشــین ها عالقه من ــه ب ــود ک ــث شــده ب ــی باع ســاعت ها، در نوجوان
وقتــی او در ســال 1901، شــرکت »فــورد موتــور« را تاســیس کــرد، می دانســت 
ــد�  ــر کســی مناســب باش ــرای ه ــه ب ــد ک ــد کن ــی تولی ــد اتومبیل ــه می خواه ک
فــورد کــه تغییــر اجتماعــی در جامعــة آمریــکا ایجــاد کــرد، معتقــد بــه شــیوة 
»یــک انــدازه بــرای هــر کــس« بــود� ایــن رویــای او بــا عرضــه اولیــن خــودروی 
مــدل تــی او در ســال 1908 جامــه عمــل پوشــید؛ خودرویــی کــه آســان رانــده 
ــرد  ــس، آلف ــود� برعک ــادوام ب ــد و ب ــر می ش ــت تعمی ــود، راح ــد، ارزان ب می ش
اســلوان یــک مــردم پولــدار از طبقــة اعیــان در کانتیــکات بــود کــه در دانشــگاه 



آنچه مال من است مال شماست52

ــاد  ــجویان ی ــه در آن، دانش ــی ک ــود؛ جای ــده ب ــرق خوان ــی ب ــی مهندس ام آی ت
ــدرش  ــه پ ــی ک ــد� وقت ــز کنن ــدی« تمرک ــزرگ بع ــز ب ــد روی »چی می گیرن
ــدل  ــن م ــید و اولی ــه او رس ــورز« ب ــرال موت ــت شــرکت »جن درگذشــت، مدیری
خــودرو را بــه بــازار عرضــه کــرد و چنــد ســال بعــد خــودروی »شــورلت« را ارائــه 
کــرد� او مــدام بــا تغییراتــی کوچــک بــرای افــراد مختلــف خــودرو ســاخت و بــه 
ــت  ــال جه ــی، عم ــای قبل ــی مدل ه ــعار ازُمدافتادگ ــا ش ــرد و ب ــی ک ــازار معرف ب
عکــس مســیری را پیمــود کــه فــورد طــی کــرد� »جنــرال موتــورز« بــا ایــن کار 
دریافــت کــه دیگــر مشــکل تولیــد نــدارد بلکــه بیشــتر مشــکل تقاضــا دارد� آنهــا 
نیــاز داشــتند کــه توجــه خــود را بــه یافتــن راه هایــی بــرای فــروش محصــوالت 

موجود معطوف کنند� 
فــورد طــی 15 ســال خــودروی مــدل تــی اصلــی خــود را حفــظ کــرد و 
مــدام ســعی کــرد کــه آن را ارتقــا بدهــد� او تــالش کــرد کــه بــا ایجــاد یــک 
خــط خــاص مونتــاژ در کارخانــه هزینه هــای تولیــد را کاهــش بدهــد و قیمــت 
مــدل تــی از 950 دالر در ســال 1909 بــه 290 دالر در ســال 1924 رســید� 
امــا از ســال 1927 تحــت تاثیــر شــعار داشــتن یــک ماشــین بــرای هــر خانواده 
و نیــز بــا ظهــور رکــود بــزرگ در ســال های بعــد، بــه شــرکت فــورد فشــارهای 
ــا  ــرای بق ــه ب ــد ک ــار ش ــه ناچ ــن کارخان ــد و ای ــادی وارد ش ــادی زی اقتص
ــه  ــازار عرض ــه ب ــدل وی- 8 ب ــا م ــه ت ــدل اِی گرفت ــادی را از م ــای زی مدل ه
کنــد� هنــری فــورد در جنــگ بــا اســلوان، اصالــت و کیفیــت را بــه ازُمدافتادگی 
باخــت� در دوران جنــگ جهانــی دوم بــود کــه تولیــد انبــوه کاالهــا رواج یافــت 
ــد  ــب می کردن ــدگان را ترغی ــدام مصرف کنن ــا م ــد از آن، تبلیغات چی ه و بع
ــی زود  ــای خیل ــه کااله ــد ک ــد و وانمــود می کردن ــه بیشــتر و بیشــتر بخرن ک
ــازه  ــای ت ــا کااله ــد ب ــتند و بای ــواه نیس ــر دلخ ــوند و دیگ ــاده می ش ازُمدافت
جایگزیــن شــوند� اســتراتژی ازُمدافتادگــی چیــزی بــود کــه خودروســازان ابداع 
کــرده بودنــد امــا ایــن اســتراتژی کافــی نبــود؛ مصرف کننــدگان هنــوز هــوس 
ــه روز کــردن و ارتقــاء بخشــیدن در اختیــار داشــتند�  ــرای ب و میــل خــود را ب
تولیدکننــدگان نیــاز بــه ایــن داشــتند کــه تصمیم گیــری بــرای ایــن کار را از 

چنگ مشتریان درآورند� 
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عامل فقط یکی بیشتر
امــروزه بــرای خیلــی از خانواده هــا، فکــر داشــتن یــک تلویزیــون بــه همــان 
ــرض کــن، فقــط یــک جفــت کفــش� در  ــدازه عجیــب اســت کــه داشــتِن، ف ان
ســال 2004، یــک خانــه متوســط در آمریــکا و بریتانیــا بیــش از تعداد ســاکنانش 
ــون و  ــتگاه تلویزی ــه دس ــه س ــر خان ــن در ه ــور میانگی ــت )به ط ــون داش تلویزی
2.55 ســکنه(� وقتــی کــه یــک نفــر نمی توانــد در لحظــه بیشــتر از دو تلویزیــون 

نگاه کند، چرا ما برای هر نفر نیاز به بیشتر از یک تلویزیون داریم؟
ــور و  ــه از وف ــد� آن درج ــران بودن ــران نگ ــة 1950 صنعت گ ــر ده در اواخ
برخــورداری در آن زمــان، بــه معنــی ایــن بــود کــه خانــواده متوســط آمریکایــی 
ــوازم  ــتند، ل ــش هس ــه مالک ــه ای ک ــد، خان ــه دارن ــا( از آنچ ــتر اروپایی ه )و بیش
خانگــی جدیــد و یــک خــودرو رضایــت دارنــد� بازارهــا از کاال اشــباع می شــد، در 
حالــی کــه تقاضــا در حــال کاهــش یافتــن بــود� ونــس پــاکارد، مفســر اجتماعــی، 
ــه  ــان دادن ب ــن چنیــن جمع بنــدی کــرد: »راه پای ــده را وقتــی کــه ای ــن پدی ای
عرضــة بیــش از حــد کاال ایــن اســت کــه افــراد پرخــور و پرمصــرف تولیــد کنیم�« 
تولیدکننــدگان نیــاز بــه کســانی داشــتند کــه به راحتــی بــه چیــزی کــه دارنــد 
رضایــت ندهنــد و بــا در نظــر گرفتــن اینکــه بیشــتر افــراد از هــر چیــزی یــک 
عــدد آن را دارنــد، مصرف کننــدگان بــه یــک بهانــة قابل قبــول نیــاز داشــتند تــا 
»فقــط یکــی بیشــتر« از محصولــی را بخرنــد کــه همــان موقــع داشــتند و بنابراین 

دکترین مازاد انتخاب متولد شد� 
جاناتــان هایــت، روان شــناس، یــک آزمایــش ســاده را در ایــن زمینــه انجــام 
ــه آنهــا گفــت کــه بیــن چهــار  داد� او یــک گــروه از مــردم را انتخــاب کــرد و ب
ــع« و »انتخــاب« خوشــایندترین کلمــه را  ــت«، »مان ــار«، »محدودی کلمــه »اجب
ــد چراکــه ســه کلمــه اول  ــر آنهــا کلمــه انتخــاب را برگزیدن تعییــن کننــد� اکث
دارای تداعــی منفــی بــود� مــا اغلــب در مقــام مصرف کننــده ایــن بــاور را داریــم 
کــه امــکان انتخــاب بیشــتر بهتــر اســت، حتــی اگــر انتخــاب بیــن مــوارد مشــابه 
باشــد� و ایــن احســاس نــه تنهــا بــه صدهــا هــزار برنــدی کــه مــا بایــد از میــان 
آنهــا هــر روز دســت بــه انتخــاب بزنیــم مربــوط اســت، بلکــه بــه اینکــه ارتبــاط 
ــه  ــا چ ــم، ب ــگاه کنی ــی ن ــه تلویزیون ــویم، چ ــوار ش ــی س ــه خودروی ــه چ دارد ک
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تلفنــی تمــاس بگیریــم و حتــی از چــه دستشــویی ای اســتفاده کنیــم� همان طــور 
کــه بــری شــوارتز در کتاب هــای خــود از جملــه »تناقــض انتخــاب« نشــان داده، 
ــم  ــارة اینکــه چطــور خواســته هایمان را ارضــا کنی ــا درب ــه تنه ــا را ن انتخــاب م
ســردرگم می کنــد، بلکــه ایــن احســاس را دربــارة آن خواســته ها نیــز بــه وجــود 
مــی آورد� ایــن اثــر گیج کننــدة نامطمئــن آن چیــزی اســت کــه تولیدکننــدگان 
ــدی  ــم، رضایتمن ــت نکنی ــاس رضای ــا احس ــر م ــد� اگ ــاد کنن ــد ایج می خواهن

ممکن است آن سوی فقط یک خرید بیشتر باشد� 
هــر چــه خانه هــا و زندگی هــای مــا بیشــتر بــا خرت وپرت هــا متــورم 
می شــود، مــا بیشــتر احســاس ســنگینی و بــه دام افتــادن می کنیــم� همان طــور 
ــا  ــر چــه م ــده« می نویســد، »ه ــال مصرف کنن ــاب »کام ــل الســن در کت ــه نی ک
بیشــتر مصــرف می کنیــم، فضــای کمتــری داریــم بــرای چیــزی غیــر از 
ــا  ــت بیشــتری م ــر چــه فضــا و وق ــه طــور مشــابه، ه ــودن«� ب ــده ب مصرف کنن
صــرف جمــع کــردن چیزهــا در زندگی مــان کنیــم، جــای کمتــری بــرای دیگــر 
مــردم خواهیــم داشــت� حرکــت مــا بــه ســمت ثــروت مــادی مســتلزم جدایــی 
پایه ای تریــن نیازهــای اجتماعــی مــا، مثــل خانــواده، تعلــق بــه جامــع، 
ــم  ــا فکــر می کنی اشــتیاق های شــخصی و مســئولیت پذیری اجتماعــی اســت� م
ــدن و روی هــم جمــع  ــن و خری ــازه رفت ــه مغ ــا را از راه ب ــن نیازه ــم ای می توانی
کــردن چیزهــای بیشــتر و بیشــتر ارضــا کنیــم� برخــی منتقــدان دوران 
ــف  ــده« توصی ــرمایه داری درخودمان ــوان »س ــت عن ــا را تح ــی م ابرمصرف گرای
ــن  ــارة ای ــز درب ــا دو چی ــذاری، م ــن نام گ ــن ای ــر گرفت ــدون در نظ ــد� ب می کنن
اختــالل ابرمصــرف می دانیــم� اوال، ایــن پدیــده بــا ایــن اعتقــاد ایجــاد شــده کــه 
ــرد -  ــد بخ ــول می توان ــه پ ــزی آنچ ــتن غری ــم انباش ــا روی ه ــول - و تقریب پ
ــا خوشــبختی� دومیــن چیــزی کــه می دانیــم ایــن اســت کــه  مســاوی اســت ب
ایــن اختــالل قابــل درمــان اســت� نظــام مصرف گرایــی شــاید مثــل یــک واقعیــت 
تغییرناپذیــر از زندگــی مــدرن بــه نظــر برســد� امــا ایــن طــور نیســت� ایــن نظــام 
نشــانه هایی را بــه دســت می دهــد بــا ایــن موضــوع کــه مــا می توانیــم نیروهــای 
ــا  ــر ایجــاد کنیــم ب ــا یــک نظــام ســالم تر و پایدارت آن را تغییــر شــکل دهیــم ت

هدفی رضایت بخش تر از »چیزهای بیشتر«�  
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3
از نسل من تا نسل ما

نفــع شــخصی تنهــا در عــرض چنــد نســل از یــک ابتــکار فنــی نســبتا ســالم 
ــا،  ــق برنده ــخصی از طری ــت ش ــرارت هوی ــور و ح ــتجوی پرش ــک جس ــه ی ب
محصــوالت و خدمــات تبدیــل شــد و نهایتــا در قالــب یــک نــوع نظــام افراطــی 
ظهــور  آســتانة  در   1950 دهــة  تــا  درآمــد�  ســیری ناپذیر  مصرف گرایــی 
ــه فــرض گرفتــن خودمــان در درجــة اول  ــم ب ــی، مــا شــروع کردی ابرمصرف گرای
ــه عنــوان جامعــه ای از مصرف کننــدگان منفــرد و بعــد در درجــة دوم در مقــام  ب
گروهــی از شــهروندان� مــا در نهایــت بــه ایــن بــاور رســیدیم کــه بهتــر اســت بــه 
ــه همــکاری یکدیگــر متکــی باشــیم�  ــه جــای اینکــه ب شــرکت ها تکیــه کنیــم ب
ــادت  ــده و ع ــه از اســتقالل مصرف کنن ــر جامع ــی ب ــای اشــتراکی و مبتن ارزش ه

فکری »من، من، من« دوری می جستند�
اهــداف فردگرایــی و اســتقالل در ایــن لفــاف اشــتباه پیچیــده شــده بــود کــه 
ــه خــود کامــل مقصــود  ــکا ب »آنچــه مــال مــن اســت مــال مــن اســت« و آن ات
ــدی، فیلســوف و - آن  ــزرگ ایرلن ــک دولتمــرد ب ــورک، ی ــد ب ــود� ادمون ــی ب نهای
طــور کــه ممکــن اســت اکنــون او را بنامیــم - آینده پــژوه، در ســال 1757 نوشــت: 
»بزرگ تریــن خطــای طبیعــت مــا ندانســتن ایــن نیســت کــه کجــا بایــد بایســتیم 
و نــه اینکــه هــر نیــاز منطقــی ای مــا کجــا ارضــا خواهــد شــد ��� بلکــه از دســت 
ــای  ــرای چیزه ــیری ناپذیر ب ــا جســتجوی س ــه ب ــی اســت ک ــة چیزهای دادن هم
ــای  ــرای چیزه ــن »جســتجوی ســیری ناپذیر ب ــم�« ای ــه دســت آورده ای بیشــتر ب
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بیشــتر« همانــی بایــد باشــد کــه مــا اکنــون بــه آن اشــاره می کنیــم� آدام اســمیت 
گفتــه اســت کــه بــورک »تنهــا کســی اســت کــه تــا کنــون می شناســم کــه بــه 
موضوعــات اقتصــادی همان طــور کــه مــن فکــر می کنــم می اندیشــد�« هــر دوی 
ــا  ــا ب ــد ام ــت ایجــاد کنن ــق رقاب ــر از طری ــه ای بهت ــا می خواســتند کــه جامع آنه
موازنــه ای ســالم بیــن طلــب نفــع شــخصی و طلــب چیزهایــی بهتــر� ســه قــرن 

بعدتر، پیش بینی آنها احتماال شکل واقعیت به خود گرفته است� 
بعــد از دهه هــای مصرف گرایــی، مــا دچــار یــک نــوع تغییــر ارزش هــا 
شــده ایم� ایــن آگاهــی در مــا رشــد کــرده اســت کــه رشــد و مصــرف محــدود بــر 
پایــة منابــع نامحــدود ترکیــب عملــی و ممکنــی نیســت� در نتیجــه، مــا در حــال 
یافتــن راه هایــی هســتیم بــرای اینکــه بیشــتر از آنچــه می خریــم و مهم تــر اینکــه 
بیشــتر از آنچــه نمی خریــم، چیــزی بــه دســت آوریــم� در عیــن حــال، مــا شــروع 
ــه  ــادی ب ــای م ــه چیزه ــه خواســتن بی وقف ــم ک ــر کرده ای ــن ام ــه تشــخیص ای ب
قیمــت از بیــن رفتــن روابــط مــا بــا دوســتان، خانــواده، همســایگان و کــرة زمیــن 
تمــام می شــود� ایــن فهــم و درک باعــث ایجــاد ایــن میــل می شــود کــه جوامــع 
ــة  ــک نقط ــه ی ــال تجرب ــا در ح ــم� م ــاد کنی ــر ایج ــی قوی ت ــه صورت ــاره ب را دوب
برگشــت هســتیم از جســتجوی »چــه چیــزی در آن بــرای مــن هســت« به ســوی 
عــادت فکــری »چــه چیــزی در آن بــرای مــا هســت«� امــا فراتــر از آن، مــا شــروع 
بــه دریافتــن ایــن امــر کرده ایــم کــه نفــع شــخصی و مصلحــت اشــتراکی بســتگی 
بــه یکدیگــر دارد� نفــع شــخصی مــن در ایــن اســت کــه گرمایــش جهانــی متوقــف 
شــود؛ نفــع شــخصی مــن در ایــن اســت کــه در انتخابــات شــرکت کنیــم؛ بــه نفــع 

من است که مدخل های آنالین در ویکی پدیا تصحیح شود� 

احیای محاسن قدیمی
ــت�  ــدی نیس ــاق جدی ــا اتف ــی م ــاد مصرف ــل اقتص ــای باط ــی از وعده ه آگاه
ــای  ــه فرهنگ ه ــده ک ــی ش ــور جهان ــگ نوظه ــاد فرهن ــث ایج ــی باع مصرف گرای
ــاره احیــا می شــوند�  کهــن را کنــار زده اســت امــا به تدریــج ایــن فرهنگ هــا دوب
ــازنده  ــه س ــز« ک ــرکت انگلیســی »کالگ ــتان ش ــه داس ــاره، ب ــن ب ــوان در ای می ت
ــر ایــن شــرکت در ســال 1930 تصمیــم  کورن فلیکــس اســت، اشــاره کــرد� مدی
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ــاعت کار در روز  ــش س ــه ش ــاعت کار در روز را ب ــت س ــدة هش ــه قاع ــت ک گرف
کاهــش دهــد و نتیجــه ایــن شــد کــه بــا اینکــه میــزان ســاعت کاری افــراد کاهش 
ــه  ــان ب ــی و کمــی در کارکن ــی کیف ــت و تغییرات ــاال رف ــا ب ــره وری آنه ــت، به یاف
وجــود آمــد؛ کارگــران در دو ســاعت اضافــی کــه بــرای خودشــان بــود، توانســتند 
فعالیت هــای اجتماعــی انجــام دهنــد، در کنــار خانــواده باشــند و خــود را از نظــر 
شــخصی ارتقــاء دهنــد� همچنیــن ایــن تغییــر باعــث پیشــرفت های کمــی نیــز 
شــد و مثــال بــه طــور میانگیــن، بــه جــای تولیــد 83 جعبه بیســکوئیت در ســاعت، 
ــداد  ــه تع ــا اینک ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــد� ب ــد کردن ــول تولی ــه محص ــا 96 جعب آنه
ــد�  ــران ســخت تر کار می کردن ــا کارگ ــود، ام ــا کــم شــده ب ســاعت های کاری آنه
ــوادث ناشــی از کار  ــداد ح ــر و تع ــه کارگ ــای باالســری، هزین ــن هزینه ه همچنی
نیــز کاهــش یافــت� در یکــی از نظرســنجی های شــرکت، مشــخص شــد کــه 77 
درصــد مــردان و 87 درصــد زنــان ســی ســاعت کار در هفتــه را انتخــاب خواهنــد 

کرد، حتی اگر این انتخاب به معنی میزان دستمزد کمتری باشد� 
بــا ایــن حــال، ایــن سیاســت در ســال 1943 بــه دلیــل مشــکالت و ضــرورت 
ناشــی از جنــگ جهانــی دوم کنــار گذاشــته شــد� روزولــت قاعــدة 40 ســاعت کار 
در هفتــه را وضــع کــرد کــه هنــوز هــم ادامــه دارد و شــرکت هایی مثــل »کالگــز« 
هــم بــه دلیــل نیروهــای سیاســی واردشــده بــه آنهــا، بــه هشــت ســاعت کار در 
ــه آن محاســن قدیمــی در  ــه نظــر می رســد ک ــروزه، ب ــا ام ــه بازگشــتند� ام هفت
حــال احیــا شــدن اســت و خیلــی از افــراد دوســت دارنــد وقــت بیــکاری بیشــتر 
داشــته باشــند و بنابرایــن از رفــاه مــادی کمتــری برخــوردار باشــند، امــا بتواننــد 
ــی  ــا جنبش ــن روزه ــد� ای ــه کنن ــری را تجرب ــی بهت ــخصی و اجتماع ــی ش زندگ
آگاهانــه بــرای بازگشــت بــه مقاصــدی کــه انگیــزة ســاعت کاری شــش ســاعت در 
ــیا-  ــا و آس ــکا، اروپ ــر آمری ــت� در سرتاس ــده اس ــود آم ــه وج ــود ب ــده ب روز ش
ــردن  ــده ک ــوزی، زن ــرای خودآم ــت ب ــان فراغ ــای زم ــاهد احی ــا ش ــیه، م اقیانوس
شــکل های فراموش شــده ســرمایة اجتماعــی هســتیم� اوج گیــری بازپــس  گرفتــن 
ــه چشــم می خــورد و شــاید هیــچ  معنــی زندگی هــا و اجتمــاع مــا هــر جایــی ب
جایــی ایــن اتفــاق بیشــتر از آشــپزخانه ها رخ نــداده باشــد� ایــن روزهــا وقتــی بــه 
ــگاه می کنیــد اجنــاس کمتــری را می بینیــد و کمتــر شــاهد اتــالف  یخچال هــا ن
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منابــع هســتید� حتــی وقتــی مســافران بــه هتل هــا می رونــد و مثــال در 
ــی را  ــا ایتالیای ــوی ی ــکاتلندی، فرانس ــای اس ــواع صبحانه ه ــی، ان ــای چین هتل ه
می بیننــد، از ایــن نــوع جهانی ســازی ناراحــت می شــوند و بیشــتر دوســت دارنــد 
ــای میــز غــذا  ــه چیــن، وقتــی کــه پ ــکا ب ــرواز از مثــال آمری پــس از ســاعت ها پ
ــن حــس را  ــا واقعــا ای ــا یــک غــذای ســنتی چینــی مواجــه شــوند ت ــد ب می رون

داشته باشند که به جای متفاوتی آمده اند� 

بازگشت به بازارهای محلی
ــرد و در  ــس بگی ــا عک ــد ت ــا را می پیچان ــتان کالس ه ــن در دبیرس راب کالی
عکاســی پیشــرفت کنــد� امــا ســرانجام در دبیرســتان بــا معــدل D قبــول شــد، امــا 
ــای  ــای زیب ــوزه هنره ــتودیوی م ــة عکاســی در اس ــک برنام ــرش ی توانســت پذی
بوســتون را بــه خــودش اختصــاص داد� طــی شــش ســال بعــد از آن، کالیــن در 
ــه  ــا اینک ــرد ت ــرکت ک ــا ش ــای آنه ــرد و در کالس ه ــام ک ــج ثبت ن ــن کال چندی
ــد و در ســال 2004 از دانشــگاه  ــام کن ــالت خــود را تم ــت توانســت تحصی عاقب
ــرد� در آن  ــیک بگی ــای کالس ــته هنره ــی در رش ــدرک معمول ــک م ــورک ی نیوی
ــه اینکــه مدرکــش می توانســت در  زمــان، او یــک آدم 25 ســاله بــود و نســبت ب
بــازار کار بــه او کمکــی بکنــد بدبیــن بــود� او فرزنــد یــک نجــار بــود و بنابرایــن در 
کارهــای دســتی تبحــر زیــادی داشــت و بــا شــیوة زندگــی کار کــردن بــا دســت 
بــزرگ شــده بــود� وقتــی کــه دانشــگاهش تمــام شــد، در آپارتمانــش در محلــة 
بروکلیــن شــروع کــرد بــه ســاختن اثاثیــه و میــز و مبــل و صندلــی منــزل� او یــک 
پیشــخوان آشــپزخانة شــرکت »آیکیــا« را تبدیــل بــه بلندگوهــای اســتریو کــرد و 
ــر می ســاخت�  ــا قســمت های مفیــد آن میزتحری ــی می کــرد و ب چوب هــا را بازیاب
امــا کالیــن دریافــت کــه خیلــی دشــوار اســت کــه بــرای چیزهایــی کــه درســت 
می کنــد مشــتری بیایــد و حتــی در وب ســایت های آنالیــن نیــز نمی توانســت بــه 
خوبــی محصــوالت دست ســاز خــود را بفروشــد� مشــاوره ها و روش هــای ســاخت 
ــازار  ــک ب ــا ی ــت، ام ــود داش ــتی وج ــای دس ــد هنره ــرای تولی ــادی ب ــی زی خیل
ــود� از ســوی  ــرای نمایــش دادن و فروختــن دست ســاخته ها موجــود نب ــر ب معتب
ــی درســت شــده  ــا خشــت و گل واقع ــه ب ــره ای ک ــگاه های زنجی ــر، از فروش دیگ
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ــد نیــز خوشــش نمی آمــد� او فقــط ایــن ســو و آن ســو می رفــت و می دیــد  بودن
کــه قفســه روی قفســه، اشــیائی کــه بــه طــور انبــوه ســاخته شــده اند، روی هــم 
در فروشــگاه ها تلنبــار شــده اند، بــدون اینکــه ســازندة آنهــا معلــوم باشــد� 

بنابراین فکر کرد که می خواهد دست به یک تجربة معکوس بزند�  
 یکــی از روزهــای مــاه آوریــل ســال بعــد، کالیــن روی صندلــی بــزرگ نارنجی 
ــیدن  ــه کش ــرد ب ــروع ک ــود� او ش ــته ب ــه اش نشس ــرة خان ــار پنج ــود در کن خ
ــوع از  ــزرگ و متن ــة ب ــک جامع ــه داشــت - ی ــه از چشــم اندازی ک ــای اولی ایده ه
ــک  ــر کم ــه یکدیگ ــد و ب ــاط دارن ــم ارتب ــا ه ــه ب ــان ک ــر جه ــرادی در سرتاس اف
ــتقیما و  ــود را مس ــای خ ــاخته بی همت ــای دست س ــرانجام کااله ــد و س می کنن
بــدون هیــچ واســطه ای می خرنــد و می فروشــند� کالیــن بــا همــکاری ســه تــن از 
دوســتانش کــه دانش آموخته هــای دانشــگاه نیویــورک بودنــد، طــرح وب ســایتی را 
ــد و  ــدا کن ــودش پی ــوالت خ ــرای محص ــتری ب ــا آن مش ــد ب ــه بتوان ــت ک ریخ
ــه  ــه مشــتری ها را مســتقیم ب ــد ک توانســت وب ســایت »اِتســی« را تاســیس کن
ــن  ــاه ای ــرض دو م ــا در ع ــد� تنه ــاز متصــل می کن ــای دست س ــازندگان کااله س
وب ســایت جــان گرفــت� در عــرض فقــط ســه ســال، 200 هــزار فروشــنده و یــک 
ــون دالر در آن  ــش از 27 میلی ــرد و بی ــذب ک ــده را ج ــتری ثبت ش ــون مش میلی

سرمایه گذاری شد� 
وب ســایت »اتســی« خریــداران را بــه ســازندگان مســتقل هــر نــوع محصــول 
ــر  ــت کمت ــت قیم ــود پرداخ ــه اش می ش ــه نتیج ــد ک ــاط می ده ــاز ارتب دست س
ــان، از  ــرای فروشــندگان� در 150 کشــور جه ــداران و ســود بیشــتر ب ــرای خری ب
اســترالیا گرفتــه تــا انگلســتان تــا آمریــکای جنوبــی، بیــش از 3 میلیــون نفــر هــر 
چیــزی را، از گیتــار الکتریکــی دست ســاخته تــا کاناپــه کنــار حمــام تــا جاکتابــی 
ــده  ــران از طریــق چت هــای زن را خریدوفــروش می کننــد� در همیــن حــال، کارب
و اتاق هــای بحــث یــا رویدادهــای آفالیــن، از جزییــات تولیــد محصــوالت مختلفــی 
ــر  ــادل نظ ــه تب ــوند و ب ــر می ش ــد باخب ــروش می رس ــه ف ــی« ب ــه در »اتس ک
می پردازنــد� بنیان گــذار ایــن وب ســایت می گویــد: »ایــن ارتبــاط انســانی 
ــزی  ــی آن چی ــداران، هســتة اصل ــا خری ــازند ب ــه محصــوالت را می س کســانی ک

است که ما تحت عنوان اِتسی می شناسیم�«
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ــی کــه بیشــتر مصرف کننــدگان در اضطــراب و  ــر ســال 2008، زمان در نوامب
تــرس بــه ســر می بردنــد، اتســی در یــک مــاه 12 بــار رکــورد فــروش را شکســت� 
در ایــن مــاه 10.8 میلیــون کاال فروختــه شــد کــه 27 درصــد افزایــش نســبت بــه 
مــاه اکتبــر را نشــان مــی داد� همچنیــن بیــش از 135 هــزار عضــو جدیــد بــه ایــن 
وب ســایت پیوســتند� در شــش مــاه اول ســال 2009، بیــش از 70 میلیــون دالر 
کاال در ایــن شــرکت فروختــه شــد و یــک میلیــون خریــدار و فروشــنده جدیــد بــه 

این وب سایت پیوستند� 
»اتســی« یــادآور روشــی اســت کــه قبــاًل مصرف گرایــی از آن اســتفاده 
ــد و ایــن وب ســایت در حقیقــت،  می کــرد، یعنــی افــراد از افــراد خریــد می کردن
شــکل های قدیمــی بازارهــای واقعــی را دوبــاره ایجــاد کــرده اســت� افــراد بیشــتر 
و بیشــتری در جســتجوی متصــل شــدن بــه گره گاه هــا و انــواع تنوعــی از کاالهــای 
ــد� فرهنــگ  ــا تولیــد انبــوه گــم شــده بودن محلــی و دست ســازی هســتند کــه ب
ــدن  ــود آم ــث وج ــا باع ــد در مال ه ــه روی از خری ــره ای و دنبال ــگاه زنجی فروش
تجربه هــای به شــدت غیرشــخصی ای شــده اســت کــه تاریــخ، داســتان و شــخصی 
ــه  ــوگل چ ــاب »گ ــنده کت ــس، نویس ــف جاروی ــد� ج ــود ندارن ــر خ ــت س را پش
ــزی  ــچ چی ــتند� هی ــبیه هس ــز ش ــه چی ــه »هم ــرده ک ــاهد ک ــرد؟«، مش می ک
بی ماننــد نیســت� و ایــن وضعیــت ســاختن، خریــدن و داشــتن را خالــی از تفریــح 
و جذبــه کــرده اســت� امــا جهــاِن »کوچــک یــک بــزرگ جدیــد اســت« می توانــد 
ــاره در  ــا دســت چیــزی می ســازند دوب ــرادی کــه ب ــد� اف ــاز گردان ــوع و ب ــن تن ای

وب سایت هایی مثل اتسی زندگی می کنند�«
در ســال 2009، کالیــن بــه مجمــع جهانــی اقتصادی در داوس ســوییس ســفر 
ــا  ــاختن میلیون ه ــه »س ــی ب ــدگاه اتس ــارة دی ــان درب ــران جه ــا رهب ــا ب ــرد ت ک
ــرده  ــاره ایجــاد ک ــه را در اقتصــاد دوب ــه حســی از جامع ــی ک ــده بوم اقتصــاد زن
اســت« صحبــت کنــد� او در یــک پیــام ویدیویــی کــه بــرای مجمــع تهیــه شــده 
بــود، روی یــک کاناپــة قدیمــی نشســته بــود کــه رویه هــای صورتــی و قرمــز روی 
ــود و اســباب  ــرده ب ــر ک ــه پ ــش را کوســن های چهل تک ــرار داشــت و اطراف آن ق
ــورد و دو  ــم می خ ــه چش ــراف ب ــاز در اط ــم و دست س ــوی چش ــای ت ــا رنگ ه ب
عروســک خــرس »تــدی« نیــز در گوشــه ای نشســته بودنــد )واضــح بــود کــه همــه 
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ایــن اشــیاء بــه وســیلة فروشــندگان اتســی ســاخته شــده بودنــد(� کالیــن در ایــن 
محیــط توضیــح مــی داد کــه »ایــن میلیون هــا اقتصادهــای زنــده بومی در سرتاســر 
جهــان بــرای ســیاره مــا پایدارتــر هســتند تــا تعــداد کمــی از شــرکت های عظیــم 
در قالــب مجتمع هــای صنعتــی�« کالیــن همــان قــدر واقع گــرا اســت کــه 
ایده آل گــرا اســت� او قبــول دارد کــه »تولیــد اشــیاء دست ســاز بــه انــدازة تولیــد 
انبــوه بــازده نــدارد« امــا تولیــد محلــی مثــل ایــن اســت کــه افــراد از رفتــن بــه 
فروشــگاه های وال مــارت بــرای دســت یافتــن بــه 12 ســنت تخفیــف بابــت هلــو 
ــا ایــن گذشــت از یــک کشــاورز محلــی حمایــت  خــودداری کننــد تــا بتواننــد ب
ــا او  ــتری ب ــتر و بیش ــراد بیش ــه اف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــن روزه ــد� ای کنن

هم عقیده باشند� 
در حــال حاضــر، بیــش از 5 هــزار و 750 بــازار کشــاورزی محلــی در ایــاالت 
ــن دســت در ســال  ــازار از ای ــا هــزار و 700 ب متحــده وجــود دارد، در مقایســه ب
1994� ایــن بازارهــا بیشــترین رشــد را در حــوزه اقتصــاد مــواد غذایــی داشــته اند� 
بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه، می تــوان گفــت کــه بیــش از هــزار بــازار کشــاورزی 
بیشــتر از فروشــگاه های وال مــارت در ایــاالت متحــده وجــود دارد؛ یعنــی از هــر 
ســه بــازاری کــه از ســال 2000 شــروع بــه کار کــرده، یــک فروشــگاه وال مــارت� 
عالقــه جدیــدی بــه خودکفایــی و مصــرف غذایــی تــازه بــا قیمت هایــی مســئوالنه 
بــه وجــود آمــده اســت؛ مــوادی کــه ســوار ماشــین های حمــل بــار نمی شــوند تــا 
بــه سراســر کشــور ســفر کننــد و بــاز بــه مبــدا برگردنــد و در ایــن مســیر تازگــی 
خــود را از دســت بدهنــد� در اینجــا اتفاقــی عمیق تــر و شــدیدتر در حــال رخ دادن 
ــه یــک فروشــگاه زنجیــره ای خواربارفروشــی و قــدم زدن  ــة رفتــن ب اســت� تجرب
ــا  ــه ها ی ــا، کیس ــه در جعبه ه ــی ک ــدن غذاهای ــران و دی ــانه دیگ ــه ش ــانه ب ش
کنســروها انباشــته شــده اند، بــرای بســیاری از مصرف کننــدگان شــروع احســاس 
ــودن شــیوة زندگــی اســت� روان شناســانی کــه  ــا حتــی اشــتباه ب ــد ی تهــی بودن
ــداران در  ــه خری ــد ک ــزارش می دهن ــد گ ــق می کنن ــد تحقی ــار خری ــارة رفت درب
و  ســوپرمارکت ها  از  بیشــتر  برابــر   10 محلــی  بازارهــای  و  روز  بازارهــای 
فروشــگاه های زنجیــره ای بــا دیگــران صحبــت می کننــد و بــه مکالمــه بــا 
ــا ترجیــح  ــوم شــده، بســیاری از م ــد� همان طــور کــه معل فروشــندگان می پردازن
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می دهیــم کــه در یــک بــازار روز محلــی دور بزنیــم و بــا کســانی کــه غذاهــای مــا 
ــق  ــه مطاب ــد صحبــت کنیــم و خوراکی هــای خوشــمزه و نوبران را درســت کرده ان

با فصل را پیدا کنیم� 
ــانی و  ــای انس ــی و تجربه ه ــای محل ــن بازاره ــه ای ــل ب ــج تمای ــا به تدری  ام
شــخصی در حــال بازگشــت اســت� احیــای اخیــر هــوس »محلــی خــوردن« بــه 
طــور معنــاداری وقتــی خیلــی قــدر دانســته شــد کــه یــک تکــه زمیــن 1100 
ــل  ــا شــخم زده شــد و تبدی ــوت مربعــی در جنــوب کاخ ســفید در دوران اوبام ف
شــد بــه بــاغ ســبزیجات� ایــن کار بــرای اولیــن بــار از دوران جنــگ جهانــی دوم 
ــا  ــن کار اوبام ــه نظــر می رســید کــه ای ــود� ب ــون در کاخ ســفید رخ داده ب ــا کن ت
ــه کاخ  ــد باغچ ــی مانن ــد و باغچه های ــروی کنن ــر از او پی ــزاران نف ــد ه ــث ش باع
ســفید بــرای خــوراک محلــی خــود درســت کننــد� در ســال 2009، فــروش بــذر 
ــبزیجات  ــان س ــه خودش ــی ک ــداد خانه های ــت و تع ــش یاف ــد افزای ــا 19 درص ت

پرورش می دادند تا میزان حیرت آور 40 درصد رشد کرد� 
»اتســی« و حنبــش غذاهــای محلــی بخشــی از ارزش گــذاری مجــدد چیزهایی 
ــن  ــا همچنی ــا� آنه ــز چگونگــی مصــرف م ــم و نی ــا مصــرف می کنی ــه م اســت ک
بخشــی از تغییــر عمیــق ســه ارزشــی اســت کــه عــادت فکــری جدیــد مصرفــی 
مــا حــول آنهــا شــکل گرفتــه اســت� اولیــن ارزش ســادگی اســت� مصرف کننــدگان 
ــط  ــة اجتمــاع و رواب ــر پای ــد کــه بازارهــا ب ــاز گردن ــی ب ــه دوران ــد ب قصــد کرده ان
ــک کاال را از  ــه شــما ی ــی ک ــد� وقت ــوی شــکل می گرفتن ــا ارتباطــات ق ســنتی ب
اتســی می خریــد یــا آن را از روی پیشــخوان یــک دکــة مزرعــه دار محلــی 
برمی داریــد، یــک تاریــخ یــا داســتان پشــت ســر ایــن خریدتــان وجــود دارد� یــک 
ــد را  ــی جدی ــه مصرف گرای ــن ارزش ک ــت� دومی ــن کاال هس ــت ای ــخص پش ش
ــد  ــه می گوی ــی ک ــت؛ مفهوم ــه ها اس ــد ریش ــت رص ــفافیت و قابلی ــاخته، ش س
ــاره خــوب اســت« و اینکــه مصرف کننــدگان می خواهنــد بداننــد از  ــی دوب »محل
ــی چیــزی را  ــرای اهــداف آن ــه جــای اینکــه ب ــد می کننــد و ب چــه کســانی خری
بخرنــد، بیشــتر دربــارة محصــوالت اطــالع کســب کننــد� مایــکل پــوالن در کتــاب 
»معضــل جانــور همه چیزخــوار« می نویســد: »یــک مصرف کننــدة غذاهــای 
محلــی بــه جــای نــگاه کــردن بــه برچســب ها بــه خــود کشــاورز نــگاه می کنــد 
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یــا بــه چشــم هایش نــگاه می کنــد و از او دربــارة اینکــه چطــور غلــه یــا فــراوردة 
حیوانی اش را پرورش داده سئوال می پرسد� 

نسل »ما«
ــر  ــود� او ب ــوک« ب ــرکت »فیس ب ــذار ش ــی از دو بنیان گ ــز یک ــس هاگ کری
ــرگ و  ــارک زاکرب ــاروارد، م خــالف شــریک و هم اتاقی هــای خــود در دانشــگاه ه
داســتین موســکوویتز، عالقه منــد بــه خــود نرم افــزار نبــود� در عــوض، او 
ــا  ــق ب ــتند از آن طری ــردم می خواس ــه م ــر درآورد ک ــی س ــت از راه های می خواس
ــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد و  ــا ب ــد ی ــه اشــتراک بگذارن یکدیگــر چیزهایــی را ب
همچنیــن می خواســت بدانــد چطــور یــک جامعــة آنالیــن می توانــد بــه زندگــی 
کاربــران خــود غنــا ببخشــد� ایــن شــور و اشــتیاقی بــود کــه باعــث شــده بــود در 
داخــل شــرکت »فیس بــوک« او بــا لقــب »همــدل« شــناخته شــود� هاگــز درســت 
در ســال 2007، وقتــی کــه »فیس بــوک« دارای 10 میلیــون کاربــر فعــال شــده 
بــود، ایــن شــرکت را تــرک کــرد� شــغل جدیــدی کــه او در نظــر داشــت در آن کار 
کنــد، یــک اســتارت آپ تجــاری دیگــر نبــود، بلکــه او می خواســت رییــس بخــش 
آنالیــن کارزار انتخاباتــی بــاراک اوبامــا باشــد، کســی کــه در آن زمــان یک ســناتور 
از ایالــت ایلینویــز بــود کــه راه زیــادی پیــش روی خــود داشــت� ایــن اعتقــاد اوباما 
بــه قــدرت تجمیع شــده شــهروندان بــود کــه هاگــز را واداشــت شــرکت را بــرای 
ــه  ــه آن را ب ــوک نمون ــز در فیس ب ــه هاگ ــی ک ــد؛ قدرت ــرک کن ــر ت ــت بزرگ ت نی
ــرای  ــوک را ب ــت فیس ب ــه نمی توانس ــت ک ــده داش ــز عقی ــود� هاگ ــت داده ب دس
ــه از  ــی ک ــد و آن موقع ــرک کن ــر ت ــان دیگ ــک زم ــا در ی ــر ی ــک شــخص دیگ ی

شرکت بیرون آمد، بهترین موقع خداحافظی با فیس بوک بود� 
کمپیــن اوبامــا روی هاگــز دســت گذاشــته بــود چــون او شــاید بهتــر از هــر 
ــردن و  ــم متصــل ک ــه ه ــرای ب ــت ب ــری می دانســت چطــور از اینترن ــس دیگ ک
ــدازی  ــت راه ان ــز مدیری ــاه، هاگ ــد م ــی چن ــد� ط ــتفاده کن ــواداران اس ــب ه ترغی
ــناخته  ــو« ش ــوان »مای ب ــه عن ــر ب ــه بعدت ــایت My�BarackObama�com )ک وب س
شــد( و نیــز وب ســایت »ُوت فــور چینــج« )بــه تغییــر رای بدهیــد( را بــر عهــده 
ــو  ــام »مای ب ــه ن ــازی ب ــک ب ــل ی ــاخت، مث ــادی را س ــای زی ــت� او ابزاره گرف
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ــا در  ــه آنه ــرد و ب ــد می ک ــواداران را رص ــای ه ــه فعالیت ه ــر« ک ــی ترک اکتیویت
قالــب یــک بــازی امتیــاز مــی داد� ایــن ابــزار تجربــة تبلیغاتــی هــواداران را کنتــرل 
می کــرد امــا همچنیــن بــه ایــن دلیــل اهمیــت داشــت کــه فراینــد فعالیت هــای 
سیاســی را بــه یــک گیــم تعاملــی تبدیــل کــرد کــه در انتهــای بــازی اگــر افــراد 
ــد،  ــدا می کردن ــت پی ــی دس ــدی و بزرگ ــی ج ــزة خیل ــه جای ــدند ب ــده می ش برن
ــه در  ــی ک ــر کس ــازی ه ــن ب ــوری� در ای ــت جمه ــات ریاس ــردن انتخاب ــی ب یعن
برنامه هــای تبلیغاتــی شــرکت می کــرد یــا بــرای مبــارزات انتخاباتــی پــول جمــع 
ــت و  ــاز می گرف ــت، امتی ــور داش ــی حض ــی در جای ــور فیزیک ــه ط ــا ب ــرد ی می ک
سیســتم امتیــاز و پــاداش طــوری بــود کــه افــراد جــذب بــازی می شــدند� مثــل 
15 امتیــاز بــرای هــر برنامــة تبلیغاتــی کــه میزبانــی شــود، 15 امتیــاز بــرای هــر 
بــار اهــدای پولــی کــه اشــخاص در صفحــة اهــدای پــول وب ســایت کمــک کننــد، 
ــرای هــر برنامــة تبلیغاتــی کــه فــرد در آن شــرکت کنــد و 3 امتیــاز  3 امتیــاز ب
ــرای  ــه ب ــود ک ــازی طــوری ب ــی ب ــی� سیســتم امتیازده ــر پســت وبالگ ــرای ه ب
ــل  ــت قائ ــن اهمی ــای آنالی ــتر از فعالیت ه ــی بیش ــن و فیزیک ــای آفالی فعالیت ه
ــرد در  ــای ف ــع امتیازه ــد، جم ــام می ش ــا انج ــه فعالیت ه ــار ک ــر ب ــد� ه می ش
صفحــه شــخصی او نمایــش داده می شــد و بــازی طــوری طراحــی شــده بــود کــه 
افــراد رغبــت داشــته باشــند در آن حضــور یابنــد� همان طــور کــه هاگــز می گفــت، 
ــد« و  ــتری می گرفتی ــاز بیش ــد، امتی ــام دهی ــری انج ــما کار تازه ت ــه ش ــر چ »ه
ــی  ــات انتخابات ــری در تبلیغ ــای تازه ت ــدام کاره ــتند م ــراد می خواس ــن اف بنابرای
انجــام دهنــد تــا امتیازشــان بــاال بمانــد� سیســتم امتیازدهــی کار و امتیــاز، باعــث 
شــده بــود کــه یــک ســازوکار شــبیه بــه ســازوکار بــازار در ایــن بــازی پیــاده شــود 
و افــراد بــرای نفــع شــخصی هــم کــه شــده در تبلیغــات انتخاباتــی شــرکت کننــد� 
ایــن چنیــن بــود کــه وب ســایت و بــازی »مای بــو« توانســت رکــورد کار اشــتراکی 
ــر  ــوری در نوامب ــت جمه ــات ریاس ــان انتخاب ــا زم ــکند� ت ــالم را بش ــت س و رقاب
2008، بــا همیــن کار 30 میلیــون دالر بــرای تبلیغــات از طریــق بیــش از 70 هزار 
صفحــه اینترنتــی شــخصی کمــک مالــی جمــع شــد و در سرتاســر کشــور 200 
ــرای اوبامــا شــکل گرفــت� تعــداد افــرادی جــوان بیــن  هــزار برنامــة تبلیغاتــی ب
هجــده تــا ســی و پنــج ســال بیشــتر از همیشــه در ایــن انتخابــات شــرکت کردند� 
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ــیار  ــی بس ــز نقش ــرد و هاگ ــی کار ک ــیار عال ــا بس ــن اوبام ــی آنالی کارزار انتخابات
ــب  ــه او لق ــی« ب ــت کمپان ــه »فس ــد ک ــن ح ــا ای ــرد، ت ــازی ک ــی در آن ب اساس
»پســربچه ای« را داد »کــه توانســت اوبامــا را رییس جمهــور کنــد«� او ایــن 
موفقیــت را توانســت زمانــی کســب کنــد کــه حتــی جشــن تولــد بیســت و پنــج 

سالگی خود را هم برگزار نکرده بود� 
در همــان ســالی کــه هاگــز در حــال راه انــدازی »مــای بــاراک اوبامــا« بــود، 
ِرینــر نولــواک، یــک کارآفریــن اینترنتــی، تینــا اورم، بیســت و شــش ســاله و آهتی 
ــک روز  ــر ی ــای متفک ــکایپ«، مغزه ــرکت »اس ــذاران ش ــی از بنیان گ ــال، یک ِهین
ملــی پاکســازی بــه وســیلة مــردم در اســتونی بودنــد کــه نامــش »لتــز دو ایــت« 
)بگــذار انجامــش بدهیــم( بــود� پیــش از آن روز، آنهــا 720 داوطلــب داشــتند کــه 
ــس  ــی عک ــود از مکان های ــراه خ ــای هم ــا تلفن ه ــد و ب ــور را بگردن ــر کش سراس
ــد کــه بیــش از 10 هــزار و 500 منطقــة مختلــف را شــامل می شــد� ایــن  بگیرن
مکان هــا، جاهایــی بودنــد کــه بــه طــور غیرقانونــی زبالــه در آنهــا ریختــه شــده 
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ــایت های ب ــا را در وب س ــن مکان ه ــس ای ــا عک ــود و آنه ب
عکــس قــرار می دادنــد� ایــن وب ســایت ها بــا اســتفاده از یــک نرم افــزار 
ــه وســیلة مــردم تکمیــل می شــد کــه باعــث شــد چیــزی تهیــه  نقشــه برداری ب
ــه »زشــت ترین نقشــة جهــان« معــروف شــد� ســپس در روز 3 مــاه  شــود کــه ب
ــد( را -  ــا 50 هــزار اســتونیایی )بیشترشــان از نســل هــزاره بودن ــه 2008، آنه م
معــادل 4 درصــد جمعیــت ایــن کشــور - تهییــج کردنــد تــا بــا جــارو و خاک انــداز 
ــازی  ــا را پاکس ــد و زباله ه ــه برون ــت زبال ــای انباش ــه مکان ه ــه ب ــه زبال و کیس
ــت اســتونی ســه ســال وقــت و 22/5  ــرای دول کننــد� عملیاتــی کــه انجــام آن ب
میلیــون یــورو هزینــه در بــر داشــت، تنهــا ظــرف پنــج ســاعت )بــا در نظــر گرفتن 
ــد�  ــام ش ــورو انج ــون ی ــم میلی ــدازة نی ــه ان ــط ب ــا فق ــزی( ب ــاه برنامه ری ــد م چن
»بگــذار انجامــش بدهیــم« تنهــا یــک نمونــه از هــزاران نمونــه ای اســت کــه قدرت 
»عــادت فکــری مــا« را در ترکیــب بــا فــن آوری بــرای رســیدن بــه عملی اشــتراکی 
ــان  ــون کارآفرین ــا، همچ ــن فعالیت ه ــارکت کنندگان در ای ــد� مش ــان می دهن نش
آن اغلــب از نســل هــزاره بودنــد، مثــل کریــس هاگــز� او کســی بــود کــه قبــول 
داشــت تنهــا بــا شــرایطی می توانــد کار کنــد کــه در آن، از ســویی تاثیــرات دور 
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از ذهــن اجتماعــی و تغییردهنــده زندگــی می توانــد بــه وجــود بیــاورد و از ســوی 
ــتند�  ــمند هس ــدرن و هوش ــرگرم کننده، م ــن س ــرات همچنی ــن تاثی ــر، ای دیگ
ــرد� وقتــی مــا  »هوشــمند« کلمــه ای اســت کــه هاگــز خیلــی زیــاد بــه کار می ب
نویســندگان ایــن کتــاب، ایــن شــانس را داشــتیم کــه از هاگــز بپرســیم آیــا فکــر 
ــا همــان آرامــش خــاص خــودش  می کنــد نســل او مســئولیت پذیرتر اســت، او ب
پاســخ داد: »مســئله ایــن نیســت کــه مــا مســئولیت پذیرتر هســتیم، بلکــه مســئله 
ــا  ــم� م ــمندانه تری می زنی ــای هوش ــه انتخاب ه ــت ب ــا دس ــه م ــت ک ــن جاس ای
می دانیــم، و منظــورم ایــن اســت کــه واقعــا می دانیــم کــه پــول معــادل 
خوشــبختی نیســت� مــا می دانیــم کــه چــه چیــزی مهــم اســت و چــه چیــزی 
اهمیــت نــدارد� مــا هنــوز خیلــی زیــاد چیــزی می خریــم، امــا بی خــود و 

بی جهت آنها را نمی خریم�«
در مــارس ســال 2010، هاگــز ســومین ســرمایه گذاری ریســک پذیر اجتماعــی 
خــود را انجــام داد کــه آن را »جومــو« نامیــده بــود؛ لغتــی در زبــان آفریقایــی کــه 
در قبیلــه »یوروبــا« بــه معنــی »بــا هــم در کنســرت« معنــی می دهــد� »جومــو« 
ــا روی  ــد ت ــل می کن ــم متص ــه ه ــازمان ها را ب ــراد و س ــه اف ــت ک ــایتی اس وب س
تغییــر دادن جهــان کار کننــد� بــرای هاگــز و دیگــر کارآفرینــان از نســل هــزاره، 
ــه، هــم شبکه ســازی اجتماعــی و  فکــر پشــت ســر »جومــو« هــم کار خیرخواهان

هم نوعی کار داوطلبی است که همه در یک جا جمع شده اند� 
نســل هــزاره مثــل افــرادی از نســل مــادر تــرزا نیســتند� آنهــا کســانی نیســتند 
کــه همــة کارهایــی کــه انجــام می دهنــد فقــط شــامل کارهــای خوبــی باشــد کــه 
بــرای رســیدن بــه مشــاغل دارای درآمد خــوب و تجمــالت یک رویای آرمانشــهری 
ــر،  ــدازه رقابت پذی ــه همــان ان ــا ب ــه آنه ــار نشــان می دهــد ک انجــام می شــود� آم
ــا در  ــا آنه ــد� ام ــخ بودن ــر تاری ــه نســل های دیگ ــرواز هســتند ک ــاری و بلندپ تج
ــتند -  ــان داش ــل والدین ش ــه نس ــتند ک ــی هس ــردن خصلت های ــرک ک ــال ت ح
ــای  ــود - و ارزش ه ــرب ب ــت در غ ــکوفایی جمعی ــه دوران ش ــی ک ــی زمان یعن
ــد بیشــتر جــذب  ــه نســل جنــگ بودن ــا و مادربزرگ هــای خــود را ک پدربزرگ ه
ــال 2006  ــودی« در س ــو اس ای ت ــة »ی ــنجی در روزنام ــک نظرس ــد� ی می کنن
ــئولیتی  ــخصاً مس ــاله ش ــا 25 س ــن 13 ت ــراد بی ــد از اف ــه 61 درص ــان داد ک نش
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ــا در  ــد آنه ــد� 81 درص ــاس می کنن ــان احس ــاختن جه ــاوت س ــه متف ــبت ب نس
ســال قبــل از انجــام نظرســنجی دســت بــه انجــام کارهــای داوطلبانــه زده بودنــد� 
69 درصــد آنهــا وقتــی کــه می خواهنــد تصمیــم بگیرنــد از کجــا خریــد کننــد، 
تعهــدات اجتماعــی و محیط زیســتی شــرکت را در نظــر می گیرنــد� و 83 درصــد 
ــت محیطی  ــی و زیس ــاظ اجتماع ــه از لح ــد ک ــاد دارن ــتر اعتم ــرکتی بیش ــه ش ب
مســئولیت پذیر باشــد� در حالــی کــه نســل هــزاره بــا وفــور ثــروت و فرصت هایــی 
کــه اصــال بــرای پدربزرگ هــا و مادربزرگ هایشــان قابل تصــور نبــود بــزرگ 
ــه واقعــی درســت شــده اســت� بیــل  ــک هزین ــر ی ــر اث ــی ب ــن فراوان شــده اند، ای
ــتر  ــد: »در بیش ــق« می نویس ــاد عمی ــام »اقتص ــه ن ــود ب ــاب خ ــن در کت مک کیِب
ــتر و  ــیانه های بیش ــتند آش ــاخه می توانس ــک ش ــده روی ی ــخ، دو پرن ــول تاری ط
بهتــری داشــته باشــند� شــما می توانســتید یــک ســنگ در مشــت خــود داشــته 
ــا هــم می زنیــد� امــا حــاال، شــما  باشــید و امیــدوار باشــید کــه هــر دو آنهــا را ب
ســنگ زندگــی خــود یــا جامعــة خــود را داریــد کــه در دســتان شماســت و بایــد 

یک انتخاب را از بین آن دو انجام بدهید� یا بیشتر یا بهتر�«
در دهــة 1990، جنبشــی ظهــور کــرد کــه بــه مــا هشــدار مــی داد در حــال 
پشــت کــردن بــه شــالودة ارزش هــای اجتماعــی »ســنتی« هســتیم� جــری فالــِول 
ــز  ــدا« و و نی ــدون خ ــای »ب ــت و فیلم ه ــی، اینترن ــای ویدیوی ــیش بازی ه کش
ــراون،  ــه ب ــاون ســابق رییس جمهــور، و رســانه ها علی ــل، مع ــی دان کوای رجزخوان
ــک  ــه ی ــل ب ــه تبدی ــی ســی بی اس را ک ــه در شــبکة تلویزیون ــک برنام مجــری ی
ســیرک سیاســی شــده بــود، ســخت بــه بــاد انتقــاد گرفــت� امــا امــروزه فرزنــدان 
همیــن نســل »بــدون هیــچ ارزش« هســتند کــه جهــان را بــا ابداعــات خارق العاده 
خــود تغییــر می دهنــد؛ از جملــه ایــن ابداعــات می تــوان بــه ِمراکــی )یــک نــوع 
ــد مثــل  ــی جدی ــر(، مدل هــای تامیــن مال ــرای جوامــع فقی خدمــات اینترنتــی ب
»کیک اســتارتر« )یــک مــدل »تامیــن مالــی انبــوه« بــرای پروژه هــای خالقانــه(، 
شــبکه های آنالیــن قدرتمنــدی مثــل »میــت آپ« )یــک پلتفــرم آنالیــن کــه کار 
بــرای همــة کســانی کــه عالیــق مشــترک دارنــد، ســازماندهی مواجــه رودرروی 
محلــی را راحــت می کنــد( و ابزارهــای اجتماعــی همچــون »ورلــد پــرس« )یــک 
ــرمایه گذاری های  ــن س ــة ای ــرد� هم ــاره ک ــاز( اش ــی منبع ب ــزار وبالگ نویس نرم اف
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ریســک پذیر بــه وســیلة کارآفرینانــی انجــام می شــود کــه زیــر ســی ســال ســن 
دارنــد� بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه اصطالحــی کــه شــما بــرای توصیــف آنهــا 
ــک  ــزاره(، ی ــل ه ــا نس ــا ی ــل م ــرگ، نس ــل ایگ ــت )نس ــد چیس ــه کار می بری ب
ــان  ــک جه ــا در ی ــد: آنه ــط می کن ــم مرتب ــه ه ــا را ب ــة آنه ــت هم ــت ثاب خصل
بیش ازپیــش اشــتراکی بــزرگ می شــوند� بــه اشــتراک  گذاشــتن و فعالیــت 
اشــتراکی بــه ویژگــی درجــه دوی تماس هــای تلفنــی دوطرفــه، افــرادی کــه بــا 
ــاب و  ــیقی، کت ــه موس ــانی ک ــد، کس ــورد می کنن ــت برخ ــای چ ــم در اتاق ه ه
ــا  فیلــم و ویدیــو بارگــذاری می کننــد و فکرهــا و فعالیت هــای روزمــره خــود را ب

بقیة جهان به اشتراک می گذارند، تبدیل شده است� 
ــی  تغییــر ارزش هــا قبــال نیــز اتفــاق افتــاده اســت، مثــال جنبش هــای فعاالن
ــکار و  ــرای اینکــه عــادات، اف ــد� ب ــرار دارن ــا 70 عمــر خــود ق کــه در دهــة 60 ی
دیدگاه هــای جدیــد تثیبــت شــوند، آنهــا نیــز بــه یــک شــبکه و درگاهــی دارنــد 
کــه اصــول را بــه رفتــاری در ســطح جهانــی تبدیــل کننــد� تغییراتــی کــه مــا در 
ــادن  ــاق افت ــال اتف ــی در ح ــم در زمان ــث می کنی ــا بح ــارة آنه ــل درب ــن فص ای
هســتند کــه نقطــه تالقــی خارق العــاده ای در توســعة فنــی و فرهنگــی رخ داده و 
ــا  ــده آنه ــث ش ــه باع ــرده بلک ــر ک ــا امکان پذی ــه تنه ــا را ن ــن ارزش ه ــم ای فه
مدت هــای طوالنــی دوام داشــته باشــند� بــه اشــتراک گذاشــتن همــواره بــه یــک 
شــبکه نیازمنــد اســت امــا امــروزه مــا یــک شــبکه ای را در اختیــار داریــم کــه در 
ــتراک گذاری  ــه اش ــری ب ــی و امکان پذی ــم انداز، معن ــارة چش ــف دوب ــال تعری ح

است� البته که این شبکه، اینترنت است� 

»به خوبی به اشتراک گذاشتن«
در 26 ژوئــن ســال 2008، نیویــورک تایمــز اعــالم کــرد کــه اســامه بــن الدن 
ــب  ــد از جان ــن تهدی ــا ای ــه رو شــده اســت� آی ــم خــود روب ــد مه ــن تهدی ــا اولی ب
ســی آی ای بــود یــا از طــرف آژانــس امنیــت ملــی؟ یــا از ســوی یکــی از پهپادهــای 
بــدون سرنشــین در آســمان افغانســتان؟ هیــچ کــدام� دانیــل کیمیــج، روزنامه نگار، 
ــش  ــن چال ــه اولی ــته ک ــوب« نوش ــا یوتی ــرور ب ــن ت ــوان »اولی ــا عن ــی ب در مطلب
اســامه بــن الدن از اپلیکیشــن های شــبکه های پرطرفــدار آنالیــن مثــل »یوتیوب«، 
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قــدرت  نشــأت می گیــرد کــه  و »مای اســپیس«  »توییتــر«  »فیس بــوک«، 
ــت،  ــری اس ــترس ناپذی ــی و دس ــر گمنام ــی ب ــه مبتن ــی او را ک ــانه ای سیاس رس
آســیب پذیر کــرده اســت� »هســته اصلــی رســانه ای القاعــده بــه همــان انــدازه کــه 
پیشــرفته اســت، قدیمــی نیســت هســت� در حالــی کــه موضــوع وب 1/0 دربــارة 
ایجــاد شــیک ترین منابــع آنالیــن بــود و موضــوع وب 2/0 دربــارة اجــازه دادن بــه 
کاربــران بــرای تولیــد محتــوای خــود و تعامــل اســت، القاعــده و زیرمجموعه هــای 
آن در وب 1/0 گیــر کرده انــد�« شــبکه های اجتماعــی و »محتواهــای خودســاخته« 
ــه  ــان را ب ــد گفته هایش ــه بتوانن ــد ک ــت کرده ان ــی را درس ــردم پلتفرم ــرای م ب
ــد  ــم متح ــا ه ــده را ب ــوش تکه تکه ش ــت خام ــانند و اکثری ــران برس ــوش دیگ گ
کننــد و کمــک کننــد صــدای ایــن اکثریــت در مواجهــه بــا مبــارزان خشــن خــود 
بــه گــوش برســد ��� آشــوب متعاقــب حمــالت القاعــده چیــزی نیســت کــه هــر 
کســی دوســت داشــته باشــد امــا شــاید بنــای ایدئولــوژی تمامیت خــواه القاعــده 

را به لرزه درآورد�«
قــدرت بنیان کــن وب 2/0 کــه کیمیــج در مطلــب خــود آن را برجســته 
می کنــد، فراتــر از عوام فریبــی افراطــی القاعــده گســترش پیــدا کــرده اســت� او در 
ــع  ــه موان ــد ک ــاره می کن ــی ای اش ــبکه های اجتماع ــد ش ــد جدی ــه قواع ــوض، ب ع
ــارکت  ــودگی، مش ــی از گش ــرد و جهان ــن می ب ــله مراتب را از بی ــی و سلس نخبه گرای
ــاب  ــز در کت ــی ویلیام ــد� دان تاپســکات و آنتون ــج می کن ــد شــدن را تروی و قدرتمن
خــود بــه نــام »اقتصــاد ویکــی« ایــن قواعــد را تحــت عنــوان »ســالح های اشــتراک 
ــد  ــالح ها می توان ــن س ــه ای ــد ک ــتدالل می کنن ــد و اس ــف می کنن ــوده ای« توصی ت
باعــث زایــش دورانــی طالیــی شــود کــه بــا رنســانس ایتالیــا یــا دموکراســی یونــان 
ــری کنــد� شــبکه ای شــدن اجتماعــی شــاید همه گیرتریــن و از نظــر فرهنگــی  براب
ــیه های  ــه در حاش ــی ک ــی آنهای ــد� حت ــا باش ــه م ــرفت زمان ــن پیش بنیان کن تری
انــزوای جامعــة مــا هســتند، مثــل کســانی در ســیبری یــا در خــط اســتوا، یا کســانی 
مینیاتــوری  پیپ هــای  جمــع آوری  مثــل  بی ماننــد  فوق برنامــه  کارهــای  بــا 
ــق  ــة عالئ ــر پای ــه ب ــد ک ــدا کنن ــراد را پی ــی از اف ــد گروه ــم می توانن ــتانی، ه لهس

مشترک چیزهایی را با آنها به اشتراک بگذارند و با آنها ارتباط برقرار کنند� 
ــب  ــه مطال ــد کــه کلیــد دســت یافتــن ب ــگاری تحقیقــی می دان هــر روزنامه ن



آنچه مال من است مال شماست70

خبــری عالــی ایــن اســت کــه پــول همیشــه محقــق را بــه رده هــای بــاالی یــک 
ماجــرا هدایــت می کنــد� خــواه موضــوع آل کاپــون باشــد یــا برنــارد مــدآف، خــواه 
مالیــات باشــد یــا بــازی پانــزی، پــول متصــل بــه قــدرت و اراده کنتــرل دیگــران 
اســت� اگــر مــا ایــن اصــل را بــرای وب 2/0 بــه کار ببریــم، متوجــه روابــط جدیــد 
بیــن پــول و قــدرت می شــویم� اینترنــت ذاتــا دموکراتیــک و غیرمتمرکــز اســت� 
یکــی از اولیــن نمونه هــای مشــهور ایــن نیــروی خودمختــاری در ســال 1991 رخ 
داد، زمانــی کــه یــک دانشــجوی فنالنــدی 21 ســاله درخواســتی کمــک ســاده را 
ــینکی  ــادرش در هلس ــان م ــی( از آپارتم ــث جهان ــاق بح ــک ات ــت« )ی ِ در »یوزن
نوشــت� او شــرح داد کــه در حــال نوشــتن یــک سیســتم عامــل اســت کــه هــر 
کســی می توانــد آن را تغییــر بدهــد� ایــن سیســتم عامــل رایــگان اســت و حــاال 
آمــاده بــه کار شــده و از کاربــران می خواهــد کــه نظرشــان را دربــارة آن بگوینــد� 
ایــن تفریــح لینــوس تروالــدز تبدیــل بــه »لینوکــس« شــد، یعنــی مشــهورترین 

مثال از یک نرم افزار منبع باز و قدرت خودسازماندهی اینترنت�
ریشــه های سیســتم عامــل »لینوکــس« می توانــد تــا پــروژة »گنــو«ی 
ریچــارد اســتالمن در دانشــگاه »آم آی تــی« دنبــال شــود� در ایــن دانشــگاه روی 
ــگان در  ــترس هم ــی و در دس ــه مجان ــد ک ــل کار می کردن ــزار کام ــک نرم اف ی
سرتاســر جهــان باشــد� امــا در ســال 1981 پیشــرفت های فنــی بنیادیــن آن را بــه 
کنــاری گذاشــت� در هــر حــال، فــرق بیــن آن پــروژه و کاری کــه تروالــدز انجــام 
داد، یــک چیــز بــود: اشــتراکی شــدن شــبکه ای� وقتــی کــه تروالــدز فکــر خــودش 
را اعــالم کــرد، هــزاران پاســخ از سرتاســر جهــان دریافــت کــرد، حتــی بــا اینکــه 
محبوبیــت اینترنــت کمتــر از 10 درصــد انــدازة فعلــی آن بــود� امــروزه، لینوکــس 
ــر در سراســر کــرة زمیــن مــورد اســتفاده  ــه وســیلة بیــش از 18 میلیــون کارب ب
ــال  ــف در ح ــی مختل ــکان جغرافیای ــزار م ــش از 128 ه ــرد و در بی ــرار می گی ق
ادامــه یافتــن توســعة خــود توســط برنامه نویســان داوطلــب اســت� ایــن افــراد در 
ــا هــم در جهــت یــک هــدف واحــد هســتند: ایجــاد بهتریــن  حــال کار کــردن ب

