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دوران اســتفاده عمومــی مــردم از اینترنــت در دهــه ۹۰ میــالدی همزمــان بــا بــروز 

شیوه های جدیدی از ناهنجاری ها و کالهبرداری ها، نگرانی های بسیار زیادی در سطح 

جهان با خود به همــراه آورد. افراد شــرور شــیوه های جدیدی برای برهــم زدن امنیت 

در ایــن فضای کامــال جدید و ناشــناخته پیدا کــرده بودنــد و قوانین هم کارایــی الزم را 

نداشتند؛ سرعت تهیه و تدوین قوانین در مقابله با آسیب های ناشی از سوءاستفاده 

اینترنت در کشورمان حتی با سرعت کندتری پیش می رفت و بنابراین محدودیت های 

زیادی در استفاده از امکاناتی که بر بستر اینترنت راه اندازی شده بود، وجود داشت. 

به لطف جوانان تحصیلکرده، پس از مدتی قوانین و مقررات حمایتی در کشور جاری 

شــد و البته آســیب های ناشــی از این تاخیر مشــکالتی را در اســتفاده از شــبکه های 

اجتماعی و راه اندازی سرویس های بانکداری اینترنتی ایجاد کرد. 

از طرفی بر خالف بســیاری از کشــورها کــه انقالب کشــاورزی و انقــالب صنعتی را 

به صورت کامل تجربه کرده بودند، کشــور ما ایــران بدون اینکه حتــی مراحل انقالب 

صنعتی را به طــور کامل طی کند، بــه یکباره خــود را در میانه عصر دیجیتــال دید و با 

شکل گیری غول های اینترنتی از دهه ۷۰ شمسی فصل نوینی از کسب وکار و خدمات 

مبتنــی بر بســتر اینترنت شــکل گرفت. امــروزه اینترنت به عنــوان یکــی از مهم ترین 

بسترهای ارتباطی، نقش مهمی در زندگی مردم بازی می کند. پلتفرم هایی که بر بستر 

اینترنت قرار گرفته اند، نحوه معاشرت ما را تغییر داده اند و زندگی اجتماعی جدیدی 

را پایه ریزی کرده اند. 

اکنــون داده هــا ارزش پیــدا کرده انــد و زمیــن و کارخانــه جای خــود را بــه اطالعات و 

داده های خام داده اند. ســرمایه گذاران خطرپذیر داخلی نیز با شــتاب بســیار زیادی 

ســرمایه گذاری روی اســتارت آپ ها و پلتفرم ها را آغاز کرده اند. شــتاب و ســرعت این 

تغییرات واقعا سرسام آور است!

تنها با گذشت قریب به چند سال از تولد اینترنت؛ چهره جوان این تکنولوژی همراه 

با تغییراتی سخت شگرف همراه بوده اســت. جمع آوری داده های حجیم با استفاده 

از اینترنت و هــوش مصنوعی قــدرت تحلیل و پیش بینی رفتار انســان ها بــرای تولید 

محصوالت مورد نیاز مطابق با سالیق مشتریان، یکی از شگفتی های دوران ماست. 
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ظهــور کســب وکارها و اپلیکیشــن های جدیــد بر بســتر اینترنــت مانند همپاشــو، 

حامی جــو؛ فروشــندگان کاال مانند دیجــی کاال؛ درگاه هــای پرداخت ماننــد زرین پال، 

پــی دات آی آر؛ خدمــات وبمســتر و قالب های ســایت؛ همیــار وردپــرس، ژاکــت؛ ارائه 

خدمــات C2C مثــل شــیپور و دیــوار؛ پخــش و رســانه های اینترنتــی ماننــد فیلیمــو، 

نماوا؛ ایده های کســب وکار ماننــد ایده بــاران و انبوهــی از واســطه های خریدوفروش 

همانند تخفیفان و البته ارائه خدمات تاسیساتی با ایده های نوین همانند اسمارت، 

آچــاره، ســرویس کاران حاصــل تــالش خســتگی ناپذیر جوانــان ایرانــی و اســتفاده 

از فرصت هاست.

تیِک نیک نيز مهربانی را به وسیله اپلیکیشن خود مسری کرده و محک گزارش ۲۵ 

سال زندگی پرافتخارش را در وب منتشــر می کند. چهره جوان اینترنت در کشورمان 

به مدد کارآفرینــان ایرانی غرورآفرین شــده اســت. تفاوتی ندارد کــه در تهران زندگی 

می کنید یــا محمودآبــاد! مشــهد یا گــرگان؛ بــرای راه انــدازی کســب وکارتان یک خط 

اینترنت و کامپیوتر کافی است.

با ایــن حــال، اگرچــه هنــوز خبــری از نرم افزارهــای بومــی ویــژه پلتفرم های توســعه 

معاشرت های اجتماعی نیســت، اما احتماال در زمان نوشتن این ســطرها عده ای در 

 CouchSurfing و EatWith، VizEat، Feastly فکر تولید اپلیکیشن هایی همانند

هســتند. ايربی ان بی پلتفرمی که بــرای اجاره اقامتگاه های مســکونی مورد اســتفاده 

کاربران قــرار می گیــرد، در حــال رقابت شانه به شــانه بــا پرطمطراق تریــن و بزرگ ترین 

هتل هــای دنیاســت. آنهــا حتــی موفــق شــدند بــا اســتفاده از امکانــات ارتباطــی و 

مخاطبان شان دولت ها را مجبور به تغییر قوانین دست وپاگیر گذشته كنند. 

وجود این اپلیکیشــن ها که بر اســاس اعتمــاد و توســعه روابط اجتماعی بنا شــده 

اســت، موجب شــده تا شــکل جدیدی از همکاری میان مردمــی که حتــی یکدیگر را 

ندیده اند و نمی شناسند، شــکل بگیرد. بر خالف ســال های ابتدایی ظهور اینترنت و 

شبکه های اجتماعی که موجب انزوای افراد جامعه شده بود، پلتفرم های جدید تالش 

می کنند تا مردم را بیشتر در معرض معاشرت های اجتماعی قرار دهند و همکاری های 

موثر ایجاد كنند. 
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اینترنت حتی به بستری حیاتی برای شیوه های نوین حل مساله تبديل شده است. 

پیشنهاد استفاده از روش های حل مســاله تحت بستر اینترنت با عناوینی همچون 

جمع سپاری )crowdsourcing( و هوش جمعی )collective intelligence( مورد 

توجه بسیار زیادی قرار گرفته است.  

مفهوم جمع سپاری موجب شده تا انقالب جدیدی بر بســتر اینترنت رخ دهد که 

بالکچین نام دارد و وجود ارزهای دیجیتالی از جمله بیت کوین را ممکن كرده اســت. 

بالکچین تکنولوژی آینده اســت که در زمان حاضر ظهور کرده است. دامنه تاثیر این 

تکنولوژی بر اقتصاد کشورها قابل پیش بینی و اندازه گیری نیست و می تواند بسیاری 

از صنایــع از جمله صنعــت بیمه، نحــوه اجــرای قراردادهــا، صنعت موزیــک، دولت 

الکترونیک، خدمات عمومی و ثبت احوال و اسناد را از اساس متحول کند و بسیاری 

از ســازمان های مالی و اعتباری مطــرح و میلیارد دالری دنیا را در لحظــه ببلعد. ظهور 

ارزهای دیجیتالی که بر بستر بالکچین قرار گرفته است، شور و شعف وصف ناپذیری 

برای افرادی به وجــود آورده که با انحصار دولــت؛ به ویژه در توزیع و چــاپ پول موافق 

نبودند. اعتقاد این گروه بر این اســت که بانک ها با همکاری دولت ها پول ها را صرف 

کارهایی می کنند که مالیات دهندگان و سپرده گذاران تمایل به انجام چنین کارهایی 

ندارند. ظهــور ارزهای دیجیتــال و ســرعت فراگیری ایــن تکنولوژی چهره دنیــای ما را 

در مدت بسیار کوتاهی دســتخوش تغییرات بنیادین خواهد کرد. شــاید در آن زمان 

استفاده ابزاری کشورهای قدرتمند از واحد پولی خود برای اجبار دیگر کشورها بر رفتار 

خاص نیز کارآمد نباشد. دولت های مخالف هم سیاست های مقابله اتخاذ خواهند 

کرد و تالش می کنند تا ارزش پول خود را حفظ كنند. در این میان باید دید مردمی که 

با اســتفاده از اینترنتـ  به عنوان یک پروژه از ابتدا دولتیـ  قدرت  گرفته اند، برنده این 

چالش خواهند بــود یا دولت ها!  چنین ســطحی از همکاری های متقابــل میان مردم 

و نظارت عالیه مردم بر عملکرد دولت ها که مســبب آن اینترنت بوده اســت، ســابقه 

زیادی ندارد. آیا می توان گفت که پس از دو جنگ جهانی خونین و پرهزینه و با ده ها 

میلیون کشــته و زخمی اینترنت توانســته در طول قریب به ۷۰ ســال ما را به مدلی از 

همکاری هــای اقتصادی نزدیــک كرده و همــکاری و همراهــی همگان را برای ســاخت 
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اقتصاد و دنیای جدید طلب كند؟

چگونه اینترنــت توانســت ملیت هایــی را که در طــول ســالیان طوالنی بــه یکدیگر 

بی اعتماد بودنــد، از طریق ابزارهای در دســترس در کنار یکدیگر قرار دهد؛ به وســیله 

اســنپ و تپ ســی ســوار ماشــین هم شــوند، در حالی کــه یکدیگــر را نمی شناســند، 

در خصــوص موضوعــات زیســت محیطی همــکاری کننــد یا بــرای اســتخراج ارزهای 

دیجیتــال و نگهــداری شــبکه بالکچین در کنــار هم قــرار بگیرنــد و شــبکه عظیمی از 

استفاده کنندگان غیرمتمرکز را مدیریت كنند، در کنار هم شام بخورند یا با استفاده 

از پلتفرم های اقتصاد اشــتراکی و اقتصاد هدیه با هر ملیتی میهمان شــبانه یکدیگر 

باشند.  

بــا وجــود اینترنت و توســعه همبســتگی و وابســتگی میــان افــراد و اقــوام مختلف 

جامعه، وقوع جنگ جهانی سوم دور از ذهن است...

  دکتر رضا رادفر
  radfar@gmail.com

مهدی دریایی
 mehdi.daryaei@carleton.ca
 @ kdaryaei
 mdryie



پیشگفتار

آن چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند، اشیا نیستند. سایر مردم هستند. روابط است. 
تجربه است.

برایان  چسکی، ۲۹ مارس ۲۰۱۳



من در منهتن زندگی می کنم. ماشــین نــدارم که چنــدان هم غیرمعمول نیســت. کمتر از 

یک چهارم ساکنان منهتن صاحب ماشین هستند، ولی در بعضی مواقع، من هم به ماشین 

نیاز پیدا می کنم و یافتن ماشین اجاره ای مقرون به صرفه در منهتن کار راحتی نیست. غالبا باید 

چند مایل تا محله کوئینز یا نیوجرسی سفر کنید تا بتوانید ماشینی پیدا کنید که اجاره روزانه 

آن کمتر از صد دالر باشد.

ضمنا، خیابان های اطراف آپارتمان من با صدها و صدها ماشــین پارک شده، اشغال  شده 

است. از تویوتا کروالهای درب وداغان قدیمی گرفته تا بی ام دبلیوهای دلربا. )اگرچه تا به  حال در 

این اطراف تسال ندیده ام؛ ماشینی که واقعا دلم می خواهد روزی با آن رانندگی کنم.( زمانی که 

دخترم کالس دوم بود، گاهی برای رساندن او به مدرسه دیر می کردم. در بسیاری از صبح های 

سرد زمستان که سراسیمه سعی می کردم تاکسی بگیرم، همیشه با خودم فکر می کردم چقدر 

خوب می شد اگر می توانستم یکی از این ماشین های پارک شده را بی درنگ قرض بگیرم، دخترم 

را به مدرسه برسانم و ماشین را شاید به همراه یک ۱۰ دالری به  جای خود برگردانم و یادداشتی 

روی داشبورد: »سپاسگزارم!«

امروزه شــرکتی وجود دارد که به شــما اجازه می دهد با گوشــی تلفن همراه ایــن کار را انجام 

دهید؛ ماشین پارک شده فرد دیگری را به مدت یک ساعت، فوری، به مبلغ حدودا ۱۰ دالر در 

ساعت قرض بگیرید. اسم این شرکت گت اروند۱ است. )به صورت خیلی اتفاقی در سال ۲۰۱۱ 

با گت اروند آشنا شدم که البته این آشنایی با صبح زود و پیدا کردن وسیله نقلیه برای مدرسه 

ارتباطی ندارد. در ادامه به این موضوع خواهم پرداخت.( وقتی  گزارش ساالنه ترندهای اینترنت 

که در دسامبر ۲۰۱۲، توسط خانم ماری  میکر تهیه  شده بود را می خواندم، موضوع گت اروند و 

دیدگاهی که در مورد قرض گرفتن همتا به همتا۲ی ماشین در منهتن پهناور داشتم را به خاطر 

آوردم.)۱( میکر که به عنوان تحلیلگر پیشگام تکنولوژی در دوره رشد سریع »دات کام«ها از اواخر 

دهه ۱۹۹۰ فعال بوده است، از سال ۱۹۹۵ این گزارش تاثیرگذار سالیانه را منتشر می کرد. گزارش 

او بر این نکته تاکید داشت که چگونه امروزه همه  چیزمان را، از تعامالت مان با یکدیگر گرفته 

تا قرض دادن ها را به شیوه ای نوین بازنگری کرده ایم؛ به نحوی  که موجب ظهور نسل جدیدی از 

1.  Getaround
2.  Peer-to-peer
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جامعه به نام »دارایی کم حجم۱« شده است. میکر مدل های شغلی دیجیتال محور و تجربیات 

مصرف کنندگان را در دامنه بزرگی؛ از موضوعات مربوط به امالک و مستغالت و نیروی کارگری 

شرکتی گرفته تا بانکداری شخصی، مسافرت، تفریح و حمل ونقل را توصیف می کند که افول 

ساختارهای عصر صنعتی را سرعت می بخشند. در اســالیدهای پاورپوینت او مجموعه ای 

از تصاویر متضاد در کنار هم را می توان مشــاهده کرد که تفاوت های شــدید میان نســل های 

به اصطالح دارایی حجیم۲ و دارایی کم حجم را به تصویر کشیده است؛ تصویری از یک فرد مسن 

عالقه مند به صفحات قدیمی موسیقی و جعبه های نوار کاست قدیمی را در مقابل تصاویری 

از نرم افزارهای پخش موسیقی اسپاتیفای، پاندورا و آی تیونز؛ هتل بلندمرتبه رامادااین۳ در برابر 

یک  خانه درختی برای اجاره در پلتفرم همتابه همتا در ایربی ان بی؛ کارمندان تمام وقتی  که گوش 
تا گوش در ردیف ها و صف های طوالنی در حال کارند، در مقابل تصویری از بازارهای فریلنسری۴ 

مبتنی بر اینترنت. پیامی که اســالیدهای میکر منتقل می کرد، به  اندازه کتاب های تصویری 

کودکان ساده و واضح بود؛ فلسفه مالکیت دارایی ها برای استفاده شخصی، دوره موسسات 

سنتی و فیزیکی۵، دوران ارز مقاوم در برابر نوسانات، شغل و حقوق دائمی در حال از بین رفتن 

بودند و در عوض دسترسی اشتراکی، تبادالت مجازی، پول دیجیتالی و نیروی کار انعطاف پذیر 

تقاضا محور6 در حال ظهور بودند.

زمانی که اسالیدهای میکر را مرور می کردم، می دانستم که پیش بینی او از یک نسل »دارایی 

کم حجم« تنها بخشــی از یک تغییر اقتصادی و اجتماعی دامنه دار اســت که قبــال به وقوع 

پیوسته است؛ تغییری اساسی به سمت روش های جدید سازمان دهی فعالیت های اقتصادی 

در حال وقوع است که در قرن حاضر به سرعت حکم فرما خواهد شد. دسته بندی رفتارها )و 

سازمان هایی( که بسیاری از ما خوش بینانه آن را »اقتصاد اشتراکی«۷ نام نهاده ایم، نمونه هایی 

ابتدایی از آینده ای هستند که در آن تبادالت همتابه همتا به سرعت فراگیر شده و در مرکز این 

1.  Asset-light
2.  Asset-heavy
3.  Ramada Inn
4.  Freelancing
5.  Brick-and-Mortar
6.  On-demand
7.  Sharing Economy



سرمایه داری، »جمعیت«، جایگزین شرکت ها خواهد شد. تغییرات بنیادین در حال وقوع اند. 

