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کسبوکار در دنیای نو
مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

دنیــای دیجیتــال همــه ابعــاد زندگــی جمعــی و فــردی مــا را تغییــر داده و
مناســبات فــردی و اجتماعــی و تقریبــا همــه روابــط اجتماعــی و شــخصی و
مناســبات در سرتاســر جهــان بــا ابزارهــای ارتباطــی نویــن دگرگــون شــده اســت.
یکــی از زمینههایــی کــه خیلــی روشــن میتــوان ایــن دگرگونــی را در آن دیــد،
حوزه اقتصاد و کسبوکار است.
اســتفاده از اینترنــت در کارآفرینــی و کس ـبوکارها تنهــا بــه تغییــر شــیوه و
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
میپــردازد .کتــاب «مصــرف اشــتراکی» میگویــد بــه دلیــل حضــور فناوریهــای
نویــن در جوامــع ،شــیوههای مصــرف کاال و خدمــات تغییــر کــرده و بــه همیــن
ترتیب ،شیوههای تولید نیز با جابهجایی مواجه شده است.
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کتــاب همــان طــور کــه از عنوانــش برمیآیــد از «مصــرف اشــتراکی» صحبــت
میکنــد؛ 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
فناوریهــای ارتباطــی نویــن کــه اغلــب بــر پایــه اینترنــت کار میکننــد ،فــرد
دیگری میتواند از همین محصوالت استفاده کند.
کتــاب از داســتان بــه وجــود آمــدن یکــی از اســتارتآپهایی شــروع میکنــد
کــه کمــک کــرده اســت مــردم اتــاق یــا خانــه خالــی خــود را بــه مســافرانی کــه در
سفرهایشــان بــه دنبــال جــای خــواب میگردنــد اجــاره بدهنــد .صاحبخانههــا
مکانهــای خــود را بــا مشــخصات کامــل و عکــس در یــک وبســایت میگذارنــد
و مســافران هــم بــر اســاس اجــازه یــا ویژگیهــای هــر مــکان ،میتواننــد جــای
دلخــواه خــود را بیابنــد .ایــن وبســایت کــه نمونـهای از مصــرف اشــتراکی اســت،
همــان اســتارتآپی اســت کــه بــه ســرعت رشــد میکنــد و حــاال مــا آن را در
قالب شرکت عظیم «ایر بیانبی» میشناسیم.
نویســندگان کتــاب کــه هــر دو از مشــاوران اقتصــادی و کسـبوکار و از زمــره
کارآفرینــان هســتند ،تــاش کردهانــد خیلــی روایــی و بــه زبــان ســاده ،مفاهیــم
مربــوط بــه مصــرف اشــتراکی را تشــریح کننــد و بــرای توضیــح هــر مفهــوم،
داســتانی از یــک کسـبوکار یــا نمونــه موفقیــت را چاشــنی آن کننــد .بــه همیــن
دلیــل اســت کــه کتــاب خیلــی روان و تصویــری جلــو مــیرود و تجربــهای
لذتبخــش را بــرای خواننــده کنجــکاوی کــه میخواهــد بــا ابعــاد نامکشــوفی از
یک اقتصاد با شکل جدید مواجه شود فراهم میکند.
مصــرف اشــتراکی حــوزه محــدودی نیســت؛ بســیاری از جنبههــای
زندگیهــای مــا درگیــر اقتصــادی اشــتراکی شــدهاند؛ بســیاری از مــا وســایل و
مکانهایــی داریــم کــه بســیاری از اوقــات از آنهــا اســتفاده نمیکنیــم؛ خیلــی
راحــت میتوانیــم بــا معرفــی ایــن کاالهــا و خدمــات بــه دیگــران ،آنهــا را ترغیــب
کنیــم کــه بــه جــای خریــد یــک کاالهــای مشــابه جدیــد کــه بعدهــا اســتفاده
چندانــی نیــز از آن نخواهنــد کــرد ،از وســیلهای کــه موجــود اســت ولــی در اختیــار
یــک آشــنای اینترنتــی قــرار دارد بهــره بگیریــم .ایــن کاالهــا و وســایل میتوانــد
شــامل کتــاب ،آچــار ،تختخــواب ،باغچــه بــرای ســبزیکاری یــا حتــی خودردویــی
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باشــد کــه بــا آن ســر کار میرویــد .همیــن حــاال نیــز وبســایتهای مختلفــی
وجــود دارنــد کــه خوددروهــای تکسرنشــینی را معرفــی میکننــد کــه افــراد بــا
آنهــا مســیر بیــن خانــه و محــل کار را طــی میکننــد و کســانی کــه میخواهنــد
همان مسیر را طی کنند ،در این مسیر شریک میشوند.
نویســندگان کتــاب میگوینــد کــه ایــن اشــتراکگذاری کاال و خدمــات ،از
زاویــه محیطزیســتی نیــز بســیار بــاارزش اســت؛ آنهــا در ابتــدای کتــاب از فرهنــگ
مصرفــی رایــج بیــن مــردم میگوینــد و ایــن کــه جوامــع امــروزی مــدام در فکــر
مصــرف بیشــتر و بیشــتر هســتند .ســپس اشــاره میکننــد بــه کوهــی از لــوازم
بالاســتفاده  -لوازمــی کــه حتــی یــک بــار هــم مــورد اســتفاده قــرار نگرفتهانــد -
در انبــار خانههــا .حتــی از ایــن میگوینــد کــه محوطههــای بزرگــی ایجــاد شــده
در حومــه شــهرها در قالــب انبارهــای شــخصی افــراد .همیــن مســابقه بــرای
مصــرف بیشــتر کاالهایــی کــه بســیاری از آنهــا نیــز پالســتیکی هســتند ،بــرای
محیطزیســت بســیار مضــر و آســیبزننده اســت .بهطــور مشــخص ،در یکــی از
فصلهــای کتــاب بــه کــوه عظیمــی در وســط اقیانــوس آرام اشــاره شــده کــه
تشکیل شده از زبالههایی که حاصل مصرف مردم شهرهاست.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه کتــاب بهعنــوان یــک راهحــل بــرای کاهــش
مصرفگرایــی و هدررفــت منابــع ،نوعــی مصــرف بــه نــام مصــرف اشــتراکی را
معرفــی کــرده اســت؛ بــا ایــن شــعار کــه «آن چــه مال مــن اســت ،مال شماســت».
بــه ایــن معنــی کــه فراتــر از مالکیــت ســنتی ،افــراد میتواننــد از داراییهــای
یکدیگــر بــرای رفــع نیازهایشــان اســتفاده کننــد .در ایــن میــان ،مفهــوم مالکیــت
یــا ســرمایهگذاری یــا مصــرف بــه آن ســنتی تغییــر میکنــد و بهتدریــج نوعــی
از اقتصــاد بــه وجــود میآیــد کــه شــاید در نــگاه اول بــا آن چــه در دوران صنعتــی
وجــود داشــته تفاوتهایــی داشــته باشــد .امــا در هــر حــال ،بایــد پذیرفــت کــه
آینــده اقتصــاد یــا دس ـتکم بخــش قابلتوجهــی از اقتصــاد ،متعلــق بــه همیــن
مصرف اشتراکی است.
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مقدمه

جهاناشتراکی
در اكتبــر  ،2007طراحــان سراســر جهــان بــه سانفرانسيســكو ســفر كردنــد
تــا در همایــش ســاالنة طراحــي صنعتــي شــركت كننــد .اتاقهــاي هتــل شــهر
تــا ماههــا رزرو شــده بــود .جــو گِبيــا و برايــان ِچســكي ،دوســتان قديمــي و
فارغالتحصيــان طراحــي محصــوالت صنعتــي در دانشــكدة طراحــي رود آيلنــد،
در ميــان دههــزار نفــري كــه میخواســتند در كنفرانــس شــركت كننــد ،بودنــد.
ايــن دو همكالســي بــه تازگــي بــه يــك اتــاق زيرشــيرواني بــزرگ در بــازار
جنــوب ،سانفرانسيســكو ،كــه در زبــان انگيســي بــه « »SoMaمشــهور اســت ،نقــل
مــكان كــرده بودنــد تــا تجارتــي را شــروع كننــد .حيــن صحبتــي كــه گبيــا و
ِچســكي دربــارة ســريع پــول درآوردن بــراي كمــك بــه پرداخــت اجارهشــان
داشــتند ،از هــم پرســيدند« :چــرا يــك اتــاق اضافــي اجــاره نكنيــم و آگهـياش را
در وبســايت كنفرانــس نگذاريــم؟» آنهــا ايــن كار را كردنــد و نزديــك بــه هــزار
دالر تنها در يك هفته درآوردند.
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ِچســكي و گبيــا فكــر ميكردنــد كــه آدمهايــي كــه در دهــة دوم زندگــي
خــود هســتند بــه پيشنهادهايشــان پاســخ ميدهنــد .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 وبــاگ محلــي طراحــي خوانــده بــود و انــگار
كــه آن را راهــي عالــي بــراي ديــدن آدمهــاي جديــد يافتــه بــود؛ يــك زن
سـيوپنج ســاله از بوســتون كــه فكــر ميكــرد آن خانــه ارزش بيشــتري از يــك
هتــل دارد؛ و يــك آدم چهلوپنــج ســاله از يوتــا كــه پــدر پنــج بچــه بــود .گبيــا
بــه خاطــر مـيآورد« :ايــن كار كامــا فرضيــات مــا را باطــل كــرد ».دو دوســت از
ايــن كــه احســاس نميكردنــد در خانــة خــود غريبــهاي دارنــد شــگفتزده
شــدندِ .چســكي توضيــح ميدهــد« :آنهــا تــا وقتــي غريبــه بودنــد كــه بــا آنهــا
حرف نزده بودي».
ِچســكي و گبيــا متقاعــد شــدند كــه ميتواننــد كسـبوكاري را شــروع كننــد
كــه مســافراني را كــه اتــاق ميخواهنــد ،بــه آدمهــاي محلــي كــه ميخواهنــد
فضاهــاي اضافــي خــود را اجــاره بدهنــد ،وصــل كنــد .آنهــا بــا ناتــان بل ِكارچيــك،
دوســت نزديكشــان كــه يــك برنامهنويــس نرمافــزار بــود شــريك شــدند و در
اوايــل  2008يــك وبســايت ســاده راه انداختنــد .آنهــا اول فكــر ميكردنــد ايــده
«تشــكهاي بــادي بــراي كنفرانسهــا» فقــط بــراي رويدادهــاي بــزرگ مثــل
اجــاس جمهوريخواهــان و دموكراتهــا اســت كــه هتلهــا بــه دليــل رزرو
شــدن اتاقهــا يــا گرانتــر از حــد بــودن اتاقهــا بــراي افــراد غيرقابــل دســترس
اســتِ .چســكي بــه يــاد مـيآورد« :وقتــي اوبامــا اعــام كــرد در يــك محوطــه بــا
 75هــزار صندلــي ســخنراني ميكنــد و فقــط  40هــزار اتــاق هتــل در دِنــور
وجــود داشــت ،رياضــي واقعــا بــه نفــع مــا عمــل ميكــرد ».ترافيــك وبســايت
آنهــا رشــد كــرد .تــوي ســيانان و صفحــات نيويــورك تايمــز و وال اســتريت
ژورنــال ظاهــر شــدند .در اوليــن ماههــاي راهانــدازي وبســايت ،ايــن گــروه
س ـهنفره هــم از تعــداد هــم از تركيــب افــرادي كــه ميخواســتند جاهــاي آنهــا
را اجــاره كننــد و همچنيــن از تنــوع مســافران شــگفتزده شــدند؛ خانوادههــا،
نوعروسهــا و تازهدامادهــا ،دانشــجويان و حتــي تاجرهــا تمايــل داشــتند كــه
براي يك اتاق اجارهاي پول بدهند.
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ِچســكي ،بل ِكارچيــك و گبيــا فهميدنــد كــه كنفرانسهــا فقــط يــك بخــش
كوچــك از بــازاري بزرگتــر اســت .آنهــا روي وايتبــورد آپارتمانشــان يــك
پيوســتار كشــيدند .در يــك انتهــاي آن نوشــتند «هتــل» و در انتهــاي ديگــر
فهرســتي از شــركتهاي ارائهدهنــده فهرســت جاهــاي اجــارهاي مثــل
«كريگليســت» ،مســافرخانههاي جوانــان و مبادلــة مجانــي جــا بيــن مســافران
همچــون «كــوچ ســرفينگ» كــه بــه افــراد كمــك ميكنــد شــبكهاي از
كاناپههــاي مجانــي در دســترس بــراي خــواب را ايجــاد كننــد ،نوشــتند .در
وســط پيوســتار فضــاي ســفيد زيــادي كــه يــك بــازار دســتنخورده بــود بــه
چشــم ميآمــد .آدمهــا دنبــال اقامتــي بــا قيمــت معقــول بــه عــاوه يــك تجربــة
محلــي بودنــد .بــا ايــن حــال ،آن ســه بيــم ايــن را داشــتند كــه ايــن فرصــت بــه
يك دليل منطقي اين قدر بزرگ و دستنخورده مانده باشد؛ اعتماد.
آيــا عمــل شــركت در يــك رويــداد مشــترك ،خــواه يــك رقابــت سياســي
خــواه يــك جشــنواره موســيقي خــواه يــك كنفرانــس طراحــي ،عاملــي اساســي
بــراي ایجــاد اعتمــاد بيــن غريبههــا بــود؟ آيــا مــردم بــا هــم در يــك جــا
ميماندنــد فقــط بــه خاطــر ايــن كــه يــك عالقــة مشــترك مثــا عكاســي
داشــتند؟ اگــر آنهــا درسخواندههايــی بودنــد كــه از يــك دانشــگاه فارغالتحصيــل
شــده باشــند چــه؟ آيــا ممكــن بــود يــك بــازار كامــا بــا ِز از فــرد بــه فــرد ،بــراي
مانــدن مــردم در هــر جــاي دنيــا ايجــاد كــرد؟ اينهــا ســئواالتي بودنــد كــه ايــن
ســه نفــر ،ماههــا پيــش از ايــن كــه توافــق كننــد جــواب همــة آنهــا ميتوانــد
«بلــه» باشــد ،از خــود ميپرســيدند .موفقيــت خدمــات واســطهگري ديگــري
يبِــي» نشــان مـيداد كــه اعتمــاد ميتوانــد ایجــاد شــود .تــا اوت ،2008
مثــل «ا 
وبســايت شــركت آنهــا ،Airbnb.com ،متولــد شــد .بلنچاركزيــك توضيــح
ميدهــد« :ايــن اســم از ايــدهای آمــده بــود كــه بــا اينترنــت و اتــاق خالــي ،هــر
كسي ميتواند يك مهمانخانهدار شود».
در آوريــل  Airbnb.com ،2010نزديــك بــه  85هــزار كاربــر ثبتشــده و
بيــش از  12هــزار ملــك در  3هــزار و  234شــهر از بيــش از  126كشــور داشــت.
ايــن ســايت ،مثــل كاري كــه ايبــي بــراي كاالهــا انجــام مــيداد ،يــك بــازار
مســتقيم بــراي مكانهــا بــود .فهرســتهاي ايــن ســايت شــامل هــر چيــزي
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ميشــد ،از يــك «اســتوديوي دلربــا در ميــدان باســتيل پاريــس» بــه قيمــت
شــبي  90دالر تــا يــك «آپارتمــان شــخصي در بهشــت هارلــم ،نيويــورك» بــه
قيمــت  120دالر ،تــا يــك ويــاي كامــل در «بفــوت هيلــز در كــه ســاموئي،
تايلنــد» بــه قيمــت هــر شــب  275دالرِ .چســكي در شــگفت اســت« :وقتــي مــا
شــروع كرديــم ،اصــا فكــر نميكرديــم مــردم خانــة درختــي ،كلبــة اســيكموها،
قايق ،ويال و آپارتمان طراحها را اجاره ميكنند».
در بيشــتر مــوارد ،افــراد و مكانهــا بــه وســيله «ايــر بيانبــي» مــورد
تحقيــق يــا مصاحبــه قــرار نميگرفتنــد .بــر عهــدة كاربــران بــود كــه بــر اســاس
عكسهــاي جورواجــوري از ملــك ،ســوابق همــرا و جزئيــات و توضيحــات ديگــر
كاربــران ،تعييــن كننــد كــه آيــا ميخواهنــد ميزبــان يــك مهمــان باشــند يــا آيــا
ميخواهنــد بــا كســي در يــك خانــه بماننــد يــا نــه .در واقــع ،همانطــور كــه
وبســايت رشــد كــرده ،بنيانگــذاران آن ،مقرراتــي را كــه ابتــدا فكــر ميكردنــد
مــورد نيــاز باشــد برداشــتند .آنهــا محدوديــت قيمتــي  300دالر بــراي اجــارة
يــك شــب را برداشــتند .چــون دريافتنــد افــرادی از اعضــاي «ايــر بيانبــي» بــا
بودجههــاي خيلــي باالتــري بــراي اقامــت اســتفاده ميكننــد .امــروز شــما
ميتوانيــد يــك قصــر را در انگلســتان بــه قيمــت شــبي  3هــزار دالر اجــاره
كنيــد .تنهــا مقــررات ثابــت در «ايــر بيانبــي» ايــن اســت كــه مســافران بايــد
بتواننــد ســئواالتي را دربــارة ميزبانــي قبــل از رزرو جايشــان بپرســند .فضــاي
داخلــي اتــاق بــراي ايــن كار كفايــت نميكنــد و بنابرايــن بيشــتر هتلهــا از
ســايت حــذف ميشــودِ .چســكي ميگويــد« :يــك اتــاق هتــل ماريــوت در
نيويــورك و يــك اتــاق ماريــوت در ايرلنــد كامــا شــبيه بــه هــم هســتند و شــما
نميدانيــد كــدام اتــاق بــه شــما ميرســد يــا حتــي در كــدام طبقــه هســتيد.
ما عكس اين حالت را براي مسافران فراهم ميكنيم».
بل ِكارچيــك از همــان وقــت بــا همســرش بــه يــك آپارتمــان بزرگتــر در پالــو
آلتــو نقــل مــكان كــرده اســت .در مــاه ژانويــه  2010او از طريــق «ايــر بيانبــي»
از اجــاره دادن اتــاق اضافـياش بــه ســه نفــر مختلــف كــه در مجمــوع  15شــب
ميشــد ،هــزار و  200دالر درآورد .وقتــي كــه بنيانگــذاران شــركت را راه
انداختنــد ،بــه ايــن فكــر نكردنــد كــه خدماتــي كــه ارائــه ميكننــد ميتوانــد
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كاري كنــد كــه مــردم بتواننــد بــه مكانهــاي خالــي خانهشــان بــه عنــوان يــك
فرصــت ســرمايهگذاري نــگاه كننــد ،نــه يــك وبــال گــردن .برخــي از كاربــران
يــك اتــاق اضافــي در يــك محلــة گرانقيمــت دارنــد ،پــس چــرا آن را هــر چنــد
ك بــار اجــاره ندهنــد؟ آنــگال رادرفــورد بــه يــك خانــة زيرشــيرواني
وقــت يــ 
دواتاقــه بــزرگ در منقطــه تجــاري نيويــورك نقــل مــكان كــرد .او قبــا تنهــا
زندگــي كــرده بــود و مــردد بــود كــه اتاقــش را بــا يــك هماتاقــي تماموقــت
مشــترك شــود .در عــوض ،تصميــم گرفــت اتــاق اضافــي را مبلــه كنــد و بــا «ايــر
بيانبــي»  15شــب در مــاه اجــاره بدهــد .او توضيــح ميدهــد« :مــن ميتوانــم
ايــن كــه چــه موقعــي فضــاي خانـهام را بــا كــس ديگــري مشــترك بشــوم يــا نه،
مديريــت كنــم .از پــول اضافــي بــراي تســويه كــردن كارت اعتبــاريام كــه
مبلمان را خريدم استفاده ميكنم كه تقريبا نيمي از اجاره ميشود».
انگيــزه بــراي ميزبانهايــي كــه از «ايــر بيانبــي» اســتفاده ميكننــد
معمــوال تركيبــي از داشــتن يــك كمكخــرج و ديــدن آدمهــاي جديــد اســت.
بچههــاي جيــل بانونــو از دنــور بــه دانشــگاه رفتهانــد« :مــن حــاال يــك اتــاق
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 110ســالهاش و عاشــق ايــن
اســت كــه كســاني در خانــهاش بماننــد .ماتيــاس ســيبلر از بوســتون از پــول
اجــارهاش اســتفاده ميكنــد تــا يــك گــردش كامــل بــه انگلســتان داشــته باشــد
و بتوانــد در عروســي يكــي از دوســتان قديمـياش شــركت كنــد .ســندرا بــروس
از واشــنگتن «ميزبــان مســافرها اســت تــا بــراي دوران بازنشســتگي پسانــداز
كنــم .بــه عــاوه دوســت دارم بــا ديگــران معاشــرت كنــم ».برخــي افــراد بــا پــول
اجــاره ،كسـبوكار خودشــان را شــروع كردهانــد؛ بــراي برخــي ديگــر ،ايــن پــول
كمك كرد ه است خانهشان را حفظ كنند.
در ژانويــه  ،2010تيــم مديريــت «ايــر بيانبــي» ايميلــي را از زنــي بــه نــام
كنــدرا مائــه تائــي دريافــت كردنــد كــه ميزبــان یــک خانــة اجــارهاي در شــهر
نيويــورك بــود« .ســام ايــر بيانبــي ،اغــراق نميكنــم وقتــي بــه شــما ميگويــم
كــه بــه معنــي دقيــق كلمــه مــا را نجــات داديــد .مــن و شــوهرم هميــن مــاه مــه
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گذشــته ،بعــد از ايــن كــه هــر دو كارمــان را از دســت داديــم ازدواج كرديــم و
ســال گذشــته ،ســرمايهگذاريمان در بــازار بــورس شكســت خــورد .مــا كمكــم
ديديــم پساندازمــان بــه قــدري كــم شــده كــه پــول كافــي بــراي پرداخــت
اجــاره نداريــم .در آن موقــع ،آپارتمانمــان را در وبســايت شــما ثبــت كردیــم و
كلــي تقاضــا دريافــت كردیــم  ...شــما بــه مــا ايــن توانايــي را داديــد كــه خانهمــان
را حفــظ كنيــم و بــا هــم بــه مســافرت برويــم و ايــن آرامــش خاطــر را داشــته
باشــيم كــه بدانيــم ايــن دورة ســخت از زندگيمــان را ســپري كردهايــم .از شــما
خيلي متشكريم».
جالــب ايــن كــه از ميــان ده هــزار ســفري كــه تــا كنــون از طريــق ايــن
وبســايت بــه طــور كامــل انجــام شــده ،ردي از ســرقت گــزارش نشــده اســت.
گاهــي يــك آپارتمــان تميــز نيســت يــا كســي چهــره واقعـياش را نشــان نــداده،
ولــي ايــن مــوارد نــادر هســتندِ .چســكي معتقــد اســت كــه يــك «واســطة مــورد
اعتمــاد» و سيســتم پرداخــت امــن نقــش زيــادي در ايــن آمــار داشــته اســت.
موقــع رزرو كــردن ،مهمــان رزرو را بــا اســتفاده از يــك كارت اعتبــاري يــا يــك
حســاب كاربــري «پيپــل» انجــام ميدهــد .ميزبانهــا تــا  24ســاعت بعــد از
ورود مهمــان ،كل پــول را نميگيرنــد« .ايــر بيانبــي» از ميزبانهــا پــول
خدمــات اســتاندارد  3درصــد را ميگيــرد و از مســافران هــم بســته بــه قيمــت
رزرو 6 ،تــا  12درصــد بيشــتر ميگيــرد .در كنــار ايــن كــه «ايــر بيانبــي» بــه
يــك كس ـبوكار واقعــي بــا مــدل درآمــدي ســودده تبديــل شــده كــه از وقتــي
تاســيس شــده هــر مــاه بيــش از  10درصــد رشــد كــرده اســت ،بنيانگــذاران آن
اعتقــاد دارنــد كــه ايــن شــكل از پرداخــت «بــا بهتريــن رفتــار از هــر دو طــرف
روبهرو ميشود و كل فرايند را قابلاعتمادتر ميكند».
وقتــي ِچســكي بــه پدربزرگــش از ايــدة پشــت ســر «ايــر بيانبــي» گفــت،
«كامــا معمولــي بــه نظــرش رســيد .والديــن مــن واكنــش متفاوتــي داشــتند.
مــن ابتــدا نميتوانســتم بفهمــم چــرا ايــن طــور اســتِ ».چســكي بعدتــر دريافــت
كــه والدينــش در يــك نســل هتلــي بــزرگ شــدهاند،در صورتــي كــه پدربزرگــش
و دوســتان پدربزرگــش ،در سفرهايشــان بــه مــزارع و مراتــع ،خانههــاي كوچــك
را اجــاره ميكردنــد« .ايــر بيانبــي» خيلــي متفــاوت بــا آن تجربــه نبــود« .مــا
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يــك ابــداع مــدرن نبوديــم ،امــا هتلهــا بودنــد ».مســلما ،قبــل از دهــة ،1950
ـتان دوســتان يــك روش متــداول بــراي ســفر رفتــن
مانــدن بــا دوســتان يــا دوسـ ِ
بــود« .ايــر بيانبــي» يــك ايــدة قديمــي بــود ،بــا ایــن تفــاوت کــه دوبــاره
شبيهســازي شــده بــود و مجــددا از طريــق شــبكههاي فــردي و فناوريهاينــو،
بازسازی شده بود.
حــاال بــازار بيحدوحصــري بــراي مبــادالت فــردي بيــن توليدكننــده و
مصرفكننــد ،بيــن فروشــنده و خريــدار ،بيــن قرضگيرنــده و قرضدهنــده و
بيــن همســايه و همســايه ،وجــود دارد .مبــادالت آناليــن از رابطــه نزديكــي
شبيهســازي شــده كــه زمانــي از طريــق مبــادالت چهــره بــه چهــره در روســتاها
شــكل گرفتــه بــود ،امــا در مقياســي بزرگتــر و نامحدودتــر .بــه عبــارت ديگــر،
فــنآوري شــكلهاي قديمــي اعتمــاد را بازآفرينــي كــرده اســتِ .چســكي
پيشبينــي ميكنــد« :وضــع موجــود در حــال جايگزيــن شــدن بــا يــك جنبــش
اســت .ارتبــاط فــردي بــه روش پيشفــرض مــردم بــراي مبــادالت چيزهــا،
تبديــل خواهــد شــد؛ چــه ايــن چيزهــا مــكان باشــد ،چــه جنــس ،مهــارت يــا
خدمات.
ظهور اشتراكي عمل كردن

طــي چنديــن ســال گذشــته ،مــا دريافتيــم كــه ماجراهــا و نمونههــاي
تجــاري مثــل «ايــر بيانبــي» غيرمعمــول نيســت .ســر ميزهــاي شــام ،دوســتان
بــه جــاي فخــر فروختــن دربــارة مــدل جديــد تويوتــاي «پريــوس» جديدشــان،
بــه ايــن مباهــات ميكننــد كــه چطــور بــا تبديــل شــدن بــه «زيپســتر»ها
(اعضــاي شــبكه خدمــات بــه اشــتراك گذاشــتن خــودروي «زيــپكار»)
خودروهــاي خودشــان را كنــار ميگذارنــد و بــا خــودروي ديگــران ســر كار
ميرونــد .دوســتان بيشــتر و بيشــتري ،جنسهــاي خــود را در وبســايتهاي
«كريگليســت» و «ايبــي» بــه فــروش ميرســانند .آنهــا كتابهــا،
ديويديهــا و بازيهــا را در وبســايتهايي مثــل «س ـ َوپتري» و «اورس ـ َوپ»
عــوض و بــدل ميكننــد .و مــواردي را كــه ديگــر نميخواهنــد در وبســايتهاي
«فريســايكل» و «ريــوز ايــت» كنــار ميگذارنــد .مــا در ســفري بــه پاريــس
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دوچرخهســواراني را بــا دوچرخههايــي كــه ظاهــري تروتميــز داشــتند و لوگــوي
ك گذاشــتن دوچرخــه در پاريــس) روي ميلــه
«وليــب» (نــام سيســتم بــه اشــترا 
افقــي آنهــا بــود ديديــم .يكــي از دوســتانمان در لنــدن بــه مــا از برنامــة جديــد
محبوبــش در شــبكه  4تلويزيــون گفــت كــه نامــش «لندشــير» (بــه معنــي بــه
اشــتراك گذاشــتن زميــن) بــود .مــا مــدام از تعــداد افــرادي ميشــنويم كــه بــه
برنامــة «جامعــة كشــاورزي حمايتشــده» يــا تعاونيهــاي محلــي ميپيوندنــد.
مــا حكايتهــا و داســتانهايي را دربــارة همــكاري آناليــن و رشــد جوامــع
مجــازي ميبينيــم .هــر روز بيــش از  3ميليــون عكــس در ســايت «فليكــر»
بارگــذاري ميشــود 700 ،هــزار عضــو جديــد بــه «فيسبــوك» ميپيوندنــد5 ،
ميليــون «توييــت» منتشــر ميشــود و  900هــزار وبــاگ پســت ميگذارنــد.
هــر دقيقــه 20 ،ســاعت فيلــم روي «يوتيــوب» گذاشــته ميشــود كــه معــادل
اكــران هفتگــي بيــش از  90هــزار فيلــم بلنــد جديــد در ســالنهاي ســينما
است.
«اشــتراكي عمــل كــردن» بــه شــعار روز اقتصاددانهــا ،فيلســوفها،
تحليلگــران كســبوكار ،كاشــفان روندهــا ،بازاريابهــا و كارآفرينهــا تبديــل
شده بود و درست هم بود.
مــا بــه اشــتباه در مطالبمــان دربــارة بــه اشــتراك گذاشــتن ،مبادلــة
پاياپــاي ،قــرض گرفتــن يــا معاوضــه ،در زبــان انگليســي اغلــب نوعــي از پســوند
«( »Coبــه معنــي «هــم» يــا «مشــترك») را در تيترهايمــان بــه كار ميبريــم؛
مثــا مينويســيم «مســكن مشــترك ( )Co-housingبــراي ژن ايكــس و ايگــرگ»،
«كار مشــترك ( :)Co-workingيكنفــري امــا نــه تنهــا»« ،كــوچ ســرفينگ :ايــن
برنامــه فقــط دربــارة يــك مــكان بــراي بيهــوا وارد شــدن نيســت»« ،آيــا جامعــة
تعاونيهــا ميتوانــد شهرســتانهاي مــا را نجــات دهنــد؟»« ،شبكهســازي
اجتماعــي بــراي شــوراهاي محلــي»« ،جامعــة جهانــي طرفــدار مالكيــت جمعــي
آناليــن ميشــود»« ،زندگــي بــا هــم :جوابــي مــدرن بــراي شــوراهاي محلــي» و
«حكمرانــي عوامالنــاس» .حتــي علــم ،روانشناســي اجتماعــي و ژورنالهــاي
علمــي اقتصــادي ،لبريــز از مطالبي پرطرفــدار دربــارة رفتارهاي خودســازماندهي
مورچههــا« ،هــوش» زنبورهــاي عســل در حركــت گروهــي و همــكاري گلــه
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ماهيها و دستة پرندگان است.
مــا هــر چــه بيشــتر ايــن روندهــا را ارزيابــي كرديــم ،بيشــتر متقاعــد شــديم
كــه همــة ايــن رفتارهــا ،ماجراهــاي شــخصي ،نظريههــاي اجتماعــي و نمونههــاي
تجــاري ،يــك نــوع خيــزش ناگهانــي اقتصــادي  -اجتماعــي نوظهــور را نشــان
ميدهــد .ســه كلمــهاي كــه بــه بــا هــم انجــام دادن كارهــا و بــه اشــتراك
گذاشــتن مربــوط ميشــد  -تعاونيهــا ،زمينهــاي داراي مالــك جمعــي و
شــوراهاي محلــي  -در حــال بـهروز شــدن و بازآفرينــي بــه شــكلهاي اشــتراكي
ـاارزش اســت .مــا بــه ايــن خيــزش ناگهانــي
و اجتماعــي در قالبهايــي جــذاب و بـ
ِ
«مصرف اشتراكي» ميگوييم.
اشــتراكي شــدن در بطــن ايــن مصــرف اشــتراكي ميتوانــد محلــي و چهــره
بــه چهــره باشــد يــا ميتوانــد از اينترنــت اســتفاده كنــد بــراي متصــل شــدن،
تركيــب شــدن و شــكل دادن گروههــا و يافتــن چيزهــا يــا كســاني كــه
تعاملهــاي نفــر بــه نفــر بــا بــه تعاملهــاي جمعــي تبديــل ميكنــد .اگــر بــه
طــور ســاده بخواهيــم بگوييــم ،مــردم در حــال بــه اشــتراك گذاشــتن دوبــارة
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
فيسبوكــي باشــد .امــا ايــن بــه اشــتراك گذاشــتن و اشــتراكي شــدن بــه
شــيوهها و در مقياســي اتفــاق ميافتــد كــه قبــا هرگــز ممكــن نبــوده و
فرهنگ و اقتصاد «آنچه مال من است مال شماست» را ميسازد.
هــر روز مــردم در حــال اســتفاده از مصــرف اشــتراكي هســتند؛ يعنــي بــه
اشــتراك گذاشــتن ،معاملــة پاياپــاي ،قــرض گرفتــن ،تجــارت ،اجــاره كــردن،
هديــه دادن و معاوضــه بــه شــكل ســنتي كــه از طريــق فنــاوري و جماعتهــاي
افــراد همســان ،دوبــاره تعريــف شــده اســت .مصــرف اشــتراكي ،افــراد را قــادر
ميســازد ســود عظيــم دسترســي بــه محصــوالت و خدمــات را فراتــر از مالكيــت
دريابنــد و بــه طــور همزمــان ،در پــول ،مــكان و زمــان خــود صرفهجويــي كننــد،
دوســتان جديــدي پيــدا كننــد و دوبــاره بــه شــهرونداني فعــال تبديــل شــوند.
شــبكههاي اجتماعــي ،شــبكههاي بــرق هوشــمند و فناوريهــاي تعامــل
همزمــان نيــز در حــال ممكــن ســاختن جهشــي بلنــد از مدلهــاي تاريخگذشــته
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ابرمصرفهــا هســتند و همچنيــن ســاختن نظامهــاي نوآورانــهاي بــر پايــة
اســتفادة مشــترك؛ نظامهايــي همچــون بــه اشــتراكگذاري دوچرخــه و خــودرو.
ايــن نظامهــا از راه كارايــي اســتفاده ،كاهــش اتــاف ،ترغيــب افزايــش محصــوالت
بهتــر و جلوگيــري از مــازادي كــه از راه توليــد بيــش از حــد و مصــرف بيــش از
حــد حاصــل ميشــود ،مزايــاي پيرامونــي مهمــي فراهــم ميكننــد .در ايــن
كتــاب ،مــا هــزاران نمونــه از مصــرف اشــتراكي در سرتاســر جهــان را بــه ســه نوع
نظــام  -نظامهايــي بــا محصــوالت خدماتــي ،بازارهــاي بازتوزيــع و ســبك زندگــي
ـي نــه
اشــتراكي  -ســازماندهي كردهايــم .همــة ايــن نظامهــا در حــال بازآفرينـ ِ
فقــط آنچــه مــا مصــرف ميكنيــم هســتند بلكــه چگونگــي مصــرف مــا را هــم
بازآفرينــي ميكننــد .بــا ايــن كــه نمونههــاي مصــرف اشــتراكي بــه شــدت از
نظــر مقيــاس ،بــه بــار نشســتن و اهــداف متنــوع هســتند ،در اصــول اساســي
مشــابهي اشــتراك دارنــد كــه بــراي كار كــردن آنهــا حياتي هســتند و در سراســر
ايــن كتــاب آنهــا را كشــف ميكنيــم .ايــن اصــول عبارتنــد از جــرم حياتــي،
ظرفيــت بالاســتفاده مانــدن ،اعتقــاد بــه داراييهــاي عمومــي و اعتمــاد بيــن
غريبهها.
مصــرف اشــتراكي يــك رونــد بــا جــاي پــاي محكــم و يــك تغييــر موقــت
واپسگرايانــه در برابــر بحــران مالــي جهانــي  2008نيســت .ايــن رونــد يــك
جنبــش در حــال رشــد بــا مشــاركت ميليونهــا نفــر از گوشــهوكنار جهــان
اســت .بســياري از ايــن افــراد حتــي نميداننــد كــه بخشــي از ايــن خيــزش
ناگهانــي هســتند .بــراي بــه تصويــر كشــيدن ظهــور عظيــم مصــرف اشــتراكي،
اجــازه بدهيــد ابتــدا نگاهــي بيندازيــم بــه حكايتهايــي از رشــد كردنهــا كــه
پشــت ســر برخــي از مثالهــاي مشــهور ايــن نــوع مصــرف قــرار دارنــد :بــه
اشــتراك گذاشــتن دوچرخــه شــكلي از حملونقــل بــا بيشــترين رشــد در جهــان
اســت و انتظــار مـيرود تعــداد طرحهــا در ايــن حــوزه (تــا ســال  )2010تــا 200
درصــد افزايــش يابــد .از ســال  2007كــه «زيلــوك» ،شــركت پيشــرو در بــازار
اجــارة نفــر بــه نفــر پايـ ه گذاشــته شــد ،بــا نــرخ حــدود  25درصــد رشــد كــرده
اســت .دو ميليــارد دالر كاال و خدمــات از طريــق وبســايت «بارتــر كارت» كــه
بزرگتريــن شــبكة مبادلــة پاياپــاي كس ـبوكارها بــا هــم در ســال  2009بــود،
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نســبت بــه ســال قبلتــر از آن  20درصــد رشــد كــرده بــود« .زوپــا» در پنجميــن
ســال خــود ،بــا انجــام تجارتــي بــه ميــزان  34.5ميليــون پونــد ،نســبت بــه چهــار
ســال قبلتــر كــه در مجمــوع چهــار ســال تجارتــش بــه  34.5ميليــون پونــد
ميرســيد تجــارت بيشــتري انجــام داده بــود .تخميــن زده شــده بــود كــه در
ســال ششــم ايــن شــركت ،درآمــدش دو برابــر شــود و بــه  70ميليــون پونــد
برســد .وبســايت «فــري ســايكل» كــه شــبكه جهانــي آناليــن ثبــت و بــه
گــردش درآوردن رايــگان كاالهــاي بازيافتــي يــا دورانداختهشــده اســت ،بيــش از
 5.7ميليــون عضــو در بيــش از  85كشــور دارد .از طريــق ايــن شــبكه ،هــر روز
بيــش از  12هــزار كاال هديــه ميشــود .وبســايت «يــو -اكســچينج» كــه يكــي
از موفقتريــن ســايتهاي مبادلــة كاال اســت ،در ســال  2008شــاهد افزايــش
 70درصــدي اعضــاي جديــد بــود و عضويــت در وبســايت مبادلــة كاالي «سـ َوپ
تــري» در ســال  2009نســبت بــه ســال قبلتــر  10برابــر شــده بــود .در
وبســايت «تــ ِرد آپ» كــه يــك وبســايت مبادلــة لبــاس كــودكان اســت ،در
هشــت روز اول تاسيســش در آوريــل  ،2010تقريبــا  12هــزار كاال مبادلــه شــد.
در ســه مــاه اول شــروع بــه كار وبســايت «شِ ــير ا ِرت» كــه كشــاورزان بــدون
زميــن را بــه زمينهــاي اضافــي بالاســتفاده وصــل ميكنــد (از ژانويــه ،)2010
بيــش از  25ميليــون فــوت مربــع زميــن معرفــي شــد« .كــوچ ســرفينگ»،
وبســايتي جهانــي كــه در بيــش از  235كشــور و منطقــة اســتحفاظي جهــان،
مســافران را بــه محليهــا وصــل ميكنــد ،اكنــون پربازديدكنندهتريــن ســايت
«خدمــات ميزبانــي» در اينترنــت اســت .در ايــاالت متحــده ،بيــش از  2هــزار و
 500مــورد کشــاورزی حمایتشــده بــه وســیلة گروههایــی از مــردم وجــود
دارد؛ يعنــي مشــتريان در ابتــداي ســال مقــداري پــول بــه يــك كشــاورز محلــي
ميدهنــد تــا در فصــل بــارآوري محصــوالت ،بــه صــورت هفتگــي يــك جعبــه
محصــول تــازه بــه آنهــا تحويــل داده شــود .ايــن نــوع كشــاورزي در ســال 1985
تنهــا يــك مــورد بــود .در انگلســتان ،بيــش از  100هــزار نفــر در فهرســت انتظــار
يــك زميــن اســتيجاري (تكــه زمينــي كــه ميتوانــد بــه وســيله يــك فــرد بــراي
كاشــت ميــوه و ســبزي اجــاره شــود) هســتند و در بخشــي از مناطــق لنــدن،
زمــان انتظــار بــه چهــل ســال ميرســد .در وســط بحــران مالــي جهانــي ،وقتــي
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كــه دولــت فــدرال ايــاالت متحــده تــاش ميكــرد بــار شــركتهاي خودروســازي
ملقــب بــه «ســه غــول بــزرگ» را ســبك كنــد ،عضويــت در وبســايتهاي
اشــتراكگذاري خــودرو تــا  51.5درصــد افزايــش يافــت .تخميــن زده شــده
اســت كــه تــا ســالهای آینــده 4.4 ،ميليــون نفــر در آمريــكا شــمالي و 5.5
ميليــون نفــر در اروپــا عضــو خدماتــي بــه شــكل «زي ـپكار» شــوند كــه فقــط
عضويــت در آن در ســال  2009ســه برابــر شــده اســت .مــا ميتوانيــم ادامــه
بدهيــم .مصــرف اشــتراكي يــك ايــدة گلولهبرفــي اســت ،بــه انــدازة كافــي
ســنگين كــه بــه حركــت خــود ادامه بدهــد و بــه انــدازة كافــي داراي چســبندگي
كه به بزرگتر شدن خود ادامه بدهد.
بســياري از شــركتهايي كــه در ايــن كتــاب مــورد بررســی قــرار ميگيرنــد
هميــن حــاال هــم ســودده يــا داراي مدلهــاي درآمــدي در حــال رشــد هســتند.
تعــداد شــركتهاي تاسيسشــده كــه صدهــا ميليــون دالر درآمــد كســب
ميكننــد بيشــتر شــده (در ســال  ،2009نتفليكــس  359.6ميليــون دالر و
زيــپكار  130ميليــون دالر درآمــد داشــتند) و در هميــن حــال ،شــركتهاي
ديگــري مثــل «ســوالر ســيتي» و «س ـ َوپ تــري» هســتند كــه تــازه شــروع بــه
ســوددهي كردهانــد .تخميــن زده شــده كــه طــي پنــج ســال آينــده ،مشــخصا
خدمــات مصــرف اشــتراكي رشــد قابلتوجهــي را تجربــه كننــد .همچنیــن
شــخص امثــال
بــرآورد میشــود كــه بــازار قرضدهــي اجتماعــي شــخص بــه
ِ
«زوپــا» و «پراســپر» تــا آخــر ســال  ،2013تــا  66درصــد صعــود كنــد و
درآمــدش بــه  5ميليــارد دالر برســد .پيشبينــي شــده كــه بــازار قــرض دادن
هــر چيــزي ،از دســتگاه حفــاري گرفتــه تــا دوربيــن ،بــه صــورت از شــخص بــه
شــخص ،يــك بــازار  26ميليــارد دالري باشــد .فقــط بــازار مبادلــة لباس كــودكان
( 0تــا  13ســال) آن هــم تنهــا در ايــاالت متحــده ،تخميــن زده شــده كــه
صنعتــي بــا ارزش بيــن  1تــا  3ميليــارد دالر باشــد .بــه اشــتراك گذاشــتن يــا
اجــاره ســاعتي خــودرو پيشبينــي شــده كــه بــه يــك صنعــت  12.5ميليــارد
دالري تبديــل شــود .حتــي ســازمانهايي مثــل «كــوچ ســرفينگ» يــا «فــري
ســايكل» كــه بــا اهدافــي مشــخصا نــه بــراي ســوددهي تاســيس شــدهاند ،شــاهد
پذيــرش از ســوي مشــتريان و پيمــودن راهــي مشــابه كس ـبوكارهايي هســتند
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كــه مدلــي درآمــدزا دارنــد« .كــوچ ســرفينگ» كــه شــركت غيرانتفاعــي اســت،
مكانهايــي بــراي شــركتهاي امثــال «ايــر بيانبــي» و «رومورامــا» ايجــاد
ميكنــد .و ايــن وضعيــت فقــط مربــوط بــه شــركتهايي كــه پــول درميآورنــد
نيســت .طبــق گــزارش مجلــة «اكونوميســت» افــرادي كــه درگيــر مصــرف
اشــتراكي هســتند در حــال تبديــل شــدن بــه «كارآفرينــان ُخــرد» هســتند .از
يــك ســو ،برخــي افــراد در حــال كســب پولهــاي كمــي هســتند ،در حالــي كــه
ديگــران درآمدهــاي چشــمگيري از اجــارة محصــوالت و مكانهــاي كنارافتــاده و
بالاســتفاده بــه اشــخاص درميآورنــد .ميانگيــن درآمــد حاصــل از مشــاركت
ســاكنان نيويــورك در وبســايت «ايــر بيانبــي» بــه طــور ماهانــه هــزار و 600
دالر اســت .و ايــن فقــط ميانگيــن اســت .اجارهدهنــدگان در وبســايت «زيلــوك»
تنهــا بابــت اجــاره دادن يــك قلــم كاالي خــود مثــل دوربيــن يــا دوچرخــه،
ســاالنه هــزار دالر درآمــد دارنــد .تخميــن زده شــده كــه يــك مالــك خــودرو در
انــدازة معمولــي مثــل «تويوتــا كمــري» بتوانــد از راه اجــارة خودرويــش بــه
اشــخاص بــه انــدازة  20ســاعت در هفتــه بــا وبســايتهايي مثــل «ريلــي
رايــدز»« ،گــت ارونــد» و «ويــپ كار» ،ســاالنه  6هــزار و  250دالر درآمــد كســب
كنــد .برخــي از مالــكان مثــل «دِيــو» كــه يــك طــراح  26ســاله اســت ،از «ويـپ
كار» اســتفاده ميكنــد تــا بــه پرداخــت هزينههــاي عمومــي زندگـياش كمكــي
كــرده باشــد و ديگرانــي مثــل «مائوريــن»  66ســاله كــه بــه نــدرت از خودرويــش
اســتفاده ميكنــد ،پــول اضافــي اجــارة خــودرو را صــرف هزينــه ســفرهايش
ميكند.
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 انگيزههايــي در مشــتريان نشــات
گرفــت كــه خيلــي عميقتــر از صرفهجويــي در مخــارج بودنــد ،بلكــه عــادات
ايــن نــوع مصــرف قبــل از ســقوط اقتصــادي ســال  ،2008شــروع بــه جــا افتــادن
و پخــش شــدن كــرد .ضرورتهــاي اقتصــادي صرفــا مــردم را وادار ميســازد بــا
روشهــاي جديــد دسترســي بــه آنچــه نيــاز دارنــد وچگونگــي رســيدن بــه آنهــا
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بازتر برخورد كنند.
وقتــي كــه ركــود بــزرگ در ســال  2008بــه اوج خــود رســيد ،برخــي از
صاحبنظــران و اقتصاددانــان پايــان مصرفگرايــي را اعــام كردنــد ،در حالــي
كــه برخــي ديگــر گفتنــد كــه مشــتريان بايــد بــراي خريدهــاي بعــدي ترغیــب
شــوند .هــر يــك از ايــن روشهــا كــه بــه نظــر ميرســند مدلهــاي ســنتي
مصرفگرايــي باشــند  -كــه در آنهــا مــا محصــوالت را ميخريــم ،آنهــا را
اســتفاده ميكنيــم ،دورشــان مياندازيــم ،و ســپس بيشــتر ميخريــم  -حتــي
لنگلنــگان بــه راه خــود ادامــه ميدهنــد .بــا ايــن حــال« ،بيشــتر خــرج كــن،
بيشــتر مصــرف كــن» ممكــن اســت يــك راهحــل كوتاهمــدت باشــد امــا نــه
راهي پايدار است ،نه سالم.
وقتــي كــه نظامهــاي همهگيــر مالــي و نظارتنشــده باعــث شــدند
ســرمايهگذاران ميليونهــا دالر خــود را در ترفندهــاي پانــزي (برگردانــدن
بهرههــاي نامتعــارف بــه ســرمايهگذاران از پــول ســرمايهگذاران بعــدي بــدون
انجــام كار اقتصــادي) ،صندوقهــاي ســرمايهگذاري ،شــركتهاي بيمــه و حتــي
بانكهــاي پسانــداز از دســت بدهنــد ،مــردم هــر روز رويــاي آمريكايــي كذايــي
را كــه احســاس ميكننــد در بدتريــن وضعيــت خــود باشــد پــي ميگرفتنــد .در
گوشــهوكنار جهــان ،ميليونهــا نفــر خانههايشــان ،شغلهايشــان ،قــدرت
خريدشــان و پشــتگرمي اقتصاديشــان را از دســت دادنــد .امــا در هفتههــاي
بحــران ،نشــانههايي از يــك آگاهــي جديــد و روبهافزايــش در مشــتريان بــا
تهرنگــي از خشــم وجــود داشــت .مــا در جامعــهاي زندگــي ميكرديــم كــه
بــراي بيــش از پنجــاه ســال ترغيبمــان كــرده بــود كــه پــا را از گليــم خــود
فراتــر بگذاريــم ،چــه از نظــر مالــي چــه زيسـتمحيطي .همانطــور 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
م انتظــار يــك
بــازار گفتنــد :نــه ديگــر ».معتقديــم در حالــي كــه جهــان چش ـ 
ايــدة بــزرگ بــراي تــوان دوبــاره بخشــيدن و دوبــاره متعــادل كــردن اقتصــاد مــا
بود ،تغيير از سوي خود مصرفكنندگان شروع خواهد شد.
يكپارچــه شــدن شــبكههاي اجتماعــي بــا اعتقــاد دوبــاره بــه اهميــت جامعــه،
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نگرانيهــاي ضــروري زيســتمحيطي و آگاهــي از تفــاوت قيمتهــا ،باعــث
ميشــوند كــه مــا از شــكلهاي قديمــي نامتــوازن ،متمركــز و كنترلشــده
مصرفگرايــي دور شــويم و بــه ســمت نوعــي از مصرفگرايــي مشــترك،
رويهمجمعشده ،باز و تعاوني حركت كنيم.
طبــق ايــدهاي كــه چارلــز ليدبيتــر در كتابــش بــا عنــوان «مــا -فكــر
ميكنيــم» بنــا كــرد ،در ابَرمصــرفِ قــرن بيســتم مــا بــه وســيلة اعتبــار ،تبليغــات
اشــتراكي قــرن
و آنچــه مالكــش بوديــم تعريــف ميشــديم .در مصــرف
ِ
بيسـتويكم مــا بــه وســيلة شــهرت ،جامعــه و بــا آنچــه ميتوانيــم بــه اشــتراك
بگذاريــم ،چگونگــي بــه اشــتراگ گذاشــتن آن چيزهــا و آنچــه دور مياندازيــم،
تعريف ميشويم.
پديــده بــه اشــتراك گذاشــتن شــخص بــه شــخص از طريــق جوامع ســايبري
كــه بيشازپيــش همهگيــر ميشــود ،مثــل «لينوكــس»« ،ويكيپديــا»،
«فليكــر»« ،ديــگ» و «يوتيــوب» ،نيــز اكنــون حكايتــي مشــابه شــده اســت.
مصــرف اشــتراكي ريشــه در فناوريهــا و رفتارهــاي شــبكههاي اجتماعــي
آناليــن دارد .ايــن تعامــات 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 ذاتـياي كــه همــكاري
و عــادت بــه اشــتراك گذاشــتن را بــه امــري جــذاب تبديــل ميكننــد ،برخــورد
كنيــم .مســلما مــا اعتقــاد داريــم كــه افــراد بــه عقــب نــگاه خواهنــد كــرد و
تشــخيص خواهنــد داد كــه مصــرف اشــتراكي بــه شــكل آناليــن و بــه وســيلة
گذاشــتن كامنتهــا و بــه اشــتراك گذاشــتن فايلهــا ،برنامههــا ،عكسهــا،
ويديوهــا و دانشهــا ،شــروع شــده اســت .و حــاال مــا بــه نقطــة همهگيــري
شــديدي رســيدهايم كــه شــروع بــه كاربــرد اصــول مشــابه اشــتراكي و رفتارهــاي
بــه اشــتراك گذاشــتن در حوزههــاي فيزيكــي زندگــي روزمرهمــان ،كردهايــم.
حوزههــاي مختلــف زندگيهــاي مــا ،از صبــح رفتــن بــه ســر كار گرفتــه تــا
مكانهــاي كاري مشــترك تــا روشهايــي كــه مــا پــول قــرض ميدهيــم يــا
پــول قــرض ميگيريــم تــا روشهايــي كــه يــك ُمــد طراحــي ميشــود ،بــه
شيوههاي اشتراكي ايجاد ميشوند و به مصرف ميرسند.
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ايــن كتــاب مســلم فــرض نكــرده اســت كــه مــا بايــد بيــن مالكيــت و بــه
اشــتراك گذاشــتن دســت بــه انتخــاب بزنيــم .در آينــده ،بيشــتر مــا پــا در هــر دو
روش خواهيــم داشــت ،درســت مثــل مدلهــاي تجــاري موفقــي از جملــه «ايــر
بيانبــي» كــه شــايد تبديــل بــه تركيبــي از هــر دو روش تجــارت ســنتي و
اشــتراكي شــدن شــده باشــد .مصــرف اشــتراكي شــانه بــه شــانة مــدل مصــرف
قديمــي خواهــد نشســت و در نهايــت شــايد بــه برخــورد بــا آن منجــر شــود؛
مثــل وبالگهايــي همچــون «هافينگتــون پســت» كــه اكنــون بــا روزنامههــاي
صــد و چنــد ســاله مثــل «نيويــورك تايمــز» رقابــت ميكنــد .امــا همانطــور
كــه جريــان يكســويه اطالعــات از رســانهها بــه پايــان رســيده اســت ،مــا در
حــال رســيدن بــه انتهــاي يــك فرهنــگ مصرفگــراي خالــص يكســويه بــر
پايــه مالكيــت بيشــتر و بيشــتر هســتيم .مــارك لويــن ،روزنامهنــگار نيويــورك
تايمــز ،اخيــرا در يادداشــتي نوشــته اســت« :بــه اشــتراك گذاشــتن همــان
مالكيتــي کــه يــك آيپــاد در مــورد يــك قطعــة موســيقي دارد ،همــان مالكيتــي
كــه يــك باتــري خورشــيدي در مــورد معــدن زغالســنگ دارد .بــه اشــتراك
گذاشــتن تميــز ،تــر و تــازه ،مبــادي آداب و پســتمدرن اســت؛ مالكيــت
ماللآور ،خودخواه ،بزدالنه و رو به عقب است».
مفاهيــم و معانــي ضمنــي «بــه اشــتراك گذاشــتن»« ،مالكيــت اشــتراكي» و
«عمــل دســتهجمعي» بايــد بــهروز شــوند .لويــس كارول در داســتان بلنــد
كالســيك خــود« ،از ميــان شيشــه شــفاف» ،مينويســد« :هامپتــي دامپتــي
بيشــتر بــا يــك لحــن تحقيرآميــز گفــت :وقتــي مــن از يــك كلمــه اســتفاده
ي را
ميكنــم ،صرفــا معنــياش ايــن اســت كــه انتخابــش كــردهام تــا معنــ 
برســانم؛ نــه بيشــتر ،نــه كمتــر .آليــس گفــت :ســئوال ايــن اســت كــه آيــا تــو
ميتوانــي كلماتــي بســازي كــه معانــي خيلــي متفاوتــي داشــته باشــند؟ هامپتــي
دامپتــي گفــت :ســئوال ايــن اســت كــه كــدام كلمــه ،كلمه اصلــي اســت؛ همهاش
هميــن اســت ».معانــي كلمــات ميتواننــد تغييــر كننــد ،همانطــور كــه
پذيــرش فرهنگــي ايدههــا دوبــاره شــكل ميگيرنــد .بــه داليــل معقولــي،
هتلهــا كســبوكار خــود را «بــه اشــتراك گذاشــتن تخــت» نمينامنــد و
همانطــور كــه جاناتــان زيت ِريــن ،اســتاد حقــوق در دانشــگاه هــاروارد ،ميگويــد،
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فهرســت نيازمنديهــاي آناليــن هــم ،بخــش بــه اشــتراك گذاشــتن خودرويشــان
را «هيچهايك كردن» (سواري رايگان با خودروهاي عبوري) نمينامند.
مصــرف اشــتراكي ايــن نيســت كــه از مودبانــه مــردم خواســته شــود اجــازه
بدهنــد در محوطــة ماسـهبازي آنهــا شــخص ديگــري بــازي كنــد .بلكــه برعكــس،
ايــن نــوع مصــرف ،سيســتمي را مهيــا ميكنــد كــه مــردم ميتواننــد منابــع
خــود را بــدون ايــن كــه آزادي شــخصي خودشــان را فــدا كننــد يــا
سبكزندگيشــان 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  ،2009وقتــي
كــه مــا ايــن كتــاب را مينوشــتيم ،او بــه همــراه اوليــور اي .ويليامســون برنــدة
جايــزه نوبــل در علــوم اقتصــادي شــد .اوســتروم اوليــن كســي تــا آن موقــع بــود
كــه بــراي نظريـهاي اثباتشــده دربــارة كارايــي جوامعــي كــه بــر پايــه كاالهــاي
مشــترك شــكل گرفتهانــد و چگونگــي كار آنهــا ،نوبــل اقتصــاد بــرده بــود .مايــكل
اســپنس ،همــكار عاليرتبــه او در موسســة هــو ِور ،بعــد از ايــن كــه اوســتروم
جايــزه را بــرد بــه طــور مختصــر توضيــح داده كــه كار او نشــان داد «واقعــا اقتصاد
بــه طــور بنيــادي دربــارة بازارهــا نيســت بلكــه دربــارة مســايل مربــوط بــه
تخصيــص و توزيــع منابــع اســت ».پروفســور اوســتروم زندگــي خــود را صــرف
مطالعــه منابــع بــه صــور مشــترك مديريتشــده ،از مراتــع چم ـنزار كوههــاي
آلــپ در ســوييس گرفتــه تــا آبراهههــاي كشــاورزي در اســپانيا و جنگلهــاي
ژاپــن ،كــرده اســت و در جســتجوي ايــن بــود كــه چطــور ايــن تخصيــص منابــع
موفــق شــدهاند يــا شكســت خوردهانــد .تحقيــق او نشــاندهنده ايــن اســت كــه
حتــي در جوامــع ســرمايهداري ،اگــر قواعــد ســادهاي بــه كار بــرده شــود ،يك نوع
سيســتم مديريــت كاالهــاي عمومــي توســط خــود گروههــا ميتوانــد كارا باشــد.
افــراد ميتواننــد بــراي كار كــردن بــا كاالهــاي عمومــي بــا يكديگــر همــكاري
كنند.
شــايد هيجانانگيزتريــن خصوصيــت مصــرف اشــتراكي ايــن اســت كــه
صدهــا انتظــار را كــه در هــر دو ســوي طيــف ايدئولوژيــك سوسياليســتي تــا
ســرمايهداري وجــود دارد بــرآورده ميكنــد ،بــدون اين كــه در خــودش ايدئولوژي
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خاصــي باشــد .ايــن نــوع مصــرف نيازمنــد يــك نــوع عقيــدة دگــم و خشــك
نيســت .البتــه محدوديتهايــي بــراي سيســتم بــه خصــوص در موقعيتهايــي
كــه مــردم بهراحتــي نميتواننــد مالكيــت شــخصي را كنــار بگذارنــد يــا كارهــا
را خودشــان انجــام دهنــد ،وجــود دارد .امــا ايــن انعطافناپذيــري هــم ميتوانــد
تغيير كند.
بــا ايــن كــه ايــن كتــاب ،يــك كتــاب بــا خبرهــاي خــوب دربــارة راهحلهــاي
اميدبخــش و تغييــرات مثبــت طوالنيمــدت اســت ،مــا كار را بــا نشــان دادن ايــن
شــروع كرديــم كــه چطــور سيســتم مصرفگرايــياي كــه در آن زندگــي
ميكنيــم  -سيســتمي كــه اكنــون عــادت جمعــي ماســت  -ســاخته شــده
اســت .كتابهــاي بينقصــي دربــارة ايــن موضــوع نوشــته شــده و هــدف مــا
يــك كتــاب ديگــر بــراي ارايــه جزئيــات تاريخــي يــا ظهــور مصرفگرايــي در
قــرن بيســتم نيســت .نكتــة آخــر ايــن كــه مــا بــه نحــو بســيار زيــادي بــه آينــده
عالقهمنديــم .امــا اگــر بتوانيــم بــه پشــت ســر نــگاه كنيــم و پلــة متحــرك
مصرفكننــده كــه ژوليــت شــور ،منتقــد فرهنگــي ،آن را «همــواره بــه ســمت
بــاال حركــت کننــده» توصيــف مــی کنــد واكاوي كنيــم ،آنگاه ميتوانيــم بــراي
محاسبة اينكه چطور از آن رهايي يابيم ،به جلو نگاه كنيم.

فصل اول
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دیگر بس است
فرســنگها دور در اقیانــوس آرام ،درســت آن ســوی ژاپــن و در غــرب هاوایــی،
یــک بنــای یادبــود تصادفــی غولپیکــر از ضایعــات مصرفگرایــی مــدرن شــکل
گرفتــه اســت .تپــة عظیــم زبالــة اقیانــوس آرام ،بزرگتریــن 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 عمیقتــر از
ایــن نباشــد .ایــن مــکان یــک تــودة آبپزشــدة شــناور  3/5میلیــون تنــی زبالــه
اســت کــه  90درصــد آن پالســتیک اســت و شــامل هــر چیــزی میشــود ،از بطــری
و اســباببازی تــا کفــش ،فنــدک ،مســواک ،تــور ،پســتانک ،کاغــذ کادو و کیسـههای
پالستیکی خرید از همة نقاط جهان.
تــا ســالها 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 ماهوارههــا بــود.
ایــن انبــوه زبالــه در مکانــی دور از اقیانــوس واقــع شــده و معمــوال قایقرانــان بــه
دلیــل بــاد خیلــی کــم و سیســتم فشــار آب شــدیدا زیــاد آن از جلویــش فــرار
میکننــد و ماهیگیــران از آن دوری میکننــد و بــه دلیــل آن کــه ماهــی در
اطــراف آن یافــت نمیشــود ،نامــش را «بیابــان» گذاشــتهاند .چارلــز مــور ،قایقــران
و فعــال محیــط زیســت ،یــک کشــاورز محصــوالت ارگانیــک و زمانــی تعمیــرکار
مبلمــان ،ایــن تــودة زبالــه را بــه طــور اتفاقــی در  3اوت ســال  1997کشــف کــرد .او
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بــا خدمــه خــود پــس از ماهیگیــری از لسآنجلــس بــه هاوایــی میرفــت کــه در
جایــی بــه نــام «ترنسپــک» تصمیــم گرفــت میانبــر بزنــد .او فرمــان کشــتی خــود
بــه نــام «الگویتــا» را کــه بدنــهاش از جنــس آلومینیــوم بــود بــه ســمت شــمال
پیچانــد امــا بــه جایــی رســیدند کــه هیــچ بــادی نمیآمــد .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 زبالههــای شــناور دیدنــد کــه هــزاران مایــل دورتــر از ســاحل
رهــا شــده بودنــد .همانطــور کــه مــور بعدهــا دربــارة داســتان ایــن اکتشــافش
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 میکرد ،پالستیک بود».
مــور مصمــم شــد کــه هــر چــه زودتــر بــا عــدهای 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 دمودســتگاهی کــه شــبیه اشــعهافکن بــود ،ســطح اقیانــوس را اســکن کــرد .گــروه
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه «موجــودات ریــز دریایــی بــا صدهــا هــزار تکه پالســتیک
ترکیــب شــدهاند و یــک ســوپ پالســتیکی  -پلنکتونــی را درســت کردهانــد» .آب
پــر از پالســتیکهایی شــده بــود کــه نمیشــد آنهــا را جمـعآوری کــرد و پرنــدگان
و ماهیهــا بهاشــتباه پالســتیکها را بــه عنــوان غــذا میخوردنــد؛ چیزهایــی کــه
مــور آنهــا را «قرصهــای ســمی» مینامیــد .در بــدن یــک پرنــده کــه تشــریح
شده بود 1603،قطعه پالستیک بیرون آمد.
تــودة عظیــم زبالــه در اقیانــوس آرام بدبختانــه تنهــا پدیــده از ایــن دســت
نیســت ،گرچــه شــاید بزرگتریــن آنهــا باشــد .رویهمرفتــه ،ایــن مناطــق 40
درصــد دریــا را شــامل میشــود کــه بــه گفتــه مــور« ،برابــر اســت بــا یکچهــارم
ســطح کــرة زمیــن» .مــورد بــرای اینکــه عمــق مســئله را نشــان دهــد ،جزیــره پاگان
(بیــن هاوایــی و فیلیپیــن) را مثــال میزنــد کــه در آن یــک «ســاحل خریــد» وجــود
دارد« .اگــر اهالــی جزیــره بــه فنــدک یــا پریــز بــرق یــا اســباببازی یــا توپــی بــرای
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بچههایشــان نیــاز داشــته باشــند ،بــه ســاحل خریــد میرونــد و آن را در میــان
زبالههــای پالســتیکی کــه آب از هــزاران مایــل دورتــر بــا خــود آورده ،پیــدا
یکنند».
م 
زبالههــا قرنهاســت کــه داخــل دریاهــا پرتــاب شــدهاند .در فرهنــگ
پیشــاصنعتی ،زبالــه طــی زمــان بــه وســیلة میکروارگانیسـمها تجزیــه میشــد و در
بیشــتر مــوارد ،بــرای اکوسیســتم مشــکلی پیــش نمـیآورد .امــروزه ،مــا محصــوالت
بســیار زیــادی را داریــم کــه بهشــدت بــه پالســتیکی وابســتهاند کــه هــر شــکل و
انــدازهاش غیرقابــل تجزیــه بــه وســیلة ارگانیسـمها اســت .هــر ســال  100میلیــون
تن پالستیک تولید میشود که برای همیشه ماندگارند.
تــودة عظیــم زبالــه اقیانــوس آرام تصویــری از راهــی بــه مــا نشــان میدهــد کــه
در آن ،مــا بــه عواقــب منفــی مصرفگرایــی مــدرن اعتنایــی نمیکنیــم .مــا در
پنجــاه ســال گذشــته بیشــتر از انــدازة تمــام نسـلهای پیــش از آن ،کاال و خدمــات
مصــرف کردهایــم .متاســفانه ،موتــور مصــرف و دور ریختــن فقــط ســریعتر بــه
حرکــت خــود ادامــه میدهــد .از ســال  ،1980مــا یکســوم منابــع جهــان -
جنــگل ،ماهــی ،مــواد معدنــی ،فلــز و دیگــر مــواد خــام  -را مصــرف کردهایــم.
جنگلزدایــی هــر ســال بــه وســعت کشــور یونــان  -بیــش از  250میلیــون هکتــار
 اتفــاق میافتــد .آمریکاییهــا در میــان کســانی هســتند کــه بیشــترین مصــرف راانجــام میدهنــد .یــک آمریکایــی از طبقــه متوســط امــروزه در حــدود  80ســال
عمــر میکنــد و طــی دوران زندگــی خــود 2.5 ،میلیــون لیتــر آب ،هــزار درخــت،
 21هــزار تــن بنزیــن 220 ،هــزار کیلوگــرم فــوالد و  800هــزار وات بــرق مصــرف
میکنــد .بــا ایــن نــرخ مصــرف ،یــک فــرد متوســط آمریکایــی بــه انــدازة دو برابــر
یــک فــرد متوســط ســوئدی تاثیــر زیس ـتمحیطی دارد و ایــن تاثیــر  3برابــر یــک
ایتالیایــی 13 ،برابــر یــک برزیلــی 35 ،برابــر یــک هنــدی و  280برابــر یــک فــرد اهل
هاییتــی اســت .اگــر هــر کســی در کــره زمیــن بــه انــدازة یــک فــرد متوســط
آمریکایــی مصــرف کنــد ،مــا بــرای بقــای عمــر همــة افــراد بــه پنــج ســیاره مشــابه
زمین نیاز خواهیم داشت.
بزرگتریــن بخــش مســئله ایــن اســت کــه بســیاری از رفتارهــای مصرفــی مــا
بــه عادتهایــی تبدیــل شــده اســت کــه مــا از تاثیــرات آنهــا آگاه نیســتیم.
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روانشناســان بــه ایــن نــوع مصــرف ،صفــت «قفلشــده» را دادهانــد ،بــه دلیــل
اینکــه بــه خاطــر عــادات ،زندگــی روزمــره ،هنجارهــای اجتماعــی و ارزشهــای
فرهنگــی ،بــرای مــا دشــوار اســت کــه روی انتخــاب دربــارة اینکــه چــه چیــزی را
بخریــم یــا نخریــم تامــل کنیــم و همیــن عوامــل مــا را درون رفتارهــای ناپایــدار
قفــل کردهانــد .یکــی از مثالهــای بــارز ایــن مســئله ،خریــد بطــری آب آشــامیدنی
اســت کــه مــا آن را بــه میــزان زیــاد مصــرف میکنیــم امــا کمتــر بــه عواقــب
زیستمحیطی آن فکر میکنیم.
پدیدار شدن زندگی دور ریختنی