سیستم عامل جهان�
ــن سیســتم عامــل  ــود� ای ــدا یــک حســن تصــادف نب »لینوکــس« اصــال و اب
ــکاری ای را  ــای هم ــا پروژه ه ــع آورده ت ــم جم ــرد ه ــب را گ ــا داوطل میلیون ه
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 Clickworkers�com ایجــاد کننــد که ارزش هــای جمعــی را عرضه کننــد� وب ســایت
را در نظــر بگیریــد، یکــی از تجربه هــای ناســا بــرای اینکــه نقشــة ســطح مریــخ را 
ــد و وارد آن  ــک می کنی ــایت کلی ــن وب س ــام ای ــما روی ن ــی ش ــد� وقت ــه کن تهی
ــه  ــت: »چ ــن اس ــود، ای ــیده می ش ــما پرس ــه از ش ــئوالی ک ــن س ــوید، اولی می ش
کاری دوســت داریــد بــرای کمــک بــه مــا انجــام دهیــد؟« کارهایــی کــه بــه شــما 
پیشــنهاد می شــود، ایــن اســت کــه مثــال گودال هــای ســطح مریــخ را مشــخص 
کنیــد یــا آنهــا را دســته بندی کنیــد و غیــره� بــرای اینکــه عضــو وب ســایت شــوید 
ــم  ــداری ه ــید و مق ــته باش ــدی داش ــا مهن ــی ی ــک، ریاض ــانس فیزی ــد لیس بای
ــه  ــمندان ب ــن دانش ــار بهتری ــوض، در کن ــا در ع ــید� ام ــرده باش ــوزی ک کارآم
همــکاری بــا ناســا دســت می زنیــد� ایــن وب ســایت تمامــا بــه وســیلة داوطلبــان 
ــا انتهــای مطالعــات ایــن پــروژه در ســال 2001،  آماتــور ســاخته شــده اســت� ت
بیــش از 85 هــزار کاربــر در آن عضــو بودنــد و 1.9 میلیــون مدخــل در آن ثبــت 
ــزان صحــت کار آن  ــروژه می ــن پ ــاید شــگفت انگیزترین بخــش ای ــود� ش شــده ب
ــی  ــن وب ســایت از مدخل های باشــد� طبــق اعــالم ناســا، کیفیــت مدخل هــای ای
ــخ،  ــای مری ــن گودال ه ــة تعیی ــال ها تجرب ــا س ــه ای ب ــناس حرف ــک زمین ش ی

قابل تمیز نبود� 
در 17 نوامبــر ســال 2009، ناســا یــک تجربــة مشــابه را بــه نــام »یــک مریخی 
باشــید« راه انــدازی کــرد تــا داوطلبــان را ترغیــب کنــد بــرای کشــیدن نقشــة کــرة 
مریــخ بــه ایــن ســازمان کمــک کننــد� تعــداد تصاویــر و میــزان اطالعات از ســیارة 
ســرخ کــه بــه وســیلة فضاپیماهــا از دهــة 1960 تــا کنــون ارســال شــده بــه حدی 
زیــاد اســت کــه دانشــمندان نمی تواننــد امیــد داشــته باشــند خودشــان همــة آن 
مــواد و لــوازم را مــورد مطالعــه قــرار دهنــد� ناســا ایــن پــروژه را بــه صــورت یــک 
بــازی درآورد کــه شــما بــرای »نقشه کشــیدن« یــا »شــمارش گودال هــا« در ایــن 
بــازی امتیــاز می گرفتیــد� بــه ایــن علــت کــه ایــن پروژه هــا داوطلبانــه هســتند، 
ــور و  ــوع ش ــه موض ــبت ب ــه نس ــد ک ــذب می کنن ــارکت کنندگان را ج ــا مش تنه
اشــتیاق داشــته باشــند و عالقه منــد باشــند کــه بــا گروهــی از افــراد کــه بــه حــل 
چالش هــای واقعــی کمــک می کننــد ارتبــاط برقــرار کننــد� اصــل مشــابهی نیــز 
در seti@home بــه کار رفــت� ایــن پــروژه بــرای »جســتجوی هــوش فرازمینــی« 
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بــه کار رفــت و در ســال 1991 توســط کتابخانــة علــوم فضایــی دانشــگاه کالیفرنیــا 
در برکلــی راه انــدازی شــد� یوچــای بنکلــر، اســتاد دانشــکدة حقــوق دانشــگاه ییل، 
ــه اشــتراک گذاشــتن«،  ــی ب ــا عنــوان »به خوب ــروژه ب ــارة ایــن پ ــه اش درب در مقال
ــتراک  ــد اش ــد و رون ــان نامی ــتراکی جه ــه ای اش ــبکة رایان ــن ش آن را بزرگ تری
گــذاری و ظرفیــت حــل کــردن مســئله بــا یــک شــبکة اشــتراکی را برجســته کرد� 
هــدف »ســتی« ایــن بــود کــه از قــدرت اشــتراکی اســتفاده کنــد تــا بتوانــد هــوش 
ــا امــروز، 5.2 میلیــون داوطلــب در  را در خــارج از کــره زمیــن جســتجو کنــد� ت
سرتاســر جهــان ابــزاری را از ایــن وب ســایت دانلــود کرده انــد کــه وقتی رایانه شــان 
در منــزل بیــکار می مانــد بــه وب ســایت اطــالع می دهــد� در آن زمــان کــه رایانــه 
ــه طــور  ــه شــبکه وصــل می شــود و گروه هــا ب ــده، ب بیــکار و عاطــل و باطــل مان
ــه وســیلة  ــا ب ــن مســائل عموم ــد� ای ــود و حــل می کنن اشــتراکی مســائل را دانل
محاســبات طوالنــی انجــام می شــود و زمــان اضافــی رایانه هــا اغلــب صــرف ایــن 
ــه  ــه پایان ــج را ب ــه نتای ــه مســئله حــل شــد، رایان ــی ک محاســبات می شــود� وقت
ــای  ــت رکورده ــرکت ثب ــالم ش ــق اع ــه، طب ــتد� در نتیج ــس می فرس ــی پ اصل
ــه  ــخ ب »گینــس«، »ســتی ات هــوم« برخــی از بزرگ تریــن محاســبات را در تاری

انجام رسانده است� 

قدرت اعداد
قــدرت اشــتراک تــوده ای تنهــا محــدود بــه جنبش هــای نرم افزارهــای 
ــرن  ــر ق ــس در اواخ ــل لینوک ــی مث ــروع پروژه های ــه ش ــود� نقط ــاز نمی ش منبع ب
ــه روی نگرش هــا و رفتارهــای  نوزدهــم اســت� برنامه نویســان، کهنه ســربازان دنبال
نوآورانــه جدیــد حــول بــه اشتراک گذاشــتن هســتند، نــه کســانی کــه خودشــان 
آنهــا را ابــداع کــرده باشــند� امثــال لینــوس تروالــدز نشــان داده انــد کــه اینترنــت 
ــه اشــتراک گذاشــتن  ــرای ب ــت را ب ــدون محدودی ــاز خــودکار ب ــای ب ــک زیربن ی
ایجــاد کــرده اســت و همچنیــن از ســوی دیگــر، خلقیاتــی را ایجــاد کــرده کــه 
ــردی  ــر از زندگی هــای ف ــزی بزرگ ت ــد بخشــی از چی ــراد می خواهن ــق آن، اف طب
خودشــان باشــند� پروژه هــای بــاز و اشــتراکی مســتلزم نیــاز یــک مشــارکت کننده 
ــک  ــه ی ــق ب ــال، حســی از تعل ــن ح ــاری اســت و در عی ــت و خودمخت ــه فردی ب



73 پیش زمینه

جامعه را نیز ایجاد می کند� 
قــدرت جمعــی حضــور در یــک جــای فیزیکــی هنــوز ظاهــرا در دهــة 2000، 
تنهــا راهــی بــود کــه افــراد را قدرتمندتــر می کــرد� جمع ســپاری، مفهومــی کــه 
ــا  بــه وســیلة جــف ُهــو بــه عنــوان »گرفتــن کاری کــه قبــال بــه طــور ســنتی ب
یــک عامــل مشــخص منصــوب می شــد و برون ســپاری آن بــه یــک گــروه بــزرگ 
از افــراد نامعیــن از مــردم در قالــب اعــالن عمومــی«، بــه یــک فکــر تجــاری مهــم 
ــی  ــه خوب ــه ب ــت ک ــده اس ــک پدی ــون ی ــوم اکن ــن مفه ــت� ای ــده اس ــل ش تبدی
)ویکی پدیــا(،  محتــوا  اشــتراکی  گنجینه هــای  ایجــاد  در  و  شــده  مســتند 
ــه  ــش ب ــة طرح های ــه هم ــس« ک ِ ــازی »تردل ــرکت تی شرت س ــوالت )ش محص
ــزار  ــل اب ــد )مث ــق شــده(، فکرهــای تجــاری جدی ــش خل ــة کاربران وســیلة جامع
ــل  ــی مســایلی مث ــل«( و حت ــد گمب ــر ان ــوپ« شــرکت »پروکت ــد دول ــت ان »کان
تغییــرات اقلیمــی )ابــزار »کالیمــت کلبوراتوریــوم« دانشــگاه »ام آی تــی«(، به کار 
مــی رود� آنچــه موفقیــت جمع ســپاری نشــان داده اســت ایــن اســت کــه وقتــی 
افــراد از یــک رفتــار مصرفــی ابرفردگرایانــه عبــور می کننــد و از »عــادت فکــری 
ــه »عــادت فکــری مــا« می رســند، یــک پویایــی قدرتمنــد شــده ظاهــر  مــن« ب
می شــود� به خصــوص، شــبکه های آنالیــن افــراد را دوبــاره بــا هــم جمــع 
ــی  ــل می ســازند: قدرت ــک قاعــدة قدیمــی متمای ــه ی ــاره ب ــد، آنهــا را دوب می کنن
ــا  ــن تنه ــکاری آنالی ــتراک گذاری و هم ــه اش ــرات ب ــود دارد� و اث ــداد وج در اع
ــن هــم انجــام  ــن کار در فضــای آفالی ــه جهــان مجــازی نمی شــود� ای محــدود ب
می شــود و تغییراتــی را در جهان هــای فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و مصرفــی 

ما ایجاد می کند� 

استفاده از اینترنت برای دست کشیدن از اینترنت
ــی و  ــی انگلیس ــه نیم ــت� او ک ــذاب اس ــخصیت ج ــک ش ــوپ ی ــیندی گال س
نیمــی چینــی اســت، منعکس کننــدة یــک امتــزاج بی همتــا و متنــوع دو جهــان 
ــارة  ــا ســیندی ممکــن اســت شــامل یــک مکالمــة عمیــق درب اســت� صحبــت ب
ــت  ــش از بیس ــوپ بی ــد� گال ــدن باش ــا دوی ــیدنی ی ــات، نوش ــتی، تبلیغ نوع دوس
ســال دارای یــک شــغل برجســته در کســب وکار برنــد و تبلیغــات بــوده اســت� در 
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ــه عنــوان  ــه گالــوپ ب ــان فعــال در عرصــة تبلیغــات نیویــورک ب ســال 2013، زن
»زن ســال« رای دادنــد� در ســال پــس از آن، او در اوج موفقیتــش، خودخواســته 
از مقــام ریاســت هیات مدیــرة آژانــس تبلیغاتــی »بی بــی اچ« اســتعفا داد� او هیــچ 
ــوع بحــران شــغلی میان ســالی نداشــت امــا می خواســت کاری متفــاوت انجــام  ن

بدهد؛ راهی را انتخاب کند که به تغییر جهان کمک کند�
ــا وارد  ــوپ تنه ــتیم، گال ــاب هس ــن کت ــتن ای ــال نوش ــا در ح ــه م ــی ک وقت
پنجاه ســالگی می شــود� او یــک مثــال زنــده اســت بــرای توضیــح اینکــه چگونــه 
ارزش هــای نســل هــزاره بــه هیــچ وجــه منحصــر بــه یــک گــروه ســنی مشــخص 
نیســت؛ افــراد پیرتــر یــا جوان تــر در همــان خصلت هــا و عادت هــای بــاز، 
ــه نســل هــزاره نســبت داده می شــود  ــودن را کــه اغلــب ب تعاملــی و اشــتراکی ب
ســهیم هســتند� او شــیفتة ایــن اســت کــه چطــور ایــن همــه اشــتیاق و انــرژی در 
مافیایــی،  جنگ هــای   - می شــود  ســرمایه گذاری  مجــازی  جهان هــای 
ــن  ــا همین طــور اســت و نشــانه اش ای ــر آن� واقع ــوک، زندگــی دوم و نظای فیس ب
اســت کــه آخریــن بــاری کــه راچــل بــا گالــوپ صحبــت می کــرد، مکالمــة آنهــا 
بــه ســوی »فارم ویــل« رفــت، یــک اپلیکیشــن »بــازی اجتماعــی« روی فیس بــوک 
ــر  ــون کارب ــال و 31 میلی ــر فع ــون کارب ــش از 81 میلی ــل 2010 بی ــه در آوری ک
روزانــه داشــت� هــر دوی آنهــا کنجــکاو بودنــد نســبت بــه اینکــه چــرا میلیون هــا 
ــا 1.2 درصــد جمعیــت جهــان، می خواهنــد یــک مزرعــة مجــازی را  نفــر، تقریب
اداره کننــد و بــه طــور میانگیــن روزی 20 تــا 25 دقیقــه وقــت اختصــاص 
ــا  ــا ی ــق باغچــه کدوتنبل ه ــری ای همچــون رتق وفت ــف کارگ ــه وظای ــد ب می دهن
ــا  ــن ب ــردن آنالی ــازی ک ــدة ب ــوران پدی ــال ف ــوپ در قب ــن� گال ــخم زدن زمی ش
قضــاوت از پیــش بــه ماجــرا نــگاه نمی کــرد و در عــوض، قصــد داشــت ســر درآورد 
ــرمایه گذاری  ــن س ــای آنالی ــه در فض ــردم را ک ــالش م ــتیاق و ت ــور اش ــه چط ک
ــوپ،  ــات گال ــان کلم ــا هم ــه، ب ــرد ک ــه کار ب ــی ب ــد در جای ــود را می توان می ش

»جهان یک جای بهتر شود«�
ــا اســکات ِهیفرَمــن، یکــی از ســه بنیان گــذار شــرکت »میــت آپ«،  گالــوپ ب
موافــق اســت کــه خطــی محــو و نامشــخص بیــن جوامــع آنالیــن و آفالیــن در 
حــال ظهــور اســت� بیــش از 2.5 میلیــون نفــر در سرتاســر جهــان هــر مــاه بــه 
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ــزار  ــش از دو ه ــد و بی ــخ می دهن ــت آپ« پاس ــایت »می ــای وب س ــواع دعوت ه ان
گــروه محلــی، از مــادران در خانــه مانــده تــا صاحبــان کســب وکارهای کوچــک تــا 
ــرار  ــره برق ــه چه ــره ب ــاط چه ــم ارتب ــا ه ــر روز ب ــاده روی، ه ــگاه های پی باش
ــا  ــم ت ــت اســتفاده می کنی ــا از اینترن ــد: »م ــح می ده ــن توضی ــد� هیرفرم می کنن
ــت ویکمی را  ــرن بیس ــی ق ــة مدن ــمی از جامع ــیم و قس ــت بکش ــت دس از اینترن

شکل بدهیم�«
در ســال 2006، چندیــن ســال بعــد از اینکــه گالــوپ شــرکت »بی بــی اچ« را 
ــای  ــه نیت ه ــم هم ــور می توان ــرد: »چط ــدا ک ــودش را پی ــدة خ ــرد، ای ــرک ک ت
خــوب را کــه بیشــتر مــا بــه طــور روزانــه دنبــال می کنیــم، بــه عنــوان بزرگ تریــن 
ــه، یــک جــا جمــع کنیــم و  ــرار نگرفت ــرداری ق منبــع طبیعــی کــه مــورد بهره ب
آنهــا را بــه صــورت فعالیت هایــی مشــترک درآوریــم؟« گالــوپ نیــز مثــل کریــس 
هیــوز در مبــارزات انتخاباتــی اوبامــا، می دانســت بایــد ابتــکار عمــل خــود را بــه 
کاری مفــرح تبدیــل کنــد و از »عامــل مــالل آوری کــه باعــث خمیــازه ســایرین 
می شــود« اجتنــاب کنــد و ایــن کار را بــا اضافــه کــردن میــزان مفیــدی از آنچــه 
کــه خــودش بــه آن »اشــتراک عمــل رقابتــی« می گویــد انجــام بدهــد� او 
وب ســایت IfWeRanTheWorld�com را در اوایــل ســال 2010 راه انــدازی کــرد� ایــن 
وب ســایت اساســا یــک پــروژه جمع ســپاری اســت بــر مبنــای اصولــی مشــابه بــا 
اصــول وب ســایت های تامیــن مالــی ُخــرد همچــون »کیــوا« یــا »کیک اســتارتر«� 
ــد  ــالش می کنن ــی ت ــبکه های اجتماع ــا ش ــرد ب ــی خ ــن مال ــایت های تامی وب س
کــه پــول الزم بــرای انجــام یــک پــروژه را از افــراد زیــادی کــه در ایــن شــبکه ها 
ــا  ــزرگ را ب حاضــر هســتند جمــع کننــد� مــردم راغــب هســتند کــه کارهــای ب
ــه قــول  ــا کارهــای ُخــردی کــه ب ــد، یعنــی ب برداشــتن قدم هــای کوچــک بردارن
گالــوپ »می توانــد پرش هــای تقریبــا بــزرگ را بــه همــراه داشــته باشــد«� وقتــی 
ــارت را  ــن عب ــه ای ــود ک ــته می ش ــما خواس ــوید، از ش ــایت می ش ــه وارد وب س ک
ــک  ــا ی ــوپ ب ــن ��� �« گال ــردم، م ــان را اداره می ک ــن جه ــر م ــد: »اگ ــل کنی کام
ــی  ــد� »جال ــن وب ســایت کار می کن ــه چطــور ای ــد ک ــال ســاده شــرح می ده مث
ــان را اداره  ــن جه ــر م ــود: اگ ــر ش ــن پ ــل ای ــزی مث ــا چی ــد ب ــی می توان خال
ــرم  ــد�« روی پلتف ــیر کن ــا را س ــا بی خانمان ه ــاختم ت ــی می س ــردم، باغ می ک
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»اگــر مــا جهــان را اداره می کردیــم«، کاربــر و جامعــة مجــازی کمــک می کننــد 
کــه هــدف بــه کارهایــی خــرد تبدیــل شــود کــه دوســتان، خانــواده، همســایگان، 
ــه  ــا کســانی کــه کامــال غریبــه هســتند، بتواننــد ب تجــار، ســتاره های مشــهور ی
تکمیــل آن کمــک کننــد� همان طــور کــه گالــوپ در مصاحبــة اخیــرش بــا مجلــة 
»وایــرد« توضیــح داده، »یــک شــخص ممکــن اســت در کار امنیــت زمیــن کمــک 
کنــد، یــک نفــر دیگــر ممکــن اســت یــک قلمســتان را قانــع کنــد کــه بذرهــا را 
اهــدا کنــد، یــک نفــر دیگــر ممکــن اســت یــک طــراح گرافیــک را بشناســد بــا 
ــرای درســت کــردن بروشــور تبلیغاتــی، مشــارکت کنندة دیگــر  زمــان و عالقــه ب
می توانــد آنهــا را چــاپ کنــد، در عیــن حالــی کــه داوطلبــان می کارنــد، برداشــت 
ــه  ــن اســت ک ــره�« چشــم انداز او ای ــد و غی ــع می کنن ــالت را توزی ــد و غ می کنن
ــوگل  ــه »گ ــود ب ــل ش ــد« تبدی ــان را اداره می کردی ــما جه ــر ش ــایت »اگ وب س

کارها«�
گالــوپ بــه خاطــر ســال هایی کــه در تبلیغــات گذرانــده، به خوبــی آگاه اســت 
کــه مــردم در جســتجوی جاهــای جدیــدی هســتند کــه فردگرایــی خودشــان را 
ــه اینکــه انجــام دادن  ــد ب ــاور شــدیدی دارن نشــان دهنــد امــا همچنیــن همــه ب
کارهــا بــا هــم، قــدرت فوق العــاده ای در بهتــر کــردن جامعــه دارد� مشــکلی کــه 
ــن  ــه بی ــت ک ــی اس ــکاف عمیق ــرده، ش ــی ب ــه آن پ ــیر ب ــن مس ــوپ در ای گال
ــتراکی  ــه کار اش ــز ب ــکاف هرگ ــن ش ــده و ای ــاد ش ــوب ایج ــردی خ ــای ف نیت ه
تبدیــل نمی شــود� »مــن مــدام در پــی ایــن هســتم کــه چیزهــا اتفــاق بیفتنــد و 
ــه  ــرادی ک ــال اف ــی دارم در قب ــل کم ــم، تحم ــادق باش ــال ص ــم کام ــر بخواه اگ
ــد  ــز کاری نمی کنن ــا هرگ ــرمی دهند ام ــه س ــد و نال ــق می زنن ــا ن ــارة چیزه درب
ــن  ــد: »م ــد می کن ــم تایی ــوپ ه ــی گال ــا حت ــد�« ام ــر دهن ــت را تغیی ــه وضعی ک
فقــط می توانــم یــک مقصــر مثــل افــراد دیگــر باشــم� بعــد از خوانــدن روزنامــة 
ــن وحشــتناک اســت�  ــم اوه خــدای مــن، ای ــا خــودم می گوی ــورک تایمــز، ب نیوی
ــم و آن لحظــه می گــذرد  بایــد کاری برایــش انجــام بدهــم� صفحــه را ورق می زن

و فراموش می شود�«
وب ســایت »اگــر مــا جهــان را اداره می کردیــم« اولیــن روزهــای خــود را بــه 
ــادی از  ــیار زی ــای بس ــم حمایت ه ــاال ه ــن ح ــوپ همی ــا گال ــرد، ام ــر می ب س
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ــم«،  ــان را اداره می کردی ــا جه ــر م ــت� »اگ ــرده اس ــت ک ــان دریاف ــر جه سرتاس
مثــل میــت آپ، لینوکــس، مای بــو و کلیک ورکــرز بخشــی از ایجــاد دوبــارة 
ــه تنهــا از طریــق فعالیت هــای محلــی، بلکــه از راه زیرســاخت  ــط جامعــه، ن رواب
وســیع جهانــی اینترنــت اســت� از ایــن لحــاظ، مفهــوم »همســایه« و »جامعــه« در 
حــال بازتعریــف و گســترش اســت چراکــه نســل »مــن« در حــال جایگزین شــدن 

با نسل »ما« است� 

اتصال مجدد فراتر از مصرف گرایی
در 29 ژوئــن ســال 2009، برنــارد مــداف در برابــر قاضــی دنــی چیــن از ناحیه 
قضایــی نیویــورک ایســتاد و بــه دلیــل یــازده مــورد جرمــی کــه انجــام داده بــود، 
ــدان، یعنــی بیشــترین مجــازات کــه امــکان داشــت، محکــوم  ــه 150 ســال زن ب
شــد� جــرم بدنــام مــداف ایــن بــود کــه از طریــق بــازی پانــزی 65 میلیــون دالر 
پــول بــه جیــب زده بــود کــه بیشــترین تقلــب در ســرمایه گذاری بــه وســیلة یــک 
نفــر شــناخته می شــد� امــا در عیــن اینکــه کارهــای مــداف مشــمئزکننده بــود و 
مجازاتــی کــه بــرای آن تعییــن شــده بــود حــق او بــود، همــة مــا از برخــی لحــاظ 

بخشی از یک بازی بزرگ تر پانزی و قربانیان آن هستیم� 
دویســت ســال آخــر رشــد صنعتــی یــک بــازی پانــزی بــوده اســت� مــا منابــع 
طبیعــی را بــا اشــتهای خیلــی زیــاد مصــرف کرده ایــم، گازهــای ســمی را در جــّو 
خودمــان رهــا کرده ایــم و محصوالتــی بــی ارزش ســاخته ایم کــه بســیار از آنچــه 
ــای  ــدام چیزه ــا م ــد� در اصــل، م ــه دارن ــا باشــند فاصل ــد شایســته وجــود م بای
زیــادی را گرفته ایــم بــدون اینکــه چیــزی بدهیــم یــا حتــی همان هایــی را هــم 
کــه گرفته ایــم بازپــس بدهیــم� عواقــب ایــن کار را دیگــر نمی شــود بــا 
ــرش  ــر ف ــده« زی ــکار مصرف کنن ــا »ان ــرال« ی ــه لیب ــل »توطئ ــی مث اصطالحات
ــه  ــم چ ــر بگیری ــوس آرام را در نظ ــه در اقیان ــرة زبال ــا جزی ــه م ــرد� چ ــان ک پنه
ــا عادت هــای  ســقوط اقتصــادی در ســال 2008 را، مــا در خواهیــم یافــت کــه ب
ــم�  ــارج کنی ــه ســرپناه خــود را از مســیرش خ ــث شــده ایم ک مخــّرب خــود باع
همان طــور جــو رام، فیزیــک دان و متخصــص اقلیــم، می گویــد، »مــا راهــی بــرای 
بــاال بــردن اســتانداردهای زندگــی خــود ایجــاد کرده ایــم کــه احتمــاال نمی توانیــم 
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ــن  ــد از ای ــما می توانی ــم� ش ــظ کنی ــان حف ــرای فرزندان م ــتانداردها را ب ــن اس ای
ثــروت کــه بــا رفتارهــای نامطلــوب خــود درســت کرده ایــد بهره منــد شــوید� امــا 
ایــن ثــروت در واقــع یــک ســقوط اســت ��� ثــروت واقعــی چیــزی اســت کــه شــما 
ــز از آن  ــا نی ــا آنه ــد ت ــذار کنی ــز واگ ــران نی ــه دیگ ــی ب ــه طریق ــد آن را ب بتوانی

بهره مند شوند�«
بحران هــای اقتصــادی زیســت محیطی مــا کــه بــا یکدیگــر برخــورد کرده انــد 
می تواننــد یــا به عنــوان دو مشــکل مجــّزا دیــده شــوند یــا به عنــوان تخریب هایــی 
ــک  ــوان ی ــا به عن ــد ی ــنگینی انداخته ان ــایه س ــا س ــی م ــه برزندگ ــه ک چندالی
ــک  ــی اول ی ــت کردن ــر درس ــد، »ه ــو می گوی ــه پیکاس ــور ک ــت� همان ط فرص
ــاد  ــرای ایج ــادی ب ــای اقتص ــدرت بازاره ــاهد ق ــا ش ــت«� م ــردن اس ــب ک تخری
ــای  ــازد گام ه ــادر می س ــا را ق ــه م ــتیم ک ــادی هس ــهیالت زی ــات و تس امکان
ــم� در  ــی برداری ــتانداردهای زندگ ــوآوری و اس ــه ن ــیدن ب ــاده ای در رس خارق الع
ــا  ــا وجــود دارد� اگــر م ــرای نفــع شــخصی و بق ــل انســانی ب ــن کار، می مرکــز ای
ــه ســوی ارتباطــات اجتماعــی و بقــای  ــاد ب ــرژی را از مصــرف زی بتوانیــم ایــن ان
ســیارة زمیــن هدایــت کنیــم، ممکــن اســت بتوانیــم خطاهــای گذشــته خــود را 
جبــران و مســیر آنهــا را برعکــس کنیــم� مــا وقتــی کــه از مصرف گرایــی می گذریم 
ــردی و  ــارة ف ــم، نمونه هــای جــذاب کشــف دوب ــدم می گذاری ــر از آن ق ــه فرات و ب
اجتماعــی معنــی و اتصــال دوبــارة آدم هــا بــا هــم را می بینیــم� دکتریــن قدیمــی 
مصــرف کــه توســط مبلغــان شــرکتی مثــل ادوارد برنیــز به دقــت پیــاده و کنتــرل 
شــده بــود، درون نســلی کار می کــرد کــه اکنــون بــه طــور بنیــادی از بیــن رفتــه 
اســت� فصــل آینــده ســازوکار اقتصــادی و اجتماعــی جدیــد و نویددهنــده ای بــرای 
موازنــة نیازهــای فــردی بــا نیازهــای اجتماعــی مــا و نیازهــای ســیارة مــا معرفــی 

می شود� سازوکاری که آن را مصرف اشتراکی می نامیم� 



فصل دوم

برآمدن امواج
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4
ظهور مصرف اشتراکی

  چــرا ايــن  طــور اســت كــه مــا زمــان زيــادي را صــرف مي كنيــم تــا بــه بچه هــا 
يــاد بدهيــم چطــور اسباب بازي هايشــان را بــه خوبــي بــا هــم بــه اشــتراك بگذارنــد 
ــخت  ــنگين و س ــي س ــتن مفهوم ــتراك گذاش ــه اش ــاالن، ب ــورد بزرگس ــي در م ول
و ديگــر مكان هــاي  پارك هايمــان، مدارس مــان  مي شــود؟ مــا جاده هايمــان، 
ــاي  ــر حوزه ه ــي دور ديگ ــي خط ــم ول ــتراك مي گذاري ــه اش ــم ب ــا ه ــي را ب عموم
ــب يــك جامعــه  ــا در قال زندگي مــان، مثــل داشــته هاي شــخصي مان مي كشــيم� م
ــا،  ــاختارهاي تعاوني ه ــته ايم: س ــم داش ــتن را از قدي ــتراك گذاش ــه اش ــوع ب ــه ن س
اشــتراكي و گروهــي� خــود ايــن كلمــات پــر از انگ هــا و اشــارات نامطبــوع هســتند� 
ــاري  ــم خصوصــي و خودمخت ــردي، حري ــا آزادي هــاي ف ــا مي ترســيم اينه شــايد م

شخص ما را از هم بپاشند� 
ــن،  ــرة زمي ــات ك ــمندانه ترين مخلوق ــي از هوش ــه يك ــد ب ــط باي ــا فق ــا م ام
ــيوه را  ــن دو ش ــم اي ــه مي تواني ــم ك ــا ببيني ــم ت ــگاه كني ــاي پوزه بطــري ن دلفين ه
بــا هــم داشــته باشــيم� ايــن دلفين هــا مثــل ديگــر پســتانداران، وقتــي كــه ماهــي 
شــكار مي كننــد يــا از يكديگــر مراقبــت مي كننــد، داراي رفتــار همــكاري و تشــريك 
ــب خانواده هــاي شــش  ــه صــورت دســته هايي در قال مســاعي هســتند� دلفين هــا ب
تــا ده  عــددي زندگــي مي كننــد� امــا در آب هــاي آزاد اقيانــوس اطلــس يــا اقيانــوس 
ــا  ــق ي ــراي دقاي ــت )ب ــور موق ــه ط ــا ب ــته از آنه ــن دس ــت چندي ــن اس آرام، ممك
ســاعت هاي زيــادي( بــه يكديگــر بپيوندنــد تــا بــا هــدف »خوراك رســاني مشــترك« 
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آســان، گروه هــاي بزرگ تــر صــد عــددي يــا حتــي گاهــي بيــش از هــزار عــددي را 
ــد،  ــي را مي گيرن ــزرگ ماه ــه ب ــك گل ــرف دور ي ــه ط ــا از هم ــد� آنه ــكيل دهن تش
ــاي خــود  ــد، از بدن ه ــه گاو را محاصــره مي كنن ــك گل ــه ي ــي ك ــل گاوچران هاي مث
نــر بــزرگ نعره هايــي  بــه عنــوان ديــوار اســتفاده مي كننــد و دلفين هــاي 
ــروه  ــن گ ــد� اي ــاوزان حفاظــت كنن ــر متج ــود را در براب ــد خ ــه بتوانن مي كشــند ك
ــد�  ــار مي كنن ــگ گرفت ــة تن ــك حلق ــا را در ي ــد و آنه ــا را محاصــره مي كنن ماهي ه
ســپس زيــر يــا درون ايــن حلقــه شــيرجه مي زننــد تــا بــه ســادگي آنهــا را بگيرنــد� 
ــي از  ــي يك ــه وقت ــن ك ــه اي ــد، از جمل ــم دارن ــري ه ــاي ديگ ــا تكنيك ه دلفين ه
ــام  ــن كار انج ــوري اي ــد، ط ــه مي كنن ــا حمل ــته ماهي ه ــه دس ــا ب ــاي آنه بزرگ تره
ــار  ــه در انتظ ــري ك ــاي جوان ت ــراي ماهي ه ــد ب ــم باش ــه اي ه ــه مدرس ــود ك مي ش
ــه  ــر چ ــت: ه ــان اس ــكاري هم ــول هم ــواره اص ــا هم ــتند� ام ــاني هس خوراك رس
دلفين هــاي بيشــتري در يــك دســته باشــد، گرفتــن ماهــي آســان تر و ســود فــردي 

و جمعي آنها بيشتر است� 
ــاي همــكاري گروهــي  ــوان الگوه ــه عن ــاي پوزه بطــري ب ــه دلفين ه ــا ب ــر م  اگ
نــگاه كنيــم، مي بينيــم كــه در تقليــد از آنهــا بدتــر عمــل مي كنيــم� آنهــا از مزيــت 
شــبكه هاي فشــرده قــوي )خانواده هايشــان( و شــبكه هاي بــاز روابــط ضعيــف 
)دســته هاي ديگــر دلفين هــا( بهره منــد هســتند� بــا بــه هــم پيوســتن و كنــار هــم 
گذاشــتن نيروهــا، يــك گلــه دلفيــن بــه شــيوه اي وظايــف خــود را انجــام مي دهــد 
و مســائل خــود را حــل مي كنــد كــه انجــام و حــل آنهــا بــراي يــك دلفيــن تنهــا 
ــا را  ــد و دلفين ه ــق براني ــا قاي ــوس ب ــما در اقيان ــر ش ــت� و اگ ــور اس غيرقابل تص
ــد،  ــاال مي پرن ــان ب ــر قايق ت ــا دوروب ــد ي ــنا مي كنن ــوس ش ــه در اقيان ــد ك ببيني
خواهيــد ديــد كــه رفتــار گروهــي آنهــا باعــث تضعيــف خودمختــاري آنهــا نمي شــود� 

آنها دو نياز اساسي ما را برآورده مي كنند: آزادي فردي و امنيت جمعي�
ــا  ــديم ت ــع مي ش ــم جم ــم؛ دو ه ــار مي كردي ــا رفت ــل دلفين ه ــا مث ــا قرن ه م
آنچــه را نيــاز داريــم بــه دســت آوريــم و دسترســي بــه غــذا، زميــن و ديگــر منابــع را 
بــا هــم بــه اشــتراك مي گذاشــتيم� قدمــت اجــداد پارينه ســنگي مــا در عصــر آهــن 
ــا  ــه ي ــكل قبيل ــه ش ــته هايي ب ــان ها در دس ــد و انس ــال مي رس ــا س ــه ميليون ه ب
گروه هايــي تقســيم مي شــدند كــه تقريبــا بيــن 25 تــا صــد نفــر جمعيــت داشــتند� 
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ايــن گروه هــا بــا جمــع آوري گياهــان و شــكار حيوانــان وحشــي بــه صــورت گروهــي 
زنــده مي ماندنــد� مثــل دلفين هــا، شــانس دســتيابي بــه غــذا وقتــي كــه قبيلــه بــه 
صــورت اشــتراكي بــه جســتجو و شــكار مي رفــت، باالتــر بــود� در پــي هــر شــكار، 
ــود در آن ســهم  ــروه ب ــه مي شــد و هــر كســي كــه در گ گوشــت شــكار قطعه قطع
داشــت� تالش هــاي مشــترك در دوران تاريــخ ثبت شــده هــم ادامــه يافــت� 
ــزارآالت، ســاختن انبــار علوفــه و  ــه اشــتراك گذاشــتن اب ــراي ب كشــاورزان بابلــي ب
طويلــه، برداشــت غــالت و حتــي دفــاع از زمين هايشــان، بــه يكديگــر متكــي بودنــد� 
ــه  ــودن )يعنــي ايــن كــه  مــردم ب ــد كــه ايــن چندجانبــه ب انسان شناســان معتقدن
يكديگــر كمــك كننــد( و معاملــه بــه مثــل )يعنــي بــه هــم بگوينــد: »مــن امــروز از 
ــه  ــود ك ــث مي ش ــده«( باع ــت ب ــن گوش ــه م ــردا ب ــو ف ــرم، ت ــت مي گي ــو گوش ت
ــكاري  ــة هم ــك پاي ــوان ي ــه عن ــوند و ب ــل ش ــم متص ــه ه ــّدت ب ــه ش ــان ها ب انس

انساني عمل كند و اساس وجود ما باشد� 
ــكاري در اوان  ــي، روي هم ــد آمريكاي ــناس رش ــك روان ش ــلو، ي ــكل توماس ماي
كودكــي تحقيــق كــرده اســت� وقتــي نوزادانــي كــه در ســن 14 ماهگــي قــرار دارنــد 
يــك فــرد بزرگســال را مي بيننــد )حتــي كســي را كــه همــان موقــع ديده انــد( كــه 
نيــاز بــه بــاز كــردن يــك در دارنــد چــون دست هايشــان پــر اســت، آنهــا فــورا ســعي 
ــه  ــان، ب ــالگرد تولدش ــن س ــي اولي ــوزادان در حوال ــد� ن ــك كنن ــه او كم ــد ب مي كنن
ــر  ــد� و اگ ــم كرده ان ــد گ ــر مي كنن ــاالن تظاه ــه بزرگس ــد ك ــاره مي كنن ــيائي اش اش
شــما چيــزي را جلــوي يــك كــودك دو ســاله بيندازيــد، او بــه احتمــال زيــاد آن را 
بــراي شــما برمــي دارد� توماســلو در آخريــن كتابــش بــه نــام »چــرا مــا بــه هــم كمك 
مي كنيــم؟« اســتدالل مي كنــد كــه رفتارهــاي همدالنــه و همكارانــه از ســوي 
ــد�  ــام نمي رس ــه انج ــاداش ب ــار پ ــا انتظ ــا ب ــود ي ــوزش داده نمي ش ــاالن آم بزرگس
كــودكان بــه طــور طبيعــي اجتماعــي و داراي حــس همــكاري هســتند� امــا تــا ســن 
ســه ســالگي، كــودكان شــروع بــه شــكل دادن »هنجارهــاي اجتماعــي« بــه وســيلة 
ــك  ــران در ي ــه چطــور ديگ ــن ك ــي از اي ــه، نگران ــن مرحل ــد� در اي ــگ مي كنن فرهن
ــع  ــا مان ــد ي ــب كن ــي را ترغي ــد كار جمع ــد، مي توان ــاوت مي كنن ــا را قض ــروه آنه گ
ــه  ــراي ب ــه ب ــي ك ــا را از گزينه هاي ــل آنه ــه مث ــه ب ــال معامل ــود� احتم ــن كار ش اي
ــه اشــتراك گذاشــتن دارايي هــا  ــع مي كنــد و آنهــا ب ــد مطل اشــتراك گذاشــتن دارن
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خــود را بــا كودكــي كــه همــان زمــان بــا آنهــا خــوب رفتــار مي كند، بــا ســخاوتمندي 
بيشــتري انجــام مي دهنــد� توماســلو همچنيــن معتقــد اســت كــه گونــة انســاني يــك 
رگــه شــخصيتي خودخــواه دارد و »حــس همــكاري و كمــك بــه ديگــران، همان طــور 

كه قبال بوده، بر يك بنياد منفعت جويانه بنا شده است«�
ــدازه فردي شــده  طــي 50 ســال گذشــته، كــودكان در يــك جامعــه بيــش از ان
بــزرگ شــده اند� بنابرايــن تجعــب آور نيســت كــه ســوية خودخــواه ذاتــي كــودكان بــر 
ــه  ــت ب ــه دس ــور عادالن ــه ط ــد ب ــه مي خواه ــان ك ــي و اجتماعي ش ــار طبيع آن رفت
ــش ممكــن اســت  ــن گراي ــروزه اي ــا ام ــدازد� ام ــد،  ســايه بين اشــتراك گذاشــتن بزن
تغييــر كنــد� طــي چنديــن ســال گذشــته، يــك انقــالب قدرتمنــد، امــا هنــوز خاموش 
همــكاري ظهــور كــرده و از طريــق نظام هــاي فرهنگــي، سياســي و اقتصــادي در حال 
ــه  ــع ب ــور ارزش مناب ــه چط ــم ك ــاد مي گيري ــاره ي ــا دوب ــت� م ــن اس ــتاب گرفت ش
ــم  ــه روشــي انجــام دهي ــن كار را ب ــم و اي ــاز را ايجــاد كني اشتراك گذاشته شــده و ب
ــوازن وجــود داشــته باشــد�  ــر ت ــع شــخصي و مزيــت جامعــة بزرگ ت كــه بيــن مناف
مــردم مي تواننــد بــدون از دســت دادن خودمختــاري يــا هويــت فــردي خــود بــا هــم 
مشــاركت كننــد� همان طــور كــه نيــل گوِرنفلــو، موســس جامعــة آناليــن »شــيربل« 
ــد  ــع مي توانن ــد، »جوام ــتراك گذاري« در انگليســي(، مي گوي ــل اش ــي »قاب ــه معن )ب
بــه مــردم كمــك كننــد كــه بــه كســي بيــش از يــك فــرد تبديــل شــوند� بــه عبــارت 

ديگر، ما از يك »فردگرايي اشتراكي« بهره مي بريم�«
تعــداد روزافزونــي از افــراد نســل هــزاره بــا مصــرف اشــتراكي بــزرگ شــده اند� در 
ــتراكي  ــكال مصــرف اش ــياري از اش ــاركت در بس ــراي مش ــاز اســت ب ــه ني ــي ك حال
كمــي مــخ اينترنــت باشــيد، نــه الزم اســت كــه يــك خــوره فنــاوري يــا اســتاد رايانــه 
ــزرگ زندگــي كنيــد� مســلما، از  ــه حتــي الزم اســت كــه در يــك شــهر ب باشــيد،  ن
ــا  ــه دني ــي« ب ِ ــل »اي ب ــايت هايي مث ــه وب س ــاد ب ــورت معت ــه ص ــه ب ــي ك توده هاي
آمده انــد )21 درصــد از همــة كاربــران اينترنــت بــاالي 50 ســال ســن دارنــد( گرفتــه 
ــاي اســتفاده  ــه پاياپ ــات معامل ــه بيش ازپيــش از خدم ــاي نســل ايكــس ك ــا آدم ه ت
ــي، در  ــاي جمعيت ــا و گروه ه ــي از خرده فرهنگ ه ــف متنوع ــا طي ــردم ب ــد، م مي كنن

حال مشاركت در انواع مختلف مصرف هستند�
دو شــيوه متمايــز بــراي دســت زدن بــه مصــرف اشــتراكي هســت كــه هــر كــدام 
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ــك  ــش ي ــد نق ــاوت اســت� شــما مي تواني ــراد متف ــاوت و اف داراي خواســته هاي متف
ــه اشــتراك  ــراي اجــاره دادن، ب ــي ب ــردن دارايي هاي ــم ك ــا فراه ــده« را ب »فراهم كنن
گذاشــتن يــا قــرض دادن، بــازي كنيــد� يــا مي توانيــد نقــش يــك »كاربــر« را بــازي 
كنيــد كــه محصــوالت و خدمــات در دســترس را مصــرف مي كنيــد� برخــي از 
مشــاركت كنندگان مي خواهنــد هــر دو شــيوه را انتخــاب كننــد، امــا ديگــران ممكــن 
اســت بــا يكــي از دو ســوي طيــف راحــت باشــند� مشــاركت كننده اي كــه مي خواهنــد 
ــل  ــايت هايي مث ــق وب س ــتفاده اش از طري ــاس بالاس ــا اجن ــودرو ي ــاره دادن خ از اج
»زيلــوك« يــا »ريلــي رايــدز« پــول دربيــاورد، بــه احتمــال زيــاد انگيــزه متفاوتــي از 
»كاربــر«ي دارد كــه ايــن مــوارد را اجــاره مي كنــد� بــه طــور مشــابه، كســي كــه در 
ــايت هاي  ــك وام روي وب س ــق ي ــرمايه از طري ــت س ــاالي برگش ــرخ ب ــتجوي ن جس
ــك  ــل ي ــي از دالي ــل متفاوت ــراي دالي ــت، ب ــا« اس ــل »زوپ ــي مث ــي اجتماع وام ده

قرض گيرنده كه نياز به پول دارد دست به اين كار مي زند� 
برخــي از مصرف كننــدگان اشــتراكي نگاهــي رو بــه جلــو دارنــد و از نظــر 
اجتماعــي مثبت انديشــند، امــا ديگــران افــرادي هســتند كــه بــر اثــر يــك اضطــرار 
عملــي در جســتجوي راهــي جديــد و بهتــر بــراي انجــام دادن كارهــا هســتند� ايــن 
اضطــرار عملــي ممكــن اســت ذخيــره كــردن پــول و زمــان باشــد يــا دسترســي بــه 
بهتــر بــه خدمــات، پايدارتــر بــودن يــا ايــن كــه امــكان روابــط نزديك تــر بــا افــراد را 
بــه جــاي روابط شــان بــا برندهــا فراهــم كنــد� در بيشــتر مــوارد، كســاني كــه دســت 
ــه اي  ــه دوآتش ــن و خيرخواهان ــاي خوش بي ــد، آدم ه ــتراكي مي زنن ــرف اش ــه مص ب
ــع شــخصي  ــاي ســرمايه داري و مناف ــه اصــول بازاره ــه شــدت ب ــوز ب نيســتند و هن
ــا فرهنــگ  ــاب خــود، »از ضــد فرهنــگ ت ــر در كت ــِرد تيون ــد� ف ــاد دارن ــي اعتق خيل
ســايبر«، مجســم  كــرده اســت كــه شــهروندان دنيايــي را ميــل دارنــد كــه در آن »هــر 
فــرد بتوانــد طبــق منافــع خــود عمــل كنــد و در همــان زمــان، يــك فضــاي اجتماعي 

يكپارچه را ايجاد كند كه در آن،  ما »همه يك پيكرة واحد« باشيم�«

سه نوع نظام مصرف اشتراكي
تجــارت بــر مبنــاي معاوضــه ارز، بانــك داري زمــان، سيســتم هاي تجــارت معاوضة 
محلــي، مبادلــة پاياپــاي، اجــارة اجتماعــي، واحدهــاي پولي شــخصي، اشــتراك گذاري 
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زميــن، معاوضــة لبــاس، اشــتراك گذاري اســباب بازي، فضــاي كاري مشــترك، 
مســكن مشــترك، كار مشــترك، كوچ ســرفينگ، بــه اشــتراك گذاري خــودرو، تاميــن 
ــه  ــردن بچــه ب ــذا،  ب ــه اشــتراك گذاري رانندگــي، تعاوني هــاي غ ســرماية جمعــي، ب
مدرســه بــه صــورت مشــترك، اجاره هــاي شــخصي و فهرســتي كــه ادامــه دارد، همــه 
مثال هايــي از مصــرف اشــتراكي هســتند� برخــي از ايــن مــوارد ممكــن اســت هميــن 
ــه شــدن  ــش تجرب ــه در حــال افزاي ــا هم ــه،  ام ــنا باشــند و برخــي ن ــم آش حــاال ه
هســتند� بــا ايــن كــه ايــن مثال هــا بــا مقيــاس، ميــزان بــه بلــوغ رســيدن و اهدافــي 
ــوند:  ــته بندي ش ــام دس ــه نظ ــورت س ــه ص ــد ب ــد، مي توانن ــاوت كار مي كنن متف
نظام هــاي خدمــات محصــول، بازارهــاي توزيــع مجــدد و نيــز ســبك زندگــي 

اشتراكي� 
دربــارة نظام هــاي خدمــات محصــول بايــد گفــت كــه تعــداد روزافزونــي از افــراد 
ــا پيشــينه هاي مختلــف و بــا ســنين متفــاوت در حــال حركــت كــردن بــه ســوي  ب
ذهنيتــي خــاص از مصــرف هســتند كــه باعــث مي شــود بــراي مزايــاي يــك محصــول 
ــه صــورت تمــام و عيــار مالــك آن  ــد، بــدون ايــن كــه نيــازي باشــد ب پــول بپردازن
محصــول باشــند� ايــن خصلــت، پايــه نظام هــاي خدمــات محصــول اســت كــه صنايــع 
ســنتي را بــر پايــه مدلــي از مالكيــت خصوصــي فــردي،  در دســترس قــرار مي دهــد� 
ــك  ــدن ي ــته ش ــتراك گذاش ــه اش ــات ب ــول، خدم ــات محص ــام خدم ــك نظ در ي
محصــول كــه تحــت مالكيــت شــركت اســت در ميــان افــراد مختلــف ارائــه مي شــود، 
ــه وســيله اشــخاص  ــا محصوالتــي كــه تحــت مالكيــت اشــخاص مختلــف اســت ب ي
اجــاره مي شــود� ايــن نظام هــا مي تواننــد عمــر اســتفاده از يــك محصــول را افزايــش 
ــه  ــه ب ــي ك ــه محصوالت ــن اســت ك ــا اي ــن نظام ه ــا مشــهود اي ــد� يكــي از مزاي دهن
وســيله اشــخاص بــه مالكيــت درمي آينــد و ميــزان اســتفاده از آنهــا محــدود اســت، 
ــزان  ــد مي ــه مي توان ــوند ك ــتراك گذاري مي ش ــات اش ــوع خدم ــك ن ــن ي جايگزي
بهره گيــري از محصــول را افزايــش دهنــد� فايــده ايــن نظام ها بــراي اســتفاده كنندگان 
دوســطحي اســت؛ از يــك ســو، موانعــي كــه در مالكيــت وجــود دارد، مثــل هزينــه 
نگهــداري،  تعميــرات و بيمــه برداشــته مي شــود و از ســوي ديگــر، وقتــي كــه روابــط 
مــا بــا محصــوالت از مالكيــت بــه اســتفاده تغييــر مي كنــد، گزينه هايــي كــه نيازهــاي 
ــدان  ــا فرزن ــذا ي ــت، كار، غ ــراي ســفر، فراغ ــا ب ــواه نيازه ــد، خ ــع مي كنن ــا را مرتف م
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باشد، افزايش مي يابد� 
كاالهــاي  كــه  كرده انــد  فراهــم  را  امــكان  ايــن  اجتماعــي  شــبكه هاي 
استفاده شــده اي كــه ديگــر مــورد نيــاز صاحبان شــان نيســتند، دوبــاره بــراي مصــرف 
بــه ســوي كســاني توزيــع شــوند كــه بــه آنهــا نيــاز دارنــد� ايــن امــكان، دوميــن مــدل 
مصــرف اشــتراكي را كــه بازارهــاي توزيــع مجــدد باشــد امكان پذيــر ســاخته اســت� 
ــن  ــگان بي ــال راي ــا كام ــدل مصــرف اشــتراكي، كااله ــن م ــاي اي در برخــي از بازاره
افــراد بازتوزيــع مي شــود يــا ايــن كــه بــازار بــه صــورت تركيبــي از كاالهــاي رايــگان 
ــا و  ــا كتاب ه ــده ت ــاي استفاده ش ــا از لباس ه ــن كااله ــت� اي ــي اس ــاي پول و كااله
ــب معاوضــه بيــن كســاني  ــا و كاالهــاي مشــابه را شــامل مي شــود� اغل دي وي دي ه
انجــام مي شــود كــه بــراي يكديگــر غريبــه هســتند امــا گاهــي بــازار باعــث مي شــود 
ــند�  ــل مي شناس ــر را از قب ــه همديگ ــرد ك ــورت بگي ــاني ص ــن كس ــه بي ــه معاوض ك
ــاي معاوضــه  ــع مجــدد چــه كااله ــازار توزي ــدل ب ــه در م ــن ك ــه اي ــدون توجــه ب ب
ــه  ــوع از مصــرف اشــتراكي باعــث مي شــود كــه اجنــاس قديمــي ب مي شــود، ايــن ن
جــاي كــه دور انداختــه شــوند، دوبــاره مورد اســتفاده قــرار بگيرنــد و ميــزان هدررفت 
و دورريــز كاالهــا كاهــش مي يابــد� ايــن مــدل از مصــرف اشــتراكي باعــث بــه چالــش 
ــده  ــروش و مصرف كنن ــده، خرده ف ــن توليدكنن ــنتي بي ــط س ــدن رواب ــيده ش كش
ــود كــه »بيشــتر بخــر« و  ــا شــده ب ــن بن ــن دكتري ــر اي شــده اســت؛ شــكلي كــه ب

»جديدها را بخر«�
فقــط كاالهــاي فيزيكــي مثــل خــودرو، دوچرخــه و كاالهــاي دســت دوم نيســتند 
ــة  ــا مبادل ــض شــود و ي ــم تعوي ــا ه ــه اشــتراك گذاشــته  شــوند، ب ــد ب ــه مي توانن ك
ــق مشــترك  ــع و عالئ ــرادي كــه داراي مناف ــورد آنهــا انجــام شــود� اف ــاي در م پاياپ
هســتند بيشــتر بــا بــه اشــتراك گذاشــتن دارايي هــاي ناملمــوس خــود، مثــل زمــان، 
ــوع مصــرف  ــه انجــام مي دهنــد� ايــن ن ــا يكديگــر مبادل ــول، ب مــكان، مهارت هــا و پ
اشــتراكي را مــا ســبك زندگــي اشــتراكي مي ناميــم� ايــن نــوع مبادله هــا معمــوال در 
ســطح محلــي اتفــاق مي افتــد و شــامل نظام هــاي مشــتركي اســت كــه مربــوط بــه 
اشــتراك گذاري مكان هــا، كاالهــا، وظايــف، زمــان، باغ هــا، مهارت هــا،  غــذا و 
ــز  ــي ني ــاس جهان ــد در مقي ــا ســبك زندگــي اشــتراكي مي توان پاركينــگ اســت� ام
اتفــاق بيفتــد، مثــل بــه اشــتراك گذاشــتن محــل ســكونت بــه صــورت شــخص بــه 
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ــراي ســبك زندگــي اشــتراكي معمــوال  شــخص در ســفر بــه كشــورهاي مختلــف� ب
ــا انســان  ــن انســان ب ــل بي ــاز اســت چــون در آن، تعام ــي از اعتمــاد ني درجــه باالي
وجــود دارد،  نــه محصــول� در نتيجــه، آنهــا بــا ايــن كار يــك هــرم روابــط و اتصــاالت 

اجتماعي را مي سازند�  
در ميــان ســه مــدل از مصــرف اشــتراكي كــه در بــاال شــرح داده شــد، انگيزه هــاي 
ــراي  ــراد ب ــاوت اســت� برخــي اف ــوع مصــرف بســيار متف ــن ن ــراد از شــركت در اي اف
ــام  ــا را انج ــوع مصرف ه ــن ن ــول اي ــت آوردن پ ــه دس ــي ب ــا حت ــول ي ــداز پ پس ان
مي دهنــد، برخــي ديگــر بــراي يافتــن دوســتان تــازه و مالقــات بــا آنهــا دســت بــه 
ــد،  ــي كنن ــان صرفه جوي ــا زم ــكان ي ــد در م ــي مي خواهن ــد، برخ ــن كار مي زنن اي
برخــي هــم بــا »انجــام دادن يــك كار درســت« دوســت دارنــد احســاس تعلــق بــه 
يــك جامعــه بــه آنهــا دســت بدهــد� پايــداري معمــوال يكــي از پيامدهــاي ناخواســته 
مصــرف اشــتراكي اســت� مثــال محيط زيســت ســالم و ســبز از جملــه نتايجــي اســت 
كــه بــا مصــرف اشــتراكي حاصــل مي شــود و خيلــي افــراد از ابتــدا ايــن جنبــه را در 

نظر نداشتند� 

چهار اصل مصرف اشتراكي
ــد،  ــگاه مي كني ــتراكي ن ــرف اش ــي مص ــاي عين ــه مثال ه ــما ب ــه ش ــي ك وقت
مي بينيــد چهــار اصــل اساســي در آنهــا پررنــگ اســت� ايــن اصــول در ادامــه شــرح 
ــر از ديگــري نيســت  ــا ايــن توضيــح كــه هيــچ يــك از آنهــا مهم ت داده مي شــوند، ب
امــا در برخــي مثال هــا، يكــي از ايــن اصــول در مركــز قــرار دارد و در ديگــر مثال هــا، 

داراي مركزيت كمتري است� 
اوليــن اصــل عبــارت اســت از »جــرم حياتــي« كــه يــك اصطــالح روان شناســانه 
اســت بــه معنــي وجــود شــتاب كافــي در يــك سيســتم بــراي ايــن كــه آن را خودكفا 
ــره  ــه كار رود، از زنجي ــي ب ــاي متنوع ــد در زمينه ه ــالح مي توان ــن اصط ــازد� اي س
واكنش هــاي هســته اي گرفتــه تــا تبديــل شــدن يــك كتــاب بــه كتابــي پرفــروش تــا 

�»MP3« رايج شدن يك فناوري جديد مثل پخش كننده موسيقي به شكل
ــراي مصــرف اشــتراكي اساســي اســت� اوليــن  ــه چنــد دليــل ب ــي ب جــرم حيات
آنهــا بــه گســترة انتخــاب بــاز مي گــردد� به خصــوص وقتــي كــه مــا خريــد مي كنيــم، 



آنچه مال من است مال شماست88

بــه دنبــال رضايــت و آســايش هســتيم� مشــترياني كــه در خريــد مشــاركت مي كننــد، 
ــد  ــه مي خواهن ــه را ك ــا آنچ ــد ت ــن مي رون ــه ويتري ــن ب ــازه و ويتري ــه مغ ــازه ب مغ
انتخــاب كننــد� در مقايســة مصــرف اشــتراكي بــا خريــد متــداول، بايــد انتخاب هــاي 
ــه در  ــه ك ــا آنچ ــت ب ــاس رضاي ــتريان احس ــا مش ــد ت ــته باش ــود داش ــي وج كاف
دسترس شــان اســت داشــته باشــند� بــراي مثــال، در يــك وب ســايت معاوضــة لبــاس، 
اگــر تعــداد كمــي از افــراد لباس هــاي خــود را بــا اندازه هــاي مختلــف و ســلیقه های 
ــاركت كنندگان در آن  ــه مش ــود دارد ك ــي وج ــال كم ــد، احتم ــه كنن ــف ارائ مختل
ــدون  ــادي وجــود دارد كــه ب مــواردي را پيــدا كننــد كــه مي خواهنــد و احتمــال زي

رضايتمندي از وب سايت خارج شوند� 
هــزاران وب ســايت معاوضــة لبــاس در اينترنــت وجــود دارد و اگــر شــما اصطــالح 
معاوضــة لبــاس را در گــوگل جســتجو كنيــد، هــزاران مدخــل بــراي شــما مي آيــد� 
امــا ايــن وب ســايت ها بســيار كوچــك هســتند و اســتفادة زيــادي از آنهــا نمي شــود� 
ــد در برخــي از  ــه همــراه خــود مي آورن ــراد و جنس هايــي كــه آنهــا ب اگــر تعــداد اف
ــايت ها  ــن  وب س ــراد از اي ــه اف ــن ك ــال اي ــد، احتم ــش ياب ــايت ها افزاي ــن وب س اي
ــه جــرم  ــن معاوضــه ب ــوارد، اي ــر مي شــود� در برخــي م ــد كمت ــرون برون ناراضــي بي
ــه  ــه هم ــن ك ــراي اي ــي ب ــداد كاف ــه تع ــاس ب ــي اجن ــد؛ يعن ــود مي رس ــي خ حيات
بتواننــد چيزهايــي را كــه دوســت دارنــد پيــدا كننــد و اين احســاس را داشــته باشــند 

كه به خوبي توانسته اند دست به انتخاب بزنند، وجود دارد� 
بــه  زمينــه سيســتم هاي  زمينــه جــرم حياتــي در  پويايــي مشــابهي در 
اشــتراك گذاري دوچرخــه وجــود دارد و وقتــي كــه تعــداد دوچرخــه، ايســتگاه هاي 
شــبانه روزي تحويــل گرفتــن و تحويــل دادن دوچرخــه و تعــداد مســيرهاي آن از يــك 
تعــداد باالتــر بــرود و قيمــت آنهــا هــم بــه انــدازة كافــي كــم باشــد، بيــن مــردم ايــن 
جذابيــت بــه وجــود مي آيــد كــه از آن اســتفاده كننــد� بســياري از سيســتم هاي بــه 
اشــتراك گذاري دوچرخــه در سراســر جهــان، از جملــه »اســمارت بايــك« در 
واشــنگتن، »بي ســايكل« در هاوايــي، »اوي بايــك« در لنــدن و »بايكســي« در 
ــراح و  ــروه ط ــي«، گ ــورد »بايكس ــته اند� در م ــي گذش ــرم حيات ــن ج ــرال از اي مونت
برنامه ريــزي تخميــن زد كــه تعــداد ســه هــزار دوچرخــه »جــرم حياتــي« الزم بــراي 
ايــن اســت كــه در ابتــداي كار، مــردم ترغيــب شــوند دوچرخــه را جايگزيــن خــودرو 
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و تاكســي كننــد و بعدتــر شــهرداري بتوانــد دوچرخه هــاي بيشــتري را بــراي ترغيــب 
افراد بيشتري فراهم كند� 

هيــچ فرمــول جادويــي اي وجــود نــدارد كــه بتوانــد تعييــن كنــد نقطــه درســت 
ــاس  ــر اس ــت� ب ــا اس ــتراكي كج ــرف اش ــف مص ــواع مختل ــراي ان ــي ب ــرم حيات ج
ــرم  ــن ج ــران، اي ــارات كارب ــوند و انتظ ــع ش ــد رف ــه باي ــي ك ــه، نيازهاي پيش زمين
متفــاوت اســت� در ســال 2006، تيــم نيوتــن بــراي مهندســان و نــوآوران يــك كارگاه 
ــد و  ــي نداشــتند، آنجــا برون ــزار كاف ــا فضــا و اب ــزات ســاخت كــه اگــر آنه ــا تجهي ب
ــن  ــري اي ــد صــد كيلومت ــه خــود را بســازند� در ســال 2008، در چن اشــياي خالقان
ــد  ــه مي خواهن ــاني ك ــه كس ــه ب ــاخت ك ــار س ــك انب ــن ي ــتين زاكرم كارگاه، داس
ــزار قــرض بدهــد� جــرم حياتــي  تعميــرات لوازم شــان را خودشــان انجــام بدهنــد اب
ــزار بــه روز گوناگــون  بــراي نيوتــن و زاكرمــن متفــاوت بــود؛ نيوتــن بايــد هــزاران اب
ــرج  ــتري خ ــي بيش ــول خيل ــت و پ ــار مي داش ــيع تر در اختي ــكان وس ــت،  م مي داش
مي كــرد تــا بتوانــد شــهروندان را بــه ســوي مركــز خــود ترغيــب كنــد امــا زاكرمــن 
بــا چنــد صــد ابــزار و مكانــي محــدود و بودجــه اي بســيار كمتــر مي توانســت، افــراد 
ــراي  ــود بكشــاند� امــا اصــل يكســاني ب ــه مركــزي كــه تاســيس كــرده ب محــل را ب
موفقيــت هــر دو مركــز كــه بــا مصــرف اشــتراكي كار مي كردنــد حاكــم بــود: سيســتم 
ــا  ــه آنه ــي ب ــزان دسترس ــاب و مي ــر انتخ ــران از نظ ــر كارب ــود اگ ــد ب ــق خواه موف
احســاس رضايــت داشــته باشــند� اگــر ايــن طــور نباشــد، سيســتم احتمــاال حيــات 

كوتاهي خواهد داشت� 
ــراي مصــرف  ــن چنيــن عنصــر اساســي ب ــي اي ــي كــه جــرم حيات دوميــن دليل
اشــتراكي اســت، ايــن اســت كــه هســته مركــزي افــرادي را كــه كاربــران وفــادار و 
ــداد  ــك تع ــه ي ــود ك ــث مي ش ــي باع ــرم حيات ــد� ج ــذب مي كن ــتند ج ــم هس داي
ــد جــذب  ــا مصــرف اشــتراكي كار مي كن ــه ب ــه سيســتمي ك ــه ب ــادار اولي ــر وف كارب
شــوند و بــا آن كار كننــد و ايــن كاربــران اوليــه بــه تدريــج بقيــه كاربــران را جــذب 
ــث  ــه باع ــتة اولي ــن هس ــر، اي ــارت ديگ ــه عب ــوند� ب ــتم ش ــه وارد سيس ــد ك مي كنن
مي شــود كــه نوعــي »اثبــات اجتماعــي« بــراي يــك سيســتم بــه وجــود بيايــد و ايــن 
اثبــات اجتماعــي ديگــران را هــم جــذب كنــد� بنابرايــن مثــاًل در مــورد »بايكســي«، 
ــرال  ــاي مونت ــه در خيابان ه ــدن دوچرخ ــوار ش ــه س ــروع ب ــران ش ــة كارب از اول هم
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ــن  ــه اســتفاده كــردن از اي ــد ب ــه شــروع كردن ــك گــروه اولي ــدا ي ــد بلكــه ابت نكردن
سيستم و بعدتر، كاربران ديگر جذب شدند� 

بــه اثبــات رســيدن اجتماعــي بــه يــك دليــل وجــود دارد؛ ايــن امــر يك اســتعداد 
اوليــه و نوعــي ميان بــر تشــخيصي اســت كــه بــه مــا اجــازه مي دهــد تصميمات مــان 
را بــر اســاس تقليــد كــردن از كنش هــا يــا رفتارهــاي ديگــران بگيريــم� اثبــات يــك 
ــون  ــت، چ ــروري اس ــري ض ــتراكي ام ــرف اش ــراي مص ــي ب ــر اجتماع ــده از نظ پدي
ــردم كاري را كمــي  ــه م ــد ك ــاز دارن ــن ني ــه اي ــد مصــرف ب ــاي جدي بيشــتر قالب ه
ــن  ــراي اي ــد� ب ــر دهن ــاي قديمــي خــود را تغيي ــد و عادت ه ــر انجــام دهن متفاوت ت
ــد  ــراد باي ــد، بيشــتر اف ــرات را انجــام دهن ــن تغيي ــه اي ــد شــوند ك ــا متقاع ــه آنه ك
ببيننــد يــا خــود تجربــه كننــد كــه يــك جــرم حياتــي از مشــتريان نيــز دســت بــه 
ايــن تغييــر زده انــد� مــا اغلــب تصميم گيــري را بــراي ايــن كــه يــك كاري را انجــام 
ــا  ــه اطــراف م ــه كســاني ك ــم ك ــن مي گيري ــه اي ــر پاي ــم، ب ــا انجــام ندهي ــم ي بدهي

هستند در اين باره چه كرده اند� 
مولفــه دوم مصــرف اشــتراكي »ظرفیــت بالاســتفاده مانــدن« اســت� بــراي اين كار 
ابتــدا بايــد مقدمــه اي را شــرح داد� اگــر شــما يــك دوچرخه ســوار مشــتاق نباشــيد و 
يــك دوچرخــه داشــته باشــيد، چنــد دفعــه احتمــال دارد كــه از آن اســتفاده كنيــد؟ 
ــه اغلــب� هميــن امــر بــراي دريل هــاي برقــي صــادق اســت�  ــه احتمــال زيــادي ن ب
شــما مثــل بســياري افــراد، ممكــن اســت از يــك دريــل برقــي اســتفاده كنيــد كــه 
عمدتــا در تمــام طــول عمــرش بيــن 6 تــا 13 دقيقــه از آن اســتفاده مي شــود� و بــا 
ايــن حــال، تخميــن زده مي شــود كــه نيمــي از خانوارهــاي آمريكايــي يــك دريــل 
برقــي بــراي خــود خريده انــد� تقريبــا 50 ميليــون دريــل برقــي در خانه هــاي آمريــكا 
ــد  ــط چن ــه شــما در كل فق ــي ك ــت محصول در حــال خــاك خــوردن اســت� مالكي
ــول  ــه پ ــت ك ــح اس ــت� واض ــي نيس ــري منطق ــد ام ــتفاده مي كني ــه از آن اس دقيق
خــرج كــردن بــراي محصولــي كــه ممكــن اســت بعــد از گذشــت زمــان از دور خــارج 