جمالتی شبیه به این در طول دو دهه اخیر بسیار معمولی و پیش پاافتاده شده اند. ظاهرا مدیران 

اجرایی در برابر وقوع این تغییرات پی درپی، به ویژه تغییراتی که توسط تکنولوژی های دیجیتالی 

ایجاد شده است، به نوعی سر تسلیم فرود آورده اند. تغییرات بنیادین و برانداز، سلسله کلماتی 

که شاید می توانند در بیشتر مواقع قابل چشم پوشی باشند، قاصد فعالیت های خلق ثروتی 

هستند که مخترعان سیلیکون ولی به طور فعال به دنبال آنها هستند. همواره شاهد یک ریتم 

ثابت از سخنرانی های تد بوده ایم و ادعاهای بزرگی در مورد اینکه تکنولوژی های دیجیتال، نقش 

کاتالیزوری برای وقوع تغییرات انقالبی دارند و اکســیر همه مشــکالت بزرگ جهان هستند، 

شنیده ایم. بنابراین اگر برخی خوانندگان، ادعای من در مورد دگرگونی های قریب الوقوع را همراه 

با بدبینی و شکاکیت ببینند، تعجب نخواهم کرد. پس یک  قدم به عقب برمی گردیم و با تعمق 

در نمونه های کوچک از این رفتارهای »جدید«، به درک اقتصاد اشتراکی می پردازیم. بسیاری 

از ما )تقریبا ۷۰ میلیون نفر از سال ۲۰۱6( برای اسکان در شهر یا روستایی که برای چند روز از 

آن دیدن می کنیم، از طریق پلتفرم ایربی ان بی در اتاق اضافه یک نفر دیگر مانده ایم یا کل خانه 

را اجاره کرده ایم. بسیاری از افراد دیگر هم از طریق پلتفرمی که بر مبنای حق عضویت توسط 

خانم دبی  واسکو با عنوان الوهوم سواپ۱ راه اندازی شده است، خانه های خود را معاوضه کردند 

که من در فوریه ۲۰۱۲، زمانی که اریکا سوالو از ســایت مش ای بل۲ )کارآفرین حوزه تکنولوژی و 

یکی از دانشــجویان ســابق و مورد عالقه ام در دانشــگاه نیویورک( مقاله خود در مورد اقتصاد 

اشــتراکی را در کالس دوره لیســانس ارائه داد، با آن آشــنا شــدم.)۳( می توانید مســافت های 

کوتاه را با استفاده از اپلیکیشن هایی مثل لیفت و اوبر سفر کنید، اینها پلتفرم هایی هستند 

که راننده های صاحب ماشین و عالقه مند به رساندن افرادی که به ماشین نیاز دارند را به هم 

ارتباط می دهند. اگر تاکسی دربستی یا تاکسی درخواستی، مناسب سفر شما نبود، می توانید 

با استفاده از اپلیکیشن دیدی کوادی۳ در چین داخل اتوبوس صندلی بگیرید یا با استفاده از 

پلتفرم اوال۴ در هند اتوریکشا بگیرید. قادر خواهید بود از طریق پلتفرم های اجاره همتابه همتا 

1.  LoveHomeSwap
2.  Mashable
3.  Didi Kuaidi
4.  Ola
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گت اروند و تورو۱ )ریلی رایدز ســابق( در ایاالت  متحده، درایوی۲ در فرانســه و آلمان، اسنپ کار۳ 

در هلند، ایزی کارکالب۴ در انگلستان و یوردرایور۵ در نیوزیلند، به ماشین افراد دیگر دسترسی 

پیدا کنید. می توانید از طریق پلتفرم هــای غذاخوری اجتماعی، مثل ایت ویت6 در بارســلونا، 

فیست لی۷ در نیویورک، یا ویزایت۸ در پاریس که به افراد عالقه مند به آشپزی اجازه می دهند تا 

سایرین به خانه آنها سر زده و شام یا ناهارشان را با دیگران صرف کنند، سر میز یک نفر دیگر 

غذا بخورید. با داشتن دارایی نقدی ناچیز ۱۰۰ پوند می توانید وامی با بهره ۲۰ پوند یا بیشتر را 

از طریق پلتفرم وام دهی همتا به همتای فاندینگ سرکل۹ به کسب وکارهای کوچکی که دوست 

دارید قــرض بدهیــد.)۴( می توانید از طریــق بازارهــای کار هنــدی۱۰، تســک ربیت۱۱ و تام تک۱۲ 

خدمات خود را به عنوان یک نظافتچی منزل، تاسیسات کار، لوله کش، برق کار، یا نقاش عرضه 

کنید )یا یک نفر فریلنسر استخدام کنید که چنین مهارت هایی را دارد(. دریافت این خدمات 

به صورت مستقیم از دیگران بسیار ساده است و معموال فقط نصب یک اپلیکیشن و احراز 

هویت از طریق دسترسی به  حســاب کاربری فیس بوک تان را شامل می شود. تبدیل شدن به 

یک تامین کنندهـ  کسی که این خدمات اشتراکی را ارائه می دهدـ  نیز بسیار ساده است. جول 

 استاین، روزنامه نگار، در مقاله پر از نکته و جالب خود که در فوریه ۲۰۱۵ در مجله تایم با عنوان 

»حکایت های اقتصاد اشتراکی« به نگارش درآورده است، از تجربیات خود به عنوان تامین کننده 

خدمات در نقش های متفــاوت در اقتصاد اشــتراکی می گوید. او توصیف می کنــد »عالوه بر 

اجاره دادن حرفه ای ماشین، فعالیت به عنوان راننده تاکسی، رستوران دار و معامله گر پایاپای 

هم شدم«، در ادامه نیز اشــاره می کند که اگر مخالفت های همســر عزیزم »کاساندرا« نبود، 

نگه دارنده سگ و هتل دار نیز می شدم.)۵( اگر این فعالیت هاـ  قرض گرفتن خانه کسی، سوار 

1.  Turo
2.  Drivy
3.  SnappCar
4.  EasyCarClub
5.  Yourdriver
6.  EatWith
7.  Feastly
8.  VizEat
9.  FundingCircle
10.  Handy
11.  TaskRabbit
12.  Thumbtack



ماشین کسی شدن، قرض گرفتن ماشین، سهیم شدن در یک وعده غذا، وام گرفتن، کمک به 

تعمیرات خانه و...ـ  برای شما چندان جدید به نظر نمی رسند، شاید به دلیل این است که واقعا 

جدید نیستند. پس احتماال نکته جدید در این است که این تبادالت از نوع »اقتصاد هدیه۱« 

نیست و پای پول در میان است. استفاده از عنوان خاص اشتراکی که استاین آن را تجربه کرد، بر 

این نکته تاکید دارد که در تمام این مثال ها، اشتراک موضوع اصلی است؛ اشتراک فضا، ماشین، 

غذا، پول، زمان. هیچ یک از این خدمات رایگان ارائه نمی شــوند. اگر به شخصی خدمت ارائه 

می کنید، در ازای آن به شما پول پرداخت می کند. شما نیز به تامین کننده ای که چیزی را با شما 

به اشتراک می گذارد، پول پرداخت می کنید. پس بیایید فرض را بر این قرار دهیم که تبادالت 

همتابه همتا یک موضوع جدید است. چه مدت اقتصاد جهان تحت سلطه شرکت های بزرگ 

بوده است؟ چگونه توانسته ایم شیوه سازمان دهی فعالیت های اقتصادی در طول تاریخ بشر و 

در این سالیان طوالنی را توسعه دهیم؟ انقالب صنعتی که بارقه ظهور تولید انبوه، توزیع انبوه 

و شرکت های مدرن بود، تقریبا ۲۰۰ سال پیش آغاز شد.)6(  آلفرد چندلر، تاریخ دان اقتصادی 

در بازگویی داستان سرمایه داری مدرن آمریکایی، با عنوان دست مرئی، تصویر واضحی را از 

اقتصاد ایاالت  متحده در آن دوران ترسیم می کند:

در سال ۱۷۹۰ هنوز تجار معمولی بر اقتصاد حکمرانی می کردند. در این اقتصاد، خانواده واحد 

تجاری پایه بود. عام ترین این واحدها نیز مزرعه خانوادگی بودند... همان اندک میزان تولیدی که 

در بیرون از خانه انجام می شد، حاصل کار صنعتگران در کارگاه های کوچک بود. سم باس وارنر 

در آستانه انقالب آمریکا در مورد فیالدلفیا می نویسد: »عنصر اصلی اقتصاد شهر، مغازه هایی 

بودند که تک نفره اداره می شدند. بیشتر اهالی فیالدلفیا به تنهایی و برخی با یک یا دو نفر نیروی 

کمکی کار می کردند.«)۷(

نگاهی اجمالی به تغییرات تدریجی در فعالیت های اقتصادی نشــان می دهد که پیش از 

انقالب صنعتی، درصد قابل  توجهی از تبــادالت اقتصادی به روش همتابه همتــا بوده که در 

دل جامعه و به شــیوه های مختلفی با روابط اجتماعــی درهم تنیده بود.)۸( اعتمــاد الزم برای 

انجام تبادالت اقتصادی اساسا از انواع متنوع پیوندهای اجتماعی سرچشمه می گرفت.)۹( 

بنابراین فعالیت هایی مانند میزبانی از بازدیدکنندگانی که به شهر می آیند، سهیم شدن غذا 

1.  Gift Economy
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با بازدیدکنندگان، همسفری، یا قرض گرفتن پول از یک هم نوع؛ فعالیت های چندان جدیدی 

نیستند و پذیرفتن آن ساده است. در کنار آن مشغول شدن به برخی از کارآفرینی های اقتصادی 

خرد، خریدوفروش یا »ســاخت« صنایع دســتی به عنوان تامین کننده مســتقل هم اساســا 

موضوع جدیدی نیستند. در حقیقت، در آستانه قرن بیستم، نزدیک به نیمی از نیروی کار با 

حقوق و مزایا در ایاالت  متحده دارای شغل مستقل بودند. )۱۰( تا سال ۱۹6۰ این رقم به کمتر از 

۱۵ درصد رسید. )شکل ۰.۱ را ببینید.( همچنین احتمال اینکه این افراد دارای شغل مستقل تا 

قبل از سال ۱۹۹۰ بیش از نیمی از نیروی کار با حقوق و مزایا را تشکیل دهند، بسیار زیاد است.

کارمندی

 ۹۰ %

۸۰ %

 ۷۰ %

 6۰ %

 ۵۰ %

 ۴۰ %

 ۳۰ %

 ۲۰ %

 ۱۰ %

۰ %
۱۹۰۰ ۱۹۱۰ ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۴۰ ۱۹۵۰ ۱۹6۰

خوداشتغالی

شکل ۱-۰: نیروی کار دارای درآمد در ایاالت  متحده، ۱۹۰۰-۱۹6۰.

یکی از دالیل این تغییر قابل  توجه در طول چند دهه اول قرن بیستم در ترکیب نیروی کار، 

جدایی و دور شدن بســیار زیاد اقتصاد از کشــاورزی )که در آن زمان، عمدتا توسط کشاورزان 

مستقل انجام می شد( و حرکت به سمت سایر سبک های زندگی بود. اما حتی خارج از محدوده 

کشــاورزی، در همــان دوره، درصد نیروهای کار آمریکایی که دارای شــغل مســتقل )و به ثبت 



نرسیده( بودند، از نزدیک به ۳۰ درصد در ســال ۱۹۰۰ تا حدود ۱۰ درصد در سال ۱۹6۰ کاهش 

داشته و در ۵۰ سال بعدی، دوره ای که طی آن شرکت های بزرگ بر اقتصاد ایاالت  متحده حاکم 

بودند، تقریبا به همان میزان باقی ماند.)۱۱( بنابراین نمی خواهم بگویم که عصر صنعتی یک 

پلک بر هم زدن در تاریخ بشر اســت، بلکه برعکس، منظورم این است که شیوه و شکل های 

تبادالت، تجارت و استخدام های مرتبط با اقتصاد اشتراکی جدید نیستند. به نظر می رسند 

تکنولوژی های دیجیتال امروزی ما را به رفتارهای اشتراکی آشنای آن دوران، شغل مستقل و 

انواع تبادالت مبتنی بر جامعه که درگذشته وجود داشتند، برمی گردانند. این جنبه »کامال 

جدید نبودن« هم از نظر ماهیت فعالیت ها و هم شیوه کار، به این خاطر اهمیت دارد که این 

حالت بهبودیافته از یک موضوع آشنا، بسیار سریع تر مورد پذیرش گسترده قرار خواهد گرفت 

و تاثیرات اقتصادی بیشــتری در مقایســه با خلق تجربیات مصرفی کامال جدیــد یا الگوهای 

استخدامی نوین خواهد داشت. ممکن است اینجا این سوال بدیهی پیش بیاید که آیا اصوال 

رویه جدیدی در اقتصاد اشتراکی به وجود آمده است؟ اگر تمام این فعالیت های به ظاهر »نوین« 

در گذشته بسیار رایج بودند، پس این میزان از هیجان برای چیست؟ خب، اول اینکه راه های 

جدید انجام این  کارهای آشنا، از تکنولوژی هایی قدرت می گیرند که »جامعه « اقتصادی شما 

را فراتر از خانواده یا دوستانی که در همسایگی تان زندگی می کنند تا مجموعه ای از جمعیت 

دیجیتالی، گســترش می دهند و به ما اجازه می دهند تا به قول جولیت  شور، جامعه شناس، 

مشغول »اشتراک با بیگانه« شویم.)۱۲( دوم اینکه موتور سرمایه داری بازارهایی که بر اساس 

تکنولوژی بنا نهاده شده اند، اندازه و میزان این »اشتراک« و نیز رفتارهای کارآفرینی را به شکل 

قابل  توجهی توسعه داده اند که بسیار بزرگ تر از آن چیزی است که اخیرا در اقتصادهای مدرن 

رواج پیدا کرده اســت و آن سرچشــمه ای که ما از نظر اقتصادی برای آن ارزش قائل می شــویم 

را از شــرکت های ســنتی دور کرده و به ســمت جمعیتی از کارآفرینان می برد کــه از طریق یک 

بازار دیجیتالی به آنها دسترســی داریم. به همین دلیل اســت که گاهی موضوع این کتاب را 

نظام ســرمایه داری مبتنی بر جمعیت می دانم. در خالل ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ شرکت های 

جدیدی که در حال ایجاد این شیوه نوین از سرمایه داری هستند، موفق به جذب منابع مالی 

سرسام آوری از طرف سرمایه گذاران شده اند. شکل ۲-۰ ارزش سرمایه خطرپذیری که در برخی 

از فعال ترین پلتفرم ها سرمایه گذاری شده است را به صورت خالصه نشان می دهد که بالغ  بر 
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یک میلیارد دالر ارزش  دارند و بسیاری را امروزه با عنوان »یونیکورن« می شناسیم. اما توانایی 

این پلتفرم ها برای انتقال به نوع جدیدی از اقتصاد، بسیار فراتر از این سرمایه های خطرپذیر 

است. سرمایه داری مبتنی بر جمع سپاری می تواند تعریف داشتن شغل را از اساس تغییر دهد. 

بنابراين دیدگاه معمول ما تغییر خواهد کرد. بسته های امنیت اجتماعی جامعه نيز که بودجه 

آن غالبا از طریق استخدام های شرکتی تامین می شود، به چالش کشیده خواهد شد. همچنين 

شیوه تامین منابع مالی، تولید، توزیع و مصرف کاالها، خدمات و زیرساخت های شهری به تدریج 

تغییر می کنند و سبک های جدید سازمان دهی فعالیت های اقتصادی دوباره تعیین خواهند 

کرد که به چه کسانی اعتماد کنیم، چرا به آنها اعتماد  کنیم، یا چه چیزی دسترسی به فرصت ها 

را تعیین می کند و چقدر به یکدیگر احساس نزدیکی می کنیم.
اوبر

دیدی کوآدی

ایربی ان بی

لیفت

اوال

وی ورک

توجیا

پراسپر

بالبالکار

اینستاکارت

تامب تک

فاندینگ سیرکل

پست میتز

هندی

آپ ورک

8.61 میلیارد دالر

4.42 میلیارد دالر

2.39 میلیارد دالر

2.01 میلیارد دالر

1.18 میلیارد دالر

1.00 میلیارد دالر

455 میلیون دالر

355 میلیون دالر

337 میلیون دالر

275 میلیون دالر

273 میلیون دالر

273 میلیون دالر

138 میلیون دالر

111 میلیون دالر

70 میلیون دالر

شــکل ۲-۰: برخــی از پلتفرم هــای اقتصــاد اشــتراکی و ســرمایه خطرپذیــری کــه از دســامبر ۲۰۱۵ موفق به 
جذب  شده اند.

چند سالی است که با دیدن این پیشرفت های جدید شگفت زده می شوم. اما از سال ۲۰۱۱ و 

از وقتی  به  شدت روبه رشد بازارهای دیجیتالی همتابه همتا توجه کردم، بیشتر بهت زده شدم. 