در ســال  ،1907هیــو مــور و هماتاقــی او در دانشــگاه ،لورنــس لوئلــن ،دانشــگاه
هــاروارد را تــرک کردنــد تــا یــک فکــر تجــاری را دنبــال کننــد .در آن زمــان ،مــردم
از آبخوریهــای عمومــی بــه وســیلة مالقههــای حلبــی آب میخوردنــد کــه بــه
نــدرت شســته میشــد و هرگــز عــوض نمیشــد .ایــن دو دوســت ،بــا آگاهــی از
یافتههــای جدیــد دربــارة انتشــار بیماریهــا از طریــق لیوانهــای مشــترک ،پــی
بــه یــک فرصــت پــول درآوردن بردنــد .لوئلــن فکــر یــک ماشــین ســکهای فــروش
آب بــا لیوانهــای کاغــذی بــه ســرش زد و همــراه بــا مــور ،یــک کارخانــه خریدنــد
کــه روب ـهروی کارخانــة «دیکســی دال» متعلــق بــه آلفــرد شــیندلر واقــع بــود .بــه
مــدت کوتــاه بعــد از آن ،آنهــا اولیــن لیــوان کاغــذی را عرضــه کردنــد کــه بــه
«لیوانهــای ســالم» مشــهور بــود امــا مــور کــه ایــن نــام را دوســت نداشــت روی
لیوانها عبارت «دیکسی» را چاپ کرد و شرکت «دیکسی کاپز» متولد شد.
ایــن فکــر موفقیتــی نبــود کــه خیلــی آســان بــه دســت بیایــد امــا هشــت ســال
بعــد ،مــور و لوئلــن «دیکســی کاپــز» را بــه ســمت مصــارف بیمارســتانی ســوق
دادنــد .ایــن دو دوســت و شــرکای تجاریشــان یــک مبــارزه تبلیغاتــی را شــروع
کردنــد کــه بــه مــردم میگفــت تنهــا اســتفاده از لیوانهــای یکبارمصــرف کاری
بهداشــتی اســت .ایــن کارزار تبلیغاتــی فقــط یــک نــوع آگهــی و تبلیــغ برای شــرکت
نبــود ،بلکــه اســتفاده از لیــوان مشــترک کاری بســیار غیربهداشــتی بــه شــمار
میرفــت و باعــث ســرایت بیماریهــای خطرناکــی مثــل ســل و آبلــه میشــد.
بنابرایــن اســتفاده از لیوانهــای یکبارمصــرف بــر جامعــه نیــز تاثیــر مثبتــی
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گذاشــته اســت .اســتفاده از لیوانهــای یکبارمصــرف تــا امــروز نیــز ادامــه داشــته
اســت ،بــه طــوری کــه هــر ســال در سرتاســر جهــان رقــم مبهوتکننــدة 220
میلیــارد لیــوان کاغــذی و پالســتیکی مصــرف میشــود کــه از آن میــان ،تنهــا 146
میلیــارد لیــوان تنهــا در آمریــکای شــمالی بــه مصــرف میرســد .تعــداد لیوانهــای
یکبارمصرفــی کــه در یــک روز بــه مصــرف میرســد بــه بلنــدی یــک ســاختمان
 42طبقه است.
بــرای تولیدکننــدگان ،یــک محصــول کــه بعــد از اســتفاده دور انداخته میشــود،
باعــث خواهــد شــد مشــتریان دوبــاره بــرای میــزان اســتفادة بیشــتر آن بــه
فروشــگاهها بــاز گردنــد و همیــن امــر ،ظرفیــت ســودآوری بیپایانــی را ایجــاد
میکنــد .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
و بعــد از جنــگ بایــد نــوع اســتفاده از آنهــا تغییــر میکــرد .فروشــگاههایی کــه
زمــان جنــگ شــعارهایی دربــارة صرفهجویــی را پشــت ویترینهــا میزدنــد ،پــس
از جنگ مردم را برای رقابت در مصرف تشویق میکردند.
تبلیغاتچیهــا انبــوه اجنــاس یکبارمصــرف را تبلیــغ میکردنــد ،بــه ایــن
صــورت کــه باعــث آســایش بیشــتر ،صــرف زمــان کمتــر و بهداشــتیتر هســتند.
زنانــی کــه در دهــة  50عمــر خــود بودنــد و ســر کار میرفتنــد ،بهخصــوص بــه
دلیــل اینکــه وقــت کافــی نداشــتند و درآمــد بیشــتری هــم داشــتند از ایــن کاالهــا
اســتقبال زیــادی میکردنــد .بنابرایــن تعجـبآور نبــود کــه در فروشــگاهها صفهــای
طویلــی تشــکیل میشــد کــه در آن مــردم میخواســتند انــواع لــوازم دورریختنــی،
از پوشــک و دســتمال کاغــذی تــا ظــرف و لیــوان یکبارمصــرف را بخرنــد .ســی
ســال بعــد ،مجلــة «الیــف» در ســال  ،1955روی جلــد خــود یــک خانــواده بــا ســه
فرزنــد را چــاپ کــرد کــه انــواع لــوازم یکبارمصــرف را بــه هــوا پرتــاب کــرده بودنــد
و احســاس خوشــبختی میکردنــد .ایــن مجلــه روی جلــد خــود از اصطــاح «زندگــی
دورریختنــی» در تیتــر اســتفاده کــرده بــود .تــا آن زمــان ،دیگــر اســتفادة از کاالهای
یکبارمصرف به مترادف آسایش و استعارهای 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 میکننــد و ایــن محصــوالت بــرای آنهــا مزیــت دارد .مشــکل ایــن جاســت
کــه پذیــرش فرهنگــی اســتفاده از لــوازم یکبارمصــرف ،نگرانیهــای بهداشــتی
گذشــته را بیشــتر کــرده اســت .در جایــی کــه افــراد میتواننــد ماگهــا و
لیوانهــای شــخصی خــود را بــه راحتــی در ســینکهای ظرفشــویی تمیــز کننــد،
چطــور لیوانهــای یکبارمصــرف در خانههــای و ادارههــای مــا همهگیــر شــده
اســت؟ چطــور اســتفاده از ظــروف یکبارمصــرف از نمــاد ســامتی بــه نمــاد زبالــه
و آلودگی محیطزیست تبدیل شده است؟
لئــو بیکلنــد اولیــن پالســتیک دستســاخته بشــر را در ســال  1907ســاخت،
یعنــی در همــان ســالی کــه مــور و لوئلنــد فکــر لیوانهــای کاغــذی خــود را دنبــال
کردنــد .او مــادهای ســاخته بــود کــه خــم میشــد ،شــکل میگرفــت و مــوارد
اســتفادة زیــادی داشــت .امــا اصــا پیشبینــی نمیکــرد کــه زمانــی فــرا رســد کــه
فقــط در آمریــکا ســالی  100میلیــارد کیســه پالســتیکی دور ریختــه شــود .در ایــن
مــورد «قاعــدة عواقــب ناخواســته» رخ داده اســت ،یعنــی یــک عمــل باعــث اتفاقــات
ناخواســتهای شــده کــه مضــرات آن بســیار بیشــتر از مزایــای کاری بــوده کــه بــه
طــور عامدانــه انجــام گرفتــه اســت .داســتان لیوانهــای کاغــذی و پالســتیکی هــم
از قاعده پیروی کرده است.
مــا اکنــون در جامع ـهای زندگــی میکنیــم کــه بــه «عادتهــای دور ریختــن»
معتــاد شــده اســت و بســیاری از مــا نســبت بــه عواقــب آن بیحــس شــدهایم .در
بریتانیــا ،هــر مــرد ،زن و بچــه بــه انــدازهای زبالــه تولیــد میکنــد کــه هــر دو
ســاعت یــک بــار میتــوان بــا آنهــا ســالن بــزرگ کنســرت «رویــال آلبــرت هــال»
لنــدن را پــر کــرد .تنهــا  30درصــد ایــن زبالههــا بازیافــت میشــوند 13 ،درصــد
ســوزانده میشــوند و  57درصــد نیــز ســر از زمینهــای انباشــت زبالــه ســر در
میآورنــد .وســایلی کــه تصــور نمیکنیــد زبالــه تولیــد کننــد ،زبالــه بســیار زیــادی
تولیــد میشــود .مثــا ســاخت یــک میکروچیــپ در رایانــة شــما ،بــه انــدازة 1.7
کیلوگــرم مــواد اولیــه مصــرف میکنــد و بــرای ســاخت یــک لپتــاپ ،بــه انــدازة
هزار برابر وزن آن زباله تولید میشود.
تمــام چیزهایــی کــه مــا دور میریزیــم تنهــا بخــش کوچکــی از اتــاف و
هدررفــت را شــامل میشــوند و در نظــر داشــته باشــید کــه بــرای هــر ســطل

 36آنچه مال من است مال شماست

زبال ـهای کــه مــا در کنــار جــدول خیابــان قــرار میدهیــم ،هفــت ســطل زبالــه
دیگــر هــم در جریــان تولیــد ایــن زبالــه کــه در ســطل آشــغال مــا قــرار میگیــرد،
زبالــه تولیــد میشــود .آنــی لئونــارد در کتــاب خود بــه نام «داســتان آتوآشــغال»
مینویســد« :حــدس بزنیــد کــه چنــد درصــد از کل مــوادی کــه در ایــن سیســتم
جریــان دارنــد در محصــوالت باقــی میماننــد یــا شــش مــاه پــس از فــروش آنهــا
در آمریــکای شــمالی اســتفاده میشــوند .پنجــاه درصــد؟ بیســت؟ نــه .یــک
درصــد .یــک! بــه عبــارت دیگــر  99 ...درصــد از آتوآشــغالهایی کــه مــا در ایــن
سیســتم بــه گــردش درمیآوریــم طــی شــش مــاه بــه زبالــه تبدیــل میشــوند».
و آتوآشــغالهایی کــه مــا دور میریزیــم تنهــا نیمــی از زبالههــا هســتند .نیمــة
دیگــر همــة ایــن آتوآشــغالهایی هســتند کــه مــا میخریــم و بــه نــدرت از
آنها استفاده میکنیم.
سرشت انبار کردن شخصی

بــرای یــک لحظــه بــه چیــزی فکــر کنیــد کــه خریــد ه بودیــد ولــی ســرانجام
هــم از آن اســتفادهای نکردیــد .لباســی کــه خریدیــد ولــی هرگــز نپوشــیدید،
کتابــی کــه هرگــز نخواندیــد ،یــک وســیلة الکترونیکــی کــه اصــا از داخــل
جعبـهاش بیــرون نیاوردیــد؟ تخمیــن زده شــده کــه اســترالیاییها ســاالنه حــدود
 10میلیــارد دالر کاالهایــی را میخرنــد کــه هیــچ وقــت اســتفاده نمیکننــد.
ایــن رقــم بیــش از کل هزینههــای ایــن کشــور در دانشــگاهها و راههــا طــی یــک
ســال اســت و بــا تقســیم بــر تعــداد خانــوار 1156 ،دالر ســهم هــر خانــوار
میشــود .همــة ایــن وســایل و کاالهــا کــه گوش ـهای خــاک میخورنــد و مــورد
اســتفاده قــرار نمیگیرنــد نوعــی اتــاف و هــدر دادن اســت؛ اتــاف زمــان ،اتــاف
پــول و گاهــی تبدیــل کــردن ایــن اتــاف بــه زبالــه .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
کلیــو همیلتــون نویســنده مشــاهده کــرده اســت کــه «تفاوتــی بیــن چیزهایــی
کــه مــا میخریــم و چیزهایــی کــه از آنهــا اســتفاده میکنیــم وجــود دارد».
زبالــه و ذخیــره کــردن از نظــر شــکلی تفــاوت دارنــد ،امــا هــر دو بــه یــک مســئله
ختم میشوند.
مــا در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه گنجههایمــان ،انبارهایمــان ،گاراژهایمان،
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قفســههایمان و زیرزمینهایمــان پــر اســت از کوهــی از اشــیا کــه بهنــدرت از
آنهــا اســتفاده میکنیــم و فرامــوش میکنیــم کــه حتــی آنهــا را داریــم .اشــیایی
کــه مــا میخریــم بــه حــدی زیــاد شــده کــه بــرای نگهــداری آنهــا ناچاریــم
انبارهایــی را جــدا از خانههایمــان اجــاره کنیــم .تــا اوایــل دهــة ،1990
خانوادههــای آمریکایــی مالــک چیزهایــی بــه انــدازة دو برابــر چیزهایــی بودنــد
کــه بیســتوپنج ســال پیــش داشــتند .در ســال  ،1955ســیریل نورثــکات
پارکینســون در مجلــة «اکونومیســت» مقالـهای نوشــت و قاعــدهای را مطــرح کــرد
کــه بــه قاعــدة پارکینســون معــروف شــد :فضــای بیشــتر تمایــل مــا را بــرای
تصاحب خرتوپرتهای بیشتر افزایش میدهد.
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 ســاختمانها در اطــراف
جادههــای کمربنــدی واقــع شــده و از مناظــر حومــة شــهر مثــل قــارچ ســبز
شــدهاند .در ســال  ،1964راس ویلیامــز ،یــک تاجــر فعــال در صنعــت نفــت ،فکــر
بــاز کــردن «انبارهــای کوچــک» را ارائــه کــرد کــه در ابعــاد مختلــف بودنــد .خــود
دســترس قایقهــا و تجهیــزات چاههــای
او نیــز بــرای انبــار کــردن ایمــن و در
ِ
نفــت بــه چنیــن انبارهایــی نیــاز داشــت .او در اولیــن نمونــه خــود ،انبارهــا را پهلــو
بــهپهلــوی هــم بــه شــکل گاراژهایــی  30فوتــی و  100فوتــی طراحــی کــرد کــه
رنگ سقفهایشان برای جلب توجه زرد و سیاه بودند.
امــروزه در ایــاالت متحــده بیــش از  53هــزار انبــار شــخصی وجــود دارد کــه
تعدادشــان هفــت برابــر تعــداد فروشــگاههای اســتارباکس در ایــن کشــور اســت.
وســعت مجمــوع ایــن انبارهــا فقــط در آمریــکا ،بــه رقــم مبهوتکننــده 2/35
میلیــارد فــوت مربــع یــا بیــش از  38هــزار زمیــن فوتبــال در کنــار هــم میرســد.
ایــن رقــم بدیــن معنــی اســت کــه همــة جمعیــت ایــن کشــور میتــوان بهراحتــی
درون انبارهــای خودگردآنجــا شــود .امــروزه صنعــت انبارهــای شــخصی ایــاالت
متحــده تبدیــل بــه یــک صنعــت بــا گــردش مالــی  22میلیــارد دالری در ســال
شــده و از فــروش داخلــی کل فیلمهــای هالیــوود پیشــی گرفتــه اســت .بــه طــور
میانگیــن ،مــا آمریکاییهــا بیــش از شــیر ،قهــوه و حتــی نوشــیدنیها ،پــول
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صــرف انبارهــای شــخصی میکنیــم .طــی دو دهــة اخیــر ،ذخیرهســازی در
انبارهــای اجــارهای تــا  740درصــد 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 فروشگاههای مکدونالدز در این کشور بوده است.
واقعیــت پدیــدة انبــار کــردن شــخصی وقتــی بیــش از اینهــا بــه چشــم میآیــد
کــه مــا توجــه کنیــم انــدازة میانگیــن خانههــای آمریکاییهــا طــی نیمقــرن
گذشــته دو برابــر شــده و اکثــر قریــب بــه اتفــاق ایــن خانههــا گاراژ و اتاقهــای
متعدد دارند که میتوان در آنها اشیا و لوازم بسیار زیادی را انبار کرد.
چیزهایی که صاحبشان هستی ،در نهایت صاحبت میشوند

حقیقــت غمانگیــزی هســت دربــارة همــة ایــن خرتوپرتهایــی کــه ایــن
قــدر بهســختی کار میکنیــد تــا بخریدشــان امــا نمیتوانیــد بــا آنهــا زندگــی
کنیــد و حتــی نمیتوانیــد همــة آنهــا را بخریــد .مــا کلــی پــول و انــرژی مصــرف
میکنیــم تــا خرتوپرتهــای 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 بحثبرانگیــز دیویــد فینچــر بــه نــام «باشــگاه مبــارزه» دو شــخصیت
اصلــی فیلــم دو مــرد هســتند کــه یکــی (جــک) نمــاد زندگــی مصرفــی اســت و
عاشــق کاتالوگهــا اســت و دوســت دارد همــه چیــز بخــرد ،امــا در نهایــت راضــی
نمیشــود .نفــر دیگــر (تایلــر) کســی اســت کــه ضدمصــرف اســت و مــدام بــه آن
شــخص دیگــر میگویــد «تــو لباســی نیســتی کــه میپوشــی ،تــو محتــوای کیــف
پولــت نیســتی و تــو ماشــینی نیســتی کــه میرانــی ».مضمــون اصلــی «باشــگاه
مبــارزه» ایــن اســت کــه مــا در مجتمعهــای فروشــگاهی یــا بــا کلیــک کــردن
یــک مــاوس بــرای خریــد اینترنتــی ،خوشــبختی یــا معنــای زندگیهایمــان را
پیــدا نمیکنیــم .بســیاری از تماشــاگران ایــن فیلــم دو جملــه از ایــن فیلــم را بــه
یــاد دارنــد« :اولیــن قانــون باشــگاه مبــارزه  -دربــارة باشــگاه مبــارزه صحبــت
نمیکنــی» و «چیزهایــی کــه صاحبشــان هســتی در نهایــت صاحبــت
میشوند».
تحقیقــات ثابــت کــرده اســت افــرادی کــه میتواننــد 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 ،ابرمصرفگرایــی و خوشــبختی مطالعــه کــرده اســت.
یافتههــای تحقیــق او بــا یــک نمــودار بــه تصویــر کشــیده شــد کــه در آن ،یــک
خــط میــزان درآمــد ســرانه و مصــرف فــرد را نشــان مـیداد کــه از ســال  1950بــه
شــدت رشــد کــرده اســت و یــک خــط دیگــر تعــداد آمریکاییهــا و بریتانیاییهایــی
را نشــان مـیداد کــه در نظرســنجی ســاالنه موسســة «گالــوپ» خــود را «خیلــی
خوشــحال» توصیــف میکردنــد و بــه صــورت افقــی و ثابــت مانــده بــود .در واقــع،
تعــداد افــرادی کــه خــود را «خیلــی خوشــحال» وصــف میکردنــد 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 شــاخصهای اجتماعــی تصویــر روشــنی از ایــن کاهــش رفــاه را ترســیم
میکنــد .از ســال  ،1960میــزان خودکشــی نوجوانــان در ایــاالت متحــده ســه
برابــر شــده اســت .جمعیــت زندانیــان پنــج برابــر شــده اســت .و درصــد کودکانــی
کــه حاصــل روابــط بــدون ازدواج بودهانــد شــش برابــر شــده اســت .شــاخصهای
مربــوط بــه افســردگی ،اضطــراب ،بیخوابــی ،حمــات قلبــی و چاقــی از دهــة
هشــتاد میــادی بدتــر شــدهاند .اینهــا هیچکــدام نشــاندهندة یــک جامعــة
مصرفــی خشــنود نیســت .همانطــور کــه رابــرت لیــن در کتــاب «فقــدان
خوشــبختی در داموکراســیهای بــازاری» مینویســد« ،اشــتهای مادیگرایــی
کنونــی مــا بســتگی بــه ایجــاد خواســتههای مــا دارد ،نــه ارضــای آنهــا».
اقتصاددانــان ایــن پدیــدة احساســی را در قالــب «تردمیــل لذتجویــی» وصــف
کردهانــد .مــا ســخت کار میکنیــم تــا چیزهــای بیشــتری را صاحــب شــویم امــا
احســاس ناخرســندی میکنیــم چــون همیشــه چیــزی بهتــر ،بزرگتــر و
ســریعتر از چیــزی کــه حــاال داریــم هســت .فاصلــة بیــن آنچــه داریــم و آنچــه
میخواهیــم ،یعنــی «حاشــیه نارضایتــی» ،هــر قــدر کــه تعــداد چیزهایــی کــه
داریــم افزایــش پیــدا کنــد ،بیشــتر میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه مــا
بیشتر داشته باشیم ،بیشتر میخواهیم.

 40آنچه مال من است مال شماست

2
کام ً
المصرفکننده
روز جمعــه  28نوامبــر  ،2008جدیمایتــای دمــور ،یــک نگهبــان
سیوچهارســاله یکــی از فروشــگاههای «وال مــارت» در نیویــورک ســاعت 5
صبــح زیــر فشــار پــای جمعیتــی بیــش از دو هــزار نفــر کــه از ســال  9شــب
جلــوی فروشــگاه جمــع شــده بودنــد ،رفــت .ایــن جمعیــت آنجــا چــه
میخواســتند و چــرا اینطــور هــول بودنــد کــه یــک نگهبــان ســنگینوزن را کــه
میخواســت بــه بهتریــن نحــو وظیفــة خــود را انجــام بدهــد بــه کشــتن بدهنــد؟
آنهــا صــف بســته بودنــد تــا یــک تلویزیــون پالســمای  50اینچــی را بــا تخفیــف
خیلی زیاد به قیمت  798دالر بخرند.
اورژانــس ســر رســید امــا آن نگهبــان بــه دلیــل فشــار وارده ناشــی از ازدحــام
جمعیــت ســاعت  6صبــح درگذشــت .بهطــور غیرقابلبــاوری افســران پلیــس
شــاهد ایــن بودنــد کــه وقتــی اعــام کردنــد فروشــگاه بــه دلیــل اینکــه اکنــون
بــه صحنــة جــرم تبدیــل شــده تعطیــل اســت ،همچنــان مشــتریان در حــال
خریــد بودنــد .یکــی از آنهــا میگفــت از صبــح دیــروز در صــف ایســتاده و بایــد
خریــد کنــد .وقتــی کــه روز بعــد ،آن شــعبه از «وال مــارت» دوبــاره بــاز شــد،
مردم مجددا جلوی فروشگاه صف بستند.
هنــوز مقامــات قضایــی بــه نتیجــهای نرســیدهاند کــه چــه کســی مقصــر
حادثــه مــرگ دمــور اســت امــا فراتــر از اینکــه مقصــر چــه کســی اســت ،پایــان
وحشــتناک او ،بــه طــور کلــی اســتعارهای ناراحتکننــده و مخــوف بــرای فرهنــگ
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مــا اســت؛ جمــع بزرگــی از مشــتریان بیطاقــت و خســته کــه درهــا را میزننــد
و خیلی راحت از روی مردم رد میشوند تا چیزهای بیشتری بخرند.
ا َبرمصرف

تورســتین وبلــن ،اقتصــاددان و جامعهشــناس نــروژی ،اولیــن بــار اصطــاح
«مصــرف خودنمایانــه» را در ســال  1899ابــداع کــرد .او از ایــن اصطــاح 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 لباسهایشــان را در
میــان جمــع اســتفاده میکردنــد تــا نشــان بدهنــد کــه مرفــه هســتند و خــود را
از تــودة مــردم متمایــز کننــد .از ایــن لحــاظ ،ایــن طبقــة ثروتمنــدان جدیــد،
مثــل همتایــان خــود در تمدنهــای باســتان روم ،یونــان و مصــر بودنــد کــه
کاالهــای مصرفــی را میخریدنــد بــرای اینکــه خــود را تبلیــغ کننــد ،بیــش از
اینکه از آنها استفاده کنند.
آنچــه کــه بیشــتر از هــم عالقــة مــا را برمیانگیــزد جنبــة تجملــی یــا
نخبهگرایانــه ،مصــرف خودنمایان ـهای کــه وبلــن بــه آن اشــاره میکنــد نیســت،
بلکــه زیــادهروی در مصــرف انبــوه عظیمــی اســت کــه در دهــة  1920شــروع
شــد و در اواســط دهــة  1950فــوران کــرد .مــا بــه تصاحــب بیپایــان چیزهــای
بیشــتر بــه مقادیــری بیشــتر از همــه ،تحــت عنــوان «ابرمصــرف» اشــاره
میکنیــم؛ پدیــدهای بســیار قــوی کــه اکنــون باعــث شــده در آمریــکا تعــداد
مالهــای خریــد بیشــتر از مــدارس متوســطه باشــد .امــروزه در ایــاالت متحــده،
بیــش از  16فــوت 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
زندگیهــای مــا در قالــب مالکیــت و فهرســت تمامنشــدنی چیزهایــی کــه مــا
«بایــد داشــته باشــیم» .و ابرمصــرف مــا را بــه جایــی میکشــاند کــه هزینــة
واقعــی یــک تخفیــف ایــن اســت کــه یــک نفــر در جســتجوی یــک «معاملــه
خوب» زیر پا له شود.
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چهــار عامــل عمــده کــه در ابرمصــرف و خــوراک دادن به آن ،نقشــی اساســی
بــازی میکننــد عبارتنــد از قــدرت اقنــاع ،فرهنــگ االن بخریــد و بعــد پــول
بدهیــد ،قانــون چرخههــای عمــر و عامــل «فقــط یکــی بیشــتر» .ایــن عوامــل
راهــی را ارائــه میکننــد کــه توضیــح میدهــد چــرا مــا در ایــن حــد مصــرف
میکنیــم و بــه مــا کمــک میکنــد کــه بــه پاســخ ایــن پرســش برســیم :چطــور
ما در نهایت به این همه خرتوپرت رسیدیم؟
قدرت اقناع

در ســال  ،1917ادوارد برنیــز کــه یــک جــوان بیســت و شــش ســاله بــود بــرای
رییسجمهــور ،وودرو ویلســون ،کار میکــرد .امــا بــا گروهــی از افــراد کار میکردنــد
کــه نــام «پروپاگانــدا» را بــه اصطــاح مثبتتــر «روابــط عمومــی» تغییــر داده
بودنــد و تــاش میکردنــد کــه آمریکاییهایــی را کــه بــا اســلحه بیگانــه بودنــد
ترغیــب کننــد بــا شــعار «امنتــر ســاختن جهــان بــرای دموکراســی» بــه جنــگ بــا
آلمانهــا 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 نامـهای از دایـیاش ،زیگمونــد فرویــد،
دریافــت کــرد کــه در از او درخواســت پــول کــرده بــود تــا بتوانــد تحقیقاتــش در
زمینــة روانشناســی را ادامــه دهــد و یــک نســخه از کتــاب منتشرنشــده «معرفــی
کلــی روانکاوی» را نیــز بــرای او فرســتاده بــود .برنیــز ایــن کتــاب را خوانــد و
متوجــه پشــتوانة علمــی فکرهایــش دربــارة قــدرت احساســات بــرای قانــع کــردن
افــراد شــد .ایــن کتــاب عقیــدة اصلــی او را قــوام بخشــید کــه میگفــت شــما
میتوانیــد رفتارهــای مصرفکننــده را بــا ارتبــاط دادن آنهــا بــه ناخودآگاهشــان،
بهویــژه بــه ســائقهایی کــه بــه خشــم و جنســیت مربوطنــد ،دســتکاری کنیــد.
بنابرایــن بــرای اینکــه مــردم را واداریــد چیــزی را بخواهنــد ،میــل آنهــا بایــد بــه
الگوهــای پایـهای آنهــا  -چیــزی کــه بــه آن احتــرام میگذاریــم ،چیــزی کــه از آن
متنفریــم ،چیــزی کــه بــه آن عشــق میورزیــم ،چیــزی کــه از آن بدمــان میآیــد
یــا چیــزی کــه از آن میترســیم  -متصــل شــود .برنیــز بســیار تحــت تاثیــر قــرار
گرفــت و پــول الزم بــرای تحقیقــات و چــاپ کتــاب را فرســتاد؛ فرویــد بســیار
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معروف شد و برنیز کمتر از او به شهرت رسید.
برنیــز قــدرت روانشناســی را در طراحــی کارزارهــای تاثیرگــذار بازاریابــی
عمومــی فهمیــد .او الگوهــای کل ـیای را کــه باعــث میشــد افــراد ترغیــب شــوند
دســت بــه کاری بزننــد یــا یــک کاال را بخرنــد دریافتــه بــود و بــا افتخــار اســتفاده از
ایــن کار بــرای فــروش بیشــتر را «مهندســی رضایــت» مینامیــد؛ چیــزی کــه مــا
آن را قــدرت اقنــاع میخوانیــم .برنیــز در مــورد صابــون تــا ابریشــم تــا گوشــت تــا
حــدی ســهام وال اســتریت ،مشــتریان را وادار بــه خریــد میکــرد 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
کســی میخواهنــد باشــند انجــام مــیداد .یکــی از تکنیکهــای مــورد عالقــة او
بــرای تاثیرگــذاری روی خواســتههای مشــتریان ،اســتفادة غیرمســتقیم از
حمایتهــای یــک شــخص ثالــث بــود .او میگفــت« :اگــر بتوانیــد روی رهبــران
تاثیــر بگذاریــد ،چــه آنهــا آگاهانــه همــکاری بکننــد چــه نکننــد ،شــما بــه طــور
خــودکار روی گروهــی کــه تحــت نفــوذ آنهــا قــرار دارنــد تاثیــر گذاشــتهاید ».او بــا
امثــال ایــن چنیــن تکنیکهایــی ،فقــط آنچــه مــردم میخریدنــد تغییــر نــداد،
بلکه عادتهای اجتماعی آن زمانه را دگرگون کرد.
در اواســط دهــة  ،1920بــا وجــود محبوبیــت گســترده ســیگار ،پذیرفتــه نبــود
کــه زنــان در اماکــن عمومــی ســیگار بکشــند .شــرکت « امریکــن توباکــو» برنیــز را
اســتخدام کــرد تــا ایــن هنجــار اجتماعــی را تغییــر بدهــد .او دریافــت کــه میــل
واقعــی زنــان خــود ســیگار نیســت ،بلکــه دنبــال کــردن آزادی در چیزهایــی اســت
کــه مــردان هــم دارنــد .در یکــی از گردهماییهــای ملــی در آمریــکا ،او تعــدادی از
دختــران جــوان را از جملــه منشــی خــود را بــه کار گرفــت کــه در گردهمایــی
شــرکت کننــد و همــه ســیگار بکشــند .تــاش کــرد کــه ایــن واقعــه را بســیاری از
رســانهها هــم پوشــش دهنــد و منشــی او جمــع شــدن ایــن دختــران جــوان را
«روشــن کــردن چراغهــای آزادی» نامیــد .بنابرایــن برنیــز ،ایــن اســتاد روابــط
عمومــی ،ســیگار کشــیدن زنــان را بــه آزادی آنهــا وصــل کــرد و کاری کــرد کــه هــر
کــس کــه مخالــف ســیگار کشــیدن زنــان باشــد ،عمــا در مقــام مخالــف آزادی زنان
و ضــد برابــری جنســیتی جلــوه کنــد .بــا اینکــه ایــن کار باعــث نشــد کــه بــه طــور
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کامــل تابــوی ســیگار کشــیدن زنــان در اماکــن عمومــی از بیــن بــرود امــا تعــداد
زنانــی کــه شــروع بــه ســیگار کشــیدن کــردن ســر بــه آســمان گذاشــت .تنهــا در
ســال  ،1928درآمــد شــرکت «امریکــن توباکــو» تــا  32میلیــون دالر افزایــش یافــت.
او در خاطراتــش مینویســد« :در ایــن روز مــن یــاد گرفتــم کــه ســنتهای قدیمــی
میتواننــد بــا یــک جذبــة هیجانــی و دراماتیــک کــه بــه وســیلة شــبکهای از
رسانهها منتشر میشود 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
مــا بــا هــوس داشــتن چیزهایــی بیشــتر و تازهتــر از راه بــه در شــویم .افــراد
تاثیرگــذاری مثــل برنیــز بخشــی از نیــروی وســیعتری هســتند کــه سیســتمی را
مهندســی و تقویــت کردهانــد کــه میــل مصرفکننــدگان در مــورد احتیاجــات
عادات روزمرهشان را تغییر میدهد.
اثر دیدرو

در ســال  ،1919یــک آگهــی فروشــگاههای زنجیــرهای «ســیرز» میگفــت« :از
بــرق خــود بــرای بیشتــر از چــراغ اســتفاده کنیــد» .قبــل از جنــگ جهانــی اول،
یــک خانــوار متوســط توســتر ،مخلوطکــن یــا ماشــین ظرفشــویی برقــی یــا
دســتگاه زبالهســوز الکترونیکــی نداشــت .حتــی اگــر توســت کــردن نــان یــا شســتن
ظرفهــا کمــی بیشــتر طــول میکشــید ،خانوادههــا روشهــای دیگــری را بــه کار
میبردنــد .بعــد از اینکــه انقــاب مصــرف شــروع شــد ،مــا بــه نیــاز و وابســتگی بــه
ایــن ابزارهــا پــی بردیــم .افــراد معــدودی ایــن روزهــا انــکار میکننــد کــه چنیــن
محصوالتــی زندگیهــای مــا را آســانتر کردهانــد و بیشــتر مــا هــر روز از آنهــا
اســتفاده میکنیــم .امــا در همیــن زمانــه ،ابزارهایــی زائــد و غیرضــروری هســتند
کــه توســط تبلیغــات بــه مصرفکننــدگان فروختــه میشــود .مثــا دســتگاه
خردکننــدة ســبزیجات و صیفیجــات کــه مثــا خیــار را بــه شــکل مارپیــچ
درمـیآورد .ایــن وســیله میتوانــد جــذاب باشــد ،امــا ضــروری نیســت .بــا ایــن حال،
تبلیغاتچیهــا تــاش میکننــد بــرای آن فوایــدی را بتراشــند؛ مثــا بگوینــد کــه
ایــن وســیله باعــث میشــوند مــا صیفیهایــی 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 میگوینــد کــه ایــن ابــزار میتوانــد باعــث ســامتی
خانوادههــا بشــود ،بــه ایــن ترتیــب کــه ســبزیجات را بــه شــکلهایی جــذاب بــرای
کــودکان درمــیآورد و آنهــا بیشــتر مــواد غذایــی مفیــد میخورنــد .بنابرایــن
محصوالتــی مثــل ایــن ابــزار تولیــد میشــوند و بــا تبلیغــات زیــاد فروخته میشــوند،
در صورتــی کــه مــا نمیدانیــم چــه زمانــی ممکــن اســت بــه آنهــا احتیــاج پیــدا
کنیــم .وقتــی کــه فکــر میکنیــد ابزارهــای ســاخت غذاهــای تزئینــی و مخلفــات
تقریبــا  90ســال پیــش عرضــه شــدند ،بیشــتر بــرای شــما معنــی پیــدا میکنــد کــه
چــرا آشــپزخانههای امــروزی پــر از وســایلی مثــل ماشــینهای بستنیســاز،
ابزارهــای پخــت نــان ،شــوینده قــارچ ،دســتگاه پخــت پاپکــورن یــا خردکننــدة
توتفرنگــی اســت .بیشــتر مــا ایــن ابزارهــا را میخریــم شــاید بــرای اینکــه یــاد
بگیریــم چطــور کار میکننــد ،یــک بــار از آنهــا اســتفاده کنیــم و بعــد وقــت صــرف
میکنیــم تــا ســعی کنیــم آنهــا را انبــار کنیــم ،تــازه اگــر قبــول نداشــته باشــیم کــه
هیــچ وقــت بســتنی خانگــی درســت نکردهایــم .کلــی وقــت بایــد صــرف کنیــم کــه
شــر ایــن ابزارهــا راحــت شــویم .در ســال  ،2009یــک خانــة
دریابیــم چطــور از ّ
متوســط در بریتانیــا دارای بیسـتوپنج مــورد از لــوازم خانگــی برقــی بــود کــه فقــط
نســبت بــه پنــج ســال قبــل از آن ،ایــن تعــداد  60درصــد افزایــش پیــدا کــرده بــود.
چطور ما بینش خود را نسبت به نیازهای واقعیمان از دست دادیم؟
دنــی دیــدرو ،نویســنده قــرن هجدهمــی فرانســوی ،داســتانی دارد بــا عنــوان «در
حســرت ردای قدیمــی» کــه در آن میگویــد چطــور یــک ردای زیبــا و جدیــد کــه
از یــک دوســت هدیــه گرفــت ،تمــام خانـهاش را عــوض کــرد .راوی داســتان چنــد
روزی آن ردا را میپوشــد و بعــد احســاس میکنــد کــه اســباب و لــوازم قدیمــی
خانــه بــا آن ردا هماهنــگ نیســت .بنابرایــن شــروع میکنــد بــه خریــدن یــک مبــل
جدیــد و بعــد یــک میــز تحریــر نــو و بهتدریــج کل خانــه تغییــر میکنــد .دیــدرو
مینویســد« :مــن اربــاب ردای قدیمــی خــودم بــودم امــا حــاال بنــده ردای جدیــد
شــدهام ».امــروزه ،محققــان حــوزة مصــرف بــه ایــن قســم از تبدیــل بــه احســن
کــردن داراییهــا ،اثــر دیــدرو میگوینــد .همانطــور کــه ردای جدیــد دیــدرو
باعــث شــد هــر چیــزی قدیمــی و منســوج جلــوه کنــد ،مــا نیــز از دهــة  1920قانــع
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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 میشــود ،بــا انــواع تبلیغــات
او میخواهنــد کــه بقیــة لــوازم منــزل آن برنــد را هــم داشــته باشــد تــا زندگــی
ایدهآلی که برای او تبلیغ شده را داشته باشد.
ایــن شــرایط باعــث ایجــاد تصویــر مادیگرایانــه میشــود کــه در هــر جایــی از
زندگــی  -در فیلمهــا ،رادیــو ،مجــات ،ســخنرانیهای سیاســی و تبلیغــات -
تجســم پیــدا میکنــد و در لفــاف ایــدة مشــهوری بــه نــام «رویــای آمریکایــی»
پیچیــده میشــود .مفهــوم رویــای آمریکایــی و تصویــر یــک خانــة حومــة شــهر
کامــل کــه بــا آن همــراه میشــود ،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» مینویســد« :بــرای ایــن زندگــی خشــنودی
واقعــی اهمیــت زیــادی نــدارد چراکــه ایــن زندگــی طبق ـهای افــراد را بــه وجــود
آورده کــه طــوری رفتــار میکننــد انــگار کــه خشــنود هســتند ».ایــن میــل و هــوس
فشــاری غیرقابلتحمــل بــرای خریــد چیزهــای بیشــتر بــه وجــود آورده اســت .در
ایــن موقــع ،مانعــی کــه شــرکتها بایــد آن را از ســر راه بــر میداشــتند ،ایــن بــود
که به افراد راهی ساده برای پول دادن بابت چیزهای بیشتر نشان بدهند.
حاال بخر ،بعد پول بده

ریچــارد فینبــرگ ،اســتاد روانشناســی مصرفکننــده در دانشــگاه پــوردو و از
پیشــروان اقتصــاد رفتــاری مصرفکننــده ،مدتــی طوالنــی روی تاثیــر کارتهــای
اعتبــاری روی تصمیمگیــری بــرای پــول خــرج کــردن مــا مطالعــه کــرده اســت.
یکــی از اولیــن آزمایشهایــی کــه او بــه کمــک یــک رســتوران محلــی انجــام داد،
ارتبــاط پیــدا میکــرد بــا ثبــت وجــه چــک ،میــزان انعــام و روش پرداخــت -
نقــد یــا بــا کارت اعتبــاری  135 -مشــتری .او دریافــت افــرادی کــه بــا کارت
اعتبــاری هزینــه رســتوران را میپردازنــد  2درصــد بیشــتر از آنهایــی کــه نقــد
میپردازند ،انعام میدهند.
فینبــرگ بــرای اینکــه اطمینــان حاصــل کنــد مطالعــه او فقــط یــک مــورد
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خــاص در حــوزه مصرفکننــدگان کارتهــای اعتبــاری در میــان افــراد ثروتمنــد
نبــوده ،یــک آزمایــش کنترلشــده را در یــک آزمایشــگاه انجــام داد .او بــه طــور
تصادفــی گروهــی از دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی را بــه آزمایشــگاهی بــرد
کــه عمــدا نشــانهها و لوگوهــای شــرکت «مســترکارت» را در گوشــهای از آن
قــرار داده بــود .او گفــت کــه موضــوع ایــن چیزهایــی کــه دانشــجویان در اطــراف
خــود میبیننــد مربــوط بــه آزمایــش دیگــری اســت و بــه آنهــا توجهــی نکننــد.
گــروه کنتــرل دومــی هــم انتخــاب شــدند کــه نشــانههای مربــوط بــه کارتهــای
اعتبــاری در محیــط آنهــا قــرار داده نشــده بــود .او بــه هــر دو گــروه از
شــرکتکنندگان تصاویــری از محصــوالت مختلــف ،از جملــه یــک لبــاس ،یــک
چــادر و یــک ماشــین تحریــر ،را نشــان داد .بــرای هــر مــورد ،او میپرســید کــه
«چقــدر شــما پــول مایلیــد بابــت ایــن بدهیــد؟» آن شــرکتکنندگانی کــه در
معــرض لوگوهــا و نشــانههای قرمــز و زرد شــرکت «مســترکارت» قــرار گرفتــه
بودنــد (حتــی بــا اینکــه بــه آنــان گفتــه شــده بــود بــه آنهــا توجهــی نداشــته
باشــند) ،بــه طــور چشــمگیری مایــل بودنــد کــه بــرای محصوالتــی کــه بــه آنهــا
نشــان داده شــده بــود ،نســبت بــه گــروه کنتــرل ســه برابــر یــا بیشــتر پــول
پرداخــت کننــد .ایــن مطالعــه نشــان داد کــه صــرف در معــرض تصویــر لوگــوی
کارت اعتبــاری قــرار گرفتــن ،کافــی اســت کــه روی آنچــه افــراد پرداخــت
خواهنــد کــرد تاثیــر بگــذارد .فینبــرگ همچنیــن کشــف کــرد کــه دانشــجویانی
کــه در اتــاق گــروه «مســترکارت» بودنــد ســریعتر بــه ســئواالت پاســخ میدادنــد
کــه نشــاندهندة ایــن بــود کــه افــراد وقتــی میخواســتند بــا کارتهــای
پالســتیکی پــول چیــزی را بدهنــد ،کمتــر یــا دس ـتکم در لحظــات کوتاهتــری
فکر میکردند.
آزمایشهــای فینبــرگ بــه افــرادی کــه بــرای یــک خریــد واقعــی
تصمیمگیــری میکردنــد مربــوط نبــود .در ســال  2001محققانــی از دانشــگاه
امآیتــی تحقیقاتــی روی معامالتــی واقعــی بــرای کاالهــای واقعــی انجــام دادنــد.
از دانشــجویان خواســته شــد کــه بــرای خریــد بلیتهــای بــازی تیمهــای
دانشــگاهی پــول را بــه طــور نقــد یــا بــا کارتهــای اعتبــاری پرداخــت کننــد.
دانشــجویانی کــه بــه طــور نقــدی پــول بــرای بلیتهــای یکــی از تیمهــا دادنــد
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بــه طــور میانگیــن  28/51دالر خــرج کردنــد ،امــا دانشــجویانی کــه بــا کارت
اعتبــاری پــول میدادنــد ،بــه طــور متوســط  60/24دالر پــول دادنــد کــه 113
درصــد بیشــتر از خریدهــای نقــدی بــود .تقریبــا بــرای همــه تیمهــای ایــن الگــو
مشــابه بــود .یــک آزمایــش دیگــر هــم در ایــن مــورد ،در دانشــگاه علم و فـنآوری
هنــگ کنــگ انجــام شــد و از دانشــجویان پرســیده شــد کــه دقیقــا چقــدر پــول
بــرای خریــد از کتابفروشــی دانشــگاه خــرج کردهانــد .تنهــا  35درصــد افــرادی
کــه بــا کارت اعتبــاری کتــاب خریــده بودنــد میدانســتند دقیقــا چقــدر پــول
خــرج کردهانــد و بقیــه رقمــی بســیار کمتــر را عنــوان کــرده بودنــد یــا حتــی
نمیدانستند که چقدر خرید کردهاند.
ایــن آزمایشهــا نشــان میدهــد کــه چطــور کارتهــای اعتبــاری  -یــا
حتــی فقــط نشــانههای کارتهــای اعتبــاری  -درک مــا را از مقــدار یــک محصول
تغییــر میدهــد .امــا آنهــا ســرنخهای عمیقتــری را از اتفاقــات درون مغــز مــا
وقتــی کــه خریــد میکنیــم بــه تصویــر میکشــند .وقتــی کــه پــول نقــد از
دســت مــا خــارج میشــود ،مــا نســبت بــه زمانــی کــه بــا کارت اعتبــاری پــول
پرداخــت میکنیــم ،از میــزان پولــی کــه خــرج میکنیــم آگاهتــر هســتیم .آنچــه
اقتصاددانانــی مثــل فینبــرگ نشــان دادهانــد ایــن اســت کــه کارتهــای اعتباری،
برعکــس ،نقــل و انتقالهایــی کمتــر «واقعــی» هســتند و عمــل خریــد را از عمــل
پرداخــت تفکیــک میکننــد .کارشناســان علــوم رفتــاری ایــن پدیــده را
«جداســازی» مینامنــد .شــاید همیــن جداســازی اســت کــه توضیــح میدهــد
چــرا کارتهــای اعتبــاری بــه یــک عمــل قادرکننــدة خریــد ،یــا دقیقتــر،
آرامکننــدة خریــد تبدیــل میشــوند .مســلم اســت کــه بخشهایــی از مغــز مــا
کــه بــه اعتیــاد و احساســات منفــی ارتبــاط دارد ،در بیــن کســانی کــه بیشــتر بــا
کارتهــای اعتبــاری خریــد میکننــد تــا وجــه نقــد ،فعالیــت کمتــری دارد.
جــورج لوونســتین کــه یــک عصبشــناس اقتصــادی در مرکــز پژوهشــی
«کارنگــی ملــون» اســت ،خاطرنشــان میکنــد کــه «طبیعــت کارتهــای
اعتبــاری تضمیــن میکنــد کــه مغــز شــما در برابــر درد پرداخــت پــول بیحــس
شده است».
تصــور زندگــی بــدون کارتهــای اعتبــاری دشــوار اســت .در واقــع ،ایــدة ایــن

پیشزمینه 49

ابــزار پالســتیکی توســط یــک فــرد ابــداع شــد ،نــه یــک شــرکت و اختراعــش
هــم یــک دلیــل کاربــردی داشــت .در ســال  ،1949فرانــک مکنامــارا ،رییــس
«شــرکت اعتبــاری همیلتــون» در نیویــورک ،بــا شــرکایش دورههــای شــام برگزار
میکــرد .در یکــی از ایــن شــامها مدیــران موسســات مالــی حاضــر دور میــز
دربــارة مشــکل یکــی از مشــتریان خــود صحبــت میکردنــد کــه توانایــی
پرداخــت بدهــی خــود را نداشــت .وقتــی کــه شــام تمــام شــد ،نوبــت فرانــک بــود
کــه پــول میــز را بپــردازد امــا دریافــت کــه پــول همــراه نــدارد .بــا همســرش
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
راهحلــی درســت کنــد کــه افــراد بتواننــد بــدون داشــتن پــول نقــد هــم هزینــه
خریدهایشــان را بپردازنــد .ایــن چنیــن بــود کــه اولیــن کارت اعتبــاری بــرای
«باشــگاه شــام» درســت شــد .تنهــا در اولیــن ســال عملــی شــدن ایــن ایــده،
بیســت هــزار نفــر دارای کارت شــدند و تــا پنــج ســال بعــد ،ایــن تعــداد ده برابــر
شــد .بهتدریــج ،دیگــر بانکهــا نیــز محبوبیــت کارت اعتبــاری را دریافتنــد ،امــا
ایــن ایــده تــا ســال  1957بیــن تــودة مــردم رواج نیافــت .در ایــن ســال ،توجــه
عمومــی بــه ســفر ســی روزه یــک زوج جلــب شــد کــه تنهــا بــا بلیــت هواپیمــا و
یــک کارت اعتبــاری دور دنیــا را گشــته بودنــد .در همیــن ســال بــود کــه
کارتهــای اعتبــاری «ویــزاکارت» و «مســترکارت» هــم تبلیغــات خــود را بــرای
دست یافتن به مشتریان انبوه به اوج رساندند.
بیــن ســالهای  1989تــا  ،2001بدهــی دارنــدگان کارتهــای اعتبــاری
تقریبــا ســه برابــر شــد و از  238میلیــارد دالر بــه  692میلیــارد دالر رســید .در
ســال  ،2007ایــن بدهــی باالتــر از  937میلیــارد 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
تولیــد کنیــم .کارت اعتبــاری بــه نمــاد زندگــی آمریکاییهــا تبدیــل شــده تــا
جایــی کــه شــهروندان ایــن کشــور  1/3میلیــارد کارت اعتبــاری در دســتان خــود
دارنــد؛ یعنــی بیــش از چهــار کارت اعتبــاری بــرای هــر نفــر .برعکــس ،در چیــن
بــا  1/2میلیــارد جمعیــت ،تنهــا  5میلیــون کارت اعتبــاری وجــود دارد و ســرانه
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این کارتها در اروپا فقط  0/23است.
بــرای یــک ثانیــه بــه صورتحســاب کارت اعتبــاری خــود نگاهــی بیندازیــد
(تــازه اگــر جــزو یکچهــارم دارنــدگان کارتــی نباشــید کــه اصــا بــه
صورتحســابهای خــود نــگاه نمیکننــد) .یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه در
ایــن صورتحســابها ذکــر نمیشــود ،نــرخ ســود و مــدت زمــان بازپرداخــت
بدهــی شــما اســت .چــرا بایــد یــک خانــوادة متوســط آمریکایــی در ســال  8هــزار
دالر بدهــی (حاصــل اســتفاده از  8کار اعتبــاری) داشــته باشــد و فقــط هــزار دالر
بابــت ســود و کارمــزد بپــردازد .هزینههــای کارتهــای اعتبــاری کل کشــور
بیــش از  1.8هــزار میلیــارد دالر در ســال اســت .چــرا بایــد ایــن همــة پــول بــرای
کارتهــای اعتبــاری داد؟ البتــه کــه ایــن کارتهــا بــرای زندگــی مــا مفیــد
هســتند و شــرکتهای اعتبــاری نیــز مدعــی هســتند کــه ایــن کارتهــا زندگــی
و کسـبوکار کســانی را کــه تــوان پرداخــت پــول در لحظــه کنونــی ندارنــد بهتــر
میکننــد .امــا مســئله اینجــا اســت کــه ایــن کارتهــا بــه رواج ســه نــوع عــادت
ناســالم خــرج کــردن در مــا دامــن زدهانــد :مخــارج بیشــتر ،بــدون فکــر خــرج
کردن ،خرج کردن برای چیزهای تازهتر و بهتر.
قانون چرخههای عمر

تلفنهــای همــراه امــروزه بــه وضعیــت مبهــم داشــتن چرخــه عمــری
کوتاهتــر از هــر محصــول الکترونیکــی مصرفــی دیگــر دچــار شــده اســت .هــر
فــرد متوســط در آمریــکا و بریتانیــا گوشــی تلفــن همــراه خــود را  18مــاه پــس
از خریــد دور میانــدازد ،حتــی اگــر گوشـیهای تلفــن همــراه بــه طــور میانگیــن
بتواننــد  10ســال کار کننــد( .در ژاپــن ،زمــان میانگیــن کار کــردن بــا هــر
گوشــی پــس از خریــد ،صرفــا بــه یــک ســال میرســد ).هــر ســال بیــش از 130
میلیــون گوشــی تلفــن همــرا ِه هنــوز ســالم در ایــاالت متحــده و  15میلیــون
گوشــی در بریتانیــا کنــار گذاشــته میشــوند .آیپــاد نیــز بــا فاصلــة نزدیــک
رتبــه دوم «کوتاهتریــن چرخــة عمــر» را بــه خــود اختصــاص داده اســت .بــرای
محصولــی کــه در ســال  2001ارائــه شــد ،بســیار قابلتوجــه اســت کــه در ســال
 2009شــش «نســل» از مــدل «کالســیک» آن عرضــه شــده باشــد .اگــر شــما از
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جملــه مصرفکنندگانــی بودیــد کــه میخواســتید هــر دفعــه آیپــاد خــود را
«بهروز» کنید ،تا سال  2009باید  18دستگاه آیپاد میداشتید.
مــا بــه محصــوالت تــازه معتــاد هســتیم .طبــق گفتــه کالیــن کمپبــل ،اســتاد
جامعهشناســی دانشــگاه یــورک در بریتانیــا ،مــا از «نودوســتی» (نئوفیــا) رنــج
میبریــم .کمپبــل اســتدالل میکنــد کــه جســتجو بــرای چیزهــای تــازه و
جدیــد یــک پدیــدة نــو اســت« .جوامــع پیشــامدرن تمایــل داشــتند نســبت بــه
چیزهــای تــازه شــک داشــته باشــند .ایــن یکــی از وجــوه مدرنیتــه اســت کــه مــا
بــه تازگــی اعتیــاد پیــدا کردهایــمُ ».مدهــای قــرون وســطی طــی هــزار ســال
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،
خــط افتــراق بیــن راحتــی یــک کاالی امتحانپ ـسداده و دنبالــهروی بیپایــان
یــک کاالی تــازه را بــه تصویــر میکشــد .یکــی از آنهــا بــه اقتصــادی معتقــد بــود
کــه غــده تیروئیــدش بیــش از انــدازه ترشــح میکنــد و میتوانــد 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
بــه زور بــه خــورد کســی داده باشــند رد میکــرد .هنــری فــورد ارزشهــای
زندگــی را در یــک منطقــة ســاکت و روســتایی در حوالــی دیترویــت یــاد گرفتــه
بــود و بچگـیاش بــا کار در مــزارع و دوشــیدن گاوهــا ســپری شــده بــود .مســلما
گرفتــن جایــزة بابــت درس ریاضیــات و عشــق او بــه انــواع ماشــینها ،بهخصــوص
ســاعتها ،در نوجوانــی باعــث شــده بــود کــه بــه ماشــینها عالقهمنــد شــود.
وقتــی او در ســال  ،1901شــرکت «فــورد موتــور» را تاســیس کــرد ،میدانســت
کــه میخواهــد اتومبیلــی تولیــد کنــد کــه بــرای هــر کســی مناســب باشــد.
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  1908جامــه عمــل پوشــید؛ خودرویــی کــه آســان رانــده
میشــد ،ارزان بــود ،راحــت تعمیــر میشــد و بــادوام بــود .برعکــس ،آلفــرد
اســلوان یــک مــردم پولــدار از طبقــة اعیــان در کانتیــکات بــود کــه در دانشــگاه

 52آنچه مال من است مال شماست

امآیتــی مهندســی بــرق خوانــده بــود؛ جایــی کــه در آن ،دانشــجویان یــاد
میگیرنــد روی «چیــز بــزرگ بعــدی» تمرکــز کننــد .وقتــی کــه پــدرش
درگذشــت ،مدیریــت شــرکت «جنــرال موتــورز» بــه او رســید و اولیــن مــدل
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
بــازار معرفــی کــرد و بــا شــعار از ُمدافتادگــی مدلهــای قبلــی ،عمــا جهــت
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 راههایــی بــرای فــروش محصــوالت
موجود معطوف کنند.
فــورد طــی  15ســال خــودروی مــدل تــی اصلــی خــود را حفــظ کــرد و
مــدام ســعی کــرد کــه آن را ارتقــا بدهــد .او تــاش کــرد کــه بــا ایجــاد یــک
خــط خــاص مونتــاژ در کارخانــه هزینههــای تولیــد را کاهــش بدهــد و قیمــت
مــدل تــی از  950دالر در ســال  1909بــه  290دالر در ســال  1924رســید.
امــا از ســال  1927تحــت تاثیــر شــعار داشــتن یــک ماشــین بــرای هــر خانواده
و نیــز بــا ظهــور رکــود بــزرگ در ســالهای بعــد ،بــه شــرکت فــورد فشــارهای
اقتصــادی زیــادی وارد شــد و ایــن کارخانــه ناچــار شــد کــه بــرای بقــا
مدلهــای زیــادی را از مــدل ا ِی گرفتــه تــا مــدل وی 8 -بــه بــازار عرضــه
کنــد .هنــری فــورد در جنــگ بــا اســلوان ،اصالــت و کیفیــت را بــه از ُمدافتادگی
باخــت .در دوران جنــگ جهانــی دوم بــود کــه تولیــد انبــوه کاالهــا رواج یافــت
و بعــد از آن ،تبلیغاتچیهــا مــدام مصرفکننــدگان را ترغیــب میکردنــد
کــه بیشــتر و بیشــتر بخرنــد و وانمــود میکردنــد کــه کاالهــای خیلــی زود
از ُمدافتــاده میشــوند و دیگــر دلخــواه نیســتند و بایــد بــا کاالهــای تــازه
جایگزیــن شــوند .اســتراتژی از ُمدافتادگــی چیــزی بــود کــه خودروســازان ابداع
کــرده بودنــد امــا ایــن اســتراتژی کافــی نبــود؛ مصرفکننــدگان هنــوز هــوس
و میــل خــود را بــرای ب ـهروز کــردن و ارتقــاء بخشــیدن در اختیــار داشــتند.
تولیدکننــدگان نیــاز بــه ایــن داشــتند کــه تصمیمگیــری بــرای ایــن کار را از
چنگ مشتریان درآورند.
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عامل فقط یکی بیشتر

امــروزه بــرای خیلــی از خانوادههــا ،فکــر داشــتن یــک تلویزیــون بــه همــان
ـتن ،فــرض کــن ،فقــط یــک جفــت کفــش .در
انــدازه عجیــب اســت کــه داشـ ِ
ســال  ،2004یــک خانــه متوســط در آمریــکا و بریتانیــا بیــش از تعداد ســاکنانش
تلویزیــون داشــت (بهطــور میانگیــن در هــر خانــه ســه دســتگاه تلویزیــون و
 2.55ســکنه) .وقتــی کــه یــک نفــر نمیتوانــد در لحظــه بیشــتر از دو تلویزیــون
نگاه کند ،چرا ما برای هر نفر نیاز به بیشتر از یک تلویزیون داریم؟
در اواخــر دهــة  1950صنعتگــران نگــران بودنــد .آن درجــه از وفــور و
برخــورداری در آن زمــان ،بــه معنــی ایــن بــود کــه خانــواده متوســط آمریکایــی
(و بیشــتر اروپاییهــا) از آنچــه دارنــد ،خانــهای کــه مالکــش هســتند ،لــوازم
خانگــی جدیــد و یــک خــودرو رضایــت دارنــد .بازارهــا از کاال اشــباع میشــد ،در
حالــی کــه تقاضــا در حــال کاهــش یافتــن بــود .ونــس پــاکارد ،مفســر اجتماعــی،
ایــن پدیــده را وقتــی کــه ایــن چنیــن جمعبنــدی کــرد« :راه پایــان دادن بــه
عرضــة بیــش از حــد کاال ایــن اســت کــه افــراد پرخــور و پرمصــرف تولیــد کنیم».
تولیدکننــدگان نیــاز بــه کســانی داشــتند کــه بهراحتــی بــه چیــزی کــه دارنــد
رضایــت ندهنــد و بــا در نظــر گرفتــن اینکــه بیشــتر افــراد از هــر چیــزی یــک
عــدد آن را دارنــد ،مصرفکننــدگان بــه یــک بهانــة قابلقبــول نیــاز داشــتند تــا
«فقــط یکــی بیشــتر» از محصولــی را بخرنــد کــه همــان موقــع داشــتند و بنابراین
دکترین مازاد انتخاب متولد شد.
جاناتــان هایــت ،روانشــناس ،یــک آزمایــش ســاده را در ایــن زمینــه انجــام
داد .او یــک گــروه از مــردم را انتخــاب کــرد و بــه آنهــا گفــت کــه بیــن چهــار
کلمــه «اجبــار»« ،محدودیــت»« ،مانــع» و «انتخــاب» خوشــایندترین کلمــه را
تعییــن کننــد .اکثــر آنهــا کلمــه انتخــاب را برگزیدنــد چراکــه ســه کلمــه اول
دارای تداعــی منفــی بــود .مــا اغلــب در مقــام مصرفکننــده 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
دارد کــه چــه خودرویــی ســوار شــویم ،چــه تلویزیونــی نــگاه کنیــم ،بــا چــه
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تلفنــی تمــاس بگیریــم و حتــی از چــه دستشــوییای اســتفاده کنیــم .همانطــور
کــه بــری شــوارتز در کتابهــای خــود از جملــه «تناقــض انتخــاب» نشــان داده،
انتخــاب مــا را نــه تنهــا دربــارة اینکــه چطــور خواســتههایمان را ارضــا کنیــم
ســردرگم میکنــد ،بلکــه ایــن احســاس را دربــارة آن خواســتهها نیــز بــه وجــود
م ـیآورد .ایــن اثــر گیجکننــدة نامطمئــن آن چیــزی اســت کــه تولیدکننــدگان
میخواهنــد ایجــاد کننــد .اگــر مــا احســاس رضایــت نکنیــم ،رضایتمنــدی
ممکن است آن سوی فقط یک خرید بیشتر باشد.
هــر چــه خانههــا و زندگیهــای مــا بیشــتر بــا خرتوپرتهــا متــورم
میشــود ،مــا بیشــتر احســاس ســنگینی و بــه دام افتــادن میکنیــم .همانطــور
کــه نیــل الســن در کتــاب «کامــا مصرفکننــده» مینویســد« ،هــر چــه مــا
بیشــتر مصــرف میکنیــم ،فضــای کمتــری داریــم بــرای چیــزی غیــر از
مصرفکننــده بــودن» .بــه طــور مشــابه ،هــر چــه فضــا و وقــت بیشــتری مــا
صــرف جمــع کــردن چیزهــا در زندگیمــان کنیــم ،جــای کمتــری بــرای دیگــر
مــردم خواهیــم داشــت .حرکــت مــا بــه ســمت ثــروت مــادی مســتلزم جدایــی
پایهایتریــن نیازهــای اجتماعــی مــا ،مثــل خانــواده ،تعلــق بــه جامــع،
اشــتیاقهای شــخصی و مســئولیتپذیری اجتماعــی اســت .مــا فکــر میکنیــم
میتوانیــم ایــن نیازهــا را از راه بــه مغــازه رفتــن و خریــدن و روی هــم جمــع
کــردن چیزهــای بیشــتر و بیشــتر ارضــا کنیــم .برخــی منتقــدان دوران
ابرمصرفگرایــی مــا را تحــت عنــوان «ســرمایهداری درخودمانــده» توصیــف
میکننــد .بــدون در نظــر گرفتــن ایــن نامگــذاری ،مــا دو چیــز دربــارة ایــن
اختــال ابرمصــرف میدانیــم .اوال ،ایــن پدیــده بــا ایــن اعتقــاد ایجــاد شــده کــه
پــول  -و تقریبــا روی هــم انباشــتن غریــزی آنچــه پــول میتوانــد بخــرد -
مســاوی اســت بــا خوشــبختی .دومیــن چیــزی کــه میدانیــم ایــن اســت کــه
ایــن اختــال قابــل درمــان اســت .نظــام مصرفگرایــی شــاید مثــل یــک واقعیــت
تغییرناپذیــر از زندگــی مــدرن بــه نظــر برســد .امــا ایــن طــور نیســت .ایــن نظــام
نشــانههایی را بــه دســت میدهــد بــا ایــن موضــوع کــه مــا میتوانیــم نیروهــای
آن را تغییــر شــکل دهیــم تــا یــک نظــام ســالمتر و پایدارتــر ایجــاد کنیــم بــا
هدفی رضایتبخشتر 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
بــه یــک جســتجوی پرشــور و حــرارت هویــت شــخصی از طریــق برندهــا،
محصــوالت و خدمــات تبدیــل شــد و نهایتــا در قالــب یــک نــوع نظــام افراطــی
مصرفگرایــی ســیریناپذیر درآمــد .تــا دهــة  1950در آســتانة ظهــور
ابرمصرفگرایــی ،مــا شــروع کردیــم بــه فــرض گرفتــن خودمــان در درجــة اول
بــه عنــوان جامع ـهای از مصرفکننــدگان منفــرد و بعــد در درجــة دوم در مقــام
گروهــی از شــهروندان .مــا در نهایــت بــه ایــن بــاور رســیدیم کــه بهتــر اســت بــه
شــرکتها تکیــه کنیــم بــه جــای اینکــه بــه همــکاری یکدیگــر متکــی باشــیم.
ارزشهــای اشــتراکی و مبتنــی بــر جامعــه از اســتقالل مصرفکننــده و عــادت
فکری «من ،من ،من» دوری میجستند.
اهــداف فردگرایــی و اســتقالل در ایــن لفــاف اشــتباه پیچیــده شــده بــود کــه
«آنچــه مــال مــن اســت مــال مــن اســت» و آن اتــکا بــه خــود کامــل مقصــود
نهایــی بــود .ادمونــد بــورک ،یــک دولتمــرد بــزرگ ایرلنــدی ،فیلســوف و  -آن
طــور کــه ممکــن اســت اکنــون او را بنامیــم  -آیندهپــژوه ،در ســال  1757نوشــت:
«بزرگتریــن خطــای طبیعــت مــا ندانســتن ایــن نیســت کــه کجــا بایــد بایســتیم
و نــه اینکــه هــر نیــاز منطق ـیای مــا کجــا ارضــا خواهــد شــد  ...بلکــه از دســت
دادن همــة چیزهایــی اســت کــه بــا جســتجوی ســیریناپذیر بــرای چیزهــای
بیشــتر بــه دســت آوردهایــم ».ایــن «جســتجوی ســیریناپذیر بــرای چیزهــای
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بیشــتر» همانــی بایــد باشــد کــه مــا اکنــون بــه آن اشــاره میکنیــم .آدام اســمیت
گفتــه اســت کــه بــورک «تنهــا کســی اســت کــه تــا کنــون میشناســم کــه بــه
موضوعــات اقتصــادی همانطــور کــه مــن فکــر میکنــم میاندیشــد ».هــر دوی
آنهــا میخواســتند کــه جامع ـهای بهتــر از طریــق رقابــت ایجــاد کننــد امــا بــا
موازن ـهای ســالم بیــن طلــب نفــع شــخصی و طلــب چیزهایــی بهتــر .ســه قــرن
بعدتر ،پیشبینی آنها احتماال شکل واقعیت به خود گرفته است.
بعــد از دهههــای مصرفگرایــی ،مــا دچــار یــک نــوع تغییــر ارزشهــا
شــدهایم .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 راههایــی هســتیم بــرای اینکــه بیشــتر از آنچــه میخریــم و مهمتــر اینکــه
بیشــتر از آنچــه نمیخریــم ،چیــزی بــه دســت آوریــم .در عیــن حــال ،مــا شــروع
بــه تشــخیص ایــن امــر کردهایــم کــه خواســتن بیوقفــه چیزهــای مــادی بــه
قیمــت از بیــن رفتــن روابــط مــا بــا دوســتان ،خانــواده ،همســایگان و کــرة زمیــن
تمــام میشــود .ایــن فهــم و درک باعــث ایجــاد ایــن میــل میشــود کــه جوامــع
را دوبــاره بــه صورتــی قویتــر ایجــاد کنیــم .مــا در حــال تجربــه یــک نقطــة
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 کردهایــم 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 مدخلهای آنالین در ویکیپدیا تصحیح شود.
احیای محاسن قدیمی

آگاهــی از وعدههــای باطــل اقتصــاد مصرفــی مــا اتفــاق جدیــدی نیســت.
مصرفگرایــی باعــث ایجــاد فرهنــگ نوظهــور جهانــی شــده کــه فرهنگهــای
کهــن را کنــار زده اســت امــا بهتدریــج ایــن فرهنگهــا دوبــاره احیــا میشــوند.
میتــوان در ایــن بــاره ،بــه داســتان شــرکت انگلیســی «کالگــز» کــه ســازنده
کورنفلیکــس اســت ،اشــاره کــرد .مدیــر ایــن شــرکت در ســال  1930تصمیــم
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گرفــت کــه قاعــدة هشــت ســاعت کار در روز را بــه شــش ســاعت کار در روز
کاهــش دهــد و نتیجــه ایــن شــد کــه بــا اینکــه میــزان ســاعت کاری افــراد کاهش
یافــت ،بهــرهوری آنهــا بــاال رفــت و تغییراتــی کیفــی و کمــی در کارکنــان بــه
وجــود آمــد؛ کارگــران در دو ســاعت اضافــی کــه بــرای خودشــان بــود ،توانســتند
فعالیتهــای اجتماعــی انجــام دهنــد ،در کنــار خانــواده باشــند و خــود را از نظــر
شــخصی ارتقــاء دهنــد .همچنیــن ایــن تغییــر باعــث پیشــرفتهای کمــی نیــز
شــد و مثــا بــه طــور میانگیــن ،بــه جــای تولیــد  83جعبه بیســکوئیت در ســاعت،
آنهــا  96جعبــه محصــول تولیــد کردنــد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا اینکــه تعــداد
ســاعتهای کاری آنهــا کــم شــده بــود ،امــا کارگــران ســختتر کار میکردنــد.
همچنیــن هزینههــای باالســری ،هزینــه کارگــر و تعــداد حــوادث ناشــی از کار
نیــز کاهــش یافــت .در یکــی از نظرســنجیهای شــرکت ،مشــخص شــد کــه 77
درصــد مــردان و  87درصــد 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  1943بــه دلیــل مشــکالت و ضــرورت
ناشــی از جنــگ جهانــی دوم کنــار گذاشــته شــد .روزولــت قاعــدة  40ســاعت کار
در هفتــه را وضــع کــرد کــه هنــوز هــم ادامــه دارد و شــرکتهایی مثــل «کالگــز»
هــم بــه دلیــل نیروهــای سیاســی واردشــده بــه آنهــا ،بــه هشــت ســاعت کار در
هفتــه بازگشــتند .امــا امــروزه ،بــه نظــر میرســد کــه آن محاســن قدیمــی در
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
زندگــی شــخصی و اجتماعــی بهتــری را تجربــه کننــد .ایــن روزهــا جنبشــی
آگاهانــه بــرای بازگشــت بــه مقاصــدی کــه انگیــزة ســاعت کاری شــش ســاعت در
روز شــده بــود بــه وجــود آمــده اســت .در سرتاســر آمریــکا ،اروپــا و آســیا-
اقیانوســیه ،مــا شــاهد احیــای زمــان فراغــت بــرای خودآمــوزی ،زنــده کــردن
س گرفتــن
شــکلهای فراموششــده ســرمایة اجتماعــی هســتیم .اوجگیــری بازپـ 
معنــی زندگیهــا و اجتمــاع مــا هــر جایــی بــه چشــم میخــورد و شــاید هیــچ
جایــی ایــن اتفــاق بیشــتر از آشــپزخانهها رخ نــداده باشــد .ایــن روزهــا وقتــی بــه
یخچالهــا نــگاه میکنیــد اجنــاس کمتــری را میبینیــد و کمتــر شــاهد اتــاف
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منابــع هســتید .حتــی وقتــی مســافران بــه هتلهــا میرونــد و مثــا در
هتلهــای چینــی ،انــواع صبحانههــای اســکاتلندی ،فرانســوی یــا ایتالیایــی را
میبیننــد ،از ایــن نــوع جهانیســازی ناراحــت میشــوند و بیشــتر دوســت دارنــد
پــس از ســاعتها پــرواز از مثــا آمریــکا بــه چیــن ،وقتــی کــه پــای میــز غــذا
میرونــد بــا یــک غــذای ســنتی چینــی مواجــه شــوند تــا واقعــا ایــن حــس را
داشته باشند که به جای متفاوتی آمدهاند.
بازگشت به بازارهای محلی

راب کالیــن در دبیرســتان کالسهــا را میپیچانــد تــا عکــس بگیــرد و در
عکاســی پیشــرفت کنــد .امــا ســرانجام در دبیرســتان بــا معــدل  Dقبــول شــد ،امــا
توانســت پذیــرش یــک برنامــة عکاســی در اســتودیوی مــوزه هنرهــای زیبــای
بوســتون را بــه خــودش اختصــاص داد .طــی شــش ســال بعــد از آن ،کالیــن در
چندیــن کالــج ثبتنــام کــرد و در کالسهــای آنهــا شــرکت کــرد تــا اینکــه
عاقبــت توانســت تحصیــات خــود را تمــام کنــد و در ســال  2004از دانشــگاه
نیویــورک یــک مــدرک معمولــی در رشــته هنرهــای کالســیک بگیــرد .در آن
زمــان ،او یــک آدم  25ســاله بــود و نســبت بــه اینکــه مدرکــش میتوانســت در
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
چوبهــا را بازیابــی میکــرد و بــا قســمتهای مفیــد آن میزتحریــر میســاخت.
امــا کالیــن دریافــت کــه خیلــی دشــوار اســت کــه بــرای چیزهایــی کــه درســت
میکنــد مشــتری بیایــد و حتــی در وبســایتهای آنالیــن نیــز نمیتوانســت بــه
خوبــی محصــوالت دستســاز خــود را بفروشــد .مشــاورهها و روشهــای ســاخت
خیلــی زیــادی بــرای تولیــد هنرهــای دســتی وجــود داشــت ،امــا یــک بــازار
معتبــر بــرای نمایــش دادن و فروختــن دستســاختهها موجــود نبــود .از ســوی
دیگــر ،از فروشــگاههای زنجیــرهای کــه بــا خشــت و گل واقعــی درســت شــده
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بودنــد نیــز خوشــش نمیآمــد .او فقــط ایــن ســو و آن ســو میرفــت و میدیــد
کــه قفســه روی قفســه ،اشــیائی کــه بــه طــور انبــوه ســاخته شــدهاند ،روی هــم
در فروشــگاهها تلنبــار شــدهاند ،بــدون اینکــه ســازندة آنهــا معلــوم باشــد.
بنابراین فکر کرد که میخواهد دست به یک تجربة معکوس بزند.
یکــی از روزهــای مــاه آوریــل ســال بعــد ،کالیــن روی صندلــی بــزرگ نارنجی
خــود در کنــار پنجــرة خانــهاش نشســته بــود .او شــروع کــرد بــه کشــیدن
ایدههــای اولیــه از چشــماندازی کــه داشــت  -یــک جامعــة بــزرگ و متنــوع از
افــرادی در سرتاســر جهــان کــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد و بــه یکدیگــر کمــک
میکننــد و ســرانجام کاالهــای دستســاخته بیهمتــای خــود را مســتقیما و
بــدون هیــچ واســطهای میخرنــد و میفروشــند .کالیــن بــا همــکاری ســه تــن از
دوســتانش کــه دانشآموختههــای دانشــگاه نیویــورک بودنــد ،طــرح وبســایتی را
ریخــت کــه بتوانــد بــا آن مشــتری بــرای محصــوالت خــودش پیــدا کنــد و
توانســت وبســایت «ا ِتســی» را تاســیس کنــد کــه مشــتریها را مســتقیم بــه
ســازندگان کاالهــای دستســاز متصــل میکنــد .تنهــا در عــرض دو مــاه ایــن
وبســایت جــان گرفــت .در عــرض فقــط ســه ســال 200 ،هــزار فروشــنده و یــک
میلیــون مشــتری ثبتشــده را جــذب کــرد و بیــش از  27میلیــون دالر در آن
سرمای هگذاری شد.
وبســایت «اتســی» خریــداران را بــه ســازندگان مســتقل هــر نــوع محصــول
دستســاز ارتبــاط میدهــد کــه نتیجــهاش میشــود پرداخــت قیمــت کمتــر
بــرای خریــداران و ســود بیشــتر بــرای فروشــندگان .در  150کشــور جهــان ،از
اســترالیا گرفتــه تــا انگلســتان تــا آمریــکای جنوبــی ،بیــش از  3میلیــون نفــر هــر
چیــزی را ،از گیتــار الکتریکــی دستســاخته تــا کاناپــه کنــار حمــام تــا جاکتابــی
را خریدوفــروش میکننــد .در همیــن حــال ،کاربــران از طریــق چتهــای زنــده
و اتاقهــای بحــث یــا رویدادهــای آفالیــن ،از جزییــات تولیــد محصــوالت مختلفــی
کــه در «اتســی» بــه فــروش میرســد باخبــر میشــوند و بــه تبــادل نظــر
میپردازنــد .بنیانگــذار ایــن وبســایت میگویــد« :ایــن ارتبــاط انســانی
کســانی کــه محصــوالت را میســازند بــا خریــداران ،هســتة اصلــی آن چیــزی
است که ما تحت عنوان ا ِتسی میشناسیم».