مي شود و بايد يكي ديگر خريد، امري به صرفه نيست� 
ــل  ــون دري ــن 50 ميلي ــه ظرفيــت اي ــدن« ب اصطــالح »ظرفيــت بالاســتفاده مان
برقــي هنگامــي كــه اســتفاده نمي شــوند برمي گــردد� اگــر شــما  نگاهــي بــه اطــراف 
خــود بيندازيــد، از ايــن ميــزان وســايل هدررفتــه در اطــراف خــود حيــرت خواهيــد 
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كــرد؛ ايــن ابزارهــاي نــه فقــط در گورســتان زباله هــا قــرار گرفتــه بلكــه مربــوط بــه 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــدرت م ــه ن ــي ب ــم ول ــا را داري ــا آنه ــه م ــود ك ــي مي ش چيزهاي
ــگ  ــاعت در روز در پاركين ــن 22 س ــور ميانگي ــه ط ــه ب ــي ك ــد: خودروي مي گيرن
ــر از نيمــي از روز از آن  ــزات اداري كــه كمت ــده اســت، فضــا و تجهي بالاســتفاده مان
اســتفاده مي شــود، لبــاس شــبي كــه در انتظــار فرصــت اســتفاده اســت، جاده هايــي 
كــه فقــط بــراي زمان هــاي اوج رانندگانــي اســتفاده مي شــوند يــا متعلقاتــي كــه در 
ــردم در  ــه م ــي ك ــد اجناس ــع، 80 درص ــده اند� در واق ــره ش ــاري ذخي ــاي انب واحده
ــد� و فكــر  ــرار مي گيرن ــورد اســتفاده ق ــاه م ــار در م ــك ب ــر از ي ــد، كمت ــكا دارن آمري
ــت  ــن ظرفي ــم از اي ــا مي تواني ــور م ــه چط ــت ك ــن اس ــتراكي اي ــرف اش ــي مص اصل
ــم�  ــع كني ــري توزي ــاي ديگ ــا را در ج ــم و آنه ــتفاده كني ــدن اس ــتفاده مان بالاس
ــر  ــي ب ــاي مبتن ــن و ابزاره ــي آنالي ــبكه هاي اجتماع ــامل ش ــد ش ــاي جدي فناوري ه
ــري  ــد� فراگي ــه مي كنن ــئله اراي ــن مس ــل اي ــراي ح ــي را ب ــاي مختلف GPS روش ه

ــد بهــره وري و  ــا را محاصــره كــرده اســت مي توان ــه شــبكه كــه م ــگان ب اتصــال راي
ــا  ــردن ي ــت ك ــه درس ــدون هزين ــد و ب ــش ده ــول را افزاي ــك محص ــتفاده از ي اس
ــه  ــود ب ــق مي ش ــدازه خل ــش از ان ــرف بي ــه مص ــازادي را ك ــول، م ــاي غيرمعم كاره
دســت آورد� روبيــن چيــس كــه موســس شــركت »زيــپ كار« و خدمــات بــه 
اشــتراك گذاري رانندگــي »گولوكــو« و يكــي از متفكــران پيشــرو در افزايــش ظرفيــت 
بالاســتفاده مانــدن از طريــق فنــاوري اســت، مي گويــد: »بــا ايــن كار مي تــوان گفــت 
ــه اشــتراك گذاري ظرفيت هــاي اضافــي در ميــان بســياري از  اينترنــت و ابزارهــاي ب

مردم براي چه وجود دارند�«
ايــالن بــاس مي توانــد نمونــه اي از ظرفيت هــاي بالاســتفاده مانــده باشــد؛ او بــه 
تازگــي در لنــدن مشــغول بــه كار شــده بــود و بايــد بــراي رفتــن بــه ســر كار دو بــار 
ــار ســوار اتوبــوس مي شــد� بنابرايــن تــوي اينترنــت  قطــار عــوض مي كــرد و يــك ب
عبــارت »بــه اشــتراك گذاشــتن رانندگــي« را جســتجو كــرد و اوليــن گزينــه يــك 
وب ســايت بــه اشــتراك گذاري بــود كــه آدرســش را در آن وارد كــرد و ديــد يــك نفــر 
ــا  ــز در مســيري كــه او مي خواهــد رانندگــي مي كنــد� ب ــام ســوزان دنيل ــه ن ديگــر ب
او تمــاس گرفــت و بعــد از هشــت بــار رد و بــدل كــردن ايميــل كــه از يكديگــر دربارة 
ــه  ــت ك ــرد ناشنواس ــك ف ــع ي ــز در واق ــه دنيل ــت ك ــد،  درياف ــئوال مي كردن ــم س ه
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بــراي ايــن كــه بــه راديــو نمي توانــد گــوش بدهــد، ســعي مي كنــد بــا كســي همــراه 
ــن كار  ــد و در اي ــر كار برون ــه س ــم ب ــا ه ــه ب ــد ك ــول كردن ــت قب ــود� در نهاي ش

جذابيت هاي بسياري را پيدا كردند�
ــه اشــتراك گذاري خــودرو و  ــوارد ب ــا م ــاس يكــي از ميليون ه ــالن ب ماجــراي اي
رانندگــي اســت كــه تشــريح مي كنــد چطــور مي تــوان از اينترنــت بــراي تخصيــص 
ــه طــور مشــابه، ابزارهايــي مثــل  ــع در جايــي كــه الزم باشــد اســتفاده كــرد� ب مناب
»فيس بــوك« هــم مي تواننــد افــرادي را كــه بــه يكديگــر متصــل هســتند و نيازهــاي 
ــه  ــراه متصــل ب ــن هم ــاي تلف ــد� ابزاره ــر متصــل كنن ــه يكديگ ــد ب مشــتركي دارن
اينترنــت كــه ايــن روزهــا بســيار رونــق پيــدا كرده انــد و مــدام نيــز بيشــتر مي شــوند، 
مي تواننــد افــرادي را كــه از نظــر مكانــي نزديــك بــه هــم هســتند بــه يكديگــر وصــل 
و معرفــي كننــد تــا در صــورت امــكان، آنهــا بتواننــد ظرفيت هــاي بالاســتفاده مانــده 
خــود را بــا هــم بــه اشــتراك بگذارنــد� از ســوي ديگــر، اپليكيشــن هاي مختلفــي هــم 
وجــود دارنــد كــه بــر اســاس مناطــق جغرافيايــي محلــي، مكان هايــي را كــه مــردم 
بــراي قــرار گذاشــتن،  غــذا خــوردن، تفريــح، قــرار كاري يــا نظايــر آن نيــاز دارنــد،  بــه 
آنهــا معرفــي مي كننــد� بــه ايــن ترتيــب،  ايــن ابزارهــا نــوع ديگــري از ظرفيت هــاي 

موجود را كه مي تواند به كار افراد بيايد به آنها ارتباط مي دهد� 
قــدرت ظرفيــت بالاســتفاده مانــدن تنهــا بــه محصــوالت فيزيكــي مثــل دوچرخه، 
ــا  ــكان ي ــارت، م ــان، مه ــل زم ــوس مث ــاي ناملم ــا دارايي ه ــل ي ــا دري ــودرو ي خ
كاالهايــي مثــل الكتريســيته ارتبــاط پيــدا نمي كنــد� ممكــن اســت مصــرف اشــتراكي 
ــط  ــز مرتب ــاورزي ني ــزارع كش ــه م ــده ب ــتفاده مان ــاي بالاس ــر ظرفيت ه ــه ب ــا تكي ب
شــود� در انگلســتان و چنــد كشــور ديگــر، نوعــي از مصــرف اشــتراكي وجــود دارد كــه 
ــه آنهــا زمين هــاي  ــردم در وب ســايت هايي عضــو مي شــوند كــه ب ــر اســاس آن، م ب
خالــي و بالاســتفاده مانــده مــردم را معرفــي مي كنــد كــه ديگــران مي تواننــد آن را 
ــد�  ــي را بكارن ــا گياهان ــان ي ــد و درخت ــد و در داخــل آن كشــاورزي كنن اجــاره كنن
ــه  ــي ب ــن طرح هاي ــت، چني ــر روي اينترن ــي ب ــبكه هاي اجتماع ــت ش ــدون ظرفي ب
نــدرت شــانس خواهنــد داشــت كــه افــرادي را كــه نيــاز بــه چيــزي دارنــد به كســاني 
كــه آن چيــز را دارنــد بــه ســرعت متصــل كننــد� اگــر شــما نيــاز داشــته باشــيد كــه 
در يــك زميــن نزديــك خانــة خودتــان ســبزي بكاريــد، مي توانيــد از اينترنت اســتفاده 
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ــنا  ــي آش ــا كس ــويد و ب ــن ش ــتراك گذاري زمي ــاص اش ــبكه هاي خ ــد و وارد ش كني
ــي  ــه شــما مي گويــد در جايــي زندگــي مي كنــد كــه يــك زميــن خال شــويد كــه ب
دارد و مي توانــد آن را بــه شــما اجــاره بدهــد� يكــي از ايــن وب ســايت ها »ِشــير ارت« 
اســت كــه در ژانويــه ســال 2010 راه انــدازي شــد و ظــرف ســه مــاه، تخمين زده شــد 
ــا  ــه شــد� ت ــع فضــاي بالقــوه ثبت شــده باغــي در آن ارائ كــه 25 ميليــون فــوت مرب
انتهــاي ســال پيش بينــي شــده بــود كــه ايــن ميــزان زميــن بــه يــك ميليــارد فــوت 

مربع برسد كه رقم بسيار قابل توجهی است� 
مولفــه ســومي مصــرف اشــتراكي عقيــده بــه »دارايي هــاي عمومــي« اســت� ايــدة 
»دارايي هــاي عمومــي« كــه اصطالحــي اســت به كاررفتــه بــراي منابعــي كــه متعلــق 
ــي  ــه چيزهاي ــردد ك ــتان بازمي گ ــاي باس ــه دوران رومي ه ــت، ب ــا اس ــة م ــه هم ب
مشــخصي را »ِرس پابليــكا« )بــه معنــي »چيزهايــي كــه كنــاري گذاشــته مي شــوند 
بــراي مصــرف عمومــي«( تعريــف مي كردنــد مثــل پارك هــا، راه هــا و ســاختمان هاي 
ــن همــه  ــه بي ــي ك ــي »چيزهاي ــه معن ــي را »ِرس كامونيــس« )ب ــي و چيزهاي عموم
مشــتركند«( مثــل هــوا، آب، حيات وحــش و نيــز فرهنــگ، زبــان و دانــش عمومــي، 
ــرن  ــا ق ــر ت ــدون تغيي ــی« نســبتا ب ــای عموم ــوم »دارایی ه ــد� مفه ــف مي كردن تعري
ــا حصارهــاي  پانزدهــم ادامــه يافــت و در ايــن قــرن مراتــع عمومــي در انگلســتان ب
خــاردار بــه صــورت مناطــق »محصــور« تبديــل شــدند و بــه مالــكان خصوصــي تعلــق 
ــم و  ــاي هجده ــي قرن ه ــي ط ــي و حصاركش ــت خصوص ــوم مالكي ــد� مفه گرفتن
ــق  ــن منط ــا اي ــازي ب ــرد� خصوصي س ــد ك ــكا رش ــا و آمري ــر اروپ ــم در سراس نوزده
ــتفادة  ــد و اس ــش  از ح ــتفادة بي ــرض اس ــترك در مع ــع مش ــه مناب ــد ك ــه ش توجي
نادرســت بــه وســيله افــرادي قــرار مي گيرنــد كــه هميشــه بــر طبــق منافــع شــخصي 
ــط  ــد، توس ــا بع ــناريو قرن ه ــن س ــد� اي ــل مي زنن ــه عم ــت ب ــود دس ــدت خ كوتاه م
يــك ميكروبيولوژيســت بــه نــام گاِرت هارديــن در ســال 1968 در يــك مقالــة علمــي 
ــا  ــود را ب ــه خ ــن نظري ــد� هاردي ــي« مشــهور ش ــا عموم ــراژدي دارايي ه ــام »ت ــه ن ب
اســتفاده از يــك مرتــع فرضــي ارايــه كــرد كــه اگــر بــه صــورت يــك ملــك عمومــي 
ــت  ــان دوس ــر چوپ ــد و ه ــام مي دهن ــرا را انج ــادي در آن چ ــاي زي ــد، چوپان ه باش
دارد بــه گلــه خــود دامــي را اضافــه كنــد و در نهايــت، كار بــه جايــي مي رســد كــه 

اين مرتع ديگر كفاف دام هاي را نمي دهد و ضررش به همه مي رسد� 
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ــز  ــان ني ــك خياب ــال ترافي ــا مث ــد ب ــرده را مي توان ــه ك ــن ارائ ــه هاردي نظــري ك
ارائــه كــرد� بــراي رســيدن بــه يــك نقطــة مشــخص از شــهر، راه هــاي متفاوتــي وجود 
دارد و وقتــي كــه ايــن راه هــا خالــي هســتند، فضــاي كافــي بــراي كســاني اســت كــه 
بــا ماشــين خــود از كوتاه تريــن مســير بــه مقصــد برســند� امــا تدريــج كــه هــر كســي 
بــراي رســيدن بــه مقصــد ماشــيني را وارد مســيرها مي كنــد و بــا ايــن كــه در ابتــدا 
ــر  ــان پ ــج خياب ــه تدري ــدارد، ب ــك ن ــري در ترافي ــين ها تاثي ــداد ماش ــش تع افزاي
مي شــود و ترافيــك بــه حــدي مي رســد كــه هــر كــس ناچــار اســت بــراي رســيدن 

به مقصد مسيرهاي طوالني تري را طي كند و همه متضرر مي شوند� 
ــارة تــراژدي امــوال عمومــي منتشــر شــد، بارهــا  وقتــي كــه كتــاب هاديــن درب
ــراي  ــه ب ــراد ك ــت� مســلما اف ــه آن صــورت گرف ــادي ب ــات زي بازنشــر شــد و ارجاع
رســيدن بــه منابــع بــا هــم رقابــت مي كننــد در مركــز بحــث قــرار دارنــد و ســئواالتي 
دربــارة نظريــة اقتصــادي و بازارهــاي آزاد بــه وجــود مي آورنــد: مــا چطــور مي توانيــم 
منافــع فــردي را بــا منافــع گروهــي بــه تعــادل برســانيم؟ پاســخ معمولــي ايــن اســت 
كــه منافــع شــخصي هميشــه كاالهــاي گروهــي را نابــود مي كنــد و بنابرايــن نظــارت 

الزم است� اما الينور اوستروم، برندة جايزة نوبل اقتصاد، نظر ديگري دارد�
ــه عنــوان  اوســتروم وقتــي تحقيقــات خــود را انجــام مــي داد كــه اينترنــت ب
ــول  ــه ق ــود� ب ــور ب ــال ظه ــازه در ح ــخ، ت ــي تاري ــي عموم ــتحكم ترين داراي مس
ديويــد بويلــر كــه يــك كارشــناس در حــوزة دارايي هــاي عمومــي فضــاي ســايبري 
اســت، اوســتروم بــه طــور مشــخص در كارهــاي خــود بــه اينترنــت نپرداختــه بود، 
امــا تحقيقــات او شــيوه هايي را مشــخص مي كــرد كــه مــردم بــا آنهــا مي تواننــد 
ــد�  ــد ســازماندهي كنن ــه در دســترس دارن ــي ك ــت از منابع ــراي مراقب خــود را ب
كارهــاي الورنــس لســينگ كــه يــك اســتاد حقــوق در دانشــگاه اســتنفورد اســت 
نيــز روي ارزش داراهــاي عمومــي مثــل ايده هــاي فرهنگــي، آموزشــي و علمــي 
تاكيــد زيــادي داشــت� طــي يــك دهــة گذشــته، لســينگ كــه لقبــش »پادشــاه 
حقــوق اينترنــت« اســت، بــه نيــاز بــه تســهيل اشــتراك گذاري و اســتفادة دوبــاره 
از محتواهــاي خالقــه مثــل آهنــگ ، عكــس ، دانــش و فيلــم، پــي  بــرده اســت� در 
ســال 2002، لســينگ وب ســايت »دارايي هــاي عمومــي خالقــه« را تاســيس كــرد 
ــه اشــتراك گذاري و اشــتراكي   ــراي ترغيــب ب كــه مجوزهــاي بــدون كپي رايــت ب



95 برآمدن امواج

كــردن را فراهــم مي كــرد� از وقتــي كــه ايــن وب ســايت راه انــدازي شــد، بيــش از 
ــان  ــه در مي ــذاري شــد ك ــان در آن بارگ ــون مجــوز از 52 كشــور جه 100 ميلي
ــون  ــينما، و گ ــردان س ــكات،  كارگ ــي اس ــفيد، ريدل ــل كاخ س ــادي مث ــا، نه آنه
اســتفاني، موســيقي دان، حضــور داشــتند� از زبــان لســينگ، ايــن طــور مي تــوان 
گفــت كــه وب ســايت دارايي هــاي عمومــي خالقــه »راه حلي بــراي اشــتراك گذاري 
شكســت خورده« اســت� كاري كــه او بــا وب ســايتش انجــام داده، ســاختن فرهنــگ 
قابل اعتنــاي اجتماعي ســازي آنالينــي اســت كــه مــا را بــه اشــتراك گذاري 

ترغيب مي كند� 
ــاي  ــة ارزش ه ــا عرض ــه ب ــم ك ــان، دريافته اي ــات آنالين م ــق تجربي ــا از طري م
مشــترك بــه جامعــه، اجتمــاع خودمــان را قــادر خواهيــم كــرد كــه آنهــا را تــا حــد 
ممكــن گســترش دهيــم� »فيلكــر« و »ويكي پديــا« دو نمونــة مهــم مولفــة 
دارايي هــاي مشــترك در مصــرف اشــتراكي هســتند� وقتــي كــه مــا يــك عكــس را 
ــل  ــان را در وب ســايت هايي مث ــا دانش م ــم ي در وب ســايت »فليكــر« پســت مي كني
ــد  ــع باي ــن جوام ــه در اي ــم ك ــاد مي گيري ــم، ي ــتراك مي گذاري ــه اش ــا« ب »ويكي پدي
چيــزي را بدهيــم تــا چيــزي را بگيريــم� فقــط در مــورد عكــس يــا دانــش نيــز ايــن 
ــار  ــا، اخب ــة خيابان ه ــورد نقش ــه در م ــرد، بلك ــورت نمي گي ــتراكي ص ــرف اش مص

عمومي يا تحقيقات علمي نيز اين كار را مي توان انجام داد� 
ــر در كتــاب خــود مي نويســد، دارايي هــاي عمومــي  ــد بويل همان طــور كــه ديوي
كــه يــك مفهــوم مبهــم بــراي بســياري از افــراد اســت،  الگويــي جديــد بــراي ســاختن 
ــه  ارزش و ســازماندهي يــك جامعــه از منافــع مشــترك اســت� مصــرف اشــتراكي ب
ايــن بســتگي دارد كــه چگونــگ ايــن اصــول در ديگــر بخش هــاي زندگــي مــا، فراتــر 
ــه  ــكا ب ــا ات ــا مصــرف اشــتراكي ب ــواي آنهــا، اعمــال مي شــود� ب ــا محت از رســانه ها ي
دارايي هــاي عمومــي، بــا زدن روي يــك ســئوال در يــك گــروه مي توانيــد بخشــي از 
راه حــل و حتــي بخشــي از حركــت يــك فــرد بــا عالئــق مشــابه باشــد� بــا ايــن كار،  
ــة »مصــرف«�  ــه تجرب ــد ك ــايند باش ــد خوش ــدر مي توان ــتراكي« همان ق ــة »اش تجرب
ــر چــه  ــه ه ــي ك ــن معن ــه اي ــز اســت، ب ــر شــبكه« ني مصــرف اشــتراكي داراي »اث
ــروژة  ــال در پ ــد، مث ــك مصــرف اشــتراكي شــركت كنن ــراد در ي ــداد بيشــتري اف تع
اشــتراك گذاري زميــن يــا دوچرخــه، ارزش كل سيســتم اشــتراكي بيشــتر مي شــود 
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و كاركرد سيستم براي تك تك افراد نيز افزايش مي يابد� 
ــوط  ــر مرب ــه يكديگ ــا ب ــاد غريبه ه ــه اعتم ــتراكي ب ــرف اش ــة مص ــن مولف آخري
اســت� اوســتروم در ايــن زمينــه نيــز تحقيقاتــي را انجــام داده اســت� او مي گويــد كــه 
كســاني كــه عمــال صاحــب امــوال عمومــي هســتند،  يعنــي مــردم،  اگــر ابزارهــاي 
ــد در  ــد،  مي توانن ــكاري كنن ــم هم ــا ه ــان ب ــند و در كارهايش ــته باش ــتي داش درس
اســتفاده از منابــع خــود ســازماندهي داشــته باشــند و بــر ايــن كار نظــارت درســتي 
ــت  ــك حال ــت ي ــن وضعي ــه اي ــد ك ــما مي رس ــر ش ــه نظ ــر ب ــد� اگ ــال كنن اعم
ــيوة  ــودن آن، ش ــي ب ــراي درك عمل ــه ب ــت ك ــي اس ــا كاف ــت، تنه ــهري اس آرمانش
خودســازماندهي منابــع در وب ســايت »اي بــي« يــا »ايــر  بي ان بــي« را در نظــر بگيريد� 
در ايــن بازارهــاي موفــق،  مكانيزم هــاي بــاال بــه پاييــن »دســتور دادن و كنتــرل« بــه 
ــت�  ــده اس ــذف ش ــطه گيري ح ــري و واس ــوز دادن، تصميم گي ــاي مج ــراه اليه ه هم
در ايــن مكان هــا، درگاه هايــي كــه شــخص را بــا شــخص ارتبــاط مي دهنــد، جوامــع 
غيرمتمركــز و شــفاف را قــادر مي ســازند »اعتمــاد بيــن غريبه هــا« را شــكل دهنــد 

و بر پا كنند� 
بســياري از اشــكال مصــرف اشــتراكي نيــاز بــه ايــن دارنــد كــه مــا بــه كســي كــه 
ــتراك  ــه اش ــاي ب ــم� در برنامه ه ــاد كني ــيم اعتم ــا را نمي شناس ــي آنه ــا درجات ت
گذاشــتن رانندگــي، مثــل برنامــة ايــالن و ســوزان، مــا بايــد اعتمــاد داشــته باشــيم 
ــل  ــي مث ــت� در بازارهاي ــيب اس ــدون آس ــاد و ب ــان قابل اعتم ــخص مقابل م ــه ش ك
ــي  ــا جنس هاي ــي قابل ســكونت ي ــاي خال ــه از مكان ه ــا فهرســت هايي ك ــي« ي »اي ب
ــه توســط فروشــنده  ــي ك ــد، موقعيت ــه مي كنن ــدا ارائ ــا اه ــد، معاوضــه ي ــراي خري ب
توصيــف مي شــود واقعــي در نظــر گرفتــه مي شــود� در كســب وكارهاي بــه اشــتراك 
ــك آدم  ــود، ي ــما وارد مي ش ــوت ش ــات خل ــه حي ــه ب ــخصي ك ــن، ش ــتن زمي گذاش
ــه  ــد ب ــن باي ــتين زاكرم ــل داس ــاني مث ــود� كس ــرض مي ش ــن ف ــاد و ايم مورداعتم

اهالي محل كه ابزارش را قرض مي گيرند اعتماد داشته باشد� 
جهــان بيــش از انــدازة مصرفــي، واســطه ها همــواره نقــش ميانجــي مصرف كننــده 
و توليدكننــده را بــازي مي كننــد و پركننــدة شــكاف بيــن توليــد و مصــرف هســتند� 
در آن وضعيــت،  الزم نيســت كــه مــا بــه كــس ديگــري اعتمــاد داشــته باشــيم� چــون 
ــا  ــدگان ت ــازان، از مذاكره كنن ــا بورس ب ــران ت ــا دالالن، از مدي ــروش ت از دســتياران ف
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ــا توزيع كننــدگان، معمــوال عامالنــي قابل اعتمــاد وجــود  ميانجي هــا، از نماينــدگان ت
دارنــد كــه در وســط میــدان هســتند و معامــالت و نقل وانتقــاالت را انجــام مي دهنــد� 
آنهــا هســتند كــه قواعــد بــازي را تعييــن مي كننــد� امــا مصــرف اشــتراكي نيــاز بــه 
ايــن نــوع از واســطه ها را رفــع كــرده اســت� در بــازار بي حدوحصــر مبادلــة شــخص 
بــا شــخص،  نقــش واســطه ديگــر نظــارت كــردن بــر تجــارت نيســت� همان طــور كــه 
ــذار  ــه بنيان گ ــل س ــتراكي مث ــرف اش ــركت هاي مص ــذاران ش ــياري از بنيان گ بس
ــه  ــتر ب ــان بيش ــركت هاي آن ــش ش ــد، نق ــرده بودن ــي ك ــي« پيش بين ــر بي ان ب »اي
ــاد  ــي را ايج ــه درگاه هاي ــبيه اســت ك ــفرايي ش ــدگان نمايشــگاه و س ــش برپاكنن نق
كرده انــد بــراي تســهيل معاوضــه و همــكاري مديريــت شــده توســط خــود اشــخاص� 
ــد اجــاره  ــي كــه باي ــاد از مكان ــا گذاشــتن عكس هــاي زي ــر ممكــن اســت ب ــن ام اي
شــود يــا وســيله اي كــه بايــد بــه خدمــت گرفتــه شــود، محقــق شــود� همچنيــن بايــد 
موتورهــاي جســتجويي باشــند كــه مــردم بــا آنهــا بتواننــد آنچــه را كــه مي خواهنــد 
ــدري راحــت طراحــي  ــه ق ــا سيســتم هايي باشــند كــه ب ــد ي ــدا كنن ــي پي ــه راحت ب
ــم  ــا دارايي هــاي غيرملموســي را كــه مي خواهي ــش ي ــد دان شــده باشــند كــه بتوانن
ــه  ــر غريب ــا اشــخاص ديگ ــه ب ــب، كســاني ك ــن ترتي ــه اي ــد� ب ــا كنن ــا مهي ــراي م ب
هســتند، امــا مي خواهنــد در مصــرف اشــتراكي شــركت كننــد، از كاالهــاي اموالــي 
كــه بــه اشــتراك گذاشــته مي شــوند آگاهــي بيشــتري پيــدا مي كننــد يــا راحت تــر 
ــه اي كــه  ــه اشــخاص غريب ــن اعتمــاد آنهــا ب ــا آنهــا كار كننــد و بنابراي ــد ب مي توانن
ــق  ــوع مصــرف اشــتراكي رون ــن ن ــا آنهــا كار كننــد بيشــتر مي شــوند و اي بناســت ب

بيشتري مي گيرد� 
ــاي  ــطح بازاره ــوان در س ــا مي ت ــه غريبه ه ــردن ب ــاد ك ــارة اعتم ــه درب البت
واقعــي نيــز هميــن امــور را بــه ميــان آورد و گفــت كــه چطــور مثــال دهقان هايــي 
كــه قبــال در روســتاها دســت بــه مبادلــة پاياپــاي مي زده انــد بــه يكديگــر اعتمــاد 
مي كردنــد� اكنــون، بازارهــاي آناليــن و آفاليــن در جايــي در حــال شــكل گرفتنــد 
هســتند كــه مــردم مي تواننــد دوبــاره در دهكده هــاي جهانــي بــا هــم »مالقــات« 
كننــد و اعتمــاد بيــن افــراد ناشــناس را شــكل دهنــد� مــا در حــال برگشــتن بــه 
ــد، كل  ــده را انجــام دهن ــا ناراحت كنن ــر كاري اشــتباه ي ــه اگ ــي هســتيم ك دوران

جامعه آن را خواهند فهميد�
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5
بهتر از مالکیت

رابطــة بیــن محصــوالت فیزیکــی، مالکیــت فــردی و هویــت شــخصی در معــرض 
یــک تحــول عمــده اســت� مــا ســی دی را نمی خواهیــم بلکــه مــا موســیقی ای کــه از 
ــم  ــک را نمی خواهی ــن دیس ــا ای ــم� م ــود را می خواهی ــش می ش ــی دی پخ درون س
ــخگوی  ــین پاس ــا ماش ــم� م ــد را می خواهی ــره می کن ــه ذخی ــه ای ک ــه حافظ بلک
ــم�  ــد را می خواهی ــره می کن ــه ذخی ــی را ک ــه پیام های ــم، بلک ــی را نمی خواهی تلفن
مــا دی وی دی را نمی خواهیــم، بلکــه فیلمــی را کــه حامــل آن اســت می خواهیــم� 
بــه عبــارت دیگــر، مــا اشــیاء و چیزهــا را نمی خواهیــم بلکــه، مــا ارضــا نیازهــا یــا 
تجربیاتــی را کــه بــا آن اشــیاء می تــوان انجــام داد می خواهیــم� همان طــور کــه مــا 
قبــال دربــارة مصــرف اشــتراکی صحبــت کردیــم، مــا از »آنچــه بــرای مــن اســت« و 
»آنچــه بــرای تــو اســت« گــذر کرده ایــم و بــه »آنچــه بــرای مــا اســت« رســیده ایم 
ــا  ــه ب ــاره رســیده ایم ک ــت دوب ــردن مالکی ــک مجســم ک ــه ی ــب، ب ــن ترتی ــه ای و ب
مالکیــت و احســاس تعلــق گذشــته انســانی متفــاوت اســت� بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه مــا اکنــون بــه فکــری دســت پیــدا کرده ایــم کــه بــه قــول کویــن کلــی، موســس 
ــر از  ــی اســت کــه »دسترســی بهت ــک ســخنران مشــهور، جای ــرد« و ی ــة »وای مجل

مالکیت است«� 
مــا بخــش زیــادی از آزادی خــود را حــول مفهــوم »حــق مالکیــت« ســاخته ایم 
و هویــت شــخصی خــود را حــول آنچــه کــه انجــام می دهیــم و کاری کــه می کنیــم 
تعریــف کرده ایــم� امــا بــرای نســل هــزاره، یعنــی اولیــن نســلی کــه جــان پالفــرِی 
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نویســنده در مقــام »دیجیتــال متولدشــده« توصیــف می کنــد، ایــن رابطــه قــوی بــا 
مالکیــت در حــال از بیــن رفتــن و نــزول اســت� کانال هــا و مســیرهای جدیــدی در 
حــال ظهــور اســت - کانال هایــی کــه بــه شــما نیــاز ندارنــد تــا مالــک مثــل یــک 
رایانــه یــا حتــی آی فــون اضافــی باشــید - و مالــک بــودن یــا نبــودن ارزشــی نــدارد، 
بلکــه آنچــه مهــم اســت، ایــن اســت کــه بــه ایــن نکتــه را بــه اشــتراک بگذاریدکــه  
در حــال انجــام چــه کاری هســتید )توییتــر(، در حــال خوانــدن چــه چیــزی هســتید 
)شــلفاری(، بــه چــه چیــزی عالقــه داریــد )دیــگ(، بــه چــه گروهــی تعلــق داریــد 
)لینکدایــن( و البتــه دوســتان تآنچه کســانی هســتند )فیس بــوک(� بــه همــان ترتیــب 
کــه »برندهــای آنالیــن« تعریــف می کننــد کــه »مــا چــه کســانی هســتیم« و »مــا 
ــا  ــتفاده ی ــان دادن اس ــر از نش ــی کم اهمیت ت ــت قطع ــم«، مالکی ــت داری ــه دوس چ
اســتفاده بــا همــکاری یکدیگــر می شــود� مــا اکنــون می توانیــم موقعیــت، وابســتگی 
گروهــی و تعلــق را بــدون اینکــه لزومــا اشــیایی فیزیکــی را بخریــم نشــان بدهیــم� 
البتــه بیــان خــود از طریــق اشــیاء منســوخ نشــده اســت� بــرای مثــال، مــا همیشــه 
ــد،  ــرای مــا ارزش احساســی باالیــی دارن پــول صــرف دارایی هایــی می کنیــم کــه ب
مثــل حلقه هــای ازدواج، یادگاری هایــی کــه از ســفرها بــا خــود می آوریــم یــا آنچــه 
خــرج میــراث خانوادگــی می کنیــم� امــا رابطــه مــا بــا ارضــای آنچــه می خواهیــم و 
نشــان دادن اینکــه مــا چــه هســتیم، بســیار غیرمادی تــر از همــة نســل های گذشــته 

شده است�
وقتــی یــک آهنــگ از »آی تیونــز« دانلــود می شــود یــا مــا بــه یــک تک آهنــگ 
ــه  ــک »جعب ــش ی ــه نق ــگ ک ــا آهن ــه از میلیون ه ــک کتابخان ــپاتیفای« )ی در »اس
ــا در حــال  ــم، م ــد( گــوش می دهی ــازی می کن ــرن بیســت ویکمی« را ب موســیقی ق
تبدیــل کــردن محصــوالت بــا خدمــات هســتیم، حتــی اگــر خودمــان هــم بــه امــر 
آگاه نباشــیم� کریــس آرکنبــرگ، یــک وبالگ نویــس در حــوزه فــن آوری و فرهنــگ، 
ــی دی، دی وی دی،  ــون س ــا میلی ــته، میلیون ه ــال گذش ــی 20 س ــد: »ط می نویس
ــه  ــه را ب ــواد اولی ــانده اند، م ــرف رس ــه مص ــع را ب ــی، مناب ــوای چاپ ــه و محت جعب
ــت  ــکان انباش ــد و ام ــا در آورده ان ــخت افزاری غیرقابل احی ــانه های س ــورت رس ص
زبالــه را پــر کرده انــد� شــرکت »اپــل« ایــن الگــو را بــه طــور بنیــادی بــا غیرمــادی 
ــاه و حــق  ــای غیرمــادی کــردن فقــط رف ــا مزای ــوا بازنویســی کــرد� ام کــردن محت
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انتخــاب بیشــتر نیســت� تحقیقــی کــه بــه وســیلة شــرکت های »اینتــل« و 
ــع  ــوع توزی ــکل های متن ــت محیطی ش ــر زیس ــد، تاثی ــام ش ــافت« انج »مایکروس
موســیقی را مقایســه کــرد و نشــان داد کــه فــروش دیجیتالــی موســیقی در اینترنــت 
باعــث کاهــش ردپــای کربــن و مصــرف انــرژی در ارتبــاط بــا تحویــل موســیقی بــه 
مصرف کننــده، بــه انــدازة 40 تــا 80 درصــد تحویــل موســیقی بــا خریــد ســی دی از 
ــن  ــته ای ــای ناخواس ــر از پیامده ــة دیگ ــک نمون ــت� ی ــده اس ــی ها ش خرده فروش
اســت: دلیــل بیشــتر افــراد بــرای دانلــود موســیقی ســازگاری ایــن کار بــا طبیعــت 
ــت  ــک کار دوســتدار طبیع ــردن موســیقی ی ــود ک ــن حــال، دانل ــا ای ــا ب نیســت ام

است� 
بحــث بــر ســر اینکــه آیــا »شــیوة دیجیتــال« بهتــر یــا بدتــر از چیــزی اســت که 
ــب آن در  ــارة عواق ــدی درب ــی ج ــت، انتقادهای ــدن آن اس ــن ش ــال جایگزی در ح
ــش آورده  ــم پی ــف را ه ــق مول ــی و ح ــرقت ادب ــی، س ــم خصوص ــای حری حوزه ه
ــته اند  ــه دوســت داش ــته اند ک ــی وجــود داش ــای عشــق کتاب اســت� همیشــه آدم ه
ــیقی ای  ــقان موس ــد و عاش ــر کنن ــود را بــا کتاب هــا پ ــة خ ــه های کتابخان قفس
ــد�  ــوی پخــش صــوت بگذارن ــای قدیمــی را ت ــه داشــته اند نواره ــه عالق ــد ک بوده ان
امــا در بســیاری از حوزه هــای زندگــی مــا، اهمیــت مالکیــت اشــیاء - اشــیاء واقعــا 
فیزیکــی - در حــال نــزول اســت� همان طــور کــه  جرمــی ریفکیــن در کتــاب »دوران 
ــی از  ــداد روزافزون ــزد تع ــاد، ن ــی زی ــال خیل ــه احتم دسترســی« نوشــته اســت، »ب
ــک  ــد، ی ــال بع ــت وپنج س ــا بیس ــت ت ــوم مالکی ــد، مفه ــان و مصرف کنن کارآفرین

مفهوم محدود و حتی ازُمدافتاده خواهد بود«�

»مالک نبودن«
ــه نظــر می رســد کــه تعــداد بیشــتر و بیشــتری از مصرف کننــدگان در حــال  ب
فهمیــدن مزیــت نکتــه ای اســت کــه ارســطو می گفــت: »بــه طــور کلــی، شــما بــه 
ثروتــی بــرای مصــرف دســت می یابیــد، خیلــی بیشــتر از آنچــه مالکــش هســتید�« 
ــه اشــتراک  ــک محصــول ب ــازد از ی ــادر می س ــا را ق ــه م ــی ک ــر داشــتن خدمات فک
گذاشــته شــده بهــره خــود را ببریــم، فکــر تــازه ای نیســت� آیــا شــما تــا کنــون در 
اتــاق یــک هتــل ســاکن شــده اید، بــه یــک مغــازه خشکشــویی یــا عکاســی ســفارش 
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ــز و  ــی می ــک مهمان ــرای ی ــا ب ــد ی ــاره کرده ای ــاس دســت دوم اج ــک لب ــد، ی داده ای
صندلــی اجــاره کرده ایــد؟ اصــول پایــه ای »مالــک نبــودن« می توانــد تــا شــکل های 
ــال 1984،  ــای س ــی از حفاری ه ــردد� طــی یک ــاز گ ــب ب ــه عق ــارت ب ــتانی تج باس
ــومری »اور«  ــتانی س ــهر باس ــی را از ش ــی گل ــناس لوح های ــروه باستان ش ــک گ ی
ــران  ــرای کارگ ــان ب ــاورزی را از روحانی ــزات کش ــاره تجهی ــه اج ــد ک ــف کردن کش
ــده،  ــاالت متح ــود� در ای ــرده ب ــت ک ــالد ثب ــل از می ــال 2010 قب ــاورزی در س کش
اجــاره ابتــدا در دهــة 1700 بــه کار گرفتــه شــد و بــا اجــاره کــردن اســب، کالســکه 
و واگــن بــه وســیلة کارگــران اصطبل هــای عمومــی شــروع شــد� اجــاره کــردن در 
ــل  ــوزة حمل ونق ــای ح ــه غول ه ــی ک ــی زمان ــت، یعن ــترش یاف ــة 1870 گس ده
ــن، ماشــین های  ــارة واگ ــرای اج ــدی را ب ــه و جدی ــی خالقان ــن مال ــای تامی روش ه
ــا  ــد� ت ــداع کردن ــزات« اب ــای تجهی ــب »ضمانت نامه ه ــو در قال ــی و لوکوموتی ریل
اوایــل دهــة 1900، مفهــوم اجــاره تجــاری تجهیزات بخشــی رایــج از کســب وکارهای 
روزانــه شــده بــود� امــروزه، اجــاره تجــاری هــر چیــزی، از نشــریات چاپــی تا نیــروگاه 
بــرق، از دســتگاه های کپــی اداری تــا ابــزار حفــاری چاه هــای زیــر دریــا، از 
تجهیــزات مخابراتــی تــا شــبکه های وســیع رایانــه ای، یــک صنعــت بیشــتر از 225 
میلیــارد دالری در ایــاالت متحــده و یــک صنعــت بیــش از 600 میلیــارد دالری در 

سرتاسر جهان است� 
ــتفادة  ــای اس ــال ها از مزای ــم س ــدگان ه ــه مصرف کنن ــرکت ها بلک ــا ش ــه تنه ن
فراتــر از مالکیــت بهــره برده انــد� مســلم اســت کــه شــما می توانیــد ایــن روزهــا هــر 
چیــزی را، از مبلمــان گرفتــه تــا جواهــر تــا تلویزیــون پالســما تــا لــوازم ورزشــی و 
حتــی آثــار هنــری، از بیــش از 12 هــزار شــرکت اجــاره ای تنهــا در ایــاالت متحــده، 
کرایــه کنیــد� مشــابهت بیــن ایــن شــکل های ســنتی از اجــاره مصرفــی و محصــوالت 
ــکان  ــردم ام ــه م ــا ب ــر دوی آنه ــه ه ــن اســت ک ــی ای ــی سیســتم های خدمات کنون
دسترســی بــه محصــوالت، ابــزار و ظرفیت هایــی را بــر یــک پایــة موقتــی می دهــد� 
ــتن  ــتراک گذاش ــه اش ــرای ب ــابقه ای ب ــت بی س ــای وب 2/0، فرص ــا پلتفرم ه ــا ب ام
گســترده گوناگونــی از محصــوالت به راحتــی و بــا هزینــه کــم بــه منظــور دسترســی 
بــه اقــالم مــورد نیــاز فراهــم شــده اســت� ایــن فــن آوری  هــا فرصت هــای عظیمــی 
را بــرای طراحــی سیســتم های اســتفادة اشــتراکی ای ایجــاد کــرده کــه به شــدت بــا 
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اجارة سنتی متفاوت است�
ــا  ــه حــال یــک خــودرو اجــاره کــرده باشــید، آشــنا هســتید ب ــا ب اگــر شــما ت
مســایلی از جملــه اینکــه بایــد از قبــل آن را رزرو کنیــد، در صــف درخواســت صبــر 
کنیــد، کاغذبــازی انجــام بدهیــد و بــا کارمندانــی تعامــل داشــته باشــید کــه همــة 
ــد  ــادآوری می کنن ــد و ی ــو می کنن ــما بازگ ــرای ش ــن کار را ب ــان ای ــای پنه هزینه ه
کــه جایــگاه شــما در قالــب یــک »اجاره کننــده« اســت� برخــی اوقــات حتــی شــما 
بــه آن خودرویــی دســت پیــدا نمی کنیــد کــه اجــاره کــرده بودیــد� و بعــد، 
ــاره ای را  ــودروی اج ــی خ ــه وقت ــه چ ــارة اینک ــت درب ــم هس ــی ه محدودیت های
تحویــل بگیریــد، کمتریــن بــازة زمانــی کــه می توانیــد خــودرو را اجــاره کنیــد و چــه 
زمانــی شــما بایــد آن را پــس بیاوریــد� امــا فــن آوری  اینترنــت و جی پــی اس ایــن 
ــد  ــودرو مانن ــتراک گذاری خ ــی اش ــرکت های خدمات ــت و ش ــته اس ــع را برداش موان
ــد  ــد درص ــا ص ــه تقریب ــت ک ــرده اس ــادر ک ــتریت کار« را ق ــا »اس ــپ کار« ی »زی
ــیار  ــب بس ــودرو اغل ــتراک گذاری خ ــه اش ــه اینک ــه اضاف ــند� ب ــرویس باش سلف س
راحت تــر اســت بــه ایــن دلیــل ســاده کــه خودروهــا در محله هــای مســکونی قــرار 
ــن  ــتند و بنابرای ــان هس ــی مصرف کنندگان ش ــل زندگ ــی مح ــه در نزدیک ــد ک دارن
مانــع و محدودیــت تحویــل دادن خودروهــای اجــاره ای را در شــعباتی کــه اغلــب در 
فرودگاه هــا یــا گاراژهــای دوردســت واقــع هســتند حــذف می کنــد� اجــاره خــودرو 
مثــال خوبــی اســت بــرای اینکــه نشــان دهــد چطــور سیســتم های خدماتــی جدیــد 
ــاده  ــاره ازُمدافت ــه اج ــه ب ــت ک ــکل هایی اس ــا و ش ــر دادن بدنامی ه ــال تغیی در ح
ســنتی مربــوط می شــوند و بــه ســوی تجربه هایــی بــا مزایــای همــکاری، راحتــی و 

کنترل خیلی بیشتر از آنچه در مالکیت وجود دارد حرکت می کنند� 
ــی از  ــه قالب های ــه چ ــورد اینک ــردازان، در م ــگاهیان و نظریه پ ــان دانش در می
ــود دارد  ــد وج ــاره می دهن ــران اج ــه دیگ ــا را ب ــه ابزاره ــی ک ــرکت های خدمات ش
اختــالف نظرهایــی وجــود دارد امــا مــا ایــن خدمــات را بــه دو بخــش کلــی تقســیم 
کرده ایــم؛ یــک دســته از ایــن خدمــات شــرکت هایی هســتند کــه در قالــب 
ــد،  ــاره می دهن ــران اج ــه دیگ ــایل را ب ــزار و وس ــد و اب ــت می کنن ــرف« فعالی »مص
مثــل کیــف دســتی یــا فیلــم یــا کتــاب کــه مصــرف کننــد� یــک قالــب کلــی دیگــر 
ــه« اجــاره  ــا »طــول عمــر افزایش یافت ــه وســایل را ب ــی هســتند ک شــرکت ها آنهای
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ــا  ــر ی ــا تعمی ــتند و ب ــر هس ــش، گران ت ــن بخ ــاره ای در ای ــای اج ــد� ابزاره می دهن
ــزار، از  ــه جــای دور ریختــن ایــن اب ــوان کاری کــرد کــه ب ــه روز کــردن آنهــا می ت ب

آنها دوباره استفاده کرد�

انقالب در شیوه ای که اجاره می کنیم
ــرف« کار  ــب »مص ــه در قال ــاره ای ک ــرکت های اج ــال ش ــناترین مث ــاید آش ش
ــاره  ــیوة اج ــه ش ــی ک ــرکتی خدمات ــد؛ ش ــس« باش ــرکت »نت فلیک ــد، ش می کنن
فیلــم و برنامه هــای تلویزیونــی را بــا یــک انقــالب مواجــه کــرد و شــرکت غولــی ایــن 
صنعــت یعنــی »بالک باســتر« را در ادامــه مســیر بــه نابــودی کشــاند� کارآفرین هــای 
ــو در  ــه نام هــای مــارک راندولــف، ریــد هاســتینگز و میــچ ل موفــق ایــن شــرکت ب
ــک  ــرمایه گذاری روی ی ــا س ــتینگز ب ــف و هاس ــه راندول ــد از اینک ــال 1999 و بع س
ــد،  ــه بودن ــت یافت ــی دس ــه ثروت ــافت ور« ب ــور س ــام »پی ــه ن ــی ب ــزار عیب یاب نرم اف
»تنفلیکــس« را راه انــدازی کردنــد� اولیــن بــار فکــر »تنفلیکــس« وقتــی بــه ذهــن 
هاســتینگز رســید کــه یــک روز بــه یکــی از شــعبات شــرکت »بالک باســتر« رفــت 
ــده  ــر برگردان ــه دیرت ــش هفت ــو 13« را ش ــم »آپول ــواده اش فیل ــه خان ــد ک و فهمی
بودنــد� هزینــه دیــر بازپــس فرســتادن نــوار کاســت 40 دالر شــده بــود� در آن روز، 
هاســتینگز بــرای رفتــن بــه باشــگاه ورزشــی هــم دیــر کــرده بــود و یــک لحظــه بــه 
ذهنــش رســید کــه باشــگاه ورزشــی از یــک مــدل تجــاری خیلــی بهتــری از مــدل 
ــت 40  ــن اس ــما ممک ــت: »ش ــد� او می گف ــتفاده می کن ــتر« اس ــاری »بالک باس تج
یــا 40 دالر در مــاه بدهیــد و هــر چقــدر کــم یــا زیــادی بخواهیــد ورزش کنیــد� بــه 
طــور مشــابه، شــما می توانیــد هزینــه اجــاره فیلــم را هــر مــاه بــا یــک رقــم ثابــت 

بپردازید و دیگر نگران جریمه دیر پس دادن فیلم نباشید�«
ــر و دو  ــا همس ــت و ب ــرش اس ــة 40 عم ــر ده ــون در اواخ ــه اکن ــتینگز ک هاس
بچــه اش در ســانتا کــروز زندگــی می کنــد، فیلــم دوســت دارد، امــا قبــول دارد کــه 
یــک عشــق فیلم نیســت� او بلنــد و باریک اســت و با ریــش پروفســوری جوگندمی ای 
کــه مرتــب شــده، کمــی شــبیه نســخة جــوان یــک پیشــروی صنعــت فیلمســازی 
دیگــر، بــه نــام جــورج لــوکاس اســت� بعــد از »کشــف و شــهود باشــگاه ورزشــی«، او 
کســب وکار اجــاره فیلــم جــاری آن موقــع را تحلیــل کــرد و دریافــت کــه مشــتریان 
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ــد، از  ــود را بگیرن ــفارش های خ ــه س ــرای اینک ــی ب ــای طوالن ــد از انتظاره متنفرن
اینکــه ویدیوهایــی کــه انتخــاب کرده انــد آنهایــی نیســت کــه انتظــار داشــته اند و از 
اینکــه دســت خالی بــه خانــه برمی گردنــد چــون فیلم هایــی کــه در شــعبات 
شــرکت ها بــوده چنگــی بــه دل نمــی زده اســت� تــازه بعــد از آن، مشــکالت مربــوط 
بــه برگردانــدن فیلــم وجــود دارد و همچنیــن جریمــه دیرکــرد احتمالــی� او طرحــی 
از فکــر اولیــه اش نوشــت کــه بــر پایــة ایــن اصــول ســاده بــود کــه اجــاره فیلم هایــی 
را کــه می خواهیــد ببینیــد ســاده کنــد، بــدون اینکــه مالــک آنهــا باشــید و بــدون 

اینکه حتی نیاز داشته باشید برای دیدن آنها از خانه خارج شوید� 
هاســتینگز متقاعــد شــد کــه فکــر مربــوط بــه »مدیریــت اجــارة فیلــم از خانــه« 
اســت و نبایــد ســراغ ســرمایه گذارانی بــرود کــه بــه ایــن مــدل از کســب وکار شــک 
دارنــد� ســرمایه گذارانی کــه مــدام در کار نــه می آورنــد و منفی بــاف هســتند، 
ــگاه ها  ــه های فروش ــا را از قفس ــال فیلم ه ــه قب ــتریانی ک ــا مش ــه آی ــیدند ک می پرس
ــا جعبه هــای فیزیکــی فیلــم بــه خانــه برمی گشــتند، رفتــار  انتخــاب می کردنــد و ب
خــود را تغییــر خواهنــد داد یــا نــه� هاســتینگز اهمیتــی نمــی داد بــه اینکــه ممکــن 
اســت مــدت زمانــی طــول بکشــد تــا مــردم بــه سیســتم جدیــد عــادت کننــد امــا 
ــاد صبــر کنــد� در اولیــن ســال  ــار آنهــا تغییــر کنــد، الزم نیســت کــه زی اگــر رفت
تاســیس »نتفلیکــس«، 239 هــزار عشــق فیلــم در ایــن وب ســایت ثبــت نــام کردنــد� 
امــروز ایــن شــرکت بیــش از 15 میلیــون مشــترک دارد )و ایــن تعــداد هــر ســال بــه 
ــان  ــد از می ــه می توانن ــد( ک ــدا می کن ــش پی ــده 25 درصــد افزای ــدازة مبهوت کنن ان
بیــش از 100 هــزار عنــوان، از فیلم هــای رکــورددار هالیــوود گرفتــه تــا مســتندهای 
عالــی، محصولــی را کــه می خواهنــد انتخــاب کننــد� جالــب ایــن جاســت کــه اگــر 
شــما همــة فیلم هایــی را کــه هــر هفتــه در شــرکت »نتفلیکــس« دیــده می شــود 
روی هــم بگذاریــد، یعنــی بــه طــور میانگیــن 2 میلیــون دی وی دی را، ارتفــاع ایــن 

فیلم ها بلندتر از قله اورست خواهد شد� 
ــردی محصــوالت،  ــات مصــرف ف ــر سیســتم های خدم ــل دیگ »تنفلیکــس« مث
ــرده  ــذب ک ــود ج ــوی خ ــه س ــاوت ب ــای متف ــا انگیزه ه ــتریان را ب ــی از مش ترکیب
اســت� برخــی از مشــتریان راحتــی آن را دوســت دارنــد، برخــی گســتره انتخــاب را 
ــت  ــن اس ــتریانی ممک ــدود مش ــا را� مع ــی در هزینه ه ــر صرفه جوی ــی دیگ و برخ
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بگوینــد کــه از ایــن خدمــات اســتفاده می کننــد چــون »ســبزتر« و بیشــتر دوســتدار 
محیط زیســت اســت امــا همان طــور کــه دربــارة موســیقی قابــل دانلــود گفتــه شــد، 
ــن خدمــات اینچنیــن اســت� هاســتینگز شــاید اولیــن کســی باشــد کــه قبــول  ای
ــه در  ــت ک ــوده اس ــن نب ــس« ای ــروع »نت فلیک ــرای ش ــزه او ب ــد انگی ــته باش داش

مبارزه علیه تغییر اقلیمی مشارکت کند� 
ــنتی  ــگاه س ــک فروش ــو از ی ــک ویدی ــارة ی ــد اج ــر کنی ــه فک ــت ک ــب اس جال
نیازمنــد بــه دو بــار رفــت و آمــد دارد کــه اغلــب بــه وســیلة یــک خــودرو و عمدتــا 
ــد  ــتری تولی ــیار بیش ــی بس ــد آلودگ ــت و آم ــن رف ــود� ای ــام می ش ــی انج به تنهای
ــوی در منــزل شــما  ــا پســت، جل ــی ســبک ب ــک پاکــت خیل ــا اینکــه ی ــد ت می کن
ــا  ــر ایــن، شــما از همیــن پاکــت اســتفاده می کنیــد ت تحویــل داده شــود� عــالوه ب

فیلم را پس بفرستید� 

خرد جمعی اعضا
»نتفلیکــس« همزمــان یــک پلتفــرم بســیار خــوب بــرای پــرورش جامعــه  ای از 
اعضایــش را ســاخته اســت و در آن پیشــنهادهایی را بــرای ذائقه هــای فــردی فراهــم 
ــرده  ــتفاده ک ــس« اس ــون از »نت فلیک ــا کن ــه ت ــی ک ــا کس ــرف زدن ب ــد� ح می کن
باشــد و آنهــا بتواننــد بــه شــما بگوینــد کــه چطــور »فیلم هــای ارائه شــده را کشــف 
ــادر را  ــد« و »شــاهکارهای ن ــاد می گیرن ــارة کالســیک ها چیــزی ی می کننــد«، »درب
ــت  ــه دس ــگاهی آن را ب ــچ فروش ــه در هی ــت ک ــه ای اس ــد«، تجرب ــدا می کنن پی
ــر  ــود را ب ــم خ ــاب فیل ــرکت، انتخ ــن ش ــا 60 درصــد اعضــای ای ــد� تقریب نمی آوری
ــدازی  ــه توســط »نت فلیکــس« راه ان اســاس سیســتم پیشــنهادهای »ســینه مچ« ک
شــده انجــام می دهنــد� در اوایــل ایــن کار، تمایــل مــردم بــرای رتبه بنــدی 
ــرای  ــا ب ــن رتبه ه ــه اشــتراک گذاشــتن ای ــد و ب ــی کــه تماشــا کــرده بودن فیلم های
پیشــنهاد دادن بــه »دوســتان« خــود، بنیان گــذاران شــرکت را متعجــب کــرده بــود� 
خــود جامعــة کاربــران ایــن شــرکت بــرای خــودش شــعار »میلیون هــا عضــو کــه بــه 
ــون بیــش از  ــود� به طــور حیرت انگیــزی، اکن ــده ب ــد« را برگزی شــما کمــک می کنن
ــر  ــود و ه ــام می ش ــس« انج ــا در »نت فلیک ــق اعض ــدی از طری ــارد رتبه بن 2 میلی
عضــو معمولــی ایــن شــرکت تقریبــا بــه 200 فیلــم نمــره می دهــد� نتیجــة ایــن کار 
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یــک خــرد جمعــی ارزشــمند اســت کــه بــه کار گرفتــن و الگوبــرداری از آن در هــر 
ــت  ــن در موفقی ــا ای ــابه ب ــازوکاری مش ــت� س ــر اس ــم امکان پذی ــری ه ــای دیگ ج
»آمــازون« هــم تاثیــر گذاشــته اســت و همچنیــن در موفقیت هــای وب ســایت نقــد 
محصــوالت »اٍپینیــون« و وب ســایت پیشــنهاد ســرگرمی »یِلــپ«� وقتــی کــه شــما 
ــما  ــرای ش ــه ب ــوید ک ــزی می ش ــی از مرک ــوید، بخش ــایت ها می ش ــن وب س وارد ای
ــه کــه  ــن نکت ــد� ای ــر دیگــر را فراهــم می کن ــا کارب ــش میلیون ه ــه دان دسترســی ب
هــوش جمعــی هــزاران یــا حتــی میلیون هــا نفــر از مــردم می توانــد نتایــج و دانشــی 
ــه آن دســت  را فراهــم کنــد کــه گروه هــای کوچــک و افــراد نمی تواننــد آنچنــان ب
ــورد  ــوه« م ــای انب ــام »خــرد جمعیت ه ــه ن ــز ســوروویِکی ب ــاب جیم ــد، در کت یابن
بحــث قــرار گرفتــه و حتــی شــاید بهتریــن نمونــه از اینچنیــن مباحثــی باشــد� مــا 
آنچــه کــه تــازه اســت، بــه کار بــردن خــرد جمعــی در ایجــاد سیســتم های 

خدماتی ای است که جذاب تر از سیستم هایی با مالکیت فردی هستند� 
ــدگان  ــه مصرف کنن ــت ک ــی اس ــت تعامالت ــل انباش ــه حاص ــی ک ــش عمیق دان
ــان  ــرای صاحب ــی ب ــت بااهمیت ــان دهندة فرص ــد، نش ــرار می کنن ــدام آن را تک م
ــدگان را  ــا مصرف کنن ــر ب ــی عمیق ت ــا آن، روابط ــد ب ــه بتوانن ــت ک ــب وکار اس کس
شــکل بدهنــد و بــا خالقیتــی بیشــتر از کارآمــدی بتواننــد مدیریــت را انجــام دهنــد� 
»نتفلیکــس« از طریــق ابــزار »مــای کیــو« کــه یــک صــف انتظــار اســت، می دانــد 
آنچــه اعضایــش می خواهنــد بعــدا تماشــا کننــد چیســت� چنــد فروشــگاه ســنتی 
می تواننــد بگوینــد کــه می داننــد محصــول بعــدی ای کــه مشــتریان آنهــا 
می خواهنــد بخرنــد چیســت؟ ایــن نــوع از دانــش به ویــژه بــرای حوزه هایــی 
ــل  ــتند، مث ــادی هس ــای زی ــدگان دارای انتخاب ه ــه مصرف کنن ــت ک ــمند اس ارزش
ُمــد و اســباب بازی� خرده فروشــان بایــد خالقیــت زیــادی را در چنیــن محصوالتــی 
ــوند،  ــن می ش ــا جایگزی ــد ی ــن می رون ــه محصــوالت از بی ــی ک ــد و وقت ــظ کنن حف
تاثیــرات زیســت محیطی آنهــا مهــم اســت� اگــر شــما بچــه داشــته باشــید، شــانس 
اینکــه خانه تــان از اســباب بازی انباشــته شــود، خیلــی زیــاد اســت: اســباب بازی های 
الکتریکــی کــه صــدای ناراحت کننــده و بلنــدی تولیــد می کننــد، اســباب بازی هایی 
ــا یــک میلیــون قطعــه کــه از جاهــای عجیبــی ســردرمی آورند، اســباب بازی هایی  ب
کــه اقــوام شــما برایتــان آورده انــد و یــک بــار مصــرف شــده و بعــد بــه تــه انبــاری 
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پرتــاب شــده اســت، آخریــن وســیلة کودکانــه کــه فرزنــد شــما می گویــد »حتمــا 
ــش را زده«  ــه »دل ــد ک ــادرش می گوی ــه م ــی ســریع ب ــد داشــته« باشــد و خیل بای
اســت� بنابرایــن شــما خودتــان را در محاصــرة پالســتیک هایی گران قیمــت و 
ــن کار  ــرای ای ــری ب ــا راه بهت ــه »آی ــید ک ــود می پرس ــد و از خ ــته می یابی ناخواس

هست؟« بله هست�
ــال 1935  ــد در س ــون« می نامیدن ــوی لُ ــه آن را »ت ــباب بازی خانه ک ــن اس اولی
در لــس آنجلــس پدیــد آمــد امــا ایــن مفهــوم در میانــه دهــة 1960 بــا راه انــدازی 
برنامــة »هــد اســتار« توســط جانســون، رییس جمهــور اســبق آمریــکا، اوج گرفــت� 
ــه از ایــن اســباب بازی خانه ها در سرتاســر جهــان وجــود دارد� از  حــاال هــزاران نمون
ــای  ــه کااله ــوط ب ــات مرب ــیاری از خدم ــل بس ــات مث ــن خدم ــی، ای ــر تاریخ نظ
اشــتراکی، انــگ یــک برنامــة خدمــات اجتماعــی بــرای کودکانــی بــا نیازهــای خــاص 
ــرکت های  ــون ش ــت� اکن ــود داش ــانی خ ــر پیش ــد را ب ــای کم درآم ــا از خانواده ه ی
ــت ا  ــات؟«، »رن ــل »وای ن ــد، مث ــری روی کار آمده ان ــهرت های بهت ــا ش ــور ب نوظه
تــوی«، »تــوی رنتــال کالب« و »بیبــی پلیــز« کــه می تــوان بــه آنهــا بــه دیــده یــک 
»نت فلیکــس مختــص اســباب بازی« نــگاه کــرد و همیــن شــرکت ها در حــال 
تغییــر دادن نــگاه منفــی بــه ایــن پدیــده هســتند� آنهــا مــدل تجــاری مشــابهی را 
دنبــال می کننــد؛ شــما هزینــة اشــتراک ماهانــه 25 تــا 65 دالر را می پردازیــد و در 
ــد� )و  ــل می گیری ــاه تحوی ــف را در م ــباب بازی مختل ــا ده اس ــار ت ــن چه ــوض، بی ع
ــکلی  ــود و ش ــی می ش ــتفاده ضدعفون ــار اس ــر ب ــد از ه ــباب بازی بع ــر اس ــه، ه بل
بهداشــتی بــه خــود می گیــرد�( ایــن خدمــات باعــث می شــود کــه والدیــن 
صرفه جویــی زیــادی در هزینه هــای خــود انجــام بدهنــد و از ســوی دیگــر، 
اســباب بازی بــرای کــودکان خیلــی دلزدگــی بــه وجــود نیاورنــد و از ســوی دیگــر، 

اسباب بازی ها مدت های مدید در انباری خانه ها خاک نخورد�

اجارة شخص به شخص
دادن آن دارایی هایــی کــه همیشــه از آنهــا اســتفاده نمی کنیــد بــه دیگــران تــا 
از آنهــا اســتفاده کننــد در قبــال یــک نــرخ اجــارة مختصر، اســاس کار وب ســایت های 
نوظهــور زیــادی هســتند کــه اشــخاص بــه هــم وصــل می کننــد تــا ابــزار خــود را 
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ــو«،  ــو«، »آی رنت توی ــل »ای رنت ــایت هایی مث ــد؛ وب س ــاره بدهن ــران اج ــه دیگ ب
»رنت مایــن آنالیــن«، »آی لت یــو« و »زیلــوک«� ایــن بازارهــا افــراد را قــادر 
ــه  ــت ب ــا باب ــد و از آنه ــرض بدهن ــران ق ــه دیگ ــان را ب ــه چیزهایش ــازند ک می س
ــتراک  ــه اش ــای ب ــل برنامه ه ــد� مث ــه بگیرن ــا کرای ــتن آن چیزه ــتراک گذاش اش
گذاشــتن زمیــن کــه مالــکان مزرعــه خــود را بــه کســانی کــه می خواهنــد چیــزی 
ــه  ــا را ب ــی« کــه  کــه صاحب خانه ه ــر بی ان ب ــد - و »ای ــد وصــل می کن کشــت کنن
مهمان هــا وصــل می کنــد - مالکانــی کــه چیزهایــی بــرای اجــاره دارنــد بــا کســانی 
ــاز  ــت نی ــک دورة موق ــی را در ی ــالم به خصوص ــه اق ــد ک ــرار می کنن ــاط برق ارتب
داشــته باشــند� ایــن »ظرفیــت بالاســتفاده مانــدن« صدهــا کاال بازتوزیــع می شــود و 
کنــاری  در  بالاســتفاده  را  آنهــا  فقــط  کــه  داشــته هایی  از  می تواننــد  افــراد 

می گذاشتند پول دربیاورند� 
ــه شــخص، هــر چیــزی از زنجیــر  در ایــن پلتفرم هــای متصل کننــده شــخص ب
چــرخ گرفتــه تــا ماشــین خیاطــی و روبــات ســرو نوشــیدنی اجــاره داده می شــود� 
بــازار اجــاره شــخص بــه شــخص بــرای افــراد مثــل کرســتین پانتــرا کــه تهیه کننــدة 
مســتقل فیلــم اســت مفیــد واقــع شــده اســت� او بــرای فیلم ســازی مــدام نیــاز بــه 
ــه  ــازی ب ــر روز نی ــن، ه ــن دوربی ــار ای ــدارد و در کن ــود ن ــه ای خ ــن حرف دوربی
ــال  ــه در س ــوک« ک ــایت »زیل ــرا در وب س ــدارد� پانت ــم ن ــن ه ــر و نورافک آمپلی فای
2007 تاســیس شــد، دوربیــن و مجموعــه ابزارهــای مرتبــط بــا آن را روزی 150 دالر 
کرایــه داد� بــرای او، »زیلــوک« جایــی فراتــر از وب ســایتی اســت کــه می تــوان از آن 
ــا منابــع محــدودی کــه مــا روی زمیــن داریــم، قــدم  پــول درآورد� او می گویــد: »ب
ــه اشــتراک  ــد چیزهــا، آنهــا را ب ــه جــای خری ــن اســت کــه ب ــا ای ــرای بق بعــدی ب

بگذاریم�«
ــایلی  ــه مس ــی ب ــی اهمیت ــی خیل ــر فرهنگ ــه از نظ ــی ک ــرای مصرف کنندگان ب
مثــل محیــط زیســت نمی دهنــد، مــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه اشــتراک 
ــن  ــت� ای ــت اس ــر از مالکی ــر و کم هزینه ت ــر، امن ت ــا راحت ت ــرای آنه ــتن ب گذاش
وب ســایت های اجــارة شــخص بــه شــخص از پلتفرم هــای دیجیتــال بــرای حــل دو 
مشــکل و مانــع اساســی اســتفاده می کننــد� آنهــا یــک گــره گاه مرکــزی بــرای بــه 
ــا  ــد ت ــت می کنن ــا درس ــتراک گذاری کااله ــه اش ــروع ب ــتن و ش ــتراک گذاش اش
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ــه  ــه ب ــی ک ــرای جــذب مشــتری برســد� وقت ــی الزم ب ــدار حیات ــه مق اندازه شــان ب
ایــن میــزان رســید و تنــوع انتخاب هــا باعــث شــد کــه مشــتریان جــذب آن شــوند، 
ــت،  ــد داش ــدی الزم خواهن ــر از چن ــه ه ــی را ک ــه کاالهای ــد ک ــتریانی می بینن مش
ــر  ــه آن س ــتر ب ــب بیش ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــت کنن ــایت دریاف ــد از وب س می توانن
می زننــد و همیــن باعــث می شــود کــه تعــداد بیشــتری محصــول در آن پلتفــرم بــه 
ــه  ــع، ب ــالف و مناب ــة عمــل ات ــر برنام ــن، مدی ــز گودوی اشــتراک گذاشــته شــود� لی
اهمیــت ایــن مســئله اشــاره می کنــد کــه ایــن پلتفرم هــا بایــد بــه مــا »ایــن اعتمــاد 
ــا را  ــد آنه ــاز داشــته باشــیم، می توانن ــزی نی ــه چی ــی ب ــا وقت ــه م ــد ک ــا کنن را الق
ــا  ــار م ــا در کن ــن چیزه ــر روز ای ــه ه ــا الزم نیســت ک ــد ام ــم کنن ــا فراه ــرای م ب
باشــند«� همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه ایــن چنیــن وب ســایت هایی بســیار محلــی 
ــل  ــا را تحوی ــا آنه ــم ت ــادی را طــی کنی ــا مســافت زی هســتند، الزم نیســت کــه م
بگیریــم یــا الزم باشــد کــه محمولــه بــرای مــا بــا پیــک یــا یــک واســطه بــرای مــا 
ــل  ــا کام ــادی ت ــای زی ــوز قدم ه ــایت ها هن ــن وب س ــر ای ــی اگ ــود� حت ــال ش ارس
شــدن داشــته باشــند، رســیدن بــه نقطــه حیاتــی و تاثیرگــذار همیــن حــاال هــم در 
ــال  ــه در س ــوک« ک ــت� »زیل ــرکت ها اس ــایت ها و ش ــه وب س ــکل دادن ب ــال ش ح
2007 راه انــدازی شــد، بیــش از 100 هــزار قلــم را در ایــاالت متحــده بــرای اجــاره 
دادن تنهــا تــا انتهــای ســال 2009 در بــر داشــت� ایــن وب ســایت اکنــون در پنــج 
کشــور فعــال اســت: ایــاالت متحــده، فرانســه، بلژیــک، لوکزامبــورگ و هلنــد� وقتــی 
ــورک« جســتجو  ــن، نیوی ــور در بروکلی ــک »پروژکت ــرای ی ــن وب ســایت ب ــا در ای م
ــا  ــة آن ب ــه فاصل ــود ک ــر می ش ــج ظاه ــمت نتای ــم کاال در قس ــج قل ــم، پن می کنی
محــل تحویــل گرفتــن فــرد بــه طــور میانگیــن در حــدود ســه مایــل اســت� ایــن 
اشــباع، بــرای کســی کــه وارد وب ســایت می شــود و می خواهــد از آن اســتفاد کنــد 
حیاتــی اســت، بــرای اینکــه بایــد ایــن احســاس را داشــته باشــد کــه به محــض اینکه 
یــک قلــم کاالیــی را بخواهنــد تقاضــا کنــد، در دســترس او چنــد نــوع از آن قابــل 
ــم  ــردن یک پنج ــت ک ــا حرک ــه ب ــده ک ــن زده ش ــور تخمی ــن ط ــت� ای ــه اس عرض
بودجــة خانوارهــا از خریــد بــه ســمت اجــاره کــردن وســایل، انتشــار گاز دی اکســید 