من از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مورد تاثیرات تکنولوژی های دیجیتال بر کسب وکار و جامعه، پژوهش 

و تدریس می کنم. ای بی، اولین بازار بزرگ همتابه همتای اینترنتی، در سال ۱۹۹۵ تاسیس شد، 



در سال ۱۹۹۸ عمومی  شــد و تاکنون  که من در ســال ۲۰۱۵ این کتاب را می نویسم، کامال موفق 

باقی  مانده است. چرا برای ظهور ایربی ان بی و سایرین تا سال ۲۰۰۷ طول کشید؟ چه نقصی تا 

آن زمان وجود داشت؟

ایربی ان بی؛ دنیای خود را درست طراحی کنید
من اولین بار برایان  چسکی، مدیرعامل ایربی ان بی را در تابستان ۲۰۱۳ در منطقه هلزکیچن 

منهتن به عنوان ميهمان شام مالقات کردم؛ جایی که با گروهی از میزبانان ایربی ان بی، کارآفرینان 

نیویورک سیتی و حامیان اقتصاد اشتراکی معاشرت کرده بودم. چسکی، هنرمند طراحی که 

در دانشکده طراحی رودآیلند آموزش  دیده اســت، حضور یکباره اش در کارآفرینی با پلتفرم 

ایربی ان بی را به عنوان بخشی از فصل پنجم زندگی خود می بیند. از سخنرانی خود در بهار ۲۰۱۵ 

نقل می کرد که »عمیقا دلم می خواست در ورزش هاکی ترقی کنم. به کانادا سفر کردم، سپس 

برای تمرینات هاکی به آکادمی ورزش های جوانان رفتم و آنجا بود که متوجه شدم قرار نیست 

بازیکن حرفه ای هاکی شوم.« سپس، زمانی که در دبیرستان نیسکایونا مشغول تحصیل بود، 

یکی از معلمان متوجه توانایی های هنری چسکی شدـ  »دیدم هنرم دارد رشد می کند، واقعا 

معلمم ؛نورمن  راک ول را تحسین می کردم«ـ  و او را تشویق می کند تا پیگیر هنر خود باشد که 

منجر به ترقی و نمایش کارهای او در کاخ کنگره آمریکا در ۱6سالگی شد. این مسیر هنری منجر 

به تحصیل در دانشکده طراحی رودآیلند و سپس ادامه تحصیلش در طراحی صنعتی شد 

که چسکی از آن به عنوان فصل بعد زندگی خود یاد می کند. زمانی که چسکی با ایربی ان بی 

شــروع به کار کرد، آینده ســاده ای در نظرش بود. »توانایــی پرداخت اجاره مــان در اکتبر ۲۰۰۷ 

انگیزه شــروع به کار ایربی ان بی بود. به یاد دارم که یک چک ۱۱۵۰ دالری برای اجاره داده بودم. 

صاحب خانه اجاره را باال برده بود. در همان احوال، همایش ملی طراحی نیز قرار بود آخر هفته 

در سان فرانسیسکو برگزار شود. تمام هتل ها رزرو شده بودند و این ایده به ذهن مان رسید كه چه 

می شود اگر خانه مان را به تخت و صبحانه برای بازدیدکنندگان کنفرانس طراحی تبدیل کنیم. 

جو )جبیا، یکی از بنیان گذاران ایربی ان بی و دوست دانشگاهی و هم خانه چسکی در آن زمان( 

سه تشک بادی داشت. آنها را از کمد بیرون کشیدیم. اسمش را ایربداندبرکفست۱ گذاشتیم.«

1.  Airbed and Breakfast
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چســکی ادامــه داد: »ماموریتش به نوعی ســاده و بی آالیــش بود؛ حل مشــکل و کمک به 

مردم؛ فکر می کنم شــاید در درونش کمی زیبایی هم نهفته باشــد.« البته زمانی که در ســال 

۲۰۱۳ چســکی را مالقــات کــردم، او و همــکارش جبیــا و نیتــان  بلوچارزیــک، ایربی ان بــی را از 

ایربداندبرکفست کوچک به یک پلتفرم جهانی با صدها هزار »میزبان«ـ  مردمی که اتاق های 

خواب اضافی، آپارتمان، خانه، خانه های درختی، خانه های ساحلی، قایق و بسیاری چیزهای 

دیگر را به ميهمانان اجاره می دهند ـ با جذب بیش از ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه خطرپذیر، تبدیل 

کرده بودند و از سال ۲۰۱6، رشد نمایی آنها همچنان ادامه دارد. همان گونه که بلوچارزیک در 

میزگردی در جلسه مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۱6 در داووس اشاره کرد، »تا به امروز، ۷۰ میلیون 

ميهمان در خانه یک غریبه ساکن شده اند که ۴۰ میلیون نفر از این آمار مربوط به سال گذشته 

است، پس سال گذشته به تنهایی از مجموع هفت سال اخیر بیشتر بوده است.«

کارایی بســیار بزرگ اقتصادی، بخشــی از آینده ای اســت که همواره در الگوی کســب وکار 

ایربی ان بی حس کرده ام و ظاهــرا دارد این کارایی را به نمایش می گــذارد. مردم فضاهایی برای 

اسکان دارند که همیشه از آن استفاده نمی کنند. ســایرین هم گاهی برای مدت کوتاهی نیاز 

به محلی برای اســکان دارند. اگر یک پلتفرم اینترنتی بتواند مردمی کــه دارای فضای اقامتی 

بالاســتفاده هســتند را با متقاضیان آن ارتباط دهد، آیا صرفه اقتصادی نیز با خود به همراه 

نمی آورد؟ به  جای میلیاردها دالر سرمایه گذاری ثابت در ساخت واحدهای اختصاصی برای 

اسکان کوتاه مدتـ  هتل هاـ  چرا به سراغ میلیون ها آپارتمان و اتاق هایی که گاه به گاه در سراسر 

دنیا خالی هستند، نرویم؟

بنابراین مسیری که ایربی ان بی طی کرده است، می تواند یک مدل کوچک متقاعدکننده 

در پاسخ به این سوال باشد که چرا اصول اقتصاد سرمایه داری بر پایه جمع سپاری، بر اصول 

دوران اقتصاد صنعتی برتری دارند. از میزان توجهی که قانون گذاران دولتی به ایربی ان بی و دیگر 

دنباله روهای اقتصاد اشتراکی می کنند تا حدودی می توان به شکاف میان دوران جدید و قدیم 

پی برد. آیا این گفته صحیح است که مقرراتی که برای حفظ امنیت ميهمانان در عصر فعلی 

با هتل دارهای تمام وقت و ساختمان های اختصاصی وضع شده در نظر گرفته  شده، احتماال با 

دنیای ایربی ان بی، دنیایی که در آن مرز بین فضای خصوصی یک نفر و فضایی که برای اجاره 

در اختیار ميهمان قرار داده می شود و به سرعت در حال محو شدن هستند، تناسب ندارد؟ آیا 



احتماال شیوه قانون گذاری متفاوتی در پلتفرم های همتابه همتا در حال پیدایش است؟

اما برای من دالیل بیشــتری وجود دارد که چرا ایربی ان بی را به عنوان یک شرکت، جالب 

 توجه می دانم. این شــرکت به ســرعت یک ســازمان پیچیده ایجــاد کرده و روابــط عمومی و 

بازاریابی آن در دسته زبده ترین استارت آپ های اقتصاد اشتراکی قرار دارند که تاکنون با آنها 

مواجه شده ام، روابط شان با دولت را با اختالف جزئی و شــاید با محتاطانه ترین روش اداره 

می کنند )غالبا بر خالف اوبر( و این طور به نظر می رسند که جامعه تامین کنندگانش، پلتفرم 

ایربی ان بی و آنچه از طریق این پلتفرم ارائه می شود را خالصانه دوست دارند. نوامبر ۲۰۱۴، 

در مقاله ای برای مجله کسب وکار هاروارد به تفاوت های این دو غول اقتصاد اشتراکی از منظر 

»فرهنگ پلتفرم« اشاره کردم، با این حدس که شاید بخشی از این تفاوت ها به آموخته های 

چســکی در زمینه طراحی برمی گردد. چســکی با نظر من موافق بــود. او می گفت: »یکی از 

اصول زندگی من، زندگی در دنیایی است که خودم طراحی اش کرده ام و تو هم می توانی زندگی 

شخصی ات، شــرکت و دنیایی که می خواهی در آن زندگی کنی را طراحی کنی. فکر می کنم 

ما در ایربی ان بی در مورد خیلی چیزها، از کســب وکار اصلی خودمــان گرفته تا فرهنگ مان 

بازاندیشــی کرده ایم. فرهنگ ما طراحی شــده اســت. اعتقادی به جبر یا تقدیر محتوم هم 

ندارم. معتقدم فرهنگ را طراحی کنی یا نکنی، این فرهنــگ را برایت طراحی خواهند کرد، 

پس تو بهتر از هر کسی می دانی که چطور طراحی اش کنی؛ چون در غیر این صورت ممکن 

است سرانجامش را دوست نداشته باشی.«

این  یک فلسفه الهام بخش است. دنیای خود را درست طراحی کنید. اگر نکنید، آن را برایتان 

طراحی می کنند و ممکن است سرانجام آن را دوست نداشته باشید. اما این بحث ها کنجکاوم 

می کند. آیا همین قضیه ممکن است در مورد ساختارهای قانون گذاری آینده ما نیز صدق کند؟

لیفت؛ مهمان نوازی در حمل ونقل
چند بلوک پایین تر از ساختمان مرکزی جدید و درخشان ایربی ان بی در خیابان برانان ۸۸۸ در 

منطقه سومای سان فرانسیسکو، ساختمان کوچکی در برانان ۵6۸، محل دفتر اصلی شرکت 

لیفت است. به زبان ســاده، لیفت ماشین دربستی به  محض تقاضاســت. اپلیکیشن را باز 

می کنید، موقعیت خود را به برنامه می دهید، برنامه ماشین های اطراف را به شما نشان می دهد، 
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یک ماشین درخواست می کنید و چند دقیقه بعد یک خودرو شما را سوار می کند. در کاربردی 

پیشرفته تر، هنگامی که سوار بر ماشین شخصی عازم محل کار خود هستید، اپلیکیشن لیفت 

را باز می کنید، مقصدتان را وارد می کنید و سایر افرادی که ممکن است بخواهند در همان مسیر 

با شما سفر کنند، می توانند مبلغ کمی را برای اجاره یک صندلی پرداخت کنند و با شما هم سفر 

شوند. یعنی ماشین گرفتن به  محض تقاضا و نیاز، اما منعطف و طبق زمان بندی مدنظر شما.

در طول سال های گذشــته، افراد زیادی؛ از جمله استندآپ کمدین ها، مهندسان نرم افزار، 

دی جی ها، معلمان مدارس، مدیر اجرایی بازنشســته، مدیر بازاریابی دیجیتــال جویای کار و 

دانشــجویان متعددی جزء رانندگان لیفت بوده اند. اســتفاده از خدمات لیفت تجربه کامال 

متفاوتی با تاکسی گرفتن دارد. روی صندلی جلو می نشینید و با هم نوع خود صحبت می کنید. 

این کار مثل هم سفر شدن با یک آشناست.

پاییــز ۲۰۱۲ به دعــوت امیلی  کاســتور که از اولیــن کارمنــدان لیفــت در خیابان برانــان ۵6۸ 

هم هســت، از این شــرکت بازدید کردم. او از جمله کســانی اســت که خــود را »از قدیمی های 

سخت کوش حمل ونقل« توصیف می کند و آن قدر محبت داشت که تاییدیه های مورد نیاز 

به عنوان مسافر لیفت در آن زمان را برایم تسریع کرد تا بتوانم از سرویس شان برای رسیدن به 

جلسه استفاده کنم. ماشینی که به دنبالم آمد، با ســبیل های بزرگ و صورتی شرکت لیفت 

تزئین شده بود و با یک نگاه قابل  تشــخیص بود. )با توجه به اینکه عالمت تزئینی از شرکت 

دیگری در آن مالقات به همراه داشتم، در انتهای جلسه امیلی یکی از این سبیل های صورتی را 

از روی کابینت یکی از دفاتر برداشت و پیش از ترک جلسه، روی میز به سمتم هل داد. آن سبیل 

صورتی هنوز در دفتر کارم هست و در این سال ها باعث نگاه متحیرانه بسیاری از دانشجویانم 

شده است.(

اولین راننده لیفــت من خانم هنرمنــدی بود که همزمــان با پیگیری هنرش، برای کســب 

درآمد بیشــتر رانندگی می کرد. ســال ۲۰۱۲ نرخ کرایه رســمی بــرای کاری که لیفــت می کرد، 

وجود نداشــت، چون هنوز از نظر قانونی اجــازه ارائه خدمات »تاکســی« برایش مهیا نبود، 

اما در عوض، اپلیکیشن به خاطر مودب بودن راننده و آمدن به محل، سوار کردن و رساندن 

من پیشــنهاد »کمک مالی« به او را مطرح می کرد. موضوع جالبی که از دیدار با یکی دیگر 

از کارمندان لیفت در خاطرم مانده، فرصتی بود که توانســتم لبــاس  هالووین اش را امتحان 



کنم. لباسش مثل یک ماشین لیفت بود که ماهرانه با مقوا ساخته  شده بود. سه سال بعد، 

لیفت بیش از یک میلیارد دالر سرمایه خطرپذیر جذب کرد )شامل۱۰۰ میلیون دالر از یک 

سرمایه گذار افسانه ای به نام کارل  ایکان( و در بیش از 6۰ شهر ایاالت  متحده حضور پیداکرده 

بود. هرچند لیفت اغلب اوقات به خاطر زدوخوردهایی که با اوبر بر سر سهم بازار داشت، در 

اخبار مطرح می شد، اما اهداف کسب وکارش، حتی وقتی  آرام آرام استراتژی شان را از سبیل 

بزرگ صورتی به یک استراتژی برندینگ ظریف تر تغییر داده بودند، قطعا احساس مهربان تر 

و لطیف تری نسبت به رقیب بزرگ ترشان القا می کرد. رئیس و موسس دیگرشان جان  زیمر 

که در طول این سال ها گفت وگوهای فوق العاده ای با او داشته ام، نکته بسیار جالبی دارد که 

می گوید لیفت را نه به عنوان رقیبی برای اوبر، بلکه رقیبی برای »مردمی که به تنهایی رانندگی 

می کنند« می بیند.)۱۳(

وقتی از زیمر در مورد انگیزه راه اندازی لیفت پرسیدم، گفت »به شخصه از ميهمان نوازی لذت 

می برم. دو بخش اصلی برای موفقیت در ميهمان نوازی وجود دارد؛ ارائه یک تجربه شگفت انگیز 

و لذت بخش و داشتن تصرف باال. هیچ کدام از این جنبه ها در حمل ونقل وجود نداشتند.« او 

مقوله تصرف را بیشتر برای من تجزیه وتحلیل کرد؛ »بهره برداری از وسیله نقلیه حدود چهار 

درصد و میزان اشغال فضا در حدود ۲۰ درصد است. پس در واقع نرخ بهره برداری تقریبا يك 

درصدی برای چیزی دارید که عامل تقریبا ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان است. 

من این خأل را یک فرصت بزرگ دیدم.«

نکته زیمر قابل  تامل است. ظرفیت بسیار بزرگی در ماشین های سراســر دنیا وجود دارد. 

آمریکایی ها ساالنه به تنهایی حدود یک تریلیون دالر برای خریدن ماشین های نو و دست دوم 

اختصاص می دهند. در سطح جهانی، دولت ها میلیاردها دالر برای توسعه سامانه های پیچیده 

حمل ونقل عمومی هزینه می کنند که غالبا منجر به هزینه های فلج کننده مالی و اسباب دردسر 

در اقتصاد شهری آنها می شود. آیا اپلیکیشــن هایی مثل لیفت می توانند نویدبخش شیوه 

جدیدی برای ایجاد زیرساخت های حمل ونقل شهری باشند و نوع تازه ای از مشارکت عمومیـ  

خصوصی مبتنی بر جمع سپاری در آینده را نوید دهند؛ مشارکتی که به  جای ایجاد دستگاه های 

مرکزی و یکپارچه جدید، از تکنولوژی دیجیتال برای بهره برداری از ظرفیت های اضافی پراکنده 

استفاده کند؟
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افزایش نیروی کار تقاضا محور1
یکــی از مــواردی کــه ایربی ان بــی را از لیفــت و اوبــر متمایــز می کنــد، تعهــد هفتگــی 

تامین کنندگان شــان اســت؛ افرادی که زمــان و دارایی هایشــان را بــرای ارائه خدمتــی از طریق 

پلتفرم به اشتراک می گذارند که به شکل قابل  توجهی باالتر هست. اگرچه در سال ۲۰۱۴ دیوید 

استرادا، رئیس )وقت( ارتباطات با دولت در شرکت لیفت، به من می گفت که دوسوم راننده های 

لیفت کمتر از ۱۵ ســاعت در هفته رانندگی می کنند، اما از نظر من این رقم به  اندازه ای اســت 

که می توان آن را نوعی »شغل پاره وقت« تلقی کرد. همین قضیه در مورد تامین کنندگان انواع 

مختلف نیروهای کارگری و خدماتی که در بازارهای تسک ربیت و هندی سرویس می دهند و 

نیز خریداران، پیمانکاران و کارمندان مشابه پاره وقت که وقتی از طریق اپلیکیشن اینستاکارت 

کاالها را سفارش می دهید، سفارش ها را خریداری کرده و به دست شما می رسانند هم صدق 

می کند و بسیاری از این تامین کنندگان خدمت، ساعات بسیار بیشتری ـ غالبا ۴۰ تا ۵۰ ساعت 

در هفته ـ را در پلتفرم های مختلف سپری می کنند.