 60آنچه مال من است مال شماست

در نوامبــر ســال  ،2008زمانــی کــه بیشــتر مصرفکننــدگان در اضطــراب و
تــرس بــه ســر میبردنــد ،اتســی در یــک مــاه  12بــار رکــورد فــروش را شکســت.
در ایــن مــاه  10.8میلیــون کاال فروختــه شــد کــه  27درصــد افزایــش نســبت بــه
مــاه اکتبــر را نشــان مـیداد .همچنیــن بیــش از  135هــزار عضــو جدیــد بــه ایــن
وبســایت پیوســتند .در شــش مــاه اول ســال  ،2009بیــش از  70میلیــون دالر
کاال در ایــن شــرکت فروختــه شــد و یــک میلیــون خریــدار و فروشــنده جدیــد بــه
این وبسایت پیوستند.
ً
«اتســی» یــادآور روشــی اســت کــه قبــا مصرفگرایــی از آن اســتفاده
میکــرد ،یعنــی افــراد از افــراد خریــد میکردنــد و ایــن وبســایت در حقیقــت،
شــکلهای قدیمــی بازارهــای واقعــی را دوبــاره ایجــاد کــرده اســت .افــراد بیشــتر
و بیشــتری در جســتجوی متصــل شــدن بــه گرهگاههــا و انــواع تنوعــی از کاالهــای
محلــی و دستســازی هســتند کــه بــا تولیــد انبــوه گــم شــده بودنــد .فرهنــگ
فروشــگاه زنجیــرهای و دنبالــهروی از خریــد در مالهــا باعــث وجــود آمــدن
تجربههــای بهشــدت غیرشــخصیای شــده اســت کــه تاریــخ ،داســتان و شــخصی
را پشــت ســر خــود ندارنــد .جــف جارویــس ،نویســنده کتــاب «گــوگل چــه
میکــرد؟» ،مشــاهد کــرده کــه «همــه چیــز شــبیه هســتند .هیــچ چیــزی
بیماننــد نیســت .و ایــن وضعیــت ســاختن ،خریــدن و داشــتن را خالــی از تفریــح
ـان «کوچــک یــک بــزرگ جدیــد اســت» میتوانــد
و جذبــه کــرده اســت .امــا جهـ ِ
ایــن تنــوع و بــاز گردانــد .افــرادی کــه بــا دســت چیــزی میســازند دوبــاره در
وبسایتهایی مثل اتسی زندگی میکنند».
در ســال  ،2009کالیــن بــه مجمــع جهانــی اقتصادی در داوس ســوییس ســفر
کــرد تــا بــا رهبــران جهــان دربــارة دیــدگاه اتســی بــه «ســاختن میلیونهــا
اقتصــاد زنــده بومــی کــه حســی از جامعــه را در اقتصــاد دوبــاره ایجــاد کــرده
اســت» صحبــت کنــد .او در یــک پیــام ویدیویــی کــه بــرای مجمــع تهیــه شــده
بــود ،روی یــک کاناپــة قدیمــی نشســته بــود کــه رویههــای صورتــی و قرمــز روی
آن قــرار داشــت و اطرافــش را کوســنهای چهلتکــه پــر کــرده بــود و اســباب
بــا رنگهــای تــوی چشــم و دستســاز در اطــراف بــه چشــم میخــورد و دو
عروســک خــرس «تــدی» نیــز در گوشـهای نشســته بودنــد (واضــح بــود کــه همــه
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ایــن اشــیاء بــه وســیلة فروشــندگان اتســی ســاخته شــده بودنــد) .کالیــن در ایــن
محیــط توضیــح مـیداد کــه «ایــن میلیونهــا اقتصادهــای زنــده بومی در سرتاســر
جهــان بــرای ســیاره مــا پایدارتــر هســتند تــا تعــداد کمــی از شــرکتهای عظیــم
در قالــب مجتمعهــای صنعتــی ».کالیــن همــان قــدر واقعگــرا اســت کــه
ایدهآلگــرا اســت .او قبــول دارد کــه «تولیــد اشــیاء دستســاز بــه انــدازة تولیــد
انبــوه بــازده نــدارد» امــا تولیــد محلــی مثــل ایــن اســت کــه افــراد از رفتــن بــه
فروشــگاههای وال مــارت بــرای دســت یافتــن بــه  12ســنت تخفیــف بابــت هلــو
خــودداری کننــد تــا بتواننــد بــا ایــن گذشــت از یــک کشــاورز محلــی حمایــت
کننــد .ایــن روزهــا بــه نظــر میرســد کــه افــراد بیشــتر و بیشــتری بــا او
همعقیده باشند.
در حــال حاضــر ،بیــش از  5هــزار و  750بــازار کشــاورزی محلــی در ایــاالت
متحــده وجــود دارد ،در مقایســه بــا هــزار و  700بــازار از ایــن دســت در ســال
 .1994ایــن بازارهــا بیشــترین رشــد را در حــوزه اقتصــاد مــواد غذایــی داشــتهاند.
بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه ،میتــوان گفــت کــه بیــش از هــزار بــازار کشــاورزی
بیشــتر از فروشــگاههای وال مــارت در ایــاالت متحــده وجــود دارد؛ یعنــی از هــر
ســه بــازاری کــه از ســال  2000شــروع بــه کار کــرده ،یــک فروشــگاه وال مــارت.
عالقــه جدیــدی بــه خودکفایــی و مصــرف غذایــی تــازه بــا قیمتهایــی مســئوالنه
بــه وجــود آمــده اســت؛ مــوادی کــه ســوار ماشــینهای حمــل بــار نمیشــوند تــا
بــه سراســر کشــور ســفر کننــد و بــاز بــه مبــدا برگردنــد و در ایــن مســیر تازگــی
خــود را از دســت بدهنــد .در اینجــا اتفاقــی عمیقتــر و شــدیدتر در حــال رخ دادن
اســت .تجربــة رفتــن بــه یــک فروشــگاه زنجیــرهای خواربارفروشــی و قــدم زدن
شــانه بــه شــانه دیگــران و دیــدن غذاهایــی کــه در جعبههــا ،کیســهها یــا
کنســروها انباشــته شــدهاند ،بــرای بســیاری از مصرفکننــدگان شــروع احســاس
تهــی بودنــد یــا حتــی اشــتباه بــودن شــیوة زندگــی اســت .روانشناســانی کــه
دربــارة رفتــار خریــد تحقیــق میکننــد گــزارش میدهنــد کــه خریــداران در
بازارهــای روز و بازارهــای محلــی  10برابــر بیشــتر از ســوپرمارکتها و
فروشــگاههای زنجیــرهای بــا دیگــران صحبــت میکننــد و بــه مکالمــه بــا
فروشــندگان میپردازنــد .همانطــور کــه معلــوم شــده ،بســیاری از مــا ترجیــح
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میدهیــم کــه در یــک بــازار روز محلــی دور بزنیــم و بــا کســانی کــه غذاهــای مــا
را درســت کردهانــد صحبــت کنیــم و خوراکیهــای خوشــمزه و نوبرانــه مطابــق
با فصل را پیدا کنیم.
امــا بهتدریــج تمایــل بــه ایــن بازارهــای محلــی و تجربههــای انســانی و
شــخصی در حــال بازگشــت اســت .احیــای اخیــر هــوس «محلــی خــوردن» بــه
طــور معنــاداری وقتــی خیلــی قــدر دانســته شــد کــه یــک تکــه زمیــن 1100
فــوت مربعــی در جنــوب کاخ ســفید در دوران اوبامــا شــخم زده شــد و تبدیــل
شــد بــه بــاغ ســبزیجات .ایــن کار بــرای اولیــن بــار از دوران جنــگ جهانــی دوم
تــا کنــون در کاخ ســفید رخ داده بــود .بــه نظــر میرســید کــه ایــن کار اوبامــا
باعــث شــد هــزاران نفــر از او پیــروی کننــد و باغچههایــی ماننــد باغچــه کاخ
ســفید بــرای خــوراک محلــی خــود درســت کننــد .در ســال  ،2009فــروش بــذر
تــا  19درصــد افزایــش یافــت و تعــداد خانههایــی کــه خودشــان ســبزیجات
پرورش میدادند تا میزان حیرتآور  40درصد رشد کرد.
«اتســی» و حنبــش غذاهــای محلــی بخشــی از ارزشگــذاری مجــدد چیزهایی
اســت کــه مــا مصــرف میکنیــم و نیــز چگونگــی مصــرف مــا .آنهــا همچنیــن
بخشــی از تغییــر عمیــق ســه ارزشــی اســت کــه عــادت فکــری جدیــد مصرفــی
مــا حــول آنهــا شــکل گرفتــه اســت .اولیــن ارزش ســادگی اســت .مصرفکننــدگان
قصــد کردهانــد بــه دورانــی بــاز گردنــد کــه بازارهــا بــر پایــة اجتمــاع و روابــط
ســنتی بــا ارتباطــات قــوی شــکل میگرفتنــد .وقتــی کــه شــما یــک کاال را از
اتســی میخریــد یــا آن را از روی پیشــخوان یــک دکــة مزرعــهدار محلــی
برمیداریــد ،یــک تاریــخ یــا داســتان پشــت ســر ایــن خریدتــان وجــود دارد .یــک
شــخص پشــت ایــن کاال هســت .دومیــن ارزش کــه مصرفگرایــی جدیــد را
ســاخته ،شــفافیت و قابلیــت رصــد ریشــهها اســت؛ مفهومــی کــه میگویــد
«محلــی دوبــاره خــوب اســت» و اینکــه مصرفکننــدگان میخواهنــد بداننــد از
چــه کســانی خریــد میکننــد و بــه جــای اینکــه بــرای اهــداف آنــی چیــزی را
بخرنــد ،بیشــتر دربــارة محصــوالت اطــاع کســب کننــد .مایــکل پــوالن در کتــاب
«معضــل جانــور همهچیزخــوار» مینویســد« :یــک مصرفکننــدة غذاهــای
محلــی بــه جــای نــگاه کــردن بــه برچس ـبها بــه خــود کشــاورز نــگاه میکنــد
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یــا بــه چش ـمهایش نــگاه میکنــد و از او دربــارة اینکــه چطــور غلــه یــا فــراوردة
حیوانیاش را پرورش داده سئوال میپرسد.
نسل «ما»

کریــس هاگــز یکــی از دو بنیانگــذار شــرکت «فیسبــوک» بــود .او بــر
خــاف شــریک و هماتاقیهــای خــود در دانشــگاه هــاروارد ،مــارک زاکربــرگ و
داســتین موســکوویتز ،عالقهمنــد بــه خــود نرمافــزار نبــود .در عــوض ،او
میخواســت از راههایــی ســر درآورد کــه مــردم میخواســتند از آن طریــق بــا
یکدیگــر چیزهایــی را بــه اشــتراک بگذارنــد یــا بــا هــم ارتبــاط برقــرار کننــد و
همچنیــن میخواســت بدانــد چطــور یــک جامعــة آنالیــن میتوانــد بــه زندگــی
کاربــران خــود غنــا ببخشــد .ایــن شــور و اشــتیاقی بــود کــه باعــث شــده بــود در
داخــل شــرکت «فیسبــوک» او بــا لقــب «همــدل» شــناخته شــود .هاگــز درســت
در ســال  ،2007وقتــی کــه «فیسبــوک» دارای  10میلیــون کاربــر فعــال شــده
بــود ،ایــن شــرکت را تــرک کــرد .شــغل جدیــدی کــه او در نظــر داشــت در آن کار
کنــد ،یــک اســتارتآپ تجــاری دیگــر نبــود ،بلکــه او میخواســت 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 تجمیعشــده شــهروندان بــود کــه هاگــز را واداشــت شــرکت را بــرای
نیــت بزرگتــر تــرک کنــد؛ قدرتــی کــه هاگــز در فیسبــوک نمونــه آن را بــه
دســت داده بــود .هاگــز عقیــده داشــت کــه نمیتوانســت فیسبــوک را بــرای
یــک شــخص دیگــر یــا در یــک زمــان دیگــر تــرک کنــد و آن موقعــی کــه از
شرکت بیرون آمد ،بهترین موقع خداحافظی با فیسبوک بود.
کمپیــن اوبامــا روی هاگــز دســت گذاشــته بــود چــون او شــاید بهتــر از هــر
کــس دیگــری میدانســت چطــور از اینترنــت بــرای بــه هــم متصــل کــردن و
ترغیــب هــواداران اســتفاده کنــد .طــی چنــد مــاه ،هاگــز مدیریــت راهانــدازی
وبســایت ( My.BarackObama.comکــه بعدتــر بــه عنــوان «مایبــو» شــناخته
شــد) و نیــز وبســایت « ُوت فــور چینــج» (بــه تغییــر رای بدهیــد) را بــر عهــده
گرفــت .او ابزارهــای زیــادی را ســاخت ،مثــل یــک بــازی بــه نــام «مایبــو
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اکتیویتــی ترکــر» کــه فعالیتهــای هــواداران را رصــد میکــرد و بــه آنهــا در
قالــب یــک بــازی امتیــاز مـیداد .ایــن ابــزار تجربــة تبلیغاتــی هــواداران را کنتــرل
میکــرد امــا همچنیــن بــه ایــن دلیــل اهمیــت داشــت کــه فراینــد فعالیتهــای
سیاســی را بــه یــک گیــم تعاملــی تبدیــل کــرد کــه در انتهــای بــازی اگــر افــراد
برنــده میشــدند بــه جایــزة خیلــی جــدی و بزرگــی دســت پیــدا میکردنــد،
یعنــی بــردن انتخابــات ریاســت جمهــوری .در ایــن بــازی هــر کســی کــه در
برنامههــای تبلیغاتــی شــرکت میکــرد یــا بــرای مبــارزات انتخاباتــی پــول جمــع
میکــرد یــا بــه طــور فیزیکــی در جایــی حضــور داشــت ،امتیــاز میگرفــت و
سیســتم امتیــاز و پــاداش طــوری بــود کــه افــراد جــذب بــازی میشــدند .مثــل
 15امتیــاز بــرای هــر برنامــة تبلیغاتــی کــه میزبانــی شــود 15 ،امتیــاز بــرای هــر
بــار اهــدای پولــی کــه اشــخاص در صفحــة اهــدای پــول وبســایت کمــک کننــد،
 3امتیــاز بــرای هــر برنامــة تبلیغاتــی کــه فــرد در آن شــرکت کنــد و  3امتیــاز
بــرای هــر پســت وبالگــی .سیســتم امتیازدهــی بــازی طــوری بــود کــه بــرای
فعالیتهــای آفالیــن و فیزیکــی بیشــتر از فعالیتهــای آنالیــن اهمیــت قائــل
میشــد .هــر بــار کــه فعالیتهــا انجــام میشــد ،جمــع امتیازهــای فــرد در
صفحــه شــخصی او نمایــش داده میشــد و بــازی طــوری طراحــی شــده بــود کــه
افــراد رغبــت داشــته باشــند در آن حضــور یابنــد .همانطــور کــه هاگــز میگفــت،
«هــر چــه شــما کار تازهتــری انجــام دهیــد ،امتیــاز بیشــتری میگرفتیــد» و
بنابرایــن افــراد میخواســتند مــدام کارهــای تازهتــری در تبلیغــات انتخاباتــی
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 وبســایت و بــازی «مایبــو» توانســت رکــورد کار اشــتراکی
و رقابــت ســالم را بشــکند .تــا زمــان انتخابــات ریاســت جمهــوری در نوامبــر
 ،2008بــا همیــن کار  30میلیــون دالر بــرای تبلیغــات از طریــق بیــش از  70هزار
صفحــه اینترنتــی شــخصی کمــک مالــی جمــع شــد و در سرتاســر کشــور 200
هــزار برنامــة تبلیغاتــی بــرای اوبامــا شــکل گرفــت .تعــداد افــرادی جــوان بیــن
هجــده تــا ســی و پنــج ســال بیشــتر از همیشــه در ایــن انتخابــات شــرکت کردند.
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کارزار انتخاباتــی آنالیــن اوبامــا بســیار عالــی کار کــرد و هاگــز نقشــی بســیار
اساســی در آن بــازی کــرد ،تــا ایــن حــد کــه «فســت کمپانــی» بــه او لقــب
«پســربچهای» را داد «کــه توانســت اوبامــا را رییسجمهــور 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 راهانــدازی «مــای بــاراک اوبامــا» بــود،
ِرینــر نولــواک ،یــک کارآفریــن اینترنتــی ،تینــا اورم ،بیســت و شــش ســاله و آهتی
هِینــا ،یکــی از بنیانگــذاران شــرکت «اســکایپ» ،مغزهــای متفکــر یــک روز
ملــی پاکســازی بــه وســیلة مــردم در اســتونی بودنــد کــه نامــش «لتــز دو ایــت»
(بگــذار انجامــش بدهیــم) بــود .پیــش از آن روز ،آنهــا  720داوطلــب داشــتند کــه
سراســر کشــور را بگردنــد و بــا تلفنهــای همــراه خــود از مکانهایــی عکــس
بگیرنــد کــه بیــش از  10هــزار و  500منطقــة مختلــف را شــامل میشــد .ایــن
مکانهــا ،جاهایــی بودنــد کــه بــه طــور غیرقانونــی زبالــه در آنهــا ریختــه شــده
بــود و آنهــا عکــس ایــن مکانهــا را در وبســایتهای بــه اشــتراک گذاشــتن
عکــس قــرار میدادنــد .ایــن وبســایتها بــا اســتفاده از یــک نرمافــزار
نقش ـهبرداری بــه وســیلة مــردم تکمیــل میشــد کــه باعــث شــد چیــزی تهیــه
شــود کــه بــه «زش ـتترین نقشــة جهــان» معــروف شــد .ســپس در روز  3مــاه
مــه  ،2008آنهــا  50هــزار اســتونیایی (بیشترشــان از نســل هــزاره بودنــد) را -
معــادل  4درصــد جمعیــت ایــن کشــور  -تهییــج کردنــد تــا بــا جــارو و خاکانــداز
و کیســه زبالــه بــه مکانهــای انباشــت زبالــه برونــد و زبالههــا را پاکســازی
کننــد .عملیاتــی کــه انجــام آن بــرای دولــت اســتونی ســه ســال وقــت و 22/5
میلیــون یــورو هزینــه در بــر داشــت ،تنهــا ظــرف پنــج ســاعت (بــا در نظــر گرفتن
چنــد مــاه برنامهریــزی) بــا فقــط بــه انــدازة نیــم میلیــون یــورو انجــام شــد.
«بگــذار انجامــش بدهیــم» تنهــا یــک نمونــه از هــزاران نمونـهای اســت کــه قدرت
«عــادت فکــری مــا» را در ترکیــب بــا فـنآوری بــرای رســیدن بــه عملی اشــتراکی
نشــان میدهنــد .مشــارکتکنندگان در ایــن فعالیتهــا ،همچــون کارآفرینــان
آن اغلــب از نســل هــزاره بودنــد ،مثــل کریــس هاگــز .او کســی بــود کــه قبــول
داشــت تنهــا بــا شــرایطی میتوانــد کار کنــد کــه در آن ،از ســویی تاثیــرات دور
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از ذهــن اجتماعــی و تغییردهنــده زندگــی میتوانــد بــه وجــود بیــاورد و از ســوی
دیگــر ،ایــن تاثیــرات همچنیــن ســرگرمکننده ،مــدرن و هوشــمند هســتند.
«هوشــمند» کلم ـهای اســت کــه هاگــز خیلــی زیــاد بــه کار میبــرد .وقتــی مــا
نویســندگان ایــن کتــاب ،ایــن شــانس را داشــتیم کــه از هاگــز بپرســیم آیــا فکــر
میکنــد نســل او مســئولیتپذیرتر اســت ،او بــا همــان آرامــش خــاص خــودش
پاســخ داد« :مســئله ایــن نیســت کــه مــا مســئولیتپذیرتر هســتیم ،بلکــه مســئله
ایــن جاســت کــه مــا دســت بــه انتخابهــای هوشــمندانهتری میزنیــم .مــا
میدانیــم ،و منظــورم ایــن اســت کــه واقعــا میدانیــم کــه پــول معــادل
خوشــبختی نیســت .مــا میدانیــم کــه چــه چیــزی مهــم اســت و چــه چیــزی
اهمیــت نــدارد .مــا هنــوز خیلــی زیــاد چیــزی میخریــم ،امــا بیخــود و
بیجهت آنها را نمیخریم».
در مــارس ســال  ،2010هاگــز ســومین ســرمایهگذاری ریسـکپذیر 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 میدهــد« .جومــو»
وبســایتی اســت کــه افــراد و ســازمانها را بــه هــم متصــل میکنــد تــا روی
تغییــر دادن جهــان کار کننــد .بــرای هاگــز و دیگــر کارآفرینــان از نســل هــزاره،
فکــر پشــت ســر «جومــو» هــم کار خیرخواهانــه ،هــم شبکهســازی اجتماعــی و
هم نوعی کار داوطلبی است که همه در یک جا جمع شدهاند.
نســل هــزاره مثــل افــرادی از نســل مــادر تــرزا نیســتند .آنهــا کســانی نیســتند
کــه همــة کارهایــی کــه انجــام میدهنــد فقــط شــامل کارهــای خوبــی باشــد کــه
بــرای رســیدن بــه مشــاغل دارای درآمد خــوب و تجمــات یک رویای آرمانشــهری
انجــام میشــود .آمــار نشــان میدهــد کــه آنهــا بــه همــان انــدازه رقابتپذیــر،
تجــاری و بلندپــرواز هســتند کــه نســلهای دیگــر تاریــخ بودنــد .امــا آنهــا در
حــال تــرک کــردن خصلتهایــی هســتند کــه نســل والدینشــان داشــتند -
یعنــی زمانــی کــه دوران شــکوفایی جمعیــت در غــرب بــود  -و ارزشهــای
پدربزرگهــا و مادربزرگهــای خــود را کــه نســل جنــگ بودنــد بیشــتر جــذب
میکننــد .یــک نظرســنجی در روزنامــة «یــو اس ای تــودی» در ســال 2006
نشــان داد کــه  61درصــد از افــراد بیــن  13تــا  25ســاله شــخصاً مســئولیتی
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نســبت بــه متفــاوت ســاختن جهــان احســاس میکننــد 81 .درصــد آنهــا در
ســال قبــل از انجــام نظرســنجی دســت بــه انجــام کارهــای داوطلبانــه زده بودنــد.
 69درصــد آنهــا وقتــی کــه میخواهنــد تصمیــم بگیرنــد از کجــا خریــد کننــد،
تعهــدات اجتماعــی و محیطزیســتی شــرکت را در نظــر میگیرنــد .و  83درصــد
بــه شــرکتی بیشــتر اعتمــاد دارنــد کــه از لحــاظ اجتماعــی و زیســتمحیطی
مســئولیتپذیر باشــد .در حالــی کــه نســل هــزاره بــا وفــور ثــروت و فرصتهایــی
کــه اصــا بــرای پدربزرگهــا و مادربزرگهایشــان قابلتصــور نبــود بــزرگ
شــدهاند ،ایــن فراوانــی بــر اثــر یــک هزینــه واقعــی درســت شــده اســت .بیــل
مککیبِــن در کتــاب خــود بــه نــام «اقتصــاد عمیــق» مینویســد« :در بیشــتر
طــول تاریــخ ،دو پرنــده روی یــک شــاخه میتوانســتند آشــیانههای بیشــتر و
بهتــری داشــته باشــند .شــما میتوانســتید یــک ســنگ در مشــت خــود داشــته
باشــید و امیــدوار باشــید کــه هــر دو آنهــا را بــا هــم میزنیــد .امــا حــاال ،شــما
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  ،1990جنبشــی ظهــور کــرد کــه بــه مــا هشــدار م ـیداد در حــال
پشــت کــردن بــه شــالودة ارزشهــای اجتماعــی «ســنتی» هســتیم .جــری فالـ ِول
کشــیش بازیهــای ویدیویــی ،اینترنــت و فیلمهــای «بــدون خــدا» و و نیــز
رجزخوانــی دان کوایــل ،معــاون ســابق رییسجمهــور ،و رســانهها علیــه بــراون،
مجــری یــک برنامــه در شــبکة تلویزیونــی ســیبیاس را کــه تبدیــل بــه یــک
ســیرک سیاســی شــده بــود ،ســخت بــه بــاد انتقــاد گرفــت .امــا امــروزه فرزنــدان
همیــن نســل «بــدون هیــچ ارزش» هســتند کــه جهــان را بــا ابداعــات خارقالعاده
خــود تغییــر میدهنــد؛ از جملــه ایــن ابداعــات میتــوان بــه مِراکــی (یــک نــوع
خدمــات اینترنتــی بــرای جوامــع فقیــر) ،مدلهــای تامیــن مالــی جدیــد مثــل
«کیکاســتارتر» (یــک مــدل «تامیــن مالــی انبــوه» بــرای پروژههــای خالقانــه)،
شــبکههای آنالیــن قدرتمنــدی مثــل «می ـتآپ» (یــک پلتفــرم آنالیــن کــه کار
بــرای همــة کســانی کــه عالیــق مشــترک دارنــد ،ســازماندهی مواجــه رودرروی
محلــی را راحــت میکنــد) و ابزارهــای اجتماعــی همچــون «ورلــد پــرس» (یــک
نرمافــزار وبالگنویســی منبعبــاز) اشــاره کــرد .همــة ایــن ســرمایهگذاریهای
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ریس ـکپذیر بــه وســیلة کارآفرینانــی انجــام میشــود کــه زیــر ســی ســال ســن
دارنــد .بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه اصطالحــی کــه شــما بــرای توصیــف آنهــا
بــه کار میبریــد چیســت (نســل ایگــرگ ،نســل مــا یــا نســل هــزاره) ،یــک
خصلــت ثابــت همــة آنهــا را بــه هــم مرتبــط میکنــد :آنهــا در یــک جهــان
ک گذاشــتن و فعالیــت
بیشازپیــش اشــتراکی بــزرگ میشــوند .بــه اشــترا 
اشــتراکی بــه ویژگــی درجــه دوی تماسهــای تلفنــی دوطرفــه ،افــرادی کــه بــا
هــم در اتاقهــای چــت برخــورد میکننــد ،کســانی کــه موســیقی ،کتــاب و
فیلــم و ویدیــو بارگــذاری میکننــد و فکرهــا و فعالیتهــای روزمــره خــود را بــا
بقیة جهان به اشتراک میگذارند ،تبدیل شده است.
تغییــر ارزشهــا قبــا نیــز اتفــاق افتــاده اســت ،مثــا جنبشهــای فعاالنــی
کــه در دهــة  60یــا  70عمــر خــود قــرار دارنــد .بــرای اینکــه عــادات ،افــکار و
دیدگاههــای 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
ایــن فصــل دربــارة آنهــا بحــث میکنیــم در زمانــی در حــال اتفــاق افتــادن
هســتند کــه نقطــه تالقــی خارقالعــادهای در توســعة فنــی و فرهنگــی رخ داده و
فهــم ایــن ارزشهــا را نــه تنهــا امکانپذیــر کــرده بلکــه باعــث شــده آنهــا
مدتهــای طوالنــی دوام داشــته باشــند .بــه اشــتراک گذاشــتن همــواره بــه یــک
شــبکه نیازمنــد اســت امــا امــروزه مــا یــک شــبکهای را در اختیــار داریــم کــه در
حــال تعریــف دوبــارة چشــمانداز ،معنــی و امکانپذیــری بــه اشــتراکگذاری
است .البته که این شبکه ،اینترنت است.
«بهخوبی به اشتراک گذاشتن»

در  26ژوئــن ســال  ،2008نیویــورک تایمــز اعــام کــرد کــه اســامه بــن الدن
بــا اولیــن تهدیــد مهــم خــود روبــهرو شــده اســت .آیــا ایــن تهدیــد از جانــب
سـیآیای بــود یــا از طــرف آژانــس امنیــت ملــی؟ یــا از ســوی یکــی از پهپادهــای
بــدون سرنشــین در آســمان افغانســتان؟ هیــچ کــدام .دانیــل کیمیــج ،روزنامهنگار،
در مطلبــی بــا عنــوان «اولیــن تــرور بــا یوتیــوب» نوشــته کــه اولیــن چالــش
اســامه بــن الدن از اپلیکیشـنهای شــبکههای پرطرفــدار آنالیــن مثــل «یوتیوب»،
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«فیسبــوک»« ،توییتــر» و «مایاســپیس» نشــأت میگیــرد کــه قــدرت
رســانهای سیاســی او را کــه مبتنــی بــر گمنامــی و دســترس ناپذیــری اســت،
آســیبپذیر کــرده اســت« .هســته اصلــی رســانهای القاعــده بــه همــان انــدازه کــه
پیشــرفته اســت ،قدیمــی نیســت هســت .در حالــی کــه موضــوع وب  1/0دربــارة
ایجــاد شــیکترین منابــع آنالیــن بــود و موضــوع وب  2/0دربــارة اجــازه دادن بــه
کاربــران بــرای تولیــد محتــوای خــود و تعامــل اســت ،القاعــده و زیرمجموعههــای
آن در وب  1/0گیــر کردهانــد ».شــبکههای اجتماعــی و «محتواهــای خودســاخته»
بــرای مــردم پلتفرمــی را درســت کردهانــد کــه بتواننــد گفتههایشــان را بــه
گــوش دیگــران برســانند و اکثریــت خامــوش تکهتکهشــده را بــا هــم متحــد
کننــد و کمــک کننــد صــدای ایــن اکثریــت در مواجهــه بــا مبــارزان خشــن خــود
بــه گــوش برســد  ...آشــوب متعاقــب حمــات القاعــده چیــزی نیســت کــه هــر
کســی دوســت داشــته باشــد امــا شــاید بنــای ایدئولــوژی تمامیتخــواه القاعــده
را به لرزه درآورد».
قــدرت بنیانکــن وب  2/0کــه کیمیــج در مطلــب خــود آن را برجســته
میکنــد ،فراتــر از عوامفریبــی افراطــی القاعــده گســترش پیــدا کــرده اســت .او در
عــوض ،بــه قواعــد جدیــد شــبکههای اجتماعــیای اشــاره میکنــد کــه موانــع
نخبهگرایــی و سلســلهمراتب را از بیــن میبــرد و جهانــی از گشــودگی ،مشــارکت
و قدرتمنــد شــدن را ترویــج میکنــد .دان تاپســکات و آنتونــی ویلیامــز در کتــاب
خــود بــه نــام «اقتصــاد ویکــی» ایــن قواعــد را تحــت عنــوان «ســاحهای اشــتراک
تــودهای» توصیــف میکننــد و اســتدالل میکننــد کــه ایــن ســاحها میتوانــد
باعــث زایــش دورانــی طالیــی شــود کــه بــا رنســانس ایتالیــا یــا دموکراســی یونــان
برابــری کنــد .شــبکهای شــدن اجتماعــی شــاید همهگیرتریــن و از نظــر فرهنگــی
بنیانکنتریــن پیشــرفت زمانــه مــا باشــد .حتــی آنهایــی کــه در حاشــیههای
انــزوای جامعــة مــا هســتند ،مثــل کســانی در ســیبری یــا در خــط اســتوا ،یا کســانی
بــا کارهــای فوقبرنامــه بیماننــد مثــل جمــعآوری پیپهــای مینیاتــوری
لهســتانی ،هــم میتواننــد گروهــی از افــراد را پیــدا کننــد کــه بــر پایــة عالئــق
مشترک چیزهایی را با آنها به اشتراک بگذارند و با آنها ارتباط برقرار کنند.
هــر روزنامهنــگاری تحقیقــی میدانــد کــه کلیــد دســت یافتــن بــه مطالــب

 70آنچه مال من است مال شماست

خبــری عالــی ایــن اســت کــه پــول همیشــه محقــق را بــه ردههــای بــاالی یــک
ماجــرا هدایــت میکنــد .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  2/0بــه کار ببریــم ،متوجــه روابــط جدیــد
بیــن پــول و قــدرت میشــویم .اینترنــت ذاتــا دموکراتیــک و غیرمتمرکــز اســت.
یکــی از اولیــن نمونههــای مشــهور ایــن نیــروی خودمختــاری در ســال  1991رخ
داد ،زمانــی کــه یــک دانشــجوی فنالنــدی  21ســاله درخواســتی کمــک ســاده را
در «یوزن ِــت» (یــک اتــاق بحــث جهانــی) از آپارتمــان مــادرش در هلســینکی
نوشــت .او شــرح داد کــه در حــال نوشــتن یــک سیســتم عامــل اســت کــه هــر
کســی میتوانــد آن را تغییــر بدهــد .ایــن سیســتم عامــل رایــگان اســت و حــاال
آمــاده بــه کار شــده و از کاربــران میخواهــد کــه نظرشــان را دربــارة آن بگوینــد.
ایــن تفریــح لینــوس تروالــدز تبدیــل بــه «لینوکــس» شــد ،یعنــی مشــهورترین
مثال از یک نرمافزار منبعباز و قدرت خودسازماندهی اینترنت.
ریشــههای سیســتم عامــل «لینوکــس» میتوانــد تــا پــروژة «گنــو»ی
ریچــارد اســتالمن در دانشــگاه «آم آی تــی» دنبــال شــود .در ایــن دانشــگاه روی
یــک نرمافــزار کامــل کار میکردنــد کــه مجانــی و در دســترس همــگان در
سرتاســر جهــان باشــد .امــا در ســال  1981پیشــرفتهای 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 شــبکهای .وقتــی کــه تروالــدز فکــر خــودش
را اعــام کــرد ،هــزاران پاســخ از سرتاســر جهــان دریافــت کــرد ،حتــی بــا اینکــه
محبوبیــت اینترنــت کمتــر از  10درصــد انــدازة فعلــی آن بــود .امــروزه ،لینوکــس
بــه وســیلة بیــش از  18میلیــون کاربــر در سراســر کــرة زمیــن مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد و در بیــش از  128هــزار مــکان جغرافیایــی مختلــف در حــال
ادامــه یافتــن توســعة خــود توســط برنامهنویســان داوطلــب اســت .ایــن افــراد در
حــال کار کــردن بــا هــم در جهــت یــک هــدف واحــد هســتند :ایجــاد بهتریــن
سیستم عامل جهان.
«لینوکــس» اصــا و ابــدا یــک حســن تصــادف نبــود .ایــن سیســتم عامــل
میلیونهــا داوطلــب را گــرد هــم جمــع آورده تــا پروژههــای همــکاریای را
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.
ایجــاد کننــد که ارزشهــای جمعــی را عرضه کننــد .وبســایت
را در نظــر بگیریــد ،یکــی از تجربههــای ناســا بــرای اینکــه نقشــة ســطح مریــخ را
تهیــه کنــد .وقتــی شــما روی نــام ایــن وبســایت کلیــک میکنیــد و وارد آن
میشــوید ،اولیــن ســئوالی کــه از شــما پرســیده میشــود ،ایــن اســت« :چــه
کاری دوســت داریــد بــرای کمــک بــه مــا انجــام دهیــد؟» کارهایــی کــه بــه شــما
پیشــنهاد میشــود ،ایــن اســت کــه مثــا گودالهــای ســطح مریــخ را مشــخص
کنیــد یــا آنهــا را دســتهبندی کنیــد و غیــره .بــرای اینکــه عضــو وبســایت شــوید
بایــد لیســانس فیزیــک ،ریاضــی یــا مهنــدی داشــته باشــید و مقــداری هــم
کارآمــوزی کــرده باشــید .امــا در عــوض ،در کنــار بهتریــن دانشــمندان بــه
همــکاری بــا ناســا دســت میزنیــد .ایــن وبســایت تمامــا بــه وســیلة داوطلبــان
آماتــور ســاخته شــده اســت .تــا انتهــای مطالعــات ایــن پــروژه در ســال ،2001
بیــش از  85هــزار کاربــر در آن عضــو بودنــد و  1.9میلیــون مدخــل در آن ثبــت
شــده بــود .شــاید شــگفتانگیزترین بخــش ایــن پــروژه میــزان صحــت کار آن
باشــد .طبــق اعــام ناســا ،کیفیــت مدخلهــای ایــن وبســایت از مدخلهایــی
یــک زمینشــناس حرفــهای بــا ســالها تجربــة تعییــن گودالهــای مریــخ،
قابلتمیز نبود.
در  17نوامبــر ســال  ،2009ناســا یــک تجربــة مشــابه را بــه نــام «یــک مریخی
باشــید» راهانــدازی 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  1960تــا کنــون ارســال شــده بــه حدی
زیــاد اســت کــه دانشــمندان نمیتواننــد 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 «نقشهکشــیدن» یــا «شــمارش گودالهــا» در ایــن
بــازی امتیــاز میگرفتیــد .بــه ایــن علــت کــه ایــن پروژههــا داوطلبانــه هســتند،
تنهــا مشــارکتکنندگان را جــذب میکننــد کــه نســبت بــه موضــوع شــور و
اشــتیاق داشــته باشــند و عالقهمنــد باشــند کــه بــا گروهــی از افــراد کــه بــه حــل
چالشهــای واقعــی کمــک میکننــد ارتبــاط برقــرار کننــد .اصــل مشــابهی نیــز
در  seti@homeبــه کار رفــت .ایــن پــروژه بــرای «جســتجوی هــوش فرازمینــی»
Clickworkers com
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بــه کار رفــت و در ســال  1991توســط کتابخانــة علــوم فضایــی دانشــگاه کالیفرنیــا
در برکلــی راهانــدازی شــد .یوچــای بنکلــر ،اســتاد دانشــکدة حقــوق دانشــگاه ییل،
در مقال ـهاش دربــارة ایــن پــروژه بــا عنــوان «بهخوبــی بــه اشــتراک گذاشــتن»،
آن را بزرگتریــن شــبکة رایانــهای اشــتراکی جهــان نامیــد و رونــد اشــتراک
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
را در خــارج از کــره زمیــن جســتجو کنــد .تــا امــروز 5.2 ،میلیــون داوطلــب در
سرتاســر جهــان ابــزاری را از ایــن وبســایت دانلــود کردهانــد کــه وقتی رایانهشــان
در منــزل بیــکار میمانــد بــه وبســایت اطــاع میدهــد .در آن زمــان کــه رایانــه
بیــکار و عاطــل و باطــل مانــده ،بــه شــبکه وصــل میشــود و گروههــا بــه طــور
اشــتراکی مســائل را دانلــود و حــل میکننــد .ایــن مســائل عمومــا بــه وســیلة
محاســبات طوالنــی انجــام میشــود و زمــان اضافــی رایانههــا اغلــب صــرف ایــن
محاســبات میشــود .وقتــی کــه مســئله حــل شــد ،رایانــه نتایــج را بــه پایانــه
اصلــی پــس میفرســتد .در نتیجــه ،طبــق اعــام شــرکت ثبــت رکوردهــای
«گینــس»« ،ســتی ات هــوم» برخــی از بزرگتریــن محاســبات را در تاریــخ بــه
انجام رسانده است.
قدرت اعداد

قــدرت اشــتراک تــودهای تنهــا محــدود بــه جنبشهــای نرمافزارهــای
منبعبــاز نمیشــود .نقطــه شــروع پروژههایــی مثــل لینوکــس در اواخــر قــرن
نوزدهــم اســت .برنامهنویســان ،کهنهســربازان دنبال ـهروی نگرشهــا و رفتارهــای
نوآورانــه جدیــد حــول بــه اشتراکگذاشــتن هســتند ،نــه کســانی کــه خودشــان
آنهــا را ابــداع کــرده باشــند .امثــال لینــوس تروالــدز نشــان دادهانــد کــه اینترنــت
یــک زیربنــای بــاز خــودکار بــدون محدودیــت را بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن
ایجــاد کــرده اســت و همچنیــن از ســوی دیگــر ،خلقیاتــی را ایجــاد کــرده کــه
طبــق آن ،افــراد میخواهنــد بخشــی از چیــزی بزرگتــر از زندگیهــای فــردی
خودشــان باشــند .پروژههــای بــاز و اشــتراکی مســتلزم نیــاز یــک مشــارکتکننده
بــه فردیــت و خودمختــاری اســت و در عیــن حــال ،حســی از تعلــق بــه یــک
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جامعه را نیز ایجاد میکند.
قــدرت جمعــی حضــور در یــک جــای فیزیکــی هنــوز ظاهــرا در دهــة ،2000
تنهــا راهــی بــود کــه افــراد را قدرتمندتــر میکــرد .جمعســپاری ،مفهومــی کــه
بــه وســیلة جــف ُهــو بــه عنــوان «گرفتــن کاری کــه قبــا بــه طــور ســنتی بــا
یــک عامــل مشــخص منصــوب میشــد و برونســپاری آن بــه یــک گــروه بــزرگ
از افــراد نامعیــن از مــردم در قالــب اعــان عمومــی» ،بــه یــک فکــر تجــاری مهــم
تبدیــل شــده اســت .ایــن مفهــوم اکنــون یــک پدیــده اســت کــه بــه خوبــی
مســتند شــده و در ایجــاد گنجینههــای اشــتراکی محتــوا (ویکیپدیــا)،
محصــوالت (شــرکت تیشرتســازی «تردل ِــس» کــه همــة طرحهایــش بــه
وســیلة جامعــة کاربرانــش خلــق شــده) ،فکرهــای تجــاری جدیــد (مثــل ابــزار
«کانــت انــد دولــوپ» شــرکت «پروکتــر انــد گمبــل») و حتــی مســایلی مثــل
تغییــرات اقلیمــی (ابــزار «کالیمــت کلبوراتوریــوم» دانشــگاه «ام آی تــی») ،به کار
م ـیرود .آنچــه موفقیــت جمعســپاری نشــان داده اســت ایــن اســت کــه وقتــی
افــراد از یــک رفتــار مصرفــی ابرفردگرایانــه عبــور میکننــد و از «عــادت فکــری
مــن» بــه «عــادت فکــری مــا» میرســند ،یــک پویایــی قدرتمنــد شــده ظاهــر
میشــود .بهخصــوص ،شــبکههای آنالیــن افــراد را دوبــاره بــا هــم جمــع
میکننــد ،آنهــا را دوبــاره بــه یــک قاعــدة قدیمــی متمایــل میســازند :قدرتــی
در اعــداد وجــود دارد .و اثــرات بــه اشــتراکگذاری و همــکاری آنالیــن تنهــا
محــدود بــه جهــان مجــازی نمیشــود .ایــن کار در فضــای آفالیــن هــم انجــام
میشــود و تغییراتــی را در جهانهــای فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی و مصرفــی
ما ایجاد میکند.
استفاده از اینترنت برای دست کشیدن از اینترنت

ســیندی گالــوپ یــک شــخصیت جــذاب اســت .او کــه نیمــی انگلیســی و
نیمــی چینــی اســت ،منعکسکننــدة یــک امتــزاج بیهمتــا و متنــوع دو جهــان
اســت .صحبــت بــا ســیندی ممکــن اســت شــامل یــک مکالمــة عمیــق دربــارة
نوعدوســتی ،تبلیغــات ،نوشــیدنی یــا دویــدن باشــد .گالــوپ بیــش از بیســت
ســال دارای یــک شــغل برجســته در کسـبوکار برنــد و تبلیغــات بــوده اســت .در
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ســال  ،2013زنــان فعــال در عرصــة تبلیغــات نیویــورک بــه گالــوپ بــه عنــوان
«زن ســال» رای دادنــد .در ســال پــس از آن ،او در اوج موفقیتــش ،خودخواســته
از مقــام ریاســت هیاتمدیــرة آژانــس تبلیغاتــی «بیب ـیاچ» اســتعفا داد .او هیــچ
نــوع بحــران شــغلی میانســالی نداشــت امــا میخواســت کاری متفــاوت انجــام
بدهد؛ راهی را انتخاب کند که به تغییر جهان کمک کند.
وقتــی کــه مــا در حــال نوشــتن ایــن کتــاب هســتیم ،گالــوپ تنهــا وارد
پنجاهســالگی میشــود .او یــک مثــال زنــده اســت بــرای توضیــح اینکــه چگونــه
ارزشهــای نســل هــزاره بــه هیــچ وجــه منحصــر بــه یــک گــروه ســنی مشــخص
نیســت؛ افــراد پیرتــر یــا جوانتــر در همــان خصلتهــا و عادتهــای بــاز،
تعاملــی و اشــتراکی بــودن را کــه اغلــب بــه نســل هــزاره نســبت داده میشــود
ســهیم هســتند .او شــیفتة ایــن اســت کــه چطــور ایــن همــه اشــتیاق و انــرژی در
جهانهــای مجــازی ســرمایهگذاری میشــود  -جنگهــای مافیایــی،
فیسبــوک ،زندگــی دوم و نظایــر آن .واقعــا همینطــور اســت و نشــانهاش ایــن
اســت کــه آخریــن بــاری کــه راچــل بــا گالــوپ صحبــت میکــرد ،مکالمــة آنهــا
بــه ســوی «فارمویــل» رفــت ،یــک اپلیکیشــن «بــازی اجتماعــی» روی فیسبــوک
کــه در آوریــل  2010بیــش از  81میلیــون کاربــر فعــال و  31میلیــون کاربــر
روزانــه داشــت .هــر دوی آنهــا کنجــکاو بودنــد نســبت بــه اینکــه چــرا میلیونهــا
نفــر ،تقریبــا  1.2درصــد جمعیــت جهــان ،میخواهنــد یــک مزرعــة مجــازی را
اداره کننــد و بــه طــور میانگیــن روزی  20تــا  25دقیقــه وقــت اختصــاص
میدهنــد بــه وظایــف کارگــریای همچــون رتقوفتــق باغچــه کدوتنبلهــا یــا
شــخم زدن زمیــن .گالــوپ در قبــال فــوران پدیــدة بــازی کــردن آنالیــن بــا
قضــاوت از پیــش بــه ماجــرا نــگاه نمیکــرد و در عــوض ،قصــد داشــت ســر درآورد
کــه چطــور اشــتیاق و تــاش مــردم را کــه در فضــای آنالیــن ســرمایهگذاری
میشــود را میتوانــد در جایــی بــه کار بــرد کــه ،بــا همــان کلمــات گالــوپ،
«جهان یک جای بهتر شود».
گالــوپ بــا اســکات هِیفر َمــن ،یکــی از ســه بنیانگــذار شــرکت «می ـتآپ»،
موافــق اســت کــه خطــی محــو و نامشــخص بیــن جوامــع آنالیــن و آفالیــن در
حــال ظهــور اســت .بیــش از  2.5میلیــون نفــر در سرتاســر جهــان هــر مــاه بــه
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انــواع دعوتهــای وبســایت «میــتآپ» پاســخ میدهنــد و بیــش از دو هــزار
گــروه محلــی ،از مــادران در خانــه مانــده تــا صاحبــان کسـبوکارهای کوچــک تــا
باشــگاههای پیــادهروی ،هــر روز بــا هــم ارتبــاط چهــره بــه چهــره برقــرار
میکننــد .هیرفرمــن توضیــح میدهــد« :مــا از اینترنــت اســتفاده میکنیــم تــا
از اینترنــت دســت بکشــیم و قســمی از جامعــة مدنــی قــرن بیســتویکمی را
شکل بدهیم».
در ســال  ،2006چندیــن ســال بعــد از اینکــه گالــوپ شــرکت «بیب ـیاچ» را
تــرک کــرد ،ایــدة خــودش را پیــدا کــرد« :چطــور میتوانــم همــه نیتهــای
خــوب را کــه بیشــتر مــا بــه طــور روزانــه دنبــال میکنیــم ،بــه عنــوان بزرگتریــن
منبــع طبیعــی کــه مــورد بهرهبــرداری قــرار نگرفتــه ،یــک جــا جمــع کنیــم و
آنهــا را بــه صــورت فعالیتهایــی مشــترک درآوریــم؟» گالــوپ نیــز مثــل کریــس
هیــوز در مبــارزات انتخاباتــی اوبامــا ،میدانســت بایــد ابتــکار عمــل خــود را بــه
کاری مفــرح تبدیــل کنــد و از «عامــل مــالآوری کــه باعــث خمیــازه ســایرین
میشــود» اجتنــاب کنــد و ایــن کار را بــا اضافــه کــردن میــزان مفیــدی از آنچــه
کــه خــودش بــه آن «اشــتراک عمــل رقابتــی» میگویــد انجــام بدهــد .او
وبســایت  IfWeRanTheWorld.comرا در اوایــل ســال  2010راهانــدازی کــرد .ایــن
وبســایت اساســا یــک پــروژه جمعســپاری اســت بــر مبنــای اصولــی مشــابه بــا
اصــول وبســایتهای تامیــن مالــی ُخــرد همچــون «کیــوا» یــا «کیکاســتارتر».
وبســایتهای تامیــن مالــی خــرد بــا شــبکههای اجتماعــی تــاش میکننــد
کــه پــول الزم بــرای انجــام یــک پــروژه را از افــراد زیــادی کــه در ایــن شــبکهها
حاضــر هســتند جمــع کننــد .مــردم راغــب هســتند کــه کارهــای بــزرگ را بــا
برداشــتن قدمهــای کوچــک بردارنــد ،یعنــی بــا کارهــای ُخــردی کــه بــه قــول
گالــوپ «میتوانــد پرشهــای تقریبــا بــزرگ را بــه همــراه داشــته باشــد» .وقتــی
کــه وارد وبســایت میشــوید ،از شــما خواســته میشــود کــه ایــن عبــارت را
کامــل کنیــد« :اگــر مــن جهــان را اداره میکــردم ،مــن  ». ...گالــوپ بــا یــک
مثــال ســاده شــرح میدهــد کــه چطــور ایــن وبســایت کار میکنــد« .جالــی
خالــی میتوانــد بــا چیــزی مثــل ایــن پــر شــود :اگــر مــن جهــان را اداره
میکــردم ،باغــی میســاختم تــا بیخانمانهــا را ســیر کنــد ».روی پلتفــرم
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«اگــر مــا جهــان را اداره میکردیــم» ،کاربــر و جامعــة مجــازی کمــک میکننــد
کــه هــدف بــه کارهایــی خــرد تبدیــل شــود کــه دوســتان ،خانــواده ،همســایگان،
تجــار ،ســتارههای مشــهور یــا کســانی کــه کامــا غریبــه هســتند ،بتواننــد بــه
تکمیــل آن کمــک کننــد .همانطــور 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
زمــان و عالقــه بــرای درســت کــردن بروشــور تبلیغاتــی ،مشــارکتکنندة دیگــر
میتوانــد آنهــا را چــاپ کنــد ،در عیــن حالــی کــه داوطلبــان میکارنــد ،برداشــت
میکننــد و غــات را توزیــع میکننــد و غیــره ».چشــمانداز او ایــن اســت کــه
وبســایت «اگــر شــما جهــان را اداره میکردیــد» تبدیــل شــود بــه «گــوگل
کارها».
گالــوپ بــه خاطــر ســالهایی کــه در تبلیغــات گذرانــده ،بهخوبــی آگاه اســت
کــه مــردم در جســتجوی جاهــای جدیــدی هســتند کــه فردگرایــی خودشــان را
نشــان دهنــد امــا همچنیــن همــه بــاور شــدیدی دارنــد بــه اینکــه انجــام دادن
کارهــا بــا هــم ،قــدرت فوقالعــادهای در بهتــر کــردن جامعــه دارد .مشــکلی کــه
گالــوپ در ایــن مســیر بــه آن پــی بــرده ،شــکاف عمیقــی اســت کــه بیــن
نیتهــای فــردی خــوب ایجــاد شــده و ایــن شــکاف هرگــز بــه کار اشــتراکی
تبدیــل نمیشــود« .مــن مــدام در پــی ایــن هســتم کــه چیزهــا اتفــاق بیفتنــد و
اگــر بخواهــم کامــا صــادق باشــم ،تحمــل کمــی دارم در قبــال افــرادی کــه
دربــارة چیزهــا نــق میزننــد و نالــه ســرمیدهند امــا هرگــز کاری نمیکننــد
کــه وضعیــت را تغییــر دهنــد ».امــا حتــی گالــوپ هــم تاییــد میکنــد« :مــن
فقــط میتوانــم یــک مقصــر مثــل افــراد دیگــر باشــم .بعــد از خوانــدن روزنامــة
نیویــورک تایمــز ،بــا خــودم میگویــم اوه خــدای مــن ،ایــن وحشــتناک اســت.
بایــد کاری برایــش انجــام بدهــم .صفحــه را ورق میزنــم و آن لحظــه میگــذرد
و فراموش میشود».
وبســایت «اگــر مــا جهــان را اداره میکردیــم» اولیــن روزهــای خــود را بــه
ســر میبــرد ،امــا گالــوپ همیــن حــاال هــم حمایتهــای بســیار زیــادی از
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سرتاســر جهــان دریافــت کــرده اســت« .اگــر مــا جهــان را اداره میکردیــم»،
مثــل میــتآپ ،لینوکــس ،مایبــو و کلیکورکــرز بخشــی از ایجــاد دوبــارة
روابــط جامعــه ،نــه تنهــا از طریــق فعالیتهــای محلــی ،بلکــه از راه زیرســاخت
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 مصرفگرایی

در  29ژوئــن ســال  ،2009برنــارد مــداف در برابــر قاضــی دنــی چیــن از ناحیه
قضایــی نیویــورک ایســتاد و بــه دلیــل یــازده مــورد جرمــی کــه انجــام داده بــود،
بــه  150ســال زنــدان ،یعنــی بیشــترین مجــازات کــه امــکان داشــت ،محکــوم
شــد .جــرم بدنــام مــداف ایــن بــود کــه از طریــق بــازی پانــزی  65میلیــون دالر
پــول بــه جیــب زده بــود کــه بیشــترین تقلــب در ســرمایهگذاری بــه وســیلة یــک
نفــر شــناخته میشــد .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 بزرگتر پانزی و قربانیان آن هستیم.
دویســت ســال آخــر رشــد صنعتــی یــک بــازی پانــزی بــوده اســت .مــا منابــع
طبیعــی را بــا اشــتهای خیلــی زیــاد مصــرف کردهایــم ،گازهــای ســمی را در جـ ّو
خودمــان رهــا کردهایــم و محصوالتــی ب ـیارزش ســاختهایم کــه بســیار از آنچــه
بایــد شایســته وجــود مــا باشــند فاصلــه دارنــد .در اصــل ،مــا مــدام چیزهــای
زیــادی را گرفتهایــم بــدون اینکــه چیــزی بدهیــم یــا حتــی همانهایــی را هــم
کــه گرفتهایــم بازپــس بدهیــم .عواقــب ایــن کار را دیگــر نمیشــود بــا
اصطالحاتــی مثــل «توطئــه لیبــرال» یــا «انــکار مصرفکننــده» زیــر فــرش
پنهــان کــرد .چــه مــا جزیــرة زبالــه در اقیانــوس آرام را در نظــر بگیریــم چــه
ســقوط اقتصــادی در ســال  2008را ،مــا در خواهیــم یافــت کــه بــا عادتهــای
مخــرب خــود باعــث شــدهایم کــه ســرپناه خــود را از مســیرش خــارج کنیــم.
ّ
همانطــور جــو رام ،فیزیـکدان و متخصــص اقلیــم ،میگویــد« ،مــا راهــی بــرای
بــاال بــردن اســتانداردهای زندگــی خــود ایجــاد کردهایــم کــه احتمــاال نمیتوانیــم
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ایــن اســتانداردها را بــرای فرزندانمــان حفــظ کنیــم .شــما میتوانیــد از ایــن
ثــروت کــه بــا رفتارهــای نامطلــوب خــود درســت کردهایــد بهرهمنــد شــوید .امــا
ایــن ثــروت در واقــع یــک ســقوط اســت  ...ثــروت واقعــی چیــزی اســت کــه شــما
بتوانیــد آن را بــه طریقــی بــه دیگــران نیــز واگــذار کنیــد تــا آنهــا نیــز از آن
بهرهمند شوند».
بحرانهــای اقتصــادی زیس ـتمحیطی مــا کــه بــا یکدیگــر برخــورد کردهانــد
میتواننــد یــا بهعنــوان دو مشــکل مجـ ّزا دیــده شــوند یــا بهعنــوان تخریبهایــی
چندالیــه کــه برزندگــی مــا ســایه ســنگینی انداختهانــد یــا بهعنــوان یــک
فرصــت .همانطــور کــه پیکاســو میگویــد« ،هــر درســت کردنــی اول یــک
تخریــب کــردن اســت» .مــا شــاهد قــدرت بازارهــای اقتصــادی بــرای ایجــاد
امکانــات و تســهیالت زیــادی هســتیم کــه مــا را قــادر میســازد گامهــای
خارقالعــادهای در رســیدن بــه نــوآوری و اســتانداردهای زندگــی برداریــم .در
مرکــز ایــن کار ،میــل انســانی بــرای نفــع شــخصی و بقــا وجــود دارد .اگــر مــا
بتوانیــم ایــن انــرژی را از مصــرف زیــاد بــه ســوی ارتباطــات اجتماعــی و بقــای
ســیارة زمیــن هدایــت کنیــم ،ممکــن اســت بتوانیــم خطاهــای گذشــته خــود را
جبــران و مســیر آنهــا را برعکــس کنیــم .مــا وقتــی کــه از مصرفگرایــی میگذریم
و بــه فراتــر از آن قــدم میگذاریــم ،نمونههــای جــذاب کشــف دوبــارة فــردی و
اجتماعــی معنــی و اتصــال دوبــارة آدمهــا بــا هــم را میبینیــم .دکتریــن قدیمــی
مصــرف کــه توســط مبلغــان شــرکتی مثــل ادوارد برنیــز بهدقــت پیــاده و کنتــرل
شــده بــود ،درون نســلی کار میکــرد کــه اکنــون بــه طــور بنیــادی از بیــن رفتــه
اســت .فصــل آینــده ســازوکار اقتصــادی و اجتماعــی جدیــد و نویددهنــدهای بــرای
موازنــة نیازهــای فــردی بــا نیازهــای اجتماعــی مــا و نیازهــای ســیارة مــا معرفــی
میشود .سازوکاری که آن را مصرف اشتراکی مینامیم.

فصل دوم
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4
ظهور مصرف اشتراکی
ن طــور اســت كــه مــا زمــان زيــادي را صــرف ميكنيــم تــا بــه بچههــا
چــرا ايـ 
يــاد بدهيــم چطــور اسباببازيهايشــان را بــه خوبــي بــا هــم بــه اشــتراك بگذارنــد
ولــي در مــورد بزرگســاالن ،بــه اشــتراك گذاشــتن مفهومــي ســنگين و ســخت
ميشــود؟ مــا جادههايمــان ،پاركهايمــان ،مدارسمــان و ديگــر مكانهــاي
عمومــي را بــا هــم بــه اشــتراك ميگذاريــم ولــي خطــي دور ديگــر حوزههــاي
زندگيمــان ،مثــل داشــتههاي شــخصيمان ميكشــيم .مــا در قالــب يــك جامعــه
ســه نــوع بــه اشــتراك گذاشــتن را از قديــم داشــتهايم :ســاختارهاي تعاونيهــا،
اشــتراكي و گروهــي .خــود ايــن كلمــات پــر از انگهــا و اشــارات نامطبــوع هســتند.
شــايد مــا ميترســيم اينهــا آزاديهــاي فــردي ،حريــم خصوصــي و خودمختــاري
شخص ما را از هم بپاشند.
امــا مــا فقــط بايــد بــه يكــي از هوشــمندانهترين مخلوقــات كــرة زميــن،
دلفينهــاي پوزهبطــري نــگاه كنيــم تــا ببينيــم كــه ميتوانيــم ايــن دو شــيوه را
بــا هــم داشــته باشــيم .ايــن دلفينهــا مثــل ديگــر پســتانداران ،وقتــي كــه ماهــي
شــكار ميكننــد يــا از يكديگــر مراقبــت ميكننــد ،داراي رفتــار همــكاري و تشــريك
مســاعي هســتند .دلفينهــا بــه صــورت دســتههايي در قالــب خانوادههــاي شــش
تــا د ه عــددي زندگــي ميكننــد .امــا در آبهــاي آزاد اقيانــوس اطلــس يــا اقيانــوس
آرام ،ممكــن اســت چنديــن دســته از آنهــا بــه طــور موقــت (بــراي دقايــق يــا
ســاعتهاي زيــادي) بــه يكديگــر بپيوندنــد تــا بــا هــدف «خوراكرســاني مشــترك»
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آســان ،گروههــاي بزرگتــر صــد عــددي يــا حتــي گاهــي بيــش از هــزار عــددي را
تشــكيل دهنــد .آنهــا از همــه طــرف دور يــك گلــه بــزرگ ماهــي را ميگيرنــد،
مثــل گاوچرانهايــي كــه يــك گلــه گاو را محاصــره ميكننــد ،از بدنهــاي خــود
بــه عنــوان ديــوار اســتفاده ميكننــد و دلفينهــاي نــر بــزرگ نعرههايــي
ميكشــند كــه بتواننــد خــود را در برابــر متجــاوزان حفاظــت كننــد .ايــن گــروه
ماهيهــا را محاصــره ميكننــد و آنهــا را در يــك حلقــة تنــگ گرفتــار ميكننــد.
ســپس زيــر يــا درون ايــن حلقــه شــيرجه ميزننــد تــا بــه ســادگي آنهــا را بگيرنــد.
دلفينهــا تكنيكهــاي ديگــري هــم دارنــد ،از جملــه ايــن كــه وقتــي يكــي از
بزرگترهــاي آنهــا بــه دســته ماهيهــا حملــه ميكننــد ،طــوري ايــن كار انجــام
ميشــود كــه مدرســهاي هــم باشــد بــراي ماهيهــاي جوانتــري كــه در انتظــار
خوراكرســاني هســتند .امــا همــواره اصــول همــكاري همــان اســت :هــر چــه
دلفينهــاي بيشــتري در يــك دســته باشــد ،گرفتــن ماهــي آســانتر و ســود فــردي
و جمعي آنها بيشتر است.
اگــر مــا بــه دلفينهــاي پوزهبطــري بــه عنــوان الگوهــاي همــكاري گروهــي
نــگاه كنيــم ،ميبينيــم كــه در تقليــد از آنهــا بدتــر عمــل ميكنيــم .آنهــا از مزيــت
شــبكههاي فشــرده قــوي (خانوادههايشــان) و شــبكههاي بــاز روابــط ضعيــف
(دســتههاي ديگــر دلفينهــا) بهرهمنــد هســتند .بــا بــه هــم پيوســتن و كنــار هــم
گذاشــتن نيروهــا ،يــك گلــه دلفيــن بــه شــيوهاي وظايــف خــود را انجــام ميدهــد
و مســائل خــود را حــل ميكنــد كــه انجــام و حــل آنهــا بــراي يــك دلفيــن تنهــا
غيرقابلتصــور اســت .و اگــر شــما در اقيانــوس بــا قايــق برانيــد و دلفينهــا را
ببينيــد كــه در اقيانــوس شــنا ميكننــد يــا دوروبــر قايقتــان بــاال ميپرنــد،
خواهيــد ديــد كــه رفتــار گروهــي آنهــا باعــث تضعيــف خودمختــاري آنهــا نميشــود.
آنها دو نياز اساسي ما را برآورده ميكنند :آزادي فردي و امنيت جمعي.
مــا قرنهــا مثــل دلفينهــا رفتــار ميكرديــم؛ دو هــم جمــع ميشــديم تــا
آنچــه را نيــاز داريــم بــه دســت آوريــم و دسترســي بــه غــذا ،زميــن و ديگــر منابــع را
بــا هــم بــه اشــتراك ميگذاشــتيم .قدمــت اجــداد پارينهســنگي مــا در عصــر آهــن
بــه ميليونهــا ســال ميرســد و انســانها در دســتههايي بــه شــكل قبيلــه يــا
گروههايــي تقســيم ميشــدند كــه تقريبــا بيــن  25تــا صــد نفــر جمعيــت داشــتند.
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ايــن گروههــا بــا جمـعآوري گياهــان و شــكار حيوانــان وحشــي بــه صــورت گروهــي
زنــده ميماندنــد .مثــل دلفينهــا ،شــانس دســتيابي بــه غــذا وقتــي كــه قبيلــه بــه
صــورت اشــتراكي بــه جســتجو و شــكار ميرفــت ،باالتــر بــود .در پــي هــر شــكار،
گوشــت شــكار قطعهقطعــه ميشــد و هــر كســي كــه در گــروه بــود در آن ســهم
داشــت .تالشهــاي مشــترك در دوران تاريــخ ثبتشــده هــم ادامــه يافــت.
كشــاورزان بابلــي بــراي بــه اشــتراك گذاشــتن ابــزارآالت ،ســاختن انبــار علوفــه و
طويلــه ،برداشــت غــات و حتــي دفــاع از زمينهايشــان ،بــه يكديگــر متكــي بودنــد.
انسانشناســان معتقدنــد كــه ايــن چندجانبــه بــودن (يعنــي ايــن كــه مــردم بــه
يكديگــر كمــك كننــد) و معاملــه بــه مثــل (يعنــي بــه هــم بگوينــد« :مــن امــروز از
تــو گوشــت ميگيــرم ،تــو فــردا بــه مــن گوشــت بــده») باعــث ميشــود كــه
شــدت بــه هــم متصــل شــوند و بــه عنــوان يــك پايــة همــكاري
انســانها بــه
ّ
انساني عمل كند و اساس وجود ما باشد.
مايــكل توماســلو ،يــك روانشــناس رشــد آمريكايــي ،روي همــكاري در اوان
كودكــي تحقيــق كــرده اســت .وقتــي نوزادانــي كــه در ســن  14ماهگــي قــرار دارنــد
يــك فــرد بزرگســال را ميبيننــد (حتــي كســي را كــه همــان موقــع ديدهانــد) كــه
نيــاز بــه بــاز كــردن يــك در دارنــد چــون دستهايشــان پــر اســت ،آنهــا فــورا ســعي
ميكننــد بــه او كمــك كننــد .نــوزادان در حوالــي اوليــن ســالگرد تولدشــان ،بــه
اشــيائي اشــاره ميكننــد كــه بزرگســاالن تظاهــر ميكننــد گــم كردهانــد .و اگــر
شــما چيــزي را جلــوي يــك كــودك دو ســاله بيندازيــد ،او بــه احتمــال زيــاد آن را
بــراي شــما برمـيدارد .توماســلو در آخريــن كتابــش بــه نــام «چــرا مــا بــه هــم كمك
ميكنيــم؟» اســتدالل ميكنــد كــه رفتارهــاي همدالنــه و همكارانــه از ســوي
بزرگســاالن آمــوزش داده نميشــود يــا بــا انتظــار پــاداش بــه انجــام نميرســد.
كــودكان بــه طــور طبيعــي اجتماعــي و داراي حــس همــكاري هســتند .امــا تــا ســن
ســه ســالگي ،كــودكان شــروع بــه شــكل دادن «هنجارهــاي اجتماعــي» بــه وســيلة
فرهنــگ ميكننــد .در ايــن مرحلــه ،نگرانــي از ايــن كــه چطــور ديگــران در يــك
گــروه آنهــا را قضــاوت ميكننــد ،ميتوانــد كار جمعــي را ترغيــب كنــد يــا مانــع
ايــن كار شــود .احتمــال معاملــه بــه مثــل آنهــا را از گزينههايــي كــه بــراي بــه
اشــتراك گذاشــتن دارنــد مطلــع ميكنــد و آنهــا بــه اشــتراك گذاشــتن داراييهــا
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خــود را بــا كودكــي كــه همــان زمــان بــا آنهــا خــوب رفتــار ميكند ،بــا ســخاوتمندي
بيشــتري انجــام ميدهنــد .توماســلو همچنيــن معتقــد اســت كــه گونــة انســاني يــك
رگــه شــخصيتي خودخــواه دارد و «حــس همــكاري و كمــك بــه ديگــران ،همانطــور
كه قبال بوده ،بر يك بنياد منفعتجويانه بنا شده است».
طــي  50ســال گذشــته ،كــودكان در يــك جامعــه بيــش از انــدازه فرديشــده
بــزرگ شــدهاند .بنابرايــن تجعـبآور نيســت كــه ســوية خودخــواه ذاتــي كــودكان بــر
آن رفتــار طبيعــي و اجتماعيشــان كــه ميخواهــد بــه طــور عادالنــه دســت بــه
اشــتراك گذاشــتن بزنــد ،ســايه بينــدازد .امــا امــروزه ايــن گرايــش ممكــن اســت
تغييــر كنــد .طــي چنديــن ســال گذشــته ،يــك انقــاب قدرتمنــد ،امــا هنــوز خاموش
همــكاري ظهــور كــرده و از طريــق نظامهــاي فرهنگــي ،سياســي و اقتصــادي در حال
شــتاب گرفتــن اســت .مــا دوبــاره يــاد ميگيريــم كــه چطــور ارزش منابــع بــه
اشتراكگذاشتهشــده و بــاز را ايجــاد كنيــم و ايــن كار را بــه روشــي انجــام دهيــم
كــه بيــن منافــع شــخصي و مزيــت جامعــة بزرگتــر تــوازن وجــود داشــته باشــد.
مــردم ميتواننــد بــدون از دســت دادن خودمختــاري يــا هويــت فــردي خــود بــا هــم
مشــاركت كننــد .همانطــور كــه نيــل گو ِرنفلــو ،موســس جامعــة آناليــن «شــيربل»
(بــه معنــي «قابــل اشــتراكگذاري» در انگليســي) ،ميگويــد« ،جوامــع ميتواننــد
بــه مــردم كمــك كننــد كــه بــه كســي بيــش از يــك فــرد تبديــل شــوند .بــه عبــارت
ديگر ،ما از يك «فردگرايي اشتراكي» بهره ميبريم».
تعــداد روزافزونــي از افــراد نســل هــزاره بــا مصــرف اشــتراكي بــزرگ شــدهاند .در
حالــي كــه نيــاز اســت بــراي مشــاركت در بســياري از اشــكال مصــرف اشــتراكي
كمــي مــخ اينترنــت باشــيد ،نــه الزم اســت كــه يــك خــوره فنــاوري يــا اســتاد رايانــه
باشــيد ،نــه حتــي الزم اســت كــه در يــك شــهر بــزرگ زندگــي كنيــد .مســلما ،از
يب ِــي» بــه دنيــا
تودههايــي كــه بــه صــورت معتــاد بــه وبســايتهايي مثــل «ا 
آمدهانــد ( 21درصــد از همــة كاربــران اينترنــت بــاالي  50ســال ســن دارنــد) گرفتــه
تــا آدمهــاي نســل ايكــس كــه بيشازپيــش از خدمــات معاملــه پاياپــاي اســتفاده
ميكننــد ،مــردم بــا طيــف متنوعــي از خردهفرهنگهــا و گروههــاي جمعيتــي ،در
حال مشاركت در انواع مختلف مصرف هستند.
دو شــيوه متمايــز بــراي دســت زدن بــه مصــرف اشــتراكي هســت كــه هــر كــدام
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داراي خواســتههاي متفــاوت و افــراد متفــاوت اســت .شــما ميتوانيــد نقــش يــك
«فراهمكننــده» را بــا فراهــم كــردن داراييهايــي بــراي اجــاره دادن ،بــه اشــتراك
گذاشــتن يــا قــرضدادن ،بــازي كنيــد .يــا ميتوانيــد نقــش يــك «كاربــر» را بــازي
كنيــد كــه محصــوالت و خدمــات در دســترس را مصــرف ميكنيــد .برخــي از
مشــاركتكنندگان ميخواهنــد هــر دو شــيوه را انتخــاب كننــد ،امــا ديگــران ممكــن
اســت بــا يكــي از دو ســوي طيــف راحــت باشــند .مشــاركتكنندهاي كــه ميخواهنــد
از اجــاره دادن خــودرو يــا اجنــاس بالاســتفادهاش از طريــق وبســايتهايي مثــل
«زيلــوك» يــا «ريلــي رايــدز» پــول دربيــاورد ،بــه احتمــال زيــاد انگيــزه متفاوتــي از
«كاربــر»ي دارد كــه ايــن مــوارد را اجــاره ميكنــد .بــه طــور مشــابه ،كســي كــه در
جســتجوي نــرخ بــاالي برگشــت ســرمايه از طريــق يــك وام روي وبســايتهاي
وامدهــي اجتماعــي مثــل «زوپــا» اســت ،بــراي داليــل متفاوتــي از داليــل يــك
قرضگيرنده كه نياز به پول دارد دست به اين كار ميزند.
برخــي از مصرفكننــدگان اشــتراكي نگاهــي رو بــه جلــو دارنــد و از نظــر
اجتماعــي مثبتانديشــند ،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 نزديكتــر بــا افــراد را
بــه جــاي روابطشــان بــا برندهــا فراهــم كنــد .در بيشــتر مــوارد ،كســاني كــه دســت
بــه مصــرف اشــتراكي ميزننــد ،آدمهــاي خوشبيــن و خيرخواهانــه دوآتشــهاي
نيســتند و هنــوز بــه شــدت بــه اصــول بازارهــاي ســرمايهداري و منافــع شــخصي
خيلــي اعتقــاد دارنــد .ف ـ ِرد تيونــر در كتــاب خــود« ،از ضــد فرهنــگ تــا فرهنــگ
ســايبر» ،مجسـ م 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 ،بانـكداري زمــان ،سيســتمهاي تجــارت معاوضة
محلــي ،مبادلــة پاياپــاي ،اجــارة اجتماعــي ،واحدهــاي پولي شــخصي ،اشــتراكگذاري
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زميــن ،معاوضــة لبــاس ،اشــتراكگذاري اســباببازي ،فضــاي كاري مشــترك،
مســكن مشــترك ،كار مشــترك ،كوچســرفينگ ،بــه اشــتراكگذاري خــودرو ،تاميــن
ســرماية جمعــي ،بــه اشــتراكگذاري رانندگــي ،تعاونيهــاي غــذا ،بــردن بچــه بــه
مدرســه بــه صــورت مشــترك ،اجارههــاي شــخصي و فهرســتي كــه ادامــه دارد ،همــه
مثالهايــي از مصــرف اشــتراكي هســتند .برخــي از ايــن مــوارد ممكــن اســت هميــن
حــاال هــم آشــنا باشــند و برخــي نــه ،امــا همــه در حــال افزايــش تجربــه شــدن
هســتند .بــا ايــن كــه ايــن مثالهــا بــا مقيــاس ،ميــزان بــه بلــوغ رســيدن و اهدافــي
متفــاوت كار ميكننــد ،ميتواننــد بــه صــورت ســه نظــام دســتهبندي شــوند:
نظامهــاي خدمــات محصــول ،بازارهــاي توزيــع مجــدد و نيــز ســبك زندگــي
اشتراكي.
دربــارة نظامهــاي خدمــات محصــول بايــد گفــت كــه تعــداد روزافزونــي از افــراد
بــا پيشــينههاي مختلــف و بــا ســنين متفــاوت در حــال حركــت كــردن بــه ســوي
ذهنيتــي خــاص از مصــرف هســتند كــه باعــث ميشــود بــراي مزايــاي يــك محصــول
پــول بپردازنــد ،بــدون ايــن كــه نيــازي باشــد بــه صــورت تمــام و عيــار مالــك آن
محصــول باشــند .ايــن خصلــت ،پايــه نظامهــاي خدمــات محصــول اســت كــه صنايــع
ســنتي را بــر پايــه مدلــي از مالكيــت خصوصــي فــردي ،در دســترس قــرار ميدهــد.
در يــك نظــام خدمــات محصــول ،خدمــات بــه اشــتراك گذاشــته شــدن يــك
محصــول كــه تحــت مالكيــت شــركت اســت در ميــان افــراد مختلــف ارائــه ميشــود،
يــا محصوالتــي كــه تحــت مالكيــت اشــخاص مختلــف اســت بــه وســيله اشــخاص
اجــاره ميشــود .ايــن نظامهــا ميتواننــد عمــر اســتفاده از يــك محصــول را افزايــش
دهنــد .يكــي از مزايــا مشــهود ايــن نظامهــا ايــن اســت كــه محصوالتــي كــه بــه
وســيله اشــخاص بــه مالكيــت درميآينــد و ميــزان اســتفاده از آنهــا محــدود اســت،
جايگزيــن يــك نــوع خدمــات اشــتراكگذاري ميشــوند كــه ميتوانــد ميــزان
بهرهگيــري از محصــول را افزايــش دهنــد .فايــده ايــن نظامها بــراي اســتفادهكنندگان
دوســطحي اســت؛ از يــك ســو ،موانعــي كــه در مالكيــت وجــود دارد ،مثــل هزينــه
نگهــداري ،تعميــرات و بيمــه برداشــته ميشــود و از ســوي ديگــر ،وقتــي كــه روابــط
مــا بــا محصــوالت از مالكيــت بــه اســتفاده تغييــر ميكنــد ،گزينههايــي كــه نيازهــاي
مــا را مرتفــع ميكننــد ،خــواه نيازهــا بــراي ســفر ،فراغــت ،كار،غــذا يــا فرزنــدان
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باشد ،افزايش مييابد.
شــبكههاي اجتماعــي ايــن امــكان را فراهــم كردهانــد كــه كاالهــاي
استفادهشــدهاي كــه ديگــر مــورد نيــاز صاحبانشــان 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 امكانپذيــر ســاخته اســت.
در برخــي از بازارهــاي ايــن مــدل مصــرف اشــتراكي ،كاالهــا كامــا رايــگان بيــن
افــراد بازتوزيــع ميشــود يــا ايــن كــه بــازار بــه صــورت تركيبــي از كاالهــاي رايــگان
و كاالهــاي پولــي اســت .ايــن كاالهــا از لباسهــاي استفادهشــده تــا كتابهــا و
ديويديهــا و كاالهــاي مشــابه را شــامل ميشــود .اغلــب معاوضــه بيــن كســاني
انجــام ميشــود كــه بــراي يكديگــر غريبــه هســتند امــا گاهــي بــازار باعــث ميشــود
كــه معاوضــه بيــن كســاني صــورت بگيــرد كــه همديگــر را از قبــل ميشناســند.
بــدون توجــه بــه ايــن كــه در مــدل بــازار توزيــع مجــدد چــه كاالهــاي معاوضــه
ميشــود ،ايــن نــوع از مصــرف اشــتراكي باعــث ميشــود كــه اجنــاس قديمــي بــه
جــاي كــه دور انداختــه شــوند ،دوبــاره مورد اســتفاده قــرار بگيرنــد و ميــزان هدررفت
و دورريــز كاالهــا كاهــش مييابــد .ايــن مــدل از مصــرف اشــتراكي باعــث بــه چالــش
كشــيده شــدن روابــط ســنتي بيــن توليدكننــده ،خردهفــروش و مصرفكننــده
شــده اســت؛ شــكلي كــه بــر ايــن دكتريــن بنــا شــده بــود كــه «بيشــتر بخــر» و
«جديدها را بخر».
فقــط كاالهــاي فيزيكــي مثــل خــودرو ،دوچرخــه و كاالهــاي دسـتدوم نيســتند
كــه ميتواننــد بــه اشــتراك گذاشــت ه شــوند ،بــا هــم تعويــض شــود و يــا مبادلــة
پاياپــاي در مــورد آنهــا انجــام شــود .افــرادي كــه داراي منافــع و عالئــق مشــترك
هســتند بيشــتر بــا بــه اشــتراك گذاشــتن داراييهــاي ناملمــوس خــود ،مثــل زمــان،
مــكان ،مهارتهــا و پــول ،بــا يكديگــر مبادلــه انجــام ميدهنــد .ايــن نــوع مصــرف
اشــتراكي را مــا ســبك زندگــي اشــتراكي ميناميــم .ايــن نــوع مبادلههــا معمــوال در
ســطح محلــي اتفــاق ميافتــد و شــامل نظامهــاي مشــتركي اســت كــه مربــوط بــه
اشــتراكگذاري مكانهــا ،كاالهــا ،وظايــف ،زمــان ،باغهــا ،مهارتهــا ،غــذا و
پاركينــگ اســت .امــا ســبك زندگــي اشــتراكي ميتوانــد در مقيــاس جهانــي نيــز
اتفــاق بيفتــد ،مثــل بــه اشــتراك گذاشــتن محــل ســكونت بــه صــورت شــخص بــه
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شــخص در ســفر بــه كشــورهاي مختلــف .بــراي ســبك زندگــي اشــتراكي معمــوال
درجــه بااليــي از اعتمــاد نيــاز اســت چــون در آن ،تعامــل بيــن انســان بــا انســان
وجــود دارد ،نــه محصــول .در نتيجــه ،آنهــا بــا ايــن كار يــك هــرم روابــط و اتصــاالت
اجتماعي را ميسازند.
در ميــان ســه مــدل از مصــرف اشــتراكي كــه در بــاال شــرح داده شــد ،انگيزههــاي
افــراد از شــركت در ايــن نــوع مصــرف بســيار متفــاوت اســت .برخــي افــراد بــراي
پسانــداز پــول يــا حتــي بــه دســت آوردن پــول ايــن نــوع مصرفهــا را انجــام
ميدهنــد ،برخــي ديگــر بــراي يافتــن دوســتان تــازه و مالقــات بــا آنهــا دســت بــه
ايــن كار ميزننــد ،برخــي ميخواهنــد در مــكان يــا زمــان صرفهجويــي كننــد،
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 .مثــا محيطزيســت ســالم و ســبز از جملــه نتايجــي اســت
كــه بــا مصــرف اشــتراكي حاصــل ميشــود و خيلــي افــراد از ابتــدا ايــن جنبــه را در
نظر نداشتند.
چهار اصل مصرف اشتراكي