کربن در حدود 2 درصد - یعنی 13 میلیون تن - در سال کاهش پیدا کند� 
عــالوه بــر مانــع اول کــه رســیدن بــه نقطــة حیاتــی از نظــر اشــباع و تنــوع اقــالم 
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کاالهــای دردســترس در یــک پلتفــرم اســت، مانــع دوم در برابــر اجــاره شــخص بــه 
شــخص امنیــت و اعتمــاد اســت� خیلــی از اوقــات اشــخاص از راه دور بــه یکدیگــر 
اعتمــاد نمی کننــد� مخصوصــا در نقل وانتقــال پــول، ایــن اعتمــاد بایــد بــا 
ــن  ــه را تضمی ــتند و معامل ــال هس ــه فع ــن زمین ــه در ای ــری ک ــرکت های معتب ش

می کنند حل شود� 

برداشتن موانع ورود
چندیــن مانــع در برابــر ورود بــه شــرکت هایی کــه اقــالم را بــرای مصــرف اجــاره 
می دهنــد وجــود دارد، چــه ایــن موانــع قیمــت باشــند، چــه دسترســی، چــه حتــی 
وضعیــت اجتماعــی� یــک کتابخانــة عمومــی را در نظر بگیریــد، از آن نــوع کتابخانه ها 
ــا در  ــد� بســیاری از کتابخانه ه ــی کار می کنن ــن سیســتم خدمات ــا قدیمی تری ــه ب ک
ــد، بلکــه فقــط در  ــات نمی دادن ــه همــة مــردم خدم ــل دهــة 1600 میــالدی ب اوای
دسترســی محققانــی بودنــد کــه اغلــب جایــگاه خــود را درون کتابخانــه بــرای مــرور 
ــال 1854  ــت در س ــتون در ماساچوس ــی بوس ــة عموم ــتند� کتابخان ــا داش کتاب ه
ــه  ــه ب ــود ک ــاالت متحــده ب ــگان شــهری در ای ــة رای ــن کتابخان ــاح شــد و اولی افتت
مــردم اجــازه مــی داد کتــاب را قــرض بگیرنــد و آن را بــرای خوانــدن بــه خانــة خــود 
ببرنــد� امــا ایــن سیســتم هنــوز هــم در آن موقــع یــک اســتثنا بــه شــمار می رفــت، 
ــر در کتابخانه هــا خیلــی به ســختی  ــی و ادبیــات تخصصی ت ــه یــک هنجــار معمول ن
بــه دســت می آمــد� انــدرو کارنگــی، فعــال اســکاتلندی - آمریکایــی در امــور خیریــه 
ــاالت  ــر ای ــردم در سرتاس ــی م ــرای دسترس ــی را ب ــای عموم ــر، کتابخانه ه و تاج

متحده درست کرد� 
کارنگــی بــه ایــن نکتــه پــی بــرده بــود کــه تحصیــالت و اطالعــات کلیدهــای 
یــک زندگــی موفــق هســتند و ایــن درســی بــود کــه در دوران کار در یــک شــرکت 
محلــی تلگــرام در الگنــی ســیتی در ایالــت پنســیلوانیا گرفتــه بــود� او از کتابخانــة 
شــخصی بنیان گــذار ایــن شــرکت، کلنــل جیمــز اندرســون، کتــاب قــرض 
ــاز  ــنبه ب ــر ش ــاب ه ــد کت ــد جل ــا چهارص ــود را ب ــة خ ــل کتابخان ــت� کلن می گرف
می گذاشــت تــا هــر کســی از همکارانــش کــه می خواســت بــه کتاب هــای او 
دسترســی داشــته باشــد، بیایــد و کتــاب قــرض بگیــرد� ایــن کاری بــود کــه امــکان 
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ــک  ــل ی ــز مث ــل نی ــود کلن ــام داد� خ ــم آن را انج ــر ه ــای دیگ ــر ج ــت در ه داش
کتابــدار عمــل می کــرد و بــه هــر نفــر اجــازه مــی داد کــه یــک کتــاب را بــردارد و 

آن را با یک کتاب دیگر در شنبة بعدی عوض کند� 
تجربــة شــخصی کارنگــی بــه عنــوان یــک مهاجــر کــه در مســیری از کســب وکار 
افتــاده بــود کــه توانســته بــود ثــروت زیــادی کســب کنــد، باعــث شــد کــه کارهــای 
خیرخواهانــه زیــادی انجــام بدهــد� او ایــن نیــت خــود را بــا کارزار جهانــی ســاخت 
کتابخانــه عملــی کــرد و نــام نیکــی بــرای ایــن کار بــه جــای گذاشــت� او تــا اواخــر 
دهــة 1800 میــالدی، بیــش از 1689 کتابخانــه در ایــاالت متحده ســاخت� بســیاری 
ــی  ــة آمریکای ــا جامع ــی شــدند و صده ــز مدن ــه مراک ــل ب ــا تبدی ــن کتابخانه ه از ای
کوچــک را در سرتاســر ایــن کشــور، از میــن تــا کالیفرنیــا ســرگرم کــرد� معمــاران 
ایــن کتابخانه هــا نیــز دارای تنــوع زیــادی بودنــد کــه در میــان آنهــا افــراد مشــهوری 
نیــز بــه چشــم می خوردنــد� امــا همــة آنهــا دارای یــک شــکل خــاص هــم بودنــد؛ 
ــد کــه در کســی  ــه باالیــی بودن ــزرگ و رو ب همــة ایــن کتابخانه هــا دارای ورودی ب
ــه  ــه کتابخان ــا ورود ب ــه می آمــد، ایــن حــس را القــا می کــرد کــه ب ــه کتابخان کــه ب
در حــال پیشــرفت و رفتــن بــه بــاال اســت� بــاالی ســردرهای کتابخانــة کارنگــی در 
پیتزبــورگ کــه در ســال 1895 ســاخته شــد، ایــن جملــه حکاکــی شــده اســت کــه 
جــزو کلمــات قصــار خــود کارگنــی اســت: »آزاد برای عمــوم«� برداشــتن و گذاشــتن 
ــاز  ــه صــورت مخــزن ب ــه ب ــرای مــردم آزاد اســت و کتابخان کتاب هــا در قفســه ها ب
ــه نیــز چراغ هایــی روشــن اســت کــه ســمبلی  عمــل می کنــد� بیــرون هــر کتابخان

از نور دانش را انعکاس می دهد� 
ــت ویکم  ــرن بیس ــل ق ــه اوای ــی ب ــی کارنگ ــخ زندگ ــما از تاری ــریع ش ــی س خیل
بیاییــد و بــه صحنــه ای از یــک ســریال معــروف برســید کــه در آن، یــک دختــر کــه 
دارای ســه هم اتاقــی اســت، بــا کیفــی خیلــی لوکــس بــه مصاحبــه بــرای اســتخدام 
در یــک شــرکت مــی رود� مدیــر شــرکت فقــط از او می پرســد کــه چطــور کســی کــه 
ــک  ــد ی ــس خری ــی دارد، از پ ــده و ســه هم اتاق ــورک آم ــه نیوی از شــهر کوچکــی ب
ــم  ــر متقاضــی کار ه ــده اســت� آن دخت ــزار و 500 دالری برآم ــف لوکــس 2 ه کی
ــاره  ــس اج ــای لوک ــه کیف ه ــایت ک ــی وب س ــه از یک ــده، بلک ــد آن را نخری می گوی

می دهد کرایه کرده است� 
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ماجــرای کتابخانه هــای کارنگــی و ایــن صحنــه از ســریال قــرن بیســت ویکمی 
نشــان دهندة عنصــر اساســی مفهــوم مصــرف اشــتراکی اســت� هــر دو ایــن مــوارد 
بــه دسترســی مربــوط هســتند: ارائــه دسترســی کاالهــا بــه مــردم بــدون نیــاز بــه 
ــگ  ــایت »ب ــا وب س ــرای آن ســریال، شــخصیت داســتان می توانســت ب ــت� ب مالکی
بــارو« بــه کیــف دســتی دسترســی داشــته باشــد و بــه یــک مصاحبــه کاری بــرود و 
در مــورد کارنگــی نیــز مــردم می توانســتند کتــاب قــرض بگیرنــد تــا زندگــی خــود 

را با آن بهتر سازند� 

حسرت خوردن بابت خدمات
مایــة شــگفتی نیســت کــه مشــتریان شــرکت »ســوالر ســیتی« ایــن همــه زیــاد 
ــد  ــم می کن ــیدی فراه ــای خورش ــان پنل ه ــرای خودش ــه ب ــی ک ــارة خدمات درب
ــن  ــة متوســط بی ــک خان ــرای ی ــد� نصــب پنل هــای خورشــیدی ب صحبــت می کنن
ــا 40 هــزار دالر خــرج دارد و نگهــداری آن نیــز پیچیــده و گــران اســت� امــا  20 ت
ــود و  ــل می ش ــادی قائ ــای زی ــب تخفیف ه ــرای نص ــیتی« ب ــوالر س ــرکت »س ش
تعمیــر و نگهــداری آن را هــم بــر عهــده می گیــرد� لینــدون ریــو، مدیرعامــل ایــن 
شــرکت، قبــول دارد کــه بیشــتر مشــریان جدیــدش حاصــل تعریف هــا و تبلیغاتــی 
اســت کــه مشــتریان ســابقش، نــه در مــورد میــزان بــرق تولیــدی ایــن سیســتم ها، 
بلکــه دربــارة ســهولت کل خدمــات و سیســتم آن بــه همســایگان خــود می گوینــد� 
در حقیقــت، بیشــتر از اینکــه افــراد خــود کاال و محصــول را دوســت داشــته باشــند، 
از خدماتــی کــه ایــن شــرکت بــرای آنهــا مهیــا می کنــد خوششــان می آیــد� راهــی 
ــه قــول شــرکت  ــه کاالهــا و محصــوالت دسترســی پیــدا می کننــد، ب کــه مــردم ب
ــت  ــه »حســرت خــوردن باب ــزی شــود ک ــث ایجــاد چی ــد باع ــو ورک« می توان »الی
ــتراتژیک در  ــراح اس ــان، ط ــد تاونس ــة دیوی ــه گفت ــود� ب ــده می ش ــات« نامی خدم
شــرکت »الیــو ورک«، حســرت خــوردن بابــت خدمــات »افــراد را مایــل می کنــد کــه 
ــد:  ــا محصــوالت را«� او می گوی ــات را در ســر داشــته باشــند ت بیشــتر هــوس خدم
»مــا بایــد خدماتــی ارائــه کنیــم کــه مــردم را قادر ســازد بــه یکدیگــر بگوینــد چطور 
از خدمــات اســتفاده کننــد، بــه جــای اینکــه دم از مالکیــت چیزهــا بزننــد�« اگــر مــا 
ــاس  ــا احس ــه در م ــم ک ــت کنی ــی ای درس ــتم های خدمات ــا و سیس ــم برنده بتوانی
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ــد، هــم نیازهــای احساســی هــم  ــه وجــود بیاورن هوشــمندی، ایمنــی و جذابیــت ب
نیازهای کارکردی ما به این همة مالکیت محصوالت از بین خواهد رفت� 

کلیــد موفقیــت یــک سیســتم خدماتــی ارائــه یــک محصــول خــاص، توانایــی آن 
ــه احســاس کســی کــه  ــه احساســی اســت، شــبیه ب ــا ب ــاز عمیــق م در ارضــای نی
مالــک آن محصــوالت در آخریــن بــاری کــه مــورد توجــه مــا بــوده داشــته اســت� 
شــرکت ها ایــن احســاس مالکیــت را از طریــق نامرئــی ســاختن خدمــات روی خــود 
ــارو«  محصــوالت انجــام می دهنــد؛ مثــال هیــچ گاه روی کیف هــای شــرکت »بــگ ب
عالمــت شــرکت درج نمی شــود، یــا روی ســاختمانی کــه بــه وســیلة شــرکت ها بــه 
ــیاری از  ــود� بس ــرده نمی ش ــد ب ــی از برن ــود، نام ــاره می ش ــتراکی اج ــورت اش ص
شــرکت ها تــالش می کننــد وقتــی محصــول توســط مصرف کننــده اجــاره می شــود، 
انــگ کرایــه ای بــودن کاالیــی کــه در حــال اســتفادة اشــتراکی از آن اســت را پــاک 
ــود  ــزدای خ ــا م ــوو ی ــدل ول ــای م ــه خودروه ــپ کار« ب ــرکت »زی ــال ش ــد� مث کنن
ــن از  ــرده اســت� همچنی ــام داده و اصــال از نشــان شــرکت اســتفاده نک ــای ع نام ه
ــا  ــد ت ــتفاده می کن ــی اس ــای رادیوی ــا فرکانس ه ــت ب ــن هوی ــای تعیی ــن آوری  ه ف
مثــال درهــای خــودرو از راه دور بــرای مشــتری بــاز شــود تــا او احســاس کنــد کــه 
در خــودروی »خــودش« وارد می شــود و روابــط بیــن محصــوالت و خدمــات دوبــاره 
ــج  ــردم به تدری ــود� م ــی ش ــتراک گذاری انگ زدای ــه اش ــوم ب ــود و از مفه ــف ش تعری
ــه  ــزی را ب ــک چی ــای ی ــه معن ــت ب ــه مالکی ــه هســتند ک ــن نکت ــم ای در حــال فه
صــورت انحصــاری داشــتن کمتــر از احســاس تعلــق بــه چیــزی اهمیــت دارد� بــه 
عبــارت دیگــر، مالکیــت کمتــر امــری اســت دربــارة عنــوان یــک شــخص روی یــک 

چیز بودن و بیشتر دربارة تجربة خودگردانی و کنترل آن چیز است� 
ــل  ــه دلی ــد ک ــد، می بینی ــر می کنی ــائل فک ــن مس ــارة ای ــما درب ــه ش ــی ک وقت
منطقــی پشــت ســر ایــن پدیــده وجــود نــدارد کــه ایــن پدیــده کــه روی تخــت اتــاق 
یــک هتــل بخوابیــد یــا از حولــه هتلــی اســتفاده کنیــد کــه صدهــا نفــر قبــل از شــما 
از آن اســتفاده کرده انــد برایتــان پذیرفتنــی باشــد، امــا بــه اشــتراک گذاشــتن یــک 
جاروبرقــی بــا همســایه امــری نامعمــول بــه شــمار رود� بــا ایــن حــال، کســانی کــه 
ــه  ــد ک ــک دارن ــن ش ــه ای ــد، ب ــی می کنن ــد و منفی گوی ــه در کار می آورن ــدام ن م
ــه  ــواردی را ک ــخص از م ــوع مش ــک ن ــند ی ــته باش ــل داش ــدگان تمای مصرف کنن
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ــد  ــاز بای ــورد نی ــه م ــی ک ــا محصوالت ــد ی ــه آن دارن احساســات شــدیدی نســبت ب
ــن  ــا ای ــد� ب ــتراک بگذارن ــه اش ــودرو، ب ــل خ ــد، مث ــان باش ــه در دسترس ش بالفاصل
حــال، سیســتم های بــه اشــتراک گذاشــتن خــودرو ایــن روزهــا بســیار بیشــتر قابــل 
ــات  ــتراک گذاری خدم ــتم های اش ــادی در سیس ــتقبال زی ــا اس ــت و ب ــاهده اس مش

مواجه شده است� 
ــتراکی  ــرف اش ــکل های مص ــیاری از ش ــل بس ــودرو مث ــتن خ ــتراک گذاش ــه اش ب
ــی  ــل عموم ــوم »حمل ونق ــردد� مفه ــل بازمی گ ــا قب ــه قرن ه ــه ب ــه هایی دارد ک ریش
بــرای اجــاره« دو قــرن قبــل از اینکــه خــودرو اختــراع شــود در اروپــا وجــود داشــت و 
ــود� در ســال 1891، فکــر  ــرای اجــاره کــردن عرضــه شــده ب کالســکه و واگن هایــی ب
ــود، عملیاتــی  ــا وســیلة اجــاره ای توســط فــرد طــی شــده ب محاســبة مســافتی کــه ب
شــد تــا کرایــه درســت بــرای وســایل نقلیــه محاســبه شــود� حتــی مفهــوم امــروزی بــه 
اشــتراک گذاشــتن خــودرو و اجــاره دادن ماشــین چیــزی مربــوط بــه 60 ســال پیــش 

بوده است� 

جذاب کردن اشتراک گذاری خودرو، نه مایة تاسف
ــة  ــی کارخان ــدل خــودروی ت ــن م ــان اولی ــراع خــودرو از هم ــا اخت ــا ب ــی م زندگ
»فــورد« تــا کنــون، تغییــر کــرده و بــه نمــادی از اســتقالل فــردی و برتــری فناورانــه 
تبدیــل شــده اســت� تمــام نســل های اتومبیــل ایــن شــعار را بــا خــود همــراه داشــته اند 
کــه »خودروهــا بــه مــا آزادی می دهنــد«� بــا اینکــه برخــی از افــراد از تعمیــر کــردن 
و ور رفتــن بــا موتــور خــودرو خوش شــان می آیــد، بــرای بیشــتر مــا نگهــداری، تمیــز 
ــت�  ــران اس ــرهایی گ ــودرو، دردس ــردن خ ــارک ک ــه و پ ــر، بیم ــت، تعمی ــردن، ثب ک
ــی و  ــط آمریکای ــرد متوس ــر ف ــه ه ــت ک ــن زده اس ــکا تخمی ــل آمری ــن اتومبی انجم
اروپایــی تقریبــا 18 درصــد درآمــد خــود )یــا 8 هــزار دالر در ســال( را صــرف رانندگــی 
ــم بیشــتر از مجمــوع مخــارج  ــن رق ــد� ای ــی می کن ــدازة معمول ــا ان ــا یــک خــودرو ب ب
ــوادة متوســط اســت� وقتــی شــما  ــک خان میانگیــن پوشــاک، ســالمت و ســرگرمی ی
می بینیــد کــه 23 ســاعت از شــبانه روز خودرویتــان عاطــل و باطــل در کنــاری گذاشــته 

شده است، این رقم برایتان گران به نظر می رسد� 
ــه اشــتراک گذاری خــودرو بزننــد،  ــران متوســط خــودرو وقتــی کــه دســت ب کارب
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ــه  ــن کار، ن ــا ای ــد� ب ــی می کنن ــاه صرفه جوی ــم تخمینــی 600 دالر در م ــدازة رق ــه ان ب
ــی  ــن وقت ــه همچنی ــود بلک ــذف می ش ــودرو ح ــک خ ــی تمل ــای جانب ــط هزینه ه فق
افــراد خــودروی خــود را بــه اشــتراک می گذارنــد، هــر دو بــه ایــن فکــر می کننــد کــه 
ــوزان  ــة س ــه گفت ــه� ب ــا ن ــا الزم اســت ی ــرای طــی مســافت آنه ــا خــودرو ب ــا واقع آی
شــاهین، کارشــناس مرکــز تحقیقــات نــوآوری خــودرو در دانشــگاه کالیفرنیــا در برکلی، 
کســانی کــه خــودرو بــه اشــتراک می گذارنــد گــزارش می دهنــد کــه میــزان کارکــرد 
مســافت خــودروی آنهــا بــه انــدازة 44 درصــد کاهــش پیــدا کــرده و یــک نظرســنجی 
در اروپــا نشــان داده کــه میــزان انتشــار گاز دی اکســید کربــن بــه ازای هــر فــرد در 
حــدود 50 درصــد کاهــش یافتــه اســت� آیــا می توانیــد تصــور کنیــد اگــر یک چهــارم 
600 میلیــون خــودروی راه هــای جهــان بــه اشــتراک گذاشــته شــوند، فوایــد 

محیط زیستی تجمیعی آن چقدر خواهد بود؟
شــرکت »زیــپ کار« بــا اســتفاده از فشــار مشــابه روانــی و اجتماعــی برندهــا بــرای 
ــردم در  ــی م ــر دادن ســبک زندگ ــد خــودرو، در حــال تغیی ــه خری ــا ب ــردن م وادار ک
زمینــة عــادت بــه مالکیــت خــودرو اســت تــا بتوانــد مــا را وادارد کــه خودروهــا را بــه 
ــم� بیلبــورد ســفید و ســبز ایــن شــرکت روی اتوبوس هــا ایــن شــعار  اشــتراک بگذاری
روی خــود دارد »350 ســاعت در ســال معاشــقه کــردن� 420 ســاعت در حــال گشــتن 
ــن شــعارها  ــوو؟« ای ــا روز ول ــو اســت� ی ــروز روی بی ام دابلی ــا »ام ــال پارکینــگ« ی دنب
مزیت هــای اساســی بــه اشــتراک گذاشــتن خــودرو را نشــان می دهــد کــه عبارتنــد از 
آســایش و انتخــاب� بیشــتر مــردم خــودرو می خرنــد تــا نیازهــای کارکــردی رســیدن 
ــارة اینکــه چــه  ــا انتخــاب آنهــا درب ــه نقطــه ب را برطــرف کننــد� ام ــف ب از نقطــه ال
ــا  ــرار دارد� ب ــد ق ــر برن ــت تاثی ــوالت، تح ــتر محص ــل بیش ــد، مث ــی را بخرن خودروی
اشــتراک گذاری خــودرو، راننده هــا می تواننــد هــر برنــدی را کــه بــا حــال و هــوای آن 
روز آنهــا ســازگار اســت تحویــل بگیرنــد� و البتــه مثــل خیلــی از مردمانــی کــه حــول 
ــع  ــم جم ــا دور ه ــاص خودروه ــای خ ــه ویژگی ه ــاص ب ــق خ ــا عالئ ــد ی ــک برن ی
می شــوند، اشــتراک گذاری خــودرو می تــوان اجتماعاتــی خــاص از افــراد را بــه وجــود 
بیــاورد تــا آنهــا بــا بــه اشــتراک گذاشــتن خودروهایشــان، بــا هــم ارتبــاط برقــرار کنند� 
ایــن چنیــن اســت کــه مثــال تمــام کســانی کــه از شــرکت »زیــپ کار« خــودرو تهیــه 
ــة  ــه جامع ــبیه ب ــزی ش ــوند؛ چی ــناخته می ش ــوان »زیپســتر« ش ــد تحــت عن می کنن
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کاربران تلفن های هوشمندی که از برند »آی فون« استفاده می کنند� 
امــا ماجــرا اینجــا اســت کــه بــا اشــتراک گذاری محصوالتــی مثــل خــودرو، صنایــع 
ــر  ــن نف ــیلة چندی ــه وس ــد ب ــول بتوان ــک محص ــر ی ــرد� اگ ــد ک ــرر خواهن ــیار ض بس
اســتفاده شــود، نیــاز بــه تولیــد و کپــی کــردن آن محصــوالت کاهــش پیــدا می کنــد� 
هــر وســیلة نقلیــه ای کــه در راه هــا بــه اشــتراک گذاشــته می شــود، جایگزیــن هفــت 
تــا هشــت وســیلة نقلیــه شــخصی می شــود و بنابرایــن خریــد خــودرو توســط افــراد یــا 
ــتم های  ــتفاده از سیس ــد� اس ــدا می کن ــش پی ــوم کاه ــک س ــودروی دوم ی ــد خ خری
اشــتراک گذاری مصرفــی ایــن ظرفیــت را دارد کــه صنایــع ســنتی کــه روی مالکیــت 
ــه ســمت  ــا اختــالل مواجــه کنــد� وقتــی کــه مــا ب اختصاصــی متمرکــز هســتند را ب
ــة  ــر پای ــه جــای بیشــترین واحــد فروخته شــده، ب اقتصــادی حرکــت می کنیــم کــه ب
ــا کارایــی تجــاری  ــی اقتصــادی ب بیشــترین واحــد استفاده شــده شــکل گرفتــه، کارای
ــر  ــد ب ــی از درآم ــکل های مداوم ــد ش ــا می توان ــب وکار در اینج ــود� کس ــه می ش بیگان
ــاس  ــر اس ــد کالن ب ــن درآم ــرد را جایگزی ــای ُخ ــت و پرداخت ه ــق عضوی ــاس ح اس
فــروش واحدهــای بیشــتر محصــول بکنــد� بــرای مثــال، شــرکت »زیــپ کار« 75 دالر 
ــال  ــرد� در س ــودرو 8 دالر می گی ــتفاده از خ ــاعت اس ــر س ــرای ه ــتراک و ب ــق اش ح
2009، ایــن شــرکت بــه یــک بنــگاه اقتصــادی ســودده بــر اســاس همیــن پرداخت های 
ــروش  ــوض ف ــت� در ع ــد داش ــون دالر درآم ــش از 130 میلی ــد و بی ــل ش ــرد تبدی خ

خودرو 40 درصد کاهش یافت� 

برعکس کردِن »بگیر، استفاده کن، هدر بده«
ِری اندرســون، بنیان گــذار شــرکت »اینترفیــس«، بزرگ تریــن شــرکت تولیــد 
موکــت تجــاری، یــک شــخص پیشــرو در کســب وکار مصــرف اشــتراکی طــول عمــر 
افزایش یافتــه اســت� سیســتم های خدمــات محصــول بــا طــول عمــر افزایش یافتــه 
ــا اســتفادة  روی خدمــات بعــد از فــروش مثــل نگهــداری، تعمیــر، به روزرســانی ی
مجــدد تمرکــز می کننــد تــا طــول عمــر یــک محصــول و نیــز ارتبــاط کاربــر بــا 
آن را افزایــش بدهنــد� بــه جــز غــذا و کاالهــای مصرفــی شــخصی، واقعــا ســخت 
اســت بــه محصولــی فکــر کنیــد کــه بــه جــای »تمرکــز روی فــروش« بــر »تمرکــز 

روی خدمات« تاکید دارد� 
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اندرســون شــرکت خــود را در ســال 1973 تاســیس کــرد و طــی بیــش از 20 
ــاختمان های  ــت س ــدة موک ــرکت تولیدکنن ــن ش ــه بزرگ تری ــل ب ــال آن را تبدی س
ــاختمان های  ــرای س ــرکت ب ــن ش ــرد� محصــوالت ای ــع ک ــر مرب ــاظ مت اداری از لح
ــا  ــد� ام ــه کار می آی ــاری ب ــادی و تج ــات اقتص ــر موسس ــا و دیگ اداری، فرودگاه ه
همــة ایــن فراینــد در ســال 1994 و در حوالــی شــصتمین ســالگرد تولــد او تغییــر 
کــرد؛ زمانــی کــه او بــه قــول خــودش »تجربــة نویــی« را آغــاز کــرد� بــه اندرســون 
ــد »شــرکت شــما  ــود کــه وقتــی از کارکنــان شــرکت پرســیده بودن گفتــه شــده ب
ــه  ــتند ک ــخی نداش ــا پاس ــد؟«، آنه ــام می ده ــه کاری انج ــت چ ــرای محیط زیس ب
ــرکتی  ــه ش ــس« را ب ــه »اینترفی ــت ک ــم گرف ــل، او تصمی ــن دلی ــه همی ــد� ب بدهن
تبدیــل کنــد کــه در سرتاســر جهــان روی مســائل زیســت محیطی تمرکــز دارد و در 
تبلیغــات خــود نیــز ایــن مســئله را مــورد توجــه عمــده قــرار دهــد� اندرســون کتابــی 
در ایــن زمینــه نوشــت و در ســخنرانی های خــود روی محیط زیســت تاکیــد زیــادی 
ــود کــه یــک وظیفــة  کــرد� واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت او تصمیــم گرفتــه ب
جهانــی از نظــر محیط زیســتی بــرای شــرکت تعریــف کنــد و تــا ایــن شــرکت یــک 
ــال حفــظ محیط زیســت شــناخته شــود�  ــه در قب ــال در مواضــع جانبداران نهــاد فع
ایــن واحــد از اندرســون خواســته بــود کــه یــک ســخنرانی بــرای ارائــه ایــن ابتــکار 
عمــل خــود ترتیــب دهــد� همان طــور کــه او بعــدا در کتــاب خــود بــه نــام »تصحیــح 
ــادآوری کــرد، »در تمــام زندگــی ام مــن هرگــز نظــری نداشــتم  در وســط دوره« ی
دربــارة اینکــه شــرکتم یــا خــودم بــرای کــرة زمیــن چــه کاری انجــام خواهیــم داد 
یــا چــه چیــزی بــه زمیــن خواهیــم داد� مــن هرگــز دیــدگاه محیط زیســتی نداشــم� 
نمی خواســتم آن ســخنرانی را انجــام بدهــم�« امــا از حســن اتفــاق، دو هفتــه قبــل 
ــه دســت او داد کــه  ــی را ب ــروش شــرکت کتاب ــران ف از آن ســخنرانی یکــی از مدی
دختــرش کــه بــرای آژانــس حفاظــت از محیط زیســت واشــنگتن کار می کــرد بــه او 
ــام  ــه »بوم شناســی تجــارت« ن ــود ک ــن ب ــل هاوک ــاب نوشــته پ ــن کت ــود� ای داده ب
ــام  ــتجوی اله ــود و در جس ــغول ب ــاب مش ــا آن کت ــون ب ــب، اندرس ــت� آن ش داش
گرفتــن از آن بــود و روی صفحــه ای ایســتاد کــه نظــرش را بــا ایــن تیتــر بــه خــود 
جلــب کــرده بــود: »مــرگ تولــد«؛ عبارتــی کــه بــرای انقــراض گونه هــا بــه کار بــرده 
بــود� او خوانــدن را ادامــه داد� اندرســون بــا زبــان ملیــح جورجیایــی خــود، اکنــون به 
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مخاطبــان می گویــد کــه چطــور وقتــی دریافــت او در نقــش یــک »غارت گــر کــرة 
ــه  ــیب زدن ب ــال آس ــود در ح ــب وکار خ ــا کس ــور ب ــد و چط ــر ش ــن« ظاه زمی
محیط زیســت اســت، نفــس در ســینه اش حبــس شــد و لحظــة خیلــی دردناکــی را 
تجربــه کــرد� او بــه خاطــر مــی آورد کــه »مــن بــه گریــه افتــادم«� مدیرعامل شــرکت 
ــود کــه  ــه ب ــرار گرفت ــن اســتدالل هاوکــن ق ــر ای ــژه تحــت تاثی »اینترفیــس« به وی
»تنهــا موسســه ای روی زمیــن کــه بــرای خــارج کــردن نــوع بشــر از ایــن آشــفتگی 
ــه  ــزرگ اســت، ب ــی ب ــدازة کاف ــه ان ــرای خــودش راهــش را دامــه می دهــد ب کــه ب
انــدازة کافــی قدرتمنــد اســت، بــه انــدازة کافــی ثروتمنــد اســت، بــه انــدازة کافــی 
فراگیــر اســت و بــه انــدازة کافــی تاثیرگــذار اســت، همــان قــدر ضــد محیط زیســت 
عمــل می کنــد کــه مخرب تریــن موسســات؛ یعنــی موسســات تجــاری و صنعتــی، 

یعنی موسسة من�«
ــوازم  ــواد و ل ــاد از م ــی زی ــرد و خیل ــاده ک ــودش را آم ــخنرانی خ ــون س اندرس
ــا  ــود ت ــر ب ــرکتش درگی ــان ش ــا مهندس ــت� او ب ــره گرف ــن در آن به ــاب هاوک کت
محاســبه کننــد چقــدر مــواد الزم اســت بــرای تولیــد میلیون هــا کیلوگــرم 
منســوجات اضافــی در شــرکت »اینترفیــس«� او مــات و مبهــوت مانــد وقتــی دریافت 
کــه بــرای ایــن کار بیــش از 544 هــزار و 300 تــن مــواد خــام الزم اســت )بیشــتر آن 
نفــت ســوخته و گاز طبیعــی( کــه در کنــار آن، بیــش از هفــت تــن آالینده هــای هــوا 
نیــز هــر ســال تولیــد می شــود� او تصمیــم گرفــت کــه »اینترفیــس« شــیوة انجــام 
ــگاه  ــن بن ــه »اولی ــالدی ب ــال 2020 می ــا س ــد و ت ــر بده ــود را تغیی کســب وکار خ
صنعتــی کامــال پایــدار، از هــر لحــاظ« تبدیــل شــود� »اینترفیــس« از کــف کارخانــه 
ــد ســال اول  ــرات عظیمــی را طــی چن ــا آزمایشــگاه های تحقیــق و توســعه، تغیی ت
انجــام داد کــه شــامل جایگزیــن کــردن منابع بــرق بــا صرفا منابــع بــرق تجدیدپذیر، 
کاهــش اتــالف منابــع، اســتفاده از مــواد غیرســمی و یافتــن راهــی بــرای ایــن بــود 
ــد  ــا اندرســون فهمی ــه کــف بچســبانند� ام ــدون چســب ب ــه چطــور موکــت را ب ک
بــرای اینکــه شــرکتش آنچــه را کــه او چرخــة »بگیــر، اســتفاده کــن، هــدر بــده« 
می نامیــد برعکــس کنــد، الزم اســت طریقــی را کــه مشــتریانش بــا آن بــه موکــت 
فکــر می کننــد و بــا آن مواجــه می شــوند تغییــر دهــد: الزم اســت کــه آنهــا موکــت 

را کرایه بدهند، نه اینکه آن را بفروشند� 
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تجسم دوبارة سیستم بزرگ تر
ــه بســته هایی را  ــود ک ــی ب ــس« خدمات ــود� »اینترفی ــاده ب ــر در اصــل س ــن فک ای
بــرای شــما مــی آورد کــه شــامل هــر چیــزی بــود، از »ســیر تــا پیــاز«: طراحــی نقــش 
ــک  ــی ی ــتریان� وقت ــرای مش ــت ب ــردن موک ــز ک ــداری و تمی ــازی آن، نگه و پیاده س
مشــتری می دیــد کــه تــار و پــود یــک قطعــة موکــت نــازک شــده اســت، »اینترفیــس« 
ــه  ــی را ب ــت قدیم ــات موک ــه قطع ــرد بلک ــن می ک ــد و آن را جایگزی ــا می آم ــه تنه ن
ــد  ــن فراین ــن ای ــرد� و بنابرای ــه کار می ب ــد ب ــای جدی ــه در موکت ه ــواد اولی ــوان م عن
بارهــا و بارهــا تکــرار می شــد� اندرســون چیــزی را ایجــاد کــرد کــه طراحــان 
ــد�  ــاره می کنن ــته« اش ــه بس ــتم »حلق ــک سیس ــوان ی ــا عن ــه آن ب ــت محیطی ب زیس
»اینترفیــس« اتــالف صفــر داشــت و در قبــال محصوالتــی کــه از ابتــدا تــا انتهــا تولیــد 
بــرای  از مشــوق ها  ایــن حلقــه بســته  می کــرد احســاس مســئولیت داشــت� 
ــه تنهــا باعــث می شــد کــه آنهــا محصــوالت بهتــری تولیــد کننــد  تولیدکننــدگان، ن
بلکــه همچنیــن ســبب می شــد خدمــات جدیــدی نیــز ارائــه شــود� در مــدل ابرمصــرف، 
مالکیــت یــک محصــول و احســاس مســئولیت در قبــال آن بــه مصرف کننــده منتقــل 
ــز« را ایجــاد کــرده  ــروش یــک فرهنــگ »اســتفاده کــن و دور بری می شــد و نقطــه ف
بــود کــه اتــالف منابــع خیلــی زیــادی داشــت� بــا یــک مــدل طــول عمــر افزایش یافتــه، 
ــه شــد تمــام نمی شــود و  ــا فروخت ــد ی مســئولیت شــرکت وقتــی کــه محصــول تولی

این شرکت در قبال تمام چرخة عمر محصول مسئول است�
پایه هــای حرکــت بــه ســمت یــک اقتصــاد خدماتــی )کــه تحــت عنــوان اقتصــاد 
ــت�  ــزی اس ــال پی ری ــم در ح ــاال ه ــن ح ــود( همی ــناخته می ش ــم ش ــردی ه کارک
ــاری  ــای تج ــدی، مدل ه ــای اقتصــادی و تولی ــر بخش ه ــول در سرتاس شــرکت های غ
ــد و از  ــف کرده ان ــد بازتعری ــه می کنن ــه عرض ــه را ک ــد و آنچ ــر داده ان ــود را تغیی خ
ــد�  ــت می کنن ــات حرک ــدة خدم ــوی عرضه کنن ــه س ــودن ب ــول ب ــنده محص فروش
ــناد  ــات اس ــوی خدم ــه س ــی ب ــتگاه های فتوکپ ــد دس ــس« )تولی ــرکت های »زیراک ش
اداری(، »اســتیل کیس« )تولیــد مبلمــان اداری بــه ســوی سیســتم های طراحــی 
ــوی  ــه س ــی ب ــوالت تلفن ــد محص ــی« )تولی ــد ت ــی ان ــر کاری(، »ای ت ــی دفات داخل
بــه ســوی  )تولیــد محصــوالت پســتی  بــوز«  ارتباطــی(، »پیتنــی  بســته های 
سیســتم های مدیریــت پســت( و »آی بــی ام« )تولیــد کاالهــای ســخت افزاری و 
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ــه ســوی راهکارهــای تجــاری(، همــة هــدف اصلــی کســب وکار خــود را  ــزاری ب نرم اف
ــرات  ــد� خط ــه می کنن ــان ارائ ــه محصوالت ش ــد ک ــرار داده ان ــی ق ــروش کارکردهای ف
کاالیی ســازی محصــوالت یکــی از دالیــل بــرای ایــن تغییــر بــوده اســت؛ دلیــل دیگــر 
ــت از  ــتر اس ــات بیش ــول و خدم ــی از محص ــود در ترکیب ــیه س ــه حاش ــت ک ــن اس ای

»فروش خالص محصوالت«� 
ــرای  برخــی شــرکت ها ممکــن اســت ابتــدا فکــر کننــد کــه مســئولیت اضافــی ب
یــک اقتصــاد اشــتراکی بــا طــول عمــر افزایش یافتــه بیــش از انــدازه پرهزینــه اســت� 
ــاره  ــواد و عناصــر کاالهــای قدیمــی دوب ــد از م ــه تنهــا می توانن ــن شــرکت ها ن ــا ای ام
اســتفاده کننــد، بلکــه بــا عرضــة خدمــات تعمیــر، نگهــداری و به روزرســانی محصوالت، 
ــا  ــری ب ــاس نزدیک ت ــد و در تم ــود می برن ــی س ــات اضاف ــروش خدم ــرکت ها از ف ش
مشــتریان هســتند� اندرســون بــه ایــن سیســتم بــا عنــوان »ســرمایه داری چرخــه ای« 
اشــاره می کنــد� او ایــن نکتــه را تذکــر می دهــد کــه ایــن مــدل تجــاری ســودده ترین 
مــدل اســت� فــروش شــرکت »اینترفیــس« از ســال 1995 تــا 1996 کــه جایگزینــی 
ــارد  ــه یــک میلی ــه انجــام شــد، از 800 میلیــون دالر ب مــدل طــول عمــر افزایش یافت
دالر رســید و میــزان مــواد خــام استفاده شــده بــه وســیلة شــرکت تقریبــا 20 درصــد 
در هــر دالر فــروش کاهــش یافــت� کاهــش هزینه هــای تولیــد کاال در شــرکت بیــش 
از انــدازه ای بــود کــه دگرگونــی سیســتمی کــه بــه طــور کارآمــدی خدمــات را ارائــه 
ــت  ــن موفقی ــد، »ای ــح می ده ــون توضی ــه اندرس ــور ک ــد� همان ط ــش ده ــد پوش کن

باعث شد که افسانه دوراهی نادرست بین محیط زیست و اقتصاد محو شود�«
بزرگ تریــن خطــر بــرای شــمار فزاینــده ای از شــرکت های ارائــه خدمــات محصــول 
مثــل شــرکت های حــوزه خــودرو و صنایــع لــوازم خانگــی داخلــی، خــود سیســتم های 
خدمــات محصــول نیســتند، بلکــه تاثیــری اســت کــه آنهــا بــه طــور ریشــه ای روی طرز 
فکــر مــردم در قبــال مالکیــت می گذارنــد� حکایــت مشــابهی از ایــن اختــالل در صنعت 
موســیقی رخ داد: »آی تیونــز« بــه خــودی خــود موســیقی را تغییــر نــداد، امــا روشــی 
را کــه مــا موســیقی می خریدیــم و آن را تجربــه می کردیــم دگرگــون کــرد� خدماتــی 
همچــون »زیــپ کار«، »بــگ بــارو« و »ســوالر ســیتی« محصــوالت صنایــع وابســته بــه 
خــود را دوبــاره ابــداع نمی کننــد، بلکــه سیســتم بزرگ تــری را دوبــاره تجســم 

می کنند که محصوالت و خدمات شان در آن کار می کند� 
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6
آنچه در اطراف پراکنده می شود 

برمی گردد
ِدرون بیــل یــک مــرد بلنــد و باریــک در اواســط دهــة 40 زندگــی خــود اســت� او 
در کنــار کار اصلــی اش و بــه مــوازات خیلــی کارهــای دیگــر، یــک مدیــر مالــی در 
موسســة »پراکتــر انــد گمبــل«، یــک عضــو گــروه دیپلماتیــک وزارت خارجــه ایاالت 
متحــده، عضــو یــک گــروه تئاتــر و دانشــجوی زمــان آلمانــی بــوده اســت� ایــن روزها 
بیــل بخــش زیــادی از زمــان خــود را صــرف اداره شــرکت »فری ســایکل« می کنــد 
ِــی  ــه عنــون یــک »ای ب کــه یــک شــبکة عظیــم اســتفادة مجــدد اســت و اغلــب ب
ــود در  ــزل خ ــان در من ــاق مهم ــود� او در ات ــاره می ش ــه آن اش ــت محیطی« ب زیس
تاکســون ایالــت آریزونــا کار می کنــد و قبــول می کنــد کــه دوســت دارد »بــا لبــاس 
تــوی خانــه از هــال رد شــود و بــه ســر کار بــرود«� هــر چیــزی در دفتــر کار او - دو 
ــس،  ــتگاه فک ــپ، دس ــاب، الم ــه های کت ــر، قفس ــز تحری ــت می ــک جف ــاپ، ی لپ ت
ــت  ــه دس ــایکل« ب ــه - از »فری س ــای باطل ــبد کاغذه ــی س ــا و حت ــد پرونده ه کم
آمــده اســت� امــا اعتــراف می کنــد کــه بایــد صندلــی چــرم پشــت بلند اداری خــود 
را بخــرد� او بــا آن قــد بســیار بلنــد و انــدام بــزرگ، به ســختی می توانــد صندلــی ای 

گیر بیاورد که اندازه اش باشد� 
بیــل شــرکت »فری ســایکل« را در مــاه مــه ســال 2003 راه انــدازی کــرد� در آن 
زمــان، او مدیــر موسســة »رایــز« بــود کــه یــک ســازمان کوچــک غیرانتفاعــی بــرای 
ــون  ــی تاکس ــب وکارهای محل ــوازم اداری در کس ــدد از ل ــتفادة مج ــع آوری و اس ج
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بــود؛ لوازمــی از رایانــه گرفتــه تــا مبلمــان اداری� او فقــط متحیــر نشــده بــود از اینکه 
ایــن همــه وســیله بــه موسســه اش داده می شــود، بلکــه حیــران مانــده بــود کــه بایــد 
ــف  ــای مختل ــه جاه ــی ب ــت صــرف رانندگ ــاعت ها وق ــل س ــد� بی ــه کن ــا چ ــا آنه ب
می کــرد و از خیریه هــا می خواســت کــه ســعی کننــد لوازمــی را کــه جمــع کــرده 
ــا  ــه نیازمنــدان بدهنــد� در همــان زمــان، او ازدواج کــرد و ب ــد و ب اســت از او بگیرن
همســرش بــه یــک خانــة ویالیــی نقــل مــکان کــرد� لــوازم و اســباب زندگــی تــازه 
آنهــا دو برابــر شــده بــود و نیــاز داشــتند کــه از شــّر خیلــی از وسیله هایشــان راحــت 
شــوند، از جملــه تختخــواب خیلــی بــزرگ خــود� ِدرون وقتــی کــه در حــال شــروع 
ــالش  ــما ت ــال ش ــه ح ــا ب ــید: »ت ــود می پرس ــا خ ــود ب ــایکل« ب ــه کار »فری س ب
کرده ایــد کــه از شــّر یــک تشــک دســت دوم خــالص شــوید؟« خیلــی از خیریه هــا 
تختخــواب را قبــول نمی کننــد و هیــچ یــک از دوســتان یــا همکارانــش نیــز بــه آن 
نیــازی نداشــتند� بیــل ناامیــد از اینکــه راه آســان تری بــرای پیــدا کــردن جــا بــرای 
ــه  ــواب را ب ــه تختخ ــه اینک ــل ب ــز بی می ــود دارد و نی ــد وج ــه نمی خواه ــی ک اقالم
ــک فهرســت  ــن ی ــه »چــرا م ــرد ک ــد، فکــر ک ــل کن ــا منتق ــکان انباشــت زباله ه م
گروهــی از ایمیل هــای گروهــی ســایت یاهــو درســت نکنــم و اقــالم استفاده شــده 
ــروه  ــن گ ــه ای ــد ب ــه می خواه ــر کســی ک ــرای ه ــذارم و آن را ب خــودم را آنجــا نگ
بپونــدد بــاز نگــذارم؟« ایــن طــور بــود کــه »فری ســایکل« متولــد شــد� تنهــا در ســه 

ماه اول، تعداد اعضای این گروه از هشت نفر به هشتصد نفر افزایش یافت� 
امــروز بیــل تاییــد می کنــد کــه بســیار خوشــحال اســت کــه موسســه ای ایــن 
همــه گســترده شــده اســت� »فری ســایکل« اکنــون یکــی از جنبش هــای مردمــی 
بــا ســریع ترین رشــد در جهــان اســت، بــا بیــش از 7 میلیــون عضــو در بیــش از 95 
کشــور جهــان، از اســترالیا گرفتــه تــا روســیه تــا ســنگاپور و آلمــان و حتــی جاهایــی 
اصطــالح  »یاهــو«   ،2007 ســال  در  اشــغالی�  فلســطین  منطقــة  همچــون 
ــا  »فری ســایکل« را رتبه بنــدی کــرد و در رتبــه ســوم اصطالحــی زیســت محیطی ب
بیشــترین میــزان جســتجو در ایــن موتــور جســتجو در ســطح جهــان قــرار گرفــت� 
تنهــا دو اصطــالح »گرمایــش جهانــی« و »بازیافــت« در رتبه هــای باالتــر از 
ــر از مخاطبــان  ــا ایــن حــال، توفیــق آن فرات ــد� ب ــرار گرفتــه بودن »فری ســایکل« ق
ــای  ــوب برنامه ه ــخصیت های محب ــی از ش ــه یک ــون ب ــل اکن ــت� بی ــبز« رف »س
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تلویزیونــی تبدیــل شــده و مجلــة »تایــم« او را در فهرســت »50 کارآفریــن تاثیرگذار 
برتــر« قــرار داده اســت و مجلــة »پیپــل« نیــز فضایــی در میــان بقیــه ســلبریتی ها 

برای او باز کرده است� 
Freecycle�org یــک محــل مجــازی اســت کــه مــردم می تواننــد هــر چیــزی را 

ــا فــرش و کاناپه هــای  ــد، از قوطی هــای نصف مصرف شــده رنــگ ت در از آنجــا بردارن
قدیمــی تــا آکواریــوم� ایــن ســایت بــر اســاس ایــن وعــده بنــا شــده اســت کــه »ایــن 
چنیــن چیزهایــی زبالــه نیســتند، آنهــا فقــط اشــیاء مفیــدی هســتند کــه در جاهای 
اشــتباهی قــرار دارنــد«� شــیوة فعالیــت این موسســه ســاده اســت؛ اعضا از وب ســایت 
ــه 2010،  ــد )در فوری ــکل می دهن ــی را ش ــی محل ــایکل« گروه های ــی »فری س اصل
بیــش از 4880 گــروه محلــی در ایــن وب ســایت وجــود داشــت( و بنابرایــن افــراد 
مســافت های طوالنــی ای را بــرای اینکــه چیــزی را تحویــل بگیرنــد طــی نمی کننــد� 
ــاز  ــه نی ــه را ک ــه آنچ ــرای اینک ــد ب ــتفاده می کنن ــاه اس ــی کوت ــران از پیام های کارب
دارنــد توصیــف کننــد و چیزهایــی را کــه ممکــن اســت بــه دنبالــش باشــند بــرای 
ــورک تشــکیل  ــه در نیوی ــی ک ــال در یکــی از گروه های ــد� مث ــح بدهن دیگــران توضی
شــده و 2500 عضــو هــم دارد، مــواردی همچــون »یــک کابــل بلندتــر از 24 فــوت«، 
ــرای تعمیــرات خانگــی«  ــا یــک کیســه ســیمان ب ــا ســالم« ی »فرغــون قدیمــی ام
درخواســت شــده اســت� بایــد گفــت کــه در طــول تاریــخ بشــر مبادلــه یــا اهــدای 
ــر  ــی راحت ت ــن کار خیل ــت ای ــاال در عصــر اینترن ــته و ح ــود داش کاال همیشــه وج

می تواند انجام شود� 

سقوط »هزینة معامله«
وقتــی از بیــل می پرســیم کــه چــه اقالمــی عمدتــا در »فری ســایکل« فهرســت 
ــوان  ــا می ت ــت« ام ــا نیس ــی در آنج ــز خاص ــه »چی ــد ک ــح می ده ــود، توضی می ش
تقســیم بندی عظیمــی از »چیزهــای نامرســوم« )پیانوهــای قدیمــی، کاناپــه و 
ــات( در  ــه حیوان ــوط ب ــا چیزهــای مرب ــوم ی ــون(  »اقــالم غیرعــادی« )آکواری تلویزی
میــان اقالمــی کــه در ایــن موسســه اهــدا می شــود انجــام داد� در اقالمــی کــه در 
ــل  ــرای مح ــه ب ــتند ک ــی هس ــی چیزهای ــوند، حت ــت می ش ــه فهرس ــن موسس ای
ــم  ــه ای ه ــد هزین ــما بای ــت و ش ــول اس ــختی قابل قب ــه به س ــه هم ــت زبال انباش
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بدهیــد تــا آنهــا را از محــل زندگــی شــما جمــع کننــد و بــه جــای دیگــری ببرنــد� 
هزینه هــای معاملــه بــرای اینکــه آنهــا مصــرف می شــوند، نــه اینکــه بــه زباله دانــی 
می رونــد، می توانــد بــاال باشــد� رونالــد کــوز، اقتصــاددان و برنــدة جایــزة نوبــل، در 
کتــاب خــود بــه نــام »طبیعــت یــک شــرکت« اصطــالح »هزینــة معامله« را ســاخت 
بــرای اینکــه آن را بــه هــر نــوع از مبادلــه یــا مشــارکت در بــازار نســبت دهــد� بــرای 
ــار بخریــد، هزینه هــای  ــه ســوپرمارکت برویــد و مقــداری خوارب مثــال، اگــر شــما ب
ــرای  ــه ب ــان و تالشــی ک ــرژی، زم ــار نیســت بلکــه ان شــما فقــط قیمــت آن خوارب
نوشــتن فهرســت مایحتــاج، رفتــن بــه ســوپرمارکت، جــای پــارک گشــتن، انتخــاب 
ــرای حســاب کــردن پــول آنهــا و تــوی کیســه کــردن  محصــوالت، صبــر کــردن ب
ــای«  ــا محاســبه شــود� »هزینه ه ــد در هزینه ه ــم بای ــه ه ــه خان ــا و برگشــتن ب آنه

کلی شما بیشتر از رقم دالرهایی روی فاکتور اجناس شما است� 
در دوران پیــش از اینترنــت، هزینه هــای معاملــة گروه هایــی کــه دارای نیازهــای 
مشــترک بودنــد و حتــی آنهایــی کــه دارای عالیــق یکســان بودنــد هــم بــاال بــود و 
کار بــه اشــتراک گذاشــتن محصــوالت را ســخت و نامرســوم ســاخته بــود� بازتوزیــع 
کاالهایــی کــه دیگــر خواهــان نــدارد بــه بیــرون از جامعــة خودتــان یــک کار بــدون 
کارایــی الزم بــه شــمار می رفــت� رســیدن شــما بــه کســی کــه خواســته ای داشــت 
ــی  ــک آگه ــما ی ــود� ش ــتی نب ــتید، کار سرراس ــاز او را داش ــورد نی ــالم م ــما اق و ش
کاغــذی درســت می کردیــد و آن را ایــن ور و آن ور یــا روی تابلــوی اعالنــات مغازه هــا 
یــا مکان هــای جمعــی می چســباندید و از دوســتان یــا همــکاران خــود می خواســتید 
کــه اگــر بــه یــک میــز تحریــر نیــاز دارنــد، بــه شــما مراجعــه کننــد؛ یــا اینکــه بــه 
ــی  ــه نتیجــة خیل ــی ســرمی زدید� شــانس رســیدن ب ــا خیریه هــای محل ــدارس ی م
پاییــن و در عیــن حــال، زمــان و تالشــی کــه بــرای ایــن کار بــه صــرف می رســید 
خیلــی زیــاد بــود و اصــال مقرون به صرفــه بــه نظــر نمی آمــد� بهتریــن راه حــل ایــن 
بــود کــه یــک ون اجــاره می کردیــد تــا آن میــز تحریــر را بــه مرکــز انباشــت زبالــه 
انتقــال بدهیــد؛ درحالی کــه ممکــن بــود یــک فــرد دیگــر در جایــی باشــد کــه از میز 
ــدا  ــا چــون نمی توانســت آن را پی ــد، ام ــند می ش ــی خرس ــما خیل ــز ش داشــتن می

کند، می رفت و یکی مشابه آن می خرید� 
مــا عــادت کرده ایــم بــه اینکــه بــا زندگــی در عصــری کــه پیتــر کامینســکی بــه 
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عنــوان »شــکل گیری گروهــی آســان بــه طــرزی احمقانــه« بــه آن اشــاره می کنــد، 
بــه ایــن ســو و آن ســوی مرزهــای همیشــگی اجتماعــی بپریــم� او توضیــح می دهــد: 
»شــکل دادن بــه یــک گــروه کار خیلــی ســاده ای اســت کــه یــک گــروه، یــک تیــم، 
ــدون اینکــه  ــه، ایجــاد شــود�  ب ــه خــود شــکل گرفت ــت ک ــک جمعی ــد، ی ــک بان ی
حتــی بــه آن فکــر کنیــم انجامــش می دهیــم� خــواه اینکــه بــا یــک »ارســال پاســخ 
بــه همــه« در یــک ایمیــل ایــن کار انجــام شــود، خــواه در یــک جامعــة مجــازی بــا 
ــراج  ــک ح ــواه در ی ــازی، خ ــات مج ــوی اعالن ــک تابل ــه روی ی ــک نکت ــتن ی نوش
جهانــی در وب ســایت »ای بــی«، خــواه در یــک بــازار مبادلــة کاالهــا مثــل »ســواپ 
تــری«، خــواه در یــک شــبکة آنالیــن مثــل »فــری ســایکل«� در همــة ایــن جاهــا 
یــک بــازار بــدون مــرز وجــود دارد بــرای بــه هــم وصــل کــردن کاالهــای دســت دوم 
یــا کاالهایــی کــه قبــال صاحبــی داشــته از کســانی کــه آنهــا را دیگــر الزم ندارنــد، 
ــه  ــی ک ــی کاالهای ــد� جابه جای ــا را الزم دارن ــه آنه ــی ک ــا جاهای ــانی ی ــرای کس ب
صاحبــش الزم شــان نــدارد بــه ســوی جســتجوکنندگان آن کاالهــا بــرای اســتفادة 
مجــدد اکنــون یــک کار عملــی، راحــت و ارزشــمند اســت� ایــن پیشــرفت ناشــی از 
مــدل دوم مصــرف اشــتراکی اســت، یعنــی بازارهــای بازتوزیــع کاال؛ سیســتمی کــه 
هــر چهــار اصــل مصــرف اشــتراکی را در یــک جــا جمــع کــرده اســت: اعتمــاد بیــن 
ــه داشــته های عمومــی و  ــدن، اعتمــاد ب ــگان، قــدرت ظرفیــت بالاســتفاده مان بیگان

رسیدن به نقطه تعیین کننده و موثر از نظر تنوع خدمات یا کاال�

انطباق عرضه با تقاضا
ــگاه  ــت از دانش ــد مدیری ــی ارش ــل کارشناس ــک فارغ التحصی ــرو ی ــی مت مارت
ــه  ــرای شــرکت مشــاورة »بیــگ 6« کار می کــرد و 10 ســال ب ــا اســت کــه ب آریزون
طــور تخصصــی در زمینــة ســاختن سیســتم های فــن آوری بنگاهــی بــرای 
شــرکت هایی کــه در فهرســت »فورچــون 500« قــرار داشــتند کار می کــرد� مارتــی 
بنــا بــه ضرورت هــای کاری بایــد مــدام از جایــی بــه جــای دیگــر منتقــل می شــد� 
بــا هــر جابه جایــی، او تــالش می کــرد از خریــد جعبه هــای جدیــد پرهیــز کنــد تــا 
حــدی بــه ایــن خاطــر کــه از پرداخــت هزینه هــای سرســام آور جلوگیــری کنــد؛ امــا 
ــردن  ــدا ک ــد� پی ــرده باش ــک ک ــا کم ــظ درخت ه ــه حف ــه ب ــه اینک ــن ب همچنی
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ــد  ــا بتوان ــود ت ــت از او ب ــن روز وق ــرف چندی ــد ص ــده نیازمن ــای استفاده ش جعبه ه
آنهــا را از ســر کار خــود، مغــازه خواربارفروشــی، مغــازه فــروش نوشــیدنی، دوســتان 
ــه  ــن متعجــب می شــد ک ــی، او از ای ــر جابه جای ــا ه ــد� ب ــع کن و همســایگانش جم

جمع کردن جعبه های مورد نیاز او چقدر زیاد زمان الزم دارد�
در اوایــل ســال 2002، بعــد از پانزدهمیــن جابه جایــی، یــک فرصت کســب وکار 
بــه ذهــن او خطــور کــرد� او بــه خاطــر مــی آورد کــه از خــود پرســید: »چــرا جــای 
واحــدی نیســت کــه مــا بتوانیــم همــة ایــن جعبه هــای اضافــی را از آنجــا تهیــه 
ــی  ــا کم ــت، ب ــه داش ــرة عرض ــه در زنجی ــه ای ک ــا پیش زمین ــرو ب ــم؟« مت کنی
ــة  ــتیم هم ــا می توانس ــه »م ــت ک ــی دریاف ــی بازاریاب ــن آوری و کم ــتفاده از ف اس
افــراد را کنــار هــم جمــع کنیــم و جعبه هــا را بــا قیمت هــای ارزان بگیریــم و آنهــا 
را بــا قیمتــی ارزان بفروشــیم�« متــرو همچنیــن فکــر کــرد کــه »اگــر راهــی آســان 
ــم  ــن کار را خواهی ــا ای ــتر م ــد،  بیش ــته باش ــود داش ــا وج ــال جعبه ه ــرای ارس ب
کــرد«� وقتــی کــه متــرو روی فکــرش عمیق تــر شــد، کشــف کــرد کــه 42 میلیــون 
ــه  ــی ک ــوند� جعبه های ــا می ش ــده جابه ج ــاالت متح ــط در ای ــال فق ــر س ــر ه نف
بــرای جابه جایــی نیــاز بــود، در مقایســه بــا ارزش 120 میلیــارد دالر صنعــت مقــوا 
در سرتاســر جهــان کــه هــر روز بــه ســوی کســب وکارها و خرده فروش هــا ســرازیر 
می شــود هیــچ چیــزی نیســت� او همچنیــن شــوکه شــد وقتــی کــه کشــف کــرد 
ــد�  ــه حســاب می آی ــط ب ــوع نام گــذاری غل ــک ن ــی ی ــوا یــک جورهای بازیافــت مق
در بســیاری از مــوارد، جعبه هــای مصرف شــده ای کــه آمریکایی هــا بازشــان 
ــپ  ــکل پال ــه ش ــوا ب ــه مق ــی ک ــوند؛ جای ــتاده می ش ــن فرس ــه چی ــد، ب کرده ان
ــون،  ــال تلویزی ــه در ارس ــود ک ــاخته ش ــتری س ــای بیش ــا جعبه ه ــد ت درمی آی
ــه کار  ــا ب ــده و اروپ ــاالت متح ــه ای ــا ب ــر کااله ــراه و دیگ ــن هم ــی های تلف گوش
ــه چیــن فرســتاده نمی شــوند،  مــی رود� در ایــاالت متحــده، آن جعبه هایــی کــه ب
ــر  ــدون در نظ ــا ب ــردرمی آورند� ام ــه س ــت زبال ــای انباش ــر از محل ه ــب س اغل

گرفتن این مسائل، میلیون ها جعبه مقوایی فقط یک بار مصرف می شوند� 
ــس  ــس آنجل ــی در ل ــار کوچک ــک انب ــرو در ی ــال 2002، مت ــر س در اواخ
وب ســایت UsedCardboardBoxes�com را راه انــدازی کــرد� در عــرض یــک ســال، 
فضــای آن انبــار بــه انــدازه ای بــزرگ نبــود کــه بتوانــد کفــاف جــای جعبه هــای 
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ورودی و خروجــی را بدهــد� تــا ســال 2006، بــا حمایــت ســرمایه گذاری 
ــده و  ــاالت متح ــر ای ــر در سرتاس ــع دیگ ــز توزی ــت مرک ــرو هش ــک پذیر، مت ریس
کانــادا افتتــاح کــرد و قــادر بــود بــه هــر نشــانی مســکونی در قــارة آمریــکا شــمالی 

خدمات برساند� 
امــروز UsedCardboardBoxes�com جعبه هــا را از دســت شــرکت های بزرگــی 
کــه در عرصــة ملــی فعالیــت می کننــد نجــات می دهــد� هــر جعبــه از نظــر اینکــه 
پــاره اســت، کثیــف و خاکــی اســت یــا ناقــص اســت کنتــرل می شــود و ســپس 
ــه  ــه از 68 جعب ــک رت« ک ــته »پ ــرد� بس ــرار می گی ــی ق ــته های جابه جای در بس
تشــکیل شــده، بــه اضافــه 3 ماژیــک، 3 کاتــر جعبــه، مــواد بســته بندی و شــش 
ــل  ــه حمل ونق ــامل هزین ــه ش ــود ک ــه می ش ــه 161 دالر ارائ ــه هزین ــب ب برچس
ــول  ــد پ ــه می خواه ــت ک ــی اس ــه او کارآفرین ــول دارد ک ــرو قب ــت� مت ــم اس ه
ــار  ــز افتخ ــرکتش نی ــت محیطی  ش ــر زیس ــه تاثی ــن ب ــا او همچنی ــاورد ام دربی
ــر  ــاره می فروشــیم� ه ــال دوب ــر س ــه را ه ــا جعب ــون میلیون ه ــا اکن ــد� »م می کن
جعبــه استفاده شــده کــه مــا می فروشــیم، جایگزیــن نیــاز بــرای جعبــه ای 
می شــود کــه بایــد ســاخته می شــد�« ایــن شــرکت همچنیــن خدماتــی رایــگان 
نیــز ارائــه می کنــد کــه بــرای کســانی مناســب اســت کــه جعبه هایــی دارنــد کــه 

می خواهند آنها را بدهند و در شهر دیگری آنها را تحویل بگیرند� 
ــد  ــر می کش ــه تصوی ــی را ب ــبکه های اجتماع ــت ش ــاده ظرفی ــال س ــن مث ای
بــرای انطبــاق عرضــه و تقاضــا از طریــق یــک هم زمانــی تقریبــا بی وقفــه از انبــوه 
خواســته ها یــا نیازهــا کــه در آن، هــر دو طــرف عرضــه و تقاضــا همیشــه جلوتــر 
ــز کــه  ــا انگیزه هــای متمای ــراد ب ــد اف ــزوده می شــود� پیون ــا اف ــه آنه ــد و ب می رون
حاصــل ایــن وضعیــت اســت، بــه معنــی یــک بــازار درخشــان و عالــی اســت� مثــل 
ــرای  ــتم ب ــن سیس ــردم از ای ــی از م ــتراکی، برخ ــرف اش ــکل های مص ــر ش دیگ
ــای ســخاوتمندانه اســتفاده  ــی خــارج از حیطه ه ــا دالیل ــل »ســبز« خــود ی دالی
می کننــد و همچنیــن تعــداد زیــادی از مــردم هــم هســتند کــه از ایــن بازارهــا 
ــه  ــول درآوردن باشــد چ ــع پ ــه آن نف ــد، چ ــره می گیرن ــع شــخصی به ــرای نف ب