شماری از مردم در مورد این نشانه های زودهنگام از آینده کار نگران هستند؛ کاری که در آن 

مزایای قابل تکیه کمتری وجود دارد و عدم قطعیت بیشــتری هم در مورد اینکه چک حقوق 

بعدی از کجا تامین می شــود، وجود دارد. البته، خیلی هم معلوم نیســت که ایــن آینده بدتر 

باشد. شاید، در عوض، انعطاف و ســادگی ارائه خدمات از طریق پلتفرم های دیجیتال بتواند 

قدرت بیشتری به  جای کار تمام وقت بدهد. در حقیقت، همان طور که زیمر اشاره کرد، »پدران 

و مادران مجرد زیــادی داریم که به این دلیــل به کار در پلتفرم می پردازنــد كه واقعا نمی توانند 

همزمان کار روزانه تمام وقت از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر داشته باشند و هم برای مدرسه 

یا قرار مالقات های مختلف به دنبال فرزندان شــان بروند. آنها می خواهند همیشه به هنگام 

فعالیت های مختلــف در کنار فرزندان شــان باشــند.«  با این فــرض، کار به  محــض تقاضا در 

پلتفرم های مختلف می تواند به طــرز هیجان انگیزی حتی قدرت دهنده باشــد، اما در مقابل 

دریافت چک حقوق ثابت دوره ای و مرتب نیز قدرت دهنده است. این نوع از حقوق دوره ای به 

برنامه ریزی برای آینده کمک می کند، در صورتی  که برای فردی که حقوق دریافتی اش دستخوش 

1.  Working on demand



تغییر و تحــوالت در عرضه و تقاضــا در یک زنجیــره ای از اپلیکیشن هاســت، برنامه ریزی کار 

چالش برانگیزی است. عالوه بر این، هرچه سایر پلتفرم ها کار و خدمات خود را تخصصی تر 

می کنند، ترس و واهمــه به دلیل افزایــش نابرابری های اجتماعــی در آینده نیز بیشــتر ایجاد 

می شود. برنده مسابقه چالش کارآفرین های تک کرانچ دیسراپت۱ سال ۲۰۱۴، پلتفرمی برای 

دستیار خانگی شخصی بود که توسط دو دانش آموخته MBA دانشکده کسب وکار هاروارد؛ 

مارسال ساپون و جسیکا بک، با نام هلوآلفرد راه اندازی شــده بود. این نام یادآور پیشخدمت 

معروفی بود که خدمات متعهدانه ای در زندگی مرموز کارفرمای خود بتمن ارائه می کند. )البته 

آن طور که سارا کسلر، روزنامه نگار در مقاله پر از نکته خود در ســال ۲۰۱۴ در مورد دردسرهای 

تبدیل آپارتمان به  جایی که شایسته ارائه خدمات توسط پیشخدمت باشد، اشاره کرد، این 

نسخه از پلتفرم دنیای جدید »پیشخدمتی است که الزم نیست در خانه تان زندگی کند.«()۱۴(

آلفرد تنها بخش کوچکی از انبوهی از خدمات شخصی به  محض تقاضاست که می تواند 

ارائه شود. در یکی از مقاالت ماه مه ۲۰۱۵ وال استریت ژورنال با تیتر »برای هر چیزی یک اوبر 

وجود دارد«، جفری  فولر مجموعه ای گیج کننده ای از انبوهی از خدمات شخصی جدید و خاص 

را توصیف می کند و با گزینه محبوب خود، الکس۲، شروع می کند:

پلتفرم الکس که با استفاده از سرویس جی پی اس پارکبان شــخصی در اختیار می گذارد، 

یکی از عجایب سیستم های حمل ونقل اســت که تنها در دنیای تلفن های هوشمند ممکن 

است اتفاق بیفتد؛ سحرآمیز است. وقتی سوار ماشین تان می شوید، اپلیکیشن الکس را باز 

می کنید و به پلتفرم می گویید که کجا می روید. سپس هنگام حرکت الکس مسیرتان را دنبال 

می کند، تا یکی از پارکبان هایش شما را به موقع در مقصد مالقات کند. جمعه گذشته، پارکبان 

الکس من به نام کوینـ  که لباس فرم آبی داشت و کامال موقر، آموزش دیده و با اعتمادبه نفس 

بودـ  در دفتر کارم در مرکز تجاری سان فرانسیسکو حدود ساعت ۸:۴۵ صبح به استقبالم آمد. 

سوئیچ را دادم و ماشینم را از آنجا برد. ساعت شش عصر دوباره اپلیکیشن الکس را باز کردم و 

درخواست کردم ماشینم را در جای دیگری از شهر به من برساند. مشکلی نبود. در کمتر از ۱۰ 

دقیقه، پارکبان دیگری به نام راس با ماشین من خودش را رسانده بود، یک اسکوتر تاشو و یک 

1.  TechCrunch Disrupt
2.  luxe
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گیتار یوکللی هم در صندوق عقب به همراه داشت. می گفت اسکوتر برای باال و پایین رفتن از 

تپه های سان فرانسیسکو و ساز هم برای پر کردن اوقات فراغت مابین کارهاست.)۱۵(

عالوه بر الکس، سایر خدمات به  محض تقاضا از جمله فراخواندن شخصی که وسایل تان را 

بردارد و کمتر از یک ساعت به دست تان برساند )پست می تز۱(، به خانه تان بیاید و وسایل تان 

را بسته بندی و ارسال کند )شیپ۲(، لباس های کثیف تان را بردارد، بشوید و به  جایی که زندگی 

می کنید، برگرداند )واشــیو۳(، ســگ تان را برای قــدم زدن بیرون ببــرد )وگ۴(، یک وعــده  غذای 

خوش طعم برایتان بیاورد )مانچری۵( و نوشــیدنی هایتان را به دســت تان برســاند )مینی بار6، 

دریزلی۷( نیز وجود دارد. 

آیا به سمت اقتصادی پیش می رویم که در آن جمعیت زیادی از افراد به  محض تقاضا، در 

خدمت تعداد کمی از افراد ممتاز هستند؟ و اگر منافعی که سرمایه داری جمعیت محور ایجاد 

می کند، منجر به اقتصادی شود که برای ســازمان دهی فعالیت های اقتصادی به پلتفرم های 

همتابه همتا متکی باشد، چگونه برای آن دسته از افرادی که تامین کنندگان به  محض تقاضا 

هستند، بسته های خدمات امنیت اجتماعیـ  بیمه سالمت، بیمه کارگری، مرخصی های با 

حقوق، مرخصی زایمانـ  فراهم کنیم؟ آیا به یک بودجه دولتی نیاز داریم؟ یا یک مدل شراکت 

دولتی ـ خصوصی جدید و هوشمندانه ای وجود دارد که بتواند منافع هر دو طرف را تامین و درآمد 

مردم را در طول زمان تثبیت كند؟

بالبالکار8؛ اعتماد شالوده زیرساخت های جهانی 
جالب است بدانید که در طرح تجاری اولیه کسب وکار لیفت قرار نبود این پلتفرم در حوزه 

حمل ونقل شهری و حومه ای فعالیت كند. به  عبارت  دیگر، در ابتدا با نام زیم  راید، توسط زیمر و 

لوگان  گرین؛ مدیرعامل، به عنوان یک پلتفرم سفری شهربه شهر اشتراکی آغاز به کارکرد، سپس 

1.  Postmates
2.  Shyp
3.  Washio
4.  Wag
5.  Munchery
6.  Minibar
7.  Drizly
8.  BlaBlaCar



از »مبنا دچار گردش شد«، این اصطالحی است که در سیلیکون ولی، وقتی ایده اصلی کشش 

الزم را در ایاالت   متحده نداشته باشد و از اساس به یک مدل کسب وکار جدید تغییر کند، به کار 

گرفته می شود. در آن زمان  هم، ایده استفاده از یک اپلیکیشن برای یک مسافرت اشتراکی به 

شهر دیگر در ماشین یک فرد غریبه در اروپا و سایر بخش های جهان بسیار معمول و محبوب 

بود. شــرکتی که بر این بازار تســلط دارد )از طریق ایجاد ارتباط میان رانندگانی که در ماشــین 

خود صندلی خالی دارند و در مســیر خود در حال حرکت اند و مسافرانی که می خواهند این 

صندلی های خالی را اجاره کنند، از سال ۲۰۱۵ در مقایسه با شبکه ملی راه آهن ایاالت   متحده؛ 

ام ترک، مردم بیشتری را جابه جا کرده است( شرکت بالبالکار فرانسوی است.

فردریک  مازال، موســس بالبالکار که در رشته های علوم کامپیوتر و کســب وکار از دانشگاه 

استنفورد و اینســیاد مدرک گرفته و سه ســال به عنوان پژوهشگر برای ناســا کار کرده است، 

همانند زیمر به دلیل ناکارآمدی هایی که مشــاهده کرد، انگیزه راه اندازی بالبالکار را به دست 

آورد. مازال در گفت وگویی در دفتر مرکزی خود در پاریس در سال ۲۰۱۵ می گوید »انگیزه اولیه 

مشاهده اتالف بود، اتالف غیر قابل  تحملی که ماشین های خالی در جاده ها نشان می دادند، 

من فکر می کنم هر کس باید روزی به این نقطه برسد که چشمانش را باز کند و بگوید، خدای من! 

همه ماشین ها خالی هستند!« مازال ادامه داد: »من عاشق بهینه کردن کارها هستم و ظرفیت 

بسیار قابل  توجهی برای بهینه سازی در این ماشین ها می بینم.«

شرکت هایی که سعی می کنند کاری مشابه بالبالکار انجام دهند ـ از وب سایت یا اپلیکیشن 

موبایل برای ارائه پیشنهاد صندلی های خالی به مسافرانی که خواهان اجاره هستند، استفاده 

می کنند ـ در کشورهای متعددی پدید آمده اند. بین سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ شرکت مازال با خرید 

 carpooling.com پنج مورد از این شرکت ها در پنج کشور مختلف ـ از جمله رقیب اصلی خود؛

ـ و با مجموع ۳۰۰ میلیون دالر سرمایه تزریقی که بیشترین میزان سرمایه خطرپذیر برای یک 

استارت آپ فرانسوی به شمار می رود، توسعه یافت. شرکت ظاهرا خوب پیش می رود؛ مثل یک 

شرکت نرم افزاری چابک در سیلیکون ولی، اما با روحیات یک جامعه شناس فرانسوی مصمم. 

حتی نام جالبی که برایش انتخاب شده بود، حاصل پژوهش دقیق بازار بود )و گفته می شود که با 

بالبال که فاصله اش با دفتر مرکزی آنها دو دقیقه  وجود شباهت زیاد، هیچ ارتباطی با رستوران لَ 

است، ندارد(. مازال به من گفت: »ما ۲۵۰ اسم داشتیم، این فهرست را به ۳۰ مورد رساندیم. من 

پیش گفتار          29



30          اقتصاد اشتراکی

این فهرست را برای دوستانم فرستادم و یک یا دو ماه بعد، از آنها پرسیدم کدام یک از اسامی آن 

فهرست را به خاطر می آورید؟ و بیش از نیمی از آنها بالبالکار را نام بردند.«

مازال عاشق بحث کردن در مورد اعتماد است. معتقد است که اساس کسب وکار شرکتش 

اعتماد است و درباره اهمیتش عالقه وافری دارد. )در دفتر مرکزی بالبالکار ماکتی مقوایی در 

ابعاد واقعی از تراست من نصب  شده است، ابرقهرمانی که روی لباسش حرف T نقش بسته 

است.( نظر او از اعتماد بر اساس موضوعاتی است که آنها را چارچوب D.R.E.A.M.S می نامد 

)شناسایی، رتبه بندی، تعهد، فعالیت محور، بازبینی، اجتماعی( و شرکت پیوسته روی عمیق تر 

شدن درک خود از تبادالت با محوریت اعتماد کار می کند.)۱6(

البته این تمرکز بر اعتماد کامال قابل  درک است. در چند دهه اخیر مردم بسته های خود را با 

استفاده از بازار همتا به همتای ای بی ارسال کرده اند، پس جامعه به منظور انجام تراکنش های 

نیمه ناشناس با دیگر همتایان روی بستر اینترنت، سامانه هایی را برای ایجاد اعتماد دیجیتالی 

توسعه داده است. اما چگونه یک نفر از سطح اعتماد الزم برای دریافت جعبه از شرکت پستی 

یوپی اس از یک غریبه، به سطحی از اعتماد می رسد که مایل است سوار ماشین یک غریبه شود 

و به او بگوید »مرا به یک شهر دیگر می رسانی؟«

ترکیب تجارت و جامعه
مشغله ذهنی مازال واقعا قابل  درک است، چون عالقه ام به اعتماد موجب شد که به سمت 

کشف اقتصاد اشتراکی سوق پیدا کنم. در سال ۲۰۱۱ در یک پروژه پژوهشی با همکارانم راوی 

 باپنا و الوک  گوپتا از دانشگاه مینه سوتا و سارا رایس از دانشگاه تگزاس همکاری داشتم. ما از 

اپلیکیشــن فیس بوک برای اندازه گیری تجربیات اقتصادی اســتفاده کردیم تا میزان اعتماد 

دوستان فیس بوکی به یکدیگر را بسنجیم و اینکه این سطوح اعتماد اقتصادی چقدر با تعامالت 

اجتماعی آنها از طریق پلتفرم ارتباط دارد.

فکر می کردیم واقعا سوال و رویکرد جالبی است، اما وقتی یافته های خود را در یک کنفرانس 

دانشگاهی ارائه کردیم، افراد می پرسیدند که »می توانید چند نمونه از کاربرد این نتایج را مثال 

بزنید؟« پس به دنبال کســب وکارهایی در اینترنت رفتیم که به نظر می رسید از دوستی های 

فیس بوک به عنوان پایه ای برای تبادالت قابل  اعتماد استفاده می کردند و بعد از آن به استارت آپ 



 کوچکی برخوردیم به نام گت اروند. اتصال از طریق فیس بوک )که امروزه در همه جا رایج است، 

اما در سال ۲۰۱۱ این گونه نبود( شیوه ای از احراز هویت و کسب اعتماد بود که گت اروند به آن 

نیاز داشت. در آگوست ۲۰۱۱ با یکی از موسسان گت اروند، جسیکا اسکورپیو دیدار کردم و با 

اینکه با وجود کوشش ها در آن زمان نمی توانستیم راهی برای پژوهش های مشترک در خصوص 

اعتماد پیدا کنیم )گت اروند در مراحل واقعا ابتدایی بود(، من همچنان روند پیشرفت شرکت را 

دنبال می کردم. سم  زید، مدیرعامل و پادن  مورفی، مسئول سیاست گذاری آنها، چند سال بعد 

امکان انجام برخی از پژوهش هایم را فراهم ساختند. آنها به یک منبع شگفت انگیز حمایت 

تبدیل  شده بودند؛ شرکتی که نمونه ای از پشتیبانی بی قیدوشرط از علم بود؛ آنها داده هایی را در 

اختیارم می گذاشتند که برای توسعه مدل های تاثیرات اقتصادی من حیاتی بود. )آنها همچنین 

با سوزان  شهین از دانشگاه کالیفرنیا همکاری کردند تا به درک ما از فواید محیط زیستی اشتراک 

خودرو کمک کنند.(

گت اروند به سرعت در حال رشد است، با بیش از ۴۰ میلیون دالر سرمایه خطرپذیر تغذیه 

 شده اســت و ادعا دارد که یک مدل »آنی« اســت؛ پلتفرمی که می توانید به  محض رزرو یک 

ماشــین، بدون نیاز به تایید صاحب آن به ماشین مورد نظر دسترســی پیدا کنید. این شیوه 

همان چیزی است که واقعا موجب تغییر رفتار افراد از خریدن به اشتراک می شود. مدل اجاره 

همتا به همتای اپلیکیشن، هسته مرکزی داستان اقتصاد اشتراکی است، بهترین محل تالقی 

دو ایده: دسترسی بدون داشتن مالکیت و شبکه هایی که جایگزین سلسله مراتب های سازمانی 

می شــوند.اما هنوز هیچ بازار اجاره ای در مقیاس بزرگ، همتا به همتا و دیجیتالی برای اموالی  

غیر از خودرو وجود ندارد. اسنپ گودز۱ یک تالش ابتدایی برای ایجاد بازار اجاره همتا به همتا 

در همه چیز؛ از اره های برقی گرفته تا ربات های جاروکننده رومبا بود، اما نتوانست یک الگوی 

کسب وکار سودآور پیدا کند. بازارهایی که شرایطی فراهم می آورند تا دیگران وسایل گران قیمت 

افرادی که چندان ثروتمند نیستند را اجاره کنند، می توانند نشان دهنده فرصت های جدید 

زیادی باشــند. به عنوان  مثال، کیت اســپلت که در سال ۲۰۱۴ توســط لیزبت  کافمن و کاترینا 

بادلیس؛ دانشجویان دانشــگاه نیویورک، تامین مالی شــد، یک بازار اجاره همتا به همتا برای 

فیلم ســازان مســتقل ایجاد کرده اســت تا دوربین، لنز، هدســت های آکیولس ریفت و ســایر 

1.  Snap goods
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تجهیزات حرفه ای را از یکدیگر قرض بگیرند. اما از اواخر سال ۲۰۱۵ یافتن گزارش های موفقیت 