وقتــي كــه شــما بــه مثالهــاي عينــي مصــرف اشــتراكي نــگاه ميكنيــد،
ميبينيــد چهــار اصــل اساســي در آنهــا پررنــگ اســت .ايــن اصــول در ادامــه شــرح
داده ميشــوند ،بــا ايــن توضيــح كــه هيــچ يــك از آنهــا مهمتــر از ديگــري نيســت
امــا در برخــي مثالهــا ،يكــي از ايــن اصــول در مركــز قــرار دارد و در ديگــر مثالهــا،
داراي مركزيت كمتري است.
اوليــن اصــل عبــارت اســت از «جــرم حياتــي» كــه يــك اصطــاح روانشناســانه
اســت بــه معنــي وجــود شــتاب كافــي در يــك سيســتم بــراي ايــن كــه آن را خودكفا
ســازد .ايــن اصطــاح ميتوانــد در زمينههــاي متنوعــي بــه كار رود ،از زنجيــره
واكنشهــاي هســتهاي گرفتــه تــا تبديــل شــدن يــك كتــاب بــه كتابــي پرفــروش تــا
رايج شدن يك فناوري جديد مثل پخشكننده موسيقي به شكل «.»MP3
جــرم حياتــي بــه چنــد دليــل بــراي مصــرف اشــتراكي اساســي اســت .اوليــن
آنهــا بــه گســترة انتخــاب بــاز ميگــردد .بهخصــوص وقتــي كــه مــا خريــد ميكنيــم،
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بــه دنبــال رضايــت و آســايش هســتيم .مشــترياني كــه در خريــد مشــاركت ميكننــد،
مغــازه بــه مغــازه و ويتريــن بــه ويتريــن ميرونــد تــا آنچــه را كــه ميخواهنــد
انتخــاب كننــد .در مقايســة مصــرف اشــتراكي بــا خريــد متــداول ،بايــد انتخابهــاي
كافــي وجــود داشــته باشــد تــا مشــتريان احســاس رضايــت بــا آنچــه كــه در
دسترسشــان اســت داشــته باشــند .بــراي مثــال ،در يــك وبســايت معاوضــة لبــاس،
اگــر تعــداد كمــي از افــراد لباسهــاي خــود را بــا اندازههــاي مختلــف و ســلیقههای
مختلــف ارائــه كننــد ،احتمــال كمــي وجــود دارد كــه مشــاركتكنندگان در آن
مــواردي را پيــدا كننــد كــه ميخواهنــد و احتمــال زيــادي وجــود دارد كــه بــدون
رضايتمندي از وبسايت خارج شوند.
هــزاران وبســايت معاوضــة لبــاس در اينترنــت وجــود دارد و اگــر شــما اصطــاح
معاوضــة لبــاس را در گــوگل جســتجو كنيــد ،هــزاران مدخــل بــراي شــما ميآيــد.
امــا ايــن وبســايتها بســيار كوچــك هســتند و اســتفادة زيــادي از آنهــا نميشــود.
اگــر تعــداد افــراد و جنسهايــي كــه آنهــا بــه همــراه خــود ميآورنــد در برخــي از
ايــن وبســايتها افزايــش يابــد ،احتمــال ايــن كــه افــراد از ايــنوبســايتها
ناراضــي بيــرون برونــد كمتــر ميشــود .در برخــي مــوارد ،ايــن معاوضــه بــه جــرم
حياتــي خــود ميرســد؛ يعنــي اجنــاس بــه تعــداد كافــي بــراي ايــن كــه همــه
بتواننــد چيزهايــي را كــه دوســت دارنــد پيــدا كننــد و اين احســاس را داشــته باشــند
كه به خوبي توانستهاند دست به انتخاب بزنند ،وجود دارد.
پويايــي مشــابهي در زمينــه جــرم حياتــي در زمينــه سيســتمهاي بــه
اشــتراكگذاري دوچرخــه وجــود دارد و وقتــي كــه تعــداد دوچرخــه ،ايســتگاههاي
شــبانهروزي 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 ميآيــد كــه از آن اســتفاده كننــد .بســياري از سيســتمهاي بــه
اشــتراكگذاري دوچرخــه در سراســر جهــان ،از جملــه «اســمارت بايــك» در
واشــنگتن« ،بيســايكل» در هاوايــي« ،اويبايــك» در لنــدن و «بايكســي» در
مونتــرال از ايــن جــرم حياتــي گذشــتهاند .در مــورد «بايكســي» ،گــروه طــراح و
برنامهريــزي 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 دوچرخههــاي بيشــتري را بــراي ترغيــب
افراد بيشتري فراهم كند.
هيــچ فرمــول جادويـياي وجــود نــدارد كــه بتوانــد تعييــن كنــد نقطــه درســت
جــرم حياتــي بــراي انــواع مختلــف مصــرف اشــتراكي كجــا اســت .بــر اســاس
پيشزمينــه ،نيازهايــي كــه بايــد رفــع شــوند و انتظــارات كاربــران ،ايــن جــرم
متفــاوت اســت .در ســال  ،2006تيــم نيوتــن بــراي مهندســان و نــوآوران يــك كارگاه
بــا تجهيــزات ســاخت كــه اگــر آنهــا فضــا و ابــزار كافــي نداشــتند ،آنجــا برونــد و
اشــياي خالقانــه خــود را بســازند .در ســال  ،2008در چنــد صــد كيلومتــري ايــن
كارگاه ،داســتين زاكرمــن يــك انبــار ســاخت كــه بــه كســاني كــه ميخواهنــد
تعميــرات لوازمشــان را خودشــان انجــام بدهنــد ابــزار قــرض بدهــد .جــرم حياتــي
بــراي نيوتــن و زاكرمــن متفــاوت بــود؛ نيوتــن بايــد هــزاران ابــزار ب ـهروز گوناگــون
ميداشــت ،مــكان وســيعتر در اختيــار ميداشــت و پــول خيلــي بيشــتري خــرج
ميكــرد تــا بتوانــد شــهروندان را بــه ســوي مركــز خــود ترغيــب كنــد امــا زاكرمــن
بــا چنــد صــد ابــزار و مكانــي محــدود و بودجـهاي بســيار كمتــر ميتوانســت ،افــراد
محــل را بــه مركــزي كــه تاســيس كــرده بــود بكشــاند .امــا اصــل يكســاني بــراي
موفقيــت هــر دو مركــز كــه بــا مصــرف اشــتراكي كار ميكردنــد حاكــم بــود :سيســتم
موفــق خواهــد بــود اگــر كاربــران از نظــر انتخــاب و ميــزان دسترســي بــه آنهــا
احســاس رضايــت داشــته باشــند .اگــر ايــن طــور نباشــد ،سيســتم احتمــاال حيــات
كوتاهي خواهد داشت.
دوميــن دليلــي كــه جــرم حياتــي ايــن چنيــن عنصــر اساســي بــراي مصــرف
اشــتراكي اســت ،ايــن اســت كــه هســته مركــزي افــرادي را كــه كاربــران وفــادار و
دايــم هســتند جــذب ميكنــد .جــرم حياتــي باعــث ميشــود كــه يــك تعــداد
كاربــر وفــادار اوليــه بــه سيســتمي كــه بــا مصــرف اشــتراكي كار ميكنــد جــذب
شــوند و بــا آن كار كننــد و ايــن كاربــران اوليــه بــه تدريــج بقيــه كاربــران را جــذب
ميكننــد كــه وارد سيســتم شــوند .بــه عبــارت ديگــر ،ايــن هســتة اوليــه باعــث
ميشــود كــه نوعــي «اثبــات اجتماعــي» بــراي يــك سيســتم بــه وجــود بيايــد و ايــن
اثبــات اجتماعــي ديگــران را هــم جــذب كنــد .بنابرايــن مثـ ً
ا در مــورد «بايكســي»،
از اول همــة كاربــران شــروع بــه ســوار شــدن دوچرخــه در خيابانهــاي مونتــرال
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نكردنــد بلكــه ابتــدا يــك گــروه اوليــه شــروع كردنــد بــه اســتفاده كــردن از ايــن
سيستم و بعدتر ،كاربران ديگر جذب شدند.
بــه اثبــات رســيدن اجتماعــي بــه يــك دليــل وجــود دارد؛ ايــن امــر يك اســتعداد
اوليــه و نوعــي ميانبــر تشــخيصي اســت كــه بــه مــا اجــازه ميدهــد تصميماتمــان
را بــر اســاس تقليــد كــردن از كنشهــا يــا رفتارهــاي ديگــران بگيريــم .اثبــات يــك
پديــده از نظــر اجتماعــي بــراي مصــرف اشــتراكي امــري ضــروري اســت ،چــون
بيشــتر قالبهــاي جديــد مصــرف بــه ايــن نيــاز دارنــد كــه مــردم كاري را كمــي
متفاوتتــر انجــام دهنــد و عادتهــاي قديمــي خــود را تغييــر دهنــد .بــراي ايــن
كــه آنهــا متقاعــد شــوند كــه ايــن تغييــرات را انجــام دهنــد ،بيشــتر افــراد بايــد
ببيننــد يــا خــود تجربــه كننــد كــه يــك جــرم حياتــي از مشــتريان نيــز دســت بــه
ايــن تغييــر زدهانــد .مــا اغلــب تصميمگيــري را بــراي ايــن كــه يــك كاري را انجــام
بدهيــم يــا انجــام ندهيــم ،بــر پايــه ايــن ميگيريــم كــه كســاني كــه اطــراف مــا
هستند در اين باره چه كردهاند.
مولفــه دوم مصــرف اشــتراكي «ظرفیــت بالاســتفاده مانــدن» اســت .بــراي اين كار
ابتــدا بايــد مقدمـهاي را شــرح داد .اگــر شــما يــك دوچرخهســوار مشــتاق نباشــيد و
يــك دوچرخــه داشــته باشــيد ،چنــد دفعــه احتمــال دارد كــه از آن اســتفاده كنيــد؟
بــه احتمــال زيــادي نــه اغلــب .هميــن امــر بــراي دريلهــاي برقــي صــادق اســت.
شــما مثــل بســياري افــراد ،ممكــن اســت از يــك دريــل برقــي اســتفاده كنيــد كــه
عمدتــا در تمــام طــول عمــرش بيــن  6تــا  13دقيقــه از آن اســتفاده ميشــود .و بــا
ايــن حــال ،تخميــن زده ميشــود كــه نيمــي از خانوارهــاي آمريكايــي يــك دريــل
برقــي بــراي خــود خريدهانــد .تقريبــا  50ميليــون دريــل برقــي در خانههــاي آمريــكا
در حــال خــاك خــوردن اســت .مالكيــت محصولــي كــه شــما در كل فقــط چنــد
دقيقــه از آن اســتفاده ميكنيــد امــري منطقــي نيســت .واضــح اســت كــه پــول
خــرج كــردن بــراي محصولــي كــه ممكــن اســت بعــد از گذشــت زمــان از دور خــارج
ميشود و بايد يكي ديگر خريد ،امري بهصرفه نيست.
اصطــاح «ظرفيــت بالاســتفاده مانــدن» بــه ظرفيــت ايــن  50ميليــون دريــل
برقــي هنگامــي كــه اســتفاده نميشــوند برميگــردد .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 زبالههــا قــرار گرفتــه بلكــه مربــوط بــه
چيزهايــي ميشــود كــه مــا آنهــا را داريــم ولــي بــه نــدرت مــورد اســتفاده قــرار
ميگيرنــد :خودرويــي كــه بــه طــور ميانگيــن  22ســاعت در روز در پاركينــگ
بالاســتفاده مانــده اســت ،فضــا و تجهيــزات اداري كــه كمتــر از نيمــي از روز از آن
اســتفاده ميشــود ،لبــاس شــبي كــه در انتظــار فرصــت اســتفاده اســت ،جادههايــي
كــه فقــط بــراي زمانهــاي اوج رانندگانــي اســتفاده ميشــوند يــا متعلقاتــي كــه در
واحدهــاي انبــاري ذخيــره شــدهاند .در واقــع 80 ،درصــد اجناســي كــه مــردم در
آمريــكا دارنــد ،كمتــر از يــك بــار در مــاه مــورد اســتفاده قــرار ميگيرنــد .و فكــر
اصلــي مصــرف اشــتراكي ايــن اســت كــه چطــور مــا ميتوانيــم از ايــن ظرفيــت
بالاســتفاده مانــدن اســتفاده كنيــم و آنهــا را در جــاي ديگــري توزيــع كنيــم.
فناوريهــاي جديــد شــامل شــبكههاي اجتماعــي آناليــن و ابزارهــاي مبتنــي بــر
 GPSروشهــاي مختلفــي را بــراي حــل ايــن مســئله ارايــه ميكننــد .فراگيــري
اتصــال رايــگان بــه شــبكه كــه مــا را محاصــره كــرده اســت ميتوانــد بهــرهوري و
اســتفاده از يــك محصــول را افزايــش دهــد و بــدون هزينــه درســت كــردن يــا
كارهــاي غيرمعمــول ،مــازادي را كــه مصــرف بيــش از انــدازه خلــق ميشــود بــه
دســت آورد .روبيــن چيــس كــه موســس شــركت «زيــپكار» و خدمــات بــه
اشــتراكگذاري رانندگــي «گولوكــو» و يكــي از متفكــران پيشــرو در افزايــش ظرفيــت
بالاســتفاده مانــدن از طريــق فنــاوري اســت ،ميگويــد« :بــا ايــن كار ميتــوان گفــت
اينترنــت و ابزارهــاي بــه اشــتراكگذاري ظرفيتهــاي اضافــي در ميــان بســياري از
مردم براي چه وجود دارند».
ايــان بــاس ميتوانــد نمون ـهاي از ظرفيتهــاي بالاســتفاده مانــده باشــد؛ او بــه
تازگــي در لنــدن مشــغول بــه كار شــده بــود و بايــد بــراي رفتــن بــه ســر كار دو بــار
قطــار عــوض ميكــرد و يــك بــار ســوار اتوبــوس ميشــد .بنابرايــن تــوي اينترنــت
عبــارت «بــه اشــتراك گذاشــتن رانندگــي» را جســتجو كــرد و اوليــن گزينــه يــك
وبســايت بــه اشــتراكگذاري بــود كــه آدرســش را در آن وارد كــرد و ديــد يــك نفــر
ديگــر بــه نــام ســوزان دنيلــز در مســيري كــه او ميخواهــد رانندگــي ميكنــد .بــا
او تمــاس گرفــت و بعــد از هشــت بــار رد و بــدل كــردن ايميــل كــه از يكديگــر دربارة
هــم ســئوال ميكردنــد ،دريافــت كــه دنيلــز در واقــع يــك فــرد ناشنواســت كــه
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بــراي ايــن كــه بــه راديــو نميتوانــد گــوش بدهــد ،ســعي ميكنــد بــا كســي همــراه
شــود .در نهايــت قبــول كردنــد كــه بــا هــم بــه ســر كار برونــد و در ايــن كار
جذابيتهاي بسياري را پيدا كردند.
ماجــراي ايــان بــاس يكــي از ميليونهــا مــوارد بــه اشــتراكگذاري خــودرو و
رانندگــي اســت كــه تشــريح ميكنــد چطــور ميتــوان از اينترنــت بــراي تخصيــص
منابــع در جايــي كــه الزم باشــد اســتفاده كــرد .بــه طــور مشــابه ،ابزارهايــي مثــل
«فيسبــوك» هــم ميتواننــد افــرادي را كــه بــه يكديگــر متصــل هســتند و نيازهــاي
مشــتركي دارنــد بــه يكديگــر متصــل كننــد .ابزارهــاي تلفــن همــراه متصــل بــه
اينترنــت كــه ايــن روزهــا بســيار رونــق پيــدا كردهانــد و مــدام نيــز بيشــتر ميشــوند،
ميتواننــد افــرادي را كــه از نظــر مكانــي نزديــك بــه هــم هســتند بــه يكديگــر وصــل
و معرفــي كننــد تــا در صــورت امــكان ،آنهــا بتواننــد ظرفيتهــاي بالاســتفاده مانــده
خــود را بــا هــم بــه اشــتراك بگذارنــد .از ســوي ديگــر ،اپليكيشـنهاي مختلفــي هــم
وجــود دارنــد كــه بــر اســاس مناطــق جغرافيايــي محلــي ،مكانهايــي را كــه مــردم
بــراي قــرار گذاشــتن ،غــذا خــوردن ،تفريــح ،قــرار كاري يــا نظايــر آن نيــاز دارنــد ،بــه
آنهــا معرفــي ميكننــد .بــه ايــن ترتيــب ،ايــن ابزارهــا نــوع ديگــري از ظرفيتهــاي
موجود را كه ميتواند به كار افراد بيايد به آنها ارتباط ميدهد.
قــدرت ظرفيــت بالاســتفاده مانــدن تنهــا بــه محصــوالت فيزيكــي مثــل دوچرخه،
خــودرو يــا دريــل يــا داراييهــاي ناملمــوس مثــل زمــان ،مهــارت ،مــكان يــا
كاالهايــي مثــل الكتريســيته ارتبــاط پيــدا نميكنــد .ممكــن اســت مصــرف اشــتراكي
بــا تكيــه بــر ظرفيتهــاي بالاســتفاده مانــده بــه مــزارع كشــاورزي نيــز مرتبــط
شــود .در انگلســتان و چنــد كشــور ديگــر ،نوعــي از مصــرف اشــتراكي وجــود دارد كــه
بــر اســاس آن ،مــردم در وبســايتهايي عضــو ميشــوند كــه بــه آنهــا زمينهــاي
خالــي و بالاســتفاده مانــده مــردم را معرفــي ميكنــد كــه ديگــران ميتواننــد آن را
اجــاره كننــد و در داخــل آن كشــاورزي كننــد و درختــان يــا گياهانــي را بكارنــد.
بــدون ظرفيــت شــبكههاي اجتماعــي بــر روي اينترنــت ،چنيــن طرحهايــي بــه
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 ،ميتوانيــد از اينترنت اســتفاده
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كنيــد و وارد شــبكههاي خــاص اشــتراكگذاري زميــن شــويد و بــا كســي آشــنا
شــويد كــه بــه شــما ميگويــد در جايــي زندگــي ميكنــد كــه يــك زميــن خالــي
دارد و ميتوانــد آن را بــه شــما اجــاره بدهــد .يكــي از ايــن وبســايتها «شِ ــير ارت»
اســت كــه در ژانويــه ســال  2010راهانــدازي شــد و ظــرف ســه مــاه ،تخمين زده شــد
كــه  25ميليــون فــوت مربــع فضــاي بالقــوه ثبتشــده باغــي در آن ارائــه شــد .تــا
انتهــاي ســال پيشبينــي شــده بــود كــه ايــن ميــزان زميــن بــه يــك ميليــارد فــوت
مربع برسد كه رقم بسيار قابل توجهی است.
مولفــه ســومي مصــرف اشــتراكي عقيــده بــه «داراييهــاي عمومــي» اســت .ايــدة
«داراييهــاي عمومــي» كــه اصطالحــي اســت بهكاررفتــه بــراي منابعــي كــه متعلــق
بــه همــة مــا اســت ،بــه دوران روميهــاي باســتان بازميگــردد كــه چيزهايــي
مشــخصي را « ِرس پابليــكا» (بــه معنــي «چيزهايــي كــه كنــاري گذاشــته ميشــوند
بــراي مصــرف عمومــي») تعريــف ميكردنــد مثــل پاركهــا ،راههــا و ســاختمانهاي
عمومــي و چيزهايــي را « ِرس كامونيــس» (بــه معنــي «چيزهايــي كــه بيــن همــه
مشــتركند») مثــل هــوا ،آب ،حياتوحــش و نيــز فرهنــگ ،زبــان و دانــش عمومــي،
تعريــف ميكردنــد .مفهــوم «داراییهــای عمومــی» نســبتا بــدون تغييــر تــا قــرن
پانزدهــم ادامــه يافــت و در ايــن قــرن مراتــع عمومــي در انگلســتان بــا حصارهــاي
خــاردار بــه صــورت مناطــق «محصــور» تبديــل شــدند و بــه مالــكان خصوصــي تعلــق
گرفتنــد .مفهــوم مالكيــت خصوصــي و حصاركشــي طــي قرنهــاي هجدهــم و
نوزدهــم در سراســر اروپــا و آمريــكا رشــد كــرد .خصوصيســازي بــا ايــن منطــق
ش از حــد و اســتفادة
توجيــه شــد كــه منابــع مشــترك در معــرض اســتفادة بيــ 
نادرســت بــه وســيله افــرادي قــرار ميگيرنــد كــه هميشــه بــر طبــق منافــع شــخصي
كوتاهمــدت خــود دســت بــه عمــل ميزننــد .ايــن ســناريو قرنهــا بعــد ،توســط
يــك ميكروبيولوژيســت بــه نــام گا ِرت هارديــن در ســال  1968در يــك مقالــة علمــي
بــه نــام «تــراژدي داراييهــا عمومــي» مشــهور شــد .هارديــن نظريــه خــود را بــا
اســتفاده از يــك مرتــع فرضــي ارايــه كــرد كــه اگــر بــه صــورت يــك ملــك عمومــي
باشــد ،چوپانهــاي زيــادي در آن چــرا را انجــام ميدهنــد و هــر چوپــان دوســت
دارد بــه گلــه خــود دامــي را اضافــه كنــد و در نهايــت ،كار بــه جايــي ميرســد كــه
اين مرتع ديگر كفاف دامهاي را نميدهد و ضررش به همه ميرسد.
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نظــري كــه هارديــن ارائــه كــرده را ميتوانــد بــا مثــال ترافيــك خيابــان نيــز
ارائــه كــرد .بــراي رســيدن بــه يــك نقطــة مشــخص از شــهر ،راههــاي متفاوتــي وجود
دارد و وقتــي كــه ايــن راههــا خالــي هســتند ،فضــاي كافــي بــراي كســاني اســت كــه
بــا ماشــين خــود از كوتاهتريــن مســير بــه مقصــد برســند .امــا تدريــج كــه هــر كســي
بــراي رســيدن بــه مقصــد ماشــيني را وارد مســيرها ميكنــد و بــا ايــن كــه در ابتــدا
افزايــش تعــداد ماشــينها تاثيــري در ترافيــك نــدارد ،بــه تدريــج خيابــان پــر
ميشــود و ترافيــك بــه حــدي ميرســد كــه هــر كــس ناچــار اســت بــراي رســيدن
به مقصد مسيرهاي طوالنيتري را طي كند و همه متضرر ميشوند.
وقتــي كــه كتــاب هاديــن دربــارة تــراژدي امــوال عمومــي منتشــر شــد ،بارهــا
بازنشــر شــد و ارجاعــات زيــادي بــه آن صــورت گرفــت .مســلما افــراد كــه بــراي
رســيدن بــه منابــع بــا هــم رقابــت ميكننــد در مركــز بحــث قــرار دارنــد و ســئواالتي
دربــارة نظريــة اقتصــادي و بازارهــاي آزاد بــه وجــود ميآورنــد :مــا چطــور ميتوانيــم
منافــع فــردي را بــا منافــع گروهــي بــه تعــادل برســانيم؟ پاســخ معمولــي ايــن اســت
كــه منافــع شــخصي هميشــه كاالهــاي گروهــي را نابــود ميكنــد و بنابرايــن نظــارت
الزم است .اما الينور اوستروم ،برندة جايزة نوبل اقتصاد ،نظر ديگري دارد.
اوســتروم وقتــي تحقيقــات خــود را انجــام م ـيداد كــه اينترنــت بــه عنــوان
مســتحكمترين دارايــي عمومــي تاريــخ ،تــازه در حــال ظهــور بــود .بــه قــول
ديويــد بويلــر كــه يــك كارشــناس در حــوزة داراييهــاي عمومــي فضــاي ســايبري
اســت ،اوســتروم بــه طــور مشــخص در كارهــاي خــود بــه اينترنــت نپرداختــه بود،
امــا تحقيقــات او شــيوههايي را مشــخص ميكــرد كــه مــردم بــا آنهــا ميتواننــد
خــود را بــراي مراقبــت از منابعــي كــه در دســترس دارنــد ســازماندهي كننــد.
كارهــاي الورنــس لســينگ كــه يــك اســتاد حقــوق در دانشــگاه اســتنفورد اســت
نيــز روي ارزش داراهــاي عمومــي مثــل ايدههــاي فرهنگــي ،آموزشــي و علمــي
تاكيــد زيــادي داشــت .طــي يــك دهــة گذشــته ،لســينگ كــه لقبــش «پادشــاه
حقــوق اينترنــت» اســت ،بــه نيــاز بــه تســهيل اشــتراكگذاري و اســتفادة دوبــاره
ي بــرده اســت .در
از محتواهــاي خالقــه مثــل آهنـگ ،عكـس ،دانــش و فيلــم ،پـ 
ســال  ،2002لســينگ وبســايت «داراييهــاي عمومــي خالقــه» را تاســيس كــرد
كــه مجوزهــاي بــدون كپيرايــت بــراي ترغيــب بــه اشــتراكگذاري و اشــتراكي
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كــردن را فراهــم ميكــرد .از وقتــي كــه ايــن وبســايت راهانــدازي شــد ،بيــش از
 100ميليــون مجــوز از  52كشــور جهــان در آن بارگــذاري شــد كــه در ميــان
آنهــا ،نهــادي مثــل كاخ ســفيد ،ريدلــي اســكات ،كارگــردان ســينما ،و گــون
اســتفاني ،موســيقيدان ،حضــور داشــتند .از زبــان لســينگ ،ايــن طــور ميتــوان
گفــت كــه وبســايت داراييهــاي عمومــي خالقــه «راهحلي بــراي اشــتراكگذاري
شكسـتخورده» اســت .كاري كــه او بــا وبســايتش انجــام داده ،ســاختن فرهنــگ
قابلاعتنــاي اجتماعيســازي آنالينــي اســت كــه مــا را بــه اشــتراكگذاري
ترغيب ميكند.
مــا از طريــق تجربيــات آنالينمــان ،دريافتهايــم كــه بــا عرضــة ارزشهــاي
مشــترك بــه جامعــه ،اجتمــاع خودمــان را قــادر خواهيــم كــرد كــه آنهــا را تــا حــد
ممكــن گســترش دهيــم« .فيلكــر» و «ويكيپديــا» دو نمونــة مهــم مولفــة
داراييهــاي مشــترك در مصــرف اشــتراكي هســتند .وقتــي كــه مــا يــك عكــس را
در وبســايت «فليكــر» پســت ميكنيــم يــا دانشمــان را در وبســايتهايي مثــل
«ويكيپديــا» بــه اشــتراك ميگذاريــم ،يــاد ميگيريــم كــه در ايــن جوامــع بايــد
چيــزي را بدهيــم تــا چيــزي را بگيريــم .فقــط در مــورد عكــس يــا دانــش نيــز ايــن
مصــرف اشــتراكي صــورت نميگيــرد ،بلكــه در مــورد نقشــة خيابانهــا ،اخبــار
عمومي يا تحقيقات علمي نيز اين كار را ميتوان انجام داد.
همانطــور كــه ديويــد بويلــر در كتــاب خــود مينويســد ،داراييهــاي عمومــي
كــه يــك مفهــوم مبهــم بــراي بســياري از افــراد اســت ،الگويــي جديــد بــراي ســاختن
ارزش و ســازماندهي يــك جامعــه از منافــع مشــترك اســت .مصــرف اشــتراكي بــه
ايــن بســتگي دارد كــه چگونــگ ايــن اصــول در ديگــر بخشهــاي زندگــي مــا ،فراتــر
از رســانهها يــا محتــواي آنهــا ،اعمــال ميشــود .بــا مصــرف اشــتراكي بــا اتــكا بــه
داراييهــاي عمومــي ،بــا زدن روي يــك ســئوال در يــك گــروه ميتوانيــد بخشــي از
راهحــل و حتــي بخشــي از حركــت يــك فــرد بــا عالئــق مشــابه باشــد .بــا ايــن كار،
تجربــة «اشــتراكي» همانقــدر ميتوانــد خوشــايند باشــد كــه تجربــة «مصــرف».
مصــرف اشــتراكي داراي «اثــر شــبكه» نيــز اســت ،بــه ايــن معنــي كــه هــر چــه
تعــداد بيشــتري افــراد در يــك مصــرف اشــتراكي شــركت كننــد ،مثــا در پــروژة
اشــتراكگذاري زميــن يــا دوچرخــه ،ارزش كل سيســتم اشــتراكي بيشــتر ميشــود
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و كاركرد سيستم براي تكتك افراد نيز افزايش مييابد.
آخريــن مولفــة مصــرف اشــتراكي بــه اعتمــاد غريبههــا بــه يكديگــر مربــوط
اســت .اوســتروم در ايــن زمينــه نيــز تحقيقاتــي را انجــام داده اســت .او ميگويــد كــه
كســاني كــه عمــا صاحــب امــوال عمومــي هســتند ،يعنــي مــردم ،اگــر ابزارهــاي
درســتي داشــته باشــند و در كارهايشــان بــا هــم همــكاري كننــد ،ميتواننــد در
اســتفاده از منابــع خــود ســازماندهي داشــته باشــند و بــر ايــن كار نظــارت درســتي
اعمــال كننــد .اگــر بــه نظــر شــما ميرســد كــه ايــن وضعيــت يــك حالــت
آرمانشــهري اســت ،تنهــا كافــي اســت كــه بــراي درك عملــي بــودن آن ،شــيوة
خودســازماندهي منابــع در وبســايت «ايبــي» يــا «ايـ ر بيانبــي» را در نظــر بگيريد.
در ايــن بازارهــاي موفــق ،مكانيزمهــاي بــاال بــه پاييــن «دســتور دادن و كنتــرل» بــه
همــراه اليههــاي مجــوز دادن ،تصميمگيــري و واســطهگيري حــذف شــده اســت.
در ايــن مكانهــا ،درگاههايــي كــه شــخص را بــا شــخص ارتبــاط ميدهنــد ،جوامــع
غيرمتمركــز و شــفاف را قــادر ميســازند «اعتمــاد بيــن غريبههــا» را شــكل دهنــد
و بر پا كنند.
بســياري از اشــكال مصــرف اشــتراكي نيــاز بــه ايــن دارنــد كــه مــا بــه كســي كــه
تــا درجاتــي آنهــا را نميشناســيم اعتمــاد كنيــم .در برنامههــاي بــه اشــتراك
گذاشــتن رانندگــي ،مثــل برنامــة ايــان و ســوزان ،مــا بايــد اعتمــاد داشــته باشــيم
كــه شــخص مقابلمــان قابلاعتمــاد و بــدون آســيب اســت .در بازارهايــي مثــل
«ايبــي» يــا فهرســتهايي كــه از مكانهــاي خالــي قابلســكونت يــا جنسهايــي
بــراي خريــد ،معاوضــه يــا اهــدا ارائــه ميكننــد ،موقعيتــي كــه توســط فروشــنده
توصيــف ميشــود واقعــي در نظــر گرفتــه ميشــود .در كس ـبوكارهاي بــه اشــتراك
گذاشــتن زميــن ،شــخصي كــه بــه حيــات خلــوت شــما وارد ميشــود ،يــك آدم
مورداعتمــاد و ايمــن فــرض ميشــود .كســاني مثــل داســتين زاكرمــن بايــد بــه
اهالي محل كه ابزارش را قرض ميگيرند اعتماد داشته باشد.
جهــان بيــش از انــدازة مصرفــي ،واســطهها همــواره نقــش ميانجــي مصرفكننــده
و توليدكننــده را بــازي ميكننــد و پركننــدة شــكاف بيــن توليــد و مصــرف هســتند.
در آن وضعيــت ،الزم نيســت كــه مــا بــه كــس ديگــري اعتمــاد داشــته باشــيم .چــون
از دســتياران فــروش تــا دالالن ،از مديــران تــا بورسبــازان ،از مذاكرهكننــدگان تــا
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ميانجيهــا ،از نماينــدگان تــا توزيعكننــدگان ،معمــوال عامالنــي قابلاعتمــاد وجــود
دارنــد كــه در وســط میــدان هســتند و معامــات و نقلوانتقــاالت را انجــام ميدهنــد.
آنهــا هســتند كــه قواعــد بــازي را تعييــن ميكننــد .امــا مصــرف اشــتراكي نيــاز بــه
ايــن نــوع از واســطهها را رفــع كــرده اســت .در بــازار بيحدوحصــر مبادلــة شــخص
بــا شــخص ،نقــش واســطه ديگــر نظــارت كــردن بــر تجــارت نيســت .همانطــور كــه
بســياري از بنيانگــذاران شــركتهاي مصــرف اشــتراكي مثــل ســه بنيانگــذار
«ايــر بيانبــي» پيشبينــي كــرده بودنــد ،نقــش شــركتهاي آنــان بيشــتر بــه
نقــش برپاكننــدگان نمايشــگاه و ســفرايي شــبيه اســت كــه درگاههايــي را ايجــاد
كردهانــد بــراي تســهيل معاوضــه و همــكاري مديريــت شــده توســط خــود اشــخاص.
ايــن امــر ممكــن اســت بــا گذاشــتن عكسهــاي زيــاد از مكانــي كــه بايــد اجــاره
شــود يــا وســيلهاي كــه بايــد بــه خدمــت گرفتــه شــود ،محقــق شــود .همچنيــن بايــد
موتورهــاي جســتجويي باشــند كــه مــردم بــا آنهــا بتواننــد آنچــه را كــه ميخواهنــد
بــه راحتــي پيــدا كننــد يــا سيســتمهايي باشــند كــه بــه قــدري راحــت طراحــي
شــده باشــند كــه بتواننــد دانــش يــا داراييهــاي غيرملموســي را كــه ميخواهيــم
بــراي مــا مهيــا كننــد .بــه ايــن ترتيــب ،كســاني كــه بــا اشــخاص ديگــر غريبــه
هســتند ،امــا ميخواهنــد در مصــرف اشــتراكي شــركت كننــد ،از كاالهــاي اموالــي
كــه بــه اشــتراك گذاشــته ميشــوند آگاهــي بيشــتري پيــدا ميكننــد يــا راحتتــر
ميتواننــد بــا آنهــا كار كننــد و بنابرايــن اعتمــاد آنهــا بــه اشــخاص غريب ـهاي كــه
بناســت بــا آنهــا كار كننــد بيشــتر ميشــوند و ايــن نــوع مصــرف اشــتراكي رونــق
بيشتري ميگيرد.
البتــه دربــارة اعتمــاد كــردن بــه غريبههــا ميتــوان در ســطح بازارهــاي
واقعــي نيــز هميــن امــور را بــه ميــان آورد و گفــت كــه چطــور مثــا دهقانهايــي
كــه قبــا در روســتاها دســت بــه مبادلــة پاياپــاي ميزدهانــد بــه يكديگــر اعتمــاد
ميكردنــد .اكنــون ،بازارهــاي آناليــن و آفاليــن در جايــي در حــال شــكل گرفتنــد
هســتند كــه مــردم ميتواننــد دوبــاره در دهكدههــاي جهانــي بــا هــم «مالقــات»
كننــد و اعتمــاد بيــن افــراد ناشــناس را شــكل دهنــد .مــا در حــال برگشــتن بــه
دورانــي هســتيم كــه اگــر كاري اشــتباه يــا ناراحتكننــده را انجــام دهنــد ،كل
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 سـیدی را نمیخواهیــم بلکــه مــا موســیقیای کــه از
درون ســیدی پخــش میشــود را میخواهیــم .مــا ایــن دیســک را نمیخواهیــم
بلکــه حافظــهای کــه ذخیــره میکنــد را میخواهیــم .مــا ماشــین پاســخگوی
تلفنــی را نمیخواهیــم ،بلکــه پیامهایــی را کــه ذخیــره میکنــد را میخواهیــم.
مــا دیویدی را نمیخواهیــم ،بلکــه فیلمــی را کــه حامــل آن اســت میخواهیــم.
بــه عبــارت دیگــر ،مــا اشــیاء و چیزهــا را نمیخواهیــم بلکــه ،مــا ارضــا نیازهــا یــا
تجربیاتــی را کــه بــا آن اشــیاء میتــوان انجــام داد میخواهیــم .همانطــور کــه مــا
قبــا دربــارة مصــرف اشــتراکی صحبــت کردیــم ،مــا از «آنچــه بــرای مــن اســت» و
«آنچــه بــرای تــو اســت» گــذر کردهایــم و بــه «آنچــه بــرای مــا اســت» رســیدهایم
و بــه ایــن ترتیــب ،بــه یــک مجســم کــردن مالکیــت دوبــاره رســیدهایم کــه بــا
مالکیــت و احســاس تعلــق گذشــته انســانی متفــاوت اســت .بــه همیــن دلیــل اســت
کــه مــا اکنــون بــه فکــری دســت پیــدا کردهایــم کــه بــه قــول کویــن کلــی ،موســس
مجلــة «وایــرد» و یــک ســخنران مشــهور ،جایــی اســت کــه «دسترســی بهتــر از
مالکیت است».
مــا بخــش زیــادی از آزادی خــود را حــول مفهــوم «حــق مالکیــت» ســاختهایم
و هویــت شــخصی خــود را حــول آنچــه کــه انجــام میدهیــم و کاری کــه میکنیــم
تعریــف کردهایــم .امــا بــرای نســل هــزاره ،یعنــی اولیــن نســلی کــه جــان پالفــریِ
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نویســنده در مقــام «دیجیتــال متولدشــده» توصیــف میکنــد ،ایــن رابطــه قــوی بــا
مالکیــت در حــال از بیــن رفتــن و نــزول اســت .کانالهــا و مســیرهای جدیــدی در
حــال ظهــور اســت  -کانالهایــی کــه بــه شــما نیــاز ندارنــد تــا مالــک مثــل یــک
رایانــه یــا حتــی آیفــون 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 دوســتانتآنچه کســانی هســتند (فیسبــوک) .بــه همــان ترتیــب
کــه «برندهــای آنالیــن» تعریــف میکننــد کــه «مــا چــه کســانی هســتیم» و «مــا
چــه دوســت داریــم» ،مالکیــت قطعــی کماهمیتتــر از نشــان دادن اســتفاده یــا
اســتفاده بــا همــکاری یکدیگــر میشــود .مــا اکنــون میتوانیــم 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
پــول صــرف داراییهایــی میکنیــم کــه بــرای مــا ارزش احساســی باالیــی دارنــد،
مثــل حلقههــای ازدواج ،یادگاریهایــی کــه از ســفرها بــا خــود میآوریــم یــا آنچــه
خــرج میــراث خانوادگــی میکنیــم .امــا رابطــه مــا بــا ارضــای آنچــه میخواهیــم و
نشــان دادن اینکــه مــا چــه هســتیم ،بســیار غیرمادیتــر از همــة نسـلهای گذشــته
شده است.
وقتــی یــک آهنــگ از «آیتیونــز» دانلــود میشــود یــا مــا بــه یــک تکآهنــگ
در «اســپاتیفای» (یــک کتابخانــه از میلیونهــا آهنــگ کــه نقــش یــک «جعبــه
موســیقی قــرن بیس ـتویکمی» را بــازی میکنــد) گــوش میدهیــم ،مــا در حــال
تبدیــل کــردن محصــوالت بــا خدمــات هســتیم ،حتــی اگــر خودمــان هــم بــه امــر
آگاه نباشــیم .کریــس آرکنبــرگ ،یــک وبالگنویــس در حــوزه فـنآوری و فرهنــگ،
مینویســد« :طــی  20ســال گذشــته ،میلیونهــا میلیــون ســیدی ،دیویدی،
جعبــه و محتــوای چاپــی ،منابــع را بــه مصــرف رســاندهاند ،مــواد اولیــه را بــه
صــورت رســانههای ســختافزاری غیرقابلاحیــا در آوردهانــد و امــکان انباشــت
زبالــه را پــر کردهانــد .شــرکت «اپــل» ایــن الگــو را بــه طــور بنیــادی بــا غیرمــادی
کــردن محتــوا بازنویســی کــرد .امــا مزایــای غیرمــادی کــردن فقــط رفــاه و حــق
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انتخــاب بیشــتر نیســت .تحقیقــی کــه بــه وســیلة شــرکتهای «اینتــل» و
«مایکروســافت» انجــام شــد ،تاثیــر زیســتمحیطی شــکلهای متنــوع توزیــع
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
مصرفکننــده ،بــه انــدازة  40تــا  80درصــد تحویــل موســیقی بــا خریــد سـیدی از
خردهفروشــیها شــده اســت .یــک نمونــة دیگــر از پیامدهــای ناخواســته ایــن
اســت :دلیــل بیشــتر افــراد بــرای دانلــود موســیقی ســازگاری ایــن کار بــا طبیعــت
نیســت امــا بــا ایــن حــال ،دانلــود کــردن موســیقی یــک کار دوســتدار طبیعــت
است.
بحــث بــر ســر اینکــه آیــا «شــیوة دیجیتــال» بهتــر یــا بدتــر از چیــزی اســت که
در حــال جایگزیــن شــدن آن اســت ،انتقادهایــی جــدی دربــارة عواقــب آن در
حوزههــای حریــم خصوصــی ،ســرقت ادبــی و حــق مولــف را هــم پیــش آورده
اســت .همیشــه آدمهــای عشــق کتابــی وجــود داشــتهاند کــه دوســت داشــتهاند
قفســههای کتابخانــة خــود را بــا کتابهــا پــر کننــد و عاشــقان موســیقیای
بودهانــد کــه عالقــه داشــتهاند نوارهــای قدیمــی را تــوی پخــش صــوت بگذارنــد.
امــا در بســیاری از حوزههــای زندگــی مــا ،اهمیــت مالکیــت اشــیاء  -اشــیاء واقعــا
فیزیکــی  -در حــال نــزول اســت .همانطــور کــه جرمــی ریفکیــن در کتــاب «دوران
دسترســی» نوشــته اســت« ،بــه احتمــال خیلــی زیــاد ،نــزد تعــداد روزافزونــی از
کارآفرینــان و مصرفکننــد ،مفهــوم مالکیــت تــا بیســتوپنج ســال بعــد ،یــک
مفهوم محدود و حتی از ُمدافتاده خواهد بود».
«مالک نبودن»

بــه نظــر میرســد کــه تعــداد بیشــتر و بیشــتری از مصرفکننــدگان در حــال
فهمیــدن مزیــت نکت ـهای اســت کــه ارســطو میگفــت« :بــه طــور کلــی ،شــما بــه
ثروتــی بــرای مصــرف دســت مییابیــد ،خیلــی بیشــتر از آنچــه مالکــش هســتید».
فکــر داشــتن خدماتــی کــه مــا را قــادر میســازد از یــک محصــول بــه اشــتراک
گذاشــته شــده بهــره خــود را ببریــم ،فکــر تــازهای نیســت .آیــا شــما تــا کنــون در
اتــاق یــک هتــل ســاکن شــدهاید ،بــه یــک مغــازه خشکشــویی یــا عکاســی ســفارش
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دادهایــد ،یــک لبــاس دســتدوم اجــاره کردهایــد یــا بــرای یــک مهمانــی میــز و
صندلــی اجــاره کردهایــد؟ اصــول پایـهای «مالــک نبــودن» میتوانــد تــا شــکلهای
باســتانی تجــارت بــه عقــب بــاز گــردد .طــی یکــی از حفاریهــای ســال ،1984
یــک گــروه باستانشــناس لوحهایــی گلــی را از شــهر باســتانی ســومری «اور»
کشــف کردنــد کــه اجــاره تجهیــزات کشــاورزی را از روحانیــان بــرای کارگــران
کشــاورزی در ســال  2010قبــل از میــاد ثبــت کــرده بــود .در ایــاالت متحــده،
اجــاره ابتــدا در دهــة  1700بــه کار گرفتــه شــد و بــا اجــاره کــردن اســب ،کالســکه
و واگــن بــه وســیلة کارگــران اصطبلهــای عمومــی شــروع شــد .اجــاره کــردن در
دهــة  1870گســترش یافــت ،یعنــی زمانــی کــه غولهــای حــوزة حملونقــل
روشهــای تامیــن مالــی خالقانــه و جدیــدی را بــرای اجــارة واگــن ،ماشــینهای
ریلــی و لوکوموتیــو در قالــب «ضمانتنامههــای تجهیــزات» ابــداع کردنــد .تــا
اوایــل دهــة  ،1900مفهــوم اجــاره تجــاری تجهیزات بخشــی رایــج از کسـبوکارهای
روزانــه شــده بــود .امــروزه ،اجــاره تجــاری هــر چیــزی ،از نشــریات چاپــی تا نیــروگاه
بــرق ،از دســتگاههای کپــی اداری تــا ابــزار حفــاری چاههــای زیــر دریــا ،از
تجهیــزات مخابراتــی تــا شــبکههای وســیع رایان ـهای ،یــک صنعــت بیشــتر از 225
میلیــارد دالری در ایــاالت متحــده و یــک صنعــت بیــش از  600میلیــارد دالری در
سرتاسر جهان است.
نــه تنهــا شــرکتها بلکــه مصرفکننــدگان هــم ســالها از مزایــای اســتفادة
فراتــر از مالکیــت بهــره بردهانــد .مســلم اســت کــه شــما میتوانیــد ایــن روزهــا هــر
چیــزی را ،از مبلمــان گرفتــه تــا جواهــر تــا تلویزیــون پالســما تــا لــوازم ورزشــی و
حتــی آثــار هنــری ،از بیــش از  12هــزار شــرکت اجــارهای تنهــا در ایــاالت متحــده،
کرایــه کنیــد .مشــابهت بیــن ایــن شــکلهای ســنتی از اجــاره مصرفــی و محصــوالت
کنونــی سیســتمهای خدماتــی ایــن اســت کــه هــر دوی آنهــا بــه مــردم امــکان
دسترســی بــه محصــوالت ،ابــزار و ظرفیتهایــی را بــر یــک پایــة موقتــی میدهــد.
امــا بــا پلتفرمهــای وب  ،2/0فرصــت بیســابقهای بــرای بــه اشــتراک گذاشــتن
گســترده گوناگونــی از محصــوالت بهراحتــی و بــا هزینــه کــم بــه منظــور دسترســی
بــه اقــام مــورد نیــاز فراهــم شــده اســت .ایــن فـنآوریهــا فرصتهــای عظیمــی
را بــرای طراحــی سیســتمهای اســتفادة اشــتراکیای ایجــاد کــرده کــه بهشــدت بــا
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اجارة سنتی متفاوت است.
اگــر شــما تــا بــه حــال یــک خــودرو اجــاره کــرده باشــید ،آشــنا هســتید بــا
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
هزینههــای پنهــان ایــن کار را بــرای شــما بازگــو میکننــد و یــادآوری میکننــد
کــه جایــگاه شــما در قالــب یــک «اجارهکننــده» اســت .برخــی اوقــات حتــی شــما
بــه آن خودرویــی دســت پیــدا نمیکنیــد کــه اجــاره کــرده بودیــد .و بعــد،
محدودیتهایــی هــم هســت دربــارة اینکــه چــه وقتــی خــودروی اجــارهای را
تحویــل بگیریــد ،کمتریــن بــازة زمانــی کــه میتوانیــد خــودرو را اجــاره کنیــد و چــه
زمانــی شــما بایــد آن را پــس بیاوریــد .امــا ف ـنآوری اینترنــت و جیپ ـیاس ایــن
موانــع را برداشــته اســت و شــرکتهای خدماتــی اشــتراکگذاری خــودرو ماننــد
«زیــپکار» یــا «اســتریتکار» را قــادر کــرده اســت کــه تقریبــا صــد درصــد
سلفســرویس باشــند .بــه اضافــه اینکــه اشــتراکگذاری خــودرو اغلــب بســیار
راحتتــر اســت بــه ایــن دلیــل ســاده کــه خودروهــا در محلههــای مســکونی قــرار
دارنــد کــه در نزدیکــی محــل زندگــی مصرفکنندگانشــان هســتند و بنابرایــن
مانــع و محدودیــت تحویــل دادن خودروهــای اجــارهای را در شــعباتی کــه اغلــب در
فرودگاههــا یــا گاراژهــای دوردســت واقــع هســتند حــذف میکنــد .اجــاره خــودرو
مثــال خوبــی اســت بــرای اینکــه نشــان دهــد چطــور سیســتمهای خدماتــی جدیــد
در حــال تغییــر دادن بدنامیهــا و شــکلهایی اســت کــه بــه اجــاره از ُمدافتــاده
ســنتی مربــوط میشــوند و بــه ســوی تجربههایــی بــا مزایــای همــکاری ،راحتــی و
کنترل خیلی بیشتر از آنچه در مالکیت وجود دارد حرکت میکنند.
در میــان دانشــگاهیان و نظریهپــردازان ،در مــورد اینکــه چــه قالبهایــی از
شــرکتهای خدماتــی کــه ابزارهــا را بــه دیگــران اجــاره میدهنــد وجــود دارد
اختــاف نظرهایــی وجــود دارد امــا مــا ایــن خدمــات را بــه دو بخــش کلــی تقســیم
کردهایــم؛ یــک دســته از ایــن خدمــات شــرکتهایی هســتند کــه در قالــب
«مصــرف» فعالیــت میکننــد و ابــزار و وســایل را بــه دیگــران اجــاره میدهنــد،
مثــل کیــف دســتی یــا فیلــم یــا کتــاب کــه مصــرف کننــد .یــک قالــب کلــی دیگــر
شــرکتها آنهایــی هســتند کــه وســایل را بــا «طــول عمــر افزایشیافتــه» اجــاره
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میدهنــد .ابزارهــای اجــارهای در ایــن بخــش ،گرانتــر هســتند و بــا تعمیــر یــا
ب ـهروز کــردن آنهــا میتــوان کاری کــرد کــه بــه جــای دور ریختــن ایــن ابــزار ،از
آنها دوباره استفاده کرد.
انقالب در شیوهای که اجاره میکنیم

شــاید آشــناترین مثــال شــرکتهای اجــارهای کــه در قالــب «مصــرف» کار
میکننــد ،شــرکت «نتفلیکــس» باشــد؛ شــرکتی خدماتــی کــه شــیوة اجــاره
فیلــم و برنامههــای تلویزیونــی را بــا یــک انقــاب مواجــه کــرد و شــرکت غولــی ایــن
صنعــت یعنــی «بالکباســتر» را در ادامــه مســیر بــه نابــودی کشــاند .کارآفرینهــای
موفــق ایــن شــرکت بــه نامهــای مــارک راندولــف ،ریــد هاســتینگز و میــچ لــو در
ســال  1999و بعــد از اینکــه راندولــف و هاســتینگز بــا ســرمایهگذاری روی یــک
نرمافــزار عیبیابــی بــه نــام «پیــور ســافتور» بــه ثروتــی دســت یافتــه بودنــد،
«تنفلیکــس» را راهانــدازی کردنــد .اولیــن بــار فکــر «تنفلیکــس» وقتــی بــه ذهــن
هاســتینگز رســید کــه یــک روز بــه یکــی از شــعبات شــرکت «بالکباســتر» رفــت
و فهمیــد کــه خانــوادهاش فیلــم «آپولــو  »13را شــش هفتــه دیرتــر برگردانــده
بودنــد .هزینــه دیــر بازپــس فرســتادن نــوار کاســت  40دالر 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
تجــاری «بالکباســتر» اســتفاده میکنــد .او میگفــت« :شــما ممکــن اســت 40
یــا  40دالر در مــاه بدهیــد و هــر چقــدر کــم یــا زیــادی بخواهیــد ورزش کنیــد .بــه
طــور مشــابه ،شــما میتوانیــد هزینــه اجــاره فیلــم را هــر مــاه بــا یــک رقــم ثابــت
بپردازید و دیگر نگران جریمه دیر پس دادن فیلم نباشید».
هاســتینگز کــه اکنــون در اواخــر دهــة  40عمــرش اســت و بــا همســر و دو
بچـهاش در ســانتا کــروز زندگــی میکنــد ،فیلــم دوســت دارد ،امــا قبــول دارد کــه
یــک عشــق فیلم نیســت .او بلنــد و باریک اســت و با ریــش پروفســوری جوگندمیای
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
کسـبوکار اجــاره فیلــم جــاری آن موقــع را تحلیــل کــرد و دریافــت کــه مشــتریان
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متنفرنــد از انتظارهــای طوالنــی بــرای اینکــه ســفارشهای خــود را بگیرنــد ،از
اینکــه ویدیوهایــی کــه انتخــاب کردهانــد آنهایــی نیســت کــه انتظــار داشــتهاند و از
اینکــه دســتخالی بــه خانــه برمیگردنــد چــون فیلمهایــی کــه در شــعبات
شــرکتها بــوده چنگــی بــه دل نمـیزده اســت .تــازه بعــد از آن ،مشــکالت مربــوط
بــه برگردانــدن فیلــم وجــود دارد و همچنیــن جریمــه دیرکــرد احتمالــی .او طرحــی
از فکــر اولیـهاش نوشــت کــه بــر پایــة ایــن اصــول ســاده بــود کــه اجــاره فیلمهایــی
را کــه میخواهیــد 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 ســرمایهگذارانی بــرود کــه بــه ایــن مــدل از کسـبوکار شــک
دارنــد .ســرمایهگذارانی کــه مــدام در کار نــه میآورنــد و منفیبــاف هســتند،
میپرســیدند کــه آیــا مشــتریانی کــه قبــا فیلمهــا را از قفســههای فروشــگاهها
انتخــاب میکردنــد و بــا جعبههــای فیزیکــی فیلــم بــه خانــه برمیگشــتند ،رفتــار
خــود را تغییــر خواهنــد داد یــا نــه .هاســتینگز اهمیتــی نمـیداد بــه اینکــه ممکــن
اســت مــدت زمانــی طــول بکشــد تــا مــردم بــه سیســتم جدیــد عــادت کننــد امــا
اگــر رفتــار آنهــا تغییــر کنــد ،الزم نیســت کــه زیــاد صبــر کنــد .در اولیــن ســال
تاســیس «نتفلیکــس» 239 ،هــزار عشــق فیلــم در ایــن وبســایت ثبــت نــام کردنــد.
امــروز ایــن شــرکت بیــش از  15میلیــون مشــترک دارد (و ایــن تعــداد هــر ســال بــه
انــدازة مبهوتکننــده  25درصــد افزایــش پیــدا میکنــد) کــه میتواننــد از میــان
بیــش از  100هــزار عنــوان ،از فیلمهــای رکــورددار هالیــوود گرفتــه تــا مســتندهای
عالــی ،محصولــی را کــه میخواهنــد انتخــاب کننــد .جالــب ایــن جاســت کــه اگــر
شــما همــة فیلمهایــی را کــه هــر هفتــه در شــرکت «نتفلیکــس» دیــده میشــود
روی هــم بگذاریــد ،یعنــی بــه طــور میانگیــن  2میلیــون دیویدی را ،ارتفــاع ایــن
فیلمها بلندتر از قله اورست خواهد شد.
«تنفلیکــس» مثــل دیگــر سیســتمهای خدمــات مصــرف فــردی محصــوالت،
ترکیبــی از مشــتریان را بــا انگیزههــای متفــاوت بــه ســوی خــود جــذب کــرده
اســت .برخــی از مشــتریان راحتــی آن را دوســت دارنــد ،برخــی گســتره انتخــاب را
و برخــی دیگــر صرفهجویــی در هزینههــا را .معــدود مشــتریانی ممکــن اســت
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بگوینــد کــه از ایــن خدمــات اســتفاده میکننــد چــون «ســبزتر» و بیشــتر دوســتدار
محیطزیســت اســت امــا همانطــور کــه دربــارة موســیقی قابــل دانلــود گفتــه شــد،
ایــن خدمــات اینچنیــن اســت .هاســتینگز شــاید اولیــن کســی باشــد کــه قبــول
داشــته باشــد انگیــزه او بــرای شــروع «نتفلیکــس» ایــن نبــوده اســت کــه در
مبارزه علیه تغییر اقلیمی مشارکت کند.
جالــب اســت کــه فکــر کنیــد اجــارة یــک ویدیــو از یــک فروشــگاه ســنتی
نیازمنــد بــه دو بــار رفــت و آمــد دارد کــه اغلــب بــه وســیلة یــک خــودرو و عمدتــا
بهتنهایــی انجــام میشــود .ایــن رفــت و آمــد آلودگــی بســیار بیشــتری تولیــد
میکنــد تــا اینکــه یــک پاکــت خیلــی ســبک بــا پســت ،جلــوی در منــزل شــما
تحویــل داده شــود .عــاوه بــر ایــن ،شــما از همیــن پاکــت اســتفاده میکنیــد تــا
فیلم را پس بفرستید.
خرد جمعی اعضا

«نتفلیکــس» همزمــان یــک پلتفــرم بســیار خــوب بــرای پــرورش جامعــهای از
اعضایــش را ســاخته اســت و در آن پیشــنهادهایی را بــرای ذائقههــای فــردی فراهــم
میکنــد .حــرف زدن بــا کســی کــه تــا کنــون از «نتفلیکــس» اســتفاده کــرده
باشــد و آنهــا بتواننــد بــه شــما بگوینــد کــه چطــور «فیلمهــای ارائهشــده را کشــف
میکننــد»« ،دربــارة کالســیکها چیــزی یــاد میگیرنــد» و «شــاهکارهای نــادر را
پیــدا میکننــد» ،تجربــهای اســت کــه در هیــچ فروشــگاهی آن را بــه دســت
نمیآوریــد .تقریبــا  60درصــد اعضــای ایــن شــرکت ،انتخــاب فیلــم خــود را بــر
اســاس سیســتم پیشــنهادهای «ســینهمچ» کــه توســط «نتفلیکــس» راهانــدازی
شــده انجــام میدهنــد .در اوایــل ایــن کار ،تمایــل مــردم بــرای رتبهبنــدی
فیلمهایــی کــه تماشــا کــرده بودنــد و بــه اشــتراک گذاشــتن ایــن رتبههــا بــرای
پیشــنهاد دادن بــه «دوســتان» خــود ،بنیانگــذاران شــرکت را متعجــب کــرده بــود.
خــود جامعــة کاربــران ایــن شــرکت بــرای خــودش شــعار «میلیونهــا عضــو کــه بــه
شــما کمــک میکننــد» را برگزیــده بــود .بهطــور حیرتانگیــزی ،اکنــون بیــش از
 2میلیــارد رتبهبنــدی از طریــق اعضــا در «نتفلیکــس» انجــام میشــود و هــر
عضــو معمولــی ایــن شــرکت تقریبــا بــه  200فیلــم نمــره میدهــد .نتیجــة ایــن کار
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یــک خــرد جمعــی ارزشــمند اســت کــه بــه کار گرفتــن و الگوبــرداری از آن در هــر
جــای دیگــری هــم امکانپذیــر اســت .ســازوکاری مشــابه بــا ایــن در موفقیــت
«آمــازون» هــم تاثیــر گذاشــته اســت و همچنیــن در موفقیتهــای وبســایت نقــد
محصــوالت «ا ٍپینیــون» و وبســایت پیشــنهاد ســرگرمی «ی ِلــپ» .وقتــی کــه شــما
وارد ایــن وبســایتها میشــوید ،بخشــی از مرکــزی میشــوید کــه بــرای شــما
دسترســی بــه دانــش میلیونهــا کاربــر دیگــر را فراهــم میکنــد .ایــن نکتــه کــه
هــوش جمعــی هــزاران یــا حتــی میلیونهــا نفــر از مــردم میتوانــد نتایــج و دانشــی
را فراهــم کنــد کــه گروههــای کوچــک و افــراد نمیتواننــد آنچنــان بــه آن دســت
یابنــد ،در کتــاب جیمــز ســورووی ِکی بــه نــام «خــرد جمعیتهــای انبــوه» مــورد
بحــث قــرار گرفتــه و حتــی شــاید بهتریــن نمونــه از اینچنیــن مباحثــی باشــد .مــا
آنچــه کــه تــازه اســت ،بــه کار بــردن خــرد جمعــی در ایجــاد سیســتمهای
خدماتیای است که جذابتر از سیستمهایی با مالکیت فردی هستند.
دانــش عمیقــی کــه حاصــل انباشــت تعامالتــی اســت کــه مصرفکننــدگان
مــدام آن را تکــرار میکننــد ،نشــاندهندة فرصــت بااهمیتــی بــرای صاحبــان
کســبوکار اســت کــه بتواننــد بــا آن ،روابطــی عمیقتــر بــا مصرفکننــدگان را
شــکل بدهنــد و بــا خالقیتــی بیشــتر از کارآمــدی بتواننــد مدیریــت را انجــام دهنــد.
«نتفلیکــس» از طریــق ابــزار «مــای کیــو» کــه یــک صــف انتظــار اســت ،میدانــد
آنچــه اعضایــش میخواهنــد بعــدا تماشــا کننــد چیســت .چنــد فروشــگاه ســنتی
میتواننــد بگوینــد کــه میداننــد محصــول بعــدیای کــه مشــتریان آنهــا
میخواهنــد بخرنــد چیســت؟ ایــن نــوع از دانــش بهویــژه بــرای حوزههایــی
ارزشــمند اســت کــه مصرفکننــدگان دارای انتخابهــای زیــادی هســتند ،مثــل
ُمــد و اســباببازی .خردهفروشــان بایــد خالقیــت زیــادی را در چنیــن محصوالتــی
حفــظ کننــد و وقتــی کــه محصــوالت از بیــن میرونــد یــا جایگزیــن میشــوند،
تاثیــرات زیس ـتمحیطی آنهــا مهــم اســت .اگــر شــما بچــه داشــته باشــید ،شــانس
اینکــه خانهتــان از اســباببازی انباشــته شــود ،خیلــی زیــاد اســت :اســباببازیهای
الکتریکــی کــه صــدای ناراحتکننــده و بلنــدی تولیــد میکننــد ،اســباببازیهایی
بــا یــک میلیــون قطعــه کــه از جاهــای عجیبــی ســردرمیآورند ،اســباببازیهایی
کــه اقــوام شــما برایتــان آوردهانــد و یــک بــار مصــرف شــده و بعــد بــه تــه انبــاری
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پرتــاب شــده اســت ،آخریــن وســیلة کودکانــه کــه فرزنــد شــما میگویــد «حتمــا
بایــد داشــته» باشــد و خیلــی ســریع بــه مــادرش میگویــد کــه «دلــش را زده»
اســت .بنابرایــن شــما خودتــان را در محاصــرة پالســتیکهایی گرانقیمــت و
ناخواســته مییابیــد و از خــود میپرســید کــه «آیــا راه بهتــری بــرای ایــن کار
هست؟» بله هست.
اولیــن اســباببازیخانه کــه آن را «تــوی لُــون» مینامیدنــد در ســال 1935
در لــس آنجلــس پدیــد آمــد امــا ایــن مفهــوم در میانــه دهــة  1960بــا را هانــدازی
برنامــة «هــد اســتار» توســط جانســون ،رییسجمهــور اســبق آمریــکا ،اوج گرفــت.
حــاال هــزاران نمونــه از ایــن اســباببازیخانهها در سرتاســر جهــان وجــود دارد .از
نظــر تاریخــی ،ایــن خدمــات مثــل بســیاری از خدمــات مربــوط بــه کاالهــای
اشــتراکی ،انــگ یــک برنامــة خدمــات اجتماعــی بــرای کودکانــی بــا نیازهــای خــاص
یــا از خانوادههــای کمدرآمــد را بــر پیشــانی خــود داشــت .اکنــون شــرکتهای
نوظهــور بــا شــهرتهای بهتــری روی کار آمدهانــد ،مثــل «وای نــات؟»« ،رنــت ا
تــوی»« ،تــوی رنتــال کالب» و «بیبــی پلیــز» کــه میتــوان بــه آنهــا بــه دیــده یــک
«نتفلیکــس مختــص اســباببازی» نــگاه کــرد و همیــن شــرکتها در حــال
تغییــر دادن نــگاه منفــی بــه ایــن پدیــده هســتند .آنهــا مــدل تجــاری مشــابهی را
دنبــال میکننــد؛ شــما هزینــة اشــتراک ماهانــه  25تــا  65دالر را میپردازیــد و در
عــوض ،بیــن چهــار تــا ده اســباببازی مختلــف را در مــاه تحویــل میگیریــد( .و
بلــه ،هــر اســباببازی بعــد از هــر بــار اســتفاده ضدعفونــی میشــود و شــکلی
بهداشــتی بــه خــود میگیــرد ).ایــن خدمــات باعــث میشــود کــه والدیــن
صرفهجویــی زیــادی در هزینههــای خــود انجــام بدهنــد و از ســوی دیگــر،
اســباببازی بــرای کــودکان خیلــی دلزدگــی بــه وجــود نیاورنــد و از ســوی دیگــر،
اسباببازیها مدتهای مدید در انباری خانهها خاک نخورد.
اجارة شخص به شخص