صرفه جویی در پول�
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نامصرف
مزیــت محیط زیســتی آشــکار بازارهــای بازتوزیــع کاالهــا ایــن اســت کــه آنهــا 
ــد  ــه بیشــترین ح ــا ب ــتفاده از آنه ــد، اس ــظ می کنن ــا را حف ــه مصــرف چیزه چرخ
می رســانند و طــول عمــر هــر قلــم کاال را افزایــش می دهنــد� تخمیــن زده می شــود 
ــم کاال )در  ــرت آور 24 هــزار قل ــری ســایکل« تعــداد حی ــق »ف کــه هــر روز از طری
ــرار  ــه ق ــداری زبال ــای نگه ــارج از محل ه ــه خ ــی ک ــن از چیزهای ــدود 700 ت ح
می گیرنــد( واگــذار می شــود� امــا مســئله مهم تــر ایــن اســت کــه بازتوزیــع کاالهــا، 
ــا تولیــد جدیــد انجــام  میــزان اتــالف مــواد اولیــه و انتشــار کربــن را کــه همــراه ب
ــورد  ــاره م ــه دوب ــی ک ــد کاالهای ــر الزم باش ــی اگ ــد� حت ــش می ده ــود کاه می ش
اســتفاده قــرار می گیرنــد بــه جــای دیگــری ارســال شــوند یــا بــا ماشــین تحویــل 
گرفتــه شــوند، تاثیــر زیســت محیطی منفــی کمتــری می گذارنــد نســبت بــه مــواد 
و حمل ونقلــی کــه در تولیــد هــر محصــول جدیــد مــورد نیــاز اســت یــا در حمــل 
ــو،  ــام مک دان ــت� ویلی ــه الزم اس ــت زبال ــای انباش ــا محل ه ــور آنه ــالم به دردنخ اق
ــک  ــه ی ــرده ک ــبه ک ــواره«، محاس ــا گه ــواره ت ــاب »از گه ــی از دو نویســنده کت یک
محصــول دارای تنهــا 5 درصــد مــواد خامــی اســت کــه در تولیــد آن بــه کار رفتــه 
اســت� و یکــی از اندیشــمندان زیســت محیطی، پــل هاوکــن، تخمیــن زده اســت کــه 
ــرم  ــزار و 451 کیلوگ ــه ســاخته می شــود، ه ــی ک ــرم محصول ــر 45 کیلوگ ــرای ه ب
زبالــه تولیــد می شــود، یعنــی نســبت تولیــد خــود محصــول بــه تولیــد زبالــه آن 32 
بــه 1 اســت� اگــر شــما یــک کاناپــة قدیمــی را بــه کســی واگــذار کنیــد، نــه تنهــا از 
ــه کــم  فرســتادن تقریبــا 45 کیلوگــرم مــواد بــی ارزش بــه محل هــای انباشــت زبال
می کنیــد بلکــه همچنیــن از اتــالف هــزار و 451 کیلوگــرم زبالــه کــه بــرای ســاختن 
یــک کاناپــه جدیــد اتفــاق می افتــد هــم جلوگیــری می کنیــد� آژانــس حفاظــت از 
ــی  ــا صنعت ــة زباله ه ــه 98 درصــد هم ــن زده اســت ک ــکا تخمی محیط زیســت آمری
هســتند )و درصــد زیــادی از آنهــا در تولیــد محصــوالت جدیــد درســت می شــوند( 
ــا،  ــا کاغذه ــه م ــدازه ک ــان ان ــه هم ــد� ب ــای خانگی ان ــا زباله ه ــا 2 درصــد آنه و تنه
بطری هــا و پالســتیک های خــود را بازیافــت می کنیــم،  بــرای کمــک بــه جلوگیــری 
ــد  ــای جدی ــر چیزه ــه کمت ــن اســت ک ــر ای ــک روش خــوب دیگ ــه ی ــد زبال از تولی
بخریــم و بیشــتر از آنچــه کــه همیــن حــاال هــم داریــم دوبــاره اســتفاده کنیــم و آنها 
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را بازتوزیع کنیم� 
مزیــت دوم و پیامــد ناخواســته اســتفادة مجــدد از کاالهــا، ســاختن جامعه اســت� 
همان طــور کــه ِدرون بیــل، بنیان گــذاری »فــری ســایکل«، توضیــح می دهــد، »بــر 
ــد  ــرعت ناپدی ــه س ــیا ب ــه اش ــی ک ــان، جای ــدول خیاب ــار ج ــزی کن ــالف چی خ
می شــوند، شــما واقعــا کســی را کــه جنس هــای شــما را تحویــل می گیــرد 
می بینیــد� شــاید او یــک مــادر تنهــا باشــد یــا کســی کــه از دانشــگاه برگشــته یــا 
یــک ســازمان غیرانتفاعــی محلــی، بســتگی بــه خودتــان دارد� در نهایــت، شــما آن 
شــخص را وقتــی کــه می آیــد چیــزی را کــه نیــاز داشــته تحویــل بگیــرد، 
ــز از  ــتگاه کباب پ ــک دس ــل ی ــه بی ــی ک ــد�« وقت ــات می کنی ــره مالق چهره به چه
خانــواده ای تحویــل گرفــت کــه بــه طــور اتفاقــی در ردیــف روبــه روی خانــة او زندگی 
می کردنــد، آن خانــواده بــه او چنــد تــا تخم مــرغ تــازه دادنــد� ایــن خانــواده چنــد 
ــان را دور  ــه تخم مرغ هایش ــای اینک ــه ج ــه ب ــتند و آن هفت ــه می داش ــرغ نگ ــا م ت
ــراد،  ــن اف ــروت بی ــالت، ث ــن تعام ــق ای ــد� از طری ــن دادن ــه م ــا را ب ــد، آنه بزیزن
ــه وجــود می آیــد کــه همــان ســرمایة اجتماعــی اســت� و  همســایه ها و غریبه هــا ب
بــر خــالف دیگــر شــکل های ســرمایه کــه میــزان آنهــا بــه ابرمصــرف ارتبــاط دارد، 
ــرمایة  ــند، س ــام می رس ــه اتم ــدن ب ــتفاده ش ــد از اس ــه بع ــواد ک ــا م ــول ی ــل پ مث
اجتماعــی ای کــه بــا »فــری ســایکل« بــه وجــود می آمــد هــر بــار کــه چیــزی بــه 
ــرمایة  ــن س ــت ای ــزی می توانس ــر چی ــد؛ ه ــد می ش ــد تولی ــذار می ش ــی واگ کس
اجتماعــی را تولیــد کنــد، از دادن لــوازم دانش آمــوزی بــه خانواده هایــی کــه توانایــی 
تامیــن هزینه هــای مدرســه را نداشــتند گرفتــه تــا لوازمــی کــه یــک باشــگاه ورزشــی 
دیگــر نیــازی نداشــت و آنهــا بــه افــراد ســالمندی مــی داد کــه بــه ویلچــر یــا واکــر 

نیاز داشتند�  
ــرد،  ــف ک ــا تعری ــرای م ــل ب ــه بی ــی ک ــن حکایت های ــی از به یادماندنی تری یک
مربــوط بــه یــک زن صدســاله بــه نــام ولــدون ایربــی بــود کــه در منطقــة تاکســون 
ــه بازنشســته شــود،  ــل از اینک ــدون قب ــرد� ول ــی می ک ــی، زندگ ــا همســرش، جک ب
تمــام عمــر خــود را در کار تعمیــر ماشــین آالتی بــود و در مقــام سرپرســت 
مکانیک هــا در یــک کارخانــة فـِـِرزکاری محلــی در منطقــة پیمــا مایــن کار می کــرد� 
جکــی توضیــح می دهــد: »او از وقتــی کــه یــک پســربچه بــود یــک مکانیــک بــوده 
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ــال 2005  ــایکل« در س ــری س ــارة »ف ــی درب ــدون چیزهای ــه ول ــی ک ــت�« وقت اس
ــه  ــد ب ــود کــه بتوان ــی ب ــود( شــنید، در جســتجوی راه های ــی کــه 92 ســاله ب )زمان
ــی را  ــای قدیم ــد دوچرخه ه ــه می توان ــت ک ــردد� او دریاف ــاز گ ــودش ب ــه خ جامع
ــه خانواده هــای اهــل محــل�  جمــع کنــد، آنهــا را تعمیــر کنــد و بعــد بدهدشــان ب
ــده  ــا ش ــار ره ــه  و کن ــه در گوش ــی ک ــیاری از دوچرخه های ــد: »بس ــدون می گوی ول
ــن کاری و  ــی روغ ــه کم ــاز ب ــط نی ــد، فق ــتفاده نمی ش ــا اس ــر از آنه ــد و دیگ بودن
تمیــزکاری داشــتند و آن وقــت آمــاده بودنــد کــه دوبــاره از آنهــا اســتفاده شــود�« بــا 
ایــن حــال، کار ولــدون وقتــی کــه دوچرخه هــا را تحویــل خانواده هــا مــی داد تمــام 
ــر  ــر پنچ ــه اگ ــت ک ــد می گف ــا را می بردن ــه دوچرخه ه ــانی ک ــه کس ــد� او ب نمی ش

شدند یا نیاز به تعمیر جدی تری داشتند آنها را پس بیاورند� 

من به تو کمک می کنم، فرد دیگری به من
مردم شناســان و جامعه شناســان اقتصــادی دهه هــا زمــان صــرف آزمایــش ایــن 
اصــل کردنــد کــه مــردم در برابــر کارهــای مثبــت دیگرآنچــه واکنــش مثبتــی نشــان 
ــل مســتقیم« اشــاره  ــوان »رابطــه متقاب ــاق تحــت عن ــن اتف ــه ای ــا ب ــد� آنه می دهن
می کردنــد� ریشــه های ایــن اصطــالح مســلما بــه کنــش و واکنــش بیــن افــراد بــاز 
ــو را  ــن پشــت ت ــی و م ــرا می خاران ــو پشــت م ــارت شناخته شــده »ت ــردد� عب می گ
خواهــم خارانــد« ممکــن اســت لحنــی خودپســندانه داشــته باشــد� اصطــالح دیگــر، 
ــی  ــد« لحن ــو کاری می کنن ــا در حــق ت ــه آنه ــران بکــن چراک »کاری در حــق دیگ
ایده آلیســتی تر دارد� امــا هــر دو اصطــالح حــاوی ایــن اعتقــاد اســت کــه انســان ها 
دارای یــک رابطــه متقابــل ذاتــی در قبــال مقابلــه بــه مثــل هســتند� مــا دریافته ایــم 
کــه در بلندمــدت ایــن کار در جهــت نفــع شــخصی مــا نیــز اســت� روبــرت چیالدینی 
ــه  ــد ک ــرد اجــازه می ده ــک ف ــه ی ــل، ب ــه مث ــه ب ــدة معامل ــد: »قاع ــح می ده توضی
چیــزی را بــه دیگــری بدهــد بــا ایــن اطمینــان کــه آن چیــز از بیــن نخواهــد رفــت� 
ایــن حــس از الــزام انجــام کاری متقابــل در آینــده کــه در ایــن قاعــده وجــود دارد، 
گســترش اقســام متنــوع روابــط، تعامــالت و مبادالتــی را امکان پذیــر می ســازد کــه 
ادامــه پیــدا می کننــد و ســود آنهــا در نهایــت بــه جامعــه می رســد�« ســاده اســت 
دیــدن اینکــه چطــور تعــاون و همــکاری صــورت می گیــرد در زمان هایــی کــه نقــل 
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و انتقــال پــول بیــن خویشــاوندان، همســایگان یــا اعضــای یــک جامعــة روســتایی 
ــود  ــام می ش ــره انج ــة چهره به چه ــه مبادل ــی ک ــا زمان ــرد ی کوچــک صــورت می گی
یــا وقتــی کــه مــردم خیلــی ســاده تعامــالت خــود را بــا یکدیگــر حفــظ می کننــد� 
امــا چــه اتفاقــی در جوامعــی می افتــد کــه دادن و گرفتــن کاالهــا در آن جاهــا بیــن 
ــی از  ــر جغرافیای ــند و از نظ ــر را نمی شناس ــه همدیگ ــود ک ــام می ش ــرادی انج اف

یکدیگر دور هستند؟
در شــبکه های اجتماعــی، مقابلــه بــه مثــل بــه صــورت غیرمســتقیم درمی آیــد 
)رابطــه متقابــل غیرمســتقیم(� دیگــر دوران ایــن گذشــته که خیلــی ســاده ارتباطات 
بــر پایــة ایــن اصــل شــکل بگیــرد کــه »مــن بــه تــو کمــک خواهــم کــرد، اگــر تــو 
ــن  ــه ای ــراد ب ــن اف ــاون بی ــکاری و تع ــی هم ــون پویای ــی«� اکن ــن کمــک کن ــه م ب
صــورت درآمــده اســت: »مــن بــه تــو کمــک خواهــم کــرد، فــرد دیگــری بــه مــن 
ــری  ــاب کارب ــاب، حس ــن کت ــتن ای ــل نوش ــن مراح ــی آخری ــد�« ط ــک می کن کم
توییتــر راچــل هــک شــد� در نیمه هــای یــک شــب، هــزاران پیغام ناخواســته )اســپم( 
ــود کــه می گفــت: »هــی، مــن وزن کــم  ــرای دنبال کننــدگان او فرســتاده شــده ب ب
کــرده ام و فکــر می کنــم خیلــی محشــر اســت ��� مــن ایــن کار را بــا رژیــم الغــری 
ــد: ���«  ــد ببنی ــک می توانی ــن لین ــه در ای ــام دادم ک ــای انج ــل آس ــای نخ میوه ه
وقتــی او بیــدار شــد و امیــل خــود را باز کــرد، از بیــش از 25 نفــر از دنبال کنندگانش 
پیغــام دریافــت کــرده بــود: »راچــل، اگــر کســی بــه تــو هشــدار نــداده، مــن بــه تــو 
می گویــم کــه مشــکوکم کــه توییتــرت هــک شــده باشــد�« و »تــو معمــوال 
ــام  ــک پیغ ــن ی ــا م ــتادی ام ــاال می فرس ــش ب ــا بین ــب ب ــد و مطال ــای مفی لینک ه
گرفتــم دربــارة رژیــم نخــل آســای� فکــر می کنــم هــک شــده ای�« وقتــی راچــل بــا 
توییتــر تمــاس گرفــت، خیلــی ذوق کــرد از اینکــه دریافــت افــراد زیــادی از جامعــه 
ــد و ایــن  ــارة آن مســئله هشــدار داده بودن ــه توییتــر درب توییتــر او همــان موقــع ب
مســئله اصــالح شــده بــود و همــة ایــن اتفاقــات زمانــی رخ داده بــود کــه او در خواب 
ــزارش  ــه گ ــد ک ــر کن ــی را پ ــه فرم ــی از او خواســته شــد ک ــرد� وقت ــه ســر می ب ب
ــد  ــد ش ــک خواهن ــده ه ــه در آین ــی ک ــه دیگران ــا ب ــاده ت ــی افت ــه اتفاق ــی داد چ م
ــش  ــه کاربران ــرد ب ــا شــروع ک ــن گزارش ه ــر اســاس همی ــر ب ــی شــود، توییت کمک
هشــدار دادن کــه در بــه اشــتراک گذاشــتن مطالــب دقــت بیشــتری داشــته باشــند 
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تــا ســبب انتقــال ابزارهــای هکرهــا نشــوند� ایــن روزهــا، اگــر راچــل ببینــد کــه یکی 
از افــرادی کــه دنبــال می کنــد هــک شــده اســت، ایــن انگیــزه را دارد کــه بــه آن 
فــرد یــک پیغــام بفرســتد و بــا توییتــر در ایــن بــاره تمــاس بگیــرد، حتــی اگــر آن 
فــرد جــزو کســانی نبــوده باشــد کــه در زمانــی کــه او هــک شــده بــود بــه او هشــدار 

داده بود� 
یــک نــوع فرهنــگ »ارتبــاط متقابــل غیرمســتقیم« وجــود دارد کــه اغلــب بــه 
وضعیتــی بــه نــام »اقتصــاد هدیــه« اشــاره می کنــد؛ یعنــی جایــی کــه در آن افــراد 
کاالهــا و خدمــات خــود را عرضــه می کننــد، بــدون انتظــار روشــنی کــه فــورا یــا در 
آینــده پــاداش آن را دریافــت کننــد� ایــن مــدل در »فــری ســایکل« بــه کار گرفتــه 
ــدون  ــد واگــذار می شــوند، ب ــا جعبه هایــی کــه خواهــان ندارن شــده اســت� اقــالم ی
هیــچ توافــق نوشته شــده ای؛ امــا بــا ایــن درک روشــن کــه گیرنــدگان کاالهــا شــاید 
ــد� از  ــال کنن ــان ارس ــد برایش ــا می خواهن ــه آنه ــزی را ک ــد چی ــک روز بخواهن ی
ــه  ــد ک ــتفاده می کن ــی اس ــان انگیزه های ــایکل« از هم ــری س ــات، »ف ــیاری جه بس
ــد؛  ــک می گیرن ــر« از آن کم ــا »فلیک ــر« ی ــل »توییت ــازی مث ــع ب ــبکه های منب ش
ــه افــراد اجــازه می دهنــد عکس هــای شــما را  اینهــا وب ســایت هایی هســتند کــه ب
ــن  ــد� ای ــود کنی ــا را دانل ــای آنه ــم عکس ه ــما ه ــس، ش ــد و برعک ــود کنن دانل
سیســتم ها نیــاز بــه نــوع جدیــدی از اعتمــاد و ارتبــاط متقابــل دارد؛ یــک پویایــی 
رفتــاری کــه بــه اشــتراک گذاشــتن، همــکاری و عمــل اشــتراکی، صداقــت، 

اجتماع پذیری و وفاداری را استحکام می بخشد� 

خود را کنار نگه داشتن
بــه همــان ترتیــب کــه کاالهــای به اشتراک گذاشته شــده مثــل اطالعــات، 
دانــش و تولیــدات رســانه ای بیش ازپیــش تبدیــل بــه محصــوالت اشــتراکی شــده اند، 
ــن  ــاد بی ــرای شــکل گیری اعتم ــزاری ب ــه اب ــا ب ــدای چیزه ــا اه ــتفادة مجــدد ی اس
غریبه هــا تبدیــل شــده اســت� بیــل فلســفة پرشــوری دارد دربــارة اینکــه »اگــر شــما 
ســازمانی ایجــاد کنیــد کــه بــه طــور بنیادیــن بــر پایــة ارزش صداقــت شــکل گرفتــه 
باشــد، می توانیــد نیکــی از در افــراد مشــاهده کنیــد«� یکــی دیگــر از افــراد پیشــرو 
در بازارهــای بازتوزیــع کــه ایــن زاویــة نــگاه را قبــول دارد، کســی اســت کــه مجلــة 
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ــگ  ــی کری ــت، یعن ــی« داده اس ــت محل ــگان اینترن ــب »خدای ــه او لق ــم« ب »تای
نیومارک و بنیان گذار وب سایت »کریگ لیست«� 

ــازار  ــک ب ــا ی ــت« اساس ــد، »کریگ لیس ــردم می دانن ــب م ــه اغل ــور ک همان ط
اجتماعــی اســت کــه بــه ارائــه خدمــات روزمــره دربــارة نیازهــای مــردم اختصــاص 
داده شــده اســت - خــواه ایــن نیازهــا جســتجوی مبلمــان باشــد، خــواه جســتجوی 
ــوان خانگــی باشــد�  ــک حی ــا ی ــک پرســتار بچــه ی ــک آپارتمــان، ی ــک شــغل، ی ی
ــر از خصوصیــات اجتماعــی اش کــه شــامل »بحــث کــردن در  »کریگ لیســت« فرات
ــارة  ــتن درب ــت نوش ــردن« و »پس ــدا ک ــردن و پی ــم ک ــازی«، »گ ــای مج میزگرده
شــغل های مــورد نیــاز« اســت، ایــن وب ســایت مثــل »فری ســایکل« کار می کنــد؛ 
یعنــی جایــی اســت کــه اعضــا »مراکــز« محلــی را شــکل می دهنــد و نیازهــای خــود 
یــا آنچــه را کــه می خواهنــد بفروشــند یــا واگــذار کننــد می نویســند� امــا اختــالف 
اساســی »کریگ لیســت« بــا »فــری ســایکل« ایــن اســت کــه افــراد بــه طــور کلــی 
ــد و  ــول بپردازن ــد پ ــد بای ــرار بدهن ــایت ق ــان را روی وب س ــه چیزهایش ــرای اینک ب

معموال این کار رایگان نیست� 
نیومــارک درســت مثــل بیــل، یکــی از پرطرفدارتریــن وب ســایت های اینترنتــی 
را تقریبــا بــه طــور اتفاقــی ســاخته اســت� او ایــن کار را در ســال 1995 بــا فرســتادن 
ــن آوری در  ــری و ف ــای هن ــش از برنامه ه ــتان و همکاران ــه دوس ــت ب ــک فهرس ی
ــری  ــة بزرگ ت ــه جامع ــت ب ــن فهرس ــج ای ــرد� به تدری ــروع ک ــکو ش سانفرانسیس
گســترش یافــت� نیومــارک می گویــد: »مــردم شــروع بــه فرســتان چیزهــای بیشــتر 
و بیشــتری بــه مــن کردنــد، مثــل فهرســتی از مشــاغل، چیزهایــی بــرای فــروش و 
آپارتمان هایــی بــرای اجــاره تــا بــه فهرســت اضافــه کنــم و افــراد بیشــتر و بیشــتری 
ــال، او  ــرض دو س ــم�« در ع ــت بیفزای ــه فهرس ــواردی را ب ــه م ــتند ک ــن خواس از م
هــزاران خواننــده پیــدا کــرد کــه بیشــتر آنهــا کســانی بودنــد کــه نمی شناخت شــان� 
ــن  ــه محبوب تری ــی کــه ب ــا جای ــن وب ســایت رشــد کــرده اســت ت ــع، ای از آن موق
ــا بیــش از هفتصــد وب ســایت محلــی  وب ســایت طبقه بنــدی آگهی هــا در جهــان ب
در هفتــاد کشــور، از رومانــی و کنیــا تــا کانــادا، تبدیــل شــده اســت� ایــن وب ســایت 
ــا یک پنجــم  ــر دارد کــه تقریب ــاه 47 میلیــون کارب ــاالت متحــده هــر م فقــط در ای
ــا 20  ــان تقریب ــایت از کل جه ــن وب س ــن کشــور اســت� ای ــت بزرگســال ای جمعی
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ــن  ــه هفتمی ــه آن را ب ــد ک ــت می کن ــال دریاف ــر س ــی ه ــه آگه ــارد صفح میلی
ــرده  ــارک مشــاهده ک ــرده اســت� نیوم ــل ک ــت تبدی ــده در اینترن وب ســایت پربینن
اســت کــه »همــة ایــن اتفاقــات بــدون دخالــت مــن رخ داده و وقتــی می دیــدم کــه 
ــردم  ــه می ک ــم کاری ک ــوارد درمی یافت ــتر م ــاد، در بیش ــاق می افت ــزی اتف ــه چی چ
ایــن بــود کــه فقــط خــودم را کنــار نگــه دارم«� جــف جارویــس، نویســندة کتــاب 
ــار  ــوان »خــود را کن ــن اســتراتژی تحــت عن ــه ای ــد؟« ب »گــوگل چــه کاری می کن
نگــه داشــتن« و »قانــون کریــگ« اشــاره می کنــد� همان طــور کــه نیومــارک بــرای 
جارویــس توضیــح داده اســت، »اگــر شــما پلتفرمــی را بــرای مــردم بنویســید کــه 
ــه  ــن کاری ک ــد، بدتری ــتفاده کنن ــد از آن اس ــا بخواهن ــد و آنه ــی باش ــی عال خیل
می توانیــد انجــام بدهیــد ایــن اســت کــه خودتــان را وســط بیندازیــد و خودتــان را 
ــام  ــان را انج ــق کارش ــد از آن طری ــردم می خواهن ــه م ــد ک ــرار دهی ــیری ق در مس

دهند�«
هــم بیــل و هــم نیومــارک، گذشــته از تعریــف برخــی قوانیــن پایــه ای و مهــم، 
وب ســایت  در  داده انــد�  قــرار  اعضــا  اختیــار  در  را  تصمیم گیــری  و  کنتــرل 
ــا مــردم  ــه اســت کــه »طــوری ب ــه ســادگی این گون ــن قاعــده ب »کریگ لیســت« ای
رفتــار کنــد کــه دوســت داری بــا تــو رفتــار شــود«� گروه هــای »فــری ســایکل« در 
سرتاســر جهــان بــه ایــن قاعــده پیونــد خورده انــد: »آن را رایــگان، قانونــی و مناســب 
بــرای همــة ســنین حفــظ کــن�« گذشــته از ایــن، گروه هــای محلــی ناظــران خــود 
را بــرای حــل مســایلی کــه ممکــن اســت پدیــد بیایــد و بــرای خودنظارتــی جامعــه 
طراحــی کرده انــد� البتــه درصــد کمــی از افــراد بــا اســم و نوشــتن پیام هــای غلــط 
ــه  ــادی از وقــت خــود را ب در سیســتم تقلــب می کننــد� خــود نیومــارک میــزان زی
پیــدا کــردن »آدم هــای بــد« و بیــرون کــردن آنهــا اختصــاص می دهــد� او خیلــی زود 
یــک سیســتم نشــانه گذاری را ارائــه کــرد کــه ده هــا هــزار نفــر از کاربــران 
ــارک و  ــد� نیوم ــخص کنن ــت را مش ــای ناشایس ــا پیام ه ــپم ها ی ــتند اس می توانس
جیــم باکَمســتر، مدیرعامــل کنونــی شــرکت، بــه جــای اینکــه بــرای آدم هــای تخس 
ایمیل هــای تهدیدکننــده بفرســتند، روشــی را ارائــه کرده انــد کــه در آن از هایکــو، 
شــکلی از شــعرهای کوتــاه ژاپنــی، مربــوط اســت� اگــر شــما ســعی کنیــد دوبــاره یــا 
ــن ممکــن اســت  ــام را روی وب ســایت بفرســتید، پیامــی مثــل ای ســه باره یــک پی
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دریافــت کنیــد: »یــک ورقــه نــازک نعنــا کــه قبــل از آن ارســال شــده بــود بــه نظــر 
می رسد کافی است، با تشکر�«

ــاق  ــن شــبکه ها اتف ــی کــه درون ای ــوع مبادالت ــدازه و تن ــا در نظــر گرفتــن ان ب
ــم گیری  ــور چش ــه ط ــت ب ــار نادرس ــا رفت ــرداری ی ــی از کالهب ــد، نمونه های می افت
نابهنجــار بــه نظــر می رســد� اُری برافمــن و راد بکســتورم در کتــاب »ســتاره دریایــی 
ــند و  ــر« می نویس ــدون رهب ــازمان های ب ــف س ــدون توق ــدرت ب ــوت« از »ق و عنکب
ــایت  ــن وب س ــه ای ــد ک ــاس می کنن ــت احس ــای کریگ لیس ــه »اعض ــد ک می گوین
ــان می بیننــد،  ــه کســی کــه در خیاب ــد نســبت ب یــک جامعــه اســت و تمایــل دارن
ــته  ــان بیشــتری داش ــود اطمین ــای خ ــر کریگ لیســتی همت ــک کارب ــه ی بیشــتر ب
ــوض  ــا در ع ــد و عموم ــا در نظــر می گیرن ــن آدم ه ــر را بهتری ــند� اعضــا یکدیگ باش
ایــن نــگاه، بــا آنهــا نیــز از ســوی دیگــران همین طــور برخــورد می شــود�« هــم بیــل 
و هــم نیومــارک دارای طــرز فکــری انقالبــی بودنــد وقتــی از همــان ابتــدا بــه کاربران 
ــگاه  ــان ن ــه ای از ذینفع ــا جامع ــل ی ــط متقاب ــی دارای رواب ــام اعضای ــود در مق خ

می کردند، نه مصرف کنندگان منزوی�
  

اهرم درونی به سوی انصاف
هــر ثانیــه از هــر روز، در بــازاری کــه شــبیه بــه بــازار نســل پدربزرگ هــای مــا 
اســت، ای بـِـی، خریــداران و فروشــندگان کاالهایــی بــه ارزش 2 هــزار دالر را معاملــه 
می کننــد کــه بیشــتر آنهــا مســتعمل، تعمیرشــده یــا کهنــه و فکســنی هســتند� هــر 
دقیقــه، در »ای بــی موتــورز« یــک وســیلة نقلیــة دســت دوم دست به دســت 
ــرار  ــراد ق ــار اف ــی در اختی ــش رانندگ ــرای آزمای ــی ب ــه حت ــدون اینک ــود، ب می ش
ــدون اینکــه  ــه رخ می دهــد، ب ــال غریب ــراد کام ــن اف ــات بی ــن اتفاق ــرد� همــة ای بگی
تضمینــی وجــود داشــته باشــد کــه کاالهایــی کــه برایشــان پــول می دهنــد را حتــی 
ــد؛ وضعیتــی کــه در یــک موقعیــت عــادی انتظــار می رفــت کــه رخ  تحویــل بگیرن
ــت  ــول پرداخ ــش پ ــه برای ــه را ک ــداران آنچ ــتر خری ــال، بیش ــن ح ــا ای ــد� و ب بده
می کننــد تحویــل می گیرند� کریســتوف اولهــاس در مقالــه ای در مجلة »ســاینتیفیک 
امریکــن ماینــد« می نویســد: »بــرای برخــی اقتصاددانــان ایــن یــک معجــره بینابینــی 
ــک  ــرد اقتصــادی ی ــک ف ــه ی ــه می شــود ک ــن طــور در نظــر گرفت اســت چــون ای
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شــخص منطقــی و خودخــواه اســت کــه همــة فکــر و ذکــرش ایــن اســت کــه بــه 
بیشــترین ســود برســد� طبــق ایــن نظــر، فروشــندگان بایــد جیــب خــود را بــا پــول 
خریــداران پــر کننــد امــا در عــوض برای آنهــا چیــزی نفرســتند� در آن ســوی قضیه، 
خریــداران بایــد اعتمــادی بــه فروشــندگان نداشــته باشــند و بــه ایــن ترتیــب، بــازار 

باید سقوط کند�«
ــم، دســت  ــدی را بخری ــا چیــز جدی در فروشــگاه های ســنتی، قبــل از اینکــه م
بــه امتحــان جنــس می زنیــم� خــواه ایــن جنــس میــوه باشــد کــه آن را در 
ــک  ــواه ی ــد، خ ــی می کنن ــب ها را ارزیاب ــم و برچس ــار می دهی ــم و فش برمی داری
ــازه  ــا اج ــه م ــا ب ــان کردن ه ــن امتح ــم� ای ــس می کنی ــه آن را لم ــد ک ــه باش پارچ
می دهــد کــه میــزان مطلبوبیــت یــک محصــول را تعییــن کنیــم و بعــد تصمیــم بــه 
خریــد بگیریــم� مــا همچنیــن صرفــا بــا ورود بــه یــک فروشــگاه واقعــی، می توانیــم 
ــک  ــه در ی ــی ک ــت محصوالت ــار و کیفی ــزان اعتب ــرای می ــی را ب ــاخص های خوب ش
ــل آن  ــاس داخ ــه اجن ــم ک ــم و دریابی ــن کنی ــوند تعیی ــه می ش ــگاه فروخت فروش
ــاس  ــاده« اجن ــد افت ــای »از ُم ــی در بازاره ــدر مناســب هســتند� حت ــگاه چق فروش
ــازار  ــا در ب ــوند ی ــزار می ش ــا برگ ــاط خانه ه ــه در حی ــی ک ــل آنهای ــت دوم مث دس
کهنه فروش هــا، مــا می توانیــم یــک فروشــنده را ببینیــم، در چشــمانش نــگاه کنیــم 
ــا »چقــدر اســت کــه آن را داری؟«  و بپرســیم کــه یــک جنــس »کار می کنــد؟« ی
ــد،  ــه آن را بخری ــد ک ــم گرفتی ــر تصمی ــی اش؟« و اگ ــی بفروش ــرا می خواه ــا »چ ی
معمــوال عمــل دادن پــول بــه فروشــنده و برگشــتن بــا کاال همزمــان خواهــد بــود� در 
بازارهــای آنالیــن مثــل »ای بــی« کــه اجنــاس دســت دوم می فروشــند، ایــن 
»ابزارهــای تعیین کننــدة اعتبــار« وجــود نــدارد� شــما نمی توانیــد بــه طــور فیزیکــی 
یــک قلــم کاال را امتحــان کنیــد، شــاید بــرای اولیــن بــار از یــک فروشــنده خریــد 
کنیــد، کاربــران آزادنــد کــه بــرای خــود هــر نــوع هویتــی را تعریــف کننــد، حتــی 
ــه  ــه روی معامل ــک ک ــایه های ش ــن س ــة ای ــر از هم ــام را و فرات ــت بدن ــک هوی ی
ــای شــما ارســال  ــه کااله ــن ک ــن تضمی ــدون ای ــد ب ــول را می دهی ــاده، شــما پ افت
خواهــد شــد� چطــور مــن بدانــم کــه شــما یــک جواهر بــا برنــد »تیفانــی« را درســت 
ــوع  ــن ن ــی اگــر شــما فقــط ارزش ای ــوز حت ــد؟ هن ــن ارســال می کنی در روز ولنتای
ــه  ــد ک ــال(، می بینی ــی 10 س ــارد دالر ط ــد )100 میلی ــر بگیری ــارت را در نظ تج
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ای بــی از قاعــده ای پیــروی می کنــد کــه ریچــارد زکهاســزر، اســتاد اقتصــاد سیاســی 
ــون یپــروم« را ســاخته اســت: »برخــی  ــرای آن اصطــالح »قان دانشــگاه هــاروارد، ب
ــد کار کننــد، کار می کننــد�« )ایــن قاعــده برعکــس  اوقــات سیســتم هایی کــه نبای
قانــون مشــهور مورفــی اســت کــه می گویــد »هــر چیــزی کــه بتوانــد خــراب شــود، 
خــراب می شــود«�( چطــور یــک سیســتمی کــه بــرای کاالهــای مســتعمل درســت 
شــده و از فاصلــة دور غریبه هــا را بــرای معاملــه بــه هــم وصــل می کنــد، ایــن طــور 

خوب کار می کند؟
دهه هــا اقتصاددانــان رفتــاری از خــود می پرســیدند آیــا احســاس مــا از انصــاف 
بــه همــان انــدازه جزئــی از طبیعــت انســانی مــا اســت کــه احســاس مــا از رقابــت 
ــت�  ــی اس ــیار حیات ــع بس ــای بازتوزی ــرای بازاره ــئوال ب ــن س ــه ای ــخ ب ــت� پاس اس
توانایــی افــراد بــرای تعییــن اینکــه چــه چیــزی خالــی از تقلــب اســت و چــه چیــزی 
نیســت، نقــش بزرگــی در کارایــی ایــن سیســتم مبادلــة کاالهــای مســتعمل بــازی 
می کنــد� یــک بــازی کالســیک ایــن رفتــار را آزمایــش کــرده اســت و اقتصاددانــان 
تــالش می کننــد بــا اســتفاده از آن بفهمنــد کــه چطــور وقتــی کــه دو نفــر بــا هــم 
ــازی می کنــد� در  ــه می کننــد، در میــان آنهــا انصــاف و نبــود تقلــب نقــش ب معامل
ایــن بــازی کالســیک، بازیکــن الــف کــه بــه طــور تصادفــی انتخــاب می شــود، بــه 
ــت  ــک دالری در دس ــد ی ــود� او چن ــه می ش ــر گرفت ــنهاددهنده در نظ ــوان پیش عن
ــه  ــن اســت ک ــا مهــم نیســت(� کار پیشــنهاددهنده ای ــغ کل پول ه خــود دارد )مبل
تصمیــم بگیــرد چطــور 10 دالر بــه ارقــام کمتــر خــرد شــود و آن را بــه نفــر دیگــر 
عرضــه کنــد� هیــچ مکالمــه یــا چانه زنــی بیــن دو نفــر وجــود نــدارد� بازیگــر ب کــه 
پاســخگو اســت، ایــن شــانس را دارد کــه پیشــنهاد طــرف مقابــل را بپذیــرد یــا رد 
کنــد� مســئله ایــن جاســت کــه اگــر پاســخگو پیشــنهاد طــرف مقابــل را نپذیــرد، 

باید با دست خالی دو قدم به عقب برود� 
وقتــی ورنــر گــوت اولیــن بــار در دهــة 1980 ایــن بــازی را انجــام داد، پیش بینی 
می کــرد کــه پیشــنهاددهنده همیشــه کمتریــن میــزان ممکــن را پیشــنهاد کنــد - 
ــل را  ــرف مقاب ــنهاد ط ــه پیش ــز همیش ــخگو نی ــک دالر - و پاس ــورد ی ــن م در ای
ــت  ــت و می خواس ــت داش ــا را در دس ــرل پول ه ــف کنت ــن ال ــرا؟ بازیک ــرد� چ بپذی
کمتریــن پــول را از دســت بدهــد و بنابرایــن 9 دالر را بــرای خــود نگــه می داشــت� 
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ــازی در  ــن ب ــود� ای پاســخگو نیــز اگــر یــک دالر نصیبــش می شــد از هیــچ بهتــر ب
ــا در  ــکاری و رفتاره ــزان هم ــوان� می ــا تای ــه ت ــد، از فرانس ــازی ش ــا ب ــر دنی سرتاس
مقابــل مبالــغ پیشــنهادی متفــاوت بــود امــا محققــان دو نتیجــة ثابــت را مشــاهده 
کردنــد� اوال، وقتــی کــه مبالــغ کــم بــه پاســخگو پیشــنهاد می شــد او آن را 
ــم  ــغ ک ــوال مبال ــردم معم ــرد� م ــواره آن را رد می ک ــد و هم ــه می خوان غیرمنصفان
ــچ  ــر از هی ــم بهت ــه ک ــد ک ــر نمی کنن ــور فک ــن ط ــال ای ــد و اص ــول را رد می کنن پ
ــه  ــه ب ــد ک ــی را پیشــنهاد می دادن ــا، پیشــنهاددهندگان همیشــه مبالغ اســت� دوم
ــن  ــد، میانگی ــام ش ــه انج ــی ک ــتر بازی های ــد� در بیش ــه می آم ــا منصفان ــر آنه نظ
میــزان ارقــام پیشنهادشــده 4/71 دالر بــود� ایــن ســناریو مثــل ایــن اســت کــه بــه 
ــا  ــه او نمی دهیــد مگــر اینکــه آن را ب یــک بچــه بگوییــد یــک بســته شــکالت را ب
ــرد،  ــی کــودک بســته شــکالت را می گی ــد� معمــوال وقت دوســت خــود تقســیم کن
ــه  ــن کار را منصفان ــون ای ــد، چ ــود می ده ــت خ ــه دوس ــکالت ها را ب ــی از ش نیم
ــان  می بینــد و نمی خواهــد کــه دوســت او از ایــن مســئله ناراضــی شــود� اقتصاددان
رفتــاری بعدتــر کشــف کردنــد کــه دلیــل اصلــی بــرای اینکــه پیشــنهاددهنده یــک 
رقــم منصفانــه را پیشــنهاد می کنــد ایــن اســت کــه او تصــور می کنــد پاســخگو در 
قبــال پیشــنهاد او چــه احساســی خواهــد داشــت و اگــر رقــم کمــی را پیشــنهاد کند، 
ــاب »لحظــه  ــرر در کت ــا ل ــد� یون ــد ش ــی خواه ــرد و عصبان پاســخگو آن را نمی پذی
ــا احساســات دیگــران مــا را بــه  وسوســه انگیز« می نویســد کــه »توانایــی همدلــی ب
ســوی منصفانــه عمــل کــردن هدایــت می کنــد«� ایــن همــان اهــرم درونــی اســت 

که ما را به سوی انصاف می کشاند�

سایة آینده
ای بــی مثــل بســیاری دیگــر از شــکل های مصــرف اشــتراکی موفــق اســت بــه 
ــت؛  ــی آن دارا اس ــتم اجتماع ــای اکوسیس ــا پ ــر ت ــه از س ــی ای ک ــل ویژگ دلی
ویژگــی ای کــه بنیان گــذار آن، پیــر امیدیــار، آن را محیطــی »از مــردم، بــه وســیلة 
مــردم و بــرای مــردم« می خوانــد� در فوریــه ســال 1996، وقتــی کــه ای بــی تنهــا 
شــش مــاه عمــر داشــت، امیدیــار نامــه ای بــه همــة کاربرانــش نوشــت: »بیشــتر 
ــن اســت کــه آنهــا آدم هــای  ــن معنــی ای ــی هســتند� و ای ــراد آدم هــای صادق اف
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ــن  ــده ��� ای ــا فریب دهن ــراد ناصــادق هســتند� ی ــا برخــی اف ــی هســتند ��� ام خوب
یــک واقعیــت در زندگــی اســت� امــا ایــن جــا، آن افــراد نمی تواننــد پنهــان شــوند� 
مــا آن را بــه بیــرون هدایــت خواهیــم کــرد�« امیدیــار بــه چیــزی اشــاره می کــرد 
کــه بــه شناخته شــده ترین سیســتم اعتبارســنجی اینترنتــی تبدیــل شــده اســت؛ 
سیســتمی کــه اولیــن بــار او بــا کمــک بــه اعضــا بــرای ارزیابــی معاملــه و بعــد بــه 

اشتراک گذاشتن تجربة خرید آنها، آن را عرضه کرد� 
بعــد از هــر معاملــه، هــم خریــدار و هــم فروشــنده ایــن فرصــت را دارنــد کــه 
بــه یکدیگــر امتیــاز بدهنــد� در ایــن وب ســایت ســه نــوع بازخــورد وجــود دارد کــه 
ــی(�  ــر(، 1- )منف ــدون نظ ــت(، 0 )ب ــد: 1 )مثب ــی بگذارن ــد باق ــران می توانن کارب
ــا  ــی بنویســند ی ــح کوتاه ــا توضی ــد ت ــک خــط فضــا دارن ــن ی ــران همچنی کارب
ــد�  ــرای طــرف مقابل شــان لحــاظ کرده ان توضیــح دهنــد کــه چــرا آن نمــره را ب
معمــوال توضیحــات ایــن چنیــن اســت کــه »کاال همان طــور کــه توصیــف شــده 
بــود دریافــت شــد، ممنــون« یــا »فروشــنده به شــدت کمک کننــده بــود� 
ــداران کاال را  ــر خری ــل، اگ ــی داشــت�« در طــرف مقاب ــی خوب پیشــنهادهای خیل
دریافــت نمی کردنــد یــا اجناس شــان آن طــور کــه انتظــار داشــتند نبــود، 
توضیحاتــی ایــن چنیــن می فرســتادند: »از طریــق پی پــل پــول واریــز شــد ولــی 
کاال هیــچ وقــت نرســید� فروشــنده یــک بــزن در رو اســت�« وقتــی کاربــران بــه 
ــخص کنندة  ــه مش ــد ک ــتاره می گیرن ــک س ــند، ی ــخص برس ــاز مش ــک امتی ی
قابلیــت اعتمــاد بــاالی آنهــا اســت� »ســتارة قرمــز شلیک شــده« یــک رتبــه بســیار 
بــاال اســت کــه بــا 100 هــزار نمــره یــا بیشــتر آن را می گیرنــد و »ســتاره زرد« 
بــرای نقطــه شــروع اســت کــه بــا 10 تــا 49 نمــره می تــوان آن را گرفــت� وقتــی 
ــرور  ــه م ــا ب ــا در »نتفلیکــس« ی ــه فیلم ه ــا ب ــز« ی ــا در »آی تیون ــه آهنگ ه ــا ب م
ــردی  ــن رتبه هــای ف ــم، ای ــازون« نمــره می دهی ــزر« و »آم ــاب در »تریپ ادوای کت
ــن  ــران ای ــه کارب ــا ب ــردن رتبه بندی ه ــه ک ــوند� یک کاس ــع می ش ــم جم روی ه
قــدرت را می دهــد کــه مســئولیت مدیریــت خــود را در جامعــه بــر عهــده بگیرنــد� 
ــی«  ــی در »ای ب ــد، سیســتم اعتبارده ــز می گوی ــه پروفســور اوکلفل همان طــور ک

مثل »یک مخلوط کن سازمان دهی شده شایعات عمل می کند«�
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــی« ای ــن در »ای ب ــورد گرفت ــی بازخ ــی عال ــة خیل جنب
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بازخــورد بســیار مثبــت اســت� مطالعــات نشــان داده اســت کــه فروشــندگان یــک 
ــد  ــداران در 2 درص ــد و خری ــت می کنن ــی دریاف ــورد منف ــع بازخ ــد مواق درص
مواقــع� ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه 99 درصــد کاالهای مســتعمل تجارت شــده 
در »ای بــی« دارای کمتریــن حــد از رضایت بخشــی مــورد نیــاز هســتند� بنابرایــن 
ــد؟  ــار می کنن ــدر خــوب رفت ــن ق ــردم ای ــه چــرا م ــن اســت ک ســئوال اینجــا ای
پاســخ ســاده اســت� کاربــران می داننــد کــه رفتــار امــروز آنهــا روی توانایــی آنهــا 
در بــه انجــام رســاندن مبــادالت در آینــده تاثیــر خواهد داشــت� مــردم می خواهند 
از فروشــندگانی خریــد کننــد کــه رتبــه مثبتــی دارنــد و مطالعــات نشــان می دهــد 
کــه اقالمــی کــه بــه وســیلة فروشــندگانی کــه دارای رتبه هــای پاییــن فروختــه 
ــدة  ــار بیان کنن ــی داده و آم ــکیل م ــا را تش ــی از کل فروش ه ــد کم ــده، درص ش
امتنــاع خریــداران از فروشــندگانی را رتبه هــای پاییــن اســت� در نتیجــه، کاربــران 
اغلــب تــالش بســیاری انجــام می دهنــد تــا از حســن شــهرت خــود محافظــت و 
ســایه بدنامــی آینــده را از خــود دور کننــد� دو مک کالــم، مدیرعامــل »ای بــی« در 
بریتانیــا، را در نظــر بگیریــد� او بــدون هیــچ مشــکلی یــک خــودرو، یــک جفــت 
اســپیکر و یــک بخــاری دیــوار را در »ای بــی« فروختــه بــود و نمــرة بازخوردهایــی 
کــه گرفتــه بــود در حــد 150 بــود� امــا وقتــی رایانــه اش را فروخــت، یــک خریــدار 
ــود و بنابرایــن  ــه او نوشــت: »مــودم بی ســیم گــم شــده ب ناراضــی در اعتــراض ب
ــور او  ــه چط ــد ک ــح می ده ــم توضی ــد�« مک کال ــل نمی ش ــت متص ــه اینترن ب
»همــة دنیــا را بــرای ایــن وســیله گشــت تــا آن را بــه دســت آورد و ســرانجام یکی 
از آنهــا را در آمریــکا پیــدا کــرد� در عمــل ایــن ابــزار هیــچ فرقــی در فــروش رایانــه 
نداشــت امــا مــن بایــد از بازخــورد منفــی جلوگیــری می کــردم�« ایــن اتفــاق در 
خدمــات بــه مشــتریان باورنکردنــی، در ســطح مبــادالت شــخص بــه شــخص رخ 

می دهد�
ــار ســال 2010  ــاروارد در به ــابق دانشــگاه ه ــی س ســه هم کالســی و هم اتاق
ــد� آنهــا  ــدازی کردن ــة لباس هــای بچــه راه ان ــرای مبادل ــِردآپ« را ب وب ســایت »ت
ــه طــور متوســط حــدود 2  ــا ســن هفده ســالگی ب متوجــه شــدند کــه والدیــن ت
هــزار دالر خــرج لبــاس بچه هــای خــود می کننــد امــا بــه دلیــل اینکــه در خریــد 
ــد، ترجیــح می دهنــد آنهــا را  ــن از کیفیــت لباس هــا اطمینــان کافــی ندارن آنالی



141 برآمدن امواج

حضــوری تهیــه کننــد� بنابرایــن اســتراتژی وب ســایت »تــردآپ« ایــن شــد کــه 
ــد را برایشــان  ــت ندارن ــا رضای ــت آنه ــران از کیفی ــه کارب ــداً لباســی ک اصــاًل و اب
نفرســتند� بنابرایــن آنهــا نیــز از سیســتم رتبه بنــدی کاربــران اســتفاده کردنــد امــا 
ــودن آن و نیــز  ــن رتبه بنــدی را در ســه ســطح کیفیــت کاال، میــزان شــیک ب ای
ســرعت ارســال کاال دســته بندی کردنــد� بــه ایــن ترتیــب، آنهــا بــا افزایــش دادن 
ــت از  ــمت حفاظ ــه س ــتر ب ــه بیش ــران را هرچ ــد کارب ــالش کردن ــا ت رتبه بندی ه

میزان اعتبار خود در جنبه های مختلف سوق دهند� 

ارزش کاالهای دوباره استفاده شده
وقتــی کــه پیــر امیدیــار اولین بــار »ای بی« را شــروع کــرد، آن را »آکشــن وب« 
ــراج  ــه ح ــته را ب ــزری شکس ــانه گذار لی ــک نش ــد� او ی ــراج( نامی ــایت ح )وب س
گذاشــت� او در آن زمــان یــک برنامه نویــس بــود و آن وســیله را بــه طــور آزمایشــی 
در وب ســایت شــخصی خــود گذاشــت� وقتــی که ایــن کاال بــه قیمــت 14/83 دالر 
فروختــه شــد او را در حیــرت و شــگفتی فــرو بــرد� از ســوی خریــدار پاســخ آمــد 
ــا را  ــزری شکســته هســتم و آنه ــه دار نشــانه گذارهای لی ــک مجموع کــه »مــن ی
ــه  ــی ک ــا چیزهای ــه تنه ــه ن ــت ک ــر دریاف ــه، پی ــم«� در آن لحظ ــع می کن جم
ــران دارای ارزش  ــرای دیگ ــزد ب ــا را دور بری ــد آنه ــد و او می خواه ــان ندارن خواه
هســتند، بلکــه بــازار کاالهــای مســتعمل می توانــد یــک کســب وکار بــزرگ باشــد� 
ــد،  ــردی نباش ــچ کارب ــک شــخص دارای هی ــرای ی ــن اســت ب ــه ممک ــی ک اقالم
هنــوز بــرای شــخص دیگــری دارای ارزش اســتفاده یــا بــازاری اســت، حتــی اگــر 

آن قلم کاالها تاریخ گذشته یا شکسته باشند� 
تنهــا یــک ســال بعــد از آزمایــش لیــزری امیدیــار، »ای بی« رشــد حیــرت آوری 
ــه کــرد� ارزش کاالهایــی کــه در ایــن وب ســایت فروختــه شــد در ســال  را تجرب
ــه 95  ــم ب ــن رق ــال 1997، ای ــود� در س ــون دالر ب ــدازة 7/2 میلی ــه ان 1996 ب
ــی« 221  ــروز »ای ب ــده� ام ــر ثبت ش ــزار کارب ــا 341 ه ــید ب ــون دالر رس میلی
میلیــون عضــو دارد کــه هــر ســال کاالهایــی بــه ارزش بیــش از 52 میلیــارد دالر 
در آن فروختــه می شــود� ایــن رقــم بیــش از تولیــد ناخالــص داخلــی 125 کشــور 
ــه یــک  ــی« اکنــون رشــد کــرده و ب ــد اذعــان کــرد کــه »ای ب جهــان اســت� بای
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فروشــگاه آنالیــن عظیــم تبدیــل شــده اســت، بــا درصــد قابل توجهــی از مبــادالت 
کــه مربــوط بــه کاالهــای نــو هســتند� امــا هیــچ بحثــی در ایــن نیســت کــه ایــن 
وب ســایت زیــر ســاختی جهانــی بــرای مبادلــة کاالهــای دســت دوم عرضــه کــرده 
و ایــن شــرکت اخیــرا تخمیــن زده اســت کــه ایــن بــازار دســت دوم 500 میلیــارد 

دالر ارزش دارد� 

من این را به تو می دهم، تو آن را به من
از ســال 1976 تــا 1982 یــک نمایــش تلویزیونــی کالســیک بــه نــام »ســواپ 
ــه  ــن برنام ــد� ای ــش می ش ــی پخ ــنبه در بی بی س ــای ش ــح روزه ــاپ« در صب ش
یــک برنامــة معمــول کــودکان بــا ترکیبــی از موســیقی، مصاحبــه بــا ســتارگان، 
ــرای بی بی ســی جــای تعجــب  ــا ب ــود� ام ــاه ب ــری کوت ــای خب ــون و بخش ه کارت
ــک  ــه ی ــوادار شــد ک ــة دارای بیشــترین ه ــن برنام ــه قســمتی از ای ــود ک ــن ب ای
ــه،  ــش از برنام ــن بخ ــود� در ای ــواپ راما« ب ــام »س ــه ن ــه ای ب ــش پانزده دقیق بخ
مجــری بــه نقــاط مختلــف بریتانیــا می رفــت و در آن جــا، کــودکان زیــادی، شــاید 
در حــدود دو هــزار نفــر، جمــع شــده بودنــد و در دســتان خــود اشــیاء متنوعــی 
مثــل بادبــادک، مــداد، کتــاب، تــوپ و غیــره داشــتند کــه دیگــر بــه آنهــا نیــازی 
ــد�  ــه کنن ــران معاوض ــباب بازی های دیگ ــا اس ــا را ب ــتند آنه ــتند و می خواس نداش
ــن  ــه روی آنت ــه برنام ــش از اینک ــمت و پی ــن قس ــه در اولی ــدگان برنام تهیه کنن
بــا  را  بــزرگ خــود  اســباب بازی های  بودنــد کــه کــودکان  نگــران  بــرود 

اسباب بازی های کوچک مبادله نکنند اما در اشتباه بودند� 
ــه  ــاس جمل ــر اس ــد� ب ــام ش ــودکان انج ــان ک ــت در می ــی راح ــه خیل مبادل
معــروف آدام اســمیت، فیلســوف اخالق گــرا، آنهــا می تواننــد ببیننــد »آنچــه را بــه 
ــرا  ــاهد ماج ــه ش ــد«� بزرگســاالنی ک ــر آنچــه می دادن ــد، در براب دســت می آوردن
ــال  ــه دنب ــد ب ــا می دانن ــا دقیق ــا بچه ه ــه تنه ــه ن ــد ک ــاهده می کردن ــد مش بودن
چــه چیــزی هســتند بلکــه بــرای یــک تجــارت منصفانــه نیــز بــه صــورت حســی 
ــک  ــا ی ــود را ب ــاله عروســک خ ــر شــش س ــک دخت ــد� ی و شــهودی ارزش قایلن
هدفــون عــوض کــرد و یــک پســربچه ســه صفحــه موســیقی گرامافــون را بــا یــک 

شیشه مربا که 25 سکه قدیمی یک پنسی در آن بود� 
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ــگاه  ــز دو وال از دانش ــناس، و فرانت ــان، مردم ش ــارا برازن ــال 2003، س در س
امــوری، آزمایشــی را انجــام دادنــد تــا تعییــن کننــد چــه رفتارهایــی مربــوط بــه 
تجــارت و داشــتن انصــاف، رفتارهایــی ذاتــی و درونــی اســت� آنهــا دو میمــون را 
آمــوزش دادنــد کــه در ازای دادن یــک ســنگ کوچــک بــه نگهبانــان خــود، یــک 
بــرش خیــار بگیرنــد� اگــر هــر دو میمــون بــرای دادن یــک ســنگ، جایزة یکســانی 
می گرفتنــد هرگــز مشــکلی پیــش نمی آمــد� ایــن کار 25 بــار تکــرار شــد و هــر 
ــه جــای  ــه یکــی از میمون هــا ب ــد� امــا بعــد، ب دفعــه، میمون هــا خوشــحال بودن
ــتر  ــار بیش ــا آن را از خی ــا غالب ــه میمون ه ــد ک ــور داده ش ــه ای انگ ــار خوش خی
دوســت دارنــد� امــا میمونــی کــه انگــور بــه او داده شــده بــود، شــروع بــه اعتــراض 
کــرد و ســنگ ها را بــه بیــرون از قفــس پــرت کــرد� تغییــر دیگــری در آزمایــش 
ــن کاری انجــام  ــدون ای ــه آن میمــون ب ــر کــرد؛ ب داده شــد کــه وضعیــت را بدت
بدهــد و ســنگی از او گرفتــه شــود یــک خوشــه انگــور داده شــد� در 80 درصــد 
مــوارد، او انگــور را نخــورد و به شــدت اعتــراض کــرد� در ایــن آزمایــش میمون هــا 
ــه  ــل یــک خیــار معاملــه ای منصفان ــد کــه یــک ســنگ در مقاب ــاد گرفتــه بودن ی
اســت� همان طــور کــه مــارگارت اتــوود در کتــاب »پــاداش« نوشــته، »حیوانــات 
اعتقــاد شــدیدی بــه توزیــع کاالهــا و انصــاف بــه خــرج دادن در مبــادالت دارنــد؛ 
معاملــه خیــار بــا ســنگ را نمی پذیرنــد، وقتــی کــه بــه همسایه شــان انگــور داده 
شــود«� انســان ها نیــز ماننــد میمون هــای ایــن آزمایــش، اغلــب روی اینکــه چیــز 
ــز  ــد متمرک ــکل می ده ــه را ش ــارت منصفان ــزی تج ــه چی ــی ارزد و چ ــدر م چق
ــد  ــری می نامن ــر از نابراب ــی تنف ــان نوع ــه محقق ــه را ک ــا آنچ ــر م ــتند� و اگ هس
ــه از آن  ــر آنچــه ک ــی اگ ــم حت ــه صرف نظــر می کنی ــم، از کل معامل ــه کنی تجرب

به دست می آوردیم بهتر می بود� 
همچنیــن بیشــتر مــا نمی خواهیــم زمــان زیــادی صــرف جســتجوی معامــالت 
درســت در میــان تعــداد زیــادی از مــردم کنیــم� شــما می دانیــد کســی در جایــی 
ــد؟ و  ــدا کنی ــد او را پی ــور بای ــا چط ــد، ام ــد می خواه ــه را داری ــه آنچ ــت ک هس
همان طــور کــه دیدیــم، رفتــار درونــی مصرف کننــده اســت کــه از میــان بســیاری 
محصــوالت، یــک نــوع خاصــی را کــه عرضــه شــده انتخــاب می کنــد� بازارهــای 
مبادلــه و معاملــة آنالیــن جدیــد چالش هــای عملــی در زمینــة همــکاری افــراد و 
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ارزش گــذاری آنهــا را حــل کــرده اســت و بــر موانــع احساســی تجــارت کاالهــای 
مســتعمل فائــق آمــده اســت� وب ســایت های مبادلــة کاال دارای طیــف گســترده ای 
ــایل  ــون وس ــود همچ ــا می ش ــاص از کااله ــته خ ــک دس ــامل ی ــم ش ــت و ه اس
مربــوط بــه کــودکان )کیــزودل(، لــوازم آرایشــی )میــک آپ اَلــی ســواپ(، لبــاس 
ویدیویــی  بازی هــای  یــا  )ســواپ دی وی دی(  دی وی دی  )سواپ اســتایل(، 
)اســپلیت گیمز( و هــم جایــی اســت کــه لزومــا اجنــاس مشــابه هــم بــا یکدیگــر 
ــوان  ــه عن ــایت ها ب ــن وب س ــة ای ــواپ تری«� هم ــل »س ــوند، مث ــه نمی ش مبادل
ــا  ــد« ب ــه داری ــرای مبادل ــه ب ــد دادن »آنچ ــرای پیون ــیع ب ــاخت هایی وس زیرس

»آنچه برای مبادله می خواهید« عمل می کنند� 
ــد در ســال  ــوزل و مــارک هگزمــر کــه دوســتان دورة دانشــگاه بودن گــرگ ب
2004 شــروع بــه فکــر کــردن بــه یــک وب ســایت مبادلــة آنالیــن کردنــد، یعنــی 
مثــل  شــخصی  بــه  شــخص  ارتباط دهنــدة  وب ســایت های  کــه  زمانــی 
ــد�  ــن بودن ــری ســایکل« و »نتفلیکــس« در حــال اوج گرفت »کریگ لیســت«، »ف
ایــن دو نفــر کــه در مقطــع تحصیــالت تکمیلــی در دانشــگاه بوســتون همدیگــر را 
دیــده بودنــد، همــان موقــع یــک شــرکت نرم افزارنویســی در امــور حقوقــی را بــا 
ــام  ــی آورد، اله ــاد م ــه ی ــر ب ــه هگزم ــور ک ــد� همان ط ــرده بودن ــیس ک ــم تاس ه
وب ســایت آنهــا را مــوارد زیــادی بــه وجــود آورده بــود و ایــن طــور نبــود کــه در 
یــک لحظــه بگوینــد »آهــان« و همــه چیــز برایشــان روشــن شــود�« آنهــا شــروع 
ــا و خواهرزاده هایشــان  ــه برادرزاده ه ــه ک ــن نکت ــه ای ــردن ب ــه توجــه ک ــد ب کردن
یــک بــازی ویدیویــی 55 دالری را بــرای چنــد هفتــه انجــام می دهنــد و بعــد از 
ــا  ــی را مثــل »شــرک« ی آن خســته می شــوند� بچه هــای دوســتان آنهــا فیلم های
ــریع  ــا س ــن فیلم ه ــا ای ــد ام ــگاه می کنن ــا ن ــو« را باره ــی کوچول ــری دریای »پ
ــازل و  ــادران ب ــد� م ــدی می رون ــای بع ــراغ فیلم ه ــه س ــد و ب ــان را می زن دل ش
ــه  ــدون آن ک ــد ب ــر معاوضــه می کردن ــا یکدیگ ــودکان را ب ــای ک ــر کتاب ه هگزم
ــا و  ــر از دی وی دی ه ــا پ ــة آنه ــه کتابخان ــد� و قفس ــر کنن ــان فک ــن کارش ــه ای ب
ســی دی هایی بــود کــه دوبــاره نــه آنهــا را نــگاه کــرده و نــه گــوش کــرده بودنــد� 
ــراد  ــوزل مثــل خیلــی اف ــود کــه ب ــی ب ــی الهــام وب ســایت آنهــا جای نقطــه نهای
دیگــر در آن موقــع، کتــاب »کــد داوینچــی« را خوانــده بــود و بعــد کــه بــه صفحه 
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آخــر رســید بــا خــود پرســید: »حــاال بــا ایــن کتــاب چــه کنــم؟« او نمی خواســت 
کتــاب را دور بینــدازد یــا بــه چنــد دالر در »ای بــی« بفروشــد� بــوزل بــه هگزمــر 
پیشــنهاد کــرد: »آیــا مــا می توانــی وب ســایتی درســت کنیــم کــه مــردم 
ــه  ــر معاوض ــا یکدیگ ــتند ب ــم هس ــه ه ــبیه ب ــه دارای ارزش ش ــی را ک محصوالت

کنند؟«

شش درجة مبادله
دو دوســت، بــوزل و هگزمــر، چــون در ریاضیــات اســتاد بودنــد شــروع کردنــد 
بــه فکــر کــردن بــه الگوریتمــی کــه بتوانــد یــک تجــارت پایــدار را انجــام بدهــد� 
ــه  ــا را ب ــه ارزش کااله ــود ک ــد ب ــن خواه ــن کار ای ــد ای ــه کلی ــد ک ــا دریافتن آنه
ــه را  ــة منصفان ــه طــور خــودکار، یــک مبادل ــا ب صــورت یکســان تعییــن کننــد ت
ــه  ــد بلک ــر می کردن ــه فک ــة دوطرف ــه مبادل ــا ب ــه تنه ــا ن ــد� آنه ــن کن تضمی
می خواســتند الگوریتــم را طــوری بنویســند کــه مبادلــة ســه نفــر بــا هــم را نیــز 
ــة  ــرای مبادل ــه ب ــک نمون ــازد� ی ــن س ــه طرفه ممک ــة س ــک مبادل ــب ی در قال
ســه طرفه ایــن بــود کــه کاربــر الــف یــک ســی دی را بــه کاربــر ب مــی داد، کاربــر 
ب یــک دی وی دی را بــه کاربــر پ مــی داد و کاربــر پ یــک بــازی ویدیویــی را بــه 
کاربــر الــف مــی داد� امــا مســئله اینجــا بــود کــه مثــال چطــور کســی کــه در ایالــت 
ــدا  ــی را پی ــت کس ــت، می توانس ــو« را نمی خواس ــوپر ماری ــازی »س ــک ب ــووا ی ی

کند که بازی »سیمز« را داشته باشد و بخواهد آن را واگذار کند؟
وب ســایت بــوزل و هگزمــر در نهایــت در ســال 2007 افتتــاح شــد کــه نامــش 
ــرد�  ــل می ک ــه ح ــصت میلی ثانی ــرف ش ــئله را ظ ــن مس ــود و ای ــواپ تری« ب »س
ــتید در  ــه می خواس ــازی ای را ک ــخصات ب ــود را و مش ــازی خ ــخصات ب ــما مش ش
وب ســایت وارد می کردیــد� وقتــی کــه مــا بــازی »ســوپر ماریــو« را وارد وب ســایت 
کردیــم، انبوهــی از کتاب هــا و فیلم هــا و بازی هــا در نقــاط مختلــف ظاهــر 
شــدند کــه می توانســتند بــا ایــن بــازی معاوضــه شــوند� دو بــازی »ســیمز« نیــز 
ــم  ــما تصمی ــر ش ــدند� اگ ــر ش ــزاس ظاه ــری در کان ــدا و دیگ ــی در فلوری یک
ــب  ــک برچس ــما ی ــرای ش ــایت ب ــد، وب س ــه کنی ــا را مبادل ــه آنه ــد ک می گرفتی
ــه طــور میانگیــن 2.2  ــازی ب ــه پســت کــردن ب پســتی درســت می کــرد و هزین
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ــل  ــازی را تحوی ــا ب ــد ت ــزل می آم ــگان دم در من ــه طــور رای ــود و پســت ب دالر ب
بگیــرد و بــازی بعــدی را تحویــل بدهــد� کل زمــان مبادلــة ایــن دو بازی، از شــروع 

تا پایان معاوضه، بیشتر از دو دقیقه زمان نیاز نداشت�
در نوامبــر 2009، ایــن وب ســایت ابتــکاری حــاوی تقریبــا 5/5 میلیــون قلــم 
ــز در  ــم کاال نی ــون قل ــود و 3/5 میلی ــردم ب ــته ها«ی م ــت »داش کاال در فهرس
و  چندطرفــه  سیســتم  داشــت�  وجــود  مــردم  »خواســته ها«ی  فهرســت 
ــه افــراد متصــل می کــرد، تــا حــد  چندرســانه ای دادوســتد کــه ایــن کاالهــا را ب
مشــخصی از مفهــوم شــش درجــه جدایــی بهــره می بــرد� بــوزل توضیــح می دهــد: 
ــما درســت  ــانه ای ش ــرای محصــوالت رس ــی ب ــبکة اجتماع ــک ش ــاً ی ــا اساس »م
ــی  ــه کارگردان ــم »رفتــگان« ب ــا می گوییــد کــه فیل ــه م ــم� وقتــی شــما ب کرده ای
مارتیــن اسکورســیزی را داریــد مــا شــما را بــه همــة کســانی وصــل می کنیــم کــه 
آن فیلــم را می خواهنــد و نیــز بــه همــة کســانی کــه چیزهایــی را کــه آنهــا دارنــد 
ــذاران وب ســایت »ســواپ تری«  ــش بنیان گ ــن چال ــد�« حــل کــردن ای می خواهن
را قــادر کــرد دو عامــل تجربــی و ضــروری را ایجــاد کننــد کــه بتوانــد بــه خریــد 
چیزهــای نــو، شانه به شــانه رقابــت کنــد؛ ایــن دو عامــل عبــارت بودنــد از انتخــاب 

و رضایت آنی� 
ــن آوری  ــی اســت از ف ــب ترکیب ــة تجــاری تقری ــایت های مبادل ــة وب س تجرب
و  ســایکل«  »فــری  وب ســایت های  ایدئولــوژی  بــا  »آمــازون«  وب ســایت 
ــواپ تری«  ــذاران »س ــل، بنیان گ ــارک و بی ــل نیوم ــت مث ــت«� درس »کریگ لیس
ــون  ــش از 2 میلی ــاال بی ــا )ح ــران آنه ــة کارب ــه جامع ــد ک ــاهده کرده ان ــز مش نی
ــا را  ــخصی از ارزش ه ــة مش ــد، »مجموع ــوزل می گوی ــه ب ــور ک ــر(، همان ط نف
ــه وســیلة  ــة اعتمــاد بیــن غریبه هــا� تمــام سیســتم ب ــر پای ــد« ب انتخــاب کرده ان
ــا اســتفاده از یــک سیســتم  خــود افــراد نظــارت می شــود و دادوســتدکنندگان ب
اعتبارســنجی درســت مثــل سیســتم »ای بــی« رتبه بنــدی می شــوند� همان طــور 
کــه امیدیــار و نیومــارک اعتقــاد دارنــد، کاربرانــی کــه ادعاهــای نادرســتی دربــارة 
وضعیــت کاالهــای خــود مطــرح می کننــد یــا جنس هــا را بالفاصلــه نمی فرســتند، 
ــد،  ــی نکنی ــه ای را عمل ــر شــما معامل ــه« می شــوند )اگ ــا »تنبی ــار گذاشــته ی کن
حســاب کاربری تــان معلــق می شــود(� بنابرایــن 99 درصــد همة دادوســتدکنندگان 
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ــه  ــا ب ــز عمدت ــه نی ــد بقی ــک درص ــد و آن ی ــت می آورن ــه دس ــی ب ــرات مثبت نم
ــک  ــس ی ــه »جن ــوردی ک ــل م ــد مث ــی می گیرن ــره منف ــی نم ــل کم اهمیت دالی