در ابعاد بزرگ سخت اســت و فعالیت های اجاره ای همتا به همتا غالبا از طریق سرویس های 

تبلیغاتی مثل نی برگودز که توســط آالن برگر راه اندازی شده، انجام می شــود. کسب وکارهای 

بســیاری نیز با راه اندازی کتابخانه ابــزار۱ اجاره ابزار و تجهیزات خانگی را با اســتفاده از شــیوه 

سنتی قرض دادن کوتاه مدت، توانستند با موفقیت تسهیل کنند. جن  هامیکی که کتابخانه 

ابزار سیاتل غربی را تا سال ۲۰۱۲ اداره می کرد، در حال حاضر شرکت نرم افزاری مای ترن را اداره 

می کند که افراد را قادر می سازد تا از طریق پلتفرم، يك کتابخانه ابزار در منطقه خود راه اندازی 

کنند. به گفته هامیکی، جوامعی غالبا به صورت طبیعی در این محل های قرض دادن تشکیل 

 شده و حضور پیدا می کنند. او در سال ۲۰۱۴ به مجله اینترنتی شیربل گفت: »یکی از نتایجی 
که تا به  حال دیده ایم، این است که کتابخانه های ابزار موجب ایجاد کارگاه های ساخت خالق۲ 

می شوند. موضوع دیگری که به آن برخورده ایم، این است که همین فضاهای همکاری کارگاهی 

و کارگاه های ساخت خالق، قرض دادن ابزار را هم به برنامه کاری خود اضافه کرده اند. این یعنی 

تکامل طبیعی در هر دو جهت.«)۱۷(

ظاهرا فرصت جدیــدی هم برای اجــاره همتا به همتا، در بخش پوشــاک و اکسســوری های 

گران قیمت ایجاد شده است. به دنبال موفقیت رنت دران وی۳ )کسب وکاری که از سال ۲۰۱۵ به 

شــما اجازه می دهد تا لباس گران قیمت مــورد نیــاز را به مدت چنــد روز و با هزینــه ای معادل 

یک دهم قیمت خرده فروشی آن اجاره کنید(، تعداد روزافزونی از بازارهای اجاره ای همتا به همتای 

لبــاس در مراحــل اولیه شــکل گیری هســتند. از انــواع ایــن بازارها می تــوان به اســتایل لند۴ و 

رنت مای واردروب۵ در ایاالت   متحده، رنت وو6 در اروپا و دیزاینرـ۲۴۷ در دوبی اشاره کرد. در اوایل 

سال ۲۰۱۵ مالقات جالبی با لونا دونان، مدل سابق مد و کارآفرین سریالی و یکی از بنیان گذاران 

و مدیرعامل استایل لند داشتم که طی این مالقات، او به پتانسیل بسیار زیاد همتا به همتا برای 

1.  Tools Library
2.  Makerspace
3.  Rent the Runway
4.  StyleLend
5.  Rent My Wardrobe
6.  RentezVous
7.  Designer-24



پوشاک و اکسســوری ها اشــاره کرد. دونان زمانی که یک قوری چای مخلوط بودای دیوید را در 

منطقه گرینویچ ویلیج می نوشیدیم، گفت: »دسترسی از طریق مالکیت، طبیعی تر از خریدن 

است. خانم ها عالقه دارند در مورد چیزی که می پوشند انعطاف بیشتری داشته باشند. عالوه بر 

این، عواید حاصل از اجاره ممکن است خرید ناگهانی۱ را بیشتر تحریک کند.« در گفت وگویی 

که در سال ۲۰۱۴ با فیونا دزینی، بنیان گذار رنت وو داشتیم، او بر ارزش این مدل کسب وکار برای 

طراحان کوچک تر که به دنبال بازارهای بکر می گردند، تاکید بیشتری داشت و به این نکته اشاره 

کرد که فعالیت اجاره کردن همتا به همتا، رویت پذیری کالکشــن های مد را با خریداران بالقوه 

جدید افزایش می دهد، جامعه ای از کاربران با ذائقه مشابه را پدید می آورد، مسیر بازخورد و 

نوعی از تحقیقات بازار را در اختیار طراحان قرار می دهد و مسیر هموارتری برای خرید نهایی 

ایجاد می کند. )جالب است که این موضوعات اشاره به فهرستی از مزایای برند دارند و بسیار 

شبیه آن چیزی هستند که همیشه به دانشجویانم از سال ۲۰۰۷ می گفتم که برخی منافع با 

ارزش تجاری از رسانه های اجتماعی می آید.(

دونان گفت اما چالش اصلی در لجســتیک اســت. این اقالم باید از مالــک به اجاره کننده 

منتقل شوند، بعد از استفاده خشکشویی شوند و به شکل قابل  اطمینانی بازگردانده شوند، 

فعالیت هــا باید به شــکل کارآمــد و در مقیــاس بزرگ توســط شــرکت های اجاره دهنــده مثل 

رنت دران وی و در قالب مدل کسب وکار به مصرف کننده انجام شوند، اما همچنان این فرایندها 

چالش هایی مستمر برای بازارهای همتا به همتای کوچک تر است. در نتیجه و به خاطر همین 

مشکالت، از میانه  سال ۲۰۱۵ وب سایت هایی مانند استایل لند و رنت وو عمدتا در تالش اند تا در 

راه اندازی رویدادهایی مثل تعویض و مبادله لباس کار کنند؛ جایی که مشتریان به صورت رودررو 

در محل هایی که از پیش تعیین  شده است، با هم دیدار می کنند تا لباس ها را تعویض یا مبادله 

کنند. ترکیب تجارت و جامعه که دزینی و دونان برای من توصیف کرده اند، از تکامل مشترک 

دیدار و تبادل در کتابخانه های ابزار توصیف شده توسط هامیکی، چندان جدا نیست. با این  

حال یک سوال کلیدی باقی می ماند. با اینکه »دسترسی از طریق مالکیت« بازده بالقوه بسیار 

باالیی دارد، آیا بازارهای اجاره ای همتا به همتا برای چیزی به جز اموال بسیار باارزش مانند خانه 

و ماشین دوام خواهند داشــت؟ آیا ارزش بلندمدت آنها در ارتباط میان جامعه و تجارت گره 

1.  Impulse buying
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 خورده است؟ و اگر این بازار شتاب بگیرد، چه تاثیری بر اقتصاد خواهد داشت؟ آیا چون حجم 

تبادالت بیشتری انجام می شود، تحریک در رشد اقتصادی اتفاق می افتد؟ آیا دیدگاه دونان در 

خصوص »تحریک خرید ناگهانی و سپس اجاره دادن« عملی می شود؟ یا اقتصاد به این دلیل 

که مردم از خرید کردن دست می کشند، کند خواهد شد؟

ل قوشت دووی1؛ تعریف دوباره کمال
برگردیم به پاریس. مدل همتا به همتا و رودرروی دیگری نیز وجود دارد که به شیوه ای دیگر 

برای خود محبوبیتی دست وپا کرده است؛ خرید از خواروبارفروشی. در بهار ۲۰۱۴، به همراه تیم 

فوق العاده دانشجویان MBA دانشگاه استرن نیویورک )حمیرا فائز، سیدنی  گروشاک، اندرو 

ان جی و جارا اسمال( مارک  دیویدشوک رون، یکی از بنیان گذاران و مدیرعامل ل قوشت دووی را 

مالقات کردم که ترجمه اش می شود »زنبورعسل می گوید بله« و در کشورهای انگلیسی زبان با 

نام ساده تر خود یعنی دفوداسمبلی۲ شناخته می شود. مدلی که شوک رون و تیم باروحیه او در 

پاریس پیشگام آن هستند، ترکیبی برجسته از دنیای مجازی و فیزیکی است، روش دیجیتالی 

جدید برای تغییر ابعاد و اندازه بازار کشاورزان در دنیای واقعی آشنا.

شوک رون کسب وکار خود را این گونه برای من توضیح داد. داوطلبی در همسایگی تصمیم 

می گیرد »مزرعه پرورش زنبورعسل« محلی برپا کند. پلتفرم نرم افزاری را در اختیار مزرعه قرار 

می دهد که به کشاورزان اجازه می دهد تا موجود بودن و قیمت های محصول را پیشاپیش اعالم 

کنند. )همچنین نرم افزار، ابزارهایی را برای ترویج بازار ارائه می کند.( مشتریان برای محصول 

مورد نیازشان ثبت سفارش می کنند. هر هفته چند بار، کشاورزان و مشتریان در زمان خاصی در 

فضایی که توسط یک داوطلب محلی فراهم  شده است، با هم دیدار می کنند و محصول تحویل 

داده می شــود. داوطلب کارمزد کمی )در حدود ۸ درصد( دریافت می کند، پلتفرم نیز هشــت 

درصد دیگر را دریافت می کند و مابقی به کشاورز می رسد. ل قوشت دووی از یک ایده در سال 

۲۰۱۰ تا اواسط ۲۰۱۵؛ زمانی که توسط شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر نیویورک USV، هشت 

 USV میلیون یورو سرمایه جذب کرد، به ۷۰۰ مزرعه توسعه  یافته است. این اولین سرمایه گذاری

1.  La Ruche Qui Dit Oui
2.  The Food Assembly



در یک شرکت فرانسوی بود. فرد ویلسون در یک مصاحبه تلفنی در سال ۲۰۱۵ به تک کرانچ 

گفت: »صبح شــنبه به مزرعه زنبورداری رفتیم، قهوه خوردیم و مردمی را می دیدیــم که از راه 

می رسند. این همان لحظه ای بود که متوجه شــدم که کار متفاوت و منحصربه فردی در حال 

انجام اســت؛ کاری که هیچ کس در ایاالت   متحده تا آن زمانـ  حداقل باموفقیتـ  انجام نداده 

است.« )۱۸(تصویری که از نشاط موجود در مزرعه، چهره های شاد و خوش وبش ها ایجاد شد، 

با تصویر رایجی از یک آمریکایی تنها که در حال هل دادن چرخ خرید فروشگاه در راهروهایی 

با چراغ های فلوئورسنت است، تضاد قابل  توجهی داشت. تغییر بالقوه وسیع دیگری نیز به 

وجود آمده است که در ل قوشــت دووی می توان دید. هرکس که مســتقیم از مزرعه ای خرید 

کرده باشد، می داند که این محصول، آن کمال و زرق وبرق محصوالت بسته بندی فروشگاه های 

زنجیره ای را ندارد و عادت کردن به این نکته ممکن است کمی طول بکشد. اما به گفته شوک رون، 

به جز ظاهر محصول چیزهای دیگری هم وجود دارد که باید اصالح شــود و شاید خیلی چیز 

بدی هم نباشد. او در کنفرانس میزگرد ل فرنچ تچ۱ در تابستان ۲۰۱۴ در نیویورک به من گفت: 

»مشتریان باید انتظارات خود را برحسب خدمات تغییر دهند. ما به برندهای بزرگی عادت 

کرده ایم که تجربیات کامال مطابق میل را ارائه می کنند. در سیستم ما، امکان ارائه آن سبک 

مطابق میل وجود ندارد و از یک جامعه به جامعه دیگر بسیار متفاوت خواهد بود. مردم باید 

برخی کاستی ها را نیز بپذیرند، چون هنگامی  که کشاورزان بسیار کوچک را در تماس مستقیم 

با مشتریان قرار می دهیم، ارائه سرویس بی نقص بسیار دشوار است. باید بپذیرند که گاهی 

محصولی کمیاب می شود و گاهی هم کشاورز می تواند به دلیل مشکالت جاده ای تاخیر داشته 

باشد. اما خواهیم دید که تغییرات واقعی در انتظارات مردم ظاهر می شود، مردم درک خواهند 

کرد.« وقتــی در اتاق های هتل، حوله های تاشــده و مرتب و اینکه »همه چیــز به خوبی بر جای 

خود قرار گرفته است« را می بینم، یا زمانی که خدمات اتاق یک دقیقه با تاخیر انجام می شود، 

بی صبری خودم را حس می کنم، غالبا به آنچه پیش  از این شوک رون گفت فکر می کنم. آیا ما 

به عنوان یک جامعه، در طول عصر صنعتی در جنبه های مربوط به کیفیت محصول و خدمات 

که گاهی چندان اهمیت هم نداشته اند، بیش  از حد سرمایه گذاری کرده ایم؟ آیا رویکردمان به 

شیوه تبادالت همتا به همتا موجب می شود تا به طور طبیعی یک  بار دیگر بر ابعاد کیفیتی که 

1.  La French Touch
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برایمان اهمیت دارند، تمرکز کرده و به عقب بازگردیم؟

چگونه این کتاب را بخوانیم
در چند صفحه اخیر، تعدادی سوال مطرح کرده ام. من این کتاب را نوشتم تا به این پرسش ها 

پاسخ دهم. امیدوارم برای شما خوانندگان درک عمیق تری از تغییری در حال وقوع به سمت 

سرمایه داری مبتنی بر جمع سپاری ایجاد کنم و اینکه چرا پیامدهای این تغییر می تواند اثرات 

عمیقی بر زندگی تان داشته باشد؟

من ایده ها را در دو دسته کلی تقسیم کرده ام؛ علت و معلول. )بله من یک بچه درس خوان 

دانشگاهی هستم.( البته که بهترین راه برای خواندن این کتاب از آغاز تا پایان است. البته اگر 

به دنبال نکته متفاوتی هستید ممکن است یادداشت های زیر کمک خوبی باشند.

از فصل ۱ تا ۴، به »علت« می پردازم و به گذشته و آینده نگاهی می اندازم. بحث فصل ۱ در 

مورد اینکه آیا اقتصاد اشتراکی یک اقتصاد بازار است یا اقتصاد هدیه، پایه مهمی برای نیمه 

دوم کتاب خواهد بود. تکامل اندیشه ها در اقتصاد اشتراکی، باز هم در فصل ۱، باید مورد توجه 

ویژه همکاران دانشگاهی من قرار گیرد.

فصل ۲ را در اصل برای افرادی نوشتم که در مورد علت ظهور ناگهانی اقتصاد اشتراکی در چند 

سال اخیر کنجکاو هستند. با این  حال، آنهایی که خواهان چارچوب فکری در مورد تغییراتی که 

تکنولوژی های دیجیتال ممکن است در آینده ایجاد کنند، هستند نیز می توانند از خواندن آن 

بهره ببرند. این بخش زیاد فنی نیست اما برای چیزی که دنبال می کنید هم پیش نیاز مهمی 

نیست. به همین ترتیب، یک نمای کلی از تکنولوژی های نوظهور »بالکچین« در فصل ۴ ارائه 

می کنم که ممکن است در دهه آینده عامل تغییراتی در سرمایه داری مبتنی بر جمع سپاری 

باشــد. )در ادامه توضیح می دهم که تکنولوژی های دیجیتال، هویت جمعیت را از یک منبع 

عرضه به یک منبع »واسطه« تغییر می دهند که ضمن مدیریت بازار به صورت جمعی، به نوعی 

هم مالک ضمنی آن است.( میان مبحث »بالکچین« در سال ۲۰۱۵ و مباحث ایده آلی که در 

سال ۱۹۹۵، در دوره ظهور تجارت اینترنتی، به ویژه در مورد موضوع نوآوری بدون مجوز مطرح 

می شد، شباهت هایی دیده می شود. تکنولوژی های بالکچین ممکن است نسل جدیدی از 

بازارهای همتا به همتا را قدرت بخشد و موجب شدت در براندازی های دیجیتالی شود. اما با این 



 حال مطالعه  این فصل برای نیمه دوم کتاب شرط الزم نیست. در فصل ۳، عمیق تر به ماهیت 

»موسسات« جدیدی می پردازم که توسط پلتفرم های متفاوت اقتصاد اشتراکی در حال ایجاد 

شدن هستند. این مبحث به سال ها پژوهش در مورد اینکه چگونه تکنولوژی های دیجیتال 

مرزهای بین سازمان ها و بازارها را تغییر داده اند، برمی گردد. اگر به دنبال چارچوب هایی برای 

راه اندازی کسب وکارهای متفاوت اقتصاد اشتراکی هستید، یا اگر به طور کلی به مطالب مربوط 

به نحوه سازمان دهی فعالیت های اقتصادی عالقه دارید، مطالعه این فصل سودمند خواهد 

بود. از فصل ۵ تا ۸، به »معلول« می پردازم: اقتصاد، قانون گذاری و تاثیرات نیروی کار. ســعی 

کرده ام فصــل ۵ را تا حدی که خواندنی باشــد در مورد تاثیــرات اقتصادی و فصــل 6 را در مورد 

مشکالت قانونی بنویسم، اگرچه در صورتی  که چند فصل اول را نیز مطالعه کنید، از آنها بهره 

بیشتری خواهید برد. اگر فقط به مسائل نیروی کار عالقه دارید، پیشنهاد می کنم فصل های 

۳، ۷ و ۸ را مطالعه کنید. جیمز سورویکی در مقاله ۲۰۱۳ خود در نیویورکر با عنوان »همه چیز 

درباره اوبر« به خوبی فرصت های موجود برای سرمایه داری مبتنی بر جمع سپاری را بیان کرد. 