دادن آن داراییهایــی کــه همیشــه از آنهــا اســتفاده نمیکنیــد بــه دیگــران تــا
از آنهــا اســتفاده کننــد در قبــال یــک نــرخ اجــارة مختصر ،اســاس کار وبســایتهای
نوظهــور زیــادی هســتند کــه اشــخاص بــه هــم وصــل میکننــد تــا ابــزار خــود را
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بــه دیگــران اجــاره بدهنــد؛ وبســایتهایی مثــل «ایرنتــو»« ،آیرنتتویــو»،
«رنتمایــن آنالیــن»« ،آیلتیــو» و «زیلــوک» .ایــن بازارهــا افــراد را قــادر
میســازند کــه چیزهایشــان را بــه دیگــران قــرض بدهنــد و از آنهــا بابــت بــه
اشــتراک گذاشــتن آن چیزهــا کرایــه بگیرنــد .مثــل برنامههــای بــه اشــتراک
گذاشــتن زمیــن کــه مالــکان مزرعــه خــود را بــه کســانی کــه میخواهنــد چیــزی
کشــت کننــد وصــل میکنــد  -و «ایــر بیانبــی» کــه کــه صاحبخانههــا را بــه
مهمانهــا وصــل میکنــد  -مالکانــی کــه چیزهایــی بــرای اجــاره دارنــد بــا کســانی
ارتبــاط برقــرار میکننــد کــه اقــام بهخصوصــی را در یــک دورة موقــت نیــاز
داشــته باشــند .ایــن «ظرفیــت بالاســتفاده مانــدن» صدهــا کاال بازتوزیــع میشــود و
افــراد میتواننــد از داشــتههایی کــه فقــط آنهــا را بالاســتفاده در کنــاری
میگذاشتند پول دربیاورند.
در ایــن پلتفرمهــای متصلکننــده شــخص بــه شــخص ،هــر چیــزی از زنجیــر
چــرخ گرفتــه تــا ماشــین خیاطــی و روبــات ســرو نوشــیدنی اجــاره داده میشــود.
بــازار اجــاره شــخص بــه شــخص بــرای افــراد مثــل کرســتین پانتــرا کــه تهیهکننــدة
مســتقل فیلــم اســت مفیــد واقــع شــده اســت .او بــرای فیلمســازی مــدام نیــاز بــه
دوربیــن حرفــهای خــود نــدارد و در کنــار ایــن دوربیــن ،هــر روز نیــازی بــه
آمپلیفایــر و نورافکــن هــم نــدارد .پانتــرا در وبســایت «زیلــوک» کــه در ســال
 2007تاســیس شــد ،دوربیــن و مجموعــه ابزارهــای مرتبــط بــا آن را روزی  150دالر
کرایــه داد .بــرای او« ،زیلــوک» جایــی فراتــر از وبســایتی اســت کــه میتــوان از آن
پــول درآورد .او میگویــد« :بــا منابــع محــدودی کــه مــا روی زمیــن داریــم ،قــدم
بعــدی بــرای بقــا ایــن اســت کــه بــه جــای خریــد چیزهــا ،آنهــا را بــه اشــتراک
بگذاریم».
بــرای مصرفکنندگانــی کــه از نظــر فرهنگــی خیلــی اهمیتــی بــه مســایلی
مثــل محیــط زیســت نمیدهنــد ،مــا بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه اشــتراک
گذاشــتن بــرای آنهــا راحتتــر ،امنتــر و کمهزینهتــر از مالکیــت اســت .ایــن
وبســایتهای اجــارة شــخص بــه شــخص از پلتفرمهــای دیجیتــال بــرای حــل دو
مشــکل و مانــع اساســی اســتفاده میکننــد .آنهــا یــک گــرهگاه مرکــزی بــرای بــه
اشــتراک گذاشــتن و شــروع بــه اشــتراکگذاری کاالهــا درســت میکننــد تــا
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اندازهشــان بــه مقــدار حیاتــی الزم بــرای جــذب مشــتری برســد .وقتــی کــه بــه
ایــن میــزان رســید و تنــوع انتخابهــا باعــث شــد کــه مشــتریان جــذب آن شــوند،
مشــتریانی میبیننــد کــه کاالهایــی را کــه هــر از چنــدی الزم خواهنــد داشــت،
میتواننــد از وبســایت دریافــت کننــد و بــه ایــن ترتیــب بیشــتر بــه آن ســر
میزننــد و همیــن باعــث میشــود کــه تعــداد بیشــتری محصــول در آن پلتفــرم بــه
اشــتراک گذاشــته شــود .لیــز گودویــن ،مدیــر برنامــة عمــل اتــاف و منابــع ،بــه
اهمیــت ایــن مســئله اشــاره میکنــد کــه ایــن پلتفرمهــا بایــد بــه مــا «ایــن اعتمــاد
را القــا کننــد کــه مــا وقتــی بــه چیــزی نیــاز داشــته باشــیم ،میتواننــد آنهــا را
بــرای مــا فراهــم کننــد امــا الزم نیســت کــه هــر روز ایــن چیزهــا در کنــار مــا
باشــند» .همچنیــن بــه ایــن دلیــل کــه ایــن چنیــن وبســایتهایی بســیار محلــی
هســتند ،الزم نیســت کــه مــا مســافت زیــادی را طــی کنیــم تــا آنهــا را تحویــل
بگیریــم یــا الزم باشــد کــه محمولــه بــرای مــا بــا پیــک یــا یــک واســطه بــرای مــا
ارســال شــود .حتــی اگــر ایــن وبســایتها هنــوز قدمهــای زیــادی تــا کامــل
شــدن داشــته باشــند ،رســیدن بــه نقطــه حیاتــی و تاثیرگــذار همیــن حــاال هــم در
حــال شــکل دادن بــه وبســایتها و شــرکتها اســت« .زیلــوک» کــه در ســال
 2007راهانــدازی شــد ،بیــش از  100هــزار قلــم را در ایــاالت متحــده بــرای اجــاره
دادن تنهــا تــا انتهــای ســال  2009در بــر داشــت .ایــن وبســایت اکنــون در پنــج
کشــور فعــال اســت :ایــاالت متحــده ،فرانســه ،بلژیــک ،لوکزامبــورگ و هلنــد .وقتــی
مــا در ایــن وبســایت بــرای یــک «پروژکتــور در بروکلیــن ،نیویــورک» جســتجو
میکنیــم ،پنــج قلــم کاال در قســمت نتایــج ظاهــر میشــود کــه فاصلــة آن بــا
محــل تحویــل گرفتــن فــرد بــه طــور میانگیــن در حــدود ســه مایــل اســت .ایــن
اشــباع ،بــرای کســی کــه وارد وبســایت میشــود و میخواهــد از آن اســتفاد کنــد
حیاتــی اســت ،بــرای اینکــه بایــد ایــن احســاس را داشــته باشــد کــه بهمحــض اینکه
یــک قلــم کاالیــی را بخواهنــد تقاضــا کنــد ،در دســترس او چنــد نــوع از آن قابــل
عرضــه اســت .ایــن طــور تخمیــن زده شــده کــه بــا حرکــت کــردن یکپنجــم
بودجــة خانوارهــا از خریــد بــه ســمت اجــاره کــردن وســایل ،انتشــار گاز دی اکســید
کربن در حدود  2درصد  -یعنی  13میلیون تن  -در سال کاهش پیدا کند.
عــاوه بــر مانــع اول کــه رســیدن بــه نقطــة حیاتــی از نظــر اشــباع و تنــوع اقــام
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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 نمیکننــد .مخصوصــا در نقلوانتقــال پــول ،ایــن اعتمــاد بایــد بــا
شــرکتهای معتبــری کــه در ایــن زمینــه فعــال هســتند و معاملــه را تضمیــن
میکنند حل شود.
برداشتن موانع ورود

چندیــن مانــع در برابــر ورود بــه شــرکتهایی کــه اقــام را بــرای مصــرف اجــاره
میدهنــد وجــود دارد ،چــه ایــن موانــع قیمــت باشــند ،چــه دسترســی ،چــه حتــی
وضعیــت اجتماعــی .یــک کتابخانــة عمومــی را در نظر بگیریــد ،از آن نــوع کتابخانهها
کــه بــا قدیمیتریــن سیســتم خدماتــی کار میکننــد .بســیاری از کتابخانههــا در
اوایــل دهــة  1600میــادی بــه همــة مــردم خدمــات نمیدادنــد ،بلکــه فقــط در
دسترســی محققانــی بودنــد کــه اغلــب جایــگاه خــود را درون کتابخانــه بــرای مــرور
کتابهــا داشــتند .کتابخانــة عمومــی بوســتون در ماساچوســت در ســال 1854
افتتــاح شــد و اولیــن کتابخانــة رایــگان شــهری در ایــاالت متحــده بــود کــه بــه
مــردم اجــازه مـیداد 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 میرفــت،
نــه یــک هنجــار معمولــی و ادبیــات تخصصیتــر در کتابخانههــا خیلــی بهســختی
بــه دســت میآمــد .انــدرو کارنگــی ،فعــال اســکاتلندی  -آمریکایــی در امــور خیریــه
و تاجــر ،کتابخانههــای عمومــی را بــرای دسترســی مــردم در سرتاســر ایــاالت
متحده درست کرد.
کارنگــی بــه ایــن نکتــه پــی بــرده بــود کــه تحصیــات 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 بنیانگــذار ایــن شــرکت ،کلنــل جیمــز اندرســون ،کتــاب قــرض
میگرفــت .کلنــل کتابخانــة خــود را بــا چهارصــد جلــد کتــاب هــر شــنبه بــاز
میگذاشــت تــا هــر کســی از همکارانــش کــه میخواســت بــه کتابهــای او
دسترســی داشــته باشــد ،بیایــد و کتــاب قــرض بگیــرد .ایــن کاری بــود کــه امــکان
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داشــت در هــر جــای دیگــر هــم آن را انجــام داد .خــود کلنــل نیــز مثــل یــک
کتابــدار عمــل میکــرد و بــه هــر نفــر اجــازه م ـیداد 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 کسـبوکار
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  1800میــادی ،بیــش از  1689کتابخانــه در ایــاالت متحده ســاخت .بســیاری
از ایــن کتابخانههــا تبدیــل بــه مراکــز مدنــی شــدند و صدهــا جامعــة آمریکایــی
کوچــک را در سرتاســر ایــن کشــور ،از میــن تــا کالیفرنیــا ســرگرم کــرد .معمــاران
ایــن کتابخانههــا نیــز دارای تنــوع زیــادی بودنــد کــه در میــان آنهــا افــراد مشــهوری
نیــز بــه چشــم میخوردنــد .امــا همــة آنهــا دارای یــک شــکل خــاص هــم بودنــد؛
همــة ایــن کتابخانههــا دارای ورودی بــزرگ و رو بــه باالیــی بودنــد کــه در کســی
کــه بــه کتابخانــه میآمــد ،ایــن حــس را القــا میکــرد کــه بــا ورود بــه کتابخانــه
در حــال پیشــرفت و رفتــن بــه بــاال اســت .بــاالی ســردرهای کتابخانــة کارنگــی در
پیتزبــورگ کــه در ســال  1895ســاخته شــد ،ایــن جملــه حکاکــی شــده اســت کــه
جــزو کلمــات قصــار خــود کارگنــی اســت« :آزاد برای عمــوم» .برداشــتن و گذاشــتن
کتابهــا در قفس ـهها بــرای مــردم آزاد اســت و کتابخانــه بــه صــورت مخــزن بــاز
عمــل میکنــد .بیــرون هــر کتابخانــه نیــز چراغهایــی روشــن اســت کــه ســمبلی
از نور دانش را انعکاس میدهد.
خیلــی ســریع شــما از تاریــخ زندگــی کارنگــی بــه اوایــل قــرن بیســتویکم
بیاییــد و بــه صحنـهای از یــک ســریال معــروف برســید کــه در آن ،یــک دختــر کــه
دارای ســه هماتاقــی اســت ،بــا کیفــی خیلــی لوکــس بــه مصاحبــه بــرای اســتخدام
در یــک شــرکت مـیرود .مدیــر شــرکت فقــط از او میپرســد کــه چطــور کســی کــه
از شــهر کوچکــی بــه نیویــورک آمــده و ســه هماتاقــی دارد ،از پــس خریــد یــک
کیــف لوکــس  2هــزار و  500دالری برآمــده اســت .آن دختــر متقاضــی کار هــم
میگویــد آن را نخریــده ،بلکــه از یکــی وبســایت کــه کیفهــای لوکــس اجــاره
میدهد کرایه کرده است.
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ماجــرای کتابخانههــای کارنگــی و ایــن صحنــه از ســریال قــرن بیس ـتویکمی
نشــاندهندة عنصــر اساســی مفهــوم مصــرف اشــتراکی اســت .هــر دو ایــن مــوارد
بــه دسترســی مربــوط هســتند :ارائــه دسترســی کاالهــا بــه مــردم بــدون نیــاز بــه
مالکیــت .بــرای آن ســریال ،شــخصیت داســتان میتوانســت بــا وبســایت «بــگ
بــارو» بــه کیــف دســتی دسترســی داشــته باشــد و بــه یــک مصاحبــه کاری بــرود و
در مــورد کارنگــی نیــز مــردم میتوانســتند 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
دربــارة خدماتــی کــه بــرای خودشــان پنلهــای خورشــیدی فراهــم میکنــد
صحبــت میکننــد .نصــب پنلهــای خورشــیدی بــرای یــک خانــة متوســط بیــن
 20تــا  40هــزار دالر خــرج دارد و نگهــداری آن نیــز پیچیــده و گــران اســت .امــا
شــرکت «ســوالر ســیتی» بــرای نصــب تخفیفهــای زیــادی قائــل میشــود و
تعمیــر و نگهــداری آن را هــم بــر عهــده میگیــرد .لینــدون ریــو ،مدیرعامــل ایــن
شــرکت ،قبــول دارد کــه بیشــتر مشــریان جدیــدش حاصــل تعریفهــا و تبلیغاتــی
اســت کــه مشــتریان ســابقش ،نــه در مــورد میــزان بــرق تولیــدی ایــن سیســتمها،
بلکــه دربــارة ســهولت کل خدمــات و سیســتم آن بــه همســایگان خــود میگوینــد.
در حقیقــت ،بیشــتر از اینکــه افــراد خــود کاال و محصــول را دوســت داشــته باشــند،
از خدماتــی کــه ایــن شــرکت بــرای آنهــا مهیــا میکنــد خوششــان میآیــد .راهــی
کــه مــردم بــه کاالهــا و محصــوالت دسترســی پیــدا میکننــد ،بــه قــول شــرکت
«الیــو ورک» میتوانــد باعــث ایجــاد چیــزی شــود کــه «حســرت خــوردن بابــت
خدمــات» نامیــده میشــود .بــه گفتــة دیویــد تاونســان ،طــراح اســتراتژیک در
شــرکت «الیــو ورک» ،حســرت خــوردن بابــت خدمــات «افــراد را مایــل میکنــد کــه
بیشــتر هــوس خدمــات را در ســر داشــته باشــند تــا محصــوالت را» .او میگویــد:
«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
بتوانیــم برندهــا و سیســتمهای خدماتــیای درســت کنیــم کــه در مــا احســاس
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هوشــمندی ،ایمنــی و جذابیــت بــه وجــود بیاورنــد ،هــم نیازهــای احساســی هــم
نیازهای کارکردی ما به این همة مالکیت محصوالت از بین خواهد رفت.
کلیــد موفقیــت یــک سیســتم خدماتــی ارائــه یــک محصــول خــاص ،توانایــی آن
در ارضــای نیــاز عمیــق مــا بــه احساســی اســت ،شــبیه بــه احســاس کســی کــه
مالــک آن محصــوالت در آخریــن بــاری کــه مــورد توجــه مــا بــوده داشــته اســت.
شــرکتها ایــن احســاس مالکیــت را از طریــق نامرئــی ســاختن خدمــات روی خــود
محصــوالت انجــام میدهنــد؛ مثــا هی ـچگاه روی کیفهــای شــرکت «بــگ بــارو»
عالمــت شــرکت درج نمیشــود ،یــا روی ســاختمانی کــه بــه وســیلة شــرکتها بــه
صــورت اشــتراکی اجــاره میشــود ،نامــی از برنــد بــرده نمیشــود .بســیاری از
شــرکتها تــاش میکننــد وقتــی محصــول توســط مصرفکننــده اجــاره میشــود،
انــگ کرایـهای بــودن کاالیــی کــه در حــال اســتفادة اشــتراکی از آن اســت را پــاک
کننــد .مثــا شــرکت «زیــپکار» بــه خودروهــای مــدل ولــوو یــا مــزدای خــود
نامهــای عــام داده و اصــا از نشــان شــرکت اســتفاده نکــرده اســت .همچنیــن از
فــنآوریهــای تعییــن هویــت بــا فرکانسهــای رادیویــی اســتفاده میکنــد تــا
مثــا درهــای خــودرو از راه دور بــرای مشــتری بــاز شــود تــا او احســاس کنــد کــه
در خــودروی «خــودش» وارد میشــود و روابــط بیــن محصــوالت و خدمــات دوبــاره
تعریــف شــود و از مفهــوم بــه اشــتراکگذاری انگزدایــی شــود .مــردم بهتدریــج
در حــال فهــم ایــن نکتــه هســتند کــه مالکیــت بــه معنــای یــک چیــزی را بــه
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.
وقتــی کــه شــما دربــارة ایــن مســائل فکــر میکنیــد ،میبینیــد کــه دلیــل
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 کردهانــد برایتــان پذیرفتنــی باشــد ،امــا بــه اشــتراک گذاشــتن یــک
جاروبرقــی بــا همســایه امــری نامعمــول بــه شــمار رود .بــا ایــن حــال ،کســانی کــه
مــدام نــه در کار میآورنــد و منفیگویــی میکننــد ،بــه ایــن شــک دارنــد کــه
مصرفکننــدگان تمایــل داشــته باشــند یــک نــوع مشــخص از مــواردی را کــه
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احساســات شــدیدی نســبت بــه آن دارنــد یــا محصوالتــی کــه مــورد نیــاز بایــد
بالفاصلــه در دسترسشــان باشــد ،مثــل خــودرو ،بــه اشــتراک بگذارنــد .بــا ایــن
حــال ،سیســتمهای بــه اشــتراک گذاشــتن خــودرو ایــن روزهــا بســیار بیشــتر قابــل
مشــاهده اســت و بــا اســتقبال زیــادی در سیســتمهای اشــتراکگذاری خدمــات
مواجه شده است.
بــه اشــتراک گذاشــتن خــودرو مثــل بســیاری از شــکلهای مصــرف اشــتراکی
ریشــههایی دارد کــه بــه قرنهــا قبــل بازمیگــردد .مفهــوم «حملونقــل عمومــی
بــرای اجــاره» دو قــرن قبــل از اینکــه خــودرو اختــراع شــود در اروپــا وجــود داشــت و
کالســکه و واگنهایــی بــرای اجــاره کــردن عرضــه شــده بــود .در ســال  ،1891فکــر
محاســبة مســافتی کــه بــا وســیلة اجــارهای توســط فــرد طــی شــده بــود ،عملیاتــی
شــد تــا کرایــه درســت بــرای وســایل نقلیــه محاســبه شــود .حتــی مفهــوم امــروزی بــه
اشــتراک گذاشــتن خــودرو و اجــاره دادن ماشــین چیــزی مربــوط بــه  60ســال پیــش
بوده است.
جذاب کردن اشتراکگذاری خودرو ،نه مایة تاسف

زندگــی مــا بــا اختــراع خــودرو از همــان اولیــن مــدل خــودروی تــی کارخانــة
«فــورد» تــا کنــون ،تغییــر کــرده و بــه نمــادی از اســتقالل فــردی و برتــری فناورانــه
تبدیــل شــده اســت .تمــام نسـلهای اتومبیــل ایــن شــعار را بــا خــود همــراه داشــتهاند
کــه «خودروهــا بــه مــا آزادی میدهنــد» .بــا اینکــه برخــی از افــراد از تعمیــر کــردن
و ور رفتــن بــا موتــور خــودرو خوششــان میآیــد ،بــرای بیشــتر مــا نگهــداری ،تمیــز
کــردن ،ثبــت ،تعمیــر ،بیمــه و پــارک کــردن خــودرو ،دردســرهایی گــران اســت.
انجمــن اتومبیــل آمریــکا تخمیــن زده اســت کــه هــر فــرد متوســط آمریکایــی و
اروپایــی تقریبــا  18درصــد درآمــد خــود (یــا  8هــزار دالر در ســال) را صــرف رانندگــی
بــا یــک خــودرو بــا انــدازة معمولــی میکنــد .ایــن رقــم بیشــتر از مجمــوع مخــارج
میانگیــن پوشــاک ،ســامت و ســرگرمی یــک خانــوادة متوســط اســت .وقتــی شــما
میبینیــد کــه  23ســاعت از شــبانهروز خودرویتــان عاطــل و باطــل در کنــاری گذاشــته
شده است ،این رقم برایتان گران به نظر میرسد.
کاربــران متوســط خــودرو وقتــی کــه دســت بــه اشــتراکگذاری خــودرو بزننــد،
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بــه انــدازة رقــم تخمینــی  600دالر در مــاه صرفهجویــی میکننــد .بــا ایــن کار ،نــه
فقــط هزینههــای جانبــی تملــک خــودرو حــذف میشــود بلکــه همچنیــن وقتــی
افــراد خــودروی خــود را بــه اشــتراک میگذارنــد ،هــر دو بــه ایــن فکــر میکننــد کــه
آیــا واقعــا خــودرو بــرای طــی مســافت آنهــا الزم اســت یــا نــه .بــه گفتــة ســوزان
شــاهین ،کارشــناس مرکــز تحقیقــات نــوآوری خــودرو در دانشــگاه کالیفرنیــا در برکلی،
کســانی کــه خــودرو بــه اشــتراک میگذارنــد گــزارش میدهنــد کــه میــزان کارکــرد
مســافت خــودروی آنهــا بــه انــدازة  44درصــد کاهــش پیــدا کــرده و یــک نظرســنجی
در اروپــا نشــان داده کــه میــزان انتشــار گاز دی اکســید کربــن بــه ازای هــر فــرد در
حــدود  50درصــد کاهــش یافتــه اســت .آیــا میتوانیــد تصــور کنیــد اگــر یکچهــارم
 600میلیــون خــودروی راههــای جهــان بــه اشــتراک گذاشــته شــوند ،فوایــد
محیطزیستی تجمیعی آن چقدر خواهد بود؟
شــرکت «زیـپکار» بــا اســتفاده از فشــار مشــابه روانــی و اجتماعــی برندهــا بــرای
وادار کــردن مــا بــه خریــد خــودرو ،در حــال تغییــر دادن ســبک زندگــی مــردم در
زمینــة عــادت بــه مالکیــت خــودرو اســت تــا بتوانــد مــا را وادارد کــه خودروهــا را بــه
اشــتراک بگذاریــم .بیلبــورد ســفید و ســبز ایــن شــرکت روی اتوبوسهــا ایــن شــعار
روی خــود دارد « 350ســاعت در ســال معاشــقه کــردن 420 .ســاعت در حــال گشــتن
دنبــال پارکینــگ» یــا «امــروز روی بیامدابلیــو اســت .یــا روز ولــوو؟» ایــن شــعارها
مزیتهــای اساســی بــه اشــتراک گذاشــتن خــودرو را نشــان میدهــد کــه عبارتنــد از
آســایش و انتخــاب .بیشــتر مــردم خــودرو میخرنــد تــا نیازهــای کارکــردی رســیدن
از نقطــه الــف بــه نقطــه ب را برطــرف کننــد .امــا انتخــاب آنهــا دربــارة اینکــه چــه
خودرویــی را بخرنــد ،مثــل بیشــتر محصــوالت ،تحــت تاثیــر برنــد قــرار دارد .بــا
اشــتراکگذاری خــودرو ،رانندههــا میتواننــد هــر برنــدی را کــه بــا حــال و هــوای آن
روز آنهــا ســازگار اســت تحویــل بگیرنــد .و البتــه مثــل خیلــی از مردمانــی کــه حــول
یــک برنــد یــا عالئــق خــاص بــه ویژگیهــای خــاص خودروهــا دور هــم جمــع
میشــوند ،اشــتراکگذاری خــودرو میتــوان اجتماعاتــی خــاص از افــراد را بــه وجــود
بیــاورد تــا آنهــا بــا بــه اشــتراک گذاشــتن خودروهایشــان ،بــا هــم ارتبــاط برقــرار کنند.
ایــن چنیــن اســت کــه مثــا تمــام کســانی کــه از شــرکت «زیـپکار» خــودرو تهیــه
میکننــد تحــت عنــوان «زیپســتر» شــناخته میشــوند؛ چیــزی شــبیه بــه جامعــة
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کاربران تلفنهای هوشمندی که از برند «آیفون» استفاده میکنند.
امــا ماجــرا اینجــا اســت کــه بــا اشــتراکگذاری محصوالتــی مثــل خــودرو ،صنایــع
بســیار ضــرر خواهنــد کــرد .اگــر یــک محصــول بتوانــد بــه وســیلة چندیــن نفــر
اســتفاده شــود ،نیــاز بــه تولیــد و کپــی کــردن آن محصــوالت کاهــش پیــدا میکنــد.
هــر وســیلة نقلی ـهای کــه در راههــا بــه اشــتراک گذاشــته میشــود ،جایگزیــن هفــت
تــا هشــت وســیلة نقلیــه شــخصی میشــود و بنابرایــن خریــد خــودرو توســط افــراد یــا
خریــد خــودروی دوم یــک ســوم کاهــش پیــدا میکنــد .اســتفاده از سیســتمهای
اشــتراکگذاری مصرفــی ایــن ظرفیــت را دارد کــه صنایــع ســنتی کــه روی مالکیــت
اختصاصــی متمرکــز هســتند را بــا اختــال مواجــه کنــد .وقتــی کــه مــا بــه ســمت
اقتصــادی حرکــت میکنیــم کــه بــه جــای بیشــترین واحــد فروختهشــده ،بــر پایــة
بیشــترین واحــد استفادهشــده شــکل گرفتــه ،کارایــی اقتصــادی بــا کارایــی تجــاری
بیگانــه میشــود .کســبوکار در اینجــا میتوانــد شــکلهای مداومــی از درآمــد بــر
اســاس حــق عضویــت و پرداختهــای ُخــرد را جایگزیــن درآمــد کالن بــر اســاس
فــروش واحدهــای بیشــتر محصــول بکنــد .بــرای مثــال ،شــرکت «زی ـپکار»  75دالر
حــق اشــتراک و بــرای هــر ســاعت اســتفاده از خــودرو  8دالر میگیــرد .در ســال
 ،2009ایــن شــرکت بــه یــک بنــگاه اقتصــادی ســودده بــر اســاس همیــن پرداختهای
خــرد تبدیــل شــد و بیــش از  130میلیــون دالر درآمــد داشــت .در عــوض فــروش
خودرو  40درصد کاهش یافت.
کردن «بگیر ،استفاده کن ،هدر بده»
برعکس
ِ

ِری اندرســون ،بنیانگــذار شــرکت «اینترفیــس» ،بزرگتریــن شــرکت تولیــد
موکــت تجــاری ،یــک شــخص پیشــرو در کسـبوکار مصــرف اشــتراکی طــول عمــر
افزایشیافتــه اســت .سیســتمهای خدمــات محصــول بــا طــول عمــر افزایشیافتــه
روی خدمــات بعــد از فــروش مثــل نگهــداری ،تعمیــر ،بهروزرســانی یــا اســتفادة
مجــدد تمرکــز میکننــد 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  1973تاســیس کــرد و طــی بیــش از 20
ســال آن را تبدیــل بــه بزرگتریــن شــرکت تولیدکننــدة موکــت ســاختمانهای
اداری از لحــاظ متــر مربــع کــرد .محصــوالت ایــن شــرکت بــرای ســاختمانهای
اداری ،فرودگاههــا و دیگــر موسســات اقتصــادی و تجــاری بــه کار میآیــد .امــا
همــة ایــن فراینــد در ســال  1994و در حوالــی شــصتمین ســالگرد تولــد او تغییــر
کــرد؛ زمانــی کــه او بــه قــول خــودش «تجربــة نویــی» را آغــاز کــرد .بــه اندرســون
گفتــه شــده بــود کــه وقتــی از کارکنــان شــرکت پرســیده بودنــد «شــرکت شــما
بــرای محیطزیســت چــه کاری انجــام میدهــد؟» ،آنهــا پاســخی نداشــتند کــه
بدهنــد .بــه همیــن دلیــل ،او تصمیــم گرفــت کــه «اینترفیــس» را بــه شــرکتی
تبدیــل کنــد کــه در سرتاســر جهــان روی مســائل زیسـتمحیطی تمرکــز دارد و در
تبلیغــات خــود نیــز ایــن مســئله را مــورد توجــه عمــده قــرار دهــد .اندرســون کتابــی
در ایــن زمینــه نوشــت و در ســخنرانیهای خــود روی محیطزیســت تاکیــد زیــادی
کــرد .واحــد تحقیــق و توســعه شــرکت او تصمیــم گرفتــه بــود کــه یــک وظیفــة
جهانــی از نظــر محیطزیســتی بــرای شــرکت تعریــف کنــد و تــا ایــن شــرکت یــک
نهــاد فعــال در مواضــع جانبدارانــه در قبــال حفــظ محیطزیســت شــناخته شــود.
ایــن واحــد از اندرســون خواســته بــود کــه یــک ســخنرانی بــرای ارائــه ایــن ابتــکار
عمــل خــود ترتیــب دهــد .همانطــور کــه او بعــدا در کتــاب خــود بــه نــام «تصحیــح
در وســط دوره» یــادآوری کــرد« ،در تمــام زندگ ـیام مــن هرگــز نظــری نداشــتم
دربــارة اینکــه شــرکتم یــا خــودم بــرای کــرة زمیــن چــه کاری انجــام خواهیــم داد
یــا چــه چیــزی بــه زمیــن خواهیــم داد .مــن هرگــز دیــدگاه محیطزیســتی نداشــم.
نمیخواســتم آن ســخنرانی را انجــام بدهــم ».امــا از حســن اتفــاق ،دو هفتــه قبــل
از آن ســخنرانی یکــی از مدیــران فــروش شــرکت کتابــی را بــه دســت او داد کــه
دختــرش کــه بــرای آژانــس حفاظــت از محیطزیســت واشــنگتن کار میکــرد بــه او
داده بــود .ایــن کتــاب نوشــته پــل هاوکــن بــود کــه «بومشناســی تجــارت» نــام
داشــت .آن شــب ،اندرســون بــا آن کتــاب مشــغول بــود و در جســتجوی الهــام
گرفتــن از آن بــود و روی صفحـهای ایســتاد کــه نظــرش را بــا ایــن تیتــر بــه خــود
جلــب کــرده بــود« :مــرگ تولــد»؛ عبارتــی کــه بــرای انقــراض گونههــا بــه کار بــرده
بــود .او خوانــدن را ادامــه داد .اندرســون بــا زبــان ملیــح جورجیایــی خــود ،اکنــون به
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مخاطبــان میگویــد کــه چطــور وقتــی دریافــت او در نقــش یــک «غارتگــر کــرة
زمیــن» ظاهــر شــد و چطــور بــا کســبوکار خــود در حــال آســیب زدن بــه
محیطزیســت اســت ،نفــس در ســینهاش حبــس شــد و لحظــة خیلــی دردناکــی را
تجربــه کــرد .او بــه خاطــر مـیآورد کــه «مــن بــه گریــه افتــادم» .مدیرعامل شــرکت
«اینترفیــس» بهویــژه تحــت تاثیــر ایــن اســتدالل هاوکــن قــرار گرفتــه بــود کــه
«تنهــا موسسـهای روی زمیــن کــه بــرای خــارج کــردن نــوع بشــر از ایــن آشــفتگی
کــه بــرای خــودش راهــش را دامــه میدهــد بــه انــدازة کافــی بــزرگ اســت ،بــه
انــدازة کافــی قدرتمنــد اســت ،بــه انــدازة کافــی ثروتمنــد اســت ،بــه انــدازة کافــی
فراگیــر اســت و بــه انــدازة کافــی تاثیرگــذار اســت ،همــان قــدر ضــد محیطزیســت
عمــل میکنــد کــه مخربتریــن موسســات؛ یعنــی موسســات تجــاری و صنعتــی،
یعنی موسسة من».
اندرســون ســخنرانی خــودش را آمــاده کــرد و خیلــی زیــاد از مــواد و لــوازم
کتــاب هاوکــن در آن بهــره گرفــت .او بــا مهندســان شــرکتش درگیــر بــود تــا
محاســبه کننــد چقــدر مــواد الزم اســت بــرای تولیــد میلیونهــا کیلوگــرم
منســوجات اضافــی در شــرکت «اینترفیــس» .او مــات و مبهــوت مانــد وقتــی دریافت
کــه بــرای ایــن کار بیــش از  544هــزار و  300تــن مــواد خــام الزم اســت (بیشــتر آن
نفــت ســوخته و گاز طبیعــی) کــه در کنــار آن ،بیــش از هفــت تــن آالیندههــای هــوا
نیــز هــر ســال تولیــد میشــود .او تصمیــم گرفــت کــه «اینترفیــس» شــیوة انجــام
کســبوکار خــود را تغییــر بدهــد و تــا ســال  2020میــادی بــه «اولیــن بنــگاه
صنعتــی کامــا پایــدار ،از هــر لحــاظ» تبدیــل شــود« .اینترفیــس» از کــف کارخانــه
تــا آزمایشــگاههای تحقیــق و توســعه ،تغییــرات عظیمــی را طــی چنــد ســال اول
انجــام داد کــه شــامل جایگزیــن کــردن منابع بــرق بــا صرفا منابــع بــرق تجدیدپذیر،
کاهــش اتــاف منابــع ،اســتفاده از مــواد غیرســمی و یافتــن راهــی بــرای ایــن بــود
کــه چطــور موکــت را بــدون چســب بــه کــف بچســبانند .امــا اندرســون فهمیــد
بــرای اینکــه شــرکتش آنچــه را کــه او چرخــة «بگیــر ،اســتفاده کــن ،هــدر بــده»
مینامیــد برعکــس کنــد ،الزم اســت طریقــی را کــه مشــتریانش بــا آن بــه موکــت
فکــر میکننــد و بــا آن مواجــه میشــوند تغییــر دهــد :الزم اســت کــه آنهــا موکــت
را کرایه بدهند ،نه اینکه آن را بفروشند.
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ایــن فکــر در اصــل ســاده بــود« .اینترفیــس» خدماتــی بــود کــه بســتههایی را
بــرای شــما مـیآورد کــه شــامل هــر چیــزی بــود ،از «ســیر تــا پیــاز» :طراحــی نقــش
و پیادهســازی آن ،نگهــداری و تمیــز کــردن موکــت بــرای مشــتریان .وقتــی یــک
مشــتری میدیــد کــه تــار و پــود یــک قطعــة موکــت نــازک شــده اســت« ،اینترفیــس»
نــه تنهــا میآمــد و آن را جایگزیــن میکــرد بلکــه قطعــات موکــت قدیمــی را بــه
عنــوان مــواد اولیــه در موکتهــای جدیــد بــه کار میبــرد .و بنابرایــن ایــن فراینــد
بارهــا و بارهــا تکــرار میشــد .اندرســون چیــزی را ایجــاد کــرد کــه طراحــان
زیســتمحیطی بــه آن بــا عنــوان یــک سیســتم «حلقــه بســته» اشــاره میکننــد.
«اینترفیــس» اتــاف صفــر داشــت و در قبــال محصوالتــی کــه از ابتــدا تــا انتهــا تولیــد
میکــرد احســاس مســئولیت داشــت .ایــن حلقــه بســته از مشــوقها بــرای
تولیدکننــدگان ،نــه تنهــا باعــث میشــد کــه آنهــا محصــوالت بهتــری تولیــد کننــد
بلکــه همچنیــن ســبب میشــد خدمــات جدیــدی نیــز ارائــه شــود .در مــدل ابرمصــرف،
مالکیــت یــک محصــول و احســاس مســئولیت در قبــال آن بــه مصرفکننــده منتقــل
میشــد و نقطــه فــروش یــک فرهنــگ «اســتفاده کــن و دور بریــز» را ایجــاد کــرده
بــود کــه اتــاف منابــع خیلــی زیــادی داشــت .بــا یــک مــدل طــول عمــر افزایشیافتــه،
مســئولیت شــرکت وقتــی کــه محصــول تولیــد یــا فروختــه شــد تمــام نمیشــود و
این شرکت در قبال تمام چرخة عمر محصول مسئول است.
پایههــای حرکــت بــه ســمت یــک اقتصــاد خدماتــی (کــه تحــت عنــوان اقتصــاد
کارکــردی هــم شــناخته میشــود) همیــن حــاال هــم در حــال پیریــزی اســت.
شــرکتهای غــول در سرتاســر بخشهــای اقتصــادی و تولیــدی ،مدلهــای تجــاری
خــود را تغییــر دادهانــد و آنچــه را کــه عرضــه میکننــد بازتعریــف کردهانــد و از
فروشــنده محصــول بــودن بــه ســوی عرضهکننــدة خدمــات حرکــت میکننــد.
شــرکتهای «زیراکــس» (تولیــد دســتگاههای فتوکپــی بــه ســوی خدمــات اســناد
اداری)« ،اســتیلکیس» (تولیــد مبلمــان اداری بــه ســوی سیســتمهای طراحــی
داخلــی دفاتــر کاری)« ،ای تــی انــد تــی» (تولیــد محصــوالت تلفنــی بــه ســوی
بســتههای ارتباطــی)« ،پیتنــی بــوز» (تولیــد محصــوالت پســتی بــه ســوی
سیســتمهای مدیریــت پســت) و «آی بــی ام» (تولیــد کاالهــای ســختافزاری و
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نرمافــزاری بــه ســوی راهکارهــای تجــاری) ،همــة هــدف اصلــی کس ـبوکار خــود را
فــروش کارکردهایــی قــرار دادهانــد کــه محصوالتشــان ارائــه میکننــد .خطــرات
کاالییســازی محصــوالت یکــی از دالیــل بــرای ایــن تغییــر بــوده اســت؛ دلیــل دیگــر
ایــن اســت کــه حاشــیه ســود در ترکیبــی از محصــول و خدمــات بیشــتر اســت از
«فروش خالص محصوالت».
برخــی شــرکتها ممکــن اســت ابتــدا فکــر کننــد کــه مســئولیت اضافــی بــرای
یــک اقتصــاد اشــتراکی بــا طــول عمــر افزایشیافتــه بیــش از انــدازه پرهزینــه اســت.
امــا ایــن شــرکتها نــه تنهــا میتواننــد از مــواد و عناصــر کاالهــای قدیمــی دوبــاره
اســتفاده کننــد ،بلکــه بــا عرضــة خدمــات تعمیــر ،نگهــداری و بهروزرســانی محصوالت،
شــرکتها از فــروش خدمــات اضافــی ســود میبرنــد و در تمــاس نزدیکتــری بــا
مشــتریان هســتند .اندرســون بــه ایــن سیســتم بــا عنــوان «ســرمایهداری چرخ ـهای»
اشــاره میکنــد .او ایــن نکتــه را تذکــر میدهــد کــه ایــن مــدل تجــاری ســوددهترین
مــدل اســت .فــروش شــرکت «اینترفیــس» از ســال  1995تــا  1996کــه جایگزینــی
مــدل طــول عمــر افزایشیافتــه انجــام شــد ،از  800میلیــون دالر بــه یــک میلیــارد
دالر رســید و میــزان مــواد خــام استفادهشــده بــه وســیلة شــرکت تقریبــا  20درصــد
در هــر دالر فــروش کاهــش یافــت .کاهــش هزینههــای تولیــد کاال در شــرکت بیــش
از انــدازهای بــود کــه دگرگونــی سیســتمی کــه بــه طــور کارآمــدی خدمــات را ارائــه
کنــد پوشــش دهــد .همانطــور کــه اندرســون توضیــح میدهــد« ،ایــن موفقیــت
باعث شد که افسانه دوراهی نادرست بین محیط زیست و اقتصاد محو شود».
بزرگتریــن خطــر بــرای شــمار فزاینــدهای از شــرکتهای ارائــه خدمــات محصــول
مثــل شــرکتهای حــوزه خــودرو و صنایــع لــوازم خانگــی داخلــی ،خــود سیســتمهای
خدمــات محصــول نیســتند ،بلکــه تاثیــری اســت کــه آنهــا بــه طــور ریشـهای روی طرز
فکــر مــردم در قبــال مالکیــت میگذارنــد .حکایــت مشــابهی از ایــن اختــال در صنعت
موســیقی رخ داد« :آیتیونــز» بــه خــودی خــود موســیقی را تغییــر نــداد ،امــا روشــی
را کــه مــا موســیقی میخریدیــم و آن را تجربــه میکردیــم دگرگــون کــرد .خدماتــی
همچــون «زیـپکار»« ،بــگ بــارو» و «ســوالر ســیتی» محصــوالت صنایــع وابســته بــه
خــود را دوبــاره ابــداع نمیکننــد ،بلکــه سیســتم بزرگتــری را دوبــاره تجســم
میکنند که محصوالت و خدماتشان در آن کار میکند.
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6
آنچه در اطراف پراکنده میشود
برمیگردد
دِرون بیــل یــک مــرد بلنــد و باریــک در اواســط دهــة  40زندگــی خــود اســت .او
در کنــار کار اصل ـیاش 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 «فریســایکل» میکنــد
یبِــی
کــه یــک شــبکة عظیــم اســتفادة مجــدد اســت و اغلــب بــه عنــون یــک «ا 
زیســتمحیطی» بــه آن اشــاره میشــود .او در اتــاق مهمــان در منــزل خــود در
تاکســون ایالــت آریزونــا کار میکنــد و قبــول میکنــد کــه دوســت دارد «بــا لبــاس
تــوی خانــه از هــال رد شــود و بــه ســر کار بــرود» .هــر چیــزی در دفتــر کار او  -دو
لپتــاپ ،یــک جفــت میــز تحریــر ،قفســههای کتــاب ،المــپ ،دســتگاه فکــس،
کمــد پروندههــا و حتــی ســبد کاغذهــای باطلــه  -از «فریســایکل» بــه دســت
آمــده اســت .امــا اعتــراف میکنــد کــه بایــد صندلــی چــرم پش ـتبلند اداری خــود
را بخــرد .او بــا آن قــد بســیار بلنــد و انــدام بــزرگ ،بهســختی میتوانــد صندلـیای
گیر بیاورد که اندازهاش باشد.
بیــل شــرکت «فریســایکل» را در مــاه مــه ســال  2003راهانــدازی کــرد .در آن
زمــان ،او مدیــر موسســة «رایــز» بــود کــه یــک ســازمان کوچــک غیرانتفاعــی بــرای
جــعآوری و اســتفادة مجــدد از لــوازم اداری در کســبوکارهای محلــی تاکســون
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بــود؛ لوازمــی از رایانــه گرفتــه تــا مبلمــان اداری .او فقــط متحیــر نشــده بــود از اینکه
ایــن همــه وســیله بــه موسسـهاش داده میشــود ،بلکــه حیــران مانــده بــود کــه بایــد
بــا آنهــا چــه کنــد .بیــل ســاعتها وقــت صــرف رانندگــی بــه جاهــای مختلــف
میکــرد و از خیریههــا میخواســت کــه ســعی کننــد لوازمــی را کــه جمــع کــرده
اســت از او بگیرنــد و بــه نیازمنــدان بدهنــد .در همــان زمــان ،او ازدواج کــرد و بــا
همســرش بــه یــک خانــة ویالیــی نقــل مــکان کــرد .لــوازم و اســباب زندگــی تــازه
ـر خیلــی از وسیلههایشــان راحــت
آنهــا دو برابــر شــده بــود و نیــاز داشــتند کــه از شـ ّ
شــوند ،از جملــه تختخــواب خیلــی بــزرگ خــود .دِرون وقتــی کــه در حــال شــروع
بــه کار «فریســایکل» بــود بــا خــود میپرســید« :تــا بــه حــال شــما تــاش
ـر یــک تشــک دســت دوم خــاص شــوید؟» خیلــی از خیریههــا
کردهایــد کــه از شـ ّ
تختخــواب را قبــول نمیکننــد و هیــچ یــک از دوســتان یــا همکارانــش نیــز بــه آن
نیــازی نداشــتند .بیــل ناامیــد از اینکــه راه آســانتری بــرای پیــدا کــردن جــا بــرای
اقالمــی کــه نمیخواهــد وجــود دارد و نیــز بیمیــل بــه اینکــه تختخــواب را بــه
مــکان انباشــت زبالههــا منتقــل کنــد ،فکــر کــرد کــه «چــرا مــن یــک فهرســت
گروهــی از ایمیلهــای گروهــی ســایت یاهــو درســت نکنــم و اقــام استفادهشــده
خــودم را آنجــا نگــذارم و آن را بــرای هــر کســی کــه میخواهــد بــه ایــن گــروه
بپونــدد بــاز نگــذارم؟» ایــن طــور بــود کــه «فریســایکل» متولــد شــد .تنهــا در ســه
ماه اول ،تعداد اعضای این گروه از هشت نفر به هشتصد نفر افزایش یافت.
امــروز بیــل تاییــد میکنــد کــه بســیار خوشــحال اســت کــه موسس ـهای ایــن
همــه گســترده شــده اســت« .فریســایکل» اکنــون یکــی از جنبشهــای مردمــی
بــا ســریعترین رشــد در جهــان اســت ،بــا بیــش از  7میلیــون عضــو در بیــش از 95
کشــور جهــان ،از اســترالیا گرفتــه تــا روســیه تــا ســنگاپور و آلمــان و حتــی جاهایــی
همچــون منطقــة فلســطین اشــغالی .در ســال « ،2007یاهــو» اصطــاح
«فریســایکل» را رتبهبنــدی کــرد و در رتبــه ســوم اصطالحــی زیس ـتمحیطی بــا
بیشــترین میــزان جســتجو در ایــن موتــور جســتجو در ســطح جهــان قــرار گرفــت.
تنهــا دو اصطــاح «گرمایــش جهانــی» و «بازیافــت» در رتبههــای باالتــر از
«فریســایکل» قــرار گرفتــه بودنــد .بــا ایــن حــال ،توفیــق آن فراتــر از مخاطبــان
«ســبز» رفــت .بیــل اکنــون بــه یکــی از شــخصیتهای محبــوب برنامههــای
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تلویزیونــی تبدیــل شــده و مجلــة «تایــم» او را در فهرســت « 50کارآفریــن تاثیرگذار
برتــر» قــرار داده اســت و مجلــة «پیپــل» نیــز فضایــی در میــان بقیــه ســلبریتیها
برای او باز کرده است.
 Freecycle.orgیــک محــل مجــازی اســت کــه مــردم میتواننــد هــر چیــزی را
در از آنجــا بردارنــد ،از قوطیهــای نصفمصرفشــده رنــگ تــا فــرش و کاناپههــای
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 وبســایت
اصلــی «فریســایکل» گروههایــی محلــی را شــکل میدهنــد (در فوریــه ،2010
بیــش از  4880گــروه محلــی در ایــن وبســایت وجــود داشــت) و بنابرایــن افــراد
مســافتهای طوالنـیای را بــرای اینکــه چیــزی را تحویــل بگیرنــد طــی نمیکننــد.
کاربــران از پیامهایــی کوتــاه اســتفاده میکننــد بــرای اینکــه آنچــه را کــه نیــاز
دارنــد توصیــف کننــد و چیزهایــی را کــه ممکــن اســت بــه دنبالــش باشــند بــرای
دیگــران توضیــح بدهنــد .مثــا در یکــی از گروههایــی کــه در نیویــورک تشــکیل
شــده و  2500عضــو هــم دارد ،مــواردی همچــون «یــک کابــل بلندتــر از  24فــوت»،
«فرغــون قدیمــی امــا ســالم» یــا یــک کیســه ســیمان بــرای تعمیــرات خانگــی»
درخواســت شــده اســت .بایــد گفــت کــه در طــول تاریــخ بشــر مبادلــه یــا اهــدای
کاال همیشــه وجــود داشــته و حــاال در عصــر اینترنــت ایــن کار خیلــی راحتتــر
میتواند انجام شود.
سقوط «هزینة معامله»

وقتــی از بیــل میپرســیم کــه چــه اقالمــی عمدتــا در «فریســایکل» فهرســت
میشــود ،توضیــح میدهــد کــه «چیــز خاصــی در آنجــا نیســت» امــا میتــوان
تقســیمبندی عظیمــی از «چیزهــای نامرســوم» (پیانوهــای قدیمــی ،کاناپــه و
تلویزیــون) «اقــام غیرعــادی» (آکواریــوم یــا چیزهــای مربــوط بــه حیوانــات) در
میــان اقالمــی کــه در ایــن موسســه اهــدا میشــود انجــام داد .در اقالمــی کــه در
ایــن موسســه فهرســت میشــوند ،حتــی چیزهایــی هســتند کــه بــرای محــل
انباشــت زبالــه همــه بهســختی قابلقبــول اســت و شــما بایــد هزینــهای هــم
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بدهیــد تــا آنهــا را از محــل زندگــی شــما جمــع کننــد و بــه جــای دیگــری ببرنــد.
هزینههــای معاملــه بــرای اینکــه آنهــا مصــرف میشــوند ،نــه اینکــه بــه زبالهدانــی
میرونــد ،میتوانــد بــاال باشــد .رونالــد کــوز ،اقتصــاددان و برنــدة جایــزة نوبــل ،در
کتــاب خــود بــه نــام «طبیعــت یــک شــرکت» اصطــاح «هزینــة معامله» را ســاخت
بــرای اینکــه آن را بــه هــر نــوع از مبادلــه یــا مشــارکت در بــازار نســبت دهــد .بــرای
مثــال ،اگــر شــما بــه ســوپرمارکت برویــد و مقــداری خواربــار بخریــد ،هزینههــای
شــما فقــط قیمــت آن خواربــار نیســت بلکــه انــرژی ،زمــان و تالشــی کــه بــرای
نوشــتن فهرســت مایحتــاج ،رفتــن بــه ســوپرمارکت ،جــای پــارک گشــتن ،انتخــاب
محصــوالت ،صبــر کــردن بــرای حســاب کــردن پــول آنهــا و تــوی کیســه کــردن
آنهــا و برگشــتن بــه خانــه هــم بایــد در هزینههــا محاســبه شــود« .هزینههــای»
کلی شما بیشتر از رقم دالرهایی روی فاکتور اجناس شما است.
در دوران پیــش از اینترنــت ،هزینههــای معاملــة گروههایــی 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 میرفــت .رســیدن شــما بــه کســی کــه خواســتهای داشــت
و شــما اقــام مــورد نیــاز او را داشــتید ،کار سرراســتی نبــود .شــما یــک آگهــی
کاغــذی درســت میکردیــد و آن را ایــن ور و آن ور یــا روی تابلــوی اعالنــات مغازههــا
یــا مکانهــای جمعــی میچســباندید و از دوســتان یــا همــکاران خــود میخواســتید
کــه اگــر بــه یــک میــز تحریــر نیــاز دارنــد ،بــه شــما مراجعــه کننــد؛ یــا اینکــه بــه
مــدارس یــا خیریههــای محلــی ســرمیزدید .شــانس رســیدن بــه نتیجــة خیلــی
پاییــن و در عیــن حــال ،زمــان و تالشــی کــه بــرای ایــن کار بــه صــرف میرســید
خیلــی زیــاد بــود و اصــا مقرونبهصرفــه بــه نظــر نمیآمــد .بهتریــن راهحــل ایــن
بــود کــه یــک ون اجــاره میکردیــد تــا آن میــز تحریــر را بــه مرکــز انباشــت زبالــه
انتقــال بدهیــد؛ درحالیکــه ممکــن بــود یــک فــرد دیگــر در جایــی باشــد کــه از میز
داشــتن میــز شــما خیلــی خرســند میشــد ،امــا چــون نمیتوانســت آن را پیــدا
کند ،میرفت و یکی مشابه آن میخرید.
مــا عــادت کردهایــم بــه اینکــه بــا زندگــی در عصــری کــه پیتــر کامینســکی بــه
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عنــوان «شــکلگیری گروهــی آســان بــه طــرزی احمقانــه» بــه آن اشــاره میکنــد،
بــه ایــن ســو و آن ســوی مرزهــای همیشــگی اجتماعــی بپریــم .او توضیــح میدهــد:
«شــکل دادن بــه یــک گــروه کار خیلــی ســادهای اســت کــه یــک گــروه ،یــک تیــم،
یــک بانــد ،یــک جمعیــت کــه خــود شــکل گرفتــه ،ایجــاد شــود .بــدون اینکــه
حتــی بــه آن فکــر کنیــم انجامــش میدهیــم .خــواه اینکــه بــا یــک «ارســال پاســخ
بــه همــه» در یــک ایمیــل ایــن کار انجــام شــود ،خــواه در یــک جامعــة مجــازی بــا
نوشــتن یــک نکتــه روی یــک تابلــوی اعالنــات مجــازی ،خــواه در یــک حــراج
جهانــی در وبســایت «ایبــی» ،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 قبــا صاحبــی داشــته از کســانی کــه آنهــا را دیگــر الزم ندارنــد،
بــرای کســانی یــا جاهایــی کــه آنهــا را الزم دارنــد .جابهجایــی کاالهایــی کــه
صاحبــش الزمشــان 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
بیگانــگان ،قــدرت ظرفیــت بالاســتفاده مانــدن ،اعتمــاد بــه داشــتههای عمومــی و
رسیدن به نقطه تعیینکننده و موثر از نظر تنوع خدمات یا کاال.
انطباق عرضه با تقاضا

مارتــی متــرو یــک فارغالتحصیــل کارشناســی ارشــد مدیریــت از دانشــگاه
آریزونــا اســت کــه بــرای شــرکت مشــاورة «بیــگ  »6کار میکــرد و  10ســال بــه
طــور تخصصــی در زمینــة ســاختن سیســتمهای فــنآوری بنگاهــی بــرای
شــرکتهایی کــه در فهرســت «فورچــون  »500قــرار داشــتند کار میکــرد .مارتــی
بنــا بــه ضرورتهــای کاری بایــد مــدام از جایــی بــه جــای دیگــر منتقــل میشــد.
بــا هــر جابهجایــی ،او تــاش میکــرد از خریــد جعبههــای جدیــد پرهیــز کنــد تــا
حــدی بــه ایــن خاطــر کــه از پرداخــت هزینههــای سرســامآور جلوگیــری کنــد؛ امــا
همچنیــن بــه اینکــه بــه حفــظ درختهــا کمــک کــرده باشــد .پیــدا کــردن
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جعبههــای استفادهشــده نیازمنــد صــرف چندیــن روز وقــت از او بــود تــا بتوانــد
آنهــا را از ســر کار خــود ،مغــازه خواربارفروشــی ،مغــازه فــروش نوشــیدنی ،دوســتان
و همســایگانش جمــع کنــد .بــا هــر جابهجایــی ،او از ایــن متعجــب میشــد کــه
جمع کردن جعبههای مورد نیاز او چقدر زیاد زمان الزم دارد.
در اوایــل ســال  ،2002بعــد از پانزدهمیــن جابهجایــی ،یــک فرصت کسـبوکار
بــه ذهــن او خطــور کــرد .او بــه خاطــر مـیآورد کــه از خــود پرســید« :چــرا جــای
واحــدی نیســت کــه مــا بتوانیــم همــة ایــن جعبههــای اضافــی را از آنجــا تهیــه
کنیــم؟» متــرو بــا پیشزمینــهای کــه در زنجیــرة عرضــه داشــت ،بــا کمــی
اســتفاده از فــنآوری و کمــی بازاریابــی دریافــت کــه «مــا میتوانســتیم همــة
افــراد را کنــار هــم جمــع کنیــم و جعبههــا را بــا قیمتهــای ارزان بگیریــم و آنهــا
را بــا قیمتــی ارزان بفروشــیم ».متــرو همچنیــن فکــر کــرد کــه «اگــر راهــی آســان
بــرای ارســال جعبههــا وجــود داشــته باشــد ،بیشــتر مــا ایــن کار را خواهیــم
کــرد» .وقتــی کــه متــرو روی فکــرش عمیقتــر شــد ،کشــف کــرد کــه  42میلیــون
نفــر هــر ســال فقــط در ایــاالت متحــده جابهجــا میشــوند .جعبههایــی کــه
بــرای جابهجایــی نیــاز بــود ،در مقایســه بــا ارزش  120میلیــارد دالر صنعــت مقــوا
در سرتاســر جهــان کــه هــر روز بــه ســوی کسـبوکارها و خردهفروشهــا ســرازیر
میشــود هیــچ چیــزی نیســت .او همچنیــن شــوکه شــد وقتــی کــه کشــف کــرد
بازیافــت مقــوا یــک جورهایــی یــک نــوع نامگــذاری غلــط بــه حســاب میآیــد.
در بســیاری از مــوارد ،جعبههــای مصرفشــدهای کــه آمریکاییهــا بازشــان
کردهانــد ،بــه چیــن فرســتاده میشــوند؛ جایــی کــه مقــوا بــه شــکل پالــپ
درمیآیــد تــا جعبههــای بیشــتری ســاخته شــود کــه در ارســال تلویزیــون،
گوشــیهای تلفــن همــراه و دیگــر کاالهــا بــه ایــاالت متحــده و اروپــا بــه کار
م ـیرود .در ایــاالت متحــده ،آن جعبههایــی کــه بــه چیــن فرســتاده نمیشــوند،
اغلــب ســر از محلهــای انباشــت زبالــه ســردرمیآورند .امــا بــدون در نظــر
گرفتن این مسائل ،میلیونها جعبه مقوایی فقط یک بار مصرف میشوند.
در اواخــر ســال  ،2002متــرو در یــک انبــار کوچکــی در لــس آنجلــس
وبســایت  UsedCardboardBoxes.comرا راهانــدازی کــرد .در عــرض یــک ســال،
فضــای آن انبــار بــه انــدازهای بــزرگ نبــود کــه بتوانــد کفــاف جــای جعبههــای
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ورودی و خروجــی را بدهــد .تــا ســال  ،2006بــا حمایــت ســرمایهگذاری
ریســکپذیر ،متــرو هشــت مرکــز توزیــع دیگــر در سرتاســر ایــاالت متحــده و
کانــادا افتتــاح کــرد و قــادر بــود بــه هــر نشــانی مســکونی در قــارة آمریــکا شــمالی
خدمات برساند.
امــروز  UsedCardboardBoxes.comجعبههــا را از دســت شــرکتهای بزرگــی
کــه در عرصــة ملــی فعالیــت میکننــد نجــات میدهــد .هــر جعبــه از نظــر اینکــه
پــاره اســت ،کثیــف و خاکــی اســت یــا ناقــص اســت کنتــرل میشــود و ســپس
در بســتههای جابهجایــی قــرار میگیــرد .بســته «پــک رت» کــه از  68جعبــه
تشــکیل شــده ،بــه اضافــه  3ماژیــک 3 ،کاتــر جعبــه ،مــواد بســتهبندی و شــش
برچســب بــه هزینــه  161دالر ارائــه میشــود کــه شــامل هزینــه حملونقــل
هــم اســت .متــرو قبــول دارد کــه او کارآفرینــی اســت کــه میخواهــد پــول
ی شــرکتش نیــز افتخــار
دربیــاورد امــا او همچنیــن بــه تاثیــر زیســتمحیط 
میکنــد« .مــا اکنــون میلیونهــا جعبــه را هــر ســال دوبــاره میفروشــیم .هــر
جعبــه استفادهشــده کــه مــا میفروشــیم ،جایگزیــن نیــاز بــرای جعبــهای
میشــود کــه بایــد ســاخته میشــد ».ایــن شــرکت همچنیــن خدماتــی رایــگان
نیــز ارائــه میکنــد کــه بــرای کســانی مناســب اســت کــه جعبههایــی دارنــد کــه
میخواهند آنها را بدهند و در شهر دیگری آنها را تحویل بگیرند.
ایــن مثــال ســاده ظرفیــت شــبکههای اجتماعــی را بــه تصویــر میکشــد
بــرای انطبــاق عرضــه و تقاضــا از طریــق یــک همزمانــی تقریبــا بیوقفــه از انبــوه
خواســتهها یــا نیازهــا کــه در آن ،هــر دو طــرف عرضــه و تقاضــا همیشــه جلوتــر
میرونــد و بــه آنهــا افــزوده میشــود .پیونــد افــراد بــا انگیزههــای متمایــز کــه
حاصــل ایــن وضعیــت اســت ،بــه معنــی یــک بــازار درخشــان و عالــی اســت .مثــل
دیگــر شــکلهای مصــرف اشــتراکی ،برخــی از مــردم از ایــن سیســتم بــرای
دالیــل «ســبز» خــود یــا دالیلــی خــارج از حیطههــای ســخاوتمندانه اســتفاده
میکننــد و همچنیــن تعــداد زیــادی از مــردم هــم هســتند کــه از ایــن بازارهــا
بــرای نفــع شــخصی بهــره میگیرنــد ،چــه آن نفــع پــول درآوردن باشــد چــه
صرفهجویی در پول.
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نامصرف

مزیــت محیطزیســتی آشــکار بازارهــای بازتوزیــع کاالهــا ایــن اســت کــه آنهــا
چرخــه مصــرف چیزهــا را حفــظ میکننــد ،اســتفاده از آنهــا بــه بیشــترین حــد
میرســانند و طــول عمــر هــر قلــم کاال را افزایــش میدهنــد .تخمیــن زده میشــود
کــه هــر روز از طریــق «فــری ســایکل» تعــداد حیــرتآور  24هــزار قلــم کاال (در
حــدود  700تــن از چیزهایــی کــه خــارج از محلهــای نگهــداری زبالــه قــرار
میگیرنــد) واگــذار میشــود .امــا مســئله مهمتــر ایــن اســت کــه بازتوزیــع کاالهــا،
میــزان اتــاف مــواد اولیــه و انتشــار کربــن را کــه همــراه بــا تولیــد جدیــد انجــام
میشــود کاهــش میدهــد .حتــی اگــر الزم باشــد کاالهایــی کــه دوبــاره مــورد
اســتفاده قــرار میگیرنــد بــه جــای دیگــری ارســال شــوند یــا بــا ماشــین تحویــل
گرفتــه شــوند ،تاثیــر زیس ـتمحیطی منفــی کمتــری میگذارنــد نســبت بــه مــواد
و حملونقلــی کــه در تولیــد هــر محصــول جدیــد مــورد نیــاز اســت یــا در حمــل
اقــام بهدردنخــور آنهــا محلهــای انباشــت زبالــه الزم اســت .ویلیــام مکدانــو،
یکــی از دو نویســنده کتــاب «از گهــواره تــا گهــواره» ،محاســبه کــرده کــه یــک
محصــول دارای تنهــا  5درصــد مــواد خامــی اســت کــه در تولیــد آن بــه کار رفتــه
اســت .و یکــی از اندیشــمندان زیسـتمحیطی ،پــل هاوکــن ،تخمیــن زده اســت کــه
بــرای هــر  45کیلوگــرم محصولــی کــه ســاخته میشــود ،هــزار و  451کیلوگــرم
زبالــه تولیــد میشــود ،یعنــی نســبت تولیــد خــود محصــول بــه تولیــد زبالــه آن 32
بــه  1اســت .اگــر شــما یــک کاناپــة قدیمــی را بــه کســی واگــذار کنیــد ،نــه تنهــا از
فرســتادن تقریبــا  45کیلوگــرم مــواد ب ـیارزش بــه محلهــای انباشــت زبالــه کــم
میکنیــد بلکــه همچنیــن از اتــاف هــزار و  451کیلوگــرم زبالــه کــه بــرای ســاختن
یــک کاناپــه جدیــد اتفــاق میافتــد هــم جلوگیــری میکنیــد .آژانــس حفاظــت از
محیطزیســت آمریــکا تخمیــن زده اســت کــه  98درصــد همــة زبالههــا صنعتــی
هســتند (و درصــد زیــادی از آنهــا در تولیــد محصــوالت جدیــد درســت میشــوند)
و تنهــا  2درصــد آنهــا زبالههــای خانگیانــد .بــه همــان انــدازه کــه مــا کاغذهــا،
بطریهــا و پالســتیکهای خــود را بازیافــت میکنیــم ،بــرای کمــک بــه جلوگیــری
از تولیــد زبالــه یــک روش خــوب دیگــر ایــن اســت کــه کمتــر چیزهــای جدیــد
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.
همانطــور کــه دِرون بیــل ،بنیانگــذاری «فــری ســایکل» ،توضیــح میدهــد« ،بــر
خــاف چیــزی کنــار جــدول خیابــان ،جایــی کــه اشــیا بــه ســرعت ناپدیــد
میشــوند ،شــما واقعــا کســی را کــه جنسهــای شــما را تحویــل میگیــرد
میبینیــد .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 میآیــد چیــزی را کــه نیــاز داشــته تحویــل بگیــرد،
چهرهبهچهــره مالقــات میکنیــد ».وقتــی کــه بیــل یــک دســتگاه کبابپــز از
خانــوادهای تحویــل گرفــت کــه بــه طــور اتفاقــی در ردیــف روبـهروی خانــة او زندگی
میکردنــد ،آن خانــواده بــه او چنــد تــا تخممــرغ تــازه دادنــد .ایــن خانــواده چنــد
تــا مــرغ نگــه میداشــتند و آن هفتــه بــه جــای اینکــه تخممرغهایشــان را دور
بزیزنــد ،آنهــا را بــه مــن دادنــد .از طریــق ایــن تعامــات ،ثــروت بیــن افــراد،
همســایهها و غریبههــا بــه وجــود میآیــد کــه همــان ســرمایة اجتماعــی اســت .و
بــر خــاف دیگــر شــکلهای ســرمایه کــه میــزان آنهــا بــه ابرمصــرف ارتبــاط دارد،
مثــل پــول یــا مــواد کــه بعــد از اســتفاده شــدن بــه اتمــام میرســند ،ســرمایة
اجتماع ـیای کــه بــا «فــری ســایکل» بــه وجــود میآمــد هــر بــار کــه چیــزی بــه
کســی واگــذار میشــد تولیــد میشــد؛ هــر چیــزی میتوانســت ایــن ســرمایة
اجتماعــی را تولیــد کنــد ،از دادن لــوازم دانشآمــوزی بــه خانوادههایــی کــه توانایــی
تامیــن هزینههــای مدرســه را نداشــتند گرفتــه تــا لوازمــی کــه یــک باشــگاه ورزشــی
دیگــر نیــازی نداشــت و آنهــا بــه افــراد ســالمندی مـیداد کــه بــه ویلچــر یــا واکــر
نیاز داشتند.
یکــی از بهیادماندنیتریــن حکایتهایــی کــه بیــل بــرای مــا تعریــف کــرد،
مربــوط بــه یــک زن صدســاله بــه نــام ولــدون ایربــی بــود کــه در منطقــة تاکســون
بــا همســرش ،جکــی ،زندگــی میکــرد .ولــدون قبــل از اینکــه بازنشســته شــود،
تمــام عمــر خــود را در کار تعمیــر ماشــینآالتی بــود و در مقــام سرپرســت
مکانیکهــا در یــک کارخانــة فِـ ِرزکاری محلــی در منطقــة پیمــا مایــن کار میکــرد.
جکــی توضیــح میدهــد« :او از وقتــی کــه یــک پســربچه بــود یــک مکانیــک بــوده
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اســت ».وقتــی کــه ولــدون چیزهایــی دربــارة «فــری ســایکل» در ســال 2005
(زمانــی کــه  92ســاله بــود) شــنید ،در جســتجوی راههایــی بــود کــه بتوانــد بــه
جامعــه خــودش بــاز گــردد .او دریافــت کــه میتوانــد دوچرخههــای قدیمــی را
جمــع کنــد ،آنهــا را تعمیــر کنــد و بعــد بدهدشــان بــه خانوادههــای اهــل محــل.
ولــدون میگویــد« :بســیاری از دوچرخههایــی کــه در گوشــهو کنــار رهــا شــده
بودنــد و دیگــر از آنهــا اســتفاده نمیشــد ،فقــط نیــاز بــه کمــی روغــنکاری و
تمیــزکاری داشــتند و آن وقــت آمــاده بودنــد کــه دوبــاره از آنهــا اســتفاده شــود ».بــا
ایــن حــال ،کار ولــدون وقتــی کــه دوچرخههــا را تحویــل خانوادههــا م ـیداد تمــام
نمیشــد .او بــه کســانی کــه دوچرخههــا را میبردنــد میگفــت کــه اگــر پنچــر
شدند یا نیاز به تعمیر جدیتری داشتند آنها را پس بیاورند.
من به تو کمک میکنم ،فرد دیگری به من