هفته دیرتر از زمان مورد انتظار تحویل گرفته شد«�
بازی هــای  و  نرم افــزار  ســی دی،  دی وی دی،  کتــاب،  بــا  »ســواپ تری« 
ویدیویــی شــروع کــرد� بــوزل توضیــح می دهــد: »در هــر خانــواده ای صدهــا قلــم 
ــا هــم  ــن، آنهــا ارزش مشــابهی ب ــن چیزهــا وجــود دارد� گذشــته از ای ــن ای از ای
ــا هزینــه کــم می تواننــد پســت شــوند�« در اول مــاه،  دارنــد و خیلــی راحــت و ب
میانگیــن چنیــن مبادالتــی در حــدود 4 مــورد اســت و در مــاه دوم 4/5 مــورد و 
تــا مــاه ســوم بــه 5 معاملــه می رســد� مهم تــر ایــن اســت کــه شــش مــاه بعــد از 
اینکــه فــرد بــه جامعــة کاربــران وب ســایت ملحــق می شــود، کاربــر هنــوز پنــج 
مــورد دادوســتد را در مــاه انجــام می دهــد کــه یــک آمــار عجیــب بــرای افــرادی 
اســت کــه در یــک دورة زمانــی نســبتا کوتــاه عــادت معاوضــه کاالهــا از سرشــان 
ــه  ــد ک ــرعت درمی یابن ــردم به س ــد، »م ــوزل می گوی ــه ب ــور ک ــد� همان ط می افت
»اوه، بلــه، می توانــم ایــن کار را بکنــم«� وقتــی کــه ایــن عــادت از سرشــان افتــاد، 
ــای  ــة کااله ــرای مبادل ــری ب ــته بندی های دیگ ــراغ دس ــه س ــریع ب ــی س خیل

دیگری می روند«�
درســت مثــل آن شــرایطی کــه مــا در سیســتم های خدمــات کاالیــی دیدیــم، 
ــی خــوب کار  ــی خیل ــورد چیزهای ــژه در م ــع به وی ــای بازتوزی ــوع از بازاره ــن ن ای
ــم  ــاه می خری ــی کوت ــرای انجــام کاری در مــدت زمان ــا آنهــا را ب می کننــد کــه م
یــا محصوالتــی کــه شــور و اشــتیاق مــا بــه آنهــا بعــد از اســتفاده کاهــش پیــدا 
می کنــد� ایــن اقــالم مثــل یــک بــازی ویدیویــی اســت کــه بــه قــدری زیــاد بــازی 
ــرای یــک شــخص درآمــده، امــا دارای  ــه یــک محصــول بــی  ارزش ب شــده کــه ب
ارزش خیلــی زیــادی بــرای کــس دیگــری اســت� دنیــل نیســاناف، در کتــاب خــود 
بــه نــام »فروشــگاه آینــده« بــه ایــن اقــالم بــه عنــوان چیزهایــی اشــاره می کنــد 
ــم«� او  ــم آنهــا را نگــه داری ــا نمی خواهی ــم داشــته باشــیم ام ــا »می خواهی کــه م
تخمیــن می زنــد کــه در آینــده مــا بــه ایــن چیزهــا »در قالــب مالکیــت موقــت« 
فکــر خواهیــم کــرد� همچنیــن ممکــن اســت کــه رد کــردن چیزهایــی کــه داریــم 

به طبیعت ثانوی چیزهای جدیدی که می خریم تبدیل شوند� 
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7
ما اینجا همه با هم هستیم

ــای در  ــه پایاپ ــة خــود را از معامل ــن تجرب ــوواک در ســن نه ســالگی اولی ــی ن آن
کافه تریــای مدرســه اش در شــیکاگو کســب کــرد� مــادر او، ریتــا، هــر روز بــه او ســه 
ــا پنیــر  ــا خــود ببــرد: یــک بســته پاســتا ب ــرای ناهــار ب ــا ب چیــز مشــابه مــی داد ت
ــی آورد:  ــاد م ــه ی ــوواک ب ــوه� ن ــی آب می ــک قوط ــوه و ی ــه می ــک قطع ــش، ی روی
ــق  ــن عاش ــت و م ــرا می خواس ــتای م ــم، پاس ــی گری ــن، امیل ــوب م ــت خ »دوس
لواشــک ها و چیپس هــای میــوه او بــودم، بنابرایــن آنهــا را بــا هــم عــوض می کردیــم� 
چندیــن ســال ایــن کار ادامــه داشــت�« مثــل بیشــتر بچه هــا، عمــل مبادلــة چیــزی 
کــه او داشــت بــا آن چیــزی متعلــق بــه فــرد دیگــری کــه خواهــان جنــس او بــود 
بــه طــور شــهودی و بــدون فکــر کــردن از ســوی نــوواک اتفــاق می افتــاد� همچنیــن 
در آن زمــان او حتــی بــه ایــن فکــر نمی کــرد کــه در حــال انجــام دادن چــه کاری 

است� 
ــورک  ــهر نیوی ــت� او در ش ــود اس ــر خ ــة دوم عم ــر ده ــون در اواخ ــوواک اکن ن
زندگــی می کنــد و در اوایــل ســال 2009، شــروع بــه کاشــت محصــوالت ارگانیــک 
در یــک باغچــه بــه مســاحت 560 متــر مربــع در بــاالی پشــت بام کــرد کــه مشــرف 
بــه خــط افــق منهتــن، در محلــة »گریــن پوینــت« بــود؛ محلــه ای در بروکلیــن� او به 
همــراه بــن فلنــر حــدود 90 هــزار کیلوگــرم خــاک را روی بــام یــک انبار فیلــم خالی 
کــرد، یــک سیســتم آبیــاری را راه انداخــت و بذرهــا را کاشــت� در تابســتان همــان 
ســال بیــش از ســی نــوع ســبزیجات، میــوه، گل و گیاهــان دارویــی بــه رشــد کامــل 
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خــود رســیدند� نــوواک در یــک خانــوادة کشــاورز بــزرگ نشــده بــود یــا حتــی در 
ــاکن  ــک س ــریکش، ی ــتون، ش ــا اوانس ــود ام ــرده ب ــی نک ــم زندگ ــهر ه ــة ش حوم
ــود کــه در کنــار دریاچــة میشــیگان زندگــی کــرده  روســتاهای اطــراف شــیکاگو ب
ــیکاگو کار  ــاری ش ــات تج ــرای هی ــدرش ب ــود و پ ــد ب ــک هنرمن ــادر او ی ــود� م ب
ــود و  ــرش نشســته ب ــازده ســال در دفت ــدت ی ــه م ــدرم ب ــد: »پ ــرد� او می گوی می ک
کاالهــای کشــاورزی را خریــد و فــروش می کــرد امــا نســبت بــه آنچــه کــه می خریــد 
ــه در  ــی ک ــی از مکالمات ــچ بخش ــت� در هی ــنایی ای نداش ــچ آش ــت هی ــا می فروخ ی
دفتــر او انجــام می شــد روشــن نمی شــد کــه ذرت یــا ســویایی کــه معاملــه 
می شــوند چگونــه کاالهایــی هســتند و در واقعیــت خــارج از اقتصــاد، آنهــا غــالت و 
گیاهانــی واقعــی هســتند� آنهــا نماینــده قیمت هایــی بودنــد کــه در آن دفتــر اهمیت 
داشــتند�« ایــن طبیعــت کار پــدر او بــود کــه هــر روز بــر پایــة آن پــول گیر مــی آورد 
یــا از دســت مــی داد� ایــن امــر بــه ایــن معنــی بــود کــه حتــی بــا اینکــه نــوواک و دو 
خواهــرش در یــک خانــة قشــنگ بــزرگ شــدند کــه هــر چیــزی کــه نیــاز داشــتند 

در آن بود، خانواده او هرگز از نظر مالی احساس امنیت نمی کردند�
نــوواک ابتــدا بــه نیویــورک آمــد تــا بــه دانشــگاه بــرود� طــی ایــن دوران، او بــه 
ــه فشــاری کــه  ــان، تلفــن می کــرد� او بیش ازپیــش ب ــه پــدرش، برای طــور مرتــب ب
بــه پــدرش بــرای حمایــت از خانــواده وارد می شــد و شــرایط روحــی روزانــه پــدر را 
تغییــر مــی داد، حســاس شــده بــود� در یــک اتفــاق ناراحت کننــده، یــک مــاه قبــل 
از اینکــه او در ســال 2003 از دانشــگاه فارغ التحصیــل شــود، پــدرش در یــک 
تصــادف اتومبیــل درگذشــت و خانــواده او از ایــن تعجــب کردنــد کــه هیــچ ارثــی 
نیــز باقــی نگذاشــت� »بیشــتر آن کســی کــه امــروز هســتم و چگونگی انتخــاب روش 
زندگــی ام، از آن نقطــه عطــف ناشــی شــد� مــن نگــران پــول نبــودم چــون 
مهارت هایــی داشــتم کــه از خــودم محافظــت کنــم، بنابرایــن مکانیکــی، ساخت وســاز 

و بنیادی ترین مهارت بشری - کشاورزی - یا یاد گرفتم�« 
او بــرای اینکــه بــه خــودش کمــک کنــد تــا آن از آن غــم و غصــه عظیــم رهــا 
شــود، بــه آرژانتیــن، پــرو، فیجــی و غنــا ســفر کــرد� بــا کشــاورزان زندگــی کــرد و 
ــود را  ــای خ ــا غذاه ــر دنی ــردم در سرتاس ــه م ــرد ک ــق ک ــی تحقی روی روش های
می کارنــد و می خورنــد�  به خصــوص بــه ایــن توجــه کــرد کــه چطــور مــردم غالبــاً 
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غــذا را در عــوض دیگــر کاالهــا و خدماتــی کــه نیــاز دارنــد، مثــل ابــزار، پوشــاک 
ــه  ــال 2005 ب ــوواک در س ــه ن ــی ک ــد� وقت ــه می کنن ــک، مبادل ــه پزش و معاین
ــی  ــرای زندگ ــردن اصــول دادوســتد مشــابهی را ب ــه کار ب ــورک برگشــت، ب نیوی

خودش شروع کرد� 
نــوواک بــا کیــت اســتیوارت کــه کشــاورز محصــوالت ارگانیــک بــود شــروع بــه 
کشــاورزی در بنــدر جرویــس در نیویــورک کــرد و ســپس بــا کــرا کینــی کار کــرد 
کــه یــک مزرعــه کوچــک در نیــو پالتــز در نیویــورک را اداره می کــرد� او میوه هــا و 
ــد  ــایگانش تولی ــه همس ــرد ک ــه می ک ــی معاوض ــا اقالم ــازادش را ب ــبزیجات م س
می کردنــد؛ اقالمــی مثــل تخم مــرغ، نــان، کــره، بســتنی و ســبزیجات� ایــن روزهــا 
ــه  ــودش روی مزرع ــه خ ــد ک ــام می ده ــی انج ــا محصوالت ــا را ب ــن معاوضه ه او ای
پشــت بام بــه عمــل مــی آورد� او هنــوز هــم بایــد چیزهــای مشــخصی را بــا پــول نقــد 
ــاس شــخصی  ــن و اجن ــات، چــای، چکمــه کشــاورزی، بنزی بخــرد، همچــون حبوب
ــول  ــر پ ــت دکت ــه ویزی ــل هزین ــات مشــخصی مث ــرای خدم ــن ب خــود را و همچنی
بدهــد، ولــی مبادلــة پایاپــای بــه بخــش مهمــی از زندگــی او تبدیــل شــده اســت� 
انگیــزه اصلــی او پس انــداز پــول نیســت - گرچــه می توانــد مزیــت خوبــی باشــد - 
بلکــه بــه ایــن دلیــل ایــن کار را انجــام می دهــد کــه از شــبکة روابطــش بــا دیگــران 
و تجربیاتــی کــه از ایــن شــبکه حاصــل می شــود لــذت می بــرد� او ماشــین همســایه 
ــش در  ــوزان و مادربزرگ ــه س ــوض، ب ــرد و در ع ــرض می گی ــوزان، را ق ــود، س خ
کارهــای باغ شــان در »النــگ آیلنــد« کمــک می کنــد� او ســبزیجات را بــا خدماتــی 
حرفــه ای مثــل مشــاوره حقوقــی، حســابداری و طراحــی وب ســایت کــه بــرای آخرین 
ســرمایه گذاری اش کــه وب ســایت »گرویینــگ شــفز« نیــاز دارد معاوضــه می کنــد� و 
ــات دوچرخــه، ســفر،  ــه دارد - قطع ــاج او ادام ــب، فهرســت مایحت ــن ترتی ــه همی ب
اســانس، مبلمــان و کتــاب� مبادلــة پایاپــای مــورد عالقــه نــوواک در ســفری کــه بــه 
پــرو داشــت اتفــاق افتــاد� او یــک ســری از درس هــای آشــپزی را بــه یــک دوســت 
ــرد� در  ــازون بب ــة آم ــه رودخان ــه ســفری ب ــه آن دوســت او را ب ــوض اینک داد در ع
فهرســت آرزوهــای او بــرای مبادلــه، معاوضه هــای بنزیــن در عــوض ســوار ماشــین 

کسی شدن، خدمات درمانی و یک قطعه زمین هم آمده است�
وقتــی شــما نــوواک را می بینیــد، بیشــتر از اینکــه ایــن حــس در شــما ایجــاد 
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ــود  ــه وج ــما ب ــاس در ش ــن احس ــت، ای ــی اس ــح ناش ــک آدم مصل ــه او ی ــود ک ش
می آیــد کــه او یــک کارآفریــن بااشــتیاق و بلندپــرواز اســت� دســت او فقــط پــر از 
ــه عمــل  ــذای خودشــان ب ــردم غ ــه چطــور م ــن نیســت ک ــارة ای ــده درب ــر و ای فک
بیاورنــد و بهتــر بخورنــد� او در مــورد شــیوه هایی کــه بازارهــا کار می کننــد و 
ــد کنجــکاو اســت و  ــا می آورن ــه داخــل زندگی هــای م ــول را ب سیســتم هایی کــه پ
ــول را  ــه »پ ــول دارد ک ــت� او قب ــرده اس ــه ارث ب ــود ب ــدر خ ــه را از پ ــن خصیص ای
دوســت دارم چراکــه خیلــی چیزهــا هســتند کــه بــدون آن مــن نمی توانــم انجــام 
بدهــم یــا بــه آنهــا برســم« امــا در عیــن حــال بــه پــول بــه عنــوان »یــک واســطه، 
ــگاه  ــم« ن ــه می خواه ــزی ک ــه چی ــیدن ب ــرای رس ــر ب ــان میان ب ــکل از زب ــک ش ی
می کنــد� »شــما بــرای آنچــه خواســته شــده پــول می پردازیــد و آن محصــول مــال 
شــما اســت� مبادلــه نیازمنــد داشــتن رابطــه بــا مــردم نیســت، صرفــا ارتبــاط برقــرار 

کردن ارزش های پذیرفته شده است�«
بازارهــای سیســتم های خدماتــی و بازتوزیــع کاال اکنــون دو سیســتمی هســتند 
کــه مــا را بــه ســمت فکــر کــردن مجــدد بــه دالیــل و روش هایــی کــه محصــوالت و 
ــال  ــت در قب ــن وضعی ــا ای ــد� ام ــت می کنن ــد هدای ــرف می کنن ــات را مص خدم
دارایی هــای کمتــر ملمــوس و شــخصی تری کــه زندگی هــای روزمــره مــا را 
تشــکیل می دهنــد چگونــه اســت؟ وضعیــت دربــارة چیزهایــی مثــل دانــش، زمــان، 
محــل کار، خالقیــت، پــول، خانــه، بــاغ و دیگــر فضاهــای اجتماعــی چطــور اســت؟ 
فقــط کاالهــای مصرفــی نیســتند کــه می تواننــد پایاپــای مبادلــه شــوند، قــرض داده 
ــه، یــک  ــا معاوضــه شــوند� شــما می  توانیــد یــک کاناپ ــه داده شــوند ی شــوند، هدی
ــک وعــده غــذا، یــک  ــک فضــای کاری، ی ــک پارکینــگ، ی ــر کار، ی ــک دفت ــاغ، ی ب
ــادالت در  ــن مب ــد� ای ــتراک بگذاری ــه اش ــی را ب ــول خانگ ــک محص ــا ی ــارت ی مه
ــا اســتقبال مواجــه  سیســتمی کــه مــا آن را ســبک زندگــی اشــتراکی می نامیــم ب

می شوند�

بگذار معامله ای بکنیم
ــا  ــا نمی خواهیــد ی ــد ی ــاز نداری مفهــوم اســتفاده از چیــزی کــه دیگــر شــما نی
شــاید چیــزی کــه مــازاد داریــد، بــا هــدف بــه دســت آوردن چیــزی کــه نیــاز داریــد 
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ــول  ــه در ط ــم ک ــی داری ــا مهارت های ــة م ــد� هم ــر می رس ــه نظ ــی ب ــال منطق کام
زندگی مــان آنهــا را بــه دســت آورده ایــم، خــواه تعمیــر کــردن خــودرو باشــد، خــواه 
تفســیر قوانیــن مالیاتــی یــا حــرف زدن بــه یــک زبــان خارجــی� بــه طــور مشــابه، 
ــد�  ــی ندارن ــد کاف ــا کارمن ــل فضــای اداری ی ــی مث بیشــتر کســب وکارها دارایی های
ــا  ــادی در هواپیماه ــی زی ــای خال ــا و صندلی ه ــادی در هتل ه ــی زی ــای خال اتاق ه
ــه  ــه ای ک ــراد حرف وجــود دارد� آرایشــگران، حســابداران، دندان پزشــکان و دیگــر اف
خدمــات ارائــه می کننــد، اغلــب ســاعات خالــی ای در طــول هفتــه دارنــد� همچنیــن 
خرده فروشــان همیشــه اقــالم اضافــی زیــادی دارنــد� بــا ایــن همــه، بیشــتر مــا بــه 
ــه  ــند ک ــی باش ــد دارایی های ــا می توانن ــن مهارت ه ــه ای ــم ک ــر نمی کنی ــن فک ای
ــم�  ــا می خواهی ــم ی ــاز داری ــزی کــه نی ــم در عــوض چی ــه کســی بدهی ــم ب می توانی
ــه ســطح  ــاز ب ــای نی ــة پایاپ ــه مبادل ــد ک ــل می افت ــن دلی ــه ای ــاق ب ــن اتف شــاید ای
مشــخصی از اعتمــاد، احتــرام و ســخن صادقانــه حــول و حــول چیــزی کــه ارزشــمند 
اســت دارد و ایــن اعتمــاد و احتــرام اغلــب بایــد میــان کســانی وجــود داشــته باشــد 
کــه بــا هــم غریبــه هســتند� نــوواک توضیــح می دهــد: »مــن شــبکة مبادلــة پایاپــای 
خــود را بــاز کــرده بــودم بــا عرضــه کــردن ســبزیجات بــه مــردم و در اغلــب مــوارد 
ــردم از نظــر احساســی در  ــا بیشــتر م ــا می خواســتم� ام ــال آنه ــی را در قب چیزهای
ــگ  ــوع ان ــک ن ــن کار ی ــون ای ــد چ ــوار می بینن ــن کار را دش ــام ای ــدم اول انج ق

اجتماعی به همراه دارد�«
بــرای شــخصی مثــل نــوواک همیشــه چیــزی بــرای مبادلــة پایاپــای وجــود دارد� 
امــا آیــا امــکان دارد کــه ایــن نــوع مبادلــه در مقیــاس وســیع هــم عملــی باشــد؟ 
کارولیــن ووالرد و چهــار هنرمنــد دیگــر از منطقــة بروکلیــن دریافتنــد کــه معمــوال 
ــة  ــبکة مبادل ــک ش ــه کار ی ــاز ب ــراد در آغ ــا اف ــی الزم اســت ت ــک فضــای فیزیک ی
ــه ســال 2010، ایــن گــروه یــک مغــازه  ــای احســاس راحتــی کننــد� در ژانوی پایاپ
آرایشــگری را در منطقــة منهتــن تبدیــل کردنــد بــه یــک مدرســه تجــارت� فضــای 
محــدود آن جــا، بــا وســایل بازیافتــی پرشــده بــود؛ مثــال یــک ســطل رنــگ طــوری 
درســت شــده بــود کــه بتوانــد بــه عنــوان صندلــی از آن اســتفاده کــرد� یــک پرچــم 
ــگ  ــه عنــوان زن ــود کــه ب ــر ســر در آنجــا نصــب شــده ب قرمــز قدیمــی و کهنــه ب
ــی  ــه کالس چــه موقع ــر شــوند ک ــد باخب ــراد بتوانن ــا اف ــرد ت مدرســه عمــل می ک
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ــر  ــف آمــوزش داده می شــد و ب ــن کالس، مهارت هــای مختل شــروع می شــود� در ای
اســاس نیازهایــی بــود کــه شــاگردان اعــالم کــرده بودنــد؛ از طراحــی وب ســایت و 
ــرای کالس هــا گرفتــه نمی شــد و  ــا حــرکات سالســا� شــهریه ای ب عکاســی پرتــره ت
شــاگردان در قبــال آمــوزش رایــگان، اقالمــی را کــه معلم هــا هنــگام ثبت نــام اعــالم 
ــوزش  ــال آم ــد� خــود ووالرد در قب ــا می آوردن ــرای آنه ــد، ب ــاز دارن ــد نی ــرده بودن ک
نقاشــی کفــش دو دریافــت می کــرد� بیــش از هشــتصد نفــر در ایــن آموزشــگاه تعلیم 
ــه آنجــا  ــود کــه از سرتاســر شــهر ب ــرادی ب ــر از اف ــد و بیشــتر کالس هــا پ می دیدن
می آمدنــد� ایــن مدرســه همتــای فیزیکــی یــک شــبکة آنالیــن مبادلــة پایاپــای بیــن 
ــک  ــدازی آن کم ــه راه ان ــت و ووالرد ب ــام داش ــودز« ن ــه »اور گ ــود ک ــخاص ب اش

می کرد� 
گــروه »اور گــودز« دریافــت کــه مشــکل مبادلــة پایاپــای فقــط پذیــرش مبادلــه 
نیســت، بلکــه همچنیــن واقعیــت عملــی ای اســت کــه یــک نــوع کاال یــا خدمــات را 
ــد آنچــه را  ــن عمــل، هــر یــک از طرف هــا بای ــد� در ای ــا دیگــری معاوضــه می کن ب
کــه یــک نفــر دیگــر عرضــه می کنــد بخواهــد� ایــن ســناریو همــان چیــزی اســت 
ــه  ــد ک ــرض کنی ــد� ف ــته ها« می گوین ــی خواس ــه آن »همزمان ــان ب ــه اقتصاددان ک
ــد  ــی داری ــاورة حقوق ــه مش ــاز ب ــف( و نی ــتید )کاالی ال ــش هس ــک لوله ک ــما ی ش
ــک در  ــه کم ــوری ب ــازی ف ــه نی ــد ک ــدا کنی ــی را پی ــد وکیل ــما بای )کاالی ب(� ش
ــکان(،  ــک م ــت، در ی ــل از اینترن ــان )در قب ــک زم ــد� در ی ــته باش ــی داش لوله کش
ــز  ــدة کاالی ب نی ــد و عرضه کنن ــد کاالی ب را بخواه ــف بای ــدة کاالی ال عرضه کنن
بایــد کاالی الــف را بخواهــد� ناممکــن بــودن ایــن هم زمانــی همــان چیــزی اســت 
کــه اســتنلی جیوانــز، اقتصــاددان و منطــق دان انگلیســی، بــه آن »هم زمانــی دوتایــی 
خواســته ها« می گویــد� امــا اینترنــت ایــن ناکارآمــدی را حــل کــرده اســت� اینترنــت 
ــی  ــه در مقیاس ــور جداگان ــه ط ــرده ب ــادر ک ــون را ق ــب وکارهای گوناگ ــراد و کس اف
جهانــی و بــا کارایــی بــاال، داشــته ها و خواســته های یکدیگــر را بــدون اینکــه حتــی 
ــا هــم ســازگار کننــد� ایــن روزهــا  ــه شــناختن یکدیگــر داشــته باشــند ب نیــازی ب
بازارهــا و وب ســایت های زیــادی بــه وجــود آمــده اســت کــه ایــن نیازهــا و داشــته ها 
ــمالی و  ــکای ش ــد� در آمری ــد می زنن ــر پیون ــه یکدیگ ــف ب ــراد مختل ــب اف را از جان
ــوع مبــادالت را  ــن ن ــد کــه ای ــادی وجــود دارن ــکای التیــن، وب ســایت های زی آمری
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ــرادی  ــور اف ــه چط ــوند ک ــه نمی ش ــی متوج ــا خیل ــران آنه ــد و کارب ــام می دهن انج
ــدا  ــد پی ــته باش ــا را داش ــته های آنه ــا خواس ــد ی ــا را بخواه ــته های آنه ــه داش ک
می شــوند� در ســال 2008، ارزش کاالهــا و خدماتــی کــه بــه وســیلة بیــش از 400 
ــا هــم مبادلــه شــدند بیشــتر از 10 میلیــارد دالر  هــزار کســب وکار اغلــب محلــی ب
بــود� وب ســایتی مثــل »آی تکــس« هــر روز بیــش از هــزار و 600 مبادلــه جداگانــه 
ــن  ــال در ای ــن شــبکة فع ــه بزرگ تری ــر کارت« ک ــد� شــرکت »بارت را انجــام می ده
ــط در ســال 2009  ــزار عضــو دارد، فق ــش از 75 ه ــه اســت و در 9 کشــور بی زمین
خدمــات و کاالهایــی بــا ارزش بیــش از 2 میلیــارد دالر را از طریــق ایــن شــبکه بــا 

هم مبادله کرد�
روشــی کــه ایــن بازارهــای مبادلــة پایاپــای بــا آنهــا کار می کننــد خیلــی ســاده 
اســت� آنهــا در واقــع هیــچ محصــول یــا خدماتــی را جابه جــا نمی کننــد امــا خیلــی 
ــد�  ــهیل می کنن ــا را تس ــا آنه ــد ی ــطه گری می کنن ــا واس ــن نقل وانتقال ه ــوب بی خ
کســب وکارها یــا افــراد، کاال و خدمــات را بــا هــم مبادلــه می کننــد تــا حــق داللــی 
بــه دســت بیاورنــد و حســاب کاربــری آنهــا دارای اعتبــار باالیــی در وب ســایت های 
مبادلــة پایاپــای شــود� یــوان هیــل کــه یــک مــادر پنجــاه و نــه ســاله اســت، یــک 
هتــل را اداره می کنــد و حســاب کاربــری او در موسســة »بارتــر کارت« بــه 17 هــزار 
پونــد رســیده اســت� او از حســاب خــود اســتفاده می کنــد تــا داشــته ها و 
ــک  ــای ی ــة پایاپ ــر معامل ــرای ه ــد و ب ــه کن ــم مبادل ــا ه ــادی را ب ــته های زی خواس

پوند بگیرد� 

بانکداری در جامعه
مبــادالت پایاپــای از واحدهــای پولــی ســنتی بــه عنــوان معیــار رایــج ارزش یــک 
کاال یــا خدمــات اســتفاده می کنــد امــا ممکــن اســت از زمــان نیــز بــه عنــوان معیــار 
بهــره بگیــرد� هــزاران جامعــة مختلــف در 22 کشــور در سرتاســر شــش قــاره در حال 
ایجــاد کــردن بانک هــای زمــان و برنامــة مبادلــة تجــاری محلــی هســتند� ادگار کان، 
ــاره  ــور اش ــن ط ــر در ای ــن فک ــه ای ــو اس ای« ب ــک ی ــرکت »تایم بان ــذار ش بنیان گ
می کنــد: »یــک ماشــین زمــان مــا را بــه دورانــی بازمی گردانــد کــه مــا یکدیگــر را 
می شــناختیم و بــه هــم اعتمــاد داشــتیم�« روشــی کــه ایــن بانک هــا، از »لیتلتــون 
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ــا  ــا ت ــوری« در بریتانی ــی فکت ــو ِک ــم ی ــا »تای ــه ت ــد گرفت ــک« در نیوزیلن ــم بان تای
»بانــک آو هپیِنــس« در اســتونی، ســاده اســت: بــرای هــر ســاعت کار که شــما صرف 
انجــام کاری مفیــد بــرای کســی در جامعــة خــود می کنید )خریــد از خواربارفروشــی، 
دوانــدن ســگ یــا تعمیــر دوچرخــه( یــک »دالر زمانــی« بــه دســت می آوریــد کــه 
آن موقــع می توانیــد آن را در یــک پورتــال آنالیــن ذخیــره کنیــد و صــرف چیزهایــی 
ــه ای،  ــزار رایان ــک اب ــل ی ــاز داشــته باشــید انجــام شــوند )مث ــاید نی ــه ش ــد ک کنی
نگهــداری از بچــه یــا لوله کشــی(� تینــا اور، یکــی از بنیان گــذاران »بانــک آو 
ــته،  ــدن نوش ــز« لن ــة »تایم ــه در روزنام ــه ک ــک مقال ــتونی در ی ــس« در اس هپین
توضیــح می دهــد کــه »مــا اســم آن را بانــک می گذاریــم چــون می خواهیــم 
ــک را در ســال  ــن بان ــرار بدهیــم«� اورم ای ــازه از ارزش هــا را در آن ق مجموعــه ای ت
ــش  ــذار انجام ــی »بگ ــه کارزار تبلیغات ــرد ک ــروع ک ــی ش ــان گروه ــا هم 2008 ب
ــای  ــام کاره ــای انج ــا زمان ه ــت ت ــن کار را راه انداخ ــد� او ای ــم« را راه انداختن بدهی
مختلــف را در آن ذخیــره کنــد و نوعــی حســاب بانکــی زمانــی بــه وجــود بیــاورد و 
ایــن کار بــه ســرعت در تمــام کشــور گســترش یافــت� آنهــا بــا انجــام ایــن کار، بــه 
گفتــة یــک استراتژیســت اجتماعــی، نوعــی »ارزش مهــم و غلیــظ« ایجــاد کردنــد� 
ــوع ارزش  ــن ن ــه ای ــد ک ــرده، می گوی ــداع ک ــالح را اب ــن اصط ــه ای ــاک ک ــر ه اومی
ــد در  ــرای هــر کســی ممکــن اســت حاصــل شــود و می توان »ارزشــی اســت کــه ب

نهایت افراد، اجتماعات آنها و جوامع را بهتر سازد«�
ایــن نــوع از واحدهــای پولــی مبادلــة پایاپــای برچســب های متفــاوت و زیــادی 
ــای  ــن، واحده ــی جایگزی ــای پول ــد از واحده ــا عبارتن ــه برخــی از آنه ــد ک خورده ان
ــا  ــل� آنه ــی مکم ــای پول ــده و واحده ــی شخصی ش ــای پول ــه، واحده ــی جامع پول
مکمــل هســتند چــون بیشــتر افــراد موافقنــد کــه بایــد در کنــار یــک واحــد پولــی 
ملــی قــرار بگیرنــد، نــه اینکــه جایگزیــن واحدهــای ملــی شــوند� بــا ایــن حــال نبایــد 
ــم چــون همان طــور کــه می دانیــم، کاغذهــای رنگــی ای کــه  خیلــی ســخت بگیری
ــه عنــوان اســکناس می شناســیم و واحدهــای پولــی ملــی مــا هــم محســوب  مــا ب
می شــوند، ســاخته هایی اجتماعــی و اقتصــادی هســتند� ارزش هــر واحــد پولــی بــر 
مبنــای اعتمــاد اســت و بــه ایــن دلیــل می تواننــد خــوب کار کننــد کــه همــة مــا 
توافــق کرده ایــم ارزش ویــژه ای دارنــد و دولــت آن را ضمانــت کــرده اســت� داگالس 
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ــی  ــد پول ــد: »واح ــح می ده ــی« توضی ــرکت زندگ ــاب »ش ــندة کت ــکاف، نویس راش
متمرکــز در قــرون 12 و 13 میــالدی بــه وســیلة پادشــاهان رشــد کــرد تــا مانــع از 
ــه دارای  ــد ک ــج کن ــی را تروی ــود و مبادالت ــخص ش ــه ش ــخص ب ــاالت ش نقل وانتق
ــادر باشــند  ــه ق ــن اســت ک ــد ای ــردم می خواهن ــز هســتند� آنچــه م ــدار از مرک اقت

نقل وانتقاالت و مبادالت را انجام بدهند�«
ــتان  ــت، اس ــق اس ــده مواف ــن عقی ــا ای ــه ب ــی ک ــان اجتماع ــی از کارآفرین یک
ــاب کالچــر« و  ــی و همــکاری »ه ــذار شــبکة اجتماع ــه بنیان گ اســتالناکر اســت ک
ــدش�  ــه »ِون« می نامی ــود ک ــخص ب ــه ش ــخص ب ــی ش ــد پول ــن واح ــازندة اولی س
ــن  ــک کارآفری ــد، ی ــت بدان ــک ایده آلیس ــه ی ــش از اینک ــودش را بی ــتالناکر خ اس
مثبت اندیــش می دانســت� تفکــر پیچیــده او بیشــتر نزدیــک بــه یــک عــادت فکــری 
مرتبــط بــا »گــوگل« یــا »فیس بــوک« بــود، تــا هــر ایدئولــوژی مذهبــی، روحــی یــا 
سیاســی مشــخص� در اوایــل ســال 2007، او شــروع بــه فکــر کــردن ایــن بــاره کــرد 
کــه چطــور می توانــد یــک فرمــول بــرای روشــی پیــدا کندکــه بــا آن اعضــای »هــاب 
کالچــر« ارزشــی بــرای فعالیت هــای ملمــوس مثــل شــروع بــه کســب وکار، مبادلــه 
مهــارت و مبــادالت کلــی مســایلی مثــل نظــر لطــف یــک حســن نیــت، قائل باشــند� 
اســتالناکر همچنیــن متوجــه جنب وجــوش بیش ازپیــش و راحتــی روزافــزون 
ــای  ــای بازی ه ــوص در دنی ــازی، به خص ــول مج ــت پ ــای پرداخ ــون نظام ه پیرام
ــرای خــود دالرهــای  ــازی »زندگــی دوم« ب رایانه هــای و اجتماعــات آنالیــن شــد� ب
ــارت  ــالی »واو« تج ــا ط ــت« ب ــای وارکَرف ــازی »دنی ــود و ب ــاخته ب ــدن« را س »لین
ــاه در  ــان کوت ــرم پیام رس ــن پلتف ــه محبوب تری ــو« ک ــو کی ــرد و »نتســنت کی می ک
ــرای  ــا ب ــه تنه ــردم ن ــه م ــود ک ــرده ب ــه ک ــو« را ارائ ــکه های »کی ــود، س ــن ب چی
پرداخــت بابــت کاالهــای مجــازی مثــل آواتــار وبــالگ خــود از آن اســتفاده 
ــی  ــات زندگ ــا و خدم ــرای کااله ــی ب ــد پول ــک واح ــوان ی ــه عن ــه ب ــد بلک می کردن
واقعــی نیــز از آن بهــره می گرفتنــد� اســتان از خــود می پرســید کــه چطــور 
ــد یــک واحــد پولــی خلــق کنــد کــه در پرداخت هایــی کــه اعتبــار باالیــی  می توان

دارند کار کند� 
او بعــد از مطالعــه دربــارة دیدگاه هــای اقتصــادی وســیع تر دربــارة واحــد پولــی 
کــه می گفتنــد واحــد پولــی فقــط بــه پــول ارتبــاط نــدارد و بــه زمــان، مهــارت و 
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ــی »ِون« را شــروع کنــد  ــوط می شــود، تصمیــم گرفــت واحــد پول تــالش هــم مرب
کــه اولیــن واحــد پولــی اجتماعــی شــخص بــه شــخص در جهــان بــود کــه از یــک 
شــبکة آنالیــن بــه داخــل جهــان واقعــی حرکــت می کــرد� او نــام ایــن واحــد پولــی 
را از یــک جملــه قصــار قدیمــی بودایــی گرفتــه بــود کــه می گفــت »آنچــه را کــه از 
گرفتن هایــت بــه دســت مــی آوری بــه اشــتراک بگــذار« و نیــز نمــاد آن را از نمــودار 
ــر  ــا یکدیگ ــره در بخشــی ب ــه در آن دو دای ــی ک ــی نمودارهای ــود، یعن ــه ب ٍون گرفت
همپوشــانی دارنــد و نشــان می دهنــد کــه ارزش گروه هــا یــا دایره هایــی کــه کامــال 
بــا یکدیگــر انطبــاق ندارنــد، می توانــد افزایــش پیــدا کنــد� ایــن واحــد پولــی مجــازی 
کــه می توانــد علیــه دالر آمریــکا و دیگــر ارزهــای جهانــی بــه جریــان بیفتــد، ایــن 
امــکان را دارد کــه بیــن اعضایــی کــه می خواهنــد دانــش، کاال و خدمــات را بفروشــند 
یــا بخرنــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد� ایــن واحــد پولــی در هــر یــک از شــاخه های 
شــرکت »هــاب کالچــر« در هــر نقطــه از جهــان می توانــد بــه کار رود� تــا بــه امــروز، 
تقریبــا 20 هــزار عضــو ایــن شــبکه بیــش از 1/2 میلیــون ِون را بــا یکدیگــر مبادلــه 
کرده انــد� اســتالناکر می گویــد: »فکــر می کنــم امــواج بلنــد تغییــر در حــال 
دگرگــون کــردن شــیوة نــگاه مــا بــه امــور مالــی و بســیاری از مفاهیــم مربــوط بــه 
پــول باشــد و در حالــی کــه واحدهــای پولــی مجــازی جایگزیــن واحدهــای پولــی 
واقعــی نخواهنــد شــد، مــا شــکل های بســیار زیــادی از پــول نقــد را خواهیــم دیــد 
ــد�  ــه کار می آین ــم ب ــم و می خواهی ــاز داری ــه نی ــه ک ــه آنچ ــیدن ب ــرای رس ــه ب ک
مــردم در سرتاســر جهــان، بــه طــور انفــرادی و مســتقل در میــان دیگــران دســت بــه 

دادوستد خواهند زد�«

بازارهای وام دادن اجتماعی
ــگفت انگیزی«  ــی ش ــه زندگ ــم »چ ــای فیل ــهورترین صحنه ه ــی از مش در یک
ســاختة فرانــک کاپــرا در ســال 1946، یــک بانــک کوچــک کــه متعلــق به شــخصیت 
اصلــی شکنجه شــده، جــورج بیلــی، اســت بــه کســی کــه در آن بانــک حســاب دارد 
ــد اینجــا  ــر می کنی ــد: »شــما فک ــرد، می گوی ــس بگی ــش را پ ــه پول ــد ک و می خواه
بانــک خیلــی بــدی اســت امــا مــن پــول شــما را صحیــح و ســالم پــس خواهــم داد� 
امــا پــول اینجــا نیســت� پــول شــما در خانــة جــو اســت ��� و در خانــة کنــدی و در 
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خانــة خانــم مک لیــن و در خانــة صــد نفــر دیگــر�« ایــن صحنــه بــه طــرز دردناکــی 
ســقوط مالــی جهانــی در هفتــاد ســال بعــد در ســال 2008 را بــه یــاد مــی آورد� در 
عیــن اینکــه بانک هــا تــالش می کردنــد مشــتریان خــود را دوبــاره مطمئــن ســازند 
کــه دارایــی آنــه در معــرض خطــر جــدی قــرار نــدارد، مشــتریان میلیاردهــا دالر از 
حساب هایشــان برداشــت کردنــد� مــردم دیگــر بــه اینکــه پول شــان کامــال در جــای 
امنــی قــرار دارد معتقــد نیســتند� تحقیقــی کــه توســط شــرکت »مینتــل« در آخــر 
ســپتامبر ســال 2008 انجــام شــد نشــان داد کــه تنهــا 16 درصــد از بزرگســاالن بــه 

بانک های بزرگ سنتی اطمینان دارند�
در جــای دیگــری از جهــان امــور مالــی، بخــش نســبتا جدیــدی پــا بــه عرصــة 
ــاده ای  ــد فوق الع ــال رش ــت و در ح ــی اس ــش وام دادن اجتماع ــه عنوان ــته ک گذاش
اســت� ســال 2008 نقطــه عطفــی بــرای بازارهــای وام دادن اجتماعــی از شــخص بــه 
شــخص بــود؛ بازارهایــی مثــل »زوپــا« در اروپــا و »پراســپر« و »لندینــگ کالب« در 
ایــاالت متحــده� گایلــز انــدروز، مدیرعامــل کنونــی شــرکت »زوپــا«، بــه طــور مرتــب 
از اعضــای جدیــد ایــن شــرکت می شــنود کــه »مــن بــه شــما بیشــتر از یــک بانــک 
ــن اینکــه در آن  ــا در نظــر گرفت ــول دارد ب ــدروز قب ــی ان ــزرگ اعتمــاد دارم«� حت ب
زمــان »زوپــا« یــک اســتارت آپ بــود کــه فقــط هجــده کارمنــد داشــت و در یــک 
دفتــر کاری کوچــک در انتهــای غربــی لنــدن کار می کــرد، ایــن گفتــه یــک حــرف 
یــاوه و بی معنــی نبــود� وام دادن اجتماعــی در میــان یــک شــبکه از وام دهنــدگان و 
وام گیرنــدگان کار می کنــد و وقتــی انجــام می شــود کــه مــردم بــا پــول نقــد اضافــه 
بــه جــای اینکــه ســرمایة خــود را در حســاب های بانکی شــان بخواباننــد یــا در بــازار 
ــه در جســتجوی  ــد ک ــرض می دهن ــه کســانی ق ــد، آن را ب ــازی کنن ســهام بورس ب
ــازی  وام هســتند� آنهــا بانک هــای بــزرگ را کــه در ایــن میــان، نقــش واســطه را ب
می کردنــد حــذف کرده انــد� وام دهنــدگان بازگشــت ســرمایة بســیار بیشــتری 
ــر 2009 حــدود 20 درصــد  ــز در نوامب ــدگان نی ــرای وام گیرن ــرخ بهــره ب ــد و ن دارن
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــات باع ــن اتفاق ــود� ای ــنتی ب ــای س ــرة بانک ه ــر از به کمت
ــته  ــود نداش ــب وکار خ ــرای کس ــی ب ــای محکم ــای پ ــر ج ــزرگ دیگ ــای ب بانک ه
ــدگان  ــراغ وام دهن ــه س ــه ب ــش از اینک ــی پق ــران اینترنت ــیاری از کارب ــند؛ بس باش
ســنتی مثــل بانک هــا و موسســات اعتبــاری وام دهــی برونــد، وام گرفتــن از همتایــان 
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خــود در اینترنــت را مــورد ارزیابــی قــرار خواهنــد داد� در ســال 2006، ارزش 
ــود و در ســال  ــه شــخص داده شــد 269 میلیــون دالر ب وام هایــی کــه از شــخص ب
ــی  ــرکت تحقیقات ــید� ش ــون دالر رس ــه 647 میلی ــا ب ــوع وام ه ــن ن 2007 کل ای
»گارنــر« در آمریــکا تخمیــن زده بــود کــه تــا انتهــای ســال 2010 میــالدی، ایــن 

رقم به 5/8 میلیارد دالر معادل 10 درصد ارزش کل بازار وام شخصی برسد� 
ــته  ــود داش ــادی وج ــرون متم ــی ق ــی ط ــی وام دادن اجتماع ــات اساس مفروض
اســت� مــردم از خویشاوندان شــان، دوستان شــان، دوســتاِن دوستان شــان یــا 
نزول خــواران ثروتمنــد پــول قــرض می گرفته انــد� بــرای اینکــه یــک وام داده 
شــود، ســه نفــر بایــد حضــور می داشــتند - وام دهنــده، وام گیرنــد و یــک شــاهد - و 
بعــد دســت دادن و توافــق� ایــن نــوع از وام دهــی نســبتا ســاده بــود؛ چراکــه مــا در 
جوامعــی زندگــی می کردیــم کــه هــر کســی کســان دیگــر را می شــناخت - و حســن 
شــهرت و نیازهــای او را هــم می دانســت� بــه همــان انــدازه کــه تجــارت و دادوســتد 
ــه یــک مجــرای مرکــزی قابل اعتمــاد بیــن عرضه کننــدگان  افزایــش یافــت، نیــاز ب
ــدل وام دادن  ــد و م ــتر ش ــیع بیش ــاس وس ــدگان در مقی ــی و وام گیرن ــع مال مناب
ــی -  ــطه های مال ــور واس ــاهد ظه ــا ش ــه، م ــن مرحل ــد� در ای ــد ش ــی ناپدی اجتماع
و  بازنشســتگی  وام مســکن، مشــاوران صندوق هــای  دارایــی، دالالن  مدیــران 
ــتر  ــه در بیش ــم ک ــزرگ - بودی ــای ب ــود بانک ه ــی و خ ــن مال ــای تامی صندوق ه
ــد و  ــه می کردن ــناخته را عرض ــری ناش ــای باالس ــا و هزینه ه ــع، نقل وانتقال ه مواق
در همیــن حــال، وفــاداری اجتماعــی ای را کــه باعــث چســبندگی اجــزای وام دادن 

شخص به شخص بود از بین می برد�

Match.com + ای ِبی + ِپی َپل
در ســال 2003، ریچــارد دووال، یــک کارآفریــن موفــق در امــور بانکــی، بــه ســن 
ــذارد و  ــار بگ ــتان کار را کن ــه آن تابس ــت ک ــم گرف ــید و تصمی ــالگی رس ــل س چه
اســتراحت کنــد� او بــا همســر و چهــار فرزنــدش بــه خانــة پــدری اش برگشــت، یــک 
ــة روســتایی انگلســتان� دووال  ــک منطق ــة قرن ســیزدهمی بازسازی شــده، در ی خان
بــا وجــود کار موفقیتــش در امــور مالــی، مقــداری وقــت الزم داشــت تــا بــرآورد کنــد 

که بعد از آن، چه کاری می خواهد انجام دهد�
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او در اواخــر دهــة 1990، رییــس بخــش فــن آوری اطالعــات در شــرکت عظیــم 
امــور بانکــی »پرودنشــال« بــود� دوســتان و همــکاران نزدیــک او و همچنیــن کســانی 
کــه بــا او آشــنا بودنــد، دووال را در مقــام فــرد پرشــور، نجیــب و الهام بخــش توصیــف 
ــده«  ــون دی ــا کن ــه ت ــرادی ک ــن اف ــس او را »یکــی از پویاتری ــل گیت ــد� بی می کردن
ــة  ــرای موسس ــام »اِگ« ب ــا ن ــال را ب ــک دیجیت ــن بان ــت� دووال اولی ــده اس نامی
»پرودنشــال« راه انــدازی کــرد� ایــن بانــک تجربــة خدمــات مالــی را ســاده و شــخصی 
می کــرد� او قــدرت فــن آوری را بــرای خلــق روابــط نزدیــک بــه مشــتریان چشــیده 
بــود و تــا ســال 2003، مشــتاق بــود دوبــاره دفترچــة آیین نامــة قدیمــی بانــک داری 

را پاره کند� 
دووال طــی تابســتانی کــه تعطیــل بــود، خــود را در مقــاالت، کتاب هــا و 
ــت در  ــد چطــور ابزارهــای دیجیتــال و اینترن ــا دریاب ــود ت تحقیقــات غــرق کــرده ب
حــال ایجــاد وقفــه در صنایــع هســتند� او اعتقــاد داشــت کــه »دو نیــروی فــن آوری 
ــور  ــه ط ــد و ب ــه کنن ــنتی را وارون ــای تجــاری س ــد مدل ه ــردی« می توانن و ارادة ف
ــک اقتصــاد  ــه شــکل ی ــد ب ــردم فکــر و زندگــی می کنن ــه م ریشــه ای روشــی را ک
ــه  ــِرز عالق ــا پِ ــای کارلوت ــه کاره ــد� او به خصــوص ب بیشــتر اشــتراکی متحــول کنن
داشــت؛ یــک اقتصــاددان پیشــرو در دانشــگاه کمبریــج و متخصــص تغییــر الگوهــای 
اقتصــادی فناورانــه� پــرز معتقــد بــود کــه هــر هفــت ســال یــک بــار، یــک فــن آوری 
دگرگون کننــده ظهــور می کنــد کــه بنیادهــای اقتصــاد را جابه جــا می کنــد و 
هنجارهایــی را تغییــر می دهــد کــه بــا آنهــا جامعــه خــودش را می ســازد؛ 
ــا،  ــی م ــام آموزش ــا، نظ ــای کار م ــا، محل ه ــای م ــه خانه ه ــوط ب ــی مرب هنجارهای
ــم و  ــود را می گذرانی ــت خ ــان فراغ ــور زم ــه چط ــا، اینک ــردن م ــت ک روش حکوم
غیــره� پنــج نســل از ایــن تحــوالت تــا بــه امــروز رخ داده اســت: انقــالب صنعتــی، 
ــع  ــی صنای ــرق و مهندس ــوالد، ب ــن، دوران ف ــار و راه آه ــین بخ ــور ماش دوران ظه
ــز دوران اطالعــات و ارتباطــات�  ــوه و نی ــد انب ســنگین، دوران نفــت، خــودرو و تولی
ــرات  ــن تغیی ــه چطــور ای ــد ک ــه بفهم ــق اقتصــاد فناوران دووال می خواســت از طری
زندگــی مــردم را دگرگــون می کنــد� چــرا مشــتریان رفتــار خــود را تغییــر می دهنــد؟ 
ــق  ــد و موف ــی؟ کســب وکارها چطــور خــود را ســازگار می کنن طــی چــه دورة زمان

می شوند؟
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ــب  ــری جل ــی دیگ ــن اجتماع ــرمایه گذاری های آنالی ــر س ــه دیگ ــن ب او همچنی
شــد کــه میلیون هــا کاربــر را هــر روز جــذب می کننــد؛ شــرکت هایی مثــل 
ــام  ــی«� در تم ِ ــوص »ای ب ــوب« و به خص ــد«، »یوتی ــدز ری یونایت ــکایپ«، »فرن »اس
تابســتان، ایــن جملــة پیــر امیدیــار، بنیان گــذار »ای بــی« در ذهــن او بــود: »ای بــی 
یــک تفریــح نیســت� یــک کســب وکار هــم نیســت� یــک جامعــه اســت: شــبکه ای 
ســازمان مند، درگیرکننــده، خودســازمان ده از روابــط فــردی اســت کــه حــول منافــع 
ــی  ــور مفهوم ــید: »چط ــود می پرس ــت�« دووال از خ ــه اس ــکل گرفت ــترک ش مش

مشابه می تواند در بانک داری شخصی به کار گرفته شود؟«
ــکاران  ــی از هم ــح، گروه ــت و روش کار صحی ــه فرص ــیدن ب ــرای رس دووال ب
ســابق خــود در امــور بانکــی و یــک مردم شــناس را بــه کار گرفــت تــا در ایــن زمینــه 
ــارة اینکــه چطــور  ــا افــراد درب تحقیــق کننــد� بعــد از ماه هــا مشــاهده و صحبــت ب
ــداز می کننــد و پــول خــود را خــرج می کننــد، آنهــا  ــد، پس ان آنهــا پــول درمی آورن
متوجــه اشــتیاق وســیع و بیشــتری بــرای کنتــرل، آزادی و ارائــه خــود نــزد مــردم 
شــدند� تــووال توضیــح می دهــد: »مــا قبــال خودمــان را بــا آنچــه مصــرف می کردیــم 
ــوار  ــه س ــین هایی ک ــیدیم، ماش ــه می پوش ــی ک ــا برندهای ــم؛ ب ــف می کردی تعری
ــتیم�  ــان می گذاش ــز تلویزیون م ــر می ــه زی ــی ای ک ــای الکترونیک ــدیم، ابزاره می ش
حــاال مــا خیلــی کمتــر خودمــان را بــا برندهــا تعریف می کنیــم و بیشــتر بــا کارهایی 
ــا  ــان و ب ــا و اعتقادم ــم و ارزش ه ــام می دهی ــه انج ــی ک ــم، انتخاب های ــه می کنی ک

ارائه ای که از خود داریم، تعریف می کنیم�«
ایــن گــروه همچنیــن دریافــت کــه مــردم از بانک هــای موجــود بــه عنــوان یــک 
ــا  ــه م شــر الزم حــرف می زننــد� همان طــور کــه یکــی از اعضــای گــروه تحقیــق ب
ــدون مشــکل،  ــاری ب ــا شــغل های خــوب و ســابقه اعتب ــد، »مــردم عــادی ب می گوی
ــد کــه  ــازة کفاشــی توصیــف می کنن ــک مغ ــه ی ــن ب ــل رفت ــک را مث ــه بان ــن ب رفت
شــما از آن یــک جفــت کفــش مردانــه بــا چــرم ســیاه ســایز 42 می خواهیــد و بــه 
شــما گفتــه می شــود ســه هفتــه دیگــر بیاییــد، در حالــی کــه بــه شــما یــک جفــت 
کفــش زنانــه بــا چــرم قرمــز ســایز 40 تحویــل داده می شــود«� تجربــه، رضایــت و 
ــر از  ــری فرات ــیار کمت ــت بس ــث رقاب ــنتی باع ــای س ــتریان از بانک ه ــاد مش اعتم

سرمایة واقعی آنها می شود� 
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پژوهشــگران ایــن گــروه تحقیقاتــی دریافتنــد کــه اگــر شــرکت ها دیگــر نیــازی 
نداشــته باشــند کــه بــه ســراغ بانک هــا برونــد و مســتقیما بــه ســوی بازارهــای اوراق 
قرضــه برونــد، چــرا افــراد نتواننــد چنیــن کاری بکننــد� اینترنــت بــرای همــة افــراد 
ــراغ  ــه س ــنتی، ب ــای س ــارغ از بانک ه ــا ف ــه آنه ــاخته ک ــم س ــکان را فراه ــن ام ای
ــه  ــد ب ــروع کردن ــا ش ــن آنه ــد� بنابرای ــرض بگیرن ــول ق ــد و پ ــی برون ــای مال بازاره
ــرای امــور بانکــی� یعنــی یــک مــکان  ســاختن یــک وب ســایت مشــابه »ای بــی« ب
ــردن  ــه کار ب ــدگان و همچنیــن ب ــا وام گیرن ــات وام دهنــدگان ب ــرای مالق مجــازی ب
یــک سیســتم مشــابه بــه حــراج گذاشــتن کاالهــا، بــه ایــن قصــد کــه هــر مشــتری 
کــه بیشــترین بهــرة بانکــی بــرای یــک وام را پیشــنهاد کــرد، بتوانــد آن را بگیــرد� 
یکــی از اعضــای گــروه ایــن طــور شــرح می دهــد کــه آنهــا فرمولــی بــرای مفهومــی 
ــی +  ِ ــد: »ای ب ــت کردن ــد درس ــام بدهن ــان انج ــتند در کسب وکارش ــه می خواس ک
ــه  ــه هم ــراد را ب ــه اف ــی ک ــن پول ــات آنالی ــوع خدم ــک ن ــل + Match�com = ی پِی پَ
ــای  ــن بانک ه ــار رفت ــث کن ــن کار باع ــه ای ــد ک ــا دریافتن ــد«� آنه ــل می کن متص
ســنتی و واســطه ها در رونــد فعالیــت تجاری شــان خواهــد شــد و بــه مــردم کمــک 
ــری  ــرة کمت ــند و به ــته  باش ــتری داش ــرمایة بیش ــت س ــه بازگش ــرد ک ــد ک خواه

بپردازند�

کار کردن تنها و باهم
در ســال 2005، بــرد نوبـِـرگ یــک برنامه نویــس 31 ســاله بــود کــه بــه طــور 
آزاد نرم هــای منبع بــاز می نوشــت و در سانفرانسیســکو زندگــی می کــرد� او 
تــازه از یــک اســتارت آپ حــوزه فــن آوری بیــرون آمــده بــود تا بــرای خــودش کار 
کنــد� نوبــرگ از کار کــردن در خانــه لــذت می بــرد، امــا ایــن تجربــه ای خیلــی 
ــش را  ــک کافی شــاپ کارهای ــه در ی ــرد ک ــالش ک ــود� او ت ــده ب ــم منزوی کنن ه
انجــام دهــد امــا آنجــا را بــرای تعامــالت معنــاداری کــه تمرکــز الزم دارد خیلــی 
ــر  ــگ کاری در دفت ــی او از فرهن ــود نارضایت ــا وج ــت� ب ــب یاف ــلوغ و نامناس ش
کارهــای نــه در پنــج متــری کــه مثــل ســلول بــرای فــرد اســت، او دریافــت کــه 
همدلــی اجتماعــی در یــک دفتــر کار را از دســت داده و دلــش بــرای آن نــوع کار 
ــه نظــر می رســید مــن یــا می توانــم شــغلی  تنــگ شــده اســت� او می گفــت: »ب
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داشــته باشــم و در یــک دفتــر کار در ســاختار شــرکت و جامعــه حضــور داشــته 
باشــم یــا اینکــه بــرای خــودم کار کنــم و  آزادی و اســتقالل داشــته باشــم� چــرا 

نمی توانستم هر دو را داشته باشم؟«
ــرده  ــداع ک ــتراکی را اب ــزاری اش ــتم های نرم اف ــال 1998 سیس ــرگ از س نوب
بــود کــه شــامل یــک نرم افــزار اینترنتــی بــه نــام »اوپــن پورتــال« و یــک مرورگــر 
اینترنتــی بــه نــام »پیپــر ایرالیــن« بــود� او شــروع کــرد بــه فکــر کــردن دربــارة 
عناصــر اساســی ای کــه بتواننــد کاری کننــد کــه ایــن پلتفرم هــا خیلــی خــوب 
ــور او  ــه چط ــاختار- و اینک ــت و س ــه، خالقی ــر جامع ــی عناص ــد - یعن کار کنن
می توانــد ایــن عناصــر را بــرای معمــای کاری آن موقــع خــودش بــه کار بگیــرد� 
او از خــود می پرســید: »مــن چطــور می توانــد یــک جامعــه و افــرادی مفــرح در 
کنــار خــود داشــته باشــم کــه ایــن احســاس را در مــن بــه وجــود بیاورنــد کــه در 
یــک جایــی مثــل شــرکت »گــوگل« دارم کار می کنــم، بــدون اینکــه الزم باشــد 
ــا ســه نفــر  ــزرگ محلــق شــوم؟« او ایــن مشــکل خــود را ب ــه یــک شــرکت ب ب
دیگــر از کارشناســان حــوزه فــن آوری در میــان گذاشــت و آنهــا تــالش کردنــد 
کــه تنش هــای تنهایــی مســتقل کار کــردن را کاهــش دهنــد� آنهــا یــک جــا را 
ــک  ــیم و ی ــت بی س ــز، اینترن ــد می ــد و چن ــاره کردن ــه اج ــرای دو روز در هفت ب
ــد�  ــا هــم درســت کردن ــات ب ــرای مالق ــی ب ــر هــم آنجــا گذاشــتند و جای پرینت
ــی  ــی جهان ــه جنبش ــل ب ــرده تبدی ــروع ک ــه ش ــه ک ــت آنچ ــرگ نمی دانس نوب

خواهد شد که نامش »با هم کار کردن« است� 
بعــد از اینکــه آنهــا میزبــان وب ســایت بــا هــم کار کــردِن »میــت آپ« شــدند، 
ایــن لغــت بــرای ایــن مفهــوم از کار کــردن گســترش یافــت و شــایع شــد� خیلــی 
ــان  ــازان و کارآفرین ــندگان، فیلم س ــان، نویس ــن آوری، محقق ــان ف زود کارشناس
ــدود، در  ــی مح ــدودی در روزهای ــاعات مح ــرای س ــه ب ــد ک ــدا کردن ــل پی تمای
مکان هایــی دور هــم جمــع شــوند و بــا هــم کار کننــد� همــة ایــن افــراد بــرای 
خودشــان کار می کردنــد و هرگــز وضعیــت دفاتــر کار ســنتی بــر فضــای بــا هــم 
ــد کــه برخــی از  ــا دریافتن ــن حــال، آنه ــا ای ــب نمی شــد� ب ــا غال کار کــردن آنه
انــواع کار کــردن در جامعــه و جایــی کــه آنهــا بتواننــد چهره به چهــره همدیگــر 
ــتفان  ــد� اس ــد باش ــیار مفی ــان بس ــرفت کارش ــرای پیش ــد ب ــد می توان را ببینن
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هامفــری، اســتاد مدیریــت در دانشــکدة کســب وکار دانشــگاه فلوریــدا کــه بیــش 
از چهــل ســال روی تعامــل اجتماعــی در کار و دورکاری تحقیــق کــرده اســت، 
می گویــد: »مــا ناگهــان متوجــه شــدیم کــه اجتماعــی بــودن را از دســت داده ایــم 

و به آن نیاز داریم�«
نوبــرگ ســرانجام گروهــی را کــه در دفتــر بــا هــم کار کــردن درســت کــرده 
بــود تــرک کــرد و طنــز ماجــرا اینجــا بــود کــه بــه یــک کار در شــرکت »گــوگل« 
مشــغول شــد� امــا بــا دو تــن از کســانی کــه در همــان دفتــر کاری آشــنا شــده 
ــت  ــش »َه ــه نام ــرد ک ــدازی ک ــری را راه ان ــکاری دیگ ــای هم ــک فض ــود، ی ب
فکتــوری« بــود� امــروز، »دفاتــر« بــا هــم کار کــردن در آمریــکا گســترش یافتــه و 
ــا در  ــان اســت� ب ــن در سرتاســر جه ــال رواج یافت ــده به ســرعت در ح ــن پدی ای
نظــر داشــتن اینکــه در حــدود یک پنجــم نیــروی کار در آمریــکا یعنــی حــدود 
ــد  ــد، رش ــان کار می کنن ــرای خودش ــف ب ــای مختل ــه انح ــر ب ــون نف 30 میلی
جنبــش بــا هــم کار کــردن جــای تعجــب نــدارد� بســیاری از ایــن افــراد، کســانی 
ــا فن آوری  هــای نویــن ارتباطــی را بلدنــد، نســبت  هســتند کــه بــه خوبــی کار ب
ــن  ــا کمتری ــد ب ــتند و می خواهن ــی هس ــادی دارای آگاه ــای اقتص ــه فعالیت ه ب

هزینه، ایده های عالی را اجرایی سازند� 
ــه  ــم ب ــا ه ــه ب ــای کاری ای را ک ــد، فض ــم کار می کنن ــا ه ــه ب ــانی ک کس
اشــتراک می گذارنــد بــه معنــای یــک راه حــل و مفهــوم عمل گرایانــه نمی بیننــد، 
ــگاه  ــد ن ــه می کنن ــان را ارائ ــه احساسات ش ــزاری ک ــوان اب ــه عن ــه آن ب ــه ب بلک
ــز  ــه، »مرک ــرای نمون ــا را ب ــن محل ه ــه ای ــت ک ــن اس ــرای همی ــد� ب می کنن
تعامــالت« یــا »انجمــن اخــوت منابــع مشــترک« توصیــف می کننــد� ایــن فضاهــا 
از نظــر فرهنگــی و شــکلی متنــوع هســتند امــا همــه بــر پایــة ترکیــب بهتریــن 
عناصــر یــک کافی شــاپ )اجتماعــی، باانــرژی و خــالق( و بهتریــن عناصــر یــک 
محــل کار )کارآمــد و کارکــردی( بنــا شــده اند� همان طــور کــه دومینیــک کاردو 
و کرســتوف آگیتــو، محققــان علــوم اجتماعــی فرانســوی در زمینــة ارتباطــات و 
ــا هــم یــک »مــکان ســوم« را ایجــاد کــرده  همــکاری، می گوینــد، کار کــردن ب
اســت کــه بــا هــر دو مــکان خانــه یــا محــل کار متفاوت اســت امــا مشــابهت هایی 
ــز  ــه می ــک شــرکت اســت و ن ــز کار ی ــه می ــکان ســوم ن ــا دارد� »م ــا آنه ــم ب ه
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تحریــر یــک محــل مســکونی� ایــن مــکان یــک نــوع فضــای عمومــی اســت کــه 
ــه  ــن ک ــن تضمی ــا ای ــد ب ــه آن بپیوندی ــتید ب ــت خواس ــر وق ــد ه ــما می توانی ش
میزانــی از زندگــی اجتماعــی و شــانس تبــادالت مفیــد را در آنجــا پیــدا خواهیــد 
کــرد�« یکــی از ایــن مکان هــا یــک خانــة قدیمــی و دنــج در قلــب محلــة »کینگــز 
کــراس« لنــدن اســت کــه در آن می تــوان کســانی را دیــد کــه بــه طــور مســتقل 
ــا کار  ــاپ و تنه ــا لپ ت ــاید ب ــراد ش ــن اف ــی از ای ــد� نیم ــود کار می کنن ــرای خ ب
کننــد )شــاید هدفونــی هــم در گوش شــان باشــد( و نیمــی دیگــر شــاید بــا هــم 
در آشــپزخانه باشــند یــا گوشــه های دیگــر و دســت بــه تعامــالت ســازنده بزننــد� 

آنها در حال کار کردن هم با یکدیگر و هم تنها هستند� 

بخش یکپارچه از فرهنگ، نه یک ضد فرهنگ
ــان دو  ــرای ایجــاد ابَرفردگرایی م ــی را ب ــا حصارهای ــق کــه م ــه همــان طری ب
خــود می کشــیم، نیــاز بــه انــواع جدیــدی از حدومرزهــا داریــم تــا جــادوی تعلــق 
ــر خــالف شــعار »حصارهــای  ــه فضاهــای مشــترک را خلــق کنیــم� ب داشــتن ب
ــط  ــم رواب ــاز داری ــروزه نی ــا ام ــد« م ــت می کن ــود درس ــایه های خ ــوب همس خ
ــای  ــب ایده آل ه ــه ترکی ــاز ب ــن نی ــم� همچنی ــدی کنی ــدون حصــار را فرمول بن ب
قدیمــی بــا طرح هــا و تجربیاتــی وجــود دارد کــه بیشــتر از اینکــه بــه 
اجتماع گرایــی دهــة 1960 تکیــه داشــته باشــد، بــر اوج گرفتــن فرهنــگ دات کام 

متکی باشد� 
اســتفانی اســمیت، معمــار دانش آموختــة هــاروارد، یــک طــراح کاریزماتیــک 
و کارآفریــن اجتماعــی، در اوایــل دهــة چهــل زندگــی خــود، بــه اســتقبال ایــن 
ــام کســی  ــگ اســمیت را در مق ــاری، طراحــی و فرهن ــان معم ــت� جه ــر رف فک
ــب طرح هایــی کم تاثیــر،  ــه فکرهــای او در قال ــراد ب تعریــف کــرده اســت کــه اف
ــور و  ــا ش ــد� او ب ــگاه می کنن ــه ن ــن از جامع ــکل هایی جایگزی ــوه و ش ــد انب تولی
کهن الگوهــا،  گونه شناســی  دربــارة  اقتــدار  نوعــی  بــا  امــا  حــرارت، 
قبیلــه ای صحبــت می کنــد�  راهکارهــای  و  به هم متصــل  ســبک زندگی های 
اســمیت بــا افتخــار اذعــان می کنــد کــه به شــدت تحــت تاثیــر تفکــرات طــراح 
ــرار دارد و در  ــر، ق ــتر فول ــت، باکمینس ــظ محیط زیس ــرو در حف ــهور و پیش مش
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ــور  ــت: »چط ــهیم اس ــئوال س ــن س ــخ ای ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ــتیاق او ب اش
می توانیــم در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و از طریــق همزمــان، جهــان را واداریــم 
کــه صــد درصــد بــرای بشــریت کار کنــد، بــدون اینکــه تخریــب زیســت محیطی 