بعد از اشاره به اینکه اوبر ۲۵۰ میلیون دالر سرمایه خطرپذیر به دست آورد )مبلغی که در آن 

زمان بسیار زیاد به نظر می رسید( این طور نتیجه گرفت:

سیل ورود این پول های جدید به چنین کسب وکارهای جدیدی، مانند تشکیل حباب های 

کوچک در بازار اســت، اما در پس این هیجان زیاد، ایده معقول و منطقی وجــود دارد؛ منابع 

بالاســتفاده زیادی وجود دارد. دارایی ها بدون استفاده باقی می مانندـ  میانگین خودروهایی 

که رانده می شوند فقط یک ساعت در روز استـ  و کارگران زمان و مهارت هایی دارند که بدون 

استفاده باقی می ماند. اگر بتوانید صاحبان دارایی را با افرادی که مایل اند در ازای اجاره دارایی ها 

مبلغی پرداخت کنند، به هم ارتباط دهید، میزان اتالف را کاهش داده و به یک سیستم کارآمدتر 

می رسید.)۱۹(

بازارهای اینترنتی تنها یک نوع از »جامعه« هستند که از طریق آن می توان ارتباطاتی را که 

مدنظر سورویکی است، ایجاد كرد. البته انواع دیگری را نیز می توان سراغ کرد. برای خارج نشدن 

از بحث و اهداف کتاب، از بسیاری از فعالیت های اشتراکی که در حال محبوب شدن هستند؛ 

شــامل تعاونی های غذا، تعاونی های اشــتراک خودرو، بانک های زمان، موسســات اشــتراک 

دوچرخه، اســتفاده مشــترک از خانه و محل کار چشم  پوشــیده ام. قصد من از چشم پوشی 
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این نیست که این فعالیت ها مهم یا مطلوب نیستند. با این  وجود، به صورت طبیعی در زمره 

سرمایه داری مبتنی بر جمع سپاری من قرار نمی گیرند. اما بیایید به مثال هایی برگردیم که در 

این فصل در مــورد آنها بحث کرده ام. ایــن مثال ها بخش کوچکی از مدیران، اندیشــمندان و 

سازمان های رسمی و غیررسمی هستند که در تمام آنها با چیزی که اقتصاد اشتراکی می نامیم، 

مواجه شده ام. در صفحات بعد با موارد بیشتری از این  دست مواجه خواهید شد. مجموعه 

اینها نقش های زیبایی از نوآوری را شکل می دهند که چشم انداز کوچکی از آینده تکامل جوامع 

سرمایه داری در دهه های آتی ارائه می کند. اما سواالت زیادی نیز مطرح می شوند؛ سواالتی در 

مورد اعتماد، نهادهای دیجیتالی جدید مثل بالکچین، تاثیرات اقتصادی، مفهوم داشتن یک 

شــغل، امنیت اجتماعی و چگونگی اعمال مقررات. همچنین در طول کتــاب همراه با هم به 

بررسی پاسخ این سواالت و بسیاری سوال های دیگر خواهیم پرداخت.

با سوالی شــروع می کنم که شاید در ذهن شــما از همه برجسته تر باشــد؛ دقیقا »اقتصاد 

اشــتراکی« را چگونه بایــد تعریف کرد؟ برای پاســخ به این ســوال، بــه پاریــس برمی گردیم، به 

جشنواره وی شیر.
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اقتصاد اشتراکی، اقتصادهای بازار و اقتصادهای هدیه

در قرن حاضــر تقابل بیــن روابــط متقابل مثبــت و منفی بــه بحثی میــان »کاپیتالیســت« و 

»کمونیست«، »فردگرا« و »سوسیالیست« تبدیل  شده است؛ اما این ستیز بسیار قدیمی تر از 

آن است، چراکه دو قطب اساسی میان جزء و کل، فرد و جمع وجود دارد. هر عصری باید تعادلی 

میان این دو را پیدا کند و در هر عصری سلطه یکی از آنها، ظهور و بروز دیگری را در پی خواهد 

داشت.  

 )The Gift، 49 ،لوئیس هاید(

مــاه مــه ۲۰۱۵ اســت، مــن در وی شیرفســت۱، گردهمایــی در پاریــس کــه یقینــا حال وهوای 

غیرسرمایه داری در آن موج می زند، غرق در افکار خودم درباره آینده سرمایه داری هستم.)۱( بیش 

از هزاران عالقه مند به موضوعات اقتصاد اشتراکی در داخل و اطراف محل اصلی گردهمایی در 

چادر قرمزرنگ غول پیکری به نام کبقه سووژ۲، برای جشنی که کمی شبیه استودیو تد، بخشی هم 

شبیه گردهمایی در برنینگ من و بخشی هم شبیه کنسرت های وودستاک آماده  شده اند، گرد 

هم آمده اند. من بیرون در آفتاب بهاری با دو تن از بنیان گذاران وی شیر نشسته ام و در حال صرف 

ناهار کنفرانس هستم؛ یک  کاسه عدس و چغندر ارگانیک. پشت سر من، آماده سازی های الزم 

برای الوفست، ميهمانی شبانه که حسن ختام این رویداد سه روزه است، در حال انجام است. 

آن  طرف هم داوطلبان به نوبت با استفاده از ژنراتور پدالی متصل به بلندگوهای بزرگ آکوستیک، 

موســیقی پس زمینه و صداهای کوتاهی را تولید می کنند که با آواز زنده گروه موســیقی در آن 

نزدیکی تداخل می کند. روبه روی من، مادری به نوزادش شیر می داد. همزمان، شرکت کنندگان 

به زبان های مختلف و در مورد موضوعات جذاب گوناگون به بحث و تبادل  نظر می پرداختند. 

1.  OuiShare Fest
2.  Cabaret Sauvage



سرمایه گذاری های جدید از سوی USV، شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر نیویورکی موضوع بحث 

بود. در مورد پلتفرم دموکراسی اواس از پیامانچینی۱، پلتفرم تصمیم گیری مشارکتی با پشتیبانی 

مالی از طریق شــتاب دهنده وای کامبینی تور۲ حرف می زدند.)۲( مفهوم »قــدرت جدید« مورد 

حمایت هنری  تمز، مدیرعامل ناینتی سکنداستریت وای و جرمی  هایمنز از بنیان گذاران پرپس 

بود )۳( و در نهایت توالت های هوشمند سازگار با محیط زیست کنفرانس که از تراشه های چوبی 

بازیافتی به  جای استفاده از آب یا مواد شیمیایی، اینجا به چشم می خورد.

وی شیر که در سال ۲۰۱۱ توسط آنتونین  لئونارد، بنجامین  تینک، ادوین  موتوسامی و فلوربر 

لینگن پایه گذاری شد، در سال ۲۰۱۵ تبدیل به  واسطه ای پرنفوذ در بازار پرجنب وجوش ایده های 

سرمایه داری مبتنی بر جمع سپاری شد. لئونارد، جوانی کاریزماتیک و سیاست مداری بلندپرواز، 

برای وی شیر نقشی فراتر از ترویج تفکر و گفت وگو در آینده قائل است. می گوید: »ما همچنان که 

خودمان را خالق پروژه های معنادار می بینم، در تالش برای ایجاد جامعه ای بهتر و جامعه ای با 

عدالت اجتماعی بیشتر نیز هستیم.« نقطه آغاز کار وی شیر به consocollaborative.com؛ 

وبالگی که توسط لئونارد در ســال ۲۰۱۰ ایجاد شده، برمی گردد. ســال بعد، گروهی از طرفداران 

»اشتراک گذاری« هر ماه جلساتی در پاریس به  صرف شام دنگی ترتیب می دادند. آن مذاکرات 

اکنون به یک  نهاد جهانی با بازوی مشــاوره ای، مرکز رشــدی بــرای پروژه های رو به شــکوفایی و 

شبکه ساز تبدیل  شده است. وی شــیر اکنون در بیش از ۲۰ کشــور، عموما در اروپا و همچنین 

پراکنده در کشــورهای مختلفی مانند شــیلی، لبنان، مراکش و کانادا، نیز حضور دارد و توسط 

»رابطی« که به  اتفاق آرا انتخاب می شود، بر اجتماعات وی شیر نظارت می کند.

وی شیر در تالش است تا به پدیده گفت وگویی که آن را ترویج كرده عینیت ببخشد و از هیچ 

تالشی جهت ایجاد یک سازمان مشارکتی با فرایند تصمیم گیری جمعی که اجماع را بر سرعت 

ترجیح می دهــد، فروگذار نمی کند.)۴( فرانچســکا پیک از بنیان گذاران جشــنواره وی شــیر در 

پست وبالگی خود در ســال ۲۰۱۵ توضیح می دهد: »به این دلیل است که به  جای نامیدن این 

رویداد به عنوان اتاق فکر، سازمان غیرانتفاعی یا هر چیز دیگری، مایلم وی شیر را مرکز رشد افراد 

در نظر بگیرم؛ پلتفرمی مشترک برای کسب تجربیاتی که به رابط ها و اعضا امکان دسترسی به 

1.  Pia Mancini’s Democracy OS
2.  YCombinator
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دانش مشترک، ابزارها و شــبکه بین المللی از افرادی را می دهد که می توانند از آنها بیاموزند و 

الهام بگیرند.«)۵(

داشتم با لئونارد و تینک در مورد تنشی گفت وگو می كردم كه احساس می کردم در گردهمایی 

به وقوع پیوسته است؛ تنش میان گروهی که اقتصاد اشتراکی را از منظر منفعت مالی و گروهی 

که آن را با نگاهی هدف محور می دیدند؛ در واقع میان افرادی که اقتصاد اشــتراکی را به شــکل 

اقتصاد بازار می بینند و افرادی که آن را بیشتر شبیه یک »اقتصاد هدیه« تصور می کنند.

لئونارد می گفت: »فکر می کنم سردرگمی افراد ناشی از دل بستگی و امیدی است که به این 

پلتفرم ها برای تغییر جهان ایجاد شده است و از آنجایی  که امید زیادی وجود داشت، افرادی 

که تا به  حال امیدوار بودند، اکنون از جهاتی بسیار ناامید شده اند. اما شاید مشکل اصلی این 

نباشد که چگونه این حجم از پول زیاد در این راه سرمایه گذاری شده؛ مشکل اینجاست که اصال 

چرا چنین امید واهی داریم؟« این »امید«ی که لئونارد بدان اشــاره می کند، به طور مفصل در 

مصاحبه سال ۲۰۱۵ توسط نیل  گورنفلو، تحلیلگر سابق سهام وال استریت که پروژه  شیرابل۱ در 

سال ۲۰۰۹ به منظور کمک به »دموکراتیزه کردن نحوه تولید، مصرف، مدیریت و حل مشکالت 

اجتماعــی« را انجام داد، توضیح داده  شــده اســت. گورنفلو اشــاره می کند کــه چگونه انقالب 

صنعتی می تواند ثروت را توزیع کند، اما باگذشــت زمان، رفته رفته تمرکــز جامعه به جای رفاه 

عمومی و آزادی به سمت انباشت شخصی منحرف می شود. او معتقد است که اقتصاد اشتراکی 

قادر است این عدم توازن را برطرف كرده و در این مسیر به برخی دیگر از چالش های بزرگ جهان 

 همانند تخریب محیط زیست رسیدگی کند.)6(

تینک، متفکــر ژرف اندیشــی که به مــن گفت وی شــیر را بــه خاطــر گریــز از کار »فوق العاده 

کسل کننده« خود در شرکت پایه گذاری کرده است، در موافقت با گفته های لئونارد، به دور از 

گزافه گویی و کامال حساب شده در موافقت سرش را تکان می دهد. به نظر تینک، برای واردکردن 

یک ایده اقتصاد اشتراکی در بازار، انتخاب های بسیار کمی برای سرمایه گذاران خطرپذیر وجود 

دارد. تینک خاطرنشــان می کند که »در حال حاضر، عمال هیــچ جایگزینی برای تامین منابع 

مالی کسی که ایده راه اندازی یک پروژه را دارد و بخواهد مبلغی برای ساخت یک پلتفرم و به ویژه 

 ایجاد یک جامعه مجازی جمع آوری کند تا کسب وکارش را به نقطه جرم بحرانی برساند، وجود 

1.  Sharable



ندارد؛ چراکه برای انجام همه این فرایندها به منابع بسیار زیادی نیاز خواهید داشت. در حال 

حاضر، همه ما بر این باوریم که »بســیار خوب، باید تالش کنیم روش هایی برای ایجاد ارزش و 

نحوه اداره امور به صورت اشتراکی و در عین عدل و مساوات و دموکراتیک پیدا کنیم« و این هدف 

خوبی اســت. اما در مرحله نخست، نیازمند یافتن راهی هســتید تا میان شکاف های مراحل 

اولیه ارتباط ایجاد کنید. چگونه این کار را انجام می دهید؟ در حال حاضر، به نظر می رسد فقط 

سرمایه گذار های خطرپذیر قادر به انجام این کار باشند.«

صبح روز قبل، جرمای  اوینگ، بنیان گذار شــورای معروف کراودکمپانی و  نویسنده فعال در 

حوزه فضا در همایش صحبت کرد و در مورد تزریق عظیم سرمایه گذاری خطرپذیری گفت که 

پلتفرم های اقتصاد اشتراکی توانسته اند جذب کنند و در حال حاضر به مراتب بیشتر از مبلغی 

است که همه شرکت های رسانه های اجتماعی، ازجمله فیس بوک، قبل از عمومی شدن به دست 

آورده بودند.)۷( اوینگ، مدافع پدیده »اقتصاد مشارکتی۱«، پیوند ساختاری نزدیکی میان مراحل 

تکامل اقتصاد اشتراکی و مرحله های مشابه در صنعت رسانه های اجتماعی متصور است که 

در طول چند سال اخیر به وجود آمده اند. از بسیاری جهات، حق با اوست. اما به عقیده من، این 

ارتباط حتی عمیق تر از آنی است که اوینگ مطرح كرده است. بدون وجود رسانه های اجتماعی، 

گزاره اقتصاد اشتراکی احتماال در شــکل فعلی آن وجود نداشــت. از جهاتی، همان طور که در 

فصل بعد به  تفصیل بررسی می کنم، رسانه های اجتماعی در واقع نقش جاده صاف کن برای 

پلتفرم ها داشته اند.

شکی نیست که توجه برخی مدیران اجرایی شرکت ها به این دلیل به اقتصاد اشتراکی جلب 

شد که شاهد رشد ســرمایه گذاری خطرپذیر و تامین مالی قبل از اولین عرضه عمومی سهام 

بودند که توسط اوبر )بیش از هشت میلیارد دالر از اواخر سال ۲۰۱۵(، دیدی کوادی چین )بیش از 

چهار میلیارد دالر( و ایربی ان بی )نزدیک به سه میلیارد دالر( انجام شد. بر حضور این مدیران در 

رویدادهایی همانند فستیوال وی شیر به سرعت افزوده می شود )این مطلبی بود که دوستم چارلی  

استروم کمی پیش تر در مورد اینکه »امسال تعداد کفش های پاشنه بلند از صندل بیشترند« با 

نیشخند به من کنایه زد(. سرمایه گذاران فعال از USV نیویورک و اندریسن  هورویتز سیلیکون ولی 

گرفته تا صندوق های تامین سرمایه گذاری بلک راک و تریگرگلوبال منیجمنت، شرکت بانکداری 

1.  Collaborative economy
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ســرمایه گذاری گلدمن ســاکس، کارل آیکان؛ شــخصیت منتفــذ کســب وکار، جنرال موتورز و 

شرکت رسانه ای بنت وکلمن هند هستند. کریگ  شاپیرو که در سال ۲۰۱۱ شرکت کلبریتیوفاند را 

پایه گذاری کرده است، به طور اختصاصی فقط در حوزه اقتصاد اشتراکی سرمایه گذاری می کند. 

تزریق سرمایه خطرپذیر و ظهور پلتفرم ها به همراه سرمایه گذاران شرکت های بزرگ موجب شد 

تا بسیاری به این باور برسند که ایده های مطلوبی که تا قبل از سال های ۲۰۱۰ و در ارتباط با اقتصاد 

اشتراکی وجود داشته اند اکنون دیگر پایدار نیستند. آرتور دی گریو، سردبیر مجله وی شیر در 

مطلبی در سال ۲۰۱۴ می گوید: »به عبارت ساده، با طرز تفکری که در سرمایه داری مدرن وجود 

دارد، سهام داران، برابر )peer برگرفته از par التین، به معنی »برابر«( نیستند، بلکه مافوق اند و اگر 

مدل کسب وکارتان بر اساس توانایی های شما برای ایجاد یک جامعه پایدار باشد، آنگاه انتظار 

وجود تضاد میان وظیفه تان در خدمت به سرمایه گذاران از طریق افزایش بازگشت سرمایه و 

روح مساوات طلبانه خدمات P2P )همتا به همتا(، غیرمنطقی نخواهد بود. در نهایت امر، مجبور 

به انتخاب از میان این دو هستید.«)۸( تنش ذاتی برای انتخاب میان این گزینه ها احتماال همان 

منشاء ناامیدی است که لئونارد بدان اشاره می کند. این موضوع همچنین یادآور احساساتی 

است که دیانا فیلیپووا، روشنفکر اجتماعی در مقاله سال ۲۰۱۴ خود بیان كرد؛ »محاکمه صوری 

اقتصاد مشارکتی«؛ آنجا که متذکر می شود »البته، تکنولوژی با خود اقتصاد مشارکتی مشکلی 

ندارد، دست کم تا حدودی، مشکل در نحوه تفکرات مان و امیدهای بی پایانی است که به این 

نوع از اقتصاد داریم.«)۹( 

این بحث در وی شیر و همچنین در گردهمایی شان، هم تکامل تدریجی استفاده از اصطالح 

»اقتصاد اشتراکی«را نشــان می دهد و هم توصیف کننده ماهیت تبادالت آن است. در حال 

حاضر و در سال ۲۰۱۵ که مشغول نوشتن این کتاب هستم و به فعالیت های اقتصادی اقتصاد 

اشتراکی نگاهی می اندازم، این فعالیت ها را مشابه فعالیت های اقتصاد بازار نسبتا استاندارد 

می بینم. همچنین تبادالت را نیز در بهترین حالت بخشی از یک »اقتصاد هدیه« می بینم که 

نه تنها در خدمت اهداف اقتصادی است؛ بلکه دارای کاربردهای اجتماعی و فرهنگی نیز هست؛ 

هرچند بسیاری از تبادالت، ادغام جالبی از نوع بازار و هدیه به نظر می رسند.