مردمشناســان و جامعهشناســان اقتصــادی دهههــا زمــان صــرف آزمایــش ایــن
اصــل کردنــد کــه مــردم در برابــر کارهــای مثبــت دیگرآنچــه واکنــش مثبتــی نشــان
میدهنــد .آنهــا بــه ایــن اتفــاق تحــت عنــوان «رابطــه متقابــل مســتقیم» اشــاره
میکردنــد .ریش ـههای ایــن اصطــاح مســلما بــه کنــش و واکنــش بیــن افــراد بــاز
میگــردد .عبــارت شناختهشــده «تــو پشــت مــرا میخارانــی و مــن پشــت تــو را
خواهــم خارانــد» ممکــن اســت لحنــی خودپســندانه داشــته باشــد .اصطــاح دیگــر،
«کاری در حــق دیگــران بکــن چراکــه آنهــا در حــق تــو کاری میکننــد» لحنــی
ایدهآلیســتیتر دارد .امــا هــر دو اصطــاح حــاوی ایــن اعتقــاد اســت کــه انســانها
دارای یــک رابطــه متقابــل ذاتــی در قبــال مقابلــه بــه مثــل هســتند .مــا دریافتهایــم
کــه در بلندمــدت ایــن کار در جهــت نفــع شــخصی مــا نیــز اســت .روبــرت چیالدینی
توضیــح میدهــد« :قاعــدة معاملــه بــه مثــل ،بــه یــک فــرد اجــازه میدهــد کــه
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 ،تعامــات و مبادالتــی را امکانپذیــر میســازد کــه
ادامــه پیــدا میکننــد و ســود آنهــا در نهایــت بــه جامعــه میرســد ».ســاده اســت
دیــدن اینکــه چطــور تعــاون و همــکاری صــورت میگیــرد در زمانهایــی کــه نقــل
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و انتقــال پــول بیــن خویشــاوندان ،همســایگان یــا اعضــای یــک جامعــة روســتایی
کوچــک صــورت میگیــرد یــا زمانــی کــه مبادلــة چهرهبهچهــره انجــام میشــود
یــا وقتــی کــه مــردم خیلــی ســاده تعامــات خــود را بــا یکدیگــر حفــظ میکننــد.
امــا چــه اتفاقــی در جوامعــی میافتــد کــه دادن و گرفتــن کاالهــا در آن جاهــا بیــن
افــرادی انجــام میشــود کــه همدیگــر را نمیشناســند و از نظــر جغرافیایــی از
یکدیگر دور هستند؟
در شــبکههای اجتماعــی ،مقابلــه بــه مثــل بــه صــورت غیرمســتقیم درمیآیــد
(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
بــه مــن کمــک کنــی» .اکنــون پویایــی همــکاری و تعــاون بیــن افــراد بــه ایــن
صــورت درآمــده اســت« :مــن بــه تــو کمــک خواهــم کــرد ،فــرد دیگــری بــه مــن
کمــک میکنــد ».طــی آخریــن مراحــل نوشــتن ایــن کتــاب ،حســاب کاربــری
توییتــر راچــل هــک شــد .در نیمههــای یــک شــب ،هــزاران پیغام ناخواســته (اســپم)
بــرای دنبالکننــدگان او فرســتاده شــده بــود کــه میگفــت« :هــی ،مــن وزن کــم
کــردهام و فکــر میکنــم خیلــی محشــر اســت  ...مــن ایــن کار را بــا رژیــم الغــری
میوههــای نخــل آســای انجــام دادم کــه در ایــن لینــک میتوانیــد ببنیــد»... :
وقتــی او بیــدار شــد و امیــل خــود را باز کــرد ،از بیــش از  25نفــر از دنبالکنندگانش
پیغــام دریافــت کــرده بــود« :راچــل ،اگــر کســی بــه تــو هشــدار نــداده ،مــن بــه تــو
میگویــم کــه مشــکوکم کــه توییتــرت هــک شــده باشــد ».و «تــو معمــوال
لینکهــای مفیــد و مطالــب بــا بینــش بــاال میفرســتادی امــا مــن یــک پیغــام
گرفتــم دربــارة رژیــم نخــل آســای .فکــر میکنــم هــک شــدهای ».وقتــی راچــل بــا
توییتــر تمــاس گرفــت ،خیلــی ذوق کــرد از اینکــه دریافــت افــراد زیــادی از جامعــه
توییتــر او همــان موقــع بــه توییتــر دربــارة آن مســئله هشــدار داده بودنــد و ایــن
مســئله اصــاح شــده بــود و همــة ایــن اتفاقــات زمانــی رخ داده بــود کــه او در خواب
بــه ســر میبــرد .وقتــی از او خواســته شــد کــه فرمــی را پــر کنــد کــه گــزارش
مــیداد چــه اتفاقــی افتــاده تــا بــه دیگرانــی کــه در آینــده هــک خواهنــد شــد
کمکــی شــود ،توییتــر بــر اســاس همیــن گزارشهــا شــروع کــرد بــه کاربرانــش
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 میکنــد 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 میکنــد؛ یعنــی جایــی کــه در آن افــراد
کاالهــا و خدمــات خــود را عرضــه میکننــد ،بــدون انتظــار روشــنی کــه فــورا یــا در
آینــده پــاداش آن را دریافــت کننــد .ایــن مــدل در «فــری ســایکل» بــه کار گرفتــه
شــده اســت .اقــام یــا جعبههایــی کــه خواهــان ندارنــد واگــذار میشــوند ،بــدون
هیــچ توافــق نوشتهشــدهای؛ امــا بــا ایــن درک روشــن کــه گیرنــدگان کاالهــا شــاید
یــک روز بخواهنــد چیــزی را کــه آنهــا میخواهنــد برایشــان ارســال کننــد .از
بســیاری جهــات« ،فــری ســایکل» از همــان انگیزههایــی اســتفاده میکنــد کــه
شــبکههای منبــع بــازی مثــل «توییتــر» یــا «فلیکــر» از آن کمــک میگیرنــد؛
اینهــا وبســایتهایی هســتند کــه بــه افــراد اجــازه میدهنــد عکسهــای شــما را
دانلــود کننــد و برعکــس ،شــما هــم عکسهــای آنهــا را دانلــود کنیــد .ایــن
سیســتمها نیــاز بــه نــوع جدیــدی از اعتمــاد و ارتبــاط متقابــل دارد؛ یــک پویایــی
رفتــاری کــه بــه اشــتراک گذاشــتن ،همــکاری و عمــل اشــتراکی ،صداقــت،
اجتماعپذیری و وفاداری را استحکام میبخشد.
خود را کنار نگه داشتن

بــه همــان ترتیــب کــه کاالهــای بهاشتراکگذاشتهشــده مثــل اطالعــات،
دانــش و تولیــدات رســانهای بیشازپیــش تبدیــل بــه محصــوالت اشــتراکی شــدهاند،
اســتفادة مجــدد یــا اهــدای چیزهــا بــه ابــزاری بــرای شــکلگیری اعتمــاد بیــن
غریبههــا 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 ،میتوانیــد 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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«تایــم» بــه او لقــب «خدایــگان اینترنــت محلــی» داده اســت ،یعنــی کریــگ
نیومارک و بنیانگذار وبسایت «کریگلیست».
همانطــور کــه اغلــب مــردم میداننــد« ،کریگلیســت» اساســا یــک بــازار
اجتماعــی اســت کــه بــه ارائــه خدمــات روزمــره دربــارة نیازهــای مــردم اختصــاص
داده شــده اســت  -خــواه ایــن نیازهــا جســتجوی مبلمــان باشــد ،خــواه جســتجوی
یــک شــغل ،یــک آپارتمــان ،یــک پرســتار بچــه یــا یــک حیــوان خانگــی باشــد.
«کریگلیســت» فراتــر از خصوصیــات اجتماع ـیاش کــه شــامل «بحــث کــردن در
میزگردهــای مجــازی»« ،گــم کــردن و پیــدا کــردن» و «پســت نوشــتن دربــارة
شــغلهای مــورد نیــاز» اســت ،ایــن وبســایت مثــل «فریســایکل» کار میکنــد؛
یعنــی جایــی اســت کــه اعضــا «مراکــز» محلــی را شــکل میدهنــد و نیازهــای خــود
یــا آنچــه را کــه میخواهنــد بفروشــند یــا واگــذار کننــد مینویســند .امــا اختــاف
اساســی «کریگلیســت» بــا «فــری ســایکل» ایــن اســت کــه افــراد بــه طــور کلــی
بــرای اینکــه چیزهایشــان را روی وبســایت قــرار بدهنــد بایــد پــول بپردازنــد و
معموال این کار رایگان نیست.
نیومــارک درســت مثــل بیــل ،یکــی از پرطرفدارتریــن وبســایتهای اینترنتــی
را تقریبــا بــه طــور اتفاقــی ســاخته اســت .او ایــن کار را در ســال  1995بــا فرســتادن
یــک فهرســت بــه دوســتان و همکارانــش از برنامههــای هنــری و فــنآوری در
سانفرانسیســکو شــروع کــرد .بهتدریــج ایــن فهرســت بــه جامعــة بزرگتــری
گســترش یافــت .نیومــارک میگویــد« :مــردم شــروع بــه فرســتان چیزهــای بیشــتر
و بیشــتری بــه مــن کردنــد ،مثــل فهرســتی از مشــاغل ،چیزهایــی بــرای فــروش و
آپارتمانهایــی بــرای اجــاره تــا بــه فهرســت اضافــه کنــم و افــراد بیشــتر و بیشــتری
از مــن خواســتند کــه مــواردی را بــه فهرســت بیفزایــم ».در عــرض دو ســال ،او
هــزاران خواننــده پیــدا کــرد کــه بیشــتر آنهــا کســانی بودنــد کــه نمیشناختشــان.
از آن موقــع ،ایــن وبســایت رشــد کــرده اســت تــا جایــی کــه بــه محبوبتریــن
وبســایت طبقهبنــدی آگهیهــا در جهــان بــا بیــش از هفتصــد وبســایت محلــی
در هفتــاد کشــور ،از رومانــی و کنیــا تــا کانــادا ،تبدیــل شــده اســت .ایــن وبســایت
فقــط در ایــاالت متحــده هــر مــاه  47میلیــون کاربــر دارد کــه تقریبــا یکپنجــم
جمعیــت بزرگســال ایــن کشــور اســت .ایــن وبســایت از کل جهــان تقریبــا 20
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میلیــارد صفحــه آگهــی هــر ســال دریافــت میکنــد کــه آن را بــه هفتمیــن
وبســایت پربیننــده در اینترنــت تبدیــل کــرده اســت .نیومــارک مشــاهده کــرده
اســت کــه «همــة ایــن اتفاقــات بــدون دخالــت مــن رخ داده و وقتــی میدیــدم کــه
چــه چیــزی اتفــاق میافتــاد ،در بیشــتر مــوارد درمییافتــم کاری کــه میکــردم
ایــن بــود کــه فقــط خــودم را کنــار نگــه دارم» .جــف جارویــس ،نویســندة کتــاب
«گــوگل چــه کاری میکنــد؟» بــه ایــن اســتراتژی تحــت عنــوان «خــود را کنــار
نگــه داشــتن» و «قانــون کریــگ» اشــاره میکنــد .همانطــور کــه نیومــارک بــرای
جارویــس توضیــح داده اســت« ،اگــر شــما پلتفرمــی را بــرای مــردم بنویســید کــه
خیلــی عالــی باشــد و آنهــا بخواهنــد از آن اســتفاده کننــد ،بدتریــن کاری کــه
میتوانیــد انجــام بدهیــد ایــن اســت کــه خودتــان را وســط بیندازیــد و خودتــان را
در مســیری قــرار دهیــد کــه مــردم میخواهنــد از آن طریــق کارشــان را انجــام
دهند».
هــم بیــل و هــم نیومــارک ،گذشــته از تعریــف برخــی قوانیــن پای ـهای و مهــم،
کنتــرل و تصمیمگیــری را در اختیــار اعضــا قــرار دادهانــد .در وبســایت
«کریگلیســت» ایــن قاعــده بــه ســادگی اینگونــه اســت کــه «طــوری بــا مــردم
رفتــار کنــد کــه دوســت داری بــا تــو رفتــار شــود» .گروههــای «فــری ســایکل» در
سرتاســر جهــان بــه ایــن قاعــده پیونــد خوردهانــد« :آن را رایــگان ،قانونــی و مناســب
بــرای همــة ســنین حفــظ کــن ».گذشــته از ایــن ،گروههــای محلــی ناظــران خــود
را بــرای حــل مســایلی کــه ممکــن اســت پدیــد بیایــد و بــرای خودنظارتــی جامعــه
طراحــی کردهانــد .البتــه درصــد کمــی از افــراد بــا اســم و نوشــتن پیامهــای غلــط
در سیســتم تقلــب میکننــد .خــود نیومــارک میــزان زیــادی از وقــت خــود را بــه
پیــدا کــردن «آدمهــای بــد» و بیــرون کــردن آنهــا اختصــاص میدهــد .او خیلــی زود
یــک سیســتم نشــانهگذاری را ارائــه کــرد کــه دههــا هــزار نفــر از کاربــران
میتوانســتند اســپمها یــا پیامهــای ناشایســت را مشــخص کننــد .نیومــارک و
باکمســتر ،مدیرعامــل کنونــی شــرکت ،بــه جــای اینکــه بــرای آدمهــای تخس
جیــم َ
ایمیلهــای تهدیدکننــده بفرســتند ،روشــی را ارائــه کردهانــد کــه در آن از هایکــو،
شــکلی از شــعرهای کوتــاه ژاپنــی ،مربــوط اســت .اگــر شــما ســعی کنیــد دوبــاره یــا
س ـهباره یــک پیــام را روی وبســایت بفرســتید ،پیامــی مثــل ایــن ممکــن اســت
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دریافــت کنیــد« :یــک ورقــه نــازک نعنــا کــه قبــل از آن ارســال شــده بــود بــه نظــر
میرسد کافی است ،با تشکر».
بــا در نظــر گرفتــن انــدازه و تنــوع مبادالتــی کــه درون ایــن شــبکهها اتفــاق
میافتــد ،نمونههایــی از کالهبــرداری یــا رفتــار نادرســت بــه طــور چشــمگیری
نابهنجــار بــه نظــر میرســد .اُری برافمــن و راد بکســتورم در کتــاب «ســتاره دریایــی
و عنکبــوت» از «قــدرت بــدون توقــف ســازمانهای بــدون رهبــر» مینویســند و
میگوینــد کــه «اعضــای کریگلیســت احســاس میکننــد کــه ایــن وبســایت
یــک جامعــه اســت و تمایــل دارنــد نســبت بــه کســی کــه در خیابــان میبیننــد،
بیشــتر بــه یــک کاربــر کریگلیســتی همتــای خــود اطمینــان بیشــتری داشــته
باشــند .اعضــا یکدیگــر را بهتریــن آدمهــا در نظــر میگیرنــد و عمومــا در عــوض
ایــن نــگاه ،بــا آنهــا نیــز از ســوی دیگــران همینطــور برخــورد میشــود ».هــم بیــل
و هــم نیومــارک دارای طــرز فکــری انقالبــی بودنــد وقتــی از همــان ابتــدا بــه کاربران
خــود در مقــام اعضایــی دارای روابــط متقابــل یــا جامعــهای از ذینفعــان نــگاه
میکردند ،نه مصرفکنندگان منزوی.
اهرم درونی به سوی انصاف

هــر ثانیــه از هــر روز ،در بــازاری کــه شــبیه بــه بــازار نســل پدربزرگهــای مــا
یبِــی ،خریــداران و فروشــندگان کاالهایــی بــه ارزش  2هــزار دالر را معاملــه
اســت ،ا 
میکننــد کــه بیشــتر آنهــا مســتعمل ،تعمیرشــده یــا کهنــه و فکســنی هســتند .هــر
دقیقــه ،در «ایبــی موتــورز» یــک وســیلة نقلیــة دســتدوم دستبهدســت
میشــود ،بــدون اینکــه حتــی بــرای آزمایــش رانندگــی در اختیــار افــراد قــرار
بگیــرد .همــة ایــن اتفاقــات بیــن افــراد کامــا غریبــه رخ میدهــد ،بــدون اینکــه
تضمینــی وجــود داشــته باشــد کــه کاالهایــی کــه برایشــان پــول میدهنــد را حتــی
تحویــل بگیرنــد؛ وضعیتــی کــه در یــک موقعیــت عــادی انتظــار میرفــت کــه رخ
بدهــد .و بــا ایــن حــال ،بیشــتر خریــداران آنچــه را کــه برایــش پــول پرداخــت
میکننــد تحویــل میگیرند .کریســتوف اولهــاس در مقالـهای در مجلة «ســاینتیفیک
امریکــن ماینــد» مینویســد« :بــرای برخــی اقتصاددانــان ایــن یــک معجــره بینابینــی
اســت چــون ایــن طــور در نظــر گرفتــه میشــود کــه یــک فــرد اقتصــادی یــک
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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».
در فروشــگاههای ســنتی ،قبــل از اینکــه مــا چیــز جدیــدی را بخریــم ،دســت
بــه امتحــان جنــس میزنیــم .خــواه ایــن جنــس میــوه باشــد کــه آن را در
برمیداریــم و فشــار میدهیــم و برچســبها را ارزیابــی میکننــد ،خــواه یــک
پارچــه باشــد کــه آن را لمــس میکنیــم .ایــن امتحــان کردنهــا بــه مــا اجــازه
میدهــد کــه میــزان مطلبوبیــت یــک محصــول را تعییــن کنیــم و بعــد تصمیــم بــه
خریــد بگیریــم .مــا همچنیــن صرفــا بــا ورود بــه یــک فروشــگاه واقعــی ،میتوانیــم
شــاخصهای خوبــی را بــرای میــزان اعتبــار و کیفیــت محصوالتــی کــه در یــک
فروشــگاه فروختــه میشــوند تعییــن کنیــم و دریابیــم کــه اجنــاس داخــل آن
فروشــگاه چقــدر مناســب هســتند .حتــی در بازارهــای «از ُمــد افتــاده» اجنــاس
دســتدوم مثــل آنهایــی کــه در حیــاط خانههــا برگــزار میشــوند یــا در بــازار
کهنهفروشهــا ،مــا میتوانیــم یــک فروشــنده را ببینیــم ،در چشــمانش نــگاه کنیــم
و بپرســیم کــه یــک جنــس «کار میکنــد؟» یــا «چقــدر اســت کــه آن را داری؟»
یــا «چــرا میخواهــی بفروشــیاش؟» و اگــر تصمیــم گرفتیــد کــه آن را بخریــد،
معمــوال عمــل دادن پــول بــه فروشــنده و برگشــتن بــا کاال همزمــان خواهــد بــود .در
بازارهــای آنالیــن مثــل «ایبــی» کــه اجنــاس دســتدوم میفروشــند ،ایــن
«ابزارهــای تعیینکننــدة اعتبــار» وجــود نــدارد .شــما نمیتوانیــد 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
یــک هویــت بدنــام را و فراتــر از همــة ایــن ســایههای شــک کــه روی معاملــه
افتــاده ،شــما پــول را میدهیــد بــدون ایــن تضمیــن کــه کاالهــای شــما ارســال
خواهــد شــد .چطــور مــن بدانــم کــه شــما یــک جواهر بــا برنــد «تیفانــی» را درســت
در روز ولنتایــن ارســال میکنیــد؟ هنــوز حتــی اگــر شــما فقــط ارزش ایــن نــوع
تجــارت را در نظــر بگیریــد ( 100میلیــارد دالر طــی  10ســال) ،میبینیــد کــه
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ایبــی از قاعــدهای پیــروی میکنــد کــه ریچــارد زکهاســزر ،اســتاد اقتصــاد سیاســی
دانشــگاه هــاروارد ،بــرای آن اصطــاح «قانــون یپــروم» را ســاخته اســت« :برخــی
اوقــات سیســتمهایی کــه نبایــد کار کننــد ،کار میکننــد( ».ایــن قاعــده برعکــس
قانــون مشــهور مورفــی اســت کــه میگویــد «هــر چیــزی کــه بتوانــد خــراب شــود،
خــراب میشــود» ).چطــور یــک سیســتمی کــه بــرای کاالهــای مســتعمل درســت
شــده و از فاصلــة دور غریبههــا را بــرای معاملــه بــه هــم وصــل میکنــد ،ایــن طــور
خوب کار میکند؟
دهههــا اقتصاددانــان رفتــاری از خــود میپرســیدند آیــا احســاس مــا از انصــاف
بــه همــان انــدازه جزئــی از طبیعــت انســانی مــا اســت کــه احســاس مــا از رقابــت
اســت .پاســخ بــه ایــن ســئوال بــرای بازارهــای بازتوزیــع بســیار حیاتــی اســت.
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
میکنــد .یــک بــازی کالســیک ایــن رفتــار را آزمایــش کــرده اســت و اقتصاددانــان
تــاش میکننــد بــا اســتفاده از آن بفهمنــد کــه چطــور وقتــی کــه دو نفــر بــا هــم
معاملــه میکننــد ،در میــان آنهــا انصــاف و نبــود تقلــب نقــش بــازی میکنــد .در
ایــن بــازی کالســیک ،بازیکــن الــف کــه بــه طــور تصادفــی انتخــاب میشــود ،بــه
عنــوان پیشــنهاددهنده در نظــر گرفتــه میشــود .او چنــد یــک دالری در دســت
خــود دارد (مبلــغ کل پولهــا مهــم نیســت) .کار پیشــنهاددهنده ایــن اســت کــه
تصمیــم بگیــرد چطــور  10دالر بــه ارقــام کمتــر خــرد شــود و آن را بــه نفــر دیگــر
عرضــه کنــد .هیــچ مکالمــه یــا چانهزنــی 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  1980ایــن بــازی را انجــام داد ،پیشبینی
میکــرد کــه پیشــنهاددهنده همیشــه کمتریــن میــزان ممکــن را پیشــنهاد کنــد -
در ایــن مــورد یــک دالر  -و پاســخگو نیــز همیشــه پیشــنهاد طــرف مقابــل را
بپذیــرد .چــرا؟ بازیکــن الــف کنتــرل پولهــا را در دســت داشــت و میخواســت
کمتریــن پــول را از دســت بدهــد و بنابرایــن  9دالر را بــرای خــود نگــه میداشــت.
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پاســخگو نیــز اگــر یــک دالر نصیبــش میشــد از هیــچ بهتــر بــود .ایــن بــازی در
سرتاســر دنیــا بــازی شــد ،از فرانســه تــا تایــوان .میــزان همــکاری و رفتارهــا در
مقابــل مبالــغ پیشــنهادی متفــاوت بــود امــا محققــان دو نتیجــة ثابــت را مشــاهده
کردنــد .اوال ،وقتــی کــه مبالــغ کــم بــه پاســخگو پیشــنهاد میشــد او آن را
غیرمنصفانــه میخوانــد و همــواره آن را رد میکــرد .مــردم معمــوال مبالــغ کــم
پــول را رد میکننــد و اصــا ایــن طــور فکــر نمیکننــد کــه کــم بهتــر از هیــچ
اســت .دومــا ،پیشــنهاددهندگان همیشــه مبالغــی را پیشــنهاد میدادنــد کــه بــه
نظــر آنهــا منصفانــه میآمــد .در بیشــتر بازیهایــی کــه انجــام شــد ،میانگیــن
میــزان ارقــام پیشنهادشــده  4/71دالر بــود .ایــن ســناریو مثــل ایــن اســت کــه بــه
یــک بچــه بگوییــد یــک بســته شــکالت را بــه او نمیدهیــد مگــر اینکــه آن را بــا
دوســت خــود تقســیم کنــد .معمــوال وقتــی کــودک بســته شــکالت را میگیــرد،
نیمــی از شــکالتها را بــه دوســت خــود میدهــد ،چــون ایــن کار را منصفانــه
میبینــد و نمیخواهــد کــه دوســت او از ایــن مســئله ناراضــی شــود .اقتصاددانــان
رفتــاری بعدتــر کشــف کردنــد کــه دلیــل اصلــی بــرای اینکــه پیشــنهاددهنده یــک
رقــم منصفانــه را پیشــنهاد میکنــد ایــن اســت کــه او تصــور میکنــد پاســخگو در
قبــال پیشــنهاد او چــه احساســی خواهــد داشــت و اگــر رقــم کمــی را پیشــنهاد کند،
پاســخگو آن را نمیپذیــرد و عصبانــی خواهــد شــد .یونــا لــرر در کتــاب «لحظــه
وسوس ـهانگیز» مینویســد کــه «توانایــی همدلــی بــا احساســات دیگــران مــا را بــه
ســوی منصفانــه عمــل کــردن هدایــت میکنــد» .ایــن همــان اهــرم درونــی اســت
که ما را به سوی انصاف میکشاند.
سایة آینده

ایبــی مثــل بســیاری دیگــر از شــکلهای مصــرف اشــتراکی موفــق اســت بــه
دلیــل ویژگــیای کــه از ســر تــا پــای اکوسیســتم اجتماعــی آن دارا اســت؛
ویژگـیای کــه بنیانگــذار آن ،پیــر امیدیــار ،آن را محیطــی «از مــردم ،بــه وســیلة
مــردم و بــرای مــردم» میخوانــد .در فوریــه ســال  ،1996وقتــی کــه ایبــی تنهــا
شــش مــاه عمــر داشــت ،امیدیــار نام ـهای بــه همــة کاربرانــش نوشــت« :بیشــتر
افــراد آدمهــای صادقــی هســتند .و ایــن معنــی ایــن اســت کــه آنهــا آدمهــای
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خوبــی هســتند  ...امــا برخــی افــراد ناصــادق هســتند .یــا فریبدهنــده  ...ایــن
یــک واقعیــت در زندگــی اســت .امــا ایــن جــا ،آن افــراد نمیتواننــد پنهــان شــوند.
مــا آن را بــه بیــرون هدایــت خواهیــم کــرد ».امیدیــار بــه چیــزی اشــاره میکــرد
کــه بــه شناختهشــدهترین 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 وبســایت ســه نــوع بازخــورد وجــود دارد کــه
کاربــران میتواننــد باقــی بگذارنــد( 1 :مثبــت)( 0 ،بــدون نظــر)( -1 ،منفــی).
کاربــران همچنیــن یــک خــط فضــا دارنــد تــا توضیــح کوتاهــی بنویســند یــا
توضیــح دهنــد کــه چــرا آن نمــره را بــرای طــرف مقابلشــان لحــاظ کردهانــد.
معمــوال توضیحــات ایــن چنیــن اســت کــه «کاال همانطــور کــه توصیــف شــده
بــود دریافــت شــد ،ممنــون» یــا «فروشــنده بهشــدت کمککننــده بــود.
پیشــنهادهای خیلــی خوبــی داشــت ».در طــرف مقابــل ،اگــر خریــداران کاال را
دریافــت نمیکردنــد یــا اجناسشــان آن طــور کــه انتظــار داشــتند نبــود،
توضیحاتــی ایــن چنیــن میفرســتادند« :از طریــق پیپــل پــول واریــز شــد ولــی
کاال هیــچ وقــت نرســید .فروشــنده یــک بــزن در رو اســت ».وقتــی کاربــران بــه
یــک امتیــاز مشــخص برســند ،یــک ســتاره میگیرنــد کــه مشــخصکنندة
قابلیــت اعتمــاد بــاالی آنهــا اســت« .ســتارة قرمــز شلیکشــده» یــک رتبــه بســیار
بــاال اســت کــه بــا  100هــزار نمــره یــا بیشــتر آن را میگیرنــد و «ســتاره زرد»
بــرای نقطــه شــروع اســت کــه بــا  10تــا  49نمــره میتــوان آن را گرفــت .وقتــی
مــا بــه آهنگهــا در «آیتیونــز» یــا بــه فیلمهــا در «نتفلیکــس» یــا بــه مــرور
کتــاب در «تریپادوایــزر» و «آمــازون» نمــره میدهیــم ،ایــن رتبههــای فــردی
روی هــم جمــع میشــوند .یککاســه کــردن رتبهبندیهــا بــه کاربــران ایــن
قــدرت را میدهــد کــه مســئولیت مدیریــت خــود را در جامعــه بــر عهــده بگیرنــد.
همانطــور کــه پروفســور اوکلفلــز میگویــد ،سیســتم اعتباردهــی در «ایبــی»
مثل «یک مخلوطکن سازماندهیشده شایعات عمل میکند».
جنبــة خیلــی عالــی بازخــورد گرفتــن در «ایبــی» ایــن اســت کــه ایــن
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بازخــورد بســیار مثبــت اســت .مطالعــات نشــان داده اســت کــه فروشــندگان یــک
درصــد مواقــع بازخــورد منفــی دریافــت میکننــد و خریــداران در  2درصــد
مواقــع .ایــن آمــار نشــان میدهــد کــه  99درصــد کاالهای مســتعمل تجارتشــده
در «ایبــی» دارای کمتریــن حــد از رضایتبخشــی مــورد نیــاز هســتند .بنابرایــن
ســئوال اینجــا ایــن اســت کــه چــرا مــردم ایــن قــدر خــوب رفتــار میکننــد؟
پاســخ ســاده اســت .کاربــران میداننــد کــه رفتــار امــروز آنهــا روی توانایــی آنهــا
در بــه انجــام رســاندن مبــادالت در آینــده تاثیــر خواهد داشــت .مــردم میخواهند
از فروشــندگانی خریــد کننــد کــه رتبــه مثبتــی دارنــد و مطالعــات نشــان میدهــد
کــه اقالمــی کــه بــه وســیلة فروشــندگانی کــه دارای رتبههــای پاییــن فروختــه
شــده ،درصــد کمــی از کل فروشهــا را تشــکیل مــیداده و آمــار بیانکننــدة
امتنــاع خریــداران از فروشــندگانی را رتبههــای پاییــن اســت .در نتیجــه ،کاربــران
اغلــب تــاش بســیاری انجــام میدهنــد تــا از حســن شــهرت خــود محافظــت و
ســایه بدنامــی آینــده را از خــود دور کننــد .دو مککالــم ،مدیرعامــل «ایبــی» در
بریتانیــا ،را در نظــر بگیریــد .او بــدون هیــچ مشــکلی یــک خــودرو ،یــک جفــت
اســپیکر و یــک بخــاری دیــوار را در «ایبــی» فروختــه بــود و نمــرة بازخوردهایــی
کــه گرفتــه بــود در حــد  150بــود .امــا وقتــی رایانـهاش را فروخــت ،یــک خریــدار
ناراضــی در اعتــراض بــه او نوشــت« :مــودم بیســیم گــم شــده بــود و بنابرایــن
بــه اینترنــت متصــل نمیشــد ».مککالــم توضیــح میدهــد کــه چطــور او
«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 میکــردم ».ایــن اتفــاق در
خدمــات بــه مشــتریان باورنکردنــی ،در ســطح مبــادالت شــخص بــه شــخص رخ
یدهد.
م 
ســه همکالســی و هماتاقــی ســابق دانشــگاه هــاروارد در بهــار ســال 2010
وبســایت «ت ـ ِردآپ» را بــرای مبادلــة لباسهــای بچــه راهانــدازی کردنــد .آنهــا
متوجــه شــدند کــه والدیــن تــا ســن هفدهســالگی بــه طــور متوســط حــدود 2
هــزار دالر خــرج لبــاس بچههــای خــود میکننــد امــا بــه دلیــل اینکــه در خریــد
آنالیــن از کیفیــت لباسهــا اطمینــان کافــی ندارنــد ،ترجیــح میدهنــد آنهــا را
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حضــوری تهیــه کننــد .بنابرایــن اســتراتژی وبســایت «تــردآپ» ایــن شــد کــه
اص ـ ً
ا و ابــدا ً لباســی کــه کاربــران از کیفیــت آنهــا رضایــت ندارنــد را برایشــان
نفرســتند .بنابرایــن آنهــا نیــز از سیســتم رتبهبنــدی کاربــران اســتفاده کردنــد امــا
ایــن رتبهبنــدی را در ســه ســطح کیفیــت کاال ،میــزان شــیک بــودن آن و نیــز
ســرعت ارســال کاال دســتهبندی کردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،آنهــا بــا افزایــش دادن
رتبهبندیهــا تــاش کردنــد کاربــران را هرچــه بیشــتر بــه ســمت حفاظــت از
میزان اعتبار خود در جنبههای مختلف سوق دهند.
ارزش کاالهای دوباره استفادهشده

وقتــی کــه پیــر امیدیــار اولین بــار «ایبی» را شــروع کــرد ،آن را «آکشـنوب»
(وبســایت حــراج) نامیــد .او یــک نشــانهگذار لیــزری شکســته را بــه حــراج
گذاشــت .او در آن زمــان یــک برنامهنویــس بــود و آن وســیله را بــه طــور آزمایشــی
در وبســایت شــخصی خــود گذاشــت .وقتــی که ایــن کاال بــه قیمــت  14/83دالر
فروختــه شــد او را در حیــرت و شــگفتی فــرو بــرد .از ســوی خریــدار پاســخ آمــد
کــه «مــن یــک مجموع ـهدار نشــانهگذارهای لیــزری شکســته هســتم و آنهــا را
جمــع میکنــم» .در آن لحظــه ،پیــر دریافــت کــه نــه تنهــا چیزهایــی کــه
خواهــان ندارنــد و او میخواهــد آنهــا را دور بریــزد بــرای دیگــران دارای ارزش
هســتند ،بلکــه بــازار کاالهــای مســتعمل میتوانــد یــک کسـبوکار بــزرگ باشــد.
اقالمــی کــه ممکــن اســت بــرای یــک شــخص دارای هیــچ کاربــردی نباشــد،
هنــوز بــرای شــخص دیگــری دارای ارزش اســتفاده یــا بــازاری اســت ،حتــی اگــر
آن قلم کاالها تاریخگذشته یا شکسته باشند.
تنهــا یــک ســال بعــد از آزمایــش لیــزری امیدیــار« ،ایبی» رشــد حیــرتآوری
را تجربــه کــرد .ارزش کاالهایــی کــه در ایــن وبســایت فروختــه شــد در ســال
 1996بــه انــدازة  7/2میلیــون دالر بــود .در ســال  ،1997ایــن رقــم بــه 95
میلیــون دالر رســید بــا  341هــزار کاربــر ثبتشــده .امــروز «ایبــی» 221
میلیــون عضــو دارد کــه هــر ســال کاالهایــی بــه ارزش بیــش از  52میلیــارد دالر
در آن فروختــه میشــود .ایــن رقــم بیــش از تولیــد ناخالــص داخلــی  125کشــور
جهــان اســت .بایــد اذعــان کــرد کــه «ایبــی» اکنــون رشــد کــرده و بــه یــک
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فروشــگاه آنالیــن عظیــم تبدیــل شــده اســت ،بــا درصــد قابلتوجهــی از مبــادالت
کــه مربــوط بــه کاالهــای نــو هســتند .امــا هیــچ بحثــی در ایــن نیســت کــه ایــن
وبســایت زیــر ســاختی جهانــی بــرای مبادلــة کاالهــای دسـتدوم عرضــه کــرده
و ایــن شــرکت اخیــرا تخمیــن زده اســت کــه ایــن بــازار دسـتدوم  500میلیــارد
دالر ارزش دارد.
من این را به تو میدهم ،تو آن را به من

از ســال  1976تــا  1982یــک نمایــش تلویزیونــی کالســیک بــه نــام «ســواپ
شــاپ» در صبــح روزهــای شــنبه در بیبیســی پخــش میشــد .ایــن برنامــه
یــک برنامــة معمــول کــودکان بــا ترکیبــی از موســیقی ،مصاحبــه بــا ســتارگان،
کارتــون و بخشهــای خبــری کوتــاه بــود .امــا بــرای بیبیســی جــای تعجــب
ایــن بــود کــه قســمتی از ایــن برنامــة دارای بیشــترین هــوادار شــد کــه یــک
بخــش پانزدهدقیقــهای بــه نــام «ســواپراما» بــود .در ایــن بخــش از برنامــه،
مجــری بــه نقــاط مختلــف بریتانیــا میرفــت 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
نداشــتند و میخواســتند آنهــا را بــا اســباببازیهای دیگــران معاوضــه کننــد.
تهیهکننــدگان برنامــه در اولیــن قســمت و پیــش از اینکــه برنامــه روی آنتــن
بــرود نگــران بودنــد کــه کــودکان اســباببازیهای بــزرگ خــود را بــا
اسباببازیهای کوچک مبادله نکنند اما در اشتباه بودند.
مبادلــه خیلــی راحــت در میــان کــودکان انجــام شــد .بــر اســاس جملــه
معــروف آدام اســمیت ،فیلســوف اخالقگــرا ،آنهــا میتواننــد ببیننــد «آنچــه را بــه
دســت میآوردنــد ،در برابــر آنچــه میدادنــد» .بزرگســاالنی کــه شــاهد ماجــرا
بودنــد مشــاهده میکردنــد کــه نــه تنهــا بچههــا دقیقــا میداننــد بــه دنبــال
چــه چیــزی هســتند بلکــه بــرای یــک تجــارت منصفانــه نیــز بــه صــورت حســی
و شــهودی ارزش قایلنــد .یــک دختــر شــش ســاله عروســک خــود را بــا یــک
هدفــون عــوض کــرد و یــک پســربچه ســه صفحــه موســیقی گرامافــون را بــا یــک
شیشه مربا که  25سکه قدیمی یک پنسی در آن بود.
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در ســال  ،2003ســارا برازنــان ،مردمشــناس ،و فرانتــز دو وال از دانشــگاه
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
میگرفتنــد هرگــز مشــکلی پیــش نمیآمــد .ایــن کار  25بــار تکــرار شــد و هــر
دفعــه ،میمونهــا خوشــحال بودنــد .امــا بعــد ،بــه یکــی از میمونهــا بــه جــای
خیــار خوشــهای انگــور داده شــد کــه میمونهــا غالبــا آن را از خیــار بیشــتر
دوســت دارنــد .امــا میمونــی کــه انگــور بــه او داده شــده بــود ،شــروع بــه اعتــراض
کــرد و ســنگها را بــه بیــرون از قفــس پــرت کــرد .تغییــر دیگــری در آزمایــش
داده شــد کــه وضعیــت را بدتــر کــرد؛ بــه آن میمــون بــدون ایــن کاری انجــام
بدهــد و ســنگی از او گرفتــه شــود یــک خوشــه انگــور داده شــد .در  80درصــد
مــوارد ،او انگــور را نخــورد و بهشــدت اعتــراض کــرد .در ایــن آزمایــش میمونهــا
یــاد گرفتــه بودنــد کــه یــک ســنگ در مقابــل یــک خیــار معامل ـهای منصفانــه
اســت .همانطــور 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 نمیپذیرنــد ،وقتــی کــه بــه همسایهشــان انگــور داده
شــود» .انســانها نیــز ماننــد میمونهــای ایــن آزمایــش ،اغلــب روی اینکــه چیــز
چقــدر مــیارزد و چــه چیــزی تجــارت منصفانــه را شــکل میدهــد متمرکــز
هســتند .و اگــر مــا آنچــه را کــه محققــان نوعــی تنفــر از نابرابــری مینامنــد
تجربــه کنیــم ،از کل معاملــه صرفنظــر میکنیــم حتــی اگــر آنچــه کــه از آن
به دست میآوردیم بهتر میبود.
همچنیــن بیشــتر مــا نمیخواهیــم زمــان زیــادی صــرف جســتجوی معامــات
درســت در میــان تعــداد زیــادی از مــردم کنیــم .شــما میدانیــد کســی در جایــی
هســت کــه آنچــه را داریــد میخواهــد ،امــا چطــور بایــد او را پیــدا کنیــد؟ و
همانطــور کــه دیدیــم ،رفتــار درونــی مصرفکننــده اســت کــه از میــان بســیاری
محصــوالت ،یــک نــوع خاصــی را کــه عرضــه شــده انتخــاب میکنــد .بازارهــای
مبادلــه و معاملــة آنالیــن جدیــد چالشهــای عملــی در زمینــة همــکاری افــراد و
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ارزشگــذاری آنهــا را حــل کــرده اســت و بــر موانــع احساســی تجــارت کاالهــای
مســتعمل فائــق آمــده اســت .وبســایتهای مبادلــة کاال دارای طیــف گســتردهای
اســت و هــم شــامل یــک دســته خــاص از کاالهــا میشــود همچــون وســایل
مربــوط بــه کــودکان (کیــزودل) ،لــوازم آرایشــی (می ـکآپ اَلــی ســواپ) ،لبــاس
(سواپاســتایل) ،دیویدی (ســواپدیویدی) یــا بازیهــای ویدیویــی
(اســپلیتگیمز) و هــم جایــی اســت کــه لزومــا اجنــاس مشــابه هــم بــا یکدیگــر
مبادلــه نمیشــوند ،مثــل «ســواپتری» .همــة ایــن وبســایتها بــه عنــوان
زیرســاختهایی وســیع بــرای پیونــد دادن «آنچــه بــرای مبادلــه داریــد» بــا
«آنچه برای مبادله میخواهید» عمل میکنند.
گــرگ بــوزل و مــارک هگزمــر کــه دوســتان دورة دانشــگاه بودنــد در ســال
 2004شــروع بــه فکــر کــردن بــه یــک وبســایت مبادلــة آنالیــن کردنــد ،یعنــی
زمانــی کــه وبســایتهای ارتباطدهنــدة شــخص بــه شــخصی مثــل
«کریگلیســت»« ،فــری ســایکل» و «نتفلیکــس» در حــال اوج گرفتــن بودنــد.
ایــن دو نفــر کــه در مقطــع تحصیــات تکمیلــی در دانشــگاه بوســتون همدیگــر را
دیــده بودنــد ،همــان موقــع یــک شــرکت نرمافزارنویســی در امــور حقوقــی را بــا
هــم تاســیس کــرده بودنــد .همانطــور کــه هگزمــر بــه یــاد مــیآورد ،الهــام
وبســایت 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
کردنــد بــه توجــه کــردن بــه ایــن نکتــه کــه برادرزادههــا و خواهرزادههایشــان
یــک بــازی ویدیویــی  55دالری را بــرای چنــد هفتــه انجــام میدهنــد و بعــد از
آن خســته میشــوند .بچههــای دوســتان آنهــا فیلمهایــی را مثــل «شــرک» یــا
«پــری دریایــی کوچولــو» را بارهــا نــگاه میکننــد امــا ایــن فیلمهــا ســریع
دلشــان را میزنــد و بــه ســراغ فیلمهــای بعــدی میرونــد .مــادران بــازل و
هگزمــر کتابهــای کــودکان را بــا یکدیگــر معاوضــه میکردنــد بــدون آن کــه
بــه ایــن کارشــان فکــر کننــد .و قفســه کتابخانــة آنهــا پــر از دیویدیهــا و
سـیدیهایی بــود کــه دوبــاره نــه آنهــا را نــگاه کــرده و نــه گــوش کــرده بودنــد.
نقطــه نهایــی الهــام وبســایت آنهــا جایــی بــود کــه بــوزل مثــل خیلــی افــراد
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 نمیخواســت
کتــاب را دور بینــدازد یــا بــه چنــد دالر در «ایبــی» بفروشــد .بــوزل بــه هگزمــر
پیشــنهاد کــرد« :آیــا مــا میتوانــی وبســایتی درســت کنیــم کــه مــردم
محصوالتــی را کــه دارای ارزش شــبیه بــه هــم هســتند بــا یکدیگــر معاوضــه
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.
آنهــا دریافتنــد کــه کلیــد ایــن کار ایــن خواهــد بــود کــه ارزش کاالهــا را بــه
صــورت یکســان تعییــن کننــد تــا بــه طــور خــودکار ،یــک مبادلــة منصفانــه را
تضمیــن کنــد .آنهــا نــه تنهــا بــه مبادلــة دوطرفــه فکــر میکردنــد بلکــه
میخواســتند الگوریتــم را طــوری بنویســند کــه مبادلــة ســه نفــر بــا هــم را نیــز
در قالــب یــک مبادلــة ســهطرفه ممکــن ســازد .یــک نمونــه بــرای مبادلــة
سـهطرفه ایــن بــود کــه کاربــر الــف یــک سـیدی را بــه کاربــر ب مـیداد ،کاربــر
ب یــک دیویدی را بــه کاربــر پ مـیداد و کاربــر پ یــک بــازی ویدیویــی را بــه
کاربــر الــف مـیداد .امــا مســئله اینجــا بــود کــه مثــا چطــور کســی کــه در ایالــت
یــووا یــک بــازی «ســوپر ماریــو» را نمیخواســت ،میتوانســت کســی را پیــدا
کند که بازی «سیمز» را داشته باشد و بخواهد آن را واگذار کند؟
وبســایت بــوزل و هگزمــر در نهایــت در ســال  2007افتتــاح شــد کــه نامــش
«ســواپتری» بــود و ایــن مســئله را ظــرف شــصت میلیثانیــه حــل میکــرد.
شــما مشــخصات بــازی خــود را و مشــخصات بــازیای را کــه میخواســتید در
وبســایت وارد میکردیــد .وقتــی کــه مــا بــازی «ســوپر ماریــو» را وارد وبســایت
کردیــم ،انبوهــی از کتابهــا و فیلمهــا و بازیهــا در نقــاط مختلــف ظاهــر
شــدند کــه میتوانســتند بــا ایــن بــازی معاوضــه شــوند .دو بــازی «ســیمز» نیــز
یکــی در فلوریــدا و دیگــری در کانــزاس ظاهــر شــدند .اگــر شــما تصمیــم
میگرفتیــد کــه آنهــا را مبادلــه کنیــد ،وبســایت بــرای شــما یــک برچســب
پســتی درســت میکــرد و هزینــه پســت کــردن بــازی بــه طــور میانگیــن 2.2
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دالر بــود و پســت بــه طــور رایــگان دم در منــزل میآمــد تــا بــازی را تحویــل
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  ،2009ایــن وبســایت ابتــکاری حــاوی تقریبــا  5/5میلیــون قلــم
کاال در فهرســت «داشــتهها»ی مــردم بــود و  3/5میلیــون قلــم کاال نیــز در
فهرســت «خواســتهها»ی مــردم وجــود داشــت .سیســتم چندطرفــه و
چندرســانهای دادوســتد کــه ایــن کاالهــا را بــه افــراد متصــل میکــرد ،تــا حــد
مشــخصی از مفهــوم شــش درجــه جدایــی بهــره میبــرد .بــوزل توضیــح میدهــد:
«مــا اساســاً یــک شــبکة اجتماعــی بــرای محصــوالت رســانهای شــما درســت
کردهایــم .وقتــی شــما بــه مــا میگوییــد کــه فیلــم «رفتــگان» بــه کارگردانــی
مارتیــن اسکورســیزی را داریــد مــا شــما را بــه همــة کســانی وصــل میکنیــم کــه
آن فیلــم را میخواهنــد و نیــز بــه همــة کســانی کــه چیزهایــی را کــه آنهــا دارنــد
میخواهنــد ».حــل کــردن ایــن چالــش بنیانگــذاران وبســایت «ســواپتری»
را قــادر کــرد دو عامــل تجربــی و ضــروری را ایجــاد کننــد کــه بتوانــد بــه خریــد
چیزهــای نــو ،شانهبهشــانه رقابــت کنــد؛ ایــن دو عامــل عبــارت بودنــد از انتخــاب
و رضایت آنی.
تجربــة وبســایتهای مبادلــة تجــاری تقریــب ترکیبــی اســت از فــنآوری
وبســایت «آمــازون» بــا ایدئولــوژی وبســایتهای «فــری ســایکل» و
«کریگلیســت» .درســت مثــل نیومــارک و بیــل ،بنیانگــذاران «ســواپتری»
نیــز مشــاهده کردهانــد کــه جامعــة کاربــران آنهــا (حــاال بیــش از  2میلیــون
نفــر) ،همانطــور کــه بــوزل میگویــد« ،مجموعــة مشــخصی از ارزشهــا را
انتخــاب کردهانــد» بــر پایــة اعتمــاد بیــن غریبههــا .تمــام سیســتم بــه وســیلة
خــود افــراد نظــارت میشــود و دادوســتدکنندگان بــا اســتفاده از یــک سیســتم
اعتبارســنجی درســت مثــل سیســتم «ایبــی» رتبهبنــدی میشــوند .همانطــور
کــه امیدیــار و نیومــارک اعتقــاد دارنــد ،کاربرانــی کــه ادعاهــای نادرســتی دربــارة
وضعیــت کاالهــای خــود مطــرح میکننــد یــا جنسهــا را بالفاصلــه نمیفرســتند،
کنــار گذاشــته یــا «تنبیــه» میشــوند (اگــر شــما معاملــهای را عملــی نکنیــد،
حســاب کاربریتــان معلــق میشــود) .بنابرایــن  99درصــد همة دادوســتدکنندگان
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نمــرات مثبتــی بــه دســت میآورنــد و آن یــک درصــد بقیــه نیــز عمدتــا بــه
دالیــل کماهمیتــی نمــره منفــی میگیرنــد مثــل مــوردی کــه «جنــس یــک
هفته دیرتر از زمان مورد انتظار تحویل گرفته شد».
«ســواپتری» بــا کتــاب ،دیویدی ،ســیدی ،نرمافــزار و بازیهــای
ویدیویــی شــروع کــرد .بــوزل توضیــح میدهــد« :در هــر خانــوادهای صدهــا قلــم
از ایــن ایــن چیزهــا وجــود دارد .گذشــته از ایــن ،آنهــا ارزش مشــابهی بــا هــم
دارنــد و خیلــی راحــت و بــا هزینــه کــم میتواننــد پســت شــوند ».در اول مــاه،
میانگیــن چنیــن مبادالتــی در حــدود  4مــورد اســت و در مــاه دوم  4/5مــورد و
تــا مــاه ســوم بــه  5معاملــه میرســد .مهمتــر ایــن اســت کــه شــش مــاه بعــد از
اینکــه فــرد بــه جامعــة کاربــران وبســایت ملحــق میشــود ،کاربــر هنــوز پنــج
مــورد دادوســتد را در مــاه انجــام میدهــد کــه یــک آمــار عجیــب بــرای افــرادی
اســت کــه در یــک دورة زمانــی نســبتا کوتــاه عــادت معاوضــه کاالهــا از سرشــان
میافتــد .همانطــور کــه بــوزل میگویــد« ،مــردم بهســرعت درمییابنــد کــه
«اوه ،بلــه ،میتوانــم ایــن کار را بکنــم» .وقتــی کــه ایــن عــادت از سرشــان افتــاد،
خیلــی ســریع بــه ســراغ دســتهبندیهای دیگــری بــرای مبادلــة کاالهــای
یروند».
دیگری م 
درســت مثــل آن شــرایطی کــه مــا در سیســتمهای خدمــات کاالیــی دیدیــم،
ایــن نــوع از بازارهــای بازتوزیــع بهویــژه در مــورد چیزهایــی خیلــی خــوب کار
میکننــد کــه مــا آنهــا را بــرای انجــام کاری در مــدت زمانــی کوتــاه میخریــم
یــا محصوالتــی کــه شــور و اشــتیاق مــا بــه آنهــا بعــد از اســتفاده کاهــش پیــدا
میکنــد .ایــن اقــام مثــل یــک بــازی ویدیویــی اســت کــه بــه قــدری زیــاد بــازی
یارزش بــرای یــک شــخص درآمــده ،امــا دارای
شــده کــه بــه یــک محصــول ب ـ 
ارزش خیلــی زیــادی بــرای کــس دیگــری اســت .دنیــل نیســاناف ،در کتــاب خــود
بــه نــام «فروشــگاه آینــده» بــه ایــن اقــام بــه عنــوان چیزهایــی اشــاره میکنــد
کــه مــا «میخواهیــم داشــته باشــیم امــا نمیخواهیــم آنهــا را نگــه داریــم» .او
تخمیــن میزنــد 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 میخریم تبدیل شوند.
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7
ما اینجا همه با هم هستیم
آنــی نــوواک در ســن نهســالگی اولیــن تجربــة خــود را از معاملــه پایاپــای در
کافهتریــای مدرسـهاش در شــیکاگو کســب کــرد .مــادر او ،ریتــا ،هــر روز بــه او ســه
چیــز مشــابه م ـیداد تــا بــرای ناهــار بــا خــود ببــرد :یــک بســته پاســتا بــا پنیــر
رویــش ،یــک قطعــه میــوه و یــک قوطــی آبمیــوه .نــوواک بــه یــاد مــیآورد:
«دوســت خــوب مــن ،امیلــی گریــم ،پاســتای مــرا میخواســت و مــن عاشــق
لواشـکها و چیپسهــای میــوه او بــودم ،بنابرایــن آنهــا را بــا هــم عــوض میکردیــم.
چندیــن ســال ایــن کار ادامــه داشــت ».مثــل بیشــتر بچههــا ،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 میافتــاد .همچنیــن
در آن زمــان او حتــی بــه ایــن فکــر نمیکــرد کــه در حــال انجــام دادن چــه کاری
است.
نــوواک اکنــون در اواخــر دهــة دوم عمــر خــود اســت .او در شــهر نیویــورک
زندگــی میکنــد و در اوایــل ســال  ،2009شــروع بــه کاشــت محصــوالت ارگانیــک
در یــک باغچــه بــه مســاحت  560متــر مربــع در بــاالی پشـتبام کــرد کــه مشــرف
بــه خــط افــق منهتــن ،در محلــة «گریــن پوینــت» بــود؛ محلـهای در بروکلیــن .او به
همــراه بــن فلنــر حــدود  90هــزار 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
حومــة شــهر هــم زندگــی نکــرده بــود امــا اوانســتون ،شــریکش ،یــک ســاکن
روســتاهای اطــراف شــیکاگو بــود کــه در کنــار دریاچــة میشــیگان زندگــی کــرده
بــود .مــادر او یــک هنرمنــد بــود و پــدرش بــرای هیــات تجــاری شــیکاگو کار
میکــرد .او میگویــد« :پــدرم بــه مــدت یــازده ســال در دفتــرش نشســته بــود و
کاالهــای کشــاورزی را خریــد و فــروش میکــرد امــا نســبت بــه آنچــه کــه میخریــد
یــا میفروخــت هیــچ آشــناییای نداشــت .در هیــچ بخشــی از مکالماتــی کــه در
دفتــر او انجــام میشــد روشــن نمیشــد کــه ذرت یــا ســویایی کــه معاملــه
میشــوند چگونــه کاالهایــی هســتند و در واقعیــت خــارج از اقتصــاد ،آنهــا غــات و
گیاهانــی واقعــی هســتند .آنهــا نماینــده قیمتهایــی بودنــد کــه در آن دفتــر اهمیت
داشــتند ».ایــن طبیعــت کار پــدر او بــود کــه هــر روز بــر پایــة آن پــول گیر مـیآورد
یــا از دســت مـیداد .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 نمیکردند.
نــوواک ابتــدا بــه نیویــورک آمــد تــا بــه دانشــگاه بــرود .طــی ایــن دوران ،او بــه
طــور مرتــب بــه پــدرش ،برایــان ،تلفــن میکــرد .او بیشازپیــش بــه فشــاری کــه
بــه پــدرش بــرای حمایــت از خانــواده وارد میشــد و شــرایط روحــی روزانــه پــدر را
تغییــر م ـیداد ،حســاس شــده بــود .در یــک اتفــاق ناراحتکننــده ،یــک مــاه قبــل
از اینکــه او در ســال  2003از دانشــگاه فارغالتحصیــل 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
زندگــیام ،از آن نقطــه عطــف ناشــی شــد .مــن نگــران پــول نبــودم چــون
مهارتهایــی داشــتم کــه از خــودم محافظــت کنــم ،بنابرایــن مکانیکــی ،ساختوســاز
و بنیادیترین 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
روی روشهایــی تحقیــق کــرد کــه مــردم در سرتاســر دنیــا غذاهــای خــود را
میکارنــد و میخورنــد.بهخصــوص بــه ایــن توجــه کــرد کــه چطــور مــردم غالبـاً
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غــذا را در عــوض دیگــر کاالهــا و خدماتــی کــه نیــاز دارنــد ،مثــل ابــزار ،پوشــاک
و معاینــه پزشــک ،مبادلــه میکننــد .وقتــی کــه نــوواک در ســال  2005بــه
نیویــورک برگشــت ،بــه کار بــردن اصــول دادوســتد مشــابهی را بــرای زندگــی
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 میکــرد .او میوههــا و
ســبزیجات مــازادش را بــا اقالمــی معاوضــه میکــرد کــه همســایگانش تولیــد
میکردنــد؛ اقالمــی مثــل تخممــرغ ،نــان ،کــره ،بســتنی و ســبزیجات .ایــن روزهــا
او ایــن معاوضههــا را بــا محصوالتــی انجــام میدهــد کــه خــودش روی مزرعــه
پشـتبام بــه عمــل مـیآورد .او هنــوز هــم بایــد چیزهــای مشــخصی را بــا پــول نقــد
بخــرد ،همچــون حبوبــات ،چــای ،چکمــه کشــاورزی ،بنزیــن و اجنــاس شــخصی
خــود را و همچنیــن بــرای خدمــات مشــخصی مثــل هزینــه ویزیــت دکتــر پــول
بدهــد ،ولــی مبادلــة پایاپــای بــه بخــش مهمــی از زندگــی او تبدیــل شــده اســت.
انگیــزه اصلــی او پسانــداز پــول نیســت  -گرچــه میتوانــد مزیــت خوبــی باشــد -
بلکــه بــه ایــن دلیــل ایــن کار را انجــام میدهــد کــه از شــبکة روابطــش بــا دیگــران
و تجربیاتــی کــه از ایــن شــبکه حاصــل میشــود لــذت میبــرد .او ماشــین همســایه
خــود ،ســوزان ،را قــرض میگیــرد و در عــوض ،بــه ســوزان و مادربزرگــش در
کارهــای باغشــان در «النــگ آیلنــد» کمــک میکنــد .او ســبزیجات را بــا خدماتــی
حرفـهای مثــل مشــاوره حقوقــی ،حســابداری و طراحــی وبســایت کــه بــرای آخرین
ســرمایهگذاریاش کــه وبســایت «گرویینــگ شــفز» نیــاز دارد معاوضــه میکنــد .و
بــه همیــن ترتیــب ،فهرســت مایحتــاج او ادامــه دارد  -قطعــات دوچرخــه ،ســفر،
اســانس ،مبلمــان و کتــاب .مبادلــة پایاپــای مــورد عالقــه نــوواک در ســفری کــه بــه
پــرو داشــت اتفــاق افتــاد .او یــک ســری از درسهــای آشــپزی را بــه یــک دوســت
داد در عــوض اینکــه آن دوســت او را بــه ســفری بــه رودخانــة آمــازون ببــرد .در
فهرســت آرزوهــای او بــرای مبادلــه ،معاوضههــای بنزیــن در عــوض ســوار ماشــین
کسی شدن ،خدمات درمانی و یک قطعه زمین هم آمده است.
وقتــی شــما نــوواک را میبینیــد ،بیشــتر از اینکــه ایــن حــس در شــما ایجــاد
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شــود کــه او یــک آدم مصلــح ناشــی اســت ،ایــن احســاس در شــما بــه وجــود
میآیــد کــه او یــک کارآفریــن بااشــتیاق و بلندپــرواز اســت .دســت او فقــط پــر از
فکــر و ایــده دربــارة ایــن نیســت کــه چطــور مــردم غــذای خودشــان بــه عمــل
بیاورنــد و بهتــر بخورنــد .او در مــورد شــیوههایی کــه بازارهــا کار میکننــد و
سیســتمهایی کــه پــول را بــه داخــل زندگیهــای مــا میآورنــد کنجــکاو اســت و
ایــن خصیصــه را از پــدر خــود بــه ارث بــرده اســت .او قبــول دارد کــه «پــول را
دوســت دارم چراکــه خیلــی چیزهــا هســتند کــه بــدون آن مــن نمیتوانــم انجــام
بدهــم یــا بــه آنهــا برســم» امــا در عیــن حــال بــه پــول بــه عنــوان «یــک واســطه،
یــک شــکل از زبــان میانبــر بــرای رســیدن بــه چیــزی کــه میخواهــم» نــگاه
میکنــد« .شــما بــرای آنچــه خواســته شــده پــول میپردازیــد و آن محصــول مــال
شــما اســت .مبادلــه نیازمنــد داشــتن رابطــه بــا مــردم نیســت ،صرفــا ارتبــاط برقــرار
کردن ارزشهای پذیرفتهشده است».
بازارهــای سیســتمهای خدماتــی و بازتوزیــع کاال اکنــون دو سیســتمی هســتند
کــه مــا را بــه ســمت فکــر کــردن مجــدد بــه دالیــل و روشهایــی کــه محصــوالت و
خدمــات را مصــرف میکننــد هدایــت میکننــد .امــا ایــن وضعیــت در قبــال
داراییهــای کمتــر ملمــوس و شــخصیتری کــه زندگیهــای روزمــره مــا را
تشــکیل میدهنــد 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 میتواننــد پایاپــای مبادلــه شــوند ،قــرض داده
یتوانیــد یــک کاناپــه ،یــک
شــوند ،هدیــه داده شــوند یــا معاوضــه شــوند .شــما م 
بــاغ ،یــک دفتــر کار ،یــک پارکینــگ ،یــک فضــای کاری ،یــک وعــده غــذا ،یــک
مهــارت یــا یــک محصــول خانگــی را بــه اشــتراک بگذاریــد .ایــن مبــادالت در
سیســتمی کــه مــا آن را ســبک زندگــی اشــتراکی مینامیــم بــا اســتقبال مواجــه
میشوند.
بگذار معاملهای بکنیم

مفهــوم اســتفاده از چیــزی کــه دیگــر شــما نیــاز نداریــد یــا نمیخواهیــد یــا
شــاید چیــزی کــه مــازاد داریــد ،بــا هــدف بــه دســت آوردن چیــزی کــه نیــاز داریــد
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کامــا منطقــی بــه نظــر میرســد .همــة مــا مهارتهایــی داریــم کــه در طــول
زندگیمــان آنهــا را بــه دســت آوردهایــم ،خــواه تعمیــر کــردن خــودرو باشــد ،خــواه
تفســیر قوانیــن مالیاتــی یــا حــرف زدن بــه یــک زبــان خارجــی .بــه طــور مشــابه،
بیشــتر کســبوکارها داراییهایــی مثــل فضــای اداری یــا کارمنــد کافــی ندارنــد.
اتاقهــای خالــی زیــادی در هتلهــا و صندلیهــای خالــی زیــادی در هواپیماهــا
وجــود دارد .آرایشــگران ،حســابداران ،دندانپزشــکان و دیگــر افــراد حرف ـهای کــه
خدمــات ارائــه میکننــد ،اغلــب ســاعات خالـیای در طــول هفتــه دارنــد .همچنیــن
خردهفروشــان همیشــه اقــام اضافــی زیــادی دارنــد .بــا ایــن همــه ،بیشــتر مــا بــه
ایــن فکــر نمیکنیــم کــه ایــن مهارتهــا میتواننــد داراییهایــی باشــند کــه
میتوانیــم بــه کســی بدهیــم در عــوض چیــزی کــه نیــاز داریــم یــا میخواهیــم.
شــاید ایــن اتفــاق بــه ایــن دلیــل میافتــد کــه مبادلــة پایاپــای نیــاز بــه ســطح
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 میدهــد« :مــن شــبکة مبادلــة پایاپــای
خــود را بــاز کــرده بــودم بــا عرضــه کــردن ســبزیجات بــه مــردم و در اغلــب مــوارد
چیزهایــی را در قبــال آنهــا میخواســتم .امــا بیشــتر مــردم از نظــر احساســی در
قــدم اول انجــام ایــن کار را دشــوار میبیننــد چــون ایــن کار یــک نــوع انــگ
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
یــک فضــای فیزیکــی الزم اســت تــا افــراد در آغــاز بــه کار یــک شــبکة مبادلــة
پایاپــای احســاس راحتــی کننــد .در ژانویــه ســال  ،2010ایــن گــروه یــک مغــازه
آرایشــگری را در منطقــة منهتــن تبدیــل کردنــد بــه یــک مدرســه تجــارت .فضــای
محــدود آن جــا ،بــا وســایل بازیافتــی پرشــده بــود؛ مثــا یــک ســطل رنــگ طــوری
درســت شــده بــود کــه بتوانــد بــه عنــوان صندلــی از آن اســتفاده کــرد .یــک پرچــم
قرمــز قدیمــی و کهنــه بــر ســر در آنجــا نصــب شــده بــود کــه بــه عنــوان زنــگ
مدرســه عمــل میکــرد تــا افــراد بتواننــد باخبــر شــوند کــه کالس چــه موقعــی

برآمدن امواج 153

شــروع میشــود .در ایــن کالس ،مهارتهــای مختلــف آمــوزش داده میشــد و بــر
اســاس نیازهایــی بــود کــه شــاگردان اعــام کــرده بودنــد؛ از طراحــی وبســایت و
عکاســی پرتــره تــا حــرکات سالســا .شــهریهای بــرای کالسهــا گرفتــه نمیشــد و
شــاگردان در قبــال آمــوزش رایــگان ،اقالمــی را کــه معلمهــا هنــگام ثبتنــام اعــام
کــرده بودنــد نیــاز دارنــد ،بــرای آنهــا میآوردنــد .خــود ووالرد در قبــال آمــوزش
نقاشــی کفــش دو دریافــت میکــرد .بیــش از هشــتصد نفــر در ایــن آموزشــگاه تعلیم
میدیدنــد و بیشــتر کالسهــا پــر از افــرادی بــود کــه از سرتاســر شــهر بــه آنجــا
میآمدنــد .ایــن مدرســه همتــای فیزیکــی یــک شــبکة آنالیــن مبادلــة پایاپــای بیــن
اشــخاص بــود کــه «اور گــودز» نــام داشــت و ووالرد بــه راهانــدازی آن کمــک
یکرد.
م 
گــروه «اور گــودز» دریافــت کــه مشــکل مبادلــة پایاپــای فقــط پذیــرش مبادلــه
نیســت ،بلکــه همچنیــن واقعیــت عملـیای اســت کــه یــک نــوع کاال یــا خدمــات را
بــا دیگــری معاوضــه میکنــد .در ایــن عمــل ،هــر یــک از طرفهــا بایــد آنچــه را
کــه یــک نفــر دیگــر عرضــه میکنــد بخواهــد .ایــن ســناریو همــان چیــزی اســت
کــه اقتصاددانــان بــه آن «همزمانــی خواســتهها» میگوینــد .فــرض کنیــد کــه
شــما یــک لولهکــش هســتید (کاالی الــف) و نیــاز بــه مشــاورة حقوقــی داریــد
(کاالی ب) .شــما بایــد وکیلــی را پیــدا کنیــد کــه نیــازی فــوری بــه کمــک در
لولهکشــی داشــته باشــد .در یــک زمــان (در قبــل از اینترنــت ،در یــک مــکان)،
عرضهکننــدة کاالی الــف بایــد کاالی ب را بخواهــد و عرضهکننــدة کاالی ب نیــز
بایــد کاالی الــف را بخواهــد .ناممکــن بــودن ایــن همزمانــی همــان چیــزی اســت
کــه اســتنلی جیوانــز ،اقتصــاددان و منطـقدان انگلیســی ،بــه آن «همزمانــی دوتایــی
خواســتهها» میگویــد .امــا اینترنــت ایــن ناکارآمــدی را حــل کــرده اســت .اینترنــت
افــراد و کســبوکارهای گوناگــون را قــادر کــرده بــه طــور جداگانــه در مقیاســی
جهانــی و بــا کارایــی بــاال ،داشــتهها و خواســتههای یکدیگــر را بــدون اینکــه حتــی
نیــازی بــه شــناختن یکدیگــر داشــته باشــند بــا هــم ســازگار کننــد .ایــن روزهــا
بازارهــا و وبســایتهای زیــادی بــه وجــود آمــده اســت کــه ایــن نیازهــا و داشــتهها
را از جانــب افــراد مختلــف بــه یکدیگــر پیونــد میزننــد .در آمریــکای شــمالی و
آمریــکای التیــن ،وبســایتهای زیــادی وجــود دارنــد کــه ایــن نــوع مبــادالت را
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انجــام میدهنــد و کاربــران آنهــا خیلــی متوجــه نمیشــوند کــه چطــور افــرادی
کــه داشــتههای آنهــا را بخواهــد یــا خواســتههای آنهــا را داشــته باشــد پیــدا
میشــوند .در ســال  ،2008ارزش کاالهــا و خدماتــی کــه بــه وســیلة بیــش از 400
هــزار کس ـبوکار اغلــب محلــی بــا هــم مبادلــه شــدند بیشــتر از  10میلیــارد دالر
بــود .وبســایتی مثــل «آیتکــس» هــر روز بیــش از هــزار و  600مبادلــه جداگانــه
را انجــام میدهــد .شــرکت «بارتــر کارت» کــه بزرگتریــن شــبکة فعــال در ایــن
زمینــه اســت و در  9کشــور بیــش از  75هــزار عضــو دارد ،فقــط در ســال 2009
خدمــات و کاالهایــی بــا ارزش بیــش از  2میلیــارد دالر را از طریــق ایــن شــبکه بــا
هم مبادله کرد.
روشــی کــه ایــن بازارهــای مبادلــة پایاپــای بــا آنهــا کار میکننــد خیلــی ســاده
اســت .آنهــا در واقــع هیــچ محصــول یــا خدماتــی را جابهجــا نمیکننــد امــا خیلــی
خــوب بیــن نقلوانتقالهــا واســطهگری میکننــد یــا آنهــا را تســهیل میکننــد.
کسـبوکارها یــا افــراد ،کاال و خدمــات را بــا هــم مبادلــه میکننــد تــا حــق داللــی
بــه دســت بیاورنــد و حســاب کاربــری آنهــا دارای اعتبــار باالیــی در وبســایتهای
مبادلــة پایاپــای شــود .یــوان هیــل کــه یــک مــادر پنجــاه و نــه ســاله اســت ،یــک
هتــل را اداره میکنــد و حســاب کاربــری او در موسســة «بارتــر کارت» بــه  17هــزار
پونــد رســیده اســت .او از حســاب خــود اســتفاده میکنــد تــا داشــتهها و
خواســتههای زیــادی را بــا هــم مبادلــه کنــد و بــرای هــر معاملــة پایاپــای یــک
پوند بگیرد.
بانکداری در جامعه

مبــادالت پایاپــای از واحدهــای پولــی ســنتی بــه عنــوان معیــار رایــج ارزش یــک
کاال یــا خدمــات اســتفاده میکنــد امــا ممکــن اســت از زمــان نیــز بــه عنــوان معیــار
بهــره بگیــرد .هــزاران جامعــة مختلــف در  22کشــور در سرتاســر شــش قــاره در حال
ایجــاد کــردن بانکهــای زمــان و برنامــة مبادلــة تجــاری محلــی هســتند .ادگار کان،
بنیانگــذار شــرکت «تایمبانــک یــو اس ای» بــه ایــن فکــر در ایــن طــور اشــاره
میکنــد« :یــک ماشــین زمــان مــا را بــه دورانــی بازمیگردانــد کــه مــا یکدیگــر را
میشــناختیم و بــه هــم اعتمــاد داشــتیم ».روشــی کــه ایــن بانکهــا ،از «لیتلتــون
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تایــم بانــک» در نیوزیلنــد گرفتــه تــا «تایــم یــو کِــی فکتــوری» در بریتانیــا تــا
«بانــک آو هپی ِنــس» در اســتونی ،ســاده اســت :بــرای هــر ســاعت کار که شــما صرف
انجــام کاری مفیــد بــرای کســی در جامعــة خــود میکنید (خریــد از خواربارفروشــی،
دوانــدن ســگ یــا تعمیــر دوچرخــه) یــک «دالر زمانــی» بــه دســت میآوریــد کــه
آن موقــع میتوانیــد آن را در یــک پورتــال آنالیــن ذخیــره کنیــد و صــرف چیزهایــی
کنیــد کــه شــاید نیــاز داشــته باشــید انجــام شــوند (مثــل یــک ابــزار رایانــهای،
نگهــداری از بچــه یــا لولهکشــی) .تینــا اور ،یکــی از بنیانگــذاران «بانــک آو
هپینــس» در اســتونی در یــک مقالــه کــه در روزنامــة «تایمــز» لنــدن نوشــته،
توضیــح میدهــد کــه «مــا اســم آن را بانــک میگذاریــم چــون میخواهیــم
مجموع ـهای تــازه از ارزشهــا را در آن قــرار بدهیــم» .اورم ایــن بانــک را در ســال
 2008بــا همــان گروهــی شــروع کــرد کــه کارزار تبلیغاتــی «بگــذار انجامــش
بدهیــم» را راهانداختنــد .او ایــن کار را راهانداخــت تــا زمانهــای انجــام کارهــای
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.
اومیــر هــاک کــه ایــن اصطــاح را ابــداع کــرده ،میگویــد کــه ایــن نــوع ارزش
«ارزشــی اســت کــه بــرای هــر کســی ممکــن اســت حاصــل شــود و میتوانــد در
نهایت افراد ،اجتماعات آنها و جوامع را بهتر سازد».
ایــن نــوع از واحدهــای پولــی مبادلــة پایاپــای برچس ـبهای متفــاوت و زیــادی
خوردهانــد کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از واحدهــای پولــی جایگزیــن ،واحدهــای
پولــی جامعــه ،واحدهــای پولــی شخصیشــده و واحدهــای پولــی مکمــل .آنهــا
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
خیلــی ســخت بگیریــم چــون همانطــور کــه میدانیــم ،کاغذهــای رنگ ـیای کــه
مــا بــه عنــوان اســکناس میشناســیم و واحدهــای پولــی ملــی مــا هــم محســوب
میشــوند ،ســاختههایی اجتماعــی و اقتصــادی هســتند .ارزش هــر واحــد پولــی بــر
مبنــای اعتمــاد اســت و بــه ایــن دلیــل میتواننــد خــوب کار کننــد کــه همــة مــا
توافــق کردهایــم ارزش ویــژهای دارنــد و دولــت آن را ضمانــت کــرده اســت .داگالس
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راشــکاف ،نویســندة کتــاب «شــرکت زندگــی» توضیــح میدهــد« :واحــد پولــی
متمرکــز در قــرون  12و  13میــادی بــه وســیلة پادشــاهان رشــد کــرد تــا مانــع از
نقلوانتقــاالت شــخص بــه شــخص شــود و مبادالتــی را ترویــج کنــد کــه دارای
اقتــدار از مرکــز هســتند .آنچــه مــردم میخواهنــد ایــن اســت کــه قــادر باشــند
نقلوانتقاالت و مبادالت را انجام بدهند».
یکــی از کارآفرینــان اجتماعــی کــه بــا ایــن عقیــده موافــق اســت ،اســتان
اســتالناکر اســت کــه بنیانگــذار شــبکة اجتماعــی و همــکاری «هــاب کالچــر» و
ســازندة اولیــن واحــد پولــی شــخص بــه شــخص بــود کــه « ِون» مینامیــدش.
اســتالناکر خــودش را بیــش از اینکــه یــک ایدهآلیســت بدانــد ،یــک کارآفریــن
مثبتاندیــش میدانســت .تفکــر پیچیــده او بیشــتر نزدیــک بــه یــک عــادت فکــری
مرتبــط بــا «گــوگل» یــا «فیسبــوک» بــود ،تــا هــر ایدئولــوژی مذهبــی ،روحــی یــا
سیاســی مشــخص .در اوایــل ســال  ،2007او شــروع بــه فکــر کــردن ایــن بــاره کــرد
کــه چطــور میتوانــد یــک فرمــول بــرای روشــی پیــدا کندکــه بــا آن اعضــای «هــاب
کالچــر» ارزشــی بــرای فعالیتهــای ملمــوس مثــل شــروع بــه کس ـبوکار ،مبادلــه
مهــارت و مبــادالت کلــی مســایلی مثــل نظــر لطــف یــک حســن نیــت ،قائل باشــند.
اســتالناکر همچنیــن متوجــه جنبوجــوش بیشازپیــش و راحتــی روزافــزون
پیرامــون نظامهــای پرداخــت پــول مجــازی ،بهخصــوص در دنیــای بازیهــای
رایانههــای و اجتماعــات آنالیــن شــد .بــازی «زندگــی دوم» بــرای خــود دالرهــای
وارکرفــت» بــا طــای «واو» تجــارت
«لینــدن» را ســاخته بــود و بــازی «دنیــای
َ
میکــرد و «نتســنت کیــو کیــو» کــه محبوبتریــن پلتفــرم پیامرســان کوتــاه در
چیــن بــود ،ســکههای «کیــو» را ارائــه کــرده بــود کــه مــردم نــه تنهــا بــرای
پرداخــت بابــت کاالهــای مجــازی مثــل آواتــار وبــاگ خــود از آن اســتفاده
میکردنــد بلکــه بــه عنــوان یــک واحــد پولــی بــرای کاالهــا و خدمــات زندگــی
واقعــی نیــز از آن بهــره میگرفتنــد .اســتان از خــود میپرســید کــه چطــور
میتوانــد یــک واحــد پولــی خلــق کنــد کــه در پرداختهایــی کــه اعتبــار باالیــی
دارند کار کند.
او بعــد از مطالعــه دربــارة دیدگاههــای اقتصــادی وســیعتر دربــارة واحــد پولــی
کــه میگفتنــد واحــد پولــی فقــط بــه پــول ارتبــاط نــدارد و بــه زمــان ،مهــارت و
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تــاش هــم مربــوط میشــود ،تصمیــم گرفــت واحــد پولــی « ِون» را شــروع کنــد
کــه اولیــن واحــد پولــی اجتماعــی شــخص بــه شــخص در جهــان بــود کــه از یــک
شــبکة آنالیــن بــه داخــل جهــان واقعــی حرکــت میکــرد .او نــام ایــن واحــد پولــی
را از یــک جملــه قصــار قدیمــی بودایــی گرفتــه بــود کــه میگفــت «آنچــه را کــه از
گرفتنهایــت بــه دســت مـیآوری بــه اشــتراک بگــذار» و نیــز نمــاد آن را از نمــودار
ٍون گرفتــه بــود ،یعنــی نمودارهایــی کــه در آن دو دایــره در بخشــی بــا یکدیگــر
همپوشــانی دارنــد و نشــان میدهنــد کــه ارزش گروههــا یــا دایرههایــی کــه کامــا
بــا یکدیگــر انطبــاق ندارنــد ،میتوانــد افزایــش پیــدا کنــد .ایــن واحــد پولــی مجــازی
کــه میتوانــد علیــه دالر آمریــکا و دیگــر ارزهــای جهانــی بــه جریــان بیفتــد ،ایــن
امــکان را دارد کــه بیــن اعضایــی کــه میخواهنــد دانــش ،کاال و خدمــات را بفروشــند
یــا بخرنــد مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .ایــن واحــد پولــی در هــر یــک از شــاخههای
شــرکت «هــاب کالچــر» در هــر نقطــه از جهــان میتوانــد بــه کار رود .تــا بــه امــروز،
تقریبــا  20هــزار عضــو ایــن شــبکه بیــش از  1/2میلیــون ِون را بــا یکدیگــر مبادلــه
کردهانــد .اســتالناکر میگویــد« :فکــر میکنــم 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 شــکلهای بســیار زیــادی از پــول نقــد را خواهیــم دیــد
کــه بــرای رســیدن بــه آنچــه کــه نیــاز داریــم و میخواهیــم بــه کار میآینــد.
مــردم در سرتاســر جهــان ،بــه طــور انفــرادی و مســتقل در میــان دیگــران دســت بــه
دادوستد خواهند زد».
بازارهای وام دادن اجتماعی