صورت بگیرد یا این کار برای کسی آثار منفی در پی داشته باشد؟«
اســمیت در دفتــر کار خــودش در »اکوشــاک« کــه یــک اســتودیوی طراحــی 
ــد از  ــر نمی توان ــه دیگ ــت ک ــود و دریاف ــته ب ــود نشس ــس ب ــی در لس آنجل تجرب
پــس مخــارج ســبز و دوســت دار طبیعــت برآیــد� اوایــل ســقوط اقتصــادی ســال 
2008 بــود و همــه چیــز نامطمئــن بــه نظــر می رســید� »چطــور امــکان خواهــد 
ــک  ــد ی ــن بای ــم؟ م ــه بده ــبز ادام ــای س ــدن ابزاره ــه خری ــن ب ــه م ــت ک داش
ماشــین تویوتــا مــدل »پریــوس« بخــرم، بایــد المپ هــای فلورســنت بخــرم، بایــد 
ــا راه  ــه آی ــرد ک ــر می ک ــا خــود فک ــرق خورشــیدی بخــرم ��� �« او ب ــای ب پنل ه
بهتــری نیســت بــرای اینکــه فــرد بیشــتر در جهــت پایــداری محیط زیســت قــرار 

بگیرد؟
ــه  ــی ب ــا فکرهای ــخ ت ــته در تاری ــه گذش ــردن ب ــگاه ک ــه ن ــرد ب ــروع ک او ش
ذهنــش خطــور کنــد� او متقاعــد شــد که ســقوط اقتصــادی نشــانه ای از یــک درد 
ــارة  ــق درب ــه تحقی ــرد ب ــروع ک ــت و ش ــزوی اس ــی من ــة مصرف ــر جامع بزرگ ت
ــه  ــود را ب ــع خ ــوند و مناب ــع می ش ــم جم ــراد دور ه ــه اف ــی ک ــای متفاوت راه ه
ــا ســبک های  ــا آنچــه م ــی ب ــه مشــکل اصل ــت ک ــد� او دریاف اشــتراک می گذارن
زندگــی اشــتراکی می نامیــم، ایــن مفهــوم بــه خــودی خــود نیســت بلکــه انگــی 
بــا اشــتراک گذاری اســت� اســمیت تصمیــم گرفــت  اســت کــه همــراه 
ــازی  ــرای برندس ــت، ب ــایت داش ــاخت وب س ــی و س ــه در طراح ــی ک مهارت های
ــد:  ــرار ده ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــتراک گذاری قدیم ــده به اش ــک ای ــدد از ی مج
کمون هــا� همان طــور کــه او در مصاحبــه ای بــا یــک شــبکة رادیویــی گفــت، »در 
گذشــته، مردمــی کــه شــروع می کردنــد بــه ســاختن جوامــع آرمانشــهری، واقعــا 
اصــرار داشــتند کــه بهتریــن راه ایــن اســت کــه جامعــة قدیمــی خــود را تــرک 
کننــد و از نــو شــروع کننــد ��� ایــن کار اغلــب بــه شکســت منجــر می شــد� آنچــه 
ــه  ــی ب ــع قدیم ــن جوام ــردن ای ــل ک ــم، تبدی ــش بدهی ــم انجام ــا عالقه مندی م

بخشی یکپارچه از فرهنگ است، نه تبدیل کردن آنها به ضدفرهنگ�«



167 برآمدن امواج

تعریــف ویکی پدیــا از یــک کمــون »جامعــه ای اســت کــه در آن، منابــع بــه 
اشــتراک گذاشــته می شــوند«� وقتــی کــه شــما بــه مفهــوم کمــون از ایــن لنــز 
ــک  ــد ی ــکا و سرتاســر جهــان می توان ــه در آمری ــد، هــر محل ــگاه کنی وســیع تر ن
کمــون باشــد، همان طــور کــه هــر مجتمــع آپارتمانــی، مدرســه، گــروه مذهبــی 
ــون  ــک کم ــوان ی ــا ســاختمان اداری می ت ــگاه دانشــجویی ی ــک کلیســا، خواب ی

باشد� 
ــط  ــا فق ــد: »کمون ه ــریع« می نویس ــی س ــاب »کمپان ــوارتز در کت ــل ش اری
ــرت هایی  ــوی تی ش ِ ــال 2008، ل ــتند�« در س ــا نیس ــرای هیپی ه ــده ب ــک پدی ی
ــالت در  ــی دوران تعطی ــازید؟« را ط ــون بس ــک کم ــد ی ــعار »می خواهی ــا ش ب
ــن  ــای او در ویتری ــن مانکن ه ــر ت ــرت ها ب ــرد� تی ش ــه ک ــود عرض ــگاه خ فروش
فروشــگاه بودنــد و لـِـوی بــه عنــوان مدیــر آنجــا بــه کارکنــان خــود گفــت کــه 
»مشــتریان بــرای اســتقبال از ایــن پدیــده آمادگــی دارنــد«� تمــام ایــن 
ــی  ــع تبلیغ ــه در واق ــت روی آن ک ــروف درش ــا ح ــفید ب ــرت های سیاه وس تی ش
ــه در  ــک هفت ــود، ظــرف ی ــرای ســرمایه گذاری روی فکــر اســتفانی اســمیت ب ب

تمام کشور به فروش رفت� 
ایــن روزهــا، هــر کســی، از معلم هــا گرفتــه تــا راننــدگان کامیــون، از افــراد 
ــف  ــکان، کش ــا پزش ــان ت ــه دار، از طراح ــادران خان ــا م ــغله ت ــه ای پرمش حرف
ــتاهای از نظــر  ــد� روس ــی را شــروع کرده ان ــی اجتماع ــف زندگ شــکل های مختل
ــکل های  ــر ش ــا و دیگ ــتراکی، تعاونی ه ــکن های اش ــدار، مس ــتی پای محیط زیس
اجتماعاتــی کــه تعمــدی ایجــاد شــده اند )عبارتــی کــه اکنــون فراتــر از کمــون 
هــوادار دارد( در سرتاســر جهــان گســترده شــده اند� اســمیت می خواهــد در ایــن 

بازگشت دوباره به یک مفهوم قدیمی نقش بزرگی بازی کند� 
ــت  ــه الزم اس ــید ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــروژه اش ب ــروع پ ــرای ش ــمیت ب اس
جوامــع نســبتا کوچــک و محــدودی را انتخــاب کنــد کــه در آنهــا، بــا یــک نفــر 
کــه می توانــد بــه پــا گرفتــن پــروژه اش کمــک کنــد رابطــة خوبــی داشــته باشــد� 
دوســت خــوب او، اســکات وینبــرگ، در یــک گوشــة دنــج روی یکــی از 
صخره هــای دره »توپانــگا« در غــرب لس آنجلــس زندگــی می کــرد� یــک گوشــة 
دنــج مثــل »یــک جامعــة خــودکار کــه در انتظــار بــه وجــود آمــدن اســت« بــه 



آنچه مال من است مال شماست168

نظــر می رســد، مثــل تعــدادی خانــه کنــار هــم در انتهــای یــک کوچــة بن بســت� 
ایــن گوشــة دنــج یــک زمینــة مشــترک بالواســطه و روشــن بــود� بعدتر اســتفانی 
کشــف کــرد کــه دقیقــا در همــان نقطــه ای کــه او انتخــاب کــرده بــود، زمانــی در 

دهة 1970 کمون دره »توپانگا« سکونت داشته است� 
هــدف اولیــن »کمــون در گوشــة دنــج« آزمایشــی، کمــک بــه پیدا کــردن آن 
نــوع از ابــزار و حمایت هایــی بــود کــه ســاکنان بــرای زندگــی اشــتراکی و پایــدار 
ــا خــودروی  ــزار و حمایت ه ــن اب ــد؛ خــواه ای ــدا می کردن ــاز پی ــه آن نی بیشــتر ب
ــا  ــات ی ــردن کاال و خدم ــه ک ــف، مبادل ــردن وظای ــا تقســیم ک ــود ی مشــترک ب
ــن  ــا ای ــان� آی ــه و زم ــه اشــتراک گذاشــتن فضــا، کارهــای خان ــی ســاده، ب خیل
ــک  ــا ی ــود؟ آی ــر ب ــن »کریک لیســت« دقیق ت ــات آنالی ــوی اعالن ــت از تابل وضعی
ــه دور  ــد ک ــه ســاکنان کمــک کن ــی ب ــه خوب ــون« می توانســت ب گوشــی »آی ف
هــم جمــع شــوند؟ ایــن چنیــن بــود کــه اســکات و اســتفانی از فــن آوری  هــای 
ــایت  ــد و وب س ــتفاده کردن ــود اس ــر خ ــورد نظ ــة م ــاد جامع ــرای ایج ــد ب جدی

»وی کامیون« را به وجود آوردند�

هل دادن جوامع مجازی به داخل جهان واقعی
»وی کامیــون« و دیگــر وب ســایت های اشــتراک گذاری محــالت نشــان 
ــی  ــان فیزیک ــا در جه ــی م ــبکه ای اجتماع ــای ش ــور رفتاره ــه چط ــد ک می دهن
جریــان پیــدا می کننــد� شــاید مثــال برجســته اینکــه چطــور مــا در حــال هــل 
وب ســایت  هســتیم،  واقعــی  جهــان  داخــل  بــه  مجــازی  جوامــع  دادن 
ــن  ــاط بی ــاد ارتب ــرای ایج ــی ب ــبکة جهان ــک ش ــد، »ی ــرفینگ« باش »کوچ س

مسافران و جوامع محلی که آنها مورد بازدید قرار می دهند«�
ــک بلیــت  ــی ی ــه و ناگهان ــون، بی مقدم ــل ســال 2000، کیســی فنت در آوری
ارزان هواپیمــا بــه مقصــد »ِریکجاویــک« در کشــور ایســلند، بــرای یــک تعطیلــی 
ــد� در آن زمــان، فنتــون یــک جــوان بیست ودوســاله  ــی آخــر هفتــه خری طوالن
بــود و درس خــود را در رشــته تهیه کنندگــی فیلــم و ویدیــو از دانشــگاه همپشــایر 
گرفتــه بــود� او در شــهر کوچکــی از ایالــت »میــن« بــزرگ شــده بــود کــه تقریبــا 
دویســت نفــر جمعیــت داشــت� فنتــون بــه یــاد مــی آورد: »مــن هیــچ کســی را 
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دور و بــر خــودم نمی شــناختم کــه دوســت داشــته باشــد ســفر کنــد یــا کســی 
که بخواهد به روش من جهان را کشف کند�«

فنتــون جایــی در ریکجاویــک نداشــت کــه بمانــد و نمی خواســت بــه 
هتل هــای گران قیمــت پــول بدهــد یــا نقــش آقــای توریســت را در خوابگاه هــای 
جوانــان بــازی کنــد� او پایــگاه داده هــای دانشــگاه ایســلند را جســتجو کــرد و نــام 
و ایمیــل هــزار و پانصــد دانشــجو را از آنجــا اســتخراج کــرد و پیام هایــی مشــابه 
ایــن بــرای آنهــا فرســتاد: »ِهــی بجــورن، مــن دارم بــه ایســلند میــام� می تونــم 
روی کاناپــه تــو شــب بمونــم و بــا آخــر هفتــه بــا تــو وقــت بگذرونــم؟« در عــرض 
ــا  ــد: »ب ــه می گفتن ــرد ک ــت ک ــه دریاف بیســت وچهار ســاعت او پنجــاه دعوت نام
ــا  ــش آنه ــت پی ــه می خواس ــانی را ک ــد کس ــون بای ــذرون�« فنت ــت بگ ــن وق م
بمانــد انتخــاب می کــرد� او یــک فــرد مشــهور و خواننــده ســبک بلــوز را انتخــاب 
کــرد کــه بعدتــر فهمیــد در ریکجاویــک شناخته شــده اســت� »او نقــش راهنمــا 
را بــرای مــن بــازی کــرد، بــه مــن چیزهایــی کــه توریســتی بودنــد را نشــان داد، 
ــا و  ــه کافه ه ــرا ب ــن م ــانی و همچنی ــای آتشفش ــوران گدازه ه ــل ف ــل مح مث
باشــگاه های موســیقی ای بــرد کــه هرگــز خــودم نمی توانســتم پیدایشــان کنــم�« 
ــن شــیوه ســفر  ــه ای ــد همیشــه ب ــت بای ــم گرف ــون تصمی بعــد از آن ســفر، فنت

کند: »زندگی با افراد محلی و زندگی کردن شکل زندگی آنها�«
فنتــون مــدت زمــان کوتاهــی بعــد از اینکــه برگشــت، شــروع کــرد به نوشــتن 
ــته  ــابه را داش ــة مش ــد تجرب ــز بتوانن ــران نی ــا دیگ ــایت ت ــک وب س ــزار ی نرم اف
باشــند� او دن هافــر )یــک استراتژیســت بــا مــدرک فلســفه از دانشــگاه هــاروارد و 
ــک  ــوان )ی ــی ت ــا(، سباســتین ل ــت از دانشــگاه کلمبی کارشناســی ارشــد مدیری
ــس و نیمــی  ــه نیمــی از زندگــی خــود را در پاری ــی ک طــراح وب ســایت ویتنام
ــک  ــراح گرافی ــک ط ــیلوریا )ی ــو س ــده( و لی ــکو گذران ــر را در سانفرانسیس دیگ
 CouchSurfing�org برزیلــی( را دعــوت کــرد تــا بــا او بــه طــور مشــترک وب ســایت

را راه اندازی کنند�
تــا فوریــه ســال 2010، بیــش از 1/7 میلیــون نفــر در 70 هــزار و 973 شــهر 
ــالم  ــق اع ــد� طب ــرده بودن ــام ک ــن وب ســایت ثبت ن ــان در ای از 235 کشــور جه
وب ســایت رتبه بنــدی بازدیدهــای اینترنتــی »الکســا«، »کوچ ســرفینگ« در 
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ــت  ــی در اینترن ــات میزبان ــایت خدم ــن وب س ــر پربازدیدکننده تری ــال حاض ح
اســت کــه در نوامبــر ســال 2009، بیــش از 35 میلیــون نفــر بــه طــور روزانــه از 
ــد� اکنــون دیگــر وب ســایت های مشــابه آن در حــال ظهــور  آن بازدیــد می کردن
HospitalityClub�org ، GlobalFreeloaders�ــه ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت ک اس

com و Place2Stay.net اشــاره کــرد� همــة آنهــا واســطه های بی طرفــی هســتند 

ــگان در یــک  ــه طــور رای ــه ب کــه مســافرانی را کــه می خواهنــد روی یــک کاناپ
خانــه بخوابنــد بــه کســانی مرتبــط می کنــد کــه مایــل هســتند ایــن خدمــات را 

به طور موقت ارائه کنند و کاناپه خالی دارند� 
ــی  ــاد حیات ــه نقطــة ابع ــون ب ــی اکن ــه خال ــگان از کاناپ مفهــوم اســتفادة رای
رســیده و بــه قــدری تنــوع در ایــن خدمــات وجــود دارد کــه کاربران »موج ســوار« 
بــه آن جــذب شــوند و بتواننــد از خدماتــش اســتفاده کننــد� امــا ایــن وب ســایت 
از ایــن نظــر هــم بــه ابعــاد حیاتــی خــود رســیده اســت کــه بتوانــد بــه انــدازة 
کافــی بــرای رســاندن پیــام عمیق تــر »ســاختن روابــط معنــی دار بیــن 
فرهنگ هــا« بــزرگ باشــد� از ســوی دیگــر، مقیــاس ایــن وب ســایت بــه حــدی 
رســیده اســت کــه بتوانــد از نظــر اجتماعــی ثابــت کنــد کــه فکــر بــه اشــتراک 
گذاشــتن کاالهــا و خدمــات یــک فکــر مطمئــن و واقعــا عملــی اســت� همان طــور 
کــه دن هافــر می گویــد، »هــر چــه بیشــتر شــبکه ای می شــویم و بیشــتر 
یکدیگــر را می شناســیم، شــانس بهتــری داریــم کــه ایــن جهــان را تبدیــل بــه 

جایی بهتر کنیم�«
ــط  ــرای اینکــه دریابیــم چطــور رواب ــی اســت ب ــی عال »کوچ ســرفینگ« مثال
ــا  ــد ب ــق ســبک زندگی اشــتراکی ایجــاد شــده، می توان ــه از طری ــی ای ک پیرامون
قــدرت مــا را بــه یکدیگــر پیونــد بزنــد� مــارک گرانووتــر، یــک جامعه شــناس در 
ــام ایــن عامــل را »قــدرت پیوندهــای ضعیــف« نامیــده و  دانشــگاه اســتنفورد، ن
ــند  ــر را نمی شناس ــه یکدیگ ــرادی ک ــی اف ــط اجتماع ــه رواب ــت ک ــد اس معتق
ــاه مــردم شــود� تخمیــن زده شــده  ــراد و رف ــد خــوردن اف ــد باعــث پیون می توان
اســت کــه بیــش از 111 هــزار و 186 مــورد دوســتی نزدیــک از طریــق وب ســایت 
ــا  ــان ب ــای میزب ــد بازدیده ــا 18 درص ــده و تقریب ــاد ش ــرفینگ« ایج »کوچ س
ــه  ــان ک ــه میزبان هایت ــما ب ــی ش ــت� وقت ــوده اس ــه ب ــتقیما دوطرف ــان مس مهم
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کاناپــه خــود را در اختیارتــان قــرار می دهنــد حــرف می زنیــد، آنهــا بــا 
حکایت هایــی از خوبــی و صمیمیــت شــما را خشــنود می کننــد و شــما نیــز در 
عــوض، مثــل یــک گردشــگر معمولــی مــورد اســتقبال قــرار نمی گیریــد� اســتیو 
ســِوج اســترالیایی و چهل ســاله بــا »کوچ ســرفینگ« همــه جــای دنیــا را گشــته 
اســت� او می گویــد: »در کنــار ایــن مزیــت آشــکار کــه الزم نیســت پــول بــرای 
ــه جــای  ــد ب ــازه می ده ــه مســافران اج ــد، کوچ ســرفینگ ب جــای خــواب بدهی
اینکــه ناظــر فضــای یــک کشــور و فرهنــگ آن باشــند، یــک کشــور و فرهنــگ آن 
را از داخــل تجربــه کننــد ��� اساســا شــما می توانیــد بــرای مــدت زمانــی کــه از 
ــید�« و از  ــود باش ــان خ ــی میزب ــی از زندگ ــد، بخش ــد می کنی ــور بازدی آن کش
طــرف دیگــر، میزبان هــا  نیــز حتــی اگــر خودشــان انتخــاب نکــرده باشــند کــه 
ــة بــه اشــتراک گذاشــتن فرهنگ شــان را بــه دســت  مهمان شــان کیســت، تجرب
ــرفینگ  ــردم از کوچ س ــد، »م ــا می گوی ــه م ــون ب ــه فنت ــور ک ــد� همان ط می آورن
بــه دالیــل مختلــف اســتفاده می کننــد، حتــی اگــر فقــط بــه دلیــل ســفر کــردن 
ــا مــردم در مکان هایــی ناشــناخته باشــد، امــا فکــر  ــرار کــردن ب ــا ارتبــاط برق ی
ــدازه کــه  ــه هــر ان ــا ب ــن کار مشــارکت می کننــد ت ــراد در ای می کنــم بیشــتر اف
ــاد  ــی ی ــان - چیزهای ــارة خودش ــر - و درب ــای دیگ ــارة فرهنگ ه ــد درب می توانن

بگیرند�«
ــک آدم  ــا ی ــردن ب ــه ســر ک ــون می پرســند: »شــب را ب ــب از فنت ــردم اغل م
ــد  ــر می رون ــة یکدیگ ــه خان ــردم ب ــور م ــت؟ چط ــاک نیس ــه خطرن ــال غریب کام
وقتــی کــه اصــال همدیگــر را ندیده انــد؟« بــرای جــواب بایــد یــک ضرب المثــل 
ــود:  ــه اش می ش ــه ترجم ــا« ک ــو پروِوری ــا، ن ــت: »دوِوری ــی روســی را بازگف قدیم
ــة شــخص  »اعتمــاد کــن امــا تحقیــق کــن�« درســت مثــل سیســتم های مبادل
بــه شــخص مثــل »ای بــی«، »کریگ لیســت« یــا »ســواپ تری«، »کوچ ســرفینگ« 
ــن  ــاد را بی ــی از اعتم ــطح باالی ــه س ــنجی دارد ک ــم اعتبارس ــک مکانیس ــز ی نی
غریبه هــا بــه وجــود مــی آورد� فنتــون توضیــح می دهــد: »درســت از وقتــی کــه 
ــده  ــرادی کــه هرگــز همدیگــر را ندی ــم، می خواســتیم اف مــا کار را شــروع کردی
بودنــد )و کســانی کــه دور از یکدیگــر زندگــی می کردنــد( بتواننــد بــه هــم اعتماد 
ــور  ــا چط ــه م ــود ک ــن ب ــم ای ــه آن پاســخ می دادی ــد ب ــه بای ــئوالی ک ــد� س کنن
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می توانیــم از طریــق اینترنــت اعتمــاد ایجــاد کنیــم� ایــن کار برگــردان کاملــی از 
مکانیزمــی نیســت کــه بــا آن مــا در دنیــای واقعــی اعتمــاد را ایجــاد می کنیــم�« 
ــام و  ــا چنــد مرحلــه اعتمادســازی انجــام می شــد؛ ابتــدا فــرد بایــد ن ایــن کار ب
محــل ســکونت خــود را کــه تاییــد شــده بــود اعــالم می کــرد و بعــد بــه ســئواالت 
ــا  ــز میزبان ه ــکونت نی ــد از س ــد� بع ــخ می ده ــودش پاس ــارة خ ــراد درب ــاز اف ب
ــب، از  ــن ترتی ــه ای ــد� ب ــر داده می ش ــا نظ ــارة آنه ــدند و درب ــدی می ش رتبه بن
مکانیزم هــای اعتمادســازی مشــابه در دیگــر سیســتم های اشــتراک گذاری 

استفاده می شد�



فصل سوم

الزامات
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8
طراحی اشتراکی

کریــم رشــید، یکــی از پرکارتریــن و تحسین شــده ترین طراحــان نســل خــود 
اســت� کارهــای او در مجموعه هــای چهــارده مــوزه در سرتاســر جهــان بــه نمایــش 
گذاشــته شــده اســت� او برنــدة صدهــا جایــزة بین المللــی در زمینــة طراحــی هــم 
اســت� محصوالتــی کــه او طراحــی کــرده در بســیاری از فروشــگاه های جهــان در 
ــی را در اجناســی کــه طراحــی می کنــد  حــال فــروش اســت و او توانســته زیبای
ــزی  ــی چی ــون طراح ــت: »اکن ــن اس ــم ای ــعار کری ــد� ش ــرار ده ــه ق ــورد توج م
دربــارة حــل کــردن مســائل نیســت ��� هــر کســب وکاری کامــال بایــد نســبت بــه 
زیبایــی دقــت داشــته باشــد - زیبایــی گذشــته از هــر چیــزی، یــک نیاز اشــتراکی 

انسان است�«
طراحــی  روندهــای  از  نمــادی  رشــید  کریــم  طراحی هــای  مجموعــه 
ــه اســت کــه برخــی از احمقانه تریــن  پرزرق وبــرق و بــه گفتــه برخــی، خودنمایان
ــن  ــه ارمغــان آورده اســت� ای ــا را ب ــن نباشــد- زندگــی م اشــیاء - اگــر جالب تری
نــوع طراحــی در ذات خــود چیــزی عکــس آن »تفکــر طراحــی« ای را بــه همــراه 
ــب  ــه عق ــد ب ــما می توان ــت� ش ــتراکی اس ــرف اش ــه مص ــز توج ــه مرک دارد ک
ــد  ــد و فکــر کنی ــگاه کنی ــاب ن ــن کت ــا و اســتدالل های ای ــه مثال ه ــد و ب برگردی
آنهــا نشــانه هایی از مــرگ طراحــی هســتند� گذشــته از هــر چیــز، سیســتم های 
ــاً  ــتراکی تمام ــبک زندگی های اش ــع و س ــای بازتوزی ــول، بازاره ــات محص خدم
مضامینــی دربــارة شــکل مــادی بــه خــود نگرفتــن، بازیافــت و اســتفادة دوبــاره از 
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محصــوالت، مصــرف کمتــر و جســتجوی راه هــای جایگزیــن انجــام دادن کارهــا 
مثــل همــکاری گروهــی هســتند� امــا حقیقــت ایــن اســت کــه از دوچرخه هــای 
ــا »ســواپ تری«، طراحــی از  ــای »اینترفیــس« ت ــا موکت ه ــه ت »بایکســی« گرفت
ــئولیت های  ــت و مس ــده اس ــل ش ــر تبدی ــری حیاتی ت ــه ام ــری ب ــت دیگ ــر وق ه
طراحــی را گســترش داده و آنهــا را بــا انبوهــی از انضباط هــا مواجــه ســاخته اســت� 
طراحــی صرفــا کاری دربــارة رنگ هــای روشــن لوگوهــا یــا تخصــص در ســاختن 
و  ســبز  بســته بندی  دربــارة  چیــزی  بیشــتر  بلکــه  نیســت،  محصــوالت 
زیســت محیطی محصــوالت یــا خودروهــای هیبریــدی چشــم نواز اســت� امــروزه، 
طراحــی بایــد تــا شــکل دادن فعالیت هــای روزمــرة مــا، آرایــش دوبــارة فضاهــای 
مــا و تاثیــر روی تمایــالت مصرفــی مــا ادامــه پیــدا کنــد و ایــن کار هــم تنهــا از 
ــد  ــی و تولیــد چیزهــای بیشــتر انجــام نمی شــود� طراحــان بای ــق مادی گرای طری
کمــک کننــد کــه موازنــه ای ســالم بیــن نیازهــای مصرف کننــدگان و شــرکت ها 

و منافع اشتراکی جامعه به وجود بیاید� 
ــا  ــو، ب ــروس مائ ــه، ب ــی آینده نگران ــد طراح ــراد و مرش ــال 2006، م در س
همــکاری موسســة »بــدون مــرز« نمایشــگاهی برپــا کــرد کــه نامــش ایــن چنیــن 
بــود: »تغییــر عظیــم: نمایشــگاهی نــه بــرای جهــان طراحــی، بلکــه بــرای طراحــی 
ــوزة  ــه م ــد ب ــرد و بع ــروع ک ــادا ش ــود را از کان ــگاه کار خ ــن نمایش ــان�« ای جه
هنرهــای معاصــر شــیکاگو رفــت� وقتــی کــه بازدیدگانندگان بــه محوطة نمایشــگاه 
وارد می شــدند، بــا یــک ســوال عظیــم سیاه وســفید در مقابــل خــود برمی خوردنــد: 
»حــاال کــه مــا می توانیــم هــر کاری بکنیــم، چــه خواهیــم کــرد؟« ایــن ســئوالی 
اســت کــه طراحــان هــر روز بــا آن مواجــه می شــوند� نقــش آنهــا در انتخاب هــای 
ــد  ــا می توانن ــور آنه ــت؟ چط ــد چیس ــام می دهن ــتریان انج ــه مش ــی ای ک مصرف
ــه  ــات خــود را ب ــا و خدم ــه کااله ــه طــوری ک ــد، ب ــگ« کنن ــا فرهن ــراد را »ب اف
اشــتراک بگذارنــد و اشــتراکی تر رفتــار کننــد؟ طراحــی چطــور می توانــد جهــان 

ما را در مسیر بهتر شدن تغییر بدهد؟
کامــرون تانکینوایــز در حــال حاضــر صاحــب کرســی تفکــر و پایــداری طراحی 
در دانشــکدة طراحــی پارســونز در نیویــورک اســت و در خــط مقــدم درک نقــش 
طراحــی در مصــرف اشــتراکی قــرار دارد� تانکینوایــز دارای مــدرک دکتری فلســفه 
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از دانشــگاه ســیدنی اســت و شــاید بــا همیــن عقبــة فکــری اســت کــه آنچــه را که 
ــه  ــوان »کاالیی ســازی« در مســیر طراحــی ب ــه عن در طراحــی انجــام می دهــد ب
ــردن  ــق ک ــی خل ــد� کاالیی ســازی یعن ــک نظــام فکــری مطــرح می کن ــوان ی عن
ــک فعالیــت  ــی - یعنــی ی یــک محصــول از هیــچ و عرضــة آن در فضــای مصرف
بنیادیــن از زمانــی پیدایــش حرفــه طراحــی تــا کنــون� ایــن مفهــوم همچنیــن بــه 
فراینــد پیچیــدة اجتماعــی و زیست شناســانه پشــت ســر ســاخت کاالهــا اعتنایــی 

نمی کند� 
ــداری محیط زیســت طراحــان را  ــد دهــة گذشــته، جنبش هــای پای طــی چن
تحــت فشــار گذاشــته اســت تــا تمرکــز روی »کاالیی ســازی« را متوقــف کننــد و 
ــد�  ــد توجــه کنن ــه طراحــی می کنن ــی ک ــرات زیســت محیطی محصوالت ــه تاثی ب
همان طــور کــه پــل هاوکــن در کتــاب »ســرمایه داری طبیعــی« اشــاره می کنــد، 
در حــدود 80 درصــد تاثیــر زیســت محیطی یــک محصــول، خدمــات یــا سیســتم 
در مرحلــه طراحــی تعییــن می شــود� طرحــی اســت کــه معیــن می کنــد چقــدر 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز اســت، روشــی را کــه بــا آن محصــول بایــد حمــل و انبــار 
ــد«  ــر مفی ــه »عم ــد از اینک ــه بع ــازد ک ــد و روشــن می س شــود مشــخص می کن
ــو  ــام مک دان ــد� ویلی ــش می افت ــی برای ــه ســر رســید چــه اتفاق ــک محصــول ب ی
ــذار »از  ــاب تاثیرگ ــندگان کت ــه نویس ــیمی دان ک ــگارت ش ــکل بران ــار و مای معم
ــذای  ــک ارگانیســم، غ ــای ی ــواره« هســتند، می نویســند: »زباله ه ــا گه ــواره ت گه
یــک ارگانیســم دیگــر اســت و جریــان مــواد غذایــی و انــرژی بــه طــور بی وقفــه در 
ــاِن از  ــر، جری ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــاره ی ــد دوب ــاد و تولی ــد، فس ــتة رش ــة بس چرخ
ــه دارد�« طــرز تفکــر  ــا گــور - ادام ــه جــای از گهــواره ت ــا گهــواره - ب گهــواره ت
گهــواره تــا گهــواره نشــان دهنده یــک حرکــت مهــم از شــیوة خلــق محصــوالت 
در انــزوا بــه ســوی شــیوة خلــق بــا طراحــی چرخــة زندگــی اســت� ایــن شــیوة 
جدیــد در نظــر می گیــرد کــه چطــور یــک محصــول در یــک شــبکة متداخــل از 
فرایندهــای زیست شناســانه قــرار دارد� مک دانــو و برانــگارت روی طراحانــی 
تاثیــر گذاشــته اند کــه در نظــر دارنــد چطــور همــه چیــز بــه هــم ارتبــاط دارنــد 
و در فکــر کــردن بــه روابــط بیــن کســب وکارها، پایــداری محیط زیســت و 

مصرف، پیشرو هستند�
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دوران شــبکه هایی کــه فشــارهای بیــش  از پیــش زیســت محیطی را بــا 
ــر از  ــی فرات ــی محصوالت ــرای طراح ــب وکارها ب ــدگان از کس ــار مصرف کنن انتظ
ــراد  ــه اف ــت ک ــود آورده اس ــه وج ــزی را ب ــد، چی ــب می کن ــض ترکی کاالی مح
ــه »تفکــر«  ــق« طراحــی ب ــه، آن را پرشــی اساســی از »خل ــن حرف پیشــرو در ای
ــه  ــدی و ب ــق تعم ــد خل ــی فراین ــه معن ــی ب ــر طراح ــد� تفک ــی می دانن طراح
کارگیــری آن بــرای فراتــر رفتــن از حــل مســائل بــزرگ بــا اســتفاده از سیســتم ها 

و تجربیات است�

اولویت قایل شدن برای سیستم ها
ــورد� در  ــد می خ ــتراکی پیون ــرف اش ــه مص ــاظ ب ــد لح ــی از چن ــر طراح تفک
اوایــل کار، ایــن طراحــی بیشــتر روی آسان ســازی امــور متمرکــز اســت تــا روی 
خلــق اشــیاء و بیشــتر روی گــذار از مصــرف بــه ســوی مشــارکت� همان طــور کــه 
تیــم بــراون، مدیرعامــل مرکــز تحقیقاتــی »آیدیــو« می گویــد، »مصرف کننــده از 
یــک گیرنــدة منفعــل بــودن بــه ســوی یــک مشــارکت کنندة فعــال بــودن حرکــت 
کــرده اســت�« وقتــی طراحــی ایــن روش را می پذیــرد، وظیفــة طــراح بیشــتر از 
اینکــه فکــر کــردن دربــارة خــود شــیء باشــد، ابتــدا فکــر کــردن بــه تجربیــات 

انسانی خواهد بود�
ــه اشــتراک گذاشــتن دوچرخــه مثــل »بایکســی«  طراحــان یــک سیســتم ب
شــهر مونتــرال بایــد همــه چیــز را در نظــر بگیــرد، از اینکــه مــردم از 
دوچرخه ســواری در ترافیــک چــه احساســی دارنــد، تــا اینکــه اینکــه چطــور بایــد 
مطمئــن شــد دوچرخــه بــه وســیلة خرابــکاران تخریــب و دزدیــده نمی شــود، تــا 
اینکــه چطــور ایــن سیســتم بایــد بــه چالش هــای خاصــی کــه آب وهــوای ســرد و 
ســخت مونتــرال دارد واکنــش نشــان دهــد� و ســپس وقتــی کــه ایــن سیســتم 
از  را  بازخوردهــای آن  را مشــاهده کردنــد و  راه انــدازی شــد، طراحــان آن 
دوچرخه ســواران گرفتنــد و مطابــق بــا آنهــا سیســتم را اصــالح کردنــد� طراحــان 
ــر  ــود و ه ــت ش ــد تقوی ــا بای ــردن دوچرخه ه ــل ک ــازوکار قف ــه س ــد ک دریافتن
ــا  ــد ت ــته باش ــتری داش ــی بیش ــای خال ــداد فضاه ــد تع ــه بای ــتگاه دوچرخ ایس
ــی  دوچرخه ســواران وقتــی کارشــان تمــام شــد، بتواننــد دوچرخه هــا را هــر جای
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ــر از  ــی فرات ــد خیل ــارت دیگــر، طراحــان بای ــه عب ــد� ب ــارک کنن کــه بخواهنــد پ
ساختن یک دوچرخه، یک نظام خدمات محصول موفق می ساختند�

طراحــان نمی تواننــد یــک نقطــه پایــان روشــن بــرای کار خــود داشــته باشــند؛ 
آنهــا بایــد درگیــر یــک فراینــد مســتمر همــکاری نــه تنهــا بــا کاربــران بلکــه بــا 
دیگــر طراحــان باشــند� طراحــی سیســتم اشــتراک گذاری دوچرخــه »بایکســی« 
به خصــوص نیازمنــد همــکاری بــا شــش شــرکت طراحــی بــا مجموعــه 
ــا  ــه ب ــی ک ــز« پایانه های ــت دی تکنولوژی ــرکت »ای ــود: ش ــاوت ب ــای متف مهارت ه
ــر«  ــل دالی ــرکت »میش ــرد، ش ــت ک ــد را درس ــیدی کار می کردن ــرق خورش ب
ــی«  ــایکلز داوینچ ــرکت »س ــرد، ش ــی ک ــه را طراح ــی دوچرخ ــات فیزیک قطع
ــای  ــای جایگاه ه ــن« قفل ه ــز دیزای ــرکت »روبوتیک ــرد، ش ــد ک ــه را تولی دوچرخ
دوچرخــه را درســت کــرد، مایــکل گــوردو نــام ایــن سیســتم را پیشــنهاد کــرد و 
ــرد� همان طــور  ــج ک ــغ و تروی ــد را تبلی ــورو کامیونیکیشــنز« کل برن شــرکت »م
ــان  ــته، »طراح ــاب« نوش ــام »درون حب ــه ن ــود ب ــاب خ ــاکارا در کت ــان ت ــه ج ک
درگیــر کارهایــی هســتند از مولــف انفــرادی اشــیاء یــا ســاختمان ها بــودن گرفتــه 

تا تسهیل کنندة چالش ها در گروه بزرگی از افراد بودن«�
حتــی کســب وکارهایی مثــل »آی بــی ام«، »زیراکــس«، »ســونی« و »داو« نیــز 
ــران  ــن کســب وکارها و کارب ــکاری و اشــتراک بی در حــال ایجــاد مســیرهای هم
ــته اند  ــک پذیر پیوس ــرمایه گذاری ریس ــرکت س ــک ش ــه ی ــا ب ــة آنه ــتند� هم هس
ــی را کــه از نظــر  ــز« کــه متعهــد شــده حــق اختراعات ــام »اکوپَتنــت کامن ــه ن ب
زیســت محیطی مفیــد هســتند در معــرض عمــوم قــرار دهــد، بــا ایــن قصــد کــه 
»هــر کســی کــه می خواهــد مزیت هــای زیســت محیطی را وارد بــازار کنــد 
بتوانــد از ایــن حــق اختراعــات بــرای حفاظــت از محیط زیســت اســتفاده کنــد و 
ــد  ــاد می کنن ــد را ایج ــای جدی ــه نوآوری ه ــب وکارهایی ک ــن کس ــکاری بی هم
ــاید  ــاز ش ــتراکِی منبع ب ــل اش ــد عم ــکل های جدی ــن ش ــود«� ای ــر ش امکان پذی
ثابــت شــود کــه همــان قــدر بــرای طراحــی انقالبــی اســت کــه انقــالب صنعتــی 
ــح  ــرد« توضی ــة »وای ــردبیر مجل ــز، س ــان گوئت ــت� توم ــوده اس ــی ب ــرای طراح ب
ــوآوری انبــوه انجــام می دهــد  ــرای ن ــودن همــان کاری را ب ــاز ب می دهــد: »منبع ب

که خط مونتاژ برای تولید انبوه انجام داد�«
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بــا پیــش رفتــن در ایــن مســیر، طراحــان بایــد همچنیــن خــود را بــا نیازهــای 
ــی  ــة ارزش های ــرای عرض ــدی ب ــای جدی ــد و راه ه ــازگار کنن ــده س مصرف کنن
ــا  ــوالت ی ــد محص ــا خری ــدا از صرف ــات ج ــن تجربی ــه ای ــی ک ــه طرق ــد، ب بیابن
خدمــات اجــاره ای ســنتی باشــد� نــوآوری اولیــه شــرکت »نت فلیکــس« در اجــاره 
دادن دی وی دی از راه اینترنــت تنهــا شــروع کار بــود و شــامل بازبینــی روابــط مــا 
ــک  ــة شــرکت، ســاختن ی ــن وظیف ــود� اولی ــات موجــود ب ــا محصــوالت و خدم ب
پایــة مصرفــی بــرای خــود از طریــق بهبــود قابلیــت اســتفادة وب ســایت خــود بود� 
ایــن شــرکت نظــام امتیازدهــی خــود را درســت کــرد، ســپس نظــام پیشــنهادها، 
پشــتیبانی شــخصی و در نهایــت، یــک راه ســاده بــرای دانلــود فیلم هــا مســتقیما 
روی رایانــه کاربــران ایجــاد کــرد� ایــن تکامــل تدریجــی تجربیــات کاربــران، بــه 
روشــی مدیریــت شــد کــه کاربــران را اذیــت نکــرد یــا کاری نکــرد کــه شــرکت 
آنهــا را از دســت بدهــد� طراحــان بــرای کار کــردن در حوزه هایــی کــه مــدام در 
حــال تغییــر هســتند )و هــر کســب وکاری کــه در ایــن حوزه هــا وجــود دارد( بایــد 
ــند�  ــته باش ــی داش ــاری و بازاریاب ــوم رفت ــن آوری، عل ــه از ف ــک درک کل نگران ی
طراحــان می تواننــد و بایــد نقشــی اساســی در کشــف آنچــه مــردم از سیســتم های 
مصــرف اشــتراکی می خواهنــد بــازی کننــد و ایــن اطمینــان را بــه دســت بیاورنــد 
کــه بــه انــدازة کافــی تنــوع و مشــتری بــه دســت آورده انــد کــه بتواننــد مقیــاس 

محصوالت و خدمات خود را بهبود بخشند و گسترش دهند� 
اِتزیــو مانزینــی یــک اســتاد طراحــی صنعتــی در دانشــگاه پلی تکنیــک میــالن 
ــت  ــداری محیط زیس ــرای پای ــتراتژیک ب ــی اس ــری در طراح ــوی فک ــک الگ و ی
اســت� او فراینــد طراحــی را کــه خــودش سیســتم خدمــات اشــتراکی می نامــد، 
بــه چهــار عنصــر اساســی طراحــی تقســیم می کنــد: ســهولت اســتفاده، قابلیــت 
تکثیــر در جاهــای دیگــر، دسترســی متنــوع و پشــتیبانی ارتباطــی بهبودیافتــه� 
مانزینــی اشــتیاق زیــادی بــه طراحــی اســتراتژیک دارد، یعنــی یافتــن راهکارهایی 
ــه کار مصرف کننــدگان می آیــد و می توانــد ســطوح گســترده ای از مصــرف  کــه ب
ــکاری  ــام هم ــک نظ ــد ی ــور می توانن ــان چط ــد� طراح ــم کن ــا فراه ــرای آنه را ب
اشــتراکی ایجــاد کننــد کــه خیلــی ســاده باشــد و آنهــا بتواننــد فــورا و بــه طــور 

شهودی با آن سازگار شوند؟ 
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ــد  ــه مانزینــی نشــان می دهنــد، طراحــان بای همان طــور کــه اصــول چهارگان
بیشــتر و بیشــتر بــه سیســتم فکــر کننــد؛ سیســتم هایی کــه یــک محصــول یــا 
ــای فیزیکــی و  ــرد و همــة جنبه ه ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــا م ــات در آنه خدم
ــة اســتفاده از آن  ــد و پیش زمین ــی می کنن ــا هــم تالق ــن محصــول ب فرهنگــی ای

را می سازند� 

یکی برای همة عمر
ویژگی هــای یــک محصــول ایــده آل بــرای مصــرف اشــتراکی چیســت؟ یــک 
ــژه در  ــوع مصــرف، طــول عمــر اســت� به وی ــن ن ــرای ای عامــل کلیــدی روشــن ب
بازارهــای بازتوزیــع و سیســتم های خدمــات محصــول، ســود از تعــداد واحدهــای 
مــورد اســتفاده از محصــول یــا خدمــات ناشــی می شــود، نــه از تعــداد واحدهــای 
فروخته شــده� طراحــان بایــد محصوالتــی خلــق کننــد کــه قابلیــت طــول عمــری 
زیــاد و پویــا داشــته باشــند، نــه اینکــه خیلــی زود کهنــه شــوند� در عیــن اینکــه 
طــول عمــر می تــوان بــه معنــی طراحــی بــا مــواد بادوامــی باشــد کــه می تواننــد 
بــه مدتــی طوالنــی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد، طــول عمــر ممکــن اســت بــه 
معنــی ســاختن کاالهایــی هــم باشــد - مثــل رایانــه، لبــاس، تلفــن یــا دوربیــن - 
ــه  ــز به ســادگی ب ــه روز شــوند و نی ــه مشــخص باشــد ب ــدون اینک ــد ب ــه بتوانن ک
ــاره فروختــه  ــاره اســتفاده شــوند، دوب اجزایــی تقســیم شــوند کــه در آینــده دوب

شوند یا دوباره تعمیر شوند� 
وقتــی طراحــان قابلیــت اوراق کــردن یــک محصــول را در آن قــرار می دهنــد، 
یــک ناکارآمــدی زیســت محیطی مهــم را مــورد توجــه قــرار می دهنــد؛ در حــال 
ــار اســتفاده می شــوند و 99 درصــد  حاضــر، 80 درصــد همــة محصــوالت یــک ب
عناصــر مــادی کاالهــا ظــرف شــش هفتــه تبدیــل بــه زبالــه می شــود� بــا درســت 
ــه  ــا ب ــه ســوی تولیدکننــده بازگــردد ی ــاره ب ــد دوب ــی کــه بتوان کــردن محصوالت
ــادی و  ــای م ــه زباله ه ــد چرخ ــان می توانن ــد، طراح ــدگان برس ــر مصرف کنن دیگ
ــت  ــته درس ــة بس ــک حلق ــد و ی ــا را ببندن ــتقیم کااله ــمند غیرمس ــع ارزش مناب
ــا مصــرف بازگــردد�  ــه زنجیــرة تولیــد ی ــاره ب کننــد کــه زباله هــا و اتالف هــا دوب
ــردن  ــه روز ک ــه ب ــول ک ــات محص ــتم های خدم ــی سیس ــن، طراح ــر از ای فرات



181 الزامات

اجــازه  مشــتریان  بــه  امکان پذیــر می ســازند،  را  یــک محصــول  بی پایــان 
می دهنــد میــل داشــتن چیــزی نــو و ارتقاءیافتــه را ارضــا کننــد� و همچنیــن ایــن 
کار بــه کســب وکارها اجــازه می دهــد رابطــه مســتمر بــا مشــتریان خــود را حفــظ 

کنند� 
شــرکت »تیمبرلنــد« در تــالش بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی بــا عرضــة 
کفش هــای جدیــد »ارث کیپــرز 2/0« نوعــی سیســتم خدمــات محصــول بــا طــور 
عمــر گســترش یافته را طراحــی کــرده اســت� ایــن چکمه هــا و کفش هــا از 
ــودن،  ــادوام ب بســیاری جنبه هــا دارای معنــی واقعــی لغــت طــول عمــر اســت؛ ب
ــة  ــه حلق ــت اســتفادة مجــدد ک ــا قابلی ــی ب ــات و اجزای ــادة قطع جــدا شــدن س
بازیافــت را تکمیــل می کننــد� کفش هــای »نیمبرلنــد« همیشــه بابــت اقتصــادی 
و مقــاوم بودن شــان شناخته شــده بوده انــد� اکنــون اگــر شــما دیگــر نمی خواهیــد 
کفشــی را بپوشــید، الزم نیســت کل محصــول را دور بیندازیــد� آن را بــه شــرکت 
بفرســتید و »تیمبرلنــد« جایگزیــن آن را بــرای شــما خواهــد فرســتاد� بــه جــای 
کــه  را  قطعــه ای  مــدل جدیــد، مصرف کننــدگان می تواننــد  یــک  خریــد 
می خواهنــد بــه روز شــوند جایگزیــن کننــد: مثــال بــا اضافــه کــردن یــک چــرم بــا 
ــوع  ــن ن ــاوت� ای ــی متف ــک کف ــا ی ــد ی ــزی جدی ــای فل ــاوت، حلقه ه ــگ متف رن
ــردن  ــرای شــخصی ک ــای بیشــتری ب ــدگان گزینه ه ــرای مصرف کنن ــا ب ضمانت ه
کفش هایشــان فراهــم می کنــد و نیــز قابلیتــی بــرای »نــو بــودن« مــدام و تغییــر 
ــال  ــد« در ح ــای »تیمبرلن ــا و چکمه ه ــد� کفش ه ــاد می کن ــان ایج ــول زم در ط
ــتند؛  ــر« هس ــة عم ــرای هم ــی ب ــوع »یک ــی از ن ــه محصوالت ــدن ب ــل ش تبدی
ــورد  ــر م ــک عم ــرای ی ــر شــوند و ب ــا تعمی ــه روز ی ــد ب ــه می توانن ــی ک محصوالت

استفاده فرد قرار بگیرند� 
ــود آن  ــا خ ــراح ب ــری ط ــد درگی ــول می توان ــک محص ــودن ی ــش ب بخش بخ
ــرکت و  ــن ش ــل بی ــا تعام ــت او را ت ــه فعالی ــد و دامن ــداد بده ــول را امت محص
مصرف کننــده حــول محصــول نیــز گســترده کنــد� بــرای نمونــه، شــرکت 
ــا  ــت ت ــرده اس ــی ک ــی طراح ــتیل کیس« صندلی های ــان »اس ــدة مبلم تولیدکنن
کــه  وقتــی  شــوند�  بــاز  هــم  از  دقیقــه  چنــد  در  بتواننــد  قطعات شــان 
خــود  »اســتیل کیس«  صندلی هــای  شــّر  از  می خواهنــد  مصرف کننــدگان 
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ــن،  ــارة س ــد درب ــئوال می کن ــله س ــک سلس ــا ی ــرکت از آنه ــوند، ش ــت ش راح
وضعیــت، مقــدار و محــل مبلمــان آنهــا و نیــز دربــارة اینکــه بــا آنهــا می خواهنــد 
چــه کننــد� »اســتیل کیس« بــر اســاس پاســخ ها بــه آنهــا یــک یــا چنــد ســناریو 
از چهــار ســناریوی خــود را پیشــنهاد می دهــد: تعمیــر صندلــی، فروختــن آن بــه 
یــک شــخص ثالــث )از طریــق یــک بــازار بازتوزیــع(، اهــدای آن بــه یــک خیریــه 
یــا بازیافــت قطعــات آن� هــر وقــت کــه بــه یــک مصرف کننــده بازیافــت، بازتوزیــع، 
شخصی ســازی یــا بازســازی یــک محصــول پیشــنهاد می شــود، طــراح همــکاری 
ــازه ای بیــن شــرکت و مصرف کننــده ایجــاد می کنــد� همان طــور کــه  و تعامــل ت
جــان تــاکارا در کتــاب »درون حبــاب: طراحــی در یــک جهــان پیچیــده« 
بــه  آن  آمــوزش  و  نــوآوری  یــک  بــرای  زمینــه  »طراحــی  می نویســد، 
ــا  ــه صرف ــده اســت، ن ــه ایجــاد تعامــالت پیچی ــوط ب ــدگان، کاری مرب مصرف کنن
مربــوط بــه پــر کــردن فضاهــای مصرف کننــده از ابزارهــا�« شــرکت ها از 
ــوازم  ــازندگان ل ــدگان پوشــاک و س ــا تولیدکنن ــه ت ــت گرفت ــدگان موک تولیدکنن
ــا ایــن زاویــة نــگاه کــه هــر  الکترونیکــی، شــروع بــه طراحــی کاالهــا کرده انــد ب
چــه یــک کاال در یــک سیســتم بیشــتری دوام داشــته باشــد، آن سیســتم بــه طور 

کلی قدرتمندتر خواهد بود� 
ــک خــودرو،  ــدگان از داشــتن ی ــه بیشــتر مصرف کنن ــن اســت ک ــت ای واقعی
رایانــه، تلفــن یــا حتــی صندلــی یکســان بــرای مدتــی طوالنــی خســته می شــوند 
و حوصله شــان ســر مــی رود� ایــن ســر رفتــن حوصلــه منجــر می شــود بــه خریــد 
چندیــن تُــن چیزهــای »آخریــن مــدل و بهتــر« غیرضــروری، در کنــار دور ریــز 
مدل هــای ســال قبــل� مــا خواهــان نــوآوری و تنــوع هســتیم� مــا از نــو بــودن و 
تغییــر خوشــمان می آیــد� آدم هــای پرخاشــجو ایــن رفتــار خودخواهانــه را تغییــر 
ــه  ــم بلک ــرف می کنی ــا مص ــه م ــه را ک ــا آنچ ــه تنه ــد ن ــان بای ــد� طراح نمی دهن
چگونگــی مصــرف مــا را بازســازی و بازبینــی کننــد� همان طــور کــه بــروس مائــو 
طــراح در آخریــن نســخة مجلــة »وایــرد« اشــاره کــرده اســت، مــوج بعــدی تفکــر 
طراحــی نمی توانــد ایــن مســائل را انــکار کنــد� مســلم ایــن اســت کــه طراحــان 
بایــد سرشــار از فکــر مصــرف اشــتراکی باشــند و وجهــة موفقــی در ایــن بــاره از 

خود نشان دهند� 
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جامعه برند است

در ســال 1943، آبراهــام مازلــو، روان شــناس آمریکایــی، مقالــة »نظریــة 
او  دگرگون کننــده،  مقالــة  ایــن  در  کــرد�  منتشــر  را  انســان«  انگیزه هــای 
سلســله مراتبی از نیازهــا را نشــان داد کــه بــه صــورت یــک هــرم کشــیده شــده بــود 
و پایــة هــرم نیازهــا فیزیکــی - مثــل غــذا، گرمــا و آب - بــود، نیــاز بــه امنیــت بــاالی 
آن قــرار داشــت و در باالتــر هــم نیــاز بــه خودشــکوفایی گذاشــته شــده بــود� بیــش 
از شــصت ســال بعــد، ایــن هــرم نیازهــا قدرتمندتریــن مــدل بــرای فهــم آنچــه بــرای 
ــا چــه  ــه آنه ــد ک ــح می ده ــده و توضی ــی مان ــی دار اســت باق ــدگان معن مصرف کنن
می کننــد و چــرا� برندهایــی مثــل »کریگ لیســت«، »زیــپ کار«، »زوپــا« یــا 
ــو ارضــا  ــرم مازل ــی ه ــه را در بخــش پایین ــای پای ــون« بســیاری از نیازه »وی کامی
می کننــد )آنهــا کمــک می کننــد مــا غــذا بخوریــم، مســکن مــا را تامیــن می کننــد، 
ــای  ــان، نیازه ــان زم ــا در هم ــر آن( ام ــد و نظای ــده دارن ــر عه ــا را ب ــل م حمل ونق
ــه  ــد� در مصــرف اشــتراکی، برعکــس برندهــای مربــوط ب باالتــر مــا را در نظــر دارن

»من« در ابرمصرف گرایی، روابط بر پایة »ما« ساخته می شوند� 
برندهــا در عیــن اینکــه ذهــن مــا را دســتکاری می کننــد تــا بــا متصــل شــدن 
بــه کارزارهــای تبلیغاتــی چیزهــای بیشــتر و بیشــتری بخواهیــم و نیازهــا و 
ــد کــه ارزش هــا و  ــا را وادارن انگیزه هــای انســانی را تعمیــق می کننــد، می تواننــد م
ــن  ــم� ای ــتراکی بخواهی ــرف اش ــه مص ــوردن ب ــد خ ــا پیون ــری را ب ــای پایدارت مزای
ارزش هــا شــامل روابــط، احتــرام، حمایــت، مهــارت، خوشــبختی و عــادات، فضــا و 
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ــن«  ــس واگ ــل« و »فولک ــال »اپ ــا در دام امث ــتند� م ــازه هس ــای ت ــی زمان ه حت
ــس و  ــه نف ــکای ب ــه ات ــد ک ــک می کنن ــا کم ــه م ــا ب ــن برنده ــون ای ــم چ می افتی
هویــت بــرای خــود ایجــاد کنیــم� امــروزه مــا بــه همیــن دالیــل درگیــر برندهــای 
ــاً از  ــه صرف ــق تعامــل و جامعــه، ن ــا از طری نوظهــور مصــرف اشــتراکی هســتیم؛ ام
طریــق خریــد کــردن� مصــرف اشــتراکی کمــک می کنــد بــه »خــود اجتماعی«مــان 
خــوراک برســانیم� ایــن اصطالحــی اســت کــه مریلیــن بروئــر، روان شــناس اجتماعــی 
ــه در جســتجوی  ــا ک ــه بخشــی از م ــرده و ب ــداع ک ــو، اب ــی اوهای در دانشــگاه ایالت

ارتباط برقرار کردن با دیگران و تعلق به یک جامعه هستیم اشاره دارد� 
حتــی برندهایــی کــه دارای مصرف کننــدگان عظیمــی هســتند، مثــل »نایکــی« 
ــه  ــوالت ب ــان از محص ــود و تبلیغات ش ــز خ ــه تمرک ــردن نقط ــا ک ــال جابه ج در ح
ســوی ســاختن جوامــع اشــتراکی هســتند� »نایکــی« نســبت بــه 10 ســال پیــش، 
ــتفاده از  ــا اس ــش ب ــت از محصوالت ــود و حمای ــنتی خ ــات س ــارج تبلیغ ــزان مخ می
ــوض، روی  ــد در ع ــن برن ــتاره های مشــهور را 55 درصــد کاهــش داده اســت� ای س
مراکــز اجتماعــی مجــازی مثــل »نایکی پــالس« ســرمایه گذاری کــرده اســت� ایــن 
رســانة اجتماعــی کــه بــا همــکاری شــرکت »اپــل« درســت شــده، جایــی اســت کــه 
ــی  ــد و مســیرهای دو را معرف ــا پســت می گذارن ــان آنج ــر جه ــدگان در سرتاس دون
ــد و  ــویق می کنن ــر را تش ــد، یکدیگ ــود را می گذارن ــیرهای خ ــة مس ــد، نقش می کنن
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــت رس ــود در جه ــرفت های خ ــد، پیش ــاوره می دهن ــم مش ــه ه ب
ــا  یکدیگــر را رصــد می کننــد، موســیقی هنــگام دویــدن را بارگــذاری می کننــد و ب
دیگــر دونــدگان برنامــه می گذارنــد تــا در دنیــای واقعــی همدیگــر را ببیننــد� مســلما 
»نایکی پــالس« از بســیاری جنبه هــا، یــک فضــای مشــترک اجتماعــی اســت و یــک 
ــی از عمــل  ــش و آگاه ــرای دان ــزی ب ــه مرک ــرادی اســت ک ــة اشــتراکی از اف جامع
دویــدن را ایجــاد می کننــد� شــرکت »نایکــی« تــا انتهــای ســال 2009 بیــش از 1/2 
میلیــون دونــده را کــه روی هم رفتــه بیــش از 240 میلیــون کیلومتــر دویده انــد دور 
هــم جمــع کــرده اســت� همان طــور کــه رییــس برنــد »نایکــی«، چارلــی دنســون، 
در ســخنرانی اخیــر خــود بــرای ســرمایه گذاران توصیــف کــرده، »مصرف کننــدگان 
می خواهنــد بخشــی از یــک جامعــه باشــند، چــه ایــن جامعــه یــک جامعــة دیجیتــال 
باشــد چــه یــک جامعــة مجــازی چــه یــک جامعــة فیزیکــی� آنهــا می خواهنــد ایــن 
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احســاس را داشــته باشــند کــه بخشــی از چیــزی هســتند� آنهــا می خواهنــد بــا هــم 
درگیر باشند�«

ــتری  ــال بیش ــد احتم ــارکت می کنن ــالس« مش ــه در »نایکی پ ــانی ک ــه، کس بل
دارد کــه محصــوالت »نایکــی« را بخرنــد )بایــد اذعــان کــرد کــه تخمیــن زده شــده 
40 درصــد اعضــای ایــن جامعــه کــه قبــال محصــول »نایکــی« نداشــته  بودنــد، در 
نهایــت یکــی از محصــوالت ایــن شــرکت را خریده انــد( امــا آنچــه بــرای رشــد مصرف 
اشــتراکی حیاتــی اســت، ایــن اســت کــه مــا رفتــن بــه فراتــر از دورانــی هســتیم کــه 
ــی  ــای ورزش ــا کفش ه ــرت ها ی ــی« روی تی ش ــوی »نایک ــا لوگ ــا ب ــان را تنه خودم
ــق  ــه آن ملح ــه ب ــزی ک ــا چی ــود را ب ــا خ ــروزه م ــم� ام ــف می کردی ــود تعری خ
می شــویم - در ایــن مثــال، بزرگ تریــن باشــگاه دونــدگان جهــان - ارائــه می کنیــم 
ــوند  ــناخته می ش ــی ش ــروزه پدیده های ــا ام ــم� برنده ــان می دهی ــران نش ــه دیگ و ب
کــه بایــد بــه مــا تجربیــات جدیــد را عرضــه کننــد، نــه فقــط محصوالتــی تــازه را� و 
ــدة  ــک تولیدکنن ــی«، ی ــرکت »نایک ــه ش ــوط ب ــری مرب ــی« ام ــد »نایک ــاال برن ح
پوشــاک ورزشــی، نیســت بلکــه بیشــتر چیــزی مربــوط بــه شــما، یــک ورزشــکار، 
ــان  ــد در اختیارت ــه آن برن ــهیالتی ک ــق تس ــود را از طری ــای خ ــا نیازه ــت ت اس
ســوی  بــه  کــردن  حرکــت  حــال  در  قــدرت  کنیــد�  بــرآورده  می گــذارد، 
مصرف کننــدگان اســت� ایــن پویایــی بــرای مصــرف اشــتراکی امــری حیاتــی اســت 
ــم  ــه تصمی ــم ب ــروع کنی ــم ش ــا می توانی ــه م ــت ک ــن اس ــی ای ــه معن ــه ب ــرا ک چ
گرفتــن دربــارة اینکــه چــه محصــوالت و خدماتــی دارای اهمیــت هســتند و کــدام 

یک اهمیتی ندارند� 
نقــش برندهــا بســیار فراتــر چیــزی اســت کــه بتوانیــم بگوییــم در جهــان مصرف 
ــا آن ســاخته می شــوند و  ــا طریقــه ای کــه برندهــا ب ــد، ام اشــتراکی از بیــن رفته ان
ــور  ــای نوظه ــیاری از برنده ــه بس ــیری ک ــت� مس ــرده اس ــر ک ــد تغیی رواج می یابن
ــواده  مصــرف اشــتراکی آن را دنبــال می کننــد، مشــابه نام هایــی اســت کــه در خان
ــد، مثــل »فلیکــر«، »اســکایپ« و  ــه گــوش مــا خورده ان وب 2/0 بســیاری از آنهــا ب
»فیس بــوک«� ایــن برندهــا بــر پایــة قدرتمنــد ســاختن جوامــع بنــا شــده اند )اغلــب 
ــدای  ــدن ص ــنیده ش ــازة ش ــه اج ــی ک ــوان پلتفرم ــه عن ــت ب ــتفاده از اینترن ــا اس ب
مصرف کننــدگان را می دهــد( و اســتقبال می کنــد از وضعیتــی کــه در آن بــر 
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عهدة جوامع است که برندها را بسازند، نه کارزارهای تبلیغاتی�
ــدازی شــد� در عــرض دو ســال بیــش از  »اســکایپ« در اوت ســال 2003 راه ان
100 میلیــون کاربــر در ایــن شــبکه حســاب کاربــری داشــتند� تــا آخــر ســال 2008، 
ــزار  ــا اب ــردم ب ــرد و م ــدا ک ــر دســت پی ــون کارب ــورد 405 میلی ــه رک »اســکایپ« ب
»اســکایپ اوت« آن بیــش از 2/6 میلیــارد دقیقــه مکالمــه انجــام داده بودنــد� حتــی 
یــک دالر هــم خــرج کارزارهــای تبلیغاتــی ســنتی و گران قیمــت نشــد� صدهــا هــزار 
نفــر از کاربــران اولیــه، ایــن برنــد را از طریــق بحــث دربــارة خدمــات جدیــدی کــه 
»ُوآی پــی« نامیــده می شــد رواج دادنــد، تــا جایــی کــه شــما ممکــن اســت کســانی 
ــی،  ــگان وبالگ نویس ــات رای ــه از خدم ــید ک ــده باش ــان دی ــه از جه ــر نقط را در ه
»فیس بــوک« یــا میزگردهــای اینترنتــی اســتفاده می کننــد� »اســکایپ« بــه 
ــارف  ــرای مص ــد از آن ب ــران می توانن ــی کارب ــه راحت ــه ب ــواردی ک ــتفاده از م اس
ــی  ــرال شــدن( خــود را خیل ــد، اشــاعه ویروســی )وای شــخصی خــود اســتفاده کنن
ــرای وب ســایت های  ــن مــوارد دکمــه »اســکایپ« ب ســاده کــرده اســت� یکــی از ای
شــخصی اســت� لغــت »اســکایپ کــردن« در عــرض چنــد ســال تقریبــا بــه انــدازة 
لغــت »گــوگل کــردن« مــورد اســتفادة مــردم قــرار گرفتــه اســت� اثــر شــبکه نیــز در 
اینجــا عمــل کــرده و تاثیرگــذار بــوده اســت� بــا در نظــر گرفتــن اینکــه هــر کاربــر 
»اســکایپ« می توانــد بــا هــر کاربــر »اســکایپ« دیگــر تمــاس بگیــرد، کســانی کــه 
در اوایــل کار ایــن شــبکه بــه آن پیوســته بودنــد بــه نفع شــان بــود کــه دوســتان و 
خویشــاوندان خــود را ترغیــب کننــد کــه وارد »اســکایپ« شــوند، بــه جــای اینکــه 
وارد »وونیــج« یــا »گوتــوکال« یــا هــر خدمــات مشــابه دیگــری شــوند� امــا آگاهــی از 
ــاس  ــردم احس ــون م ــرد چ ــد ک ــادی رش ــرعت زی ــا س ــان اول ب ــکایپ« از هم »اس
ــه  ــتند ب ــورا می خواس ــد و ف ــف کرده ان ــمند را کش ــد و ارزش ــزی جدی ــد چی کردن
وســیلة آن بــا دیگــران صحبــت کننــد� ایــن وضعیــت بــرای مصــرف اشــتراکی نیــز 

صادق است� 

مبلغان برند
ــی  ــی پدیده های ــی تلویزیون ــای تبلیغات ــرق و کارزاره ــات پرزرق وب ــر تبلیغ اگ
متعلــق بــه مصــرف در قــرن بیســتم بودنــد، امــروزه بایــد گفــت کــه وضعیــت عــوض 
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شــده اســت� یــک مصرف کننــدة معمولــی بریتانیایــی کــه در جســتجوی وامــی بــود 
ــش  ــی از جنب ــرد، بخش ــش بگی ــتن خودروی ــرو گذاش ــوض گ ــد در ع ــه بتوان ک
برندســازی شــخص بــه شــخص و چهــره بــه چهــره اســت کــه در مصــرف اشــتراکی 
ــپ  ــایت YouTube�com تای ــا« را در وب س ــه »زوپ ــما کلم ــر ش ــود� اگ ــام می ش انج
کنیــد، بــه کســی برخواهیــد خــورد کــه در خانــة خــود نشســته و توضیــح می دهــد 
کــه وامــی 4 هــزار پونــدی را احتیــاج داده و می خواســته در قبــال آن، ماشــینش را 
ــک  ــن وام را از ی ــته ای ــه می خواس ــد ک ــرح می ده ــخص ش ــن ش ــذارد� ای ــرو بگ گ
ــورده و در  ــا« برخ ــایت »زوپ ــه وب س ــان ب ــان زم ــا هم ــد، ام ــک درخواســت کن بان
عــرض ســه دقیقــه و بــا اســتفادة از یــک لپ تــاپ و مــودم، خیلــی ســاده، عضــوی 
ــة شــخصی  ــوب« گذاشــته، تجرب ــه در »یوتی ــا« شــده اســت� در فیلمــی ک از »زوپ
ــن را شــرح می دهــد و دیگــران را هــم تشــویق  ــرض گرفت ــوع ق ــن ن خــودش از ای
ــا فضــای شــخصی و  ــدون بودجــة تبلیغــات و ب ــد� او ب ــه آن بپیوندن می کنــد کــه ب
قابل اعتمــادی کــه هیــچ موسســة تبلیغاتــی ای نمی توانســت درســت کنــد، هــزاران 
پیــام دریافــت کــرد و بســیاری از افــراد را جــذب »زوپــا« کــرد� ایــن ویدیــو را یــک 
مبلــغ پرشــور گذاشــته اســت کــه بــا محصــوالت، خدمــات یــا سیســتم های جدیــد 
ــا رســدین  درگیــر اســت و تــالش می کنــد آن را در سراســر جهــان رواج دهــد و ت
ــوع  ــادی و تن ــل زی ــه دلی ــد ب ــم بخواهن ــران ه ــر کارب ــه دیگ ــه نقطــه اساســی ک ب
ــد  ــاب جدی ــن در کت ــک کلم ــذارد� اری ــر می گ ــوند تاثی ــق ش ــه آن محل ــتفاده ب اس
ــرا  ــه چ ــازد ک ــته می س ــه را برجس ــن نکت ــی« ای ــاد اجتماع ــام »اقتص ــه ن ــود ب خ
ــرای  ــا« تعریــف می کنــد، ب ــوی یوتیــوب از »زوپ ــرد کــه ت کســانی مثــل همیــن ف
برندهــا ایــن همــه اهمیــت دارد� تنهــا 14 درصــد مــردم بــه آگهی هــا اعتمــاد دارنــد 
ــن  ــراد مطمئ ــخصی اف ــای ش ــه توصیه ه ــدگان ب ــد از مصرف کنن ــوز 78 درص و هن