همان طور که بعدا در این فصل بحث خواهم کرد، کامال طبیعی است که اقتصاد اشتراکی 

روی طیفی میان اقتصاد بازار و اقتصاد هدیه قرار داشته باشــد، اما برای رسیدن به این نقطه، 



نخست نیازمند مرزبندی مفهوم »اقتصاد اشــتراکی« و بحث در خصوص چگونگی تکامل 

تفکر اخیر هستیم.

اقتصاد اشتراکی چیست؟ 
در مقدمه، نمونه هایــی را ارائه دادم کــه در زیرمجموعه عناوین کلی »اقتصاد اشــتراکی« یا 

»سرمایه داری مبتنی بر جمع سپاری« قرار می گیرند؛ اصطالحاتی که به طور دقیق تر )و به جای 

یکدیگر( جهت توصیف یک سیستم اقتصادی با داشتن پنج خصیصه ذیل از آنها بهره می برم:

1. تا حد زیادی بازارمحور: اقتصاد اشتراکی بازارهایی را ایجاد می کند که قادر به تبادل کاالها و 

ظهور خدمات جدید هستند و به طور بالقوه به سطوح باالتر فعالیت های اقتصادی می انجامد. 

2. تاثیر سرمایه پرقدرت: اقتصاد اشتراکی فرصت های جدیدی را برای هر چیزی ایجاد می کند، 

از دارایی ها و مهارت ها گرفته تا زمان و پول، تا حداکثر ظرفیت موجود مورد بهره برداری قرار گیرد.

 3. »شــبکه های« مبتنی بر جمعیت به جــای نهادها یا »سلســله مراتب« متمرکز: عرضه 

سرمایه و نیروی کار عمدتا از طریق جمعیتی از افراد و به صورت غیرمتمرکز تامین می شود تا از 

طریق مجموعه های ساختاریافته شرکتی یا دولتی؛ تبادالتی که در آینده اتفاق می افتد، ممکن 

اســت از طریق بازارهای مبتنی بر جمعیت و به صــورت غیرمتمرکز صورت پذیــرد؛ نه از طریق 

واسطه های ثالث متمرکز.

4. محو شــدن خطوط فاصله بین اشــخاص غیرحرفــه ای و حرفه ای ها: عرضه نیــروی کار و 

خدمات عموما در حد و اندازه های اقتصادی خود به فعالیت های همتا به همتا از قبیل سوار کردن 

یا وام دادن به کسی محدود می شوند و این فعالیت ها عموما »شخصی« در نظر گرفته می شوند. 

5. محو شدن خطوط فاصله بین اشتغال تمام وقت و کار کردن موردی، بین اشتغال مستقل و 

وابسته، بین کار و اوقات فراغت: بسیاری از شغل های سنتی تمام وقت، در حال حاضر با انواعی 

از مدل های کار از نوع قراردادی جایگزین شده اند که شامل خصوصیاتی از جمله تعهدات زمانی، 

تقسیم بندی، وابستگی های اقتصادی و کارآفرینی است.  نمی دانم که آیا روی تعریفی مشترک 

از اقتصاد اشتراکی، اجماعی وجود دارد یا خیر. بنابراین کامال مطمئنم که برخی خوانندگان، 

احتماال با تعریفی که ارائه می دهم، موافق نباشــند و احساس کنند که این تعریف بیشتر به 

جنبه سرمایه داری این پدیده متمایل باشــد و همین طور اصطالح »اشــتراکی« را در توصیف 
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آنچه اغلب تبادالت تجاری خوانده می شود، نابجا به  کار برده باشم. همکارم پل  رومر در پست 

وبالگ خود در ژوئن ۲۰۱۵ اظهار تاسف می کند که شاید داریم صرف یک فعل خوب را از دست 

می دهیم.)۱۰( )موافقم. دقیقا زمانی که پلتفرم های رسانه های »اجتماعی« ظهور کردند، صفت 

مناسبی را از دست دادیم و همین طور زمانی که فیس بوک واژه »دوست« را به فعل تبدیل کرد، 

اسم خوبی هم از دست رفت.( 

اگرچه »سرمایه داری مبتنی بر جمعیت« دقیقا همان موضوعی را توصیف می کند که قصد 

دارم در این کتاب پوشش دهم، اما همچنان در این کتاب از اصطالح »اقتصاد اشتراکی« استفاده 

می کنم؛ چراکه فکر می کنم بدین ترتیب تعداد افرادی که منظور مرا درمی یابند به حداکثر ممکن 

می رسند. با این  حال، در نظر گرفتن طیف وسیعی از اصطالحات مشابهی که با این سیستم 

جدید اقتصادی مرتبط است، کار جالبی خواهد بود. عالوه بر »اقتصاد مشارکتی« اوینگـ  که 

بر »اقتصاد اشتراکی« ارائه  شده از طرف نویسندگانی همچون ریچل بوتسمن و رابین  چیس 

و از قضا تا حدودی وی شــیر ترجیح داده  شــدهـ  نویســندگان و متفکرانی از ســال ۲۰۱۰ به بعد 

اصطالحات »اقتصاد گیگ۱«، »اقتصاد همتا۲«، »اقتصاد اجاره۳« و »اقتصاد تقاضا محور۴« 

)مورد آخر از سوی کریس  دیکسون، سرمایه دار خطرپذیر بسیار درســت و دقیق است( )۱۱( را 

مورد استفاده قرار داده اند. مطالعه ای از سوی مجله فورچون در مورد کاربرد این اصطالحات در 

نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و واشنگتن پست آشکار ساخت که در شش ماهه اول سال 

۲۰۱۵ از واژه »اقتصاد اشتراکی« پنج برابر بیشتر از واژگان »اقتصاد تقاضا محور« و »اقتصاد 

گیگ« استفاده  شده است، اما با این  وجود دو واژه اخیر به تدریج در حال محبوب شدن هستند.

)۱۲(

قبل از اینکه بر پیشگامان فکری اقتصاد اشــتراکی امروزی دقیق شوم، می خواهم تعاریف 

ضمنــی مطرح شــده در دو کتــاب تاثیرگــذاری کــه بــا ظهــور جریــان اصلــی اقتصاد اشــتراکی 

پدیــدار شــدند را بررســی کنــم؛ کتــاب »آن چیــزی که متعلــق به مــن اســت، متعلق به تــو نیز 

1.  Gig economy
2.  Peer economy
3.  Renting economy
4.  On-demand economy



هســت: ظهور مصــرف مشــارکتی« نوشــته ریچــل  بوتســمن و رو راجرز و کتــاب »مــش۱« اثر 

لیسا گانســکی و همچنین پرداختن به ایده های مطرح شــده در کتاب اخیر الکس  استفانی؛ 

»کسب وکار اشتراکی«.

بوتسمن و راجرز در کتاب خود تالش می کنند تا آنچه آنها تغییری گسترده در روند مصرف 

می نامند، از قرن ۲۰ تا ۲۱ را مورد بررسی قرار داده و دسته بندی كنند. این نویسندگان معتقدند 

که قرن ۲۰ با »مصرف زیاده« شناخته  شده است، در حالی  که قرن ۲۱ در حال تبدیل شدن به 

قرن »مصرف مشارکتی« است. امکان دسترسی در مصرف بیش  از حد معمول یا زیاده، با میزان 

اعتبار تعیین می شود، در حالی  که امکان دسترسی در مصرف مشارکتی با میزان شهرت تعیین 

می شود. در مصرف زیاده، تبلیغات تعیین کننده انتخاب است، در حالی  که همین انتخاب در 

مصرف مشارکتی توسط جمع هدایت می شود. مصرف بیش  از حد با مالکیت معنی می شود 

و مصرف مشارکتی از طریق دسترسی اشتراکی تعیین می شود. آنها مشاهدات شان را این گونه 

توصیف می کنند: »مشارکت که در قلب مصرف مشارکتی جای دارد، ممکن است به صورت 

محلی یا چهره به چهره باشد یا ممکن است از اینترنت برای ارتباط، ترکیب و تشکیل گروه ها بهره 

بگیرد و چیزی یا کسی را به منظور ایجاد تعامالت همتا به همتای »بسیار زیاد« بیابد. به عبارت 

ساده، افراد چیزهایی را دوباره و چندباره با جامعه به اشتراک می گذارند؛ این اشتراک گذاری ها 

می تواند یک دفتر کار باشــد، یا یک محله، یک مجتمع آپارتمانی، یک مدرســه یا یک شبکه 

فیس بوک باشد.« )۱۳(

بوتســمن و راجرز، اصطالح مورد نظرشان یعنی مصرف مشــارکتی را مطابق با مجموعه ای 

از اصــول شــامل جــرم بحرانــی، ظرفیــت معطل مانــده )ارزش استفاده نشــده از دارایی هــای 

استفاده نشده یا کمتر استفاده شــده(، اعتقاد به ارزش ها و اعتماد به بیگانه ها تشکیل شده، 

تعریف می کنند. بوتســمن از آن زمان تاکنون این ایده هــا را در بحث و بررســی های متعدد در 

سرتاسر جهان و در برخی مقاله های تعریفی در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ که در فصل سوم بدان ها 

خواهم پرداخت، گسترش داده است.

کتاب اندیشمندانه گانســکی در ســال ۲۰۱۰ روی »مصرف مشــارکتی« و بر مفهومی دیگر 

به نام »مش« تمرکز می کند. گانســکی، یکی از دوســتان خوب من و همین طور یک کارآفرین 

1.  The Mesh
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زنجیره ای است که شرکت خود؛ اوفوتو۱ را قبل از حباب دات کام سال ۲۰۰۰ به کداک فروخت و در 

حال حاضر یکی از سرمایه گذاران فرشته حامی سیلیکون ولی است که به طور فعال به مشاوره 

می پردازد. او در مقایســه با افراد بسیار زیادی که می شناســم، دارای توانایی خارق العاده ای در 

آینده نگری تغییرات دیجیتالی است. همه می دانند که مش یا توری نوعی پارچه است اما پر 

از روزنه. به  غیر از ننوهای توری، پیراهن های فوتبال و کیسه های پیاز نیز از تور ساخته  شده اند. 

کامال پارچه نیستند و صرفا با نخ هم درهم تنیده نیستند. طبقه بندی مش کار دشواری است، 

کاربردهای بســیاری دارد و زیادی شــفاف است. دسته بندی »مش« گانســکی نیز تا حدودی 

دشوار اســت، اما او تاکید می کند که اصل این اصطالح »نوعی شبکه است که امکان هر نوع 

پیوندی را در هر مسیری با سایر گره ها در سیستم فراهم می کند«.)۱۴( به  عبارت  دیگر، این شبکه 

ریزوماتیک است تا خطی.

به طور مشخص تر، گانسکی مدعی است که مش دارای پنج ویژگی بارز است. نخست، مش، 

با قابلیت به اشتراک گذاری اش شناخته می شــود؛ محصوالت یا خدمات را به راحتی می توان 

در یک جامعه به اشــتراک گذاشــت و این جامعه می تواند هر شکلی داشــته باشد )محلی یا 

جهانی(. دوم، مش متکی بر شبکه های دیجیتالی پیشرفته است )داده ها، در مورد اینکه چه 

چیزی و به وسیله چه کسی به اشتراک گذاشته  شده را می توان در زمان واقعی ردیابی کرد(. سوم، 

مش بی واسطه است )کاالها را می توان در هر زمان و هر مکان به اشتراک گذاشت(. چهارم، در 

مش، روش های ترویج کاربران از طریق پلتفرم های رسانه های اجتماعی )یادداشت و رتبه دهی 

کاربران که روی پلتفرم های مورد بحث یا ســایت های دیگر، مانند فیس بوک و توئیتر منتشــر 

می شوند( جایگزین تبلیغات معمول شده است. در نهایت اقتصاد مش دارای مقیاسی جهانی 

و بالقوه است.

از زاویه دید گانسکی در مورد اقتصاد اشتراکی به شدت بر قدرت توانمندساز تکنولوژی های 

دیجیتال متمرکز شده است. وی توضیح می دهد: »مش همچنین با استفاده از دستگاه های 

اطالعاتی پیچیده، دارایی های فیزیکی را به طــرز موثرتری به کار می گیــرد. بدین ترتیب درآمد 

خالص شرکت افزایش پیدا کرده و همین طور فشار بر منابع طبیعی کاهش می يابد.« به  عبارت 

 دیگر، اوقات فراغــت افراد و همچنین ظرفیت خالی آنهــا در دارایی ها و فضــا که به دلیل وجود 
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شبکه های دیجیتال و به موجب این شفافیت جدید قابل  شناسایی است، به طور فزاینده ای 

اشتراک پذیر هستند. بر این اساس گانسکی به طرز خوش بینانه ای »مش« را همچون »فرصت 

بزرگ بعدی جهت ایجاد کسب وکارهای جدید و احیای کسب وکارهای قدیمی می بیند.«)۱۵(

ایده ها و پیش بینی های بوتسمن و گانسکی مفاهیم خوبی از سرمایه داری مبتنی بر جمعیت 

در سال ۲۰۱۱ را برایم ایجاد کرد. به طرز قابل  توجهی تفکراتم با خواندن کتاب هایشان و شرکت 

در بسیاری از گفت وگوها با هر یک از آنها تاثیر پذیرفته است. همچنین مکررا از الکس  استفانی 

به هنگام نوشــتن کتاب ۲۰۱۵ خود به این دلیل که در حوزه کســب وکارش متفکر و همین طور 

کارآفرین فعالی بود، بهره مند می شدم و گفت وگو می کردم؛ او بنیان گذار جاست پارک۱ است؛ 

بازار همتا به همتایی که آن دسته از افرادی را که فضاهای پارکینگ خالی دارند با افرادی که به دنبال 

جایی برای پارک هستند، ارتباط می دهد. )ممکن است این تصور پیش بیاید که این تا اندازه ای 

مشابه مورد »فضاهای پارکینگ ایربی ان بی« است که قبال در موردش توضیح داده شد.(

استفانی، در ابتدای کتاب خود، با اشاره به تاثیر »مدرسه آدم های عجیب وغریب« که مجبور 

شد برای پاسخ به سوالش سری هم به فرهنگ لغات بزند، تعریف کوتاهی از اقتصاد اشتراکی 

ارائه می دهــد: »اقتصاد اشــتراکی در واقع ارزش ایجادشــده در نتیجه اســتفاده از دارایی های 

معطل مانده و فراهم کردن امکان دسترسی آنالین به آنها برای جامعه است که در نهایت منجر 

به کاهش نیاز به مالکیت چنین دارایی هایی می شود.«)۱6(

او سپس برای هر یک از پنج قسمت تعریف خود، توضیحاتی می دهد: ۱. ارزش )تبادل ایجاد 

ارزش اقتصادی می کند، چه با بهره گیری از پول و چه از طریق مبادله کاال به کاال(؛ ۲. دارایی های 

کمتر استفاده شده )مشابه ظرفیت بالاستفاده بوتسمن(؛ ۳. دســترس پذیری آنالین )قدرت 

توانمندساز اینترنت(؛ ۴. جامعه )تســهیل یک تبادل به مراتب انعطاف پذیر از طریق اعتماد 

بر اساس جامعه، تعامل اجتماعی یا ارزش های مشــترک( و ۵. کاهش نیاز به مالکیت )کاالها 

به خدمات تبدیل می شــوند(. اســتفانی، در تعریف خود اختصاصا بر تبادالت همتا به همتا 

تمرکز نمی کند و در عوض بر شرکت هایی از قبیل زیپ کار۲ و رنت دران اوی۳ متمرکز می شود که 
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به جای اینکه شــرایط عرضه خدمات را از طریق افراد ایجاد کنند، خودروها را به طور مستقیم 

به مصرف کنندگان اجاره می دهند. با این  حال، وی در ابراز عالقه خود نسبت به »کسب وکار« 

اشتراکی رک و بی پرده است و با پی بردن به تناقض بالقوه ذاتی، دلیل استفاده خود از اصطالح 

»اقتصاد اشتراکی« را بدین  صورت توضیح می دهد:

چرا در سرتاســر این کتاب بارها و بارها از اصطالح »اقتصاد اشتراکی« استفاده می کنم؟ تا 

اندازه ای این کار را به این دلیل انجام می دهم که این اصطالح در گفتمان این موضوع ریشه دوانده 

است. کار از کار گذشته است. بیرون راندن این اصطالح از گفتمان به نحوی غیرممکن است و 

تعداد کثیری از افرادی که اصوال مشکلی با این اصطالح ندارند را سردرگم می کند.)۱۷(

چگونه تفکر کلیدی اولیه در اقتصاد اشتراکی تکامل یافت؟
چیزی را که من به عنوان اقتصاد اشــتراکی تعریف می کنم )یا به عنوان سرمایه داری مبتنی 

بر جمعیت(، در اندازه قابل  توجه خود در سال ۲۰۱۰ پدیدار شد. با این  حال، مفاهیم متفاوت 

»اقتصاد اشتراکی« به  پیش از زمانی برمی گردد که شرایط برای این نوع از اقتصاد در بازارهای 

بکر و گوشه آماده توسعه بودند. یک  قدم به عقب برمی داریم و دیدگاه تعدادی از اندیشمندان 

را درباره اقتصاد اشتراکی، کاوش در روند برخی از سوابق تاریخی اقتصاد اشتراکی و حتی پیوند 

آن با تفکر اولیه در خصوص اقتصاد هدیه که جوامع انسانی برای قرن ها به آن متکی بودند را 

بررسی می کنیم.

سال ۲۰۰۴، یوچای  بنکلر۱، استاد دانشگاه نیویورک )در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد( 

اثر »اشتراک دوستانه: در رابطه با کاالهای اشتراک پذیر و ظهور اشتراک گذاری به عنوان روشی 

از تولید اقتصادی« را منتشــر كرد. تا حدودی با الهام از رشــد ســریع ویکی پدیا از ســال ۲۰۰۱، 

بنکلر مشاهداتی در افزایش اشتراک گذاری و تبادالت اجتماعی داشته است و پیش بینی کرد 

که اشتراک گذاری به زودی به »هسته مرکزی بسیاری از اقتصادهای پیشرفتهـ  در بخش های 

تکنولوژی اطالعات، فرهنگ، آموزش، رایانش و ارتباطات ـ مبدل خواهد شد.« )۱۸( او خاطرنشان 

ساخت که این تغییرات بسیار فراتر از دسترسی روزافزون مردم به نرم افزارهای رایگان، رایانش 

توزیع شده و شبکه های دیجیتالی در ابعاد یک جامعه است. به عقیده بنکلر، تغییرات اساسی 
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عمال در جاهایی اتفــاق افتاده که »ایــن تکنولوژی ها اجازه داده اند مشــکالت متعــددی که در 

تدارکات و آماده سازی کاالها وجود دارد، در قالب تولید غیرمتمرکز و بر اساس روابط اجتماعی به 

جای بازارها یا سلسله مراتب مهار شوند.« )۱۹(

توجه داشته باشید که بنکلر ادعا نمی کند که ما به نوعی به برهه منحصربه فرد اشتراک انسانی 

پا گذاشته ایم. در عوض، او اشاره می کند که ما در حال تجربه مدل جدیدی هستیم که ترکیبی 

است از مدل های اقتصادی قدیمی و به حاشیه رانده شده توسط سرمایه داری و این مدل جدید 

با ظهور تکنولوژی های دیجیتالی ممکن شده است.

هزینه سرمایه مربوط به اقدامات موثر اقتصادی در اقتصاد صنعتی، عمل به اشتراک گذاری را 

به حاشیه رانده است؛ هم در مورد خانوارها در اقتصادهای پیشرفته و هم در خصوص کشورهایی 

که در حاشــیه اقتصاد جهانی قرار گرفته اند و همواره جزء موضوعات انسان شناســی هدیه یا 

ادبیات مربوط به رژیم مالکیت عمومی بوده اند. ظهور ساختارهای جدید در سرمایه گذاری ثابت 

در شبکه های دیجیتالی؛ به ویژه پدیده رایانش توسط کاربران و قابلیت های ارتباطاتی، حداقل تا 

اندازه ای این تاثیر را خنثی می کند.)۲۰(

بسیاری از استدالالت اصلی بنکلر روی این نگرش استوار است که برخی منابع مادی همچون 

اتومبیل، همان طور که وی اظهار می دارد، »گره دار«۱ و »دانه۲متوسط« هستند. منظور بنکلر از 

»گره دار« اشاره به هر نوع کاالیی است که باید »همان طور که هست« خریداری شود، حال چه 

از تمام ویژگی های آن استفاده شود؛ چه نشود. به عنوان  مثال، شما برای انجام کار خود ممکن 

است تمام قدرت سی پی یو یی را که سازنده اش از پیش آن را روی کامپیوتر شما نصب کرده، نیاز 

نداشته باشید و در عین  حال هیچ چاره ای جز خرید یک دستگاه قوی تر از نیازتان هم ندارید. 

از ســوی دیگر، »دانه دار« به میزان اســتفاده یا عدم اســتفاده از ظرفیت واقعی یک کاال اشاره 

می کند. برای مثال، معموال اتومبیل ها در ۲۴ ساعت شــبانه روز مورد استفاده قرار نمی گیرند 

)گاهی اوقات تنها یــک  بار در روز یا چند بــار در هفته( و بنابراین از ظرفیت واقعی آن اســتفاده 

نمی شــود. به همین دلیل، بســیاری از اتومبیل ها را می توان جزء کاالهایی دسته بندی کرد که 

»دانه دار متوسط« هستند. این کاالهای مادی گره دار و دانه متوسط نشان دهنده منابع سرمایه 
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فیزیکی کمتر استفاده شــده اســت. بنکلر خاطرنشــان می ســازد که نوآوری در واقــع وجود یا 

چگونگی ظهور این منابع بالاستفاده نیست، بلکه جذب آن دسته از منابعی است که پیش تر 

مورد غفلت قرار گرفته اند. چرا حاال؟ او به ما یادآوری می کند که این تغییر لزوما ناشی از تصمیم 

ناگهانی جامعه در پذیرش اقتصاد اشــتراکی به دالیل مســائل اخالقی نیست، بلکه ناشی از 

این است که پلتفرم های دیجیتالـ  در دسترس بودن نرم افزارهای رایگان، رایانش توزیع شده و 

شبکه های وایرلسـ  امکان به اشتراک گذاری و استفاده از حداکثر ظرفیت این منابع را به آسانی 

فراهم ساخته اند. وی همچنین فعالیت های اشــتراکی در میان همتایان را مشابه تعامالتی از 

جنس بازارمحور، اما با یک تفاوت کلیدی، یعنی غلبه نشانه های اجتماعی به عنوان مکانیسم 

هماهنگی های اقتصادی می داند:

»اکنون بر این باورم که پدیده هایی که در اینجا و جاهای دیگر توصیف كردمـ  اشتراک کاالهای 

اشــتراک پذیر و تولید نرم افزارها به روش همتا به همتا، اطالعات و به طورکلی کاالهای فرهنگی 

ـ مشــابه یک بازار ایده آل در ویژگی های اجتماعی شــان هســتند، بــا این تفاوت که نشــانه ها و 

محرک های اجتماعی جایگزین روش های قیمت گذاری به عنوان ابزاری برای تولید اطالعات و 

تشویق به اقدام می شوند.« )۲۱(

او همچنین نشان می دهد تغییرات اقتصادی که شاهد آن هستیم، مسائل مختلف و جدیدی 

در حوزه سیاست گذاری پیش می آورد و با نوعی پیش داوری می گوید، با حرکت به سمت جلو، 

نیازمند »بازنگری در انتظارات مان، فرضیات و در نهایت، دستورالعمل های سیاستی هستیم تا 

با ظهور پراهمیت روابط اجتماعی به طور عام و اشتراک گذاری به عنوان یک شیوه تولید اقتصادی 

به طور خاص، همگام شویم.«)۲۲(

روش سنجیده بنکلر در توصیف اقتصاد اشتراکی با بیانیه کلیسایی میشل  باونز، در تضاد 

است. اگرچه مطابق با مفهوم تولید همتا به همتای مبتنی بر مشارکت بنکلر است، اما چشم انداز 

و نوع نگارش باونز عمال نه تنها جلوی آن نیرویی که موجب می شد تا جامعه  »هدف محور« به 

سمت بخش های اقتصاد اشتراکی »سودمحور« که قبال در این فصل مورد بحث قرار گرفت، 

حرکت کند را سد کرده است، بلکه آن شور و شوقی را نيز که برخی متفکران و کاربران با آن اقتصاد 

اشتراکی را پذیرفته بودند، از آنان گرفته است. به عنوان  مثال، در مقدمه مقاله سال ۲۰۰۵ باونز با 

عنوان »اقتصاد سیاسی تولید همتا به همتا« یک احساس شعارگونه را القا می کند:



»تــا زمانی کــه مارکــس کارخانه هــای تولیــدی منچســتر را همچــون راهــکاری بــرای جامعه 

سرمایه داری جدید شناسایی نکرده بود، عمال هیچ نوع تغییر و تحول عمیقی هم در اصول زندگی 

اجتماعی ما به وجود نمی آمد. در حالی  که دستگاه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تالش 

 )P2P( می کنند تا خود را به شبکه های توزیعی مبدل كنند، پویایی جدیدی با عنوان همتا به همتا

برای نوع بشر در حال ظهور است؛ با اینکه P2P منجر به ظهور حالت سوم از تولید، حالت سوم 

از حکمرانی و حالت سوم از مالکیت می شود، اما بازسازی اقتصاد سیاسی ما به طور بی سابقه ای 

بی حرکت مانده است.«)۲۳(

آنچه از قسمت اصلی مقاله باونز می توان برداشت کرد، در واقع تعریف واضح وی از پروژه های 

همتا به همتاست. نخست، او معتقد است که این پروژه ها فرایندهایی هستند که روی شبکه های 

توزیعی در حال وقوع اند. این شبکه ها در واقع مکان هایی هستند که در آن افراد، دارای درجه 

خاصی از عاملیت هستند. برای مثال، درست بر خالف سیستم فرودگاه آمریکا )سیستمی 

غیرمتمرکز که در آن هواپیماها هنوز هم باید از طریق مراکز از پیش  تعیین شده و واقع در مرکز 

مجوز عبور بگیرنــد(، اینترنت که به وســیله پروتــکل TCP/IP ایجاد شــده، سیســتمی کامال 

غیرمتمرکز است، چراکه مســیرهای انتقال آن به شیوه توزیعی تعیین می شوند و مسیرهای 

مطمئنــی در اطــراف مســیرهای از پیش تعیین شــده در صــورت خرابــی منابع شــبکه در نظر 

گرفته  شــده اند. به عقیده باونز، »P2P بر مبنای نیروی توزیع شــده و دسترســی توزیع شده به 

منابع است.« دوم، باونز معتقد است که پروژه های P2P با در نظر گرفتن »هم توانی«۱ یا »ضد 

اعتبارگرایی«۲ آنها تعیین می شود، هر کســی می تواند در این شبکه ها سهیم باشد. چراغ راه 

در اینجا شاید TCP/IP باشد، یک پروتکل »بدون نیاز به اخذ مجوز« که اجازه می دهد تا هر 

دستگاهی اطالعاتی را صرف نظر از ماهیت محتوا، روی شبکه انتقال دهد.

در نهایت، باونز مدعی است که پروژه های P2P با مقایسه دو ویژگی »هولوپتیسم«۳ و ویژگی 

مقابل آن »پنوپتیسم«۴ توضیح داده می شوند. بر اساس پنوپتیسم، دانش کل برای یک نفر یا 

گروهی از نخبگان محفوظ است و شرکت کنندگان نیز تنها آن چیزی را که برای انجام کارشان الزم 

1.  Equipotentiality
2.  Anti-credentialism
3.  Holoptism
4.  Panoptism
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است بدانند، می دانند. هولوپتیسم تعریف معکوسی دارد؛ دانش در میان همه کاربران توزیع 

 شده است. به  عبارت  دیگر، هدف آن کاهش عدم تقارن اطالعاتی و تعریف مجدد موازنه قدرت 

است که به طور معمول روابط بین کاربران و تامین کنندگان، بین کارگران و مالکان را مشخص 

می کند. این بدان معناســت که در پروژه های P2P، ارتباط به جای اینکه سلسله مراتبی باشد، 

توزیع شده اســت. دیدگاه باونز بیشــتر با قابلیت های در حال ظهور دستگاه های غیرمتمرکز 

مبتنی بر بالکچین همتا به همتا که در فصل ۴ مورد بحث قرار خواهم داد، هماهنگ است. با این 

 حال، امروزه سرمایه داری مبتنی بر جمعیت با اصطالح »هیبرید« الرنس  لسیگ که در  کتاب 

خود در سال ۲۰۰۸ با عنوان »ریمیکس: شکوفایی هنر و تجارت در اقتصاد هیبریدی« توصیف 

می کند ارتباط نزدیک تری دارد.

لســیگ در کتاب ریمیکس خود تعریف کاملی از اقتصاد اشــتراکی در زمینه های فرهنگی 

ارائه می دهد و بدین ترتیــب آن را از مفهومی که »اقتصاد تجــاری« نام می نهد، مجزا می کند. 

او می نویسد: »نه تنها یک اقتصاد تجاری وجود دارد که میزان دسترسی در نحوه اندازه گیری 

ساده قیمت ها را تعیین می کند، بلکه یک اقتصاد اشتراکی نیز وجود دارد که در آن دسترسی 

به فرهنگ نه از طریق قیمت ها؛ بلکه به وســیله ترکیب پیچیــده ای از روابط اجتماعی تنظیم 

می شــود.«)۲۴(  در ادامه همان فصل، لســیگ دیدگاه خود را توصیف می کند: »از میان تمام 

راه هایی که می شود تبادالت در اقتصاد اشتراکی را تعریف كردـ  یا به  عبارت  دیگر، از میان تمام 

شرایط ممکن مبادله در اقتصاد اشتراکی ـ تنها تعریفی که نمی توان ارائه کرد، تعریف بر حسب 

پول است.«)۲۵( 

سپس لسیگ به شخصه تفکر خویش و بنکلر را با یکدیگر مقایسه می کند: »همان طور که 

یوچای  بنکلر تعریف می کند، در اقتصاد تجاری »قیمت ها منبع اصلــی اطالعات و انگیزه ای 

برای تخصیص منابع« هستند؛ در اقتصادهای اشــتراکی »روابط اجتماعی جدای از قیمت، 

این نقش ها را نیز بــازی می کنند.« )۲6( با این  حال، او اشــاره می کند که »به این دلیل نیســت 

که مردم پول را دوست ندارند )بدیهی است(« بلکه به این خاطر است که »مردم در حوزه های 

درهم تنیده ای از فهم اجتماعی زندگی می کنند. آنچه در برخی حوزه ها به صورت بدیهی و آشکارا 

مناسب هستند، به وضوح در سایر حوزه ها نامناسب اند.«)۲۷(

به  عبارت  دیگر، لسیگ مدعی اســت که در اقتصادهای اشتراکی چیزهایی بســیار فراتر از 



خدمات و کاالها در گردش اند. به بیان ساده تر، »احساسات خوب« همان چیزی است که در 

تعریف لسیگ از اقتصاد اشتراکی در گردش است. بنابراین همان طور که لسیگ ادعا می کند؛ 

»نه تنها پول در بسیاری از موارد مفید نیســت، بلکه افزودن پول به این ترکیب کامال ویرانگر و 

مخرب است.«)۲۸(

لسیگ همچنین ادعا می کند که تمام اقتصادهای اشتراکی به طور یکسان ساخته نشده اند؛ 

از یک  طرف »اقتصاد اشتراکی کم رمق«۱ یا »آن دسته از اقتصادهایی که در آن انگیزه در درجه 

اول فردمحور اســت«، یعنی هدفش خدمت به فرد اســت )لزوما جنبه های مالی نــدارد، برای 

مثال، همانند پیوستن به لیگ سافتبال محلی(. از سوی دیگر، »اقتصادهای اشتراکی پررمق«۲ 

یا »اقتصادهایی که در آنها هدفی دوپهلو وجود دارد و میان فرد و انگیزه اش عمل می کنند«)۲۹( 

یا هدفش خدمت به جمع است )به عنوان  مثال، داوطلب شدن در طباخی های محلی(.

این تنوع در اقتصادهای اشــتراکی موضوع بحث اصلی لســیگ در کتاب ۲۰۰۸ وی شــد. او 

معتقد است که ما در حال حاضر شاهد ظهور یک »روش سوم« هستیم؛ یک اقتصاد هیبریدی 

که آن را به شرح زیر توصیف می کند:

»اقتصادهای تجاری در هسته مرکزی خود با پول ارزش سازی می کنند. اقتصادهای اشتراکی 

ارزش می سازند و پول را نادیده می گیرند. وجود هر دوی این اقتصادها برای زندگی آنالین و آفالین 

حیاتی هستند. هر دو