در یکــی از مشــهورترین صحنههــای فیلــم «چــه زندگــی شــگفتانگیزی»
ســاختة فرانــک کاپــرا در ســال  ،1946یــک بانــک کوچــک کــه متعلــق به شــخصیت
اصلــی شکنجهشــده ،جــورج بیلــی ،اســت بــه کســی کــه در آن بانــک حســاب دارد
و میخواهــد کــه پولــش را پــس بگیــرد ،میگویــد« :شــما فکــر میکنیــد اینجــا
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 مکلیــن و در خانــة صــد نفــر دیگــر ».ایــن صحنــه بــه طــرز دردناکــی
ســقوط مالــی جهانــی در هفتــاد ســال بعــد در ســال  2008را بــه یــاد مـیآورد .در
عیــن اینکــه بانکهــا تــاش میکردنــد مشــتریان خــود را دوبــاره مطمئــن ســازند
کــه دارایــی آنــه در معــرض خطــر جــدی قــرار نــدارد ،مشــتریان میلیاردهــا دالر از
حسابهایشــان برداشــت کردنــد .مــردم دیگــر بــه اینکــه پولشــان کامــا در جــای
امنــی قــرار دارد معتقــد نیســتند .تحقیقــی کــه توســط شــرکت «مینتــل» در آخــر
ســپتامبر ســال  2008انجــام شــد نشــان داد کــه تنهــا  16درصــد از بزرگســاالن بــه
بانکهای بزرگ سنتی اطمینان دارند.
در جــای دیگــری از جهــان امــور مالــی ،بخــش نســبتا جدیــدی پــا بــه عرصــة
گذاشــته کــه عنوانــش وام دادن اجتماعــی اســت و در حــال رشــد فوقالعــادهای
اســت .ســال  2008نقطــه 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 میشــنود کــه «مــن بــه شــما بیشــتر از یــک بانــک
بــزرگ اعتمــاد دارم» .حتــی انــدروز قبــول دارد بــا در نظــر گرفتــن اینکــه در آن
زمــان «زوپــا» یــک اســتارتآپ بــود کــه فقــط هجــده کارمنــد داشــت و در یــک
دفتــر کاری کوچــک در انتهــای غربــی لنــدن کار میکــرد ،ایــن گفتــه یــک حــرف
یــاوه و بیمعنــی نبــود .وام دادن اجتماعــی در میــان یــک شــبکه از وامدهنــدگان و
وامگیرنــدگان کار میکنــد و وقتــی انجــام میشــود کــه مــردم بــا پــول نقــد اضافــه
بــه جــای اینکــه ســرمایة خــود را در حســابهای بانکیشــان بخواباننــد یــا در بــازار
ســهام بورسبــازی کننــد ،آن را بــه کســانی قــرض میدهنــد کــه در جســتجوی
وام هســتند .آنهــا بانکهــای بــزرگ را کــه در ایــن میــان ،نقــش واســطه را بــازی
میکردنــد حــذف کردهانــد .وامدهنــدگان بازگشــت ســرمایة بســیار بیشــتری
دارنــد و نــرخ بهــره بــرای وامگیرنــدگان نیــز در نوامبــر  2009حــدود  20درصــد
کمتــر از بهــرة بانکهــای ســنتی بــود .ایــن اتفاقــات باعــث شــده اســت کــه
بانکهــای بــزرگ دیگــر جــای پــای محکمــی بــرای کســبوکار خــود نداشــته
باشــند؛ بســیاری از کاربــران اینترنتــی پقــش از اینکــه بــه ســراغ وامدهنــدگان
ســنتی مثــل بانکهــا و موسســات اعتبــاری وامدهــی برونــد ،وام گرفتــن از همتایــان
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خــود در اینترنــت را مــورد ارزیابــی قــرار خواهنــد داد .در ســال  ،2006ارزش
وامهایــی کــه از شــخص بــه شــخص داده شــد  269میلیــون دالر بــود و در ســال
 2007کل ایــن نــوع وامهــا بــه  647میلیــون دالر رســید .شــرکت تحقیقاتــی
«گارنــر» در آمریــکا تخمیــن زده بــود کــه تــا انتهــای ســال  2010میــادی ،ایــن
رقم به  5/8میلیارد دالر معادل  10درصد ارزش کل بازار وام شخصی برسد.
مفروضــات اساســی وام دادن اجتماعــی طــی قــرون متمــادی وجــود داشــته
دوســتان دوستانشــان یــا
اســت .مــردم از خویشاوندانشــان ،دوستانشــان،
ِ
نزولخــواران ثروتمنــد پــول قــرض میگرفتهانــد .بــرای اینکــه یــک وام داده
شــود ،ســه نفــر بایــد حضــور میداشــتند  -وامدهنــده ،وامگیرنــد و یــک شــاهد  -و
بعــد دســت دادن و توافــق .ایــن نــوع از وامدهــی نســبتا ســاده بــود؛ چراکــه مــا در
جوامعــی زندگــی میکردیــم کــه هــر کســی کســان دیگــر را میشــناخت  -و حســن
شــهرت و نیازهــای او را هــم میدانســت .بــه همــان انــدازه کــه تجــارت و دادوســتد
افزایــش یافــت ،نیــاز بــه یــک مجــرای مرکــزی قابلاعتمــاد بیــن عرضهکننــدگان
منابــع مالــی و وامگیرنــدگان در مقیــاس وســیع بیشــتر شــد و مــدل وام دادن
اجتماعــی ناپدیــد شــد .در ایــن مرحلــه ،مــا شــاهد ظهــور واســطههای مالــی -
مدیــران دارایــی ،دالالن وام مســکن ،مشــاوران صندوقهــای بازنشســتگی و
صندوقهــای تامیــن مالــی و خــود بانکهــای بــزرگ  -بودیــم کــه در بیشــتر
مواقــع ،نقلوانتقالهــا و هزینههــای باالســری ناشــناخته را عرضــه میکردنــد و
در همیــن حــال ،وفــاداری اجتماعـیای را کــه باعــث چســبندگی اجــزای وام دادن
شخص به شخص بود از بین میبرد.
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در ســال  ،2003ریچــارد دووال ،یــک کارآفریــن موفــق در امــور بانکــی ،بــه ســن
چهــل ســالگی رســید و تصمیــم گرفــت کــه آن تابســتان کار را کنــار بگــذارد و
اســتراحت کنــد .او بــا همســر و چهــار فرزنــدش بــه خانــة پــدریاش برگشــت ،یــک
خانــة قرنســیزدهمی بازسازیشــده ،در یــک منطقــة روســتایی انگلســتان .دووال
بــا وجــود کار موفقیتــش در امــور مالــی ،مقــداری وقــت الزم داشــت تــا بــرآورد کنــد
که بعد از آن ،چه کاری میخواهد انجام دهد.
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او در اواخــر دهــة  ،1990رییــس بخــش فـنآوری 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 الهامبخــش توصیــف
میکردنــد .بیــل گیتــس او را «یکــی از پویاتریــن افــرادی کــه تــا کنــون دیــده»
نامیــده اســت .دووال اولیــن بانــک دیجیتــال را بــا نــام «ا ِگ» بــرای موسســة
«پرودنشــال» راهانــدازی کــرد .ایــن بانــک تجربــة خدمــات مالــی را ســاده و شــخصی
میکــرد .او قــدرت ف ـنآوری را بــرای خلــق روابــط نزدیــک بــه مشــتریان چشــیده
بــود و تــا ســال  ،2003مشــتاق بــود دوبــاره دفترچــة آییننامــة قدیمــی بانـکداری
را پاره کند.
دووال طــی تابســتانی کــه تعطیــل بــود ،خــود را در مقــاالت ،کتابهــا و
تحقیقــات غــرق کــرده بــود تــا دریابــد چطــور ابزارهــای دیجیتــال و اینترنــت در
حــال ایجــاد وقفــه در صنایــع هســتند .او اعتقــاد داشــت کــه «دو نیــروی فـنآوری
و ارادة فــردی» میتواننــد مدلهــای تجــاری ســنتی را وارونــه کننــد و بــه طــور
ریش ـهای روشــی را کــه مــردم فکــر و زندگــی میکننــد بــه شــکل یــک اقتصــاد
بیشــتر اشــتراکی متحــول کننــد .او بهخصــوص بــه کارهــای کارلوتــا پ ِ ـ ِرز عالقــه
داشــت؛ یــک اقتصــاددان پیشــرو در دانشــگاه کمبریــج و متخصــص تغییــر الگوهــای
اقتصــادی فناورانــه .پــرز معتقــد بــود کــه هــر هفــت ســال یــک بــار ،یــک فـنآوری
دگرگونکننــده ظهــور میکنــد کــه بنیادهــای اقتصــاد را جابهجــا میکنــد و
هنجارهایــی را تغییــر میدهــد کــه بــا آنهــا جامعــه خــودش را میســازد؛
هنجارهایــی مربــوط بــه خانههــای مــا ،محلهــای کار مــا ،نظــام آموزشــی مــا،
روش حکومــت کــردن مــا ،اینکــه چطــور زمــان فراغــت خــود را میگذرانیــم و
غیــره .پنــج نســل از ایــن تحــوالت تــا بــه امــروز رخ داده اســت :انقــاب صنعتــی،
دوران ظهــور ماشــین بخــار و راهآهــن ،دوران فــوالد ،بــرق و مهندســی صنایــع
ســنگین ،دوران نفــت ،خــودرو و تولیــد انبــوه و نیــز دوران اطالعــات و ارتباطــات.
دووال میخواســت از طریــق اقتصــاد فناورانــه بفهمــد کــه چطــور ایــن تغییــرات
زندگــی مــردم را دگرگــون میکنــد .چــرا مشــتریان رفتــار خــود را تغییــر میدهنــد؟
طــی چــه دورة زمانــی؟ کســبوکارها چطــور خــود را ســازگار میکننــد و موفــق
میشوند؟
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او همچنیــن بــه دیگــر ســرمایهگذاریهای آنالیــن اجتماعــی دیگــری جلــب
شــد کــه میلیونهــا کاربــر را هــر روز جــذب میکننــد؛ شــرکتهایی مثــل
یب ِــی» .در تمــام
«اســکایپ»« ،فرنــدز رییونایتــد»« ،یوتیــوب» و بهخصــوص «ا 
تابســتان ،ایــن جملــة پیــر امیدیــار ،بنیانگــذار «ایبــی» در ذهــن او بــود« :ایبــی
یــک تفریــح نیســت .یــک کس ـبوکار هــم نیســت .یــک جامعــه اســت :شــبکهای
ســازمانمند ،درگیرکننــده ،خودســازمانده از روابــط فــردی اســت کــه حــول منافــع
مشــترک شــکل گرفتــه اســت ».دووال از خــود میپرســید« :چطــور مفهومــی
مشابه میتواند در بانکداری شخصی به کار گرفته شود؟»
دووال بــرای رســیدن بــه فرصــت و روش کار صحیــح ،گروهــی از همــکاران
ســابق خــود در امــور بانکــی و یــک مردمشــناس را بــه کار گرفــت تــا در ایــن زمینــه
تحقیــق کننــد .بعــد از ماههــا مشــاهده و صحبــت بــا افــراد دربــارة اینکــه چطــور
آنهــا پــول درمیآورنــد ،پسانــداز میکننــد و پــول خــود را خــرج میکننــد ،آنهــا
متوجــه اشــتیاق وســیع و بیشــتری بــرای کنتــرل ،آزادی و ارائــه خــود نــزد مــردم
شــدند .تــووال توضیــح میدهــد« :مــا قبــا خودمــان را بــا آنچــه مصــرف میکردیــم
تعریــف میکردیــم؛ بــا برندهایــی کــه میپوشــیدیم ،ماشــینهایی کــه ســوار
میشــدیم ،ابزارهــای الکترونیکــیای کــه زیــر میــز تلویزیونمــان میگذاشــتیم.
حــاال مــا خیلــی کمتــر خودمــان را بــا برندهــا تعریف میکنیــم و بیشــتر بــا کارهایی
کــه میکنیــم ،انتخابهایــی کــه انجــام میدهیــم و ارزشهــا و اعتقادمــان و بــا
ارائهای که از خود داریم ،تعریف میکنیم».
ایــن گــروه همچنیــن دریافــت کــه مــردم از بانکهــای موجــود بــه عنــوان یــک
شــر الزم حــرف میزننــد .همانطــور کــه یکــی از اعضــای گــروه تحقیــق بــه مــا
میگویــد« ،مــردم عــادی بــا شــغلهای خــوب و ســابقه اعتبــاری بــدون مشــکل،
رفتــن بــه بانــک را مثــل رفتــن بــه یــک مغــازة کفاشــی توصیــف میکننــد کــه
شــما از آن یــک جفــت کفــش مردانــه بــا چــرم ســیاه ســایز  42میخواهیــد و بــه
شــما گفتــه میشــود ســه هفتــه دیگــر بیاییــد ،در حالــی کــه بــه شــما یــک جفــت
کفــش زنانــه بــا چــرم قرمــز ســایز  40تحویــل داده میشــود» .تجربــه ،رضایــت و
اعتمــاد مشــتریان از بانکهــای ســنتی باعــث رقابــت بســیار کمتــری فراتــر از
سرمایة واقعی آنها میشود.
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پژوهشــگران ایــن گــروه تحقیقاتــی دریافتنــد کــه اگــر شــرکتها دیگــر نیــازی
نداشــته باشــند کــه بــه ســراغ بانکهــا برونــد و مســتقیما بــه ســوی بازارهــای اوراق
قرضــه برونــد ،چــرا افــراد نتواننــد چنیــن کاری بکننــد .اینترنــت بــرای همــة افــراد
ایــن امــکان را فراهــم ســاخته کــه آنهــا فــارغ از بانکهــای ســنتی ،بــه ســراغ
بازارهــای مالــی برونــد و پــول قــرض بگیرنــد .بنابرایــن آنهــا شــروع کردنــد بــه
ســاختن یــک وبســایت مشــابه «ایبــی» بــرای امــور بانکــی .یعنــی یــک مــکان
مجــازی بــرای مالقــات وامدهنــدگان بــا وامگیرنــدگان و همچنیــن بــه کار بــردن
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 میدهــد کــه آنهــا فرمولــی بــرای مفهومــی
یب ِــی +
کــه میخواســتند در کسبوکارشــان انجــام بدهنــد درســت کردنــد« :ا 
یپَــل  = Match.com +یــک نــوع خدمــات آنالیــن پولــی کــه افــراد را بــه همــه
پِ 
متصــل میکنــد» .آنهــا دریافتنــد کــه ایــن کار باعــث کنــار رفتــن بانکهــای
ســنتی و واســطهها در رونــد فعالیــت تجاریشــان خواهــد شــد و بــه مــردم کمــک
خواهــد کــرد کــه بازگشــت ســرمایة بیشــتری داشــت ه باشــند و بهــرة کمتــری
بپردازند.
کار کردن تنها و باهم

در ســال  ،2005بــرد نوبِــرگ یــک برنامهنویــس  31ســاله بــود کــه بــه طــور
آزاد نرمهــای منبعبــاز مینوشــت و در سانفرانسیســکو زندگــی میکــرد .او
تــازه از یــک اســتارتآپ حــوزه فـنآوری بیــرون آمــده بــود تا بــرای خــودش کار
کنــد .نوبــرگ از کار کــردن در خانــه لــذت میبــرد ،امــا ایــن تجرب ـهای خیلــی
هــم منزویکننــده بــود .او تــاش کــرد کــه در یــک کافیشــاپ کارهایــش را
انجــام دهــد امــا آنجــا را بــرای تعامــات معنــاداری کــه تمرکــز الزم دارد خیلــی
شــلوغ و نامناســب یافــت .بــا وجــود نارضایتــی او از فرهنــگ کاری در دفتــر
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
تنــگ شــده اســت .او میگفــت« :بــه نظــر میرســید مــن یــا میتوانــم شــغلی

برآمدن امواج 163

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
نمیتوانستم هر دو را داشته باشم؟»
نوبــرگ از ســال  1998سیســتمهای نرمافــزاری اشــتراکی را ابــداع کــرده
بــود کــه شــامل یــک نرمافــزار اینترنتــی بــه نــام «اوپــن پورتــال» و یــک مرورگــر
اینترنتــی بــه نــام «پیپــر ایرالیــن» بــود .او شــروع کــرد بــه فکــر کــردن دربــارة
عناصــر اساس ـیای کــه بتواننــد کاری کننــد کــه ایــن پلتفرمهــا خیلــی خــوب
کار کننــد  -یعنــی عناصــر جامعــه ،خالقیــت و ســاختار -و اینکــه چطــور او
میتوانــد ایــن عناصــر را بــرای معمــای کاری آن موقــع خــودش بــه کار بگیــرد.
او از خــود میپرســید« :مــن چطــور میتوانــد 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 میکنــم ،بــدون اینکــه الزم باشــد
بــه یــک شــرکت بــزرگ محلــق شــوم؟» او ایــن مشــکل خــود را بــا ســه نفــر
دیگــر از کارشناســان حــوزه ف ـنآوری در میــان گذاشــت و آنهــا تــاش کردنــد
کــه تنشهــای تنهایــی مســتقل کار کــردن را کاهــش دهنــد .آنهــا یــک جــا را
بــرای دو روز در هفتــه اجــاره کردنــد و چنــد میــز ،اینترنــت بیســیم و یــک
پرینتــر هــم آنجــا گذاشــتند و جایــی بــرای مالقــات بــا هــم درســت کردنــد.
نوبــرگ نمیدانســت آنچــه کــه شــروع کــرده تبدیــل بــه جنبشــی جهانــی
خواهد شد که نامش «با هم کار کردن» است.
ـردن «میـتآپ» شــدند،
بعــد از اینکــه آنهــا میزبــان وبســایت بــا هــم کار کـ ِ
ایــن لغــت بــرای ایــن مفهــوم از کار کــردن گســترش یافــت و شــایع شــد .خیلــی
زود کارشناســان فــنآوری ،محققــان ،نویســندگان ،فیلمســازان و کارآفرینــان
تمایــل پیــدا کردنــد کــه بــرای ســاعات محــدودی در روزهایــی محــدود ،در
مکانهایــی دور هــم جمــع شــوند و بــا هــم کار کننــد .همــة ایــن افــراد بــرای
خودشــان کار میکردنــد و هرگــز وضعیــت دفاتــر کار ســنتی بــر فضــای بــا هــم
کار کــردن آنهــا غالــب نمیشــد .بــا ایــن حــال ،آنهــا دریافتنــد کــه برخــی از
انــواع کار کــردن در جامعــه و جایــی کــه آنهــا بتواننــد چهرهبهچهــره همدیگــر
را ببیننــد میتوانــد بــرای پیشــرفت کارشــان بســیار مفیــد باشــد .اســتفان
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هامفــری ،اســتاد مدیریــت در دانشــکدة کسـبوکار دانشــگاه فلوریــدا کــه بیــش
از چهــل ســال روی تعامــل اجتماعــی در کار و دورکاری تحقیــق کــرده اســت،
میگویــد« :مــا ناگهــان متوجــه شــدیم کــه اجتماعــی بــودن را از دســت دادهایــم
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
بــود ،یــک فضــای همــکاری دیگــری را راهانــدازی کــرد کــه نامــش « َهــت
فکتــوری» بــود .امــروز« ،دفاتــر» بــا هــم کار کــردن در آمریــکا گســترش یافتــه و
ایــن پدیــده بهســرعت در حــال رواج یافتــن در سرتاســر جهــان اســت .بــا در
نظــر داشــتن اینکــه در حــدود یکپنجــم نیــروی کار در آمریــکا یعنــی حــدود
 30میلیــون نفــر بــه انحــای مختلــف بــرای خودشــان کار میکننــد ،رشــد
جنبــش بــا هــم کار کــردن جــای تعجــب نــدارد .بســیاری از ایــن افــراد ،کســانی
هســتند کــه بــه خوبــی کار بــا فنآوریهــای نویــن ارتباطــی را بلدنــد ،نســبت
بــه فعالیتهــای اقتصــادی دارای آگاهــی هســتند و میخواهنــد بــا کمتریــن
هزینه ،ایدههای عالی را اجرایی سازند.
کســانی کــه بــا هــم کار میکننــد ،فضــای کاریای را کــه بــا هــم بــه
اشــتراک میگذارنــد بــه معنــای یــک راهحــل و مفهــوم عملگرایانــه نمیبیننــد،
بلکــه بــه آن بــه عنــوان ابــزاری کــه احساساتشــان را ارائــه میکننــد نــگاه
میکننــد .بــرای همیــن اســت کــه ایــن محلهــا را بــرای نمونــه« ،مرکــز
تعامــات» یــا «انجمــن اخــوت منابــع مشــترک» توصیــف میکننــد .ایــن فضاهــا
از نظــر فرهنگــی و شــکلی متنــوع هســتند امــا همــه بــر پایــة ترکیــب بهتریــن
عناصــر یــک کافیشــاپ (اجتماعــی ،باانــرژی و خــاق) و بهتریــن عناصــر یــک
محــل کار (کارآمــد و کارکــردی) بنــا شــدهاند .همانطــور کــه دومینیــک کاردو
و کرســتوف آگیتــو ،محققــان علــوم اجتماعــی فرانســوی در زمینــة ارتباطــات و
همــکاری ،میگوینــد ،کار کــردن بــا هــم یــک «مــکان ســوم» را ایجــاد کــرده
اســت کــه بــا هــر دو مــکان خانــه یــا محــل کار متفاوت اســت امــا مشــابهتهایی
هــم بــا آنهــا دارد« .مــکان ســوم نــه میــز کار یــک شــرکت اســت و نــه میــز
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تحریــر یــک محــل مســکونی .ایــن مــکان یــک نــوع فضــای عمومــی اســت کــه
شــما میتوانیــد هــر وقــت خواســتید بــه آن بپیوندیــد بــا ایــن تضمیــن کــه
میزانــی از زندگــی اجتماعــی و شــانس تبــادالت مفیــد را در آنجــا پیــدا خواهیــد
کــرد ».یکــی از ایــن مکانهــا یــک خانــة قدیمــی و دنــج در قلــب محلــة «کینگــز
کــراس» لنــدن اســت کــه در آن میتــوان کســانی را دیــد کــه بــه طــور مســتقل
بــرای خــود کار میکننــد .نیمــی از ایــن افــراد شــاید بــا لپتــاپ و تنهــا کار
کننــد (شــاید هدفونــی هــم در گوششــان باشــد) و نیمــی دیگــر شــاید بــا هــم
در آشــپزخانه باشــند یــا گوشـههای دیگــر و دســت بــه تعامــات ســازنده بزننــد.
آنها در حال کار کردن هم با یکدیگر و هم تنها هستند.
بخش یکپارچه از فرهنگ ،نه یک ضد فرهنگ

بــه همــان طریــق کــه مــا حصارهایــی را بــرای ایجــاد ابَرفردگراییمــان دو
خــود میکشــیم ،نیــاز بــه انــواع جدیــدی از حدومرزهــا داریــم تــا جــادوی تعلــق
داشــتن بــه فضاهــای مشــترک را خلــق کنیــم .بــر خــاف شــعار «حصارهــای
خــوب همســایههای خــود درســت میکنــد» مــا امــروزه نیــاز داریــم روابــط
بــدون حصــار را فرمولبنــدی کنیــم .همچنیــن نیــاز بــه ترکیــب ایدهآلهــای
قدیمــی بــا طرحهــا و تجربیاتــی وجــود دارد کــه بیشــتر از اینکــه بــه
اجتماعگرایــی دهــة  1960تکیــه داشــته باشــد ،بــر اوج گرفتــن فرهنــگ داتکام
متکی باشد.
اســتفانی اســمیت ،معمــار دانشآموختــة هــاروارد ،یــک طــراح کاریزماتیــک
و کارآفریــن اجتماعــی ،در اوایــل دهــة چهــل زندگــی خــود ،بــه اســتقبال ایــن
فکــر رفــت .جهــان معمــاری ،طراحــی و فرهنــگ اســمیت را در مقــام کســی
تعریــف کــرده اســت کــه افــراد بــه فکرهــای او در قالــب طرحهایــی کمتاثیــر،
تولیــد انبــوه و شــکلهایی جایگزیــن از جامعــه نــگاه میکننــد .او بــا شــور و
حــرارت ،امــا بــا نوعــی اقتــدار دربــارة گونهشناســی کهنالگوهــا،
ســبکزندگیهای بههممتصــل و راهکارهــای قبیلــهای صحبــت میکنــد.
اســمیت بــا افتخــار اذعــان میکنــد کــه بهشــدت تحــت تاثیــر تفکــرات طــراح
مشــهور و پیشــرو در حفــظ محیطزیســت ،باکمینســتر فولــر ،قــرار دارد و در
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اشــتیاق او بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن ســئوال ســهیم اســت« :چطــور
میتوانیــم در کوتاهتریــن زمــان ممکــن و از طریــق همزمــان ،جهــان را واداریــم
کــه صــد درصــد بــرای بشــریت کار کنــد ،بــدون اینکــه تخریــب زیسـتمحیطی
صورت بگیرد یا این کار برای کسی آثار منفی در پی داشته باشد؟»
اســمیت در دفتــر کار خــودش در «اکوشــاک» کــه یــک اســتودیوی طراحــی
تجربــی در لسآنجلــس بــود نشســته بــود و دریافــت کــه دیگــر نمیتوانــد از
پــس مخــارج ســبز و دوسـتدار طبیعــت برآیــد .اوایــل ســقوط اقتصــادی ســال
 2008بــود و همــه چیــز نامطمئــن بــه نظــر میرســید« .چطــور امــکان خواهــد
داشــت کــه مــن بــه خریــدن ابزارهــای ســبز ادامــه بدهــم؟ مــن بایــد یــک
ماشــین تویوتــا مــدل «پریــوس» بخــرم ،بایــد المپهــای فلورســنت بخــرم ،بایــد
پنلهــای بــرق خورشــیدی بخــرم  ». ...او بــا خــود فکــر میکــرد کــه آیــا راه
بهتــری نیســت بــرای اینکــه فــرد بیشــتر در جهــت پایــداری محیطزیســت قــرار
بگیرد؟
او شــروع کــرد بــه نــگاه کــردن بــه گذشــته در تاریــخ تــا فکرهایــی بــه
ذهنــش خطــور کنــد .او متقاعــد شــد که ســقوط اقتصــادی نشــانهای از یــک درد
بزرگتــر جامعــة مصرفــی منــزوی اســت و شــروع کــرد بــه تحقیــق دربــارة
راههــای متفاوتــی کــه افــراد دور هــم جمــع میشــوند و منابــع خــود را بــه
اشــتراک میگذارنــد .او دریافــت کــه مشــکل اصلــی بــا آنچــه مــا ســبکهای
زندگــی اشــتراکی مینامیــم ،ایــن مفهــوم بــه خــودی خــود نیســت بلکــه انگــی
اســت کــه همــراه بــا اشــتراکگذاری اســت .اســمیت تصمیــم گرفــت
مهارتهایــی کــه در طراحــی و ســاخت وبســایت داشــت ،بــرای برندســازی
مجــدد از یــک ایــده بهاشــتراکگذاری قدیمــی مــورد اســتفاده قــرار دهــد:
کمونهــا .همانطــور کــه او در مصاحبـهای بــا یــک شــبکة رادیویــی گفــت« ،در
گذشــته ،مردمــی کــه شــروع میکردنــد 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 میشــد .آنچــه
مــا عالقهمندیــم انجامــش بدهیــم ،تبدیــل کــردن ایــن جوامــع قدیمــی بــه
بخشی یکپارچه از فرهنگ است ،نه تبدیل کردن آنها به ضدفرهنگ».
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تعریــف ویکیپدیــا از یــک کمــون «جامع ـهای اســت کــه در آن ،منابــع بــه
اشــتراک گذاشــته میشــوند» .وقتــی کــه شــما بــه مفهــوم کمــون از ایــن لنــز
وســیعتر نــگاه کنیــد ،هــر محلــه در آمریــکا و سرتاســر جهــان میتوانــد یــک
کمــون باشــد ،همانطــور کــه هــر مجتمــع آپارتمانــی ،مدرســه ،گــروه مذهبــی
یــک کلیســا ،خوابــگاه دانشــجویی یــا ســاختمان اداری میتــوان یــک کمــون
باشد.
اریــل شــوارتز در کتــاب «کمپانــی ســریع» مینویســد« :کمونهــا فقــط
یــک پدیــده بــرای هیپیهــا نیســتند ».در ســال  ،2008ل ِــوی تیشــرتهایی
بــا شــعار «میخواهیــد یــک کمــون بســازید؟» را طــی دوران تعطیــات در
فروشــگاه خــود عرضــه کــرد .تیشــرتها بــر تــن مانکنهــای او در ویتریــن
فروشــگاه بودنــد و لِــوی بــه عنــوان مدیــر آنجــا بــه کارکنــان خــود گفــت کــه
«مشــتریان بــرای اســتقبال از ایــن پدیــده آمادگــی دارنــد» .تمــام ایــن
تیشــرتهای سیاهوســفید بــا حــروف درشــت روی آن کــه در واقــع تبلیغــی
بــرای ســرمایهگذاری روی فکــر اســتفانی اســمیت بــود ،ظــرف یــک هفتــه در
تمام کشور به فروش رفت.
ایــن روزهــا ،هــر کســی ،از معلمهــا گرفتــه تــا راننــدگان کامیــون ،از افــراد
حرفــهای پرمشــغله تــا مــادران خانــهدار ،از طراحــان تــا پزشــکان ،کشــف
شــکلهای مختلــف زندگــی اجتماعــی را شــروع کردهانــد .روســتاهای از نظــر
محیطزیســتی پایــدار ،مســکنهای اشــتراکی ،تعاونیهــا و دیگــر شــکلهای
اجتماعاتــی کــه تعمــدی ایجــاد شــدهاند (عبارتــی کــه اکنــون فراتــر از کمــون
هــوادار دارد) در سرتاســر جهــان گســترده شــدهاند .اســمیت میخواهــد در ایــن
بازگشت دوباره به یک مفهوم قدیمی نقش بزرگی بازی کند.
اســمیت بــرای شــروع پــروژهاش بــه ایــن نتیجــه رســید کــه الزم اســت
جوامــع نســبتا کوچــک و محــدودی را انتخــاب کنــد کــه در آنهــا ،بــا یــک نفــر
کــه میتوانــد بــه پــا گرفتــن پــروژهاش کمــک کنــد رابطــة خوبــی داشــته باشــد.
دوســت خــوب او ،اســکات وینبــرگ ،در یــک گوشــة دنــج روی یکــی از
صخرههــای دره «توپانــگا» در غــرب لسآنجلــس زندگــی میکــرد .یــک گوشــة
دنــج مثــل «یــک جامعــة خــودکار کــه در انتظــار بــه وجــود آمــدن اســت» بــه
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نظــر میرســد ،مثــل تعــدادی خانــه کنــار هــم در انتهــای یــک کوچــة بنبســت.
ایــن گوشــة دنــج یــک زمینــة مشــترک بالواســطه و روشــن بــود .بعدتر اســتفانی
کشــف کــرد کــه دقیقــا در همــان نقطـهای کــه او انتخــاب کــرده بــود ،زمانــی در
دهة  1970کمون دره «توپانگا» سکونت داشته است.
هــدف اولیــن «کمــون در گوشــة دنــج» آزمایشــی ،کمــک بــه پیدا کــردن آن
نــوع از ابــزار و حمایتهایــی بــود کــه ســاکنان بــرای زندگــی اشــتراکی و پایــدار
بیشــتر بــه آن نیــاز پیــدا میکردنــد؛ خــواه ایــن ابــزار و حمایتهــا خــودروی
مشــترک بــود یــا تقســیم کــردن وظایــف ،مبادلــه کــردن کاال و خدمــات یــا
خیلــی ســاده ،بــه اشــتراک گذاشــتن فضــا ،کارهــای خانــه و زمــان .آیــا ایــن
وضعیــت از تابلــوی اعالنــات آنالیــن «کریکلیســت» دقیقتــر بــود؟ آیــا یــک
گوشــی «آیفــون» میتوانســت بــه خوبــی بــه ســاکنان کمــک کنــد کــه دور
هــم جمــع شــوند؟ ایــن چنیــن بــود کــه اســکات و اســتفانی از ف ـنآوریهــای
جدیــد بــرای ایجــاد جامعــة مــورد نظــر خــود اســتفاده کردنــد و وبســایت
«ویکامیون» را به وجود آوردند.
هل دادن جوامع مجازی به داخل جهان واقعی

«ویکامیــون» و دیگــر وبســایتهای اشــتراکگذاری محــات نشــان
میدهنــد کــه چطــور رفتارهــای شــبکهای اجتماعــی مــا در جهــان فیزیکــی
جریــان پیــدا میکننــد .شــاید مثــال برجســته اینکــه چطــور مــا در حــال هــل
دادن جوامــع مجــازی بــه داخــل جهــان واقعــی هســتیم ،وبســایت
«کوچســرفینگ» باشــد« ،یــک شــبکة جهانــی بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن
مسافران و جوامع محلی که آنها مورد بازدید قرار میدهند».
در آوریــل ســال  ،2000کیســی فنتــون ،بیمقدمــه و ناگهانــی یــک بلیــت
ارزان هواپیمــا بــه مقصــد « ِریکجاویــک» در کشــور ایســلند ،بــرای یــک تعطیلــی
طوالنــی آخــر هفتــه خریــد .در آن زمــان ،فنتــون یــک جــوان بیستودوســاله
بــود و درس خــود را در رشــته تهیهکنندگــی 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 م ـیآورد« :مــن هیــچ کســی را
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دور و بــر خــودم نمیشــناختم 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 نمیخواســت بــه
هتلهــای گرانقیمــت پــول بدهــد یــا نقــش آقــای توریســت را در خوابگاههــای
جوانــان بــازی کنــد .او پایــگاه دادههــای دانشــگاه ایســلند را جســتجو کــرد و نــام
و ایمیــل هــزار و پانصــد دانشــجو را از آنجــا اســتخراج کــرد و پیامهایــی مشــابه
ایــن بــرای آنهــا فرســتادِ « :هــی بجــورن ،مــن دارم بــه ایســلند میــام .میتونــم
روی کاناپــه تــو شــب بمونــم و بــا آخــر هفتــه بــا تــو وقــت بگذرونــم؟» در عــرض
بیســتوچهار ســاعت او پنجــاه دعوتنامــه دریافــت کــرد کــه میگفتنــد« :بــا
مــن وقــت بگــذرون ».فنتــون بایــد کســانی را کــه میخواســت پیــش آنهــا
بمانــد انتخــاب میکــرد .او یــک فــرد مشــهور و خواننــده ســبک بلــوز را انتخــاب
کــرد کــه بعدتــر فهمیــد در ریکجاویــک شناختهشــده اســت« .او نقــش راهنمــا
را بــرای مــن بــازی کــرد ،بــه مــن چیزهایــی کــه توریســتی بودنــد را نشــان داد،
مثــل محــل فــوران گدازههــای آتشفشــانی و همچنیــن مــرا بــه کافههــا و
باشــگاههای موســیقیای بــرد کــه هرگــز خــودم نمیتوانســتم پیدایشــان کنــم».
بعــد از آن ســفر ،فنتــون تصمیــم گرفــت بایــد همیشــه بــه ایــن شــیوه ســفر
کند« :زندگی با افراد محلی و زندگی کردن شکل زندگی آنها».
فنتــون مــدت زمــان کوتاهــی بعــد از اینکــه برگشــت ،شــروع کــرد به نوشــتن
نرمافــزار یــک وبســایت تــا دیگــران نیــز بتواننــد تجربــة مشــابه را داشــته
باشــند .او دن هافــر (یــک استراتژیســت بــا مــدرک فلســفه از دانشــگاه هــاروارد و
کارشناســی ارشــد مدیریــت از دانشــگاه کلمبیــا) ،سباســتین لــی تــوان (یــک
طــراح وبســایت ویتنامــی کــه نیمــی از زندگــی خــود را در پاریــس و نیمــی
دیگــر را در سانفرانسیســکو گذرانــده) و لیــو ســیلوریا (یــک طــراح گرافیــک
ـایت CouchSurfing.org
برزیلــی) را دعــوت کــرد تــا بــا او بــه طــور مشــترک وبسـ
را راهاندازی کنند.
تــا فوریــه ســال  ،2010بیــش از  1/7میلیــون نفــر در  70هــزار و  973شــهر
از  235کشــور جهــان در ایــن وبســایت ثبتنــام کــرده بودنــد .طبــق اعــام
وبســایت رتبهبنــدی بازدیدهــای اینترنتــی «الکســا»« ،کوچســرفینگ» در
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حــال حاضــر پربازدیدکنندهتریــن وبســایت خدمــات میزبانــی در اینترنــت
اســت کــه در نوامبــر ســال  ،2009بیــش از  35میلیــون نفــر بــه طــور روزانــه از
آن بازدیــد میکردنــد .اکنــون دیگــر وبســایتهای مشــابه آن در حــال ظهــور
اســت کــه از آن جملــه میتــوان بــهHospitalityClub.org ، GlobalFreeloaders.
 comو  Place2Stay.netاشــاره کــرد .همــة آنهــا واســطههای بیطرفــی هســتند
کــه مســافرانی را کــه میخواهنــد روی یــک کاناپــه بــه طــور رایــگان در یــک
خانــه بخوابنــد بــه کســانی مرتبــط میکنــد کــه مایــل هســتند ایــن خدمــات را
به طور موقت ارائه کنند و کاناپه خالی دارند.
مفهــوم اســتفادة رایــگان از کاناپــه خالــی اکنــون بــه نقطــة ابعــاد حیاتــی
رســیده و بــه قــدری تنــوع در ایــن خدمــات وجــود دارد کــه کاربران «موجســوار»
بــه آن جــذب شــوند و بتواننــد از خدماتــش اســتفاده کننــد .امــا ایــن وبســایت
از ایــن نظــر هــم بــه ابعــاد حیاتــی خــود رســیده اســت کــه بتوانــد بــه انــدازة
کافــی بــرای رســاندن پیــام عمیقتــر «ســاختن روابــط معنــیدار بیــن
فرهنگهــا» بــزرگ باشــد .از ســوی دیگــر ،مقیــاس ایــن وبســایت 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 .همانطــور
کــه دن هافــر میگویــد« ،هــر چــه بیشــتر شــبکهای میشــویم و بیشــتر
یکدیگــر را میشناســیم ،شــانس بهتــری داریــم کــه ایــن جهــان را تبدیــل بــه
جایی بهتر کنیم».
«کوچســرفینگ» مثالــی عالــی اســت بــرای اینکــه دریابیــم چطــور روابــط
پیرامونــیای کــه از طریــق ســبکزندگی اشــتراکی ایجــاد شــده ،میتوانــد بــا
قــدرت مــا را بــه یکدیگــر پیونــد بزنــد .مــارک گرانووتــر ،یــک جامعهشــناس در
دانشــگاه اســتنفورد ،نــام ایــن عامــل را «قــدرت پیوندهــای ضعیــف» نامیــده و
معتقــد اســت کــه روابــط اجتماعــی افــرادی کــه یکدیگــر را نمیشناســند
میتوانــد باعــث پیونــد خــوردن افــراد و رفــاه مــردم شــود .تخمیــن زده شــده
اســت کــه بیــش از  111هــزار و  186مــورد دوســتی نزدیــک از طریــق وبســایت
«کوچســرفینگ» ایجــاد شــده و تقریبــا  18درصــد بازدیدهــای میزبــان بــا
مهمــان مســتقیما دوطرفــه بــوده اســت .وقتــی شــما بــه میزبانهایتــان کــه
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کاناپــه خــود را در اختیارتــان قــرار میدهنــد حــرف میزنیــد ،آنهــا بــا
حکایتهایــی از خوبــی و صمیمیــت شــما را خشــنود میکننــد و شــما نیــز در
عــوض ،مثــل یــک گردشــگر معمولــی مــورد اســتقبال قــرار نمیگیریــد .اســتیو
س ـ ِوج اســترالیایی و چهلســاله بــا «کوچســرفینگ» همــه جــای دنیــا را گشــته
اســت .او میگویــد« :در کنــار ایــن مزیــت آشــکار کــه الزم نیســت پــول بــرای
جــای خــواب بدهیــد ،کوچســرفینگ بــه مســافران اجــازه میدهــد بــه جــای
اینکــه ناظــر فضــای یــک کشــور و فرهنــگ آن باشــند ،یــک کشــور و فرهنــگ آن
را از داخــل تجربــه کننــد  ...اساســا شــما میتوانیــد بــرای مــدت زمانــی کــه از
آن کشــور بازدیــد میکنیــد ،بخشــی از زندگــی میزبــان خــود باشــید ».و از
طــرف دیگــر ،میزبانهــا نیــز حتــی اگــر خودشــان انتخــاب نکــرده باشــند کــه
مهمانشــان کیســت ،تجربــة بــه اشــتراک گذاشــتن فرهنگشــان را بــه دســت
میآورنــد .همانطــور کــه فنتــون بــه مــا میگویــد« ،مــردم از کوچســرفینگ
بــه دالیــل مختلــف اســتفاده میکننــد ،حتــی اگــر فقــط بــه دلیــل ســفر کــردن
یــا ارتبــاط برقــرار کــردن بــا مــردم در مکانهایــی ناشــناخته باشــد ،امــا فکــر
میکنــم بیشــتر افــراد در ایــن کار مشــارکت میکننــد تــا بــه هــر انــدازه کــه
میتواننــد دربــارة فرهنگهــای دیگــر  -و دربــارة خودشــان  -چیزهایــی یــاد
بگیرند».
مــردم اغلــب از فنتــون میپرســند« :شــب را بــه ســر کــردن بــا یــک آدم
کامــا غریبــه خطرنــاک نیســت؟ چطــور مــردم بــه خانــة یکدیگــر میرونــد
وقتــی کــه اصــا همدیگــر را ندیدهانــد؟» بــرای جــواب بایــد یــک ضربالمثــل
قدیمــی روســی را بازگفــت« :دو ِوریــا ،نــو پرو ِوریــا» کــه ترجمــهاش میشــود:
«اعتمــاد کــن امــا تحقیــق کــن ».درســت مثــل سیســتمهای مبادلــة شــخص
بــه شــخص مثــل «ایبــی»« ،کریگلیســت» یــا «ســواپتری»« ،کوچســرفینگ»
نیــز یــک مکانیســم اعتبارســنجی دارد کــه ســطح باالیــی از اعتمــاد را بیــن
غریبههــا بــه وجــود م ـیآورد .فنتــون توضیــح میدهــد« :درســت از وقتــی کــه
مــا کار را شــروع کردیــم ،میخواســتیم افــرادی کــه هرگــز همدیگــر را ندیــده
بودنــد (و کســانی کــه دور از یکدیگــر زندگــی میکردنــد) بتواننــد بــه هــم اعتماد
کننــد .ســئوالی کــه بایــد بــه آن پاســخ میدادیــم ایــن بــود کــه مــا چطــور
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میتوانیــم از طریــق اینترنــت اعتمــاد ایجــاد کنیــم .ایــن کار برگــردان کاملــی از
مکانیزمــی نیســت کــه بــا آن مــا در دنیــای واقعــی اعتمــاد را ایجــاد میکنیــم».
ایــن کار بــا چنــد مرحلــه اعتمادســازی انجــام میشــد؛ ابتــدا فــرد بایــد نــام و
محــل ســکونت خــود را کــه تاییــد شــده بــود اعــام میکــرد و بعــد بــه ســئواالت
بــاز افــراد دربــارة خــودش پاســخ میدهــد .بعــد از ســکونت نیــز میزبانهــا
رتبهبنــدی میشــدند و دربــارة آنهــا نظــر داده میشــد .بــه ایــن ترتیــب ،از
مکانیزمهــای اعتمادســازی مشــابه در دیگــر سیســتمهای اشــتراکگذاری
استفاده میشد.

فصل سوم

الزامات
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8
طراحی اشتراکی
کریــم رشــید ،یکــی از پرکارتریــن و تحسینشــدهترین طراحــان نســل خــود
اســت .کارهــای او در مجموعههــای چهــارده مــوزه در سرتاســر جهــان بــه نمایــش
گذاشــته شــده اســت .او برنــدة صدهــا جایــزة بینالمللــی در زمینــة طراحــی هــم
اســت .محصوالتــی کــه او طراحــی کــرده در بســیاری از فروشــگاههای جهــان در
حــال فــروش اســت و او توانســته زیبایــی را در اجناســی کــه طراحــی میکنــد
مــورد توجــه قــرار دهــد .شــعار کریــم ایــن اســت« :اکنــون طراحــی چیــزی
دربــارة حــل کــردن مســائل نیســت  ...هــر کسـبوکاری کامــا بایــد نســبت بــه
زیبایــی دقــت داشــته باشــد  -زیبایــی گذشــته از هــر چیــزی ،یــک نیاز اشــتراکی
انسان است».
مجموعــه طراحیهــای کریــم رشــید نمــادی از روندهــای طراحــی
پرزرقوبــرق و بــه گفتــه برخــی ،خودنمایانــه اســت کــه برخــی از احمقانهتریــن
اشــیاء  -اگــر جالبتریــن نباشــد -زندگــی مــا را بــه ارمغــان آورده اســت .ایــن
نــوع طراحــی در ذات خــود چیــزی عکــس آن «تفکــر طراحــی»ای را بــه همــراه
دارد کــه مرکــز توجــه مصــرف اشــتراکی اســت .شــما میتوانــد بــه عقــب
برگردیــد و بــه مثالهــا و اســتداللهای ایــن کتــاب نــگاه کنیــد و فکــر کنیــد
آنهــا نشــانههایی از مــرگ طراحــی هســتند .گذشــته از هــر چیــز ،سیســتمهای
خدمــات محصــول ،بازارهــای بازتوزیــع و ســبکزندگیهای اشــتراکی تمامــاً
مضامینــی دربــارة شــکل مــادی بــه خــود نگرفتــن ،بازیافــت و اســتفادة دوبــاره از
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محصــوالت ،مصــرف کمتــر و جســتجوی راههــای جایگزیــن انجــام دادن کارهــا
مثــل همــکاری گروهــی هســتند .امــا حقیقــت ایــن اســت کــه از دوچرخههــای
«بایکســی» گرفتــه تــا موکتهــای «اینترفیــس» تــا «ســواپتری» ،طراحــی از
هــر وقــت دیگــری بــه امــری حیاتیتــر تبدیــل شــده اســت و مســئولیتهای
طراحــی را گســترش داده و آنهــا را بــا انبوهــی از انضباطهــا مواجــه ســاخته اســت.
طراحــی صرفــا کاری دربــارة رنگهــای روشــن لوگوهــا یــا تخصــص در ســاختن
محصــوالت نیســت ،بلکــه بیشــتر چیــزی دربــارة بســتهبندی ســبز و
زیس ـتمحیطی محصــوالت یــا خودروهــای هیبریــدی چش ـمنواز اســت .امــروزه،
طراحــی بایــد تــا شــکل دادن فعالیتهــای روزمــرة مــا ،آرایــش دوبــارة فضاهــای
مــا و تاثیــر روی تمایــات مصرفــی مــا ادامــه پیــدا کنــد و ایــن کار هــم تنهــا از
طریــق مادیگرایــی و تولیــد چیزهــای بیشــتر انجــام نمیشــود .طراحــان بایــد
کمــک کننــد کــه موازن ـهای ســالم بیــن نیازهــای مصرفکننــدگان و شــرکتها
و منافع اشتراکی جامعه به وجود بیاید.
در ســال  ،2006مــراد و مرشــد طراحــی آیندهنگرانــه ،بــروس مائــو ،بــا
همــکاری موسســة «بــدون مــرز» نمایشــگاهی برپــا کــرد کــه نامــش ایــن چنیــن
بــود« :تغییــر عظیــم :نمایشــگاهی نــه بــرای جهــان طراحــی ،بلکــه بــرای طراحــی
جهــان ».ایــن نمایشــگاه کار خــود را از کانــادا شــروع کــرد و بعــد بــه مــوزة
هنرهــای معاصــر شــیکاگو رفــت .وقتــی کــه بازدیدگانندگان بــه محوطة نمایشــگاه
وارد میشــدند ،بــا یــک ســوال عظیــم سیاهوســفید در مقابــل خــود برمیخوردنــد:
«حــاال کــه مــا میتوانیــم هــر کاری بکنیــم ،چــه خواهیــم کــرد؟» ایــن ســئوالی
اســت کــه طراحــان هــر روز بــا آن مواجــه میشــوند .نقــش آنهــا در انتخابهــای
مصرفــیای کــه مشــتریان انجــام میدهنــد چیســت؟ چطــور آنهــا میتواننــد
افــراد را «بــا فرهنــگ» کننــد ،بــه طــوری کــه کاالهــا و خدمــات خــود را بــه
اشــتراک بگذارنــد و اشــتراکیتر رفتــار کننــد؟ طراحــی چطــور میتوانــد 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

 176آنچه مال من است مال شماست

از دانشــگاه ســیدنی اســت و شــاید بــا همیــن عقبــة فکــری اســت کــه آنچــه را که
در طراحــی انجــام میدهــد بــه عنــوان «کاالییســازی» در مســیر طراحــی بــه
عنــوان یــک نظــام فکــری مطــرح میکنــد .کاالییســازی یعنــی خلــق کــردن
یــک محصــول از هیــچ و عرضــة آن در فضــای مصرفــی  -یعنــی یــک فعالیــت
بنیادیــن از زمانــی پیدایــش حرفــه طراحــی تــا کنــون .ایــن مفهــوم همچنیــن بــه
فراینــد پیچیــدة اجتماعــی و زیستشناســانه پشــت ســر ســاخت کاالهــا اعتنایــی
نمیکند.
طــی چنــد دهــة گذشــته ،جنبشهــای پایــداری محیطزیســت طراحــان را
تحــت فشــار گذاشــته اســت تــا تمرکــز روی «کاالییســازی» را متوقــف کننــد و
بــه تاثیــرات زیســتمحیطی محصوالتــی کــه طراحــی میکننــد توجــه کننــد.
همانطــور کــه پــل هاوکــن در کتــاب «ســرمایهداری طبیعــی» اشــاره میکنــد،
در حــدود  80درصــد تاثیــر زیسـتمحیطی یــک محصــول ،خدمــات یــا سیســتم
در مرحلــه طراحــی تعییــن میشــود .طرحــی اســت کــه معیــن میکنــد چقــدر
مــواد اولیــه مــورد نیــاز اســت ،روشــی را کــه بــا آن محصــول بایــد حمــل و انبــار
شــود مشــخص میکنــد و روشــن میســازد کــه بعــد از اینکــه «عمــر مفیــد»
یــک محصــول بــه ســر رســید چــه اتفاقــی برایــش میافتــد .ویلیــام مکدانــو
معمــار و مایــکل برانــگارت شــیمیدان کــه نویســندگان کتــاب تاثیرگــذار «از
گهــواره تــا گهــواره» هســتند ،مینویســند« :زبالههــای یــک ارگانیســم ،غــذای
یــک ارگانیســم دیگــر اســت و جریــان مــواد غذایــی و انــرژی بــه طــور بیوقفــه در
جریــان از
چرخــة بســتة رشــد ،فســاد و تولیــد دوبــاره یــا بــه عبــارت دیگــر،
ِ
گهــواره تــا گهــواره  -بــه جــای از گهــواره تــا گــور  -ادامــه دارد ».طــرز تفکــر
گهــواره تــا گهــواره نشــاندهنده یــک حرکــت مهــم از شــیوة خلــق محصــوالت
در انــزوا بــه ســوی شــیوة خلــق بــا طراحــی چرخــة زندگــی اســت .ایــن شــیوة
جدیــد در نظــر میگیــرد کــه چطــور یــک محصــول در یــک شــبکة متداخــل از
فرایندهــای زیستشناســانه قــرار دارد .مکدانــو و برانــگارت روی طراحانــی
تاثیــر گذاشــتهاند کــه در نظــر دارنــد چطــور همــه چیــز بــه هــم ارتبــاط دارنــد
و در فکــر کــردن بــه روابــط بیــن کســبوکارها ،پایــداری محیطزیســت و
مصرف ،پیشرو هستند.
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دوران شــبکههایی کــه فشــارهای بیــشاز پیــش زیســتمحیطی را بــا
انتظــار مصرفکننــدگان از کســبوکارها بــرای طراحــی محصوالتــی فراتــر از
کاالی محــض ترکیــب میکنــد ،چیــزی را بــه وجــود آورده اســت کــه افــراد
پیشــرو در ایــن حرفــه ،آن را پرشــی اساســی از «خلــق» طراحــی بــه «تفکــر»
طراحــی میداننــد .تفکــر طراحــی بــه معنــی فراینــد خلــق تعمــدی و بــه
کارگیــری آن بــرای فراتــر رفتــن از حــل مســائل بــزرگ بــا اســتفاده از سیســتمها
و تجربیات است.
اولویت قایل شدن برای سیستمها

تفکــر طراحــی از چنــد لحــاظ بــه مصــرف اشــتراکی پیونــد میخــورد .در
اوایــل کار ،ایــن طراحــی بیشــتر روی آسانســازی امــور متمرکــز اســت تــا روی
خلــق اشــیاء و بیشــتر روی گــذار از مصــرف بــه ســوی مشــارکت .همانطــور کــه
تیــم بــراون ،مدیرعامــل مرکــز تحقیقاتــی «آیدیــو» میگویــد« ،مصرفکننــده از
یــک گیرنــدة منفعــل بــودن بــه ســوی یــک مشــارکتکنندة فعــال بــودن حرکــت
کــرده اســت ».وقتــی طراحــی ایــن روش را میپذیــرد ،وظیفــة طــراح بیشــتر از
اینکــه فکــر کــردن دربــارة خــود شــیء باشــد ،ابتــدا فکــر کــردن بــه تجربیــات
انسانی خواهد بود.
طراحــان یــک سیســتم بــه اشــتراک گذاشــتن دوچرخــه مثــل «بایکســی»
شــهر مونتــرال بایــد همــه چیــز را در نظــر بگیــرد ،از اینکــه مــردم از
دوچرخهســواری در ترافیــک چــه احساســی دارنــد ،تــا اینکــه اینکــه چطــور بایــد
مطمئــن شــد دوچرخــه بــه وســیلة خرابــکاران تخریــب و دزدیــده نمیشــود ،تــا
اینکــه چطــور ایــن سیســتم بایــد بــه چالشهــای خاصــی کــه آبوهــوای ســرد و
ســخت مونتــرال دارد واکنــش نشــان دهــد .و ســپس وقتــی کــه ایــن سیســتم
راهانــدازی شــد ،طراحــان آن را مشــاهده کردنــد و بازخوردهــای آن را از
دوچرخهســواران گرفتنــد و مطابــق بــا آنهــا سیســتم را اصــاح کردنــد .طراحــان
دریافتنــد کــه ســازوکار قفــل کــردن دوچرخههــا بایــد تقویــت شــود و هــر
ایســتگاه دوچرخــه بایــد تعــداد فضاهــای خالــی بیشــتری داشــته باشــد تــا
دوچرخهســواران وقتــی کارشــان تمــام شــد ،بتواننــد دوچرخههــا را هــر جایــی
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کــه بخواهنــد پــارک کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،طراحــان بایــد خیلــی فراتــر از
ساختن یک دوچرخه ،یک نظام خدمات محصول موفق میساختند.
طراحــان نمیتواننــد 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 اشــتراکگذاری دوچرخــه «بایکســی»
بهخصــوص نیازمنــد همــکاری بــا شــش شــرکت طراحــی بــا مجموعــه
مهارتهــای متفــاوت بــود :شــرکت «ایــتدی تکنولوژیــز» پایانههایــی کــه بــا
بــرق خورشــیدی کار میکردنــد را درســت کــرد ،شــرکت «میشــل دالیــر»
قطعــات فیزیکــی دوچرخــه را طراحــی کــرد ،شــرکت «ســایکلز داوینچــی»
دوچرخــه را تولیــد کــرد ،شــرکت «روبوتیکــز دیزایــن» قفلهــای جایگاههــای
دوچرخــه را درســت کــرد ،مایــکل گــوردو نــام ایــن سیســتم را پیشــنهاد کــرد و
شــرکت «مــورو کامیونیکیشــنز» کل برنــد را تبلیــغ و ترویــج کــرد .همانطــور
کــه جــان تــاکارا در کتــاب خــود بــه نــام «درون حبــاب» نوشــته« ،طراحــان
درگیــر کارهایــی هســتند از مولــف انفــرادی اشــیاء یــا ســاختمانها بــودن گرفتــه
تا تسهیلکنندة چالشها در گروه بزرگی از افراد بودن».
حتــی کسـبوکارهایی مثــل «آیبـیام»« ،زیراکــس»« ،ســونی» و «داو» نیــز
در حــال ایجــاد مســیرهای همــکاری و اشــتراک بیــن کســبوکارها و کاربــران
هســتند .همــة آنهــا بــه یــک شــرکت ســرمایهگذاری ریســکپذیر پیوســتهاند
بــه نــام «اکوپَتنــت کامنــز» کــه متعهــد شــده حــق اختراعاتــی را کــه از نظــر
زیسـتمحیطی مفیــد هســتند در معــرض عمــوم قــرار دهــد ،بــا ایــن قصــد کــه
«هــر کســی کــه میخواهــد مزیتهــای زیســتمحیطی را وارد بــازار کنــد
بتوانــد از ایــن حــق اختراعــات بــرای حفاظــت از محیطزیســت اســتفاده کنــد و
همــکاری بیــن کســبوکارهایی کــه نوآوریهــای جدیــد را ایجــاد میکننــد
اشــتراکی منبعبــاز شــاید
امکانپذیــر شــود» .ایــن شــکلهای جدیــد عمــل
ِ
ثابــت شــود کــه همــان قــدر بــرای طراحــی انقالبــی اســت کــه انقــاب صنعتــی
بــرای طراحــی بــوده اســت .تومــان گوئتــز ،ســردبیر مجلــة «وایــرد» توضیــح
میدهــد« :منبعبــاز بــودن همــان کاری را بــرای نــوآوری انبــوه انجــام میدهــد
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
مصرفکننــده ســازگار کننــد و راههــای جدیــدی بــرای عرضــة ارزشهایــی
بیابنــد ،بــه طرقــی کــه ایــن تجربیــات جــدا از صرفــا خریــد محصــوالت یــا
خدمــات اجــارهای ســنتی باشــد .نــوآوری اولیــه شــرکت «نتفلیکــس» در اجــاره
دادن دیویدی از راه اینترنــت تنهــا شــروع کار بــود و شــامل بازبینــی روابــط مــا
بــا محصــوالت و خدمــات موجــود بــود .اولیــن وظیفــة شــرکت ،ســاختن یــک
پایــة مصرفــی بــرای خــود از طریــق بهبــود قابلیــت اســتفادة وبســایت خــود بود.
ایــن شــرکت نظــام امتیازدهــی خــود را درســت کــرد ،ســپس نظــام پیشــنهادها،
پشــتیبانی شــخصی و در نهایــت ،یــک راه ســاده بــرای دانلــود فیلمهــا 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 حوزههایــی کــه مــدام در
حــال تغییــر هســتند (و هــر کسـبوکاری کــه در ایــن حوزههــا وجــود دارد) بایــد
یــک درک کلنگرانــه از فــنآوری ،علــوم رفتــاری و بازاریابــی داشــته باشــند.
طراحــان میتواننــد و بایــد نقشــی اساســی در کشــف آنچــه مــردم از سیســتمهای
مصــرف اشــتراکی میخواهنــد بــازی کننــد و ایــن اطمینــان را بــه دســت بیاورنــد
کــه بــه انــدازة کافــی تنــوع و مشــتری بــه دســت آوردهانــد کــه بتواننــد مقیــاس
محصوالت و خدمات خود را بهبود بخشند و گسترش دهند.
ا ِتزیــو مانزینــی یــک اســتاد طراحــی صنعتــی در دانشــگاه پلیتکنیــک میــان
و یــک الگــوی فکــری در طراحــی اســتراتژیک بــرای پایــداری محیطزیســت
اســت .او فراینــد طراحــی را کــه خــودش سیســتم خدمــات اشــتراکی مینامــد،
بــه چهــار عنصــر اساســی طراحــی تقســیم میکنــد :ســهولت اســتفاده ،قابلیــت
تکثیــر در جاهــای دیگــر ،دسترســی متنــوع و پشــتیبانی ارتباطــی بهبودیافتــه.
مانزینــی اشــتیاق زیــادی بــه طراحــی اســتراتژیک دارد ،یعنــی یافتــن راهکارهایی
کــه بــه کار مصرفکننــدگان میآیــد و میتوانــد ســطوح گســتردهای از مصــرف
را بــرای آنهــا فراهــم کنــد .طراحــان چطــور میتواننــد یــک نظــام همــکاری
اشــتراکی ایجــاد کننــد کــه خیلــی ســاده باشــد و آنهــا بتواننــد فــورا و بــه طــور
شهودی با آن سازگار شوند؟
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همانطــور کــه اصــول چهارگانــه مانزینــی نشــان میدهنــد ،طراحــان بایــد
بیشــتر و بیشــتر بــه سیســتم فکــر کننــد؛ سیســتمهایی کــه یــک محصــول یــا
خدمــات در آنهــا مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و همــة جنبههــای فیزیکــی و
فرهنگــی ایــن محصــول بــا هــم تالقــی میکننــد و پیشزمینــة اســتفاده از آن
یسازند.
را م 
یکی برای همة عمر

ویژگیهــای یــک محصــول ایــدهآل بــرای مصــرف اشــتراکی چیســت؟ یــک
عامــل کلیــدی روشــن بــرای ایــن نــوع مصــرف ،طــول عمــر اســت .بهویــژه در
بازارهــای بازتوزیــع و سیســتمهای خدمــات محصــول ،ســود از تعــداد واحدهــای
مــورد اســتفاده از محصــول یــا خدمــات ناشــی میشــود ،نــه از تعــداد واحدهــای
فروختهشــده .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 میتــوان بــه معنــی طراحــی بــا مــواد بادوامــی باشــد کــه میتواننــد
بــه مدتــی طوالنــی مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد ،طــول عمــر ممکــن اســت بــه
معنــی ســاختن کاالهایــی هــم باشــد  -مثــل رایانــه ،لبــاس ،تلفــن یــا دوربیــن -
کــه بتواننــد بــدون اینکــه مشــخص باشــد بــهروز شــوند و نیــز بهســادگی بــه
اجزایــی تقســیم شــوند کــه در آینــده دوبــاره اســتفاده شــوند ،دوبــاره فروختــه
شوند یا دوباره تعمیر شوند.
وقتــی طراحــان قابلیــت اوراق کــردن یــک محصــول را در آن قــرار میدهنــد،
یــک ناکارآمــدی زیس ـتمحیطی مهــم را مــورد توجــه قــرار میدهنــد؛ در حــال
حاضــر 80 ،درصــد همــة محصــوالت یــک بــار اســتفاده میشــوند و  99درصــد
عناصــر مــادی کاالهــا ظــرف شــش هفتــه تبدیــل بــه زبالــه میشــود .بــا درســت
کــردن محصوالتــی کــه بتوانــد دوبــاره بــه ســوی تولیدکننــده بازگــردد یــا بــه
دیگــر مصرفکننــدگان برســد ،طراحــان میتواننــد چرخــه زبالههــای مــادی و
منابــع ارزشــمند غیرمســتقیم کاالهــا را ببندنــد و یــک حلقــة بســته درســت
کننــد کــه زبالههــا و اتالفهــا دوبــاره بــه زنجیــرة تولیــد یــا مصــرف بازگــردد.
فراتــر از ایــن ،طراحــی سیســتمهای خدمــات محصــول کــه بــهروز کــردن
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بیپایــان یــک محصــول را امکانپذیــر میســازند ،بــه مشــتریان اجــازه
میدهنــد میــل داشــتن چیــزی نــو و ارتقاءیافتــه را ارضــا کننــد .و همچنیــن ایــن
کار بــه کسـبوکارها اجــازه میدهــد رابطــه مســتمر بــا مشــتریان خــود را حفــظ
کنند.
شــرکت «تیمبرلنــد» در تــاش بــرای رســیدن بــه چنیــن هدفــی بــا عرضــة
کفشهــای جدیــد «ارثکیپــرز  »2/0نوعــی سیســتم خدمــات محصــول بــا طــور
عمــر گســترشیافته را طراحــی کــرده اســت .ایــن چکمههــا و کفشهــا از
بســیاری جنبههــا دارای معنــی واقعــی لغــت طــول عمــر اســت؛ بــادوام بــودن،
جــدا شــدن ســادة قطعــات و اجزایــی بــا قابلیــت اســتفادة مجــدد کــه حلقــة
بازیافــت را تکمیــل میکننــد .کفشهــای «نیمبرلنــد» همیشــه بابــت اقتصــادی
و مقــاوم بودنشــان شناختهشــده بودهانــد .اکنــون اگــر شــما دیگــر نمیخواهیــد
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
خریــد یــک مــدل جدیــد ،مصرفکننــدگان میتواننــد قطعــهای را کــه
میخواهنــد بـهروز شــوند جایگزیــن کننــد :مثــا بــا اضافــه کــردن یــک چــرم بــا
رنــگ متفــاوت ،حلقههــای فلــزی جدیــد یــا یــک کفــی متفــاوت .ایــن نــوع
ضمانتهــا بــرای مصرفکننــدگان گزینههــای بیشــتری بــرای شــخصی کــردن
کفشهایشــان فراهــم میکنــد و نیــز قابلیتــی بــرای «نــو بــودن» مــدام و تغییــر
در طــول زمــان ایجــاد میکنــد .کفشهــا و چکمههــای «تیمبرلنــد» در حــال
تبدیــل شــدن بــه محصوالتــی از نــوع «یکــی بــرای همــة عمــر» هســتند؛
محصوالتــی کــه میتواننــد بــهروز یــا تعمیــر شــوند و بــرای یــک عمــر مــورد
استفاده فرد قرار بگیرند.
بخشبخــش بــودن یــک محصــول میتوانــد درگیــری طــراح بــا خــود آن
محصــول را امتــداد بدهــد و دامنــه فعالیــت او را تــا تعامــل بیــن شــرکت و
مصرفکننــده حــول محصــول نیــز گســترده کنــد .بــرای نمونــه ،شــرکت
تولیدکننــدة مبلمــان «اســتیلکیس» صندلیهایــی طراحــی کــرده اســت تــا
قطعاتشــان بتواننــد در چنــد دقیقــه از هــم بــاز شــوند .وقتــی کــه
شــر صندلیهــای «اســتیلکیس» خــود
مصرفکننــدگان میخواهنــد از
ّ
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راحــت شــوند ،شــرکت از آنهــا یــک سلســله ســئوال میکنــد دربــارة ســن،
وضعیــت ،مقــدار و محــل مبلمــان آنهــا و نیــز دربــارة اینکــه بــا آنهــا میخواهنــد
چــه کننــد« .اســتیلکیس» بــر اســاس پاسـخها بــه آنهــا یــک یــا چنــد ســناریو
از چهــار ســناریوی خــود را پیشــنهاد میدهــد :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 مصرفکننــده بازیافــت ،بازتوزیــع،
شخصیســازی یــا بازســازی یــک محصــول پیشــنهاد میشــود ،طــراح همــکاری
و تعامــل تــازهای بیــن شــرکت و مصرفکننــده ایجــاد میکنــد .همانطــور کــه
جــان تــاکارا در کتــاب «درون حبــاب :طراحــی در یــک جهــان پیچیــده»
مینویســد« ،طراحــی زمینــه بــرای یــک نــوآوری و آمــوزش آن بــه
مصرفکننــدگان ،کاری مربــوط بــه ایجــاد تعامــات پیچیــده اســت ،نــه صرفــا
مربــوط بــه پــر کــردن فضاهــای مصرفکننــده از ابزارهــا ».شــرکتها از
تولیدکننــدگان موکــت گرفتــه تــا تولیدکننــدگان پوشــاک و ســازندگان لــوازم
الکترونیکــی ،شــروع بــه طراحــی کاالهــا کردهانــد بــا ایــن زاویــة نــگاه کــه هــر
چــه یــک کاال در یــک سیســتم بیشــتری دوام داشــته باشــد ،آن سیســتم بــه طور
کلی قدرتمندتر خواهد بود.
واقعیــت ایــن اســت کــه بیشــتر مصرفکننــدگان از داشــتن یــک خــودرو،
رایانــه ،تلفــن یــا حتــی صندلــی یکســان بــرای مدتــی طوالنــی خســته میشــوند
و حوصلهشــان ســر مـیرود .ایــن ســر رفتــن حوصلــه منجــر میشــود بــه خریــد
چندیــن تُــن چیزهــای «آخریــن مــدل و بهتــر» غیرضــروری ،در کنــار دور ریــز
مدلهــای ســال قبــل .مــا خواهــان نــوآوری و تنــوع هســتیم .مــا از نــو بــودن و
تغییــر خوشــمان میآیــد .آدمهــای پرخاشــجو ایــن رفتــار خودخواهانــه را تغییــر
نمیدهنــد .طراحــان بایــد نــه تنهــا آنچــه را کــه مــا مصــرف میکنیــم بلکــه
چگونگــی مصــرف مــا را بازســازی و بازبینــی کننــد .همانطــور کــه بــروس مائــو
طــراح در آخریــن نســخة مجلــة «وایــرد» اشــاره کــرده اســت ،مــوج بعــدی تفکــر
طراحــی نمیتوانــد 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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9
جامعه برند است
در ســال  ،1943آبراهــام مازلــو ،روانشــناس آمریکایــی ،مقالــة «نظریــة
انگیزههــای انســان» را منتشــر کــرد .در ایــن مقالــة دگرگونکننــده ،او
سلســلهمراتبی 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
مصرفکننــدگان معنــیدار اســت باقــی مانــده و توضیــح میدهــد کــه آنهــا چــه
میکننــد و چــرا .برندهایــی مثــل «کریگلیســت»« ،زیــپکار»« ،زوپــا» یــا
«ویکامیــون» بســیاری از نیازهــای پایــه را در بخــش پایینــی هــرم مازلــو ارضــا
میکننــد (آنهــا کمــک میکننــد مــا غــذا بخوریــم ،مســکن مــا را تامیــن میکننــد،
حملونقــل مــا را بــر عهــده دارنــد و نظایــر آن) امــا در همــان زمــان ،نیازهــای
باالتــر مــا را در نظــر دارنــد .در مصــرف اشــتراکی ،برعکــس برندهــای مربــوط بــه
«من» در ابرمصرفگرایی ،روابط بر پایة «ما» ساخته میشوند.
برندهــا در عیــن اینکــه ذهــن مــا را دســتکاری میکننــد تــا بــا متصــل شــدن
بــه کارزارهــای تبلیغاتــی چیزهــای بیشــتر و بیشــتری بخواهیــم و نیازهــا و
انگیزههــای انســانی را تعمیــق میکننــد ،میتواننــد مــا را وادارنــد کــه ارزشهــا و
مزایــای پایدارتــری را بــا پیونــد خــوردن بــه مصــرف اشــتراکی بخواهیــم .ایــن
ارزشهــا شــامل روابــط ،احتــرام ،حمایــت ،مهــارت ،خوشــبختی و عــادات ،فضــا و
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حتــی زمانهــای تــازه هســتند .مــا در دام امثــال «اپــل» و «فولکــس واگــن»
میافتیــم چــون ایــن برندهــا بــه مــا کمــک میکننــد کــه اتــکای بــه نفــس و
هویــت بــرای خــود ایجــاد کنیــم .امــروزه مــا بــه همیــن دالیــل درگیــر برندهــای
نوظهــور مصــرف اشــتراکی هســتیم؛ امــا از طریــق تعامــل و جامعــه ،نــه صرف ـاً از
طریــق خریــد کــردن .مصــرف اشــتراکی کمــک میکنــد بــه «خــود اجتماعی»مــان
خــوراک برســانیم .ایــن اصطالحــی اســت کــه مریلیــن بروئــر ،روانشــناس اجتماعــی
در دانشــگاه ایالتــی اوهایــو ،ابــداع کــرده و بــه بخشــی از مــا کــه در جســتجوی
ارتباط برقرار کردن با دیگران و تعلق به یک جامعه هستیم اشاره دارد.
حتــی برندهایــی کــه دارای مصرفکننــدگان عظیمــی هســتند ،مثــل «نایکــی»
در حــال جابهجــا کــردن نقطــه تمرکــز خــود و تبلیغاتشــان از محصــوالت بــه
ســوی ســاختن جوامــع اشــتراکی هســتند« .نایکــی» نســبت بــه  10ســال پیــش،
میــزان مخــارج تبلیغــات ســنتی خــود و حمایــت از محصوالتــش بــا اســتفاده از
ســتارههای مشــهور را  55درصــد کاهــش داده اســت .ایــن برنــد در عــوض ،روی
مراکــز اجتماعــی مجــازی مثــل «نایکیپــاس» ســرمایهگذاری کــرده اســت .ایــن
رســانة اجتماعــی کــه بــا همــکاری شــرکت «اپــل» درســت شــده ،جایــی اســت کــه
دونــدگان در سرتاســر جهــان آنجــا پســت میگذارنــد و مســیرهای دو را معرفــی
میکننــد ،نقشــة مســیرهای خــود را میگذارنــد ،یکدیگــر را تشــویق میکننــد و
بــه هــم مشــاوره میدهنــد ،پیشــرفتهای خــود در جهــت رســیدن بــه اهــداف
یکدیگــر را رصــد میکننــد ،موســیقی هنــگام دویــدن را بارگــذاری میکننــد و بــا
دیگــر دونــدگان برنامــه میگذارنــد تــا در دنیــای واقعــی همدیگــر را ببیننــد .مســلما
«نایکیپــاس» از بســیاری جنبههــا ،یــک فضــای مشــترک اجتماعــی اســت و یــک
جامعــة اشــتراکی از افــرادی اســت کــه مرکــزی بــرای دانــش و آگاهــی از عمــل
دویــدن را ایجــاد میکننــد .شــرکت «نایکــی» تــا انتهــای ســال  2009بیــش از 1/2
میلیــون دونــده را کــه رویهمرفتــه بیــش از  240میلیــون کیلومتــر دویدهانــد دور
هــم جمــع کــرده اســت .همانطــور کــه رییــس برنــد «نایکــی» ،چارلــی دنســون،
در ســخنرانی اخیــر خــود بــرای ســرمایهگذاران توصیــف کــرده« ،مصرفکننــدگان
میخواهنــد بخشــی از یــک جامعــه باشــند ،چــه ایــن جامعــه یــک جامعــة دیجیتــال
باشــد چــه یــک جامعــة مجــازی چــه یــک جامعــة فیزیکــی .آنهــا میخواهنــد ایــن
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احســاس را داشــته باشــند کــه بخشــی از چیــزی هســتند .آنهــا میخواهنــد بــا هــم
درگیر باشند».
بلــه ،کســانی کــه در «نایکیپــاس» مشــارکت میکننــد احتمــال بیشــتری
دارد کــه محصــوالت «نایکــی» را بخرنــد (بایــد اذعــان کــرد کــه تخمیــن زده شــده
 40درصــد اعضــای ایــن جامعــه کــه قبــا محصــول «نایکــی» نداشــت ه بودنــد ،در
نهایــت یکــی از محصــوالت ایــن شــرکت را خریدهانــد) امــا آنچــه بــرای رشــد مصرف
اشــتراکی حیاتــی اســت ،ایــن اســت کــه مــا رفتــن بــه فراتــر از دورانــی هســتیم کــه
خودمــان را تنهــا بــا لوگــوی «نایکــی» روی تیشــرتها یــا کفشهــای ورزشــی
خــود تعریــف میکردیــم .امــروزه مــا خــود را بــا چیــزی کــه بــه آن ملحــق
میشــویم  -در ایــن مثــال ،بزرگتریــن باشــگاه دونــدگان جهــان  -ارائــه میکنیــم
و بــه دیگــران نشــان میدهیــم .برندهــا امــروزه پدیدههایــی شــناخته میشــوند
کــه بایــد بــه مــا تجربیــات جدیــد را عرضــه کننــد ،نــه فقــط محصوالتــی تــازه را .و
حــاال برنــد «نایکــی» امــری مربــوط بــه شــرکت «نایکــی» ،یــک تولیدکننــدة
پوشــاک ورزشــی ،نیســت بلکــه بیشــتر چیــزی مربــوط بــه شــما ،یــک ورزشــکار،
اســت تــا نیازهــای خــود را از طریــق تســهیالتی کــه آن برنــد در اختیارتــان
میگــذارد ،بــرآورده کنیــد .قــدرت در حــال حرکــت کــردن بــه ســوی
مصرفکننــدگان اســت .ایــن پویایــی بــرای مصــرف اشــتراکی امــری حیاتــی اســت
چــرا کــه بــه معنــی ایــن اســت کــه مــا میتوانیــم شــروع کنیــم بــه تصمیــم
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
اشــتراکی از بیــن رفتهانــد ،امــا طریق ـهای کــه برندهــا بــا آن ســاخته میشــوند و
رواج مییابنــد تغییــر کــرده اســت .مســیری کــه بســیاری از برندهــای نوظهــور
مصــرف اشــتراکی آن را دنبــال میکننــد ،مشــابه نامهایــی اســت کــه در خانــواده
وب  2/0بســیاری از آنهــا بــه گــوش مــا خوردهانــد ،مثــل «فلیکــر»« ،اســکایپ» و
«فیسبــوک» .ایــن برندهــا بــر پایــة قدرتمنــد ســاختن جوامــع بنــا شــدهاند (اغلــب
بــا اســتفاده از اینترنــت بــه عنــوان پلتفرمــی کــه اجــازة شــنیده شــدن صــدای
مصرفکننــدگان را میدهــد) و اســتقبال میکنــد از وضعیتــی کــه در آن بــر
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عهدة جوامع است که برندها را بسازند ،نه کارزارهای تبلیغاتی.
«اســکایپ» در اوت ســال  2003راهانــدازی شــد .در عــرض دو ســال بیــش از
 100میلیــون کاربــر در ایــن شــبکه حســاب کاربــری داشــتند .تــا آخــر ســال ،2008
«اســکایپ» بــه رکــورد  405میلیــون کاربــر دســت پیــدا کــرد و مــردم بــا ابــزار
«اســکایپاوت» آن بیــش از  2/6میلیــارد دقیقــه مکالمــه انجــام داده بودنــد .حتــی
یــک دالر هــم خــرج کارزارهــای تبلیغاتــی ســنتی و گرانقیمــت نشــد .صدهــا هــزار
نفــر از کاربــران اولیــه ،ایــن برنــد را از طریــق بحــث دربــارة خدمــات جدیــدی کــه
« ُوآیپــی» نامیــده میشــد رواج دادنــد ،تــا جایــی کــه شــما ممکــن اســت کســانی
را در هــر نقطــه از جهــان دیــده باشــید کــه از خدمــات رایــگان وبالگنویســی،
«فیسبــوک» یــا میزگردهــای اینترنتــی اســتفاده میکننــد« .اســکایپ» بــه
اســتفاده از مــواردی کــه بــه راحتــی کاربــران میتواننــد از آن بــرای مصــارف
شــخصی خــود اســتفاده کننــد ،اشــاعه ویروســی (وایــرال شــدن) خــود را خیلــی
ســاده کــرده اســت .یکــی از ایــن مــوارد دکمــه «اســکایپ» بــرای وبســایتهای
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» میتوانــد بــا هــر کاربــر «اســکایپ» دیگــر تمــاس بگیــرد ،کســانی کــه
در اوایــل کار ایــن شــبکه بــه آن پیوســته بودنــد بــه نفعشــان 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
«اســکایپ» از همــان اول بــا ســرعت زیــادی رشــد کــرد چــون مــردم احســاس
کردنــد چیــزی جدیــد و ارزشــمند را کشــف کردهانــد و فــورا میخواســتند بــه
وســیلة آن بــا دیگــران صحبــت کننــد .ایــن وضعیــت بــرای مصــرف اشــتراکی نیــز
صادق است.
مبلغان برند

اگــر تبلیغــات پرزرقوبــرق و کارزارهــای تبلیغاتــی تلویزیونــی پدیدههایــی
متعلــق بــه مصــرف در قــرن بیســتم بودنــد ،امــروزه بایــد گفــت کــه وضعیــت عــوض
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شــده اســت .یــک مصرفکننــدة معمولــی بریتانیایــی کــه در جســتجوی وامــی بــود
کــه بتوانــد در عــوض گــرو گذاشــتن خودرویــش بگیــرد ،بخشــی از جنبــش
برندســازی شــخص بــه شــخص و چهــره بــه چهــره اســت کــه در مصــرف اشــتراکی
انجــام میشــود .اگــر شــما کلمــه «زوپــا» را در وبســایت  YouTube.comتایــپ
کنیــد ،بــه کســی برخواهیــد خــورد کــه در خانــة خــود نشســته و توضیــح میدهــد
کــه وامــی  4هــزار پونــدی را احتیــاج داده و میخواســته در قبــال آن ،ماشــینش را
گــرو بگــذارد .ایــن شــخص شــرح میدهــد کــه میخواســته ایــن وام را از یــک
بانــک درخواســت کنــد ،امــا همــان زمــان بــه وبســایت «زوپــا» برخــورده و در
عــرض ســه دقیقــه و بــا اســتفادة از یــک لپتــاپ و مــودم ،خیلــی ســاده ،عضــوی
از «زوپــا» شــده اســت .در فیلمــی کــه در «یوتیــوب» گذاشــته ،تجربــة شــخصی
خــودش از ایــن نــوع قــرض گرفتــن را شــرح میدهــد و دیگــران را هــم تشــویق
میکنــد کــه بــه آن بپیوندنــد .او بــدون بودجــة تبلیغــات و بــا فضــای شــخصی و
قابلاعتمــادی کــه هیــچ موسســة تبلیغات ـیای نمیتوانســت 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 سیســتمهای جدیــد
درگیــر اســت و تــاش میکنــد آن را در سراســر جهــان رواج دهــد و تــا رســدین
بــه نقطــه اساســی کــه دیگــر کاربــران هــم بخواهنــد بــه دلیــل زیــادی و تنــوع
اســتفاده بــه آن محلــق شــوند تاثیــر میگــذارد .اریــک کلمــن در کتــاب جدیــد
خــود بــه نــام «اقتصــاد اجتماعــی» ایــن نکتــه را برجســته میســازد کــه چــرا
کســانی مثــل همیــن فــرد کــه تــوی یوتیــوب از «زوپــا» تعریــف میکنــد ،بــرای
برندهــا ایــن همــه اهمیــت دارد .تنهــا  14درصــد مــردم بــه آگهیهــا اعتمــاد دارنــد
و هنــوز  78درصــد از مصرفکننــدگان بــه توصیههــای شــخصی افــراد مطمئــن
هستند.
طــی ســالها شــرکتها میلیاردهــا دالر خــرج کردهانــد تــا «جوامــع برنــد»
خــود را بســازند؛ گروهــی از افــراد کــه بــر پایــة عشقشــان بــه یــک محصــول یــا
خدمــات بــا یکدیگــر تعامــل دارنــد .برندهایــی کــه موفــق شــدهاند  -مثــل «هارلــی
دیویدســون»« ،ویرجیــن»« ،اپــل» و «اســتارباکس»  -بــه اســتقبال ایــدة حرکــت
یــک برنــد از چیــزی کــه شــما آن را میخواهیــد بــه ســوی چیــزی کــه شــما
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عاشــقش هســتید و بــه ســوی چیــزی کــه شــما میتوانــد در آن مشــارکت کنیــد
رفتهانــد .برعکــس ،شکســت اغلــب نتیجــة آن دســته از ایــن جوامعــی بــوده کــه از
یــک اســتراتژی یــا تاکتیــک مصنوعــی توســعه بــه وســیلة بخــش بازاریابــی اســتفاده
کردهانــد ،نــه توســعه بــه وســیلة خــود کاربــران .در ســال  ،2007شــرکت
خردهفروشــی «تارگــت» دانشــجویانی را کــه مشــتری مســتمر شــرکت بودنــد
انتخــاب کــرد و آنــان را ترغیــب کــرد کــه در ازای تحســین کــردن ایــن برنــد در
شــبکههایی اجتماعــی مثــل «فیسبــوک» بــرای برخــی اجنــاس تخفیــف بگیرنــد،
یــا س ـیدیها یــا هدیههــای دیگــری بــه آنهــا داده شــود .بــه دانشــجویان گفتــه
شــده بــود «ایــن امــر بیــن خودشــان بمانــد» .متاســفانه ایــن کلــک بازاریابــی بــا
ضدحملــه مواجــه شــد .برخــی از دانشــجویان احســاس کردنــد کــه شــرکت
«تارگــت» اساســا از آنهــا خواســته اســت کــه در عــوض برخــی هدایــا دروغ بگوینــد.
آنهــا در همــان صفحــه «فیسبــوک»ی کــه از آنــان خواســته شــده بــود از «تارگــت»
تعریــف کننــد دربــارة ایــن درخواســت مطلــب نوشــتند و ماجــرا در نهایــت از
رسانههای جریان اصلی سردرآورد.
امــا مثــل بســیاری از برندهــای عصــر وب  ،2/0جامعــه درون دیانای برندهــای
مصــرف اشــتراکی وجــود دارد و بنابرایــن بــه کاربــران نــه در مقــام مصرفکننــدگان
بلکــه در مقــام اعضــا اشــاره میشــود .اعضــا از همــة آن مزایایــی بهرهمنــد
میشــوند کــه اعضــا از باشــگاههای ســنتی دریافــت میکننــد :موقعیــت ،هویــت،
عالیــق مشــترک و مالکیــت .وبســایتی کــه بــرای «بایکســی» ،سیســتم خدمــات
اشــتراک دوچرخــه در مونتــرال ،طراحــی شــده اعــام میکنــد «مــا بایکســی
هســتیم» و ایــن اعــان بــا مانیفســتی دنبــال میشــود کــه میگویــد اعضایــش بــه
چــه چیــزی معتقــد هســتند« :مــا بایکســی هســتیم چــون میدانیــم کــه بخشــی از
ایــن راهــکار بــودن بدیــن معنی اســت کــه تغییــرات بــزرگ میتوانــد از کوچکترین
کارهایــی کــه بــا هــم انجــام میشــوند ایجــاد شــوند .چــون مــا بــه گونـهای متفــاوت
فکــر و رفتــار میکنیــم .چــون مــا تصویــر بــزرگ را میبینیــم .مــا بایکســی
هستیم ».جامعه برند است و یک برند متعلق به جامعه است.
درســت مثــل هوادارانــی کــه وقتــی تیــم ورزشیشــان برنــده میشــود جشــن
میگیرنــد ،اعضــای جوامــع اشــتراکی کــه یــک برنــد قدرتمنــد شــدهاند ،وقتــی
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محصــول یــا خدماتــی کــه عاشــقش هســتند یــک رکــورد بــر جــای میگــذارد
حتــی جشــنهایی خودجــوش برگــزار میکننــد« .زیــپکار» را در نظــر بگیریــد
کــه یــک برنــد نوظهــور مصــرف اشــتراکی اســت و از پاییــن کار را شــروع کــرد و بــه
بــاال رســید .در  17مــه ســال « ،2007زیپســتر»ها جشــنی را بــرای هفتمیــن
ســالگرد تولــد «زی ـپکار» در ســالن شــهرداری در مرکــز منهتــن برگــزار کردنــد.
دعوتنام ـهای کــه روی وبســایت «یلــپ» (وبســایتی بــرای پیشــنهاد رســتوران،
برنامههــای تفریحــی و خریــد) گذاشــته شــده بــود اعــام میکــرد« :زیــپکار
درســت همینجــا در حیــاط خلــوت شــما متولــد شــد .و آنچــه بــرای اولینبــار
یــک فکــر جالــب بــه نظــر میرســید ،حــاال  25هــزار عضــو در بوســتون و بیــش از
 90هــزار عضــو در سرتاســر جهــان دارد .اوه ،آنهــا خیلــی ســریع رشــد کردنــد!
بنابرایــن بیــرون برویــد و ترانــة «تولــدت مبــارک» را بخوانیــد و یــک غــذای مجانــی
بگیرید و مهارتهای خود را در بازیهای جشن تولد امتحان کنید».
برندهــای مصــرف اشــتراکی از روز اول روی جامعــه ســرمایهگذاری میکننــد.
و برندهــای اشــتراکی بــه جــای صحبــت کــردن بــرای کاربــران ،اول بــه آنهــا گــوش
میدهنــد و ســپس تشویقشــان میکننــد تــا یــک مکالمــة چندطرفــه انجــام
دهنــد .ایــن کار بهخصــوص بــه ایــن خاطــر مهــم اســت کــه رابطــه بــا کاربــران
اغلــب غیرمتمرکــز و شــخص بــه شــخص اســت ،بنابرایــن نمیتوانــد مســتقیما
کنتــرل شــود« .زی ـپکار» نمیتوانــد مســیری را کــه یــک خــودرو طــی میکنــد و
شــیوهای کــه یــک مســافر از آن بیــرون میآیــد را کنتــرل کنــد« .بارتــرکارت»
نمیتوانــد کیفیــت کاالهــا و خدماتــی را کــه مبادلــه میشــود کنتــرل کنــد« .ایــر
بیانبــی» نیــاز بــه ایــن دارد کــه کیفیــت بــاالی تجربیــات مســافران خــود را حفــظ
کنــد چــون همانطــور کــه ِچســکی میگویــد« ،همــه چیــز شــرکت مــا برندمــان
اســت» .بنیانگــذاران «ایــر بیانبــی» نقــش ایــن شــرکت را قدرتمندکننــدة
میزبــان بــرای ایجــاد بهتریــن تجربــة ســفر میداننــد .هــدف آنهــا از از توصیــه
دربــارة انــواع عکسهایــی کــه میزبانهــا روی وبســایت شــرکت میگذارنــد تــا
توصیفاتــی کــه از خانهشــان میکننــد تــا پیشــنهادهای کوچکــی کــه میزبــان
میتوانــد آنهــا را انجــام دهــد ،مثــل گذاشــتن یــک بــرگ نعنــا روی بالــش ،ایــن
اســت کــه کاربــران  -و بنابرایــن شــرکت  -تــا بیشــترین انــدازة ممکــن خــوب بــه
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نظر برسند.
بنیانگــذاران شــرکتهای حــوزة مصــرف اشــتراکی زمــان زیــادی را صــرف
درســت کــردن موجــی از کاربــران اصلــی خــود میکننــد و ســپس بــر اســاس
حرکتــی مســتمر ،آنهــا را بــه دیگــر اعضــا معرفــی میکننــد .ثابــت شــده کــه ایــن
روش در میــان برندهــای وب  2/0روشــی موفقیتآمیــز اســت .وبســایت «فلیکــر»
کــه در زمینــة اشــتراکگذاری عکــس فعالیــت میکنــد ،یکــی از نمونههــای ایــن
روش اســت کــه بنیانگــذاران آن ،در ابتــدای کار  24ســاعته و در هفــت روز هفتــه،
تــاش میکردنــد بــا یکیــک اعضــا صحبــت کننــد و آنهــا را ترغیــب کننــد کــه
وارد وبســایت شــوند .آنهــا بــرای برندســازی اهمیــت زیــادی بــرای جامعــة کاربــران
خود قائل هستند.
بگذار جریان ادامه یابد

وبســایتهای «ســرزمین اتســی»« ،ایندیایپابلیــک» و «مــا عاشــق اتســی
هســتیم» تنهــا برخــی از شــبکههای اجتماعــی بــرای کســانی اســت کــه بــه شــرکت
«اتســی» عشــق میورزنــد .ایــن وبســایتها بــه وســیلة خــود ایــن شــرکت
درســت نشــده و بــه وســیلة کارکنــان ایــن شــرکت مدیریــت نمیشــوند .وبســایت
«مــا عاشــق اتســی هســتیم» بــه وســیلة لیــز کیــدِر درســت شــده اســت؛ یــک
کارآمــوز بیستوهشتســاله در یــک شــرکت حقوقــی در واشــنگتن .کیــدر در
اوقــات فراغتــش جواهــر شیشــهای طراحــی میکنــد .او میخواســت فضایــی
اختصاصــی بــرای کاربــران «اتســی» بســازد تــا در آنجــا وبــاگ بنویســند،
توصیههایشــان را بــا هــم ردوبــدل کننــد ،عکــس بــه اشــتراک بگذارنــد و فکرهــای
خــود را بــرای فــروش در «اتســی» بنویســند .در ژانویــه ســال  ،2010وبســایت «مــا
عاشــق اتســی هســتیم» بیــش از  8هــزار و  460عضــو داشــت کــه توصیههایــی را
دربــارة هــر چیــزی ،از شــیوة جســتجو کــردن در موتورهــای جســتجو تــا روشهــای
بازاریابــی بــرای کاال ،را در آن بــه اشــتراک گذاشــته بودنــد .راب کالیــن ،مدیرعامــل
«اتســی» ،در یکــی از مطالــب اخیــر روزنامــة «وال اســتریت ژورنــال» توضیــح
میدهــد« :مــن عالقــهای نــدارم کــه مکالمــات اعضــا را کنتــرل کنــم ،بلکــه
عالقهمنــدم فقــط بــه آنهــا فضــای شــخصی بیشــتری داده شــود تــا بتواننــد بــا هــم
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مکالمــه داشــته باشــند ».کاربــران میخواهنــد در برندهایــی کــه انتخــاب میکننــد
آزادی بیــان داشــته باشــند .بــرای اینکــه چنیــن اتفــاق رخ دهــد ،شــرکتهای
اشــتراکی بایــد بگذارنــد کــه یــک جریــان ادامــه یابــد ،بــه طــور فعــال افــراد را
تشــویق کننــد کــه ویدیوهایــی را کــه در خانــه درســت کردهانــد منتشــر کننــد و
میزگردهایــی را برگــزار کننــد بــرای اینکــه چطــور بــا هــم کار کننــد ،فکرهایشــان را
بــه اشــتراک بگذارنــد و ابــراز نارضایتــی کننــد .آنهــا نمیتواننــد انتخــاب کننــد کــه
چــه چیزهایــی گســترش پیــدا کنــد یــا نمیتواننــد ســعی کننــد کــه روشهایــی را
که حامیان آنها برای حمایت به کار میکنند ،کنترل کنند.
«زوپــا» اعضــای خــود را تشــویق میکنــد کــه «گــپ بزنیــد» حتــی اگــر بــا
چیزهایــی کــه آن اعضــا عرضــه میکننــد هیــچ کاری نشــود کــرد .پسـتهایی کــه
روی تابلــوی اعالنــات جامعــة «زوپــا» نوشــته میشــود بســیار متنــوع اســت؛ از
برنامة بازیهای تنیس تا اصول جامعهشناسی تا امور مالی.
بســته بــه اینکــه ســطح مشــارکت چقــدر باشــد و چطــور اعضــا بــه یکدیگــر
کمــک کننــد ،میــزان تاثیرگــذاری آنهــا تعییــن میشــود .در دســامبر ســال ،2009
کســی بــا نــام کاربــری «کلودبریــک» مطلبــی در جامعــة کاربــران «زوپــا» گذاشــته
بــود و ســئوالی را طــرح کــرده بــود کــه چطــور میتوانــد یــک قــرض  75هــزار
پونــدی را تســویه کنــد .ایــن ســئوال در حــدود  46هــزار پاســخ دریافــت کــرده بــود
و خیلــی از کاربــران آن فــرد را راهنمایــی کــرده بودنــد و یکــی از آنهــا بــا نــام
کاربــری «اندلــوز» نیــز گفتــه بــود کــه چــون «زوپــا» مربــوط بــه وامهــای زیــر 15
هــزار پونــد اســت ،اصــا بــه جــای اشــتباهی مراجعــه کــرده اســت .گیلــز انــدروز،
مدیرعامــل «زوپــا» ،اشــاره میکنــد کــه ایــن نــوع از تبــادل نظرهــا عامــل کلیــدی
موفقیــت شــرکتش اســت .او توضیــح میدهــد« :همیــن کــه گفتــه شــود زوپــا
مربــوط بــه امــور مالــی زیــر  15هــزار پونــدی اســت و نــه  75هــزار پونــدی ،کاری
اســت در مســیر معرفــی شــرکت و اینکــه یــک نفــر خیلــی مودبانــه نقــش مشــاور
شــرکت را بــازی کنــد و در انتهــا هــم بــه فــرد بگویــد موفــق باشــید ،بــرای مــن
خیلــی لذتبخــش اســت ».فــردی بــا نــام کاربــری «اندلــوز» در نقــش یکــی از
اعضــای گــروه کاری «زوپــا» ظاهــر شــده بــود و بایــد گفــت کــه او و دیگــر اعضــای
ایــن شــرکت دارای اعتبــار بیشــتری هســتند چــون یکــی از کارکنــان رســمی
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شــرکت نیســتند .مبلغــان برنــد میتواننــد نقشــی مهــم بــرای برندهــا بــازی کننــد،
اگــر بــه آنهــا خودمختــاری و فضایــی بــرای ایــن کار داده شــود .انــدروز میگویــد
حتــی «انتقــاد مفیــد اســت .در هــر مطلــب انتقــادی ،چیزهــای مفیــدی وجــود
دارد».
برندِ 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.
درســت مثــل بســیاری از برندهــای دوران وب  2.0مثــل «ویکیپدیــا»« ،دیــگ»،
«پلنتــی آو فیــش» یــا «تامبلــر» ،انــواع «برنــد بــدون برنــد» میتوانــد بــه یــک برنــد
تبدیــل شــود« .کریگلیســت» را در نظــر بگیریــد کــه تصویــری از یــک ضدبرنــد
اســت .ایــن شــرکت نــه بازاریابــی میکنــد ،نــه تابلــوی اعالناتــی دارد کــه در آن
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 وبســایت ایــن شــرکت بــا یک شــاهکار بصــری فاصلــة خیلــی زیــادی دارد .در
نــگاه اول ،ایــن وبســایت مثــل یــک پنجــره خریــد شــلوغ ،گیجکننــده و درهمبرهــم
بــه نظــر میرســد .لینکهــا در جاهایــی اتفاقــی ظاهــر میشــوند ،اســتاندارد
تایپوگرافــی یکســانی وجــود نــدارد ،همــه چیــز بــه یکرنــگ اســت و هیــچ منــوی
جهتیاب ـیای وجــود نــدارد کــه شــما را بــه جایــی کــه بایــد برویــد یــا آنچــه کــه
بایــد اول انجــام دهیــد راهنمایــی کنــد .و بــا ایــن حــال ،در ســال  2006ایــن
شــرکت نامــزد جایــزة انتخــاب بهتریــن برنــد شــد و در رتبــه هفتمیــن برنــد محبوب
جهــان بعــد از «اپــل»« ،یوتیــوب»« ،گــوگل»« ،اســتارباکس»« ،ویکیپدیــا» و
«تارگــت» قــرار گرفــت« .کریگلیســت» توانســت رقبــای بزرگــی مثــل «اوپــرا
وینفــری»« ،آمــازون» و حتــی برنــد غــول «کوکاکــوال» را شکســت دهــد و از آنهــا
باالتــر بایســتد .یــک برنــد کــه بــرای جلوههــای بصــری هیــچ تالشــی نکــرده و
دیگــر قوانیــن برندســازی ســنتی را زیــر پــا گذاشــته ،چطــور بــه ایــن موقعیــت
دست پیدا میکند؟
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یکــی دالیلــی کــه مــردم عاشــق یــک برنــد لخــت و خشــک و خالــی مثــل
«کریگلیســت» هســتند ،ایــن اســت کــه ایــن برنــد روی هیچچیــزی بنــا نشــده
جــز مفیــد بــودن بــرای کاربــر .در جهانی کــه پــر از عالمت و شــعار و برجستهســازی
برندهــا اســت ،کاربــران کاربــردی بــودن را دوبــاره احیــا و آن را پیــدا کردهانــد.
«کریگلیســت» درســت مثــل «ســواپتری»« ،کــوچ ســرفینگ»« ،ایبــی»،
«آربــاک» (یــک وبســایت بــرای اشــتراکگذاری در محلــه) و «فــری ســایکل»،
بــه طــور عامدانــه روی روشهــای فایدهباورانــهای تمرکــز کــرده کــه بتوانــد بــر
اســاس آنچــه کاربــران میخواهنــد ســریع رشــد کنــد ،خــود را ســازگار کنــد و
ارتقــاء بخشــد .ایــن برندهــای فایدهبــاور و متمرکــز روی ســودمندی ،نوعــی همدلــی
و طرفــداری احساســی و وفــاداری را ایجــاد میکننــد .کافــی اســت شــما بــه بخشــی
از وبســایت «کریگلیســت» بــا عنــوان «آنچــه مــردم بــه مــا میگوینــد» نگاهــی
بیندازیــد تــا احســاس تعلــق خاطــر احساســی کاربــران را بــه جامعـهای کــه دارنــد
دریابیــد .یکــی از کاربــران در ایــن بخــش مینویســد« :مــن از وقتــی کــه بــه
منطقــة خلیــج سانفرانسیســکو آمــدهام ،همــه نیازهایــم را بــا کریگلیســت برطــرف
میکنــم .افــراد مــرا بــرای کارهایــی کــه بایــد بکنــم در ایــن وبســایت راهنمایــی
میکننــد .هــر روز چندیــن بــار کریگلیســت را چــک میکنــم .اصــا بــه ایــن
وبسایت معتاد شدهام».
وقتــی مــردم بــه شــرکتهایی مثــل «کریگلیســت» کــه از ســنت معمــول
برنــد طفــره میرونــد نــگاه میکننــد ،ممکــن اســت ایــن ذهنیــت در آنهــا شــکل
بگیــرد کــه بــه آن برنــد توجهــی نشــده یــا مدیریــت بــر آن اعمــال نشــده اســت .امــا
در واقــع ،نابرندهــا نیــاز بــه قواعــد ســفت و ســختی دارنــد تــا اینچنیــن ســاده
باقــی بماننــد و فکــر اصلــی خــود را حفــظ کننــد .معمــوال بنیانگــذاران ایــن
شــرکتها تبدیــل بــه پاســداران بزرگــی میشــوند کــه جامعــه وظیفــة انجــام
کارهــای درســت را بــرای حفاظــت از تصویــر و شــهرت برنــد را بــه آنهــا واگــذار
میکنــد .کریــگ نیومــارک اجــازة پرداخــت هزینههــای مســرفانه بــرای تبلیــغ
وبســایت خــود را نخواهــد داد و زیــر بــار پیشــنهادهای مکــرر کســانی کــه بیــرون
گــود نشســتهاند دربــارة بهبــود طراحــی وبســایت نمــیرود .نیومــارک روزهــای
خــود را صــرف مراقبــت از حســن شــهرت وبســایت خــود علیــه موضوعــات مربــوط
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بــه کالهبــرداری ،ارســال پیامهــای ناخواســته و حمــات اینترنتــی میکنــد .او
اجــازه نمیدهــد قســمتها یــا گزینههــای اضافــی بــه وبســایتش اضافــه شــود،
مگــر اینکــه تعــداد قابلتوجهــی از اعضــا آن را درخواســت کننــد .بهخصــوص ،او در
منظــر عمومــی فروختــن وبســایت را کــه کاری علیــه وفــاداری جامعــة آن اســت
نمیپذیرد.
بســیاری از نمونههــای مصــرف اشــتراکی ،چــه نیــاز درون بیــل بــه راحتشــدن
ـر تختخــواب بزرگــش باشــد ،چــه میــل گــرگ بــوزل بــرای معاوضه کتــاب «کد
از شـ ّ
داوینچــی» باشــد ،چــه احتیــاج مارتــی متــرو بــه پیــدا کــردن جعبــه بــرای
اسبابکشــی ،چــه آرزوی کیســی فنتــون بــرای یافتــن جایــی کــه بتوانــد بــا یــک
آدم محلــی ســر کنــد ،همــة ایــن نمونههــا از نیازهــای واقعــی سرچشــمه میگیرنــد.
چــون ایــن شــور و اشــتیاقها اصیــل و واقعــی هســتند و در محصــول یــا خدمــات
ممــزوج شــدهاند ،ارتباطداشــتن یــا هوسانگیــز بــودن آنچــه ایــن کســبوکارها
ارائــه میکنــد ،نیــازی بــه ســاخته شــدن یــا دســتکاری شــدن بــه وســیلة تبلیغــات
هوشــمندانه ندارنــد .همانطــور کــه فــرد ویلســون ،ســرمایهگذار ســرمایههای
ریســکپذیر (و ســرمایهگذاری اولیــه امثــال شــرکتهای «اتســی» و «توییتــر»)،
میگویــد« ،آخراالمــر ،بســیاری از ایــن برندهــای جدیــد بــر پایــة مصــرف اشــتراکی
مثــل «میـتآپ» صرفــا ابــزار هســتند  ...امــا آنهــا ابــزاری بــا یــک روح و ماموریــت
و شــعار وحدتبخــش هســتند و بــه همیــن یــک دلیــل اســت کــه آنهــا بــه رشــد و
نمو خود ادامه میدهند».
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10
تکامل مصرف اشتراکی
همــة مــا بــا شــکلهایی کــه بــرای نظریــة بــزرگ تکامــل از میمــون انســاننما
تــا انســان کشــیده شــده آشــناییم .در انتهــای چــپ ایــن تصاویــر ،یــک گونــة
پلیوپیتکــوس بــا کمــر قوزکــرده وجــود دارد کــه یــک میمــون شــبیه بــه انســان
اســت .در انتهــای راســت ایــن ســیر تکاملــی نیــز یــک گونــة انســان اولیــه
راسـتقامت کشــیده شــده اســت .و در میــان ایــن دو ســر طیــف ،معمــوال ســیزده
گونــه اســت کــه بهتدریــج تکامــل یافتــه اســت و نشــان میدهــد کــه چطــور یــک
گونــة جانــوری در خــال  2/3میلیــون ســال پیشــرفت کــرده و بــه انســان تبدیــل
شــده اســت .ایــن تصاویــر در بســیاری از کالسهــای درس سرتاســر جهــان نصــب
شــده اســت ،نــه فقــط بــه ایــن خاطــر کــه حــاوی نــکات آموزشــی اســت بلکــه بــه
ایــن دلیــل کــه آرامشبخــش اســت .تغییــر تدریجــی یعنــی اینکــه میمــون
انســاننما یــک روز در قالــب انســان چشــم از خــواب بــاز نکــرده و خــود را لخــت و
مــات و متحیــر نیافتــه اســت .ایــن نظریــة تســکیندهندة تکامــل تدریجــی تــا ســال
 1972وجــود داشــت ،یعنــی تــا زمانــی کــه دو دیرینهشــناس بــه نامهــای دکتــر
اســتیون جــی گولــد از دانشــگاه هــاروارد و دکتــر نایلــز الــدرج از مــوزه تاریــخ
طبیعــی آمریــکا ثابــت کردنــد کــه فســیلهای ثبتشــده نشــان میدهنــد تکامــل
بــا شــتاب زیــادی اتفــاق افتــاده اســت .ایــن نظریــه بــا عنــوان نظریــة «تعــادل
نقطــهای» شــناخته شــده و تــا امــروز ادامــه پیــدا کــرده و بــه منبــع کشــش و
جذابیــت نــه فقــط نــزد دانشــمندان ،بلکــه بــه همــان انــدازه نــزد نظریهپــردازان
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مدیریــت کس ـبوکار و فیلســوفان تبدیــل شــده اســت .ایــن نظریــه میگویــد کــه
اکثــر گونههــای جانــوری تغییــرات تکاملــی خالــص اندکــی در تاریــخ زمینشناســی
خــود نشــان میدهنــد و تغییــر تکاملــی عظیــم منحصــر بــه زمانــی اســت کــه یــک
گونــة جانــوری بــه دو گونــة مجــزا شاخهشــاخه میشــود .ایــن نظریــه (کــه در واقــع
در برابــر نظریــة تحــول تدریجــی دارویــن قــرار دارد) توضیــح میدهــد کــه پیــدا
نشــدن فســیلهای حــد واســط ،نفیکننــدة خویشــاوندی جانــداران بــا یکدیگــر
نیست.
دشــوار نیســت احســاس کنیــم کــه در پنجــاه ســال اخیــر ،مــا در حــال زندگــی
کــردن در یــک جهــان پــر از «تعــادل نقطـهای» هســتیم .بــه نظــر میرســد هــر روز
مــا از خــواب بیــدار میشــویم و احســاس میکنیــم کــه دنیــا یکشــبه تغییــر
کــرده و هــر شــب بــه خــواب میرویــم بــا ایــن ســئوال کــه جهــان فــردا بــرای مــا
چــه چیــزی بــه ارمغــان خواهــد آورد .تنهــا چنــد ســده قبلتــر ،یکــی از مهمتریــن
انقالبهــای زمانــه مــا  -انقــاب صنعتــی  -تقریبــا صــد ســال طــول کشــید تــا
ریشــه بگیــرد .اصطــاح «انقــاب صنعتــی» اولیــن بــار در یــک نامــه کــه بــه وســیلة
کاردار فرانســوی ،لویــی گیــوم اُتــو ،نوشــته شــده بــود در  6ژوئیــه ســال  1799بــه
کار بــرده شــد .امــا ایــن مفهــوم عمومیــت نیافــت تــا  90ســال بعــد کــه آرنولــد
توینبــی ،یــک مــورخ اقتصــادی انگلیســی ،شــروع بــه ارائــه جزییاتــی روشــن کــرد
دربــارة اینکــه چطــور سیســتم اقتصــادی یــک نقطــه عطــف بــزرگ را در تاریــخ
جدیــد خــود ســاخته و ایــن نقطــه عطــف تقریبــا روی همــة جنبههــای زندگــی
روزمرة ما اثر گذاشته است.
امــروزه ،پیشــرفتهای فنــی و اجتماعــی کــه زندگــی مــا را تغییــر میدهنــد،
اگــر در عــرض چنــد مــاه اتفــاق نیفتنــد ،طــی چنــد ســال انگشتشــمار رخ
میدهنــد .آیــا بــه یــاد میآوریــد چــه احســاس خوبــی داشــتید وقتــی کــه در
خــودروی خــود یــک تلفــن داشــتید؟ آیــا خیلــی لذتبخــش بــود زمانــی کــه اولیــن
«آیپــاد» بــه بــازار آمــد و میتوانســتید هــزاران آهنــگ را در جیــب خــود داشــته
باشــید؟ خــوب ،حــاال یــک تلفــن داخــل خــودرو مربــوط بــه یــادگاری از دوران
گذشــته اســت و «آیپــاد» همــان «آیفــون» شــما اســت بــا ظرفیــت ذخیــره بیــش
از هفــت هــزار آهنــگ و بیــش از  100هــزار اپلیکیشــن دیگــر .فقــط پنجــاه ســال
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پیــش هیــچ اثــری از اینترنــت در میــان مــردم نبــود .مــا فکــر میکردیــم ایــن نــوع
از «وب» یــک چیــزی شــبیه بــه تلویزیــون اســت امــا بهتــر .کلیفــورد اســتول در
لبــاف
یــک مقالــه در مجلــة «نیوزویــک» در ســال  1995نوشــت« :آد مهــای خیا 
آینــدهای از کارگــران مخابــرات ،کتابخانههــای تعاملــی و کالسهــای درس
چندرســانهای را میبیننــد .آنهــا از مالقــات در شــهرهای الکترونیکــی و جوامــع
مجــازی ســخن میگوینــد .تجــارت و کس ـبوکار از دفاتــر و مالهــا بــه شــبکهها و
مودمهــا تغییــر جــا خواهنــد داد ».مــا بهســادگی نمیتوانســتیم شــیوهای را تصــور
کنیــم کــه اینترنــت بــا آن ،زندگیهــای مــا را تغییــر داد و فرصتهایــی را کــه
برای ما خلق کرد.
بــرای تشــریح ایــن ابَرتکامــل  -کــه مصــرف اشــتراکی نیــز بخشــی از آن اســت -
میتوانیــم بــه طیفــی از پلتفرمهــای ارتباطــی نــگاه کنیــم کــه در حــال تغییــر دادن
دنیــای مــا هســتند .اینترنــت و فــنآوری تلفــن همــراه بــه مــا اجــازه میدهنــد تــا
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 فعالیتهــای روزمــرة خــود را از طریــق «توییتــر» یــا «فیسبــوک»
انعــکاس میدهنــد و گــزارش میکننــد  -و در عــوض ،در انعــکاس ،تقلیــد ،ویرایــش و
انتشــار محتواهــای دیگــر نیــز همــکاری میکننــد  -جامعــه فراینــد پیوســته و مســتمر
خــود را در انعــکاس و بهکارگیــری از ایــن فعالیتهــا ادامــه میدهــد .مــا قــادر هســتیم
روی چیزهــا اســم بگذاریــم و ایــن احســاس را داشــته باشــیم کــه بخشــی از یــک جنبش
بزرگتــر هســتیم .ایــن آگاهــی از تعلــق بــه جامعــه ،مــا را بــه کشــف و رشــد بیشــتر در
اقتصادهــا و نوآوریهــای جدیــد هدایــت میکنــد .مــا بیشازپیــش بــه تغییــر عــادت
کردهایــم .و بــه دلیــل اینکــه مصــرف اشــتراکی بــر پایــة غرایــز رفتــاری طبیعــی مــا
حــول اشــتراکگذاری و مبادلـهای کــه امــری درونــی مــا اســت بنــا شــده ،ایــن ظرفیــت
را دارد که به خیلی سریع رشد کند.
تغییر عادات فکری مصرفکننده

بحــث ایدئولوژیــک کســانی کــه بــه نفــع شــخصی اعتقــاد دارنــد بــه عنــوان
خالصتریــن روش بــه بیشــترین حــد رســاندن تولیــد بــا کســانی کــه اعتقــاد بــه
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ایــن دارنــد کــه بخشــی از داراییهــا 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
تغییــر در مســیر رشــدی خودتخریبگونــه اســت .در گرگومیشــی از اضطــراب
اســت کــه مصــرف اشــتراکی رشــد بــا فرضیــات ســادهای از مصرفکننــده رشــد
کــرده اســت .ایــن نــوع مصــرف ،همــة آن نیازهایــی را کــه مصرفکننــده در یــک
مــدل قدیمــی مصــرف انبــوه داشــته بــرآورده میســازد ،امــا بــه نگرانکنندهتریــن
تاثیــرات مــا نیــز توجــه دارد .مصــرف اشــتراکی تعــداد محصــوالت جدیــد و میــزان
مــواد خــام مصرفــی را کاهــش میدهــد و عــادت فکــری جدیــدی در مصرفکننــده
یکند.
ایجاد م 
وقتــی جاناتــان پاریــت رییــس حــزب بومشناســی در بریتانیــا شــد (از  1978تــا
 ،)1984همــکاران خــود را درگیــر بحثــی کــرد کــه آن زمــان بــه عنــوان «بحــث
بــزرگ ماشــین لباسشــویی» شــناخته میشــد .پاریــت کــه یــک رهبــر پیشــروی
افــکار محیطزیســتی در بریتانیــا بــود ،در مقــام مشــاور بــا بســیاری از موسســات کار
میکــرد ،از شــرکت «مارکــز انــد اسپنســر» تــا مرکــز تحقیقــات پایــداری پرنــس
چارلــز کــه «میزگــرد بــرای آینــده» نــام داشــت .در دهــة  ،1980وقتــی و هنــوز یک
فعــال حــزب بومشناســی بــود  -حزبــی کــه بعدتــر بــه «حــزب ســبز» تغییــر نــام
داد  -بــا مشــکلی مواجــه شــد کــه مربــوط بــه چیــزی بــود کــه یکــی از اولیــن
محصــوالت سیســتم خدماتــی جریــان غالــب بــود :ماشــین لباسشــویی ســکهای .در
آن زمــان ،تودههــای مــردم بــه مراکــز خریــد میرفتنــد تــا ماشــینهای لباسشــویی
شــخصی خانگــی بخرنــد .آنهــا یــا کســانی بودنــد کــه بــرای اولیــن بــار ماشــین
لباسشــویی میخریدنــد یــا بــه مراکــز خریــد رفتــه بودنــد کــه آن ماشــینها را
بـهروز یــا جانشــین یــک مــدل دیگــر کننــد .در هــر حــال ،ایــن اتفــاق باعــث شــد
کــه پاریــت آن را «افزایــش حیــرتآور تعــداد ماشــینهای لباسشــویی شــخصی»
بنامــد .بیــن ســالهای  1964تــا  ،1992ســهم خانههایــی کــه دارای ماشــین
لباسشــویی بودنــد ،تنهــا در انگلســتان از  53درصــد بــه  88درصــد افزایــش یافــت.
در همــان زمــان 50 ،درصــد مراکــز ماشــینهای لباسشــویی ســکهای کــه مــردم در
آنهــا ،لباسهــای خــود را بــه صــورت اشــتراکی میشســتند تعطیــل شــدند .بــا در
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نظــر گرفتــن اینکــه هــر ماشــین لباسشــویی خانگــی در هفتــه فقــط چهــار یــا پنــج
بــار اســتفاده میشــد ،پاریــت و همکارانــش دغدغــة ایــن را داشــتند کــه ایــن
ماشــینها بــه طــور متوســط بیــش از  21/7درصــد مصــرف آب خانگــی را شــامل
میشــد و هــر ســال در حــدود  2میلیــون ماشــین لباسشــویی از رده خــارج میشــد.
حرکــت از خدمــات اشــتراکی بــه ســوی جامعــهای کــه خدمــات شــخصی را
میطلبد ،عواقب زیستمحیطی جدی در بر داشت.
حــزب بومشناســی دو گزینــه را ارزیابــی کــرد :البــی کنــد تــا دولــت شــکلهایی
از مالیــات و مشــوقها را اعمــال کنــد تــا عــادات فکــری مــردم بــه عقــب بازگــردد
و دوبــاره از ماشــینهای لباسشــویی ســکهای اســتفاده کننــد یــا اینکــه کارزار
تبلیغاتــی قدرتمنــدی راه بینــدازد تــا بــا پیامهــای عمومـیای کــه بــه جانــب مــردم
میفرســتد ایــن کار را بکنــد .هیــچ یــک از ایــن گزینههــا جــذاب نبــود .دولــت
خیلــی کنــد عمــل میکــرد و فراتــر از پیامدهــای زیســتمحیطی و فعالیتهــای
مربــوط بــه پایــداری محیطزیســت ،بیشــتر بــه رشــد اقتصــادی عالقــه نشــان
مــیداد .تبلیغــات بــرای تغییــر عــادت فکــری هــم فایــدهای نداشــت و پاریــت
میگفــت کــه بــا پافشــاری زیــاد روی نقط ـهای کــه مــردم دوســت ندارنــد ،آنهــا
بدتر لجبازی میکنند و رفتاری منفی از خود نشان میدهند.
بحــث بــزرگ ماشــین لباسشــویی تنهــا یــک نمونــه از مجادلــة بزرگتــر اســت
کــه در جنبشهــای محیطزیســتی اتفــاق میافتــد .چطــور شــما عمــوم مــردم را
متوجــه کنیــد و آنهــا را بــه ســوی رفتارهایــی بــا عواقــب محیطزیســتی پایدار ســوق
بدهیــد ،بــدون اینکــه باعــث شــوید رفتــار منفــی از آنهــا ســر بزند یــا احســاس کنند
کــه شــما در حــال خشکاندشــی هســتید؟ بــه گفتــه پاریــت ،ایــن مســئله هنــوز
یکــی از مســائل عظیــم جنبــش زیسـتمحیطی اســت و فعــاالن را بــه ایــن نتیجــه
رســانده کــه صــرف نهــی کــردن افــراد از رفتارهــای مخــرب محیطزیســت کافــی
نیســت و بایــد بــه آنهــا روشهــای 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 جوابهــای متفاوتــی بــرای
بحــث بــزرگ ماشــین لباسشــویی و دعــوای بیــن نفــع شــخصی و همــراه شــدن بــا
منافــع عمومــی وجــود دارد .یکــی از جوابهــا در شــماره  122خیابــان فولســام
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شــهر سانفرانسیســکو واقــع اســت .در ایــن نشــانی ،یــک مرکــز ماشــین لباسشــویی
ســکهای بــه نــام «بری ـنواش» وجــود دارد کــه در ســال  1999بــه وســیلة جفــری
زالــس تاســیس شــده اســت .زالــس قبــول دارد کــه دغدغــة اولیــه او مســائل
زیسـتمحیطی نبــوده اســت .آنچــه او تــاش کــرده حــل کنــد ،رســیدن بــه پاســخ
ایــن ســئوال بــوده کــه چطــور میشــود مراکــز ماشــین لباسشــویی ســکهای را
دوبــاره بــه مکانهایــی جــذاب تبدیــل کــرد« .بریـنواش» عــاوه بــر ارائــه خدمــات
لباسشــویی ،خدمــات اضاف ـهای را عرضــه میکنــد مثــل کافــه ،ســاعاتی خــوش در
کنــار مــردم ،موســیقی زنــده ،شــبهای اســتندآپ کمــدی ،ماشــینهای بــازی
پینبــال ،اینترنــت بیســیم رایــگان و حتــی جایــی بــرای انجــام دادن مش ـقهای
مدرســه .ایــن فضــا روشــن و مــدرن اســت و دارای نیمکتهایــی در داخــل و کنــار
خیابــان اســت کــه دیوارهایــش بــا آثــار هنــری پوشــانده شــده و مکانــی اســت
جــذاب بــا کارکنانــی مهربــان .ایــن مــکان بــا تجربــة تاریــک و خشــک بیشــتر مراکز
لباسشویی سکهای متفاوت است.
حساب بانکی شهرت

حســن شــهرت یکــی از برجســتهترین بخشهایــی اســت کــه در آن ،کــش و
واکــش بیــن کاالهــای اشــتراکی و نفــع فــردی تاثیــر واقعــی خــود را بــه جــای
میگذارنــد .حســن شــهرت حاصــل یــک تــاش فــردی اســت کــه بــه طــور درونــی
از احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران و توجــه نشــان دادن بــه دغدغههــای آنــان حاصــل
میشــود .قابــل انــکار نیســت کــه تقریبــا همــة مــا دسـتکم بــه مقــدار کمــی هــم
کــه شــده باشــد ،بــه آنچــه کــه دیگــران  -دوســتان ،خانــواده ،همــکاران و کســانی
کــه آنهــا را میبینیــم  -دربــارة مــا فکــر میکننــد میپرســیم و بــه آن اهمیــت
میدهیــم .امــا ایــن ســئوال دربــارة حســن شــهرت اجتماعــی اغلــب روی رفتــار
مصرفــی مــا اثــری نــدارد .قبــا جــای متمرکــزی وجــود نداشــت کــه همــة ایــن
ادراکات ،عقایــد و رتبهبندیهــا در آن مجتمــع شــود .امــا بــه دلیــل فعالیتهــای
مصرفکننــدگان در جهــان بیــش از انــدازه فردیشــده ،مــا بــه رتبهبندیهــای
اعتبــاری خــود خیلــی بیشــتر از هــر نــوع نگاهــی کــه اشــخاص دیگــر بــه مــا دارنــد
اهمیــت میدادیــم .اکنــون مــا بــا دنیــای وب ،آثــار زیــادی از حســن شــهرت را
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باقــی میگذاریــم .مــا بــا هــر امتیازدهــی یــک فروشــنده یــا خریــدار ،بــا هــر
کامنتــی کــه میگذاریــم و بــا هــر فکــر ،ویدیــو یــا عکســی کــه بــه اشــتراک
میگذاریــم ،رکــوردی از خــود در کنــار رکوردهــای دیگــر تجمیــع میکنیــم کــه
نشــان میدهــد مــا چقــدر اهــل همــکاری بــا دیگــر هســتیم و چقــدر میشــود 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 یکهســوار هســتند و اصــا توجهــی بــه عواقــب کارهــای خــود ندارنــد.
همانطــور کــه کیســی فنتــون ،بنیانگــذاری وبســایت «کوچســرفینگ» بــه مــا
گفــت ،قبــا اگــر کســی از شــما پیــش کــس دیگــری بــد میگفــت ،احتمــال
زیــادی وجــود نداشــت کــه در بلندمــدت ایــن امــر بــه حســن شــهرت شــما صدمــه
بزنــد .امــا در وبســایتهایی مثــل «کوچســرفینگ» ایــن قضیــه متفــاوت اســت
چــون افــراد فقــط بــه یــک نفــر حــرف نمیزننــد ،بلکــه هــر انتقــاد یــا نکتــة منفــی
دربــارة شــما را همــه میبیننــد و بــرای جبــران آن شــما بایــد مدتهــا دوندگــی
کنید.
حســن شــهرت همیشــه بــه عنــوان یــک جایــزه بــرای افــراد کار میکــرده اســت.
آزمایشهــای متعــددی روی مغــز انســان انجــام گرفتــه اســت کــه نشــان بدهــد
افــراد در مقابــل جایــزة پولــی بیشــتر عالقــه نشــان میدهنــد یــا در مقابــل جوایــزی
کــه مربــوط بــه شــهرت اســت .آزمایشهــا ثابــت کردهانــد کــه سیســتمهای
آنالیــن امتیازدهــی و نیــز دیگــر نمونههــای فــوری و ســاده بازخوردهــای جامعــه ،از
نــوع جوایــز معنــویای هســتند کــه بــه حســن شــهرت افــراد مربــوط اســت و بــه
اشخاص این انگیزه را میدهد که به شیوهای مسئوالنه عمل کنند.
امــروزه حســن شــهرت نــه تنهــا در نقــش یــک جایــزة روانشــناختی کــه
همچــون جایــزة پولــی بــرای افــراد مهــم اســت عمــل میکنــد ،بلکــه بــه عنــوان
پــول واقعــی نیــز بــه کار گرفتــه میشــود؛ پولــی کــه ســرمایة شــهرتی نامیــده
میشــود .مــا همیــن حــاال هــم میبینیــم کــه چطــور مــردم حســن شــهرت خــود
را بــا بــازی کــردن طبــق قواعــد ،کمــک بــه دیگــران و تــاش بــرای رســیدن بــه
خواســتههای آنــان میســازند .ســرمایة شــهرتی تبدیــل بــه پدیــدهای بســیار مهــم
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شــده تــا جایــی کــه در نقــش واحــد پولــی دوم عمــل میکنــد؛ واحــد پولـیای کــه
ادعــا میکنــد« :میتوانیــد بــه مــن اعتمــاد کنیــد ».همانطــور کــه انــدی هابزبــام
در کتــاب «چیزهــای کوچــک چیزهــای بــزرگ بعــدی هســتند» مینویســد،
«سیســتمهای حســن شــهرت آنالیــن اکنــون ســازوکاری هســتند بــرای اعتمــاد
بیــن افــراد در هــر جایــی از جهــان و میتواننــد بــه معیــاری بــرای اقتصــاد مــدرن
تبدیل شوند».
هــر چــه شــما بیشــتر در مصــرف اشــتراکی مشــارکت کنیــد ،ســرمایة شــهرتی
بیشــتری بــه دســت میآوریــد ،پــول بیشــتری بــه دســت میآوریــد و بیشــتر
میتوانیــد مشــارکت کنیــد .ایــن پویایــی ،خــودش را از راههــای ظریفــی نشــان
میدهــد .بــرای مثــال ،هــر چــه بیشــتر در یــک بانــک زمانــی محلــی وقــت ذخیــره
کنیــد یــا هــر چــه بیشــتر بــرای مــردم کار انجــام دهیــد ،ســاعات بیشــتری در
اختیــار خواهیــد داشــت کــه روی چیزهایــی کــه نیــاز داریــد کار کنیــد .مثــال
ســادهتری میتــوان بــه کار بــرد؛ هــر چــه بازخــورد و امتیــاز بهتــری بــه دســت
بیاوریــد ،انتخابهــای بیشــتری جلــوی شــما خواهــد بــود؛ خــواه ایــن انتخــاب
مربــوط بــه جایــی باشــد کــه میخواهیــد اجــاره کنیــد ،یــا پولــی کــه میخواهیــد
قرض بگیرید یا ابزار یا خودرویی که میخواهید کرایه کنید.
بازتعریف ارزش

مصــرف اشــتراکی ممکــن اســت بــه مصرفکننــده و جامعــه گرایــش داشــته
باشــد امــا مزایــای آن بیــن همــة کس ـبوکارها تقســیم میشــود .هــزاران فرصــت
کاری جدیــد هــم اکنــون تحــت عنــوان مصــرف اشــتراکی ظاهــر شــده اســت و
مدلهــای درآمــدی موفقــی بــر پایــة عضویــت («زیــپکار»« ،بــگ بــارو» یــا
«اســتیل») ،تعرفــه خدمــات («ایــر بیانبــی» و «زوپــا») و پرداخــت ُخــرد بــرای
مصــارف اعضــا («بایکســی» و «بیبیپل ِیــز») دارنــد .همچنیــن بــه مــوازات اینکــه
شــرکتها شــروع بــه بازتعریــف خــود میکننــد در مقــام نهادهایــی کــه بــه عنــوان
پــل بیــن کاربــران و جامعــه عمــل میکننــد ،مــا بیشــتر بــه آنهــا اعتمــاد خواهیــم
کــرد و درنتیجــه ،از راههــای مختلفــی بیشــتر بــا آنهــا تعامــل خواهیــم داشــت .ایــن
رابطــه وســیعتر و عمیقتــر فرصتــی بــرای شــرکتها فراهــم میکنــد تــا خدمــات
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جانبــی بیشــتری مثــل شخصیســازی خدمــات ،کارگاههــا و حمایــت اجتماعــی را
فراهــم کننــد« .اتســی» نمونـهای از ایــن مــدل اســت .نتیجــه ایــن میشــود کــه در
عیــن اینکــه مــا ممکــن اســت شــاهد کاهــش تعــداد محصوالتــی باشــیم کــه مصرف
میکنیــم و میخریــم ،لزومــا شــاهد کاهــش درآمــد کلــی شــرکت نخواهیــم بــود.
ایــن دموکراتیکســازی و بالندگــی شــرکتهای جدیــد الزامــا بــه زیــان
کســبوکارهای موجــود نخواهــد بــود .شــرکتهایی مثــل «اینترفیــس» و
«نتفلیکــس» نشــان میدهنــد کــه تغییــر وضعیــت از مــدل قدیمــی عمومــی بــه
یــک مــدل اشــتراکی یکپارچــه بــا صرفهجویــی زیــاد در هزینههــا و افزایــش
وفاداری مصرفکننده ،امکانپذیر است.
مــا اعتقــاد داریــم مصــرف اشــتراکی بخشــی از گــذار حتــی بزرگتــری از یــک
نظــام تولیدگــرا اســت کــه فقــط بــه میــزان فــروش بــه مــا توجــه دارد .در ایــن
گــذار ،توجــه چندبعــدی بــه ارزشهایــی کــه بــه رفــاه نس ـلهای فعلــی و آینــده
میاندیشــند نیــز لحــاظ شــده اســت .بــه همــان انــدازه کــه افــراد شــروع بــه فکــر
کــردن مجــدد بــه تضــاد بیــن نفــع شــخصی و کاالهــای عمومــی کردهانــد ،برخــی
دولتهــا و کســبوکارها نیــز شــروع بــه فکــر کــردن دوبــاره بــه معیارهایــی
کردهانــد کــه بــرای شــکلهای مشــخصی از پیشــرفت اولویــت قایــل هســتند .توجــه
بــه درک کلنگرانهتــر از رفــاه و موفقیــت اکنــون در ســطح اقتصــاد کالن در حــال
اتفــاق افتــادن اســت و یــک جنبــش جهانــی را علیــه آنچه کــه برچســب «بتانگاری
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی» خــورده ،بــه راه انداختــه اســت .تولیــد ناخالــص داخلــی
بــه اقتصاددانــان اجــازه میدهــد کــه رشــدهای اقتصــادی ،ناهمخوانیهــا،
رتبهبندیهــا و قــدرت ملــی مــا را برنامهریــزی و مقایســه کننــد .امــروزه تولیــد
ناخالــص داخلــی جهــان کمــی بیشــتر از  60هــزار میلیــارد دالر اســت .ایــاالت
متحده و اتحادیه اروپا تقریبا یکسوم این مقدار را تشکیل میدهند.
ایــن سادهســازی در محاســبة تولیدناخالــص داخلــی نقطــه ضعــف ایــن روش
نیــز بــه شــمار م ـیرود .اســتدالل علیــه بتانــگاری تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن
اســت کــه مــا چیــزی بیشــتر از چــه تولیــد میکنیــم 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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ســال  1934گفــت« :بــه رفــاه یــک ملــت بهنــدرت میتــوان از محاســبة درآمــد
ملــی پــی بــرد ».تصــور کنیــد کــه در مهمانــی هســتید و کســی از شــما ســئوال
میکنــد« :چقــدر پــول درمــیآوری؟» شــما خیلــی معــذب میشــوید و حتــی
ممکــن اســت نوعــی احســاس صدمــه خــوردن کنیــد .بیشــتر مــا دوســت داریــم بــا
چیزهایــی فراتــر از درآمدمــان ارزشگــذاری شــویم؛ مثــا بــا خالقیــت یــا خانــوادة
خــود .یــا بــا کارهــای داوطلبانــهای کــه انجــام میدهیــم یــا بــا کتابــی کــه
میخوانیــم .امــا تولیــد ناخالــص داخلــی بــه ایــن عناصــر مثبــت غیرمالــی همــکاری
اجتماعــی مــا اعتنایــی نشــان نمیدهــد .ایــن شــاخص همچنیــن بــه رفتارهــای
منفی و زیانباز نیز توجهی ندارد.
در فوریــه ســال  ،2008نیکــوال ســارکوزی ،رییسجمهــور فرانســه ،کمیســیونی
تشــکیل داد تــا گزارشــی تهیــه شــود بــرای رســیدن بــه روشهــای جایگزیــن
محاســبة رشــد .بســیاری از دانشــگاهیان نیــز بــرای ایــن کار تــاش کردهانــد.
اقتصاددانــان و محققــان پیشــرو شــامل آمارتیــا ســن و ژوزف اســتیگلیتز کمــک
کردهانــد تــا روشــی بــرای محاســبة کیفیــت زندگــی پیــدا شــود .اســتیگلیتز اعــام
کــرده اســت« :زمــان ایــن اســت کــه نظــام آمــاری مــا روی محاســبة رفــاه جمعیــت
تاکیــد بیشــتری داشــته باشــد تــا روی تولیــد اقتصــادی ».او در گــزارش ســیصد
صفحـهای 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 راهحل آنها یک راهحل کامل برای مسئله نیست.
زمان حیاتی برای تغییر

تومــاس فریدمــن کــه یــک نویســنده و اندیشــمند اســت ،مینویســد« :اغلــب در
وســط یــک امــر حیاتــی ،مــا نمیتوانیــم اهمیــت آن را درک کنیــم ».مــا ایــن
کتــاب را نوشــتیم چــون معتقدیــم در دورانــی امیدوارکننــده و حیاتــی از تغییــر نظام
مصرفیمــان هســتیم .امیدواریــم دوران کنونــی بتوانــد دورة گــذار از مصــرف بــه
خاطــر خــود مصــرف باشــد و ایــن تــرس از مــا دور شــود کــه وقتــی از ایــن طــرز
فکــر دســت برداریــم چــه اتفاقــی بــرای اقتصــاد خواهــد افتــاد .امــا در مراحــل
آغازیــن ایــن تغییــر ،ســخت اســت کــه فکــر کنیــم چــه نــوع جنبشــی خواهــد بــود.
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یــک انقــاب؟ یــک پدیــده؟ یــک اقتصــاد جدیــ ِد جدیــد؟ هیجانانگیــز اســت
دریابیــم مصــرف اشــتراکی چطــور تکامــل خواهــد یافــت .چــه چیزهــای
غیرقابلتصوری قابلیت به اشتراک گذاشتن را پیدا خواهند کرد؟
در طــول کمــی بیشــتر از یــک دهــه ،مــا شــاهد تکامــل بانکهــای ســنتی در
قالــب بازارهــای وامدهــی و شــکلهایی کامــا جدیــد از واحدهــای پولــی مجــازی
شــخص بــه شــخص مثــل « ِون» بودهایــم .در بخــش غــذا ،تعاونیهــای
خردهفروشــی غــذا محبوبیــت یافتهانــد ،برنامههــای کشــاورزی دارای حمایــت
اجتماعــی ســه برابــر شــدهاند و بــا وبســایتهای مثــل «شــیر ارت» یــا «لنــد
شــیر» شــاهدیم کــه مــردم باغچههــای خودشــان را دارنــد .حتــی در بخشهــای
خاصتــر نیــز پیشــرفتهای ســریعی در زمینــة چگونگــی همــکاری افــراد رخ داده
اســت .شــرکتهایی مثــل «زیـپکار» و «اســتریتکار» کــه بــر پایــة اعتمــاد متقابــل
و بــه اشــتراک گذاشــتن خودروهایــی کــه صاحبشــان نیســتیم کار میکننــد ،بــا
اســتقبال زیــادی مواجــه خواهنــد شــد .طــی ســه ســال گذشــته ،مــا رشــد تعــداد
شــرکتهای اشــتراکگذاری دوچرخــه («نورایــد»« ،زیمرایــد» و «لیفتشــیر») و
تعــداد کاربــران آنهــا را شــاهد بودهایــم .و حــاال مــا شــاهد ظهــور وبســایتهای
کرایــه خــودرو شــخص بــه شــخص مثــل «ریالیرایــدز» هســتیم .در ایــن
شــرکتها صاحبــان خودروهــا وقتــی کــه نمیخواهنــد از وســایل نقلیــه خــود
اســتفاده کننــد ،آنهــا را مســتقیما بــه دیگــران اجــاره میدهنــد .ایــن ســطح از
اشــتراکی عمــل کــردن کــه در آنهــا اشــخاص بــا هــم در ارتبــاط هســتند بــه طــور
سرســامآوری در حــال افزایــش اســت و هــر روز مدلهــای اشــتراکگذاری و
فرصتهای تجاری جدیدی را ایجاد میکند.
زمینــة اقتصــاد اجتماعــی بــر پایــة تکامــل مصــرف اشــتراکی پدیــدهای اســت که
بــه تدریــج ظهــور کــرده و مــا معتقدیــم رفتارهــای مشــخصی طــی یــک دهــة آینده
رخ خواهــد داد کــه نشــان میدهــد مــردم «حســابهای بانکــی شــهرت» را در
کنــار حســابهای بانکــی معمــول خــود خواهنــد داشــت و ایــن حســابها بــه
معنــای دقیــق کلمــه آنهــا را در مشــارکت در فعالیتهــای اجتماعــی یــاری خواهــد
کــرد و منبــع درآمــد کوچکــی بــرای آنهــا خواهــد بــود .همچنیــن بازارهــای فــروش
چیزهــای اضافــی شــخص بــه شــخص ،بــه منبــع درآمــدی دومــی بــرای افــراد
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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 شــکوفاییای را در خدماتــی شــاهد خواهیــم بــود کــه شــما را
قــادر میســازند محصــوالت خــود را تعمیــر کنیــد ،ب ـهروز برســانید یــا آنهــا را بــه
وضعیتهــای دلخــواه خــود درآوریــد .بــه جــای اینکــه بــرای بســیاری از کاالهــا و
خدمــات پــول بپردازیــد ،پیشــنهاد میشــود کــه اســتعدادها ،مهارتهــا و فکرهــای
خــود را در عــوض آنهــا مبادلــه کنیــد و واحدهــای پولــی اجتماعــی مجــازی بــه
راهــی معمــول بــرای مبادلــه تبدیــل خواهنــد شــد .ترجیــح مصرفکننــده بــرای
کاالهــای دستســاز یــا تولیــدات محلــی بــه یــک هنجــار تبدیــل خواهــد شــد.
شــبکههای محــات مثــل «اوری بــاک» یــا «نیبــر گــودز» شــکوفا میشــوند و
جمعســپاری محلــی بیــن ســاکنان بــرای پروژههــای خالقانــه و اجتماعــی را فراهــم
خواهنــد کــرد .یــک اکوسیســتم کامــل از اپلیکیشـنها و نرمافزارهــا بــرای تلفنهــا
و رایانههــای مــا وجــود خواهــد داشــت کــه مــا را قــادر خواهنــد کــرد هــر نــوع کاال
و خدماتــی را بــه اشــتراک بگذاریــم .یــک نــوع فرهنــگ اشــتراکی و بــه اشــتراک
گذاشتن ،فرهنگ غالب ما خواهد بود.
معتقدیــم کــه بــه عقــب نــگاه خواهیــم کــرد و ایــن دوران را بــه عنــوان زمانـهای
خواهیــم نگریســت کــه قدمــی برداشــتهایم و سیســتمی پایــدار را دوبــاره ابــداع
کردهایــم تــا بــه نیازهــای اساســی انســانی خدمــت کنــد؛ بهویــژه 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
یــک انقــاب بــه آن اشــاره خواهــد شــد؛ در هنگامــی کــه جامعــهای کــه بــا
چالشهــای ناگــواری مواجــه بــود شــروع کــرد بــه گــذاری متزلزلکننــده از شــور
و شــوقی بــدون قیــد و بنــد بــه دســتاوردهای فــردی و حرکــت بــه ســوی هزینــه
کردن برای کشف دوبارة داراییهای اشتراکی.