هستند�
ــد«  ــع برن ــا »جوام ــد ت ــرج کرده ان ــا دالر خ ــرکت ها میلیارده ــال ها ش ــی س ط
ــه یــک محصــول یــا  ــر پایــة عشق شــان ب خــود را بســازند؛ گروهــی از افــراد کــه ب
خدمــات بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد� برندهایــی کــه موفــق شــده اند - مثــل »هارلــی 
ــدة حرکــت  ــه اســتقبال ای دیویدســون«، »ویرجیــن«، »اپــل« و »اســتارباکس« - ب
ــما  ــه ش ــزی ک ــوی چی ــه س ــد ب ــما آن را می خواهی ــه ش ــزی ک ــد از چی ــک برن ی
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عاشــقش هســتید و بــه ســوی چیــزی کــه شــما می توانــد در آن مشــارکت کنیــد 
رفته انــد� برعکــس، شکســت اغلــب نتیجــة آن دســته از ایــن جوامعــی بــوده کــه از 
یــک اســتراتژی یــا تاکتیــک مصنوعــی توســعه بــه وســیلة بخــش بازاریابــی اســتفاده 
کرده انــد، نــه توســعه بــه وســیلة خــود کاربــران� در ســال 2007، شــرکت 
ــد  ــرکت بودن ــتمر ش ــتری مس ــه مش ــجویانی را ک ــت« دانش ــی »تارگ خرده فروش
ــد در  ــان را ترغیــب کــرد کــه در ازای تحســین کــردن ایــن برن انتخــاب کــرد و آن
شــبکه هایی اجتماعــی مثــل »فیس بــوک« بــرای برخــی اجنــاس تخفیــف بگیرنــد، 
ــه  ــه دانشــجویان گفت ــا داده شــود� ب ــه آنه ــا هدیه هــای دیگــری ب ــا ســی دی ها ی ی
ــا  ــود »ایــن امــر بیــن خودشــان بمانــد«� متاســفانه ایــن کلــک بازاریابــی ب شــده ب
ــرکت  ــه ش ــد ک ــاس کردن ــجویان احس ــی از دانش ــد� برخ ــه ش ــه مواج ضدحمل
»تارگــت« اساســا از آنهــا خواســته اســت کــه در عــوض برخــی هدایــا دروغ بگوینــد� 
آنهــا در همــان صفحــه »فیس بــوک«ی کــه از آنــان خواســته شــده بــود از »تارگــت« 
ــت از  ــرا در نهای ــتند و ماج ــب نوش ــت مطل ــن درخواس ــارة ای ــد درب ــف کنن تعری

رسانه های جریان اصلی سردرآورد� 
امــا مثــل بســیاری از برندهــای عصــر وب 2/0، جامعــه درون دی ان ای برندهــای 
مصــرف اشــتراکی وجــود دارد و بنابرایــن بــه کاربــران نــه در مقــام مصرف کننــدگان 
بلکــه در مقــام اعضــا اشــاره می شــود� اعضــا از همــة آن مزایایــی بهره منــد 
ــت،  ــت، هوی ــد: موقعی ــت می کنن ــه اعضــا از باشــگاه های ســنتی دریاف می شــوند ک
عالیــق مشــترک و مالکیــت� وب ســایتی کــه بــرای »بایکســی«، سیســتم خدمــات 
ــی  ــا بایکس ــد »م ــالم می کن ــده اع ــی ش ــرال، طراح ــه در مونت ــتراک دوچرخ اش
هســتیم« و ایــن اعــالن بــا مانیفســتی دنبــال می شــود کــه می گویــد اعضایــش بــه 
چــه چیــزی معتقــد هســتند: »مــا بایکســی هســتیم چــون می دانیــم کــه بخشــی از 
ایــن راهــکار بــودن بدیــن معنی اســت کــه تغییــرات بــزرگ می توانــد از کوچک ترین 
کارهایــی کــه بــا هــم انجــام می شــوند ایجــاد شــوند� چــون مــا بــه گونــه ای متفــاوت 
ــی  ــا بایکس ــم� م ــزرگ را می بینی ــر ب ــا تصوی ــون م ــم� چ ــار می کنی ــر و رفت فک

هستیم�« جامعه برند است و یک برند متعلق به جامعه است� 
درســت مثــل هوادارانــی کــه وقتــی تیــم ورزشی شــان برنــده می شــود جشــن 
ــی  ــده اند، وقت ــد ش ــد قدرتمن ــک برن ــه ی ــتراکی ک ــع اش ــای جوام ــد، اعض می گیرن
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ــذارد  ــای می گ ــر ج ــورد ب ــک رک ــتند ی ــقش هس ــه عاش ــی ک ــا خدمات ــول ی محص
ــد  ــر بگیری ــپ کار« را در نظ ــد� »زی ــزار می کنن ــوش برگ ــن هایی خودج ــی جش حت
کــه یــک برنــد نوظهــور مصــرف اشــتراکی اســت و از پاییــن کار را شــروع کــرد و بــه 
ــن  ــرای هفتمی ــنی را ب ــتر«ها جش ــال 2007، »زیپس ــه س ــید� در 17 م ــاال رس ب
ــد�  ــپ کار« در ســالن شــهرداری در مرکــز منهتــن برگــزار کردن ــد »زی ســالگرد تول
دعوت نامــه ای کــه روی وب ســایت »یلــپ« )وب ســایتی بــرای پیشــنهاد رســتوران، 
ــپ کار  ــرد: »زی ــالم می ک ــود اع ــده ب ــته ش ــد( گذاش ــی و خری ــای تفریح برنامه ه
ــار  ــرای اولین ب ــه ب ــد� و آنچ ــد ش ــما متول ــوت ش ــاط خل ــا در حی ــت همین ج درس
یــک فکــر جالــب بــه نظــر می رســید، حــاال 25 هــزار عضــو در بوســتون و بیــش از 
ــد!  ــد کردن ــریع رش ــی س ــا خیل ــان دارد� اوه، آنه ــر جه ــو در سرتاس ــزار عض 90 ه
بنابرایــن بیــرون برویــد و ترانــة »تولــدت مبــارک« را بخوانیــد و یــک غــذای مجانــی 

بگیرید و مهارت های خود را در بازی های جشن تولد امتحان کنید�«
ــد�  ــرمایه گذاری می کنن ــه س ــتراکی از روز اول روی جامع ــرف اش ــای مص برنده
و برندهــای اشــتراکی بــه جــای صحبــت کــردن بــرای کاربــران، اول بــه آنهــا گــوش 
ــام  ــه انج ــة چندطرف ــک مکالم ــا ی ــد ت ــان می کنن ــپس تشویق ش ــد و س می دهن
ــران  ــا کارب ــه رابطــه ب ــن خاطــر مهــم اســت ک ــه ای ــن کار به خصــوص ب ــد� ای دهن
ــتقیما  ــد مس ــن نمی توان ــت، بنابرای ــخص اس ــه ش ــخص ب ــز و ش ــب غیرمتمرک اغل
کنتــرل شــود� »زیــپ کار« نمی توانــد مســیری را کــه یــک خــودرو طــی می کنــد و 
ــرکارت«  ــد� »بارت ــرل کن ــد را کنت ــرون می آی ــافر از آن بی ــک مس ــه ی ــیوه ای ک ش
نمی توانــد کیفیــت کاالهــا و خدماتــی را کــه مبادلــه می شــود کنتــرل کنــد� »ایــر 
بی ان بــی« نیــاز بــه ایــن دارد کــه کیفیــت بــاالی تجربیــات مســافران خــود را حفــظ 
کنــد چــون همان طــور کــه ِچســکی می گویــد، »همــه چیــز شــرکت مــا برندمــان 
اســت«� بنیان گــذاران »ایــر بی ان بــی« نقــش ایــن شــرکت را قدرتمندکننــدة 
ــه  ــا از از توصی ــدف آنه ــد� ه ــفر می دانن ــة س ــن تجرب ــاد بهتری ــرای ایج ــان ب میزب
ــا  ــد ت ــرکت می گذارن ــایت ش ــا روی وب س ــه میزبان ه ــی ک ــواع عکس های ــارة ان درب
ــان  ــه میزب ــی ک ــنهادهای کوچک ــا پیش ــد ت ــان می کنن ــه از خانه ش ــی ک توصیفات
ــن  ــش، ای ــا روی بال ــرگ نعن ــد آنهــا را انجــام دهــد، مثــل گذاشــتن یــک ب می توان
اســت کــه کاربــران - و بنابرایــن شــرکت - تــا بیشــترین انــدازة ممکــن خــوب بــه 



آنچه مال من است مال شماست190

نظر برسند�  
ــرف  ــادی را ص ــان زی ــتراکی زم ــرف اش ــوزة مص ــرکت های ح ــذاران ش بنیان گ
ــاس  ــر اس ــپس ب ــد و س ــود می کنن ــی خ ــران اصل ــی از کارب ــردن موج ــت ک درس
حرکتــی مســتمر، آنهــا را بــه دیگــر اعضــا معرفــی می کننــد� ثابــت شــده کــه ایــن 
روش در میــان برندهــای وب 2/0 روشــی موفقیت آمیــز اســت� وب ســایت »فلیکــر« 
ــن  ــد، یکــی از نمونه هــای ای ــة اشــتراک گذاری عکــس فعالیــت می کن کــه در زمین
روش اســت کــه بنیان گــذاران آن، در ابتــدای کار 24 ســاعته و در هفــت روز هفتــه، 
ــا یک یــک اعضــا صحبــت کننــد و آنهــا را ترغیــب کننــد کــه  ــد ب تــالش می کردن
وارد وب ســایت شــوند� آنهــا بــرای برندســازی اهمیــت زیــادی بــرای جامعــة کاربــران 

خود قائل هستند�

بگذار جریان ادامه یابد
ــی  ــق اتس ــا عاش ــک« و »م ــی«، »ایندی ای پابلی ــرزمین اتس ــایت های »س وب س
هســتیم« تنهــا برخــی از شــبکه های اجتماعــی بــرای کســانی اســت کــه بــه شــرکت 
ــرکت  ــن ش ــود ای ــیلة خ ــه وس ــایت ها ب ــن وب س ــد� ای ــق می ورزن ــی« عش »اتس
درســت نشــده و بــه وســیلة کارکنــان ایــن شــرکت مدیریــت نمی شــوند� وب ســایت 
ــک  ــِدر درســت شــده اســت؛ ی ــز کی ــیلة لی ــه وس ــا عاشــق اتســی هســتیم« ب »م
کارآمــوز بیست وهشت ســاله در یــک شــرکت حقوقــی در واشــنگتن� کیــدر در 
اوقــات فراغتــش جواهــر شیشــه ای طراحــی می کنــد� او می خواســت فضایــی 
اختصاصــی بــرای کاربــران »اتســی« بســازد تــا در آنجــا وبــالگ بنویســند، 
توصیه هایشــان را بــا هــم ردوبــدل کننــد، عکــس بــه اشــتراک بگذارنــد و فکرهــای 
خــود را بــرای فــروش در »اتســی« بنویســند� در ژانویــه ســال 2010، وب ســایت »مــا 
عاشــق اتســی هســتیم« بیــش از 8 هــزار و 460 عضــو داشــت کــه توصیه هایــی را 
دربــارة هــر چیــزی، از شــیوة جســتجو کــردن در موتورهــای جســتجو تــا روش هــای 
بازاریابــی بــرای کاال، را در آن بــه اشــتراک گذاشــته بودنــد� راب کالیــن، مدیرعامــل 
ــح  ــال« توضی ــتریت ژورن ــة »وال اس ــر روزنام ــب اخی ــی از مطال ــی«، در یک »اتس
ــه  ــم، بلک ــرل کن ــا را کنت ــات اعض ــه مکالم ــدارم ک ــه ای ن ــن عالق ــد: »م می ده
عالقه منــدم فقــط بــه آنهــا فضــای شــخصی بیشــتری داده شــود تــا بتواننــد بــا هــم 
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مکالمــه داشــته باشــند�« کاربــران می خواهنــد در برندهایــی کــه انتخــاب می کننــد 
ــرکت های  ــد، ش ــاق رخ ده ــن اتف ــه چنی ــرای اینک ــند� ب ــته باش ــان داش آزادی بی
ــراد را  ــال اف ــور فع ــه ط ــد، ب ــه یاب ــان ادام ــک جری ــه ی ــد ک ــد بگذارن ــتراکی بای اش
تشــویق کننــد کــه ویدیوهایــی را کــه در خانــه درســت کرده انــد منتشــر کننــد و 
میزگردهایــی را برگــزار کننــد بــرای اینکــه چطــور بــا هــم کار کننــد، فکرهایشــان را 
بــه اشــتراک بگذارنــد و ابــراز نارضایتــی کننــد� آنهــا نمی تواننــد انتخــاب کننــد کــه 
چــه چیزهایــی گســترش پیــدا کنــد یــا نمی تواننــد ســعی کننــد کــه روش هایــی را 

که حامیان آنها برای حمایت به کار می کنند، کنترل کنند� 
ــا  ــر ب ــی اگ ــد« حت ــه »گــپ بزنی ــد ک ــا« اعضــای خــود را تشــویق می کن »زوپ
چیزهایــی کــه آن اعضــا عرضــه می کننــد هیــچ کاری نشــود کــرد� پســت هایی کــه 
ــت؛ از  ــوع اس ــیار متن ــود بس ــته می ش ــا« نوش ــة »زوپ ــات جامع ــوی اعالن روی تابل

برنامة بازی های تنیس تا اصول جامعه شناسی تا امور مالی�
ــه یکدیگــر  ــه اینکــه ســطح مشــارکت چقــدر باشــد و چطــور اعضــا ب بســته ب
کمــک کننــد، میــزان تاثیرگــذاری آنهــا تعییــن می شــود� در دســامبر ســال 2009، 
کســی بــا نــام کاربــری »کلودبریــک« مطلبــی در جامعــة کاربــران »زوپــا« گذاشــته 
ــزار  ــرض 75 ه ــک ق ــد ی ــور می توان ــه چط ــود ک ــرده ب ــرح ک ــئوالی را ط ــود و س ب
پونــدی را تســویه کنــد� ایــن ســئوال در حــدود 46 هــزار پاســخ دریافــت کــرده بــود 
ــام  ــا ن ــا ب ــی از آنه ــد و یک ــرده بودن ــی ک ــرد را راهنمای ــران آن ف ــی از کارب و خیل
کاربــری »اندلــوز« نیــز گفتــه بــود کــه چــون »زوپــا« مربــوط بــه وام هــای زیــر 15 
هــزار پونــد اســت، اصــال بــه جــای اشــتباهی مراجعــه کــرده اســت� گیلــز انــدروز، 
مدیرعامــل »زوپــا«، اشــاره می کنــد کــه ایــن نــوع از تبــادل نظرهــا عامــل کلیــدی 
ــا  ــود زوپ ــه ش ــه گفت ــن ک ــد: »همی ــح می ده ــت� او توضی ــرکتش اس ــت ش موفقی
مربــوط بــه امــور مالــی زیــر 15 هــزار پونــدی اســت و نــه 75 هــزار پونــدی، کاری 
اســت در مســیر معرفــی شــرکت و اینکــه یــک نفــر خیلــی مودبانــه نقــش مشــاور 
ــرای مــن  ــه فــرد بگویــد موفــق باشــید، ب ــازی کنــد و در انتهــا هــم ب شــرکت را ب
ــی از  ــش یک ــوز« در نق ــری »اندل ــام کارب ــا ن ــردی ب ــت�« ف ــش اس ــی لذت بخ خیل
اعضــای گــروه کاری »زوپــا« ظاهــر شــده بــود و بایــد گفــت کــه او و دیگــر اعضــای 
ــمی  ــان رس ــی از کارکن ــون یک ــتند چ ــتری هس ــار بیش ــرکت دارای اعتب ــن ش ای
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شــرکت نیســتند� مبلغــان برنــد می تواننــد نقشــی مهــم بــرای برندهــا بــازی کننــد، 
ــدروز می گویــد  ــرای ایــن کار داده شــود� ان ــه آنهــا خودمختــاری و فضایــی ب اگــر ب
ــود  ــدی وج ــای مفی ــادی، چیزه ــب انتق ــر مطل ــت� در ه ــد اس ــاد مفی ــی »انتق حت

دارد«� 

برنِد بدون برند
یــک جامعــة اشــتراکی درخشــان از مبلغــان برنــد لزومــا نیــازی نــدارد بــه اینکــه 
مبلغانــش از زاویــة خیلــی عالــی یــا حتــی بــا نظــر مثبــت بــه یــک برنــد نــگاه کنند� 
ــگ«،  ــا«، »دی ــل »ویکی پدی ــای دوران وب 2.0 مث ــل بســیاری از برنده درســت مث
»پلنتــی آو فیــش« یــا »تامبلــر«، انــواع »برنــد بــدون برنــد« می توانــد بــه یــک برنــد 
ــد  ــری از یــک ضدبرن ــد کــه تصوی ــل شــود� »کریگ لیســت« را در نظــر بگیری تبدی
ــه در آن  ــی دارد ک ــوی اعالنات ــه تابل ــد، ن ــی می کن ــه بازاریاب ــن شــرکت ن اســت� ای
کارکردهایــش نوشــته شــده باشــد، نــه هیــچ نــوع لوگــو، نمــاد، فونتــی اختصاصــی 
یــا شــعاری دارد� نــام ایــن شــرکت کــه یــک عبــارت اســت، ترکیبــی اســت از نــام 
موســس آن )کریــگ نیومــارک( و آنچــه کــه هســت )یــک لیســت(� از نظــر طراحــی، 
خــود وب ســایت ایــن شــرکت بــا یک شــاهکار بصــری فاصلــة خیلــی زیــادی دارد� در 
نــگاه اول، ایــن وب ســایت مثــل یــک پنجــره خریــد شــلوغ، گیج کننــده و درهم برهــم 
ــتاندارد  ــوند، اس ــر می ش ــی ظاه ــی اتفاق ــا در جاهای ــد� لینک ه ــر می رس ــه نظ ب
تایپوگرافــی یکســانی وجــود نــدارد، همــه چیــز بــه یکرنــگ اســت و هیــچ منــوی 
جهت یابــی ای وجــود نــدارد کــه شــما را بــه جایــی کــه بایــد برویــد یــا آنچــه کــه 
ــن  ــال 2006 ای ــال، در س ــن ح ــا ای ــد� و ب ــی کن ــد راهنمای ــام دهی ــد اول انج بای
شــرکت نامــزد جایــزة انتخــاب بهتریــن برنــد شــد و در رتبــه هفتمیــن برنــد محبوب 
ــا« و  ــتارباکس«، »ویکی پدی ــوگل«، »اس ــوب«، »گ ــل«، »یوتی ــد از »اپ ــان بع جه
ــرا  ــل »اوپ ــی مث ــای بزرگ ــت رقب ــت« توانس ــت� »کریگ لیس ــرار گرف ــت« ق »تارگ
وینفــری«، »آمــازون« و حتــی برنــد غــول »کوکاکــوال« را شکســت دهــد و از آنهــا 
ــرده و  ــی نک ــچ تالش ــری هی ــای بص ــرای جلوه ه ــه ب ــد ک ــک برن ــتد� ی ــر بایس باالت
ــت  ــن موقعی ــه ای ــا گذاشــته، چطــور ب ــر پ ــن برندســازی ســنتی را زی ــر قوانی دیگ

دست پیدا می کند؟
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ــل  ــی مث ــد لخــت و خشــک و خال ــک برن ــردم عاشــق ی ــه م ــی ک ــی دالیل یک
ــا نشــده  ــد روی هیچ چیــزی بن ــن برن ــن اســت کــه ای »کریگ لیســت« هســتند، ای
جــز مفیــد بــودن بــرای کاربــر� در جهانی کــه پــر از عالمت و شــعار و برجسته ســازی 
ــد�  ــدا کرده ان ــا و آن را پی ــاره احی ــودن را دوب ــردی ب ــران کارب ــت، کارب ــا اس برنده
»کریگ لیســت« درســت مثــل »ســواپ تری«، »کــوچ ســرفینگ«، »ای بــی«، 
ــری ســایکل«،  ــه( و »ف ــرای اشــتراک گذاری در محل ــک وب ســایت ب ــالک« )ی »آرب
ــر  ــد ب ــه بتوان ــرده ک ــز ک ــه ای تمرک ــای فایده باوران ــه روی روش ه ــور عامدان ــه ط ب
ــد و  ــازگار کن ــود را س ــد، خ ــد کن ــریع رش ــد س ــران می خواهن ــه کارب ــاس آنچ اس
ارتقــاء بخشــد� ایــن برندهــای فایده بــاور و متمرکــز روی ســودمندی، نوعــی همدلــی 
و طرفــداری احساســی و وفــاداری را ایجــاد می کننــد� کافــی اســت شــما بــه بخشــی 
از وب ســایت »کریگ لیســت« بــا عنــوان »آنچــه مــردم بــه مــا می گوینــد« نگاهــی 
بیندازیــد تــا احســاس تعلــق خاطــر احساســی کاربــران را بــه جامعــه ای کــه دارنــد 
ــه  ــه ب ــی ک ــن از وقت ــد: »م ــش می نویس ــن بخ ــران در ای ــی از کارب ــد� یک دریابی
منطقــة خلیــج سانفرانسیســکو آمــده ام، همــه نیازهایــم را بــا کریگ لیســت برطــرف 
می کنــم� افــراد مــرا بــرای کارهایــی کــه بایــد بکنــم در ایــن وب ســایت راهنمایــی 
ــن  ــه ای ــال ب ــم� اص ــک می کن ــت را چ ــار کریگ لیس ــن ب ــر روز چندی ــد� ه می کنن

وب سایت معتاد شده ام�«
ــول  ــنت معم ــه از س ــت« ک ــل »کریگ لیس ــرکت هایی مث ــه ش ــردم ب ــی م وقت
ــگاه می کننــد، ممکــن اســت ایــن ذهنیــت در آنهــا شــکل  ــد ن برنــد طفــره می رون
بگیــرد کــه بــه آن برنــد توجهــی نشــده یــا مدیریــت بــر آن اعمــال نشــده اســت� امــا 
ــاده  ــن س ــا این چنی ــد ت ــد ســفت و ســختی دارن ــه قواع ــاز ب ــا نی ــع، نابرنده در واق
ــن  ــذاران ای ــوال بنیان گ ــد� معم ــظ کنن ــود را حف ــی خ ــر اصل ــد و فک ــی بمانن باق
ــام  ــة انج ــه وظیف ــه جامع ــوند ک ــی می ش ــداران بزرگ ــه پاس ــل ب ــرکت ها تبدی ش
ــذار  ــا واگ ــه آنه ــد را ب ــر و شــهرت برن ــرای حفاظــت از تصوی ــای درســت را ب کاره
ــغ  ــرای تبلی ــرفانه ب ــای مس ــت هزینه ه ــازة پرداخ ــارک اج ــگ نیوم ــد� کری می کن
وب ســایت خــود را نخواهــد داد و زیــر بــار پیشــنهادهای مکــرر کســانی کــه بیــرون 
ــای  ــارک روزه ــی رود� نیوم ــایت نم ــود طراحــی وب س ــارة بهب ــود نشســته اند درب گ
خــود را صــرف مراقبــت از حســن شــهرت وب ســایت خــود علیــه موضوعــات مربــوط 
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ــد� او  ــی می کن ــالت اینترنت ــته و حم ــای ناخواس ــال پیام ه ــرداری، ارس ــه کالهب ب
ــه شــود،  ــه وب ســایتش اضاف ــی ب ــای اضاف ــا گزینه ه ــد قســمت ها ی اجــازه نمی ده
مگــر اینکــه تعــداد قابل توجهــی از اعضــا آن را درخواســت کننــد� به خصــوص، او در 
منظــر عمومــی فروختــن وب ســایت را کــه کاری علیــه وفــاداری جامعــة آن اســت 

نمی پذیرد� 
بســیاری از نمونه هــای مصــرف اشــتراکی، چــه نیــاز درون بیــل بــه راحت شــدن 
از شــّر تختخــواب بزرگــش باشــد، چــه میــل گــرگ بــوزل بــرای معاوضه کتــاب »کد 
ــرای  ــه ب ــردن جعب ــدا ک ــه پی ــرو ب ــی مت ــاج مارت ــه احتی ــد، چ ــی« باش داوینچ
اسباب کشــی، چــه آرزوی کیســی فنتــون بــرای یافتــن جایــی کــه بتوانــد بــا یــک 
آدم محلــی ســر کنــد، همــة ایــن نمونه هــا از نیازهــای واقعــی سرچشــمه می گیرنــد� 
چــون ایــن شــور و اشــتیاق ها اصیــل و واقعــی هســتند و در محصــول یــا خدمــات 
ــب وکارها  ــن کس ــه ای ــودن آنچ ــز ب ــا هوس انگی ــتن ی ــده اند، ارتباط داش ــزوج ش مم
ارائــه می کنــد، نیــازی بــه ســاخته شــدن یــا دســتکاری شــدن بــه وســیلة تبلیغــات 
ــرمایه های  ــرمایه گذار س ــون، س ــرد ویلس ــه ف ــور ک ــد� همان ط ــمندانه ندارن هوش
ــر«(،  ــی« و »توییت ــرکت های »اتس ــال ش ــه امث ــرمایه گذاری اولی ــک پذیر )و س ریس
می گویــد، »آخراالمــر، بســیاری از ایــن برندهــای جدیــد بــر پایــة مصــرف اشــتراکی 
مثــل »میــت آپ« صرفــا ابــزار هســتند ��� امــا آنهــا ابــزاری بــا یــک روح و ماموریــت 
و شــعار وحدت بخــش هســتند و بــه همیــن یــک دلیــل اســت کــه آنهــا بــه رشــد و 

نمو خود ادامه می دهند«�
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10
تکامل مصرف اشتراکی

همــة مــا بــا شــکل هایی کــه بــرای نظریــة بــزرگ تکامــل از میمــون انســان نما 
ــة  ــک گون ــر، ی ــن تصاوی ــپ ای ــای چ ــناییم� در انته ــده آش ــیده ش ــان کش ــا انس ت
ــه انســان  ــا کمــر قوزکــرده وجــود دارد کــه یــک میمــون شــبیه ب پلیوپیتکــوس ب
ــه  ــان اولی ــة انس ــک گون ــز ی ــی نی ــیر تکامل ــن س ــت ای ــای راس ــت� در انته اس
راســت قامت کشــیده شــده اســت� و در میــان ایــن دو ســر طیــف، معمــوال ســیزده 
گونــه اســت کــه به تدریــج تکامــل یافتــه اســت و نشــان می دهــد کــه چطــور یــک 
گونــة جانــوری در خــالل 2/3 میلیــون ســال پیشــرفت کــرده و بــه انســان تبدیــل 
شــده اســت� ایــن تصاویــر در بســیاری از کالس هــای درس سرتاســر جهــان نصــب 
شــده اســت، نــه فقــط بــه ایــن خاطــر کــه حــاوی نــکات آموزشــی اســت بلکــه بــه 
ــون  ــه میم ــی اینک ــی یعن ــر تدریج ــت� تغیی ــش اس ــه آرامش بخ ــل ک ــن دلی ای
انســان نما یــک روز در قالــب انســان چشــم از خــواب بــاز نکــرده و خــود را لخــت و 
مــات و متحیــر نیافتــه اســت� ایــن نظریــة تســکین دهندة تکامــل تدریجــی تــا ســال 
ــر  ــه نام هــای دکت ــی کــه دو دیرینه شــناس ب ــا زمان 1972 وجــود داشــت، یعنــی ت
ــخ  ــوزه تاری ــدرج از م ــز ال ــر نایل ــاروارد و دکت ــگاه ه ــد از دانش ــی گول ــتیون ج اس
طبیعــی آمریــکا ثابــت کردنــد کــه فســیل های ثبت شــده نشــان می دهنــد تکامــل 
ــادل  ــة »تع ــوان نظری ــا عن ــه ب ــن نظری ــاده اســت� ای ــاق افت ــادی اتف ــتاب زی ــا ش ب
ــش و  ــع کش ــه منب ــرده و ب ــدا ک ــه پی ــروز ادام ــا ام ــده و ت ــناخته ش ــه ای« ش نقط
ــردازان  ــزد نظریه پ ــدازه ن ــه همــان ان ــزد دانشــمندان، بلکــه ب ــه فقــط ن جذابیــت ن
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مدیریــت کســب وکار و فیلســوفان تبدیــل شــده اســت� ایــن نظریــه می گویــد کــه 
اکثــر گونه هــای جانــوری تغییــرات تکاملــی خالــص اندکــی در تاریــخ زمین شناســی 
خــود نشــان می دهنــد و تغییــر تکاملــی عظیــم منحصــر بــه زمانــی اســت کــه یــک 
گونــة جانــوری بــه دو گونــة مجــزا شاخه شــاخه می شــود� ایــن نظریــه )کــه در واقــع 
ــدا  ــرار دارد( توضیــح می دهــد کــه پی ــن ق ــة تحــول تدریجــی داروی ــر نظری در براب
ــر  ــا یکدیگ ــداران ب ــاوندی جان ــدة خویش ــط، نفی کنن ــد واس ــیل های ح ــدن فس نش

نیست�
دشــوار نیســت احســاس کنیــم کــه در پنجــاه ســال اخیــر، مــا در حــال زندگــی 
کــردن در یــک جهــان پــر از »تعــادل نقطــه ای« هســتیم� بــه نظــر می رســد هــر روز 
ــر  ــبه تغیی ــا یک ش ــه دنی ــم ک ــاس می کنی ــویم و احس ــدار می ش ــواب بی ــا از خ م
کــرده و هــر شــب بــه خــواب می رویــم بــا ایــن ســئوال کــه جهــان فــردا بــرای مــا 
چــه چیــزی بــه ارمغــان خواهــد آورد� تنهــا چنــد ســده قبل تــر، یکــی از مهم تریــن 
ــا  ــا صــد ســال طــول کشــید ت ــی - تقریب ــالب صنعت ــا - انق ــه م ــای زمان انقالب ه
ریشــه بگیــرد� اصطــالح »انقــالب صنعتــی« اولیــن بــار در یــک نامــه کــه بــه وســیلة 
کاردار فرانســوی، لویــی گیــوم اُتــو، نوشــته شــده بــود در 6 ژوئیــه ســال 1799 بــه 
ــد  ــا 90 ســال بعــد کــه آرنول ــن مفهــوم عمومیــت نیافــت ت ــا ای ــرده شــد� ام کار ب
توینبــی، یــک مــورخ اقتصــادی انگلیســی، شــروع بــه ارائــه جزییاتــی روشــن کــرد 
ــخ  ــزرگ را در تاری ــک نقطــه عطــف ب ــه چطــور سیســتم اقتصــادی ی ــارة اینک درب
ــای زندگــی  ــا روی همــة جنبه ه ــن نقطــه عطــف تقریب ــد خــود ســاخته و ای جدی

روزمرة ما اثر گذاشته است�
ــا را تغییــر می دهنــد،  امــروزه، پیشــرفت های فنــی و اجتماعــی کــه زندگــی م
ــمار رخ  ــال انگشت ش ــد س ــی چن ــد، ط ــاق نیفتن ــاه اتف ــد م ــرض چن ــر در ع اگ
ــه در  ــی ک ــتید وقت ــی داش ــاس خوب ــه احس ــد چ ــاد می آوری ــه ی ــا ب ــد� آی می دهن
خــودروی خــود یــک تلفــن داشــتید؟ آیــا خیلــی لذت بخــش بــود زمانــی کــه اولیــن 
»آی پــاد« بــه بــازار آمــد و می توانســتید هــزاران آهنــگ را در جیــب خــود داشــته 
ــادگاری از دوران  ــه ی ــوط ب ــودرو مرب ــل خ ــن داخ ــک تلف ــاال ی ــوب، ح ــید؟ خ باش
گذشــته اســت و »آی پــاد« همــان »آی فــون« شــما اســت بــا ظرفیــت ذخیــره بیــش 
از هفــت هــزار آهنــگ و بیــش از 100 هــزار اپلیکیشــن دیگــر� فقــط پنجــاه ســال 
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پیــش هیــچ اثــری از اینترنــت در میــان مــردم نبــود� مــا فکــر می کردیــم ایــن نــوع 
ــا بهتــر� کلیفــورد اســتول در  ــون اســت ام ــه تلویزی از »وب« یــک چیــزی شــبیه ب
ــاف  ــای خیال ب ــک« در ســال 1995 نوشــت: »آدم ه ــة »نیوزوی ــه در مجل ــک مقال ی
درس  و کالس هــای  تعاملــی  کتابخانه هــای  مخابــرات،  کارگــران  از  آینــده ای 
ــع  ــی و جوام ــهرهای الکترونیک ــات در ش ــا از مالق ــد� آنه ــانه ای را می بینن چندرس
مجــازی ســخن می گوینــد� تجــارت و کســب وکار از دفاتــر و مال هــا بــه شــبکه ها و 
مودم هــا تغییــر جــا خواهنــد داد�« مــا به ســادگی نمی توانســتیم شــیوه ای را تصــور 
ــه  ــی را ک ــر داد و فرصت های ــا را تغیی ــای م ــا آن، زندگی ه ــت ب ــه اینترن ــم ک کنی

برای ما خلق کرد� 
ــرای تشــریح ایــن ابَرتکامــل - کــه مصــرف اشــتراکی نیــز بخشــی از آن اســت -  ب
ــر دادن  ــه در حــال تغیی ــم ک ــگاه کنی ــای ارتباطــی ن ــی از پلتفرم ه ــه طیف ــم ب می توانی
ــا  ــد ت ــازه می دهن ــا اج ــه م ــراه ب ــن هم ــن آوری تلف ــت و ف ــتند� اینترن ــا هس ــای م دنی
جایــی حرکــت کنیــم کــه در زمــان واقعــی بــه خودآگاهــی و قابلیــت تشــخیص برســیم 
و همچنیــن بتوانیــم در زمــان واقعــی کارهایمــان را گســترش دهیــم و رشــد کنیــم� در 
عیــن حــال کــه افــراد فعالیت هــای روزمــرة خــود را از طریــق »توییتــر« یــا »فیس بــوک« 
انعــکاس می دهنــد و گــزارش می کننــد - و در عــوض، در انعــکاس، تقلیــد، ویرایــش و 
انتشــار محتواهــای دیگــر نیــز همــکاری می کننــد - جامعــه فراینــد پیوســته و مســتمر 
خــود را در انعــکاس و به کارگیــری از ایــن فعالیت هــا ادامــه می دهــد� مــا قــادر هســتیم 
روی چیزهــا اســم بگذاریــم و ایــن احســاس را داشــته باشــیم کــه بخشــی از یــک جنبش 
بزرگ تــر هســتیم� ایــن آگاهــی از تعلــق بــه جامعــه، مــا را بــه کشــف و رشــد بیشــتر در 
ــادت  ــر ع ــه تغیی ــش ب ــا بیش ازپی ــد� م ــت می کن ــد هدای ــای جدی ــا و نوآوری ه اقتصاده
ــا  ــاری طبیعــی م ــز رفت ــة غرای ــر پای ــل اینکــه مصــرف اشــتراکی ب ــه دلی ــم� و ب کرده ای
حــول اشــتراک گذاری و مبادلــه ای کــه امــری درونــی مــا اســت بنــا شــده، ایــن ظرفیــت 

را دارد که به خیلی سریع رشد کند� 

تغییر عادات فکری مصرف کننده
ــوان  ــه عن ــد ب ــاد دارن ــع شــخصی اعتق ــه نف ــه ب ــک کســانی ک بحــث ایدئولوژی
ــه  ــا کســانی کــه اعتقــاد ب ــه بیشــترین حــد رســاندن تولیــد ب خالص تریــن روش ب
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ایــن دارنــد کــه بخشــی از دارایی هــا بایــد کاالهــای عمومــی در دســترس همــه قــرار 
بگیــرد، گفتمانــی سیاســی، اقتصــادی و فلســفی اســت کــه قدمتــی بــه انــدازة چنــد 
قــرن دارد� امــا در حالــی کــه مــا در حــال بحــث کــردن هســتیم، جهــان در حــال 
ــراب  ــی از اضط ــت� در گرگ ومیش ــه اس ــدی خودتخریب گون ــیر رش ــر در مس تغیی
ــده رشــد  ــات ســاده ای از مصرف کنن ــا فرضی ــه مصــرف اشــتراکی رشــد ب اســت ک
کــرده اســت� ایــن نــوع مصــرف، همــة آن نیازهایــی را کــه مصرف کننــده در یــک 
مــدل قدیمــی مصــرف انبــوه داشــته بــرآورده می ســازد، امــا بــه نگران کننده تریــن 
تاثیــرات مــا نیــز توجــه دارد� مصــرف اشــتراکی تعــداد محصــوالت جدیــد و میــزان 
مــواد خــام مصرفــی را کاهــش می دهــد و عــادت فکــری جدیــدی در مصرف کننــده 

ایجاد می کند� 
وقتــی جاناتــان پاریــت رییــس حــزب بوم شناســی در بریتانیــا شــد )از 1978 تــا 
ــه عنــوان »بحــث  1984(، همــکاران خــود را درگیــر بحثــی کــرد کــه آن زمــان ب
ــر پیشــروی  ــک رهب ــت کــه ی ــزرگ ماشــین لباسشــویی« شــناخته می شــد� پاری ب
افــکار محیط زیســتی در بریتانیــا بــود، در مقــام مشــاور بــا بســیاری از موسســات کار 
ــس  ــداری پرن ــا مرکــز تحقیقــات پای ــد اسپنســر« ت می کــرد، از شــرکت »مارکــز ان
چارلــز کــه »میزگــرد بــرای آینــده« نــام داشــت� در دهــة 1980، وقتــی و هنــوز یک 
فعــال حــزب بوم شناســی بــود - حزبــی کــه بعدتــر بــه »حــزب ســبز« تغییــر نــام 
ــن  ــه یکــی از اولی ــود ک ــزی ب ــه چی ــوط ب ــه مرب ــا مشــکلی مواجــه شــد ک داد - ب
محصــوالت سیســتم خدماتــی جریــان غالــب بــود: ماشــین لباسشــویی ســکه ای� در 
آن زمــان، توده هــای مــردم بــه مراکــز خریــد می رفتنــد تــا ماشــین های لباسشــویی 
ــار ماشــین  ــن ب ــرای اولی ــه ب ــد ک ــا کســانی بودن ــا ی ــد� آنه شــخصی خانگــی بخرن
ــین ها را  ــه آن ماش ــد ک ــه بودن ــد رفت ــز خری ــه مراک ــا ب ــد ی ــویی می خریدن لباسش
بــه روز یــا جانشــین یــک مــدل دیگــر کننــد� در هــر حــال، ایــن اتفــاق باعــث شــد 
ــداد ماشــین های لباسشــویی شــخصی«  ــرت آور تع ــش حی ــت آن را »افزای ــه پاری ک
ــین  ــه دارای ماش ــی ک ــهم خانه های ــا 1992، س ــال های 1964 ت ــن س ــد� بی بنام
لباسشــویی بودنــد، تنهــا در انگلســتان از 53 درصــد بــه 88 درصــد افزایــش یافــت� 
در همــان زمــان، 50 درصــد مراکــز ماشــین های لباسشــویی ســکه ای کــه مــردم در 
آنهــا، لباس هــای خــود را بــه صــورت اشــتراکی می شســتند تعطیــل شــدند� بــا در 
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نظــر گرفتــن اینکــه هــر ماشــین لباسشــویی خانگــی در هفتــه فقــط چهــار یــا پنــج 
ــن  ــه ای ــتند ک ــن را داش ــة ای ــش دغدغ ــت و همکاران ــد، پاری ــتفاده می ش ــار اس ب
ــه طــور متوســط بیــش از 21/7 درصــد مصــرف آب خانگــی را شــامل  ماشــین ها ب
می شــد و هــر ســال در حــدود 2 میلیــون ماشــین لباسشــویی از رده خــارج می شــد� 
ــخصی را  ــات ش ــه خدم ــه ای ک ــوی جامع ــه س ــتراکی ب ــات اش ــت از خدم حرک

می طلبد، عواقب زیست محیطی جدی در بر داشت� 
حــزب بوم شناســی دو گزینــه را ارزیابــی کــرد: البــی کنــد تــا دولــت شــکل هایی 
از مالیــات و مشــوق ها را اعمــال کنــد تــا عــادات فکــری مــردم بــه عقــب بازگــردد 
ــه کارزار  ــا اینک ــد ی ــتفاده کنن ــکه ای اس ــویی س ــین های لباسش ــاره از ماش و دوب
تبلیغاتــی قدرتمنــدی راه بینــدازد تــا بــا پیام هــای عمومــی ای کــه بــه جانــب مــردم 
ــت  ــود� دول ــذاب نب ــا ج ــن گزینه ه ــک از ای ــچ ی ــد� هی ــن کار را بکن ــتد ای می فرس
ــای  ــت محیطی و فعالیت ه ــای زیس ــر از پیامده ــرد و فرات ــل می ک ــد عم ــی کن خیل
ــان  ــه نش ــادی عالق ــد اقتص ــه رش ــتر ب ــت، بیش ــداری محیط زیس ــه پای ــوط ب مرب
ــت  ــت و پاری ــده ای نداش ــم فای ــری ه ــادت فک ــر ع ــرای تغیی ــات ب ــی داد� تبلیغ م
ــا  ــد، آنه ــردم دوســت ندارن ــه م ــاد روی نقطــه ای ک ــا پافشــاری زی ــه ب می گفــت ک

بدتر لجبازی می کنند و رفتاری منفی از خود نشان می دهند� 
بحــث بــزرگ ماشــین لباسشــویی تنهــا یــک نمونــه از مجادلــة بزرگ تــر اســت 
ــردم را  ــد� چطــور شــما عمــوم م ــاق می افت ــه در جنبش هــای محیط زیســتی اتف ک
متوجــه کنیــد و آنهــا را بــه ســوی رفتارهایــی بــا عواقــب محیط زیســتی پایدار ســوق 
بدهیــد، بــدون اینکــه باعــث شــوید رفتــار منفــی از آنهــا ســر بزند یــا احســاس کنند 
کــه شــما در حــال خشک اندشــی هســتید؟ بــه گفتــه پاریــت، ایــن مســئله هنــوز 
یکــی از مســائل عظیــم جنبــش زیســت محیطی اســت و فعــاالن را بــه ایــن نتیجــه 
رســانده کــه صــرف نهــی کــردن افــراد از رفتارهــای مخــرب محیط زیســت کافــی 
نیســت و بایــد بــه آنهــا روش هــای جایگزینــی را معرفــی کــرد تــا بتواننــد بــا آنهــا 

نیازهای خود را به همان اندازه برطرف کنند� 
حــاال بــه بیســت ســال بعــد بیاییــم و ببینیــم کــه جواب هــای متفاوتــی بــرای 
بحــث بــزرگ ماشــین لباسشــویی و دعــوای بیــن نفــع شــخصی و همــراه شــدن بــا 
ــام  ــان فولس ــماره 122 خیاب ــا در ش ــی از جواب ه ــود دارد� یک ــی وج ــع عموم مناف
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شــهر سانفرانسیســکو واقــع اســت� در ایــن نشــانی، یــک مرکــز ماشــین لباسشــویی 
ســکه ای بــه نــام »بریــن واش« وجــود دارد کــه در ســال 1999 بــه وســیلة جفــری 
ــائل  ــه او مس ــة اولی ــه دغدغ ــول دارد ک ــس قب ــت� زال ــده اس ــیس ش ــس تاس زال
زیســت محیطی نبــوده اســت� آنچــه او تــالش کــرده حــل کنــد، رســیدن بــه پاســخ 
ــکه ای را  ــویی س ــین لباسش ــز ماش ــود مراک ــور می ش ــه چط ــوده ک ــئوال ب ــن س ای
دوبــاره بــه مکان هایــی جــذاب تبدیــل کــرد� »بریــن واش« عــالوه بــر ارائــه خدمــات 
لباسشــویی، خدمــات اضافــه ای را عرضــه می کنــد مثــل کافــه، ســاعاتی خــوش در 
ــازی  ــین های ب ــدی، ماش ــتندآپ کم ــب های اس ــده، ش ــیقی زن ــردم، موس ــار م کن
ــرای انجــام دادن مشــق های  ــی ب ــی جای ــگان و حت ــت بی ســیم رای ــال، اینترن پین ب
مدرســه� ایــن فضــا روشــن و مــدرن اســت و دارای نیمکت هایــی در داخــل و کنــار 
ــت  ــی اس ــده و مکان ــانده ش ــری پوش ــار هن ــا آث ــش ب ــه دیوارهای ــت ک ــان اس خیاب
جــذاب بــا کارکنانــی مهربــان� ایــن مــکان بــا تجربــة تاریــک و خشــک بیشــتر مراکز 

لباسشویی سکه ای متفاوت است� 

حساب بانکی شهرت
ــه در آن، کــش و  ــی اســت ک ــی از برجســته ترین بخش های حســن شــهرت یک
ــای  ــه ج ــود را ب ــی خ ــر واقع ــردی تاثی ــع ف ــتراکی و نف ــای اش ــن کااله ــش بی واک
می گذارنــد� حســن شــهرت حاصــل یــک تــالش فــردی اســت کــه بــه طــور درونــی 
از احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران و توجــه نشــان دادن بــه دغدغه هــای آنــان حاصــل 
می شــود� قابــل انــکار نیســت کــه تقریبــا همــة مــا دســت کم بــه مقــدار کمــی هــم 
کــه شــده باشــد، بــه آنچــه کــه دیگــران - دوســتان، خانــواده، همــکاران و کســانی 
ــت  ــه آن اهمی ــیم و ب ــد می پرس ــر می کنن ــا فک ــارة م ــم - درب ــا را می بینی ــه آنه ک
ــار  ــب روی رفت ــی اغل ــارة حســن شــهرت اجتماع ــن ســئوال درب ــا ای ــم� ام می دهی
ــدارد� قبــال جــای متمرکــزی وجــود نداشــت کــه همــة ایــن  ــری ن مصرفــی مــا اث
ــای  ــل فعالیت ه ــه دلی ــا ب ــود� ام ــع ش ــا در آن مجتم ــد و رتبه بندی ه ادراکات، عقای
ــای  ــه رتبه بندی ه ــا ب ــده، م ــدازه فردی ش ــش از ان ــان بی ــدگان در جه مصرف کنن
اعتبــاری خــود خیلــی بیشــتر از هــر نــوع نگاهــی کــه اشــخاص دیگــر بــه مــا دارنــد 
ــهرت را  ــن ش ــادی از حس ــار زی ــای وب، آث ــا دنی ــا ب ــون م ــم� اکن ــت می دادی اهمی
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ــر  ــا ه ــدار، ب ــا خری ــنده ی ــک فروش ــی ی ــر امتیازده ــا ه ــا ب ــم� م ــی می گذاری باق
ــتراک  ــه اش ــه ب ــی ک ــا عکس ــو ی ــر، ویدی ــر فک ــا ه ــم و ب ــه می گذاری ــی ک کامنت
ــه  ــم ک ــع می کنی ــای دیگــر تجمی ــار رکورده ــوردی از خــود در کن ــم، رک می گذاری
نشــان می دهــد مــا چقــدر اهــل همــکاری بــا دیگــر هســتیم و چقــدر می شــود بــه 

ما اعتماد کرد� 
برخــی اوقــات افــراد بــه ســرمایة شــهرتی خــود آگاه نیســتند یــا بایــد تجربــه از 
دســت دادنــد آن را از ســربگذرانند تــا دریابنــد کــه چقــدر مهــم اســت� دیگــران در 
ابتــدای امــر یکه ســوار هســتند و اصــال توجهــی بــه عواقــب کارهــای خــود ندارنــد� 
ــا  ــه م ــون، بنیان گــذاری وب ســایت »کوچ ســرفینگ« ب همان طــور کــه کیســی فنت
ــال  ــت، احتم ــد می گف ــری ب ــس دیگ ــش ک ــما پی ــی از ش ــر کس ــال اگ ــت، قب گف
زیــادی وجــود نداشــت کــه در بلندمــدت ایــن امــر بــه حســن شــهرت شــما صدمــه 
ــاوت اســت  ــه متف ــن قضی ــرفینگ« ای ــل »کوچ س ــایت هایی مث ــا در وب س ــد� ام بزن
چــون افــراد فقــط بــه یــک نفــر حــرف نمی زننــد، بلکــه هــر انتقــاد یــا نکتــة منفــی 
ــد مدت هــا دوندگــی  ــران آن شــما بای ــرای جب ــد و ب ــارة شــما را همــه می بینن درب

کنید� 
حســن شــهرت همیشــه بــه عنــوان یــک جایــزه بــرای افــراد کار می کــرده اســت� 
ــد  ــه نشــان بده ــه اســت ک ــز انســان انجــام گرفت ــددی روی مغ ــای متع آزمایش ه
افــراد در مقابــل جایــزة پولــی بیشــتر عالقــه نشــان می دهنــد یــا در مقابــل جوایــزی 
ــتم های  ــه سیس ــد ک ــت کرده ان ــا ثاب ــت� آزمایش ه ــهرت اس ــه ش ــوط ب ــه مرب ک
آنالیــن امتیازدهــی و نیــز دیگــر نمونه هــای فــوری و ســاده بازخوردهــای جامعــه، از 
نــوع جوایــز معنــوی ای هســتند کــه بــه حســن شــهرت افــراد مربــوط اســت و بــه 

اشخاص این انگیزه را می دهد که به شیوه ای مسئوالنه عمل کنند� 
ــه  ــناختی ک ــزة روان ش ــک جای ــش ی ــا در نق ــه تنه ــهرت ن ــن ش ــروزه حس ام
ــه عنــوان  ــرای افــراد مهــم اســت عمــل می کنــد، بلکــه ب ــی ب ــزة پول همچــون جای
ــده  ــهرتی نامی ــرمایة ش ــه س ــی ک ــود؛ پول ــه می ش ــه کار گرفت ــز ب ــی نی ــول واقع پ
می شــود� مــا همیــن حــاال هــم می بینیــم کــه چطــور مــردم حســن شــهرت خــود 
ــازی کــردن طبــق قواعــد، کمــک بــه دیگــران و تــالش بــرای رســیدن بــه  ــا ب را ب
خواســته های آنــان می ســازند� ســرمایة شــهرتی تبدیــل بــه پدیــده ای بســیار مهــم 
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شــده تــا جایــی کــه در نقــش واحــد پولــی دوم عمــل می کنــد؛ واحــد پولــی ای کــه 
ادعــا می کنــد: »می توانیــد بــه مــن اعتمــاد کنیــد�« همان طــور کــه انــدی هابزبــام 
در کتــاب »چیزهــای کوچــک چیزهــای بــزرگ بعــدی هســتند« می نویســد، 
ــاد  ــرای اعتم ــازوکاری هســتند ب ــون س ــن اکن »سیســتم های حســن شــهرت آنالی
بیــن افــراد در هــر جایــی از جهــان و می تواننــد بــه معیــاری بــرای اقتصــاد مــدرن 

تبدیل شوند«� 
هــر چــه شــما بیشــتر در مصــرف اشــتراکی مشــارکت کنیــد، ســرمایة شــهرتی 
ــتر  ــد و بیش ــت می آوری ــه دس ــتری ب ــول بیش ــد، پ ــت می آوری ــه دس ــتری ب بیش
ــان  ــی نش ــای ظریف ــودش را از راه ه ــی، خ ــن پویای ــد� ای ــارکت کنی ــد مش می توانی
می دهــد� بــرای مثــال، هــر چــه بیشــتر در یــک بانــک زمانــی محلــی وقــت ذخیــره 
ــاعات بیشــتری در  ــد، س ــام دهی ــردم کار انج ــرای م ــتر ب ــه بیش ــر چ ــا ه ــد ی کنی
ــال  ــد� مث ــد کار کنی ــاز داری ــه نی ــی ک ــه روی چیزهای ــت ک ــد داش ــار خواهی اختی
ــه دســت  ــری ب ــاز بهت ــر چــه بازخــورد و امتی ــرد؛ ه ــه کار ب ــوان ب ــاده تری می ت س
ــاب  ــن انتخ ــواه ای ــود؛ خ ــد ب ــما خواه ــوی ش ــتری جل ــای بیش ــد، انتخاب ه بیاوری
مربــوط بــه جایــی باشــد کــه می خواهیــد اجــاره کنیــد، یــا پولــی کــه می خواهیــد 

قرض بگیرید یا ابزار یا خودرویی که می خواهید کرایه کنید� 

بازتعریف ارزش
ــش داشــته  ــه گرای ــده و جامع ــه مصرف کنن مصــرف اشــتراکی ممکــن اســت ب
باشــد امــا مزایــای آن بیــن همــة کســب وکارها تقســیم می شــود� هــزاران فرصــت 
ــده اســت و  ــر ش ــتراکی ظاه ــوان مصــرف اش ــون تحــت عن ــم اکن ــد ه کاری جدی
ــا  ــارو« ی ــگ ب ــپ کار«، »ب ــت )»زی ــة عضوی ــر پای ــی ب ــدی موفق ــای درآم مدل ه
ــرای  ــرد ب ــا«( و پرداخــت ُخ ــی« و »زوپ ــر بی ان ب ــات )»ای ــه خدم »اســتیل«(، تعرف
ــوازات اینکــه  ــه م ــن ب ــد� همچنی ــز«( دارن مصــارف اعضــا )»بایکســی« و »بیبی پلِی
شــرکت ها شــروع بــه بازتعریــف خــود می کننــد در مقــام نهادهایــی کــه بــه عنــوان 
پــل بیــن کاربــران و جامعــه عمــل می کننــد، مــا بیشــتر بــه آنهــا اعتمــاد خواهیــم 
کــرد و درنتیجــه، از راه هــای مختلفــی بیشــتر بــا آنهــا تعامــل خواهیــم داشــت� ایــن 
رابطــه وســیع تر و عمیق تــر فرصتــی بــرای شــرکت ها فراهــم می کنــد تــا خدمــات 
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جانبــی بیشــتری مثــل شخصی ســازی خدمــات، کارگاه هــا و حمایــت اجتماعــی را 
فراهــم کننــد� »اتســی« نمونــه ای از ایــن مــدل اســت� نتیجــه ایــن می شــود کــه در 
عیــن اینکــه مــا ممکــن اســت شــاهد کاهــش تعــداد محصوالتــی باشــیم کــه مصرف 
می کنیــم و می خریــم، لزومــا شــاهد کاهــش درآمــد کلــی شــرکت نخواهیــم بــود� 
زیــان  بــه  الزامــا  جدیــد  شــرکت های  بالندگــی  و  دموکراتیک ســازی  ایــن 
و  »اینترفیــس«  مثــل  شــرکت هایی  بــود�  نخواهــد  موجــود  کســب وکارهای 
ــه  »نتفلیکــس« نشــان می دهنــد کــه تغییــر وضعیــت از مــدل قدیمــی عمومــی ب
ــش  ــا و افزای ــاد در هزینه ه ــی زی ــا صرفه جوی ــه ب ــتراکی یکپارچ ــدل اش ــک م ی

وفاداری مصرف کننده، امکان پذیر است� 
مــا اعتقــاد داریــم مصــرف اشــتراکی بخشــی از گــذار حتــی بزرگ تــری از یــک 
ــن  ــا توجــه دارد� در ای ــه م ــروش ب ــزان ف ــه می ــط ب ــه فق ــرا اســت ک نظــام تولیدگ
ــی و آینــده  ــاه نســل های فعل ــه رف ــی کــه ب ــه ارزش های گــذار، توجــه چندبعــدی ب
می اندیشــند نیــز لحــاظ شــده اســت� بــه همــان انــدازه کــه افــراد شــروع بــه فکــر 
کــردن مجــدد بــه تضــاد بیــن نفــع شــخصی و کاالهــای عمومــی کرده انــد، برخــی 
ــی  ــه معیارهای ــاره ب ــردن دوب ــر ک ــه فک ــروع ب ــز ش ــب وکارها نی ــا و کس دولت ه
کرده انــد کــه بــرای شــکل های مشــخصی از پیشــرفت اولویــت قایــل هســتند� توجــه 
بــه درک کل نگرانه تــر از رفــاه و موفقیــت اکنــون در ســطح اقتصــاد کالن در حــال 
اتفــاق افتــادن اســت و یــک جنبــش جهانــی را علیــه آنچه کــه برچســب »بت انگاری 
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی« خــورده، بــه راه انداختــه اســت� تولیــد ناخالــص داخلــی 
ناهمخوانی هــا،  اقتصــادی،  رشــدهای  کــه  اجــازه می دهــد  اقتصاددانــان  بــه 
ــد  ــروزه تولی ــد� ام ــه کنن ــزی و مقایس ــا را برنامه ری ــی م ــدرت مل ــا و ق رتبه بندی ه
ــاالت  ــت� ای ــارد دالر اس ــزار میلی ــتر از 60 ه ــی بیش ــان کم ــی جه ــص داخل ناخال

متحده و اتحادیه اروپا تقریبا یک سوم این مقدار را تشکیل می دهند� 
ــن روش  ــی نقطــه ضعــف ای ــص داخل ــن ساده ســازی در محاســبة تولیدناخال ای
ــن  ــی ای ــص داخل ــگاری تولیــد ناخال ــه بت ان ــه شــمار مــی رود� اســتدالل علی ــز ب نی
اســت کــه مــا چیــزی بیشــتر از چــه تولیــد می کنیــم هســتیم� حتــی مبدع شــاخص 
تولیــد ناخالــص داخلــی، ســایمون کوزنتــس کــه یــک اقتصــاددان روســی- آمریکایی 
اســت، نیــز از کمبودهــای مهــم ایــن مــدل از تولیــد ناخالــص داخلــی آگاه بــود� او در 
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ــد  ــوان از محاســبة درآم ــدرت می ت ــت به ن ــک مل ــاه ی ــه رف ــت: »ب ســال 1934 گف
ــی هســتید و کســی از شــما ســئوال  ــرد�« تصــور کنیــد کــه در مهمان ملــی پــی ب
ــی  ــوید و حت ــذب می ش ــی مع ــما خیل ــی آوری؟« ش ــول درم ــدر پ ــد: »چق می کن
ممکــن اســت نوعــی احســاس صدمــه خــوردن کنیــد� بیشــتر مــا دوســت داریــم بــا 
چیزهایــی فراتــر از درآمدمــان ارزش گــذاری شــویم؛ مثــال بــا خالقیــت یــا خانــوادة 
ــه  ــی ک ــا کتاب ــا ب ــم ی ــام می دهی ــه انج ــه ای ک ــای داوطلبان ــا کاره ــا ب ــود� ی خ
می خوانیــم� امــا تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ایــن عناصــر مثبــت غیرمالــی همــکاری 
ــای  ــه رفتاره ــن ب ــن شــاخص همچنی ــد� ای ــی نشــان نمی ده ــا اعتنای ــی م اجتماع

منفی و زیان باز نیز توجهی ندارد� 
در فوریــه ســال 2008، نیکــوال ســارکوزی، رییس جمهــور فرانســه، کمیســیونی 
ــن  ــای جایگزی ــه روش ه ــیدن ب ــرای رس ــود ب ــه ش ــی تهی ــا گزارش ــکیل داد ت تش
ــد�  ــالش کرده ان ــن کار ت ــرای ای ــز ب ــگاهیان نی ــیاری از دانش ــد� بس ــبة رش محاس
ــک  ــتیگلیتز کم ــن و ژوزف اس ــا س ــامل آمارتی ــرو ش ــان پیش ــان و محقق اقتصاددان
کرده انــد تــا روشــی بــرای محاســبة کیفیــت زندگــی پیــدا شــود� اســتیگلیتز اعــالم 
کــرده اســت: »زمــان ایــن اســت کــه نظــام آمــاری مــا روی محاســبة رفــاه جمعیــت 
ــزارش ســیصد  ــد اقتصــادی�« او در گ ــا روی تولی ــد بیشــتری داشــته باشــد ت تاکی
صفحــه ای خــود از مثــال ترافیــک خیابانــی اســتفاده کــرده اســت تــا نشــان بدهــد 
تولیــد بیشــتر لزومــا معــادل رفــاه باالتــر نیســت� بــا ایــن حــال، نویســندگان ایــن 

گزارش قبول داشتند که راه حل آنها یک راه حل کامل برای مسئله نیست� 

زمان حیاتی برای تغییر 
تومــاس فریدمــن کــه یــک نویســنده و اندیشــمند اســت، می نویســد: »اغلــب در 
ــن  ــا ای ــم�« م ــت آن را درک کنی ــم اهمی ــا نمی توانی ــی، م ــر حیات ــک ام ــط ی وس
کتــاب را نوشــتیم چــون معتقدیــم در دورانــی امیدوارکننــده و حیاتــی از تغییــر نظام 
ــه  ــرف ب ــذار از مص ــد دورة گ ــی بتوان ــم دوران کنون ــتیم� امیدواری ــان هس مصرفی م
خاطــر خــود مصــرف باشــد و ایــن تــرس از مــا دور شــود کــه وقتــی از ایــن طــرز 
ــل  ــا در مراح ــاد� ام ــد افت ــاد خواه ــرای اقتص ــی ب ــه اتفاق ــم چ ــت برداری ــر دس فک
آغازیــن ایــن تغییــر، ســخت اســت کــه فکــر کنیــم چــه نــوع جنبشــی خواهــد بــود� 
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ــت  ــز اس ــد؟ هیجان انگی ــِد جدی ــاد جدی ــک اقتص ــده؟ ی ــک پدی ــالب؟ ی ــک انق ی
دریابیــم مصــرف اشــتراکی چطــور تکامــل خواهــد یافــت� چــه چیزهــای 

غیرقابل تصوری قابلیت به اشتراک گذاشتن را پیدا خواهند کرد؟ 
در طــول کمــی بیشــتر از یــک دهــه، مــا شــاهد تکامــل بانک هــای ســنتی در 
قالــب بازارهــای وام دهــی و شــکل هایی کامــال جدیــد از واحدهــای پولــی مجــازی 
تعاونی هــای  غــذا،  بخــش  در  بوده ایــم�  »ِون«  مثــل  شــخص  بــه  شــخص 
خرده فروشــی غــذا محبوبیــت یافته انــد، برنامه هــای کشــاورزی دارای حمایــت 
ــد  ــا »لن ــیر ارت« ی ــل »ش ــایت های مث ــا وب س ــده اند و ب ــر ش ــه براب ــی س اجتماع
ــای  ــی در بخش ه ــد� حت ــای خودشــان را دارن ــردم باغچه ه ــه م شــیر« شــاهدیم ک
خاص تــر نیــز پیشــرفت های ســریعی در زمینــة چگونگــی همــکاری افــراد رخ داده 
اســت� شــرکت هایی مثــل »زیــپ کار« و »اســتریت کار« کــه بــر پایــة اعتمــاد متقابــل 
ــا  ــه اشــتراک گذاشــتن خودروهایــی کــه صاحب شــان نیســتیم کار می کننــد، ب و ب
اســتقبال زیــادی مواجــه خواهنــد شــد� طــی ســه ســال گذشــته، مــا رشــد تعــداد 
ــیر«( و  ــد« و »لیفت ش ــد«، »زیم رای ــه )»نورای ــتراک گذاری دوچرخ ــرکت های اش ش
ــور وب ســایت های  ــا شــاهد ظه ــم� و حــاال م ــا را شــاهد بوده ای ــران آنه ــداد کارب تع
کرایــه خــودرو شــخص بــه شــخص مثــل »ریالی رایــدز« هســتیم� در ایــن 
ــود  ــه خ ــایل نقلی ــد از وس ــه نمی خواهن ــی ک ــا وقت ــان خودروه ــرکت ها صاحب ش
ــطح از  ــن س ــد� ای ــاره می دهن ــران اج ــه دیگ ــتقیما ب ــا را مس ــد، آنه ــتفاده کنن اس
اشــتراکی عمــل کــردن کــه در آنهــا اشــخاص بــا هــم در ارتبــاط هســتند بــه طــور 
سرســام آوری در حــال افزایــش اســت و هــر روز مدل هــای اشــتراک گذاری و 

فرصت های تجاری جدیدی را ایجاد می کند� 
زمینــة اقتصــاد اجتماعــی بــر پایــة تکامــل مصــرف اشــتراکی پدیــده ای اســت که 
بــه تدریــج ظهــور کــرده و مــا معتقدیــم رفتارهــای مشــخصی طــی یــک دهــة آینده 
ــهرت« را در  ــی ش ــاب های بانک ــردم »حس ــد م ــان می ده ــه نش ــد داد ک رخ خواه
ــه  ــاب ها ب ــن حس ــت و ای ــد داش ــود خواهن ــول خ ــی معم ــاب های بانک ــار حس کن
معنــای دقیــق کلمــه آنهــا را در مشــارکت در فعالیت هــای اجتماعــی یــاری خواهــد 
کــرد و منبــع درآمــد کوچکــی بــرای آنهــا خواهــد بــود� همچنیــن بازارهــای فــروش 
ــراد  ــرای اف ــی ب ــدی دوم ــع درآم ــه منب ــخص، ب ــه ش ــخص ب ــی ش ــای اضاف چیزه
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تبدیــل خواهــد شــد� بازتوزیــع و معاوضــه کاالهــا بــه جــای دور انداختــن آنهــا، بــه 
طبیعت ثانویه اشیا تبدیل خواهد شد� 

در آینــدة نزدیــک شــکوفایی ای را در خدماتــی شــاهد خواهیــم بــود کــه شــما را 
قــادر می ســازند محصــوالت خــود را تعمیــر کنیــد، بــه روز برســانید یــا آنهــا را بــه 
وضعیت هــای دلخــواه خــود درآوریــد� بــه جــای اینکــه بــرای بســیاری از کاالهــا و 
خدمــات پــول بپردازیــد، پیشــنهاد می شــود کــه اســتعدادها، مهارت هــا و فکرهــای 
ــه  ــی مجــازی ب ــی اجتماع ــای پول ــد و واحده ــه کنی ــا مبادل خــود را در عــوض آنه
ــرای  ــده ب ــد شــد� ترجیــح مصرف کنن ــل خواهن ــه تبدی ــرای مبادل راهــی معمــول ب
ــد�  ــد ش ــل خواه ــار تبدی ــک هنج ــه ی ــی ب ــدات محل ــا تولی ــاز ی ــای دست س کااله
ــوند و  ــکوفا می ش ــودز« ش ــر گ ــا »نیب ــالک« ی ــل »اوری ب ــالت مث ــبکه های مح ش
جمع ســپاری محلــی بیــن ســاکنان بــرای پروژه هــای خالقانــه و اجتماعــی را فراهــم 
خواهنــد کــرد� یــک اکوسیســتم کامــل از اپلیکیشــن ها و نرم افزارهــا بــرای تلفن هــا 
و رایانه هــای مــا وجــود خواهــد داشــت کــه مــا را قــادر خواهنــد کــرد هــر نــوع کاال 
ــه اشــتراک  ــوع فرهنــگ اشــتراکی و ب ــم� یــک ن ــه اشــتراک بگذاری و خدماتــی را ب

گذاشتن، فرهنگ غالب ما خواهد بود� 
معتقدیــم کــه بــه عقــب نــگاه خواهیــم کــرد و ایــن دوران را بــه عنــوان زمانــه ای 
ــداع  ــاره اب ــدار را دوب ــتمی پای ــته ایم و سیس ــی برداش ــه قدم ــت ک ــم نگریس خواهی
کرده ایــم تــا بــه نیازهــای اساســی انســانی خدمــت کنــد؛ به ویــژه نیــاز بــه جامعــه، 
هویــت فــردی، شــناخت و فعالیــت معنــادار کــه ریشــه در اصــول بــازار دوران قدیــم 
و رفتارهــای اشــتراکی دارد� مســلم اســت کــه وقتــی از آن صحبــت شــود، بــه عنــوان 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــه جامع ــی ک ــد؛ در هنگام ــد ش ــاره خواه ــه آن اش ــالب ب ــک انق ی
ــه گــذاری متزلزل کننــده از شــور  ــود شــروع کــرد ب چالش هــای ناگــواری مواجــه ب
و شــوقی بــدون قیــد و بنــد بــه دســتاوردهای فــردی و حرکــت بــه ســوی هزینــه 

کردن برای کشف دوبارة دارایی های اشتراکی�
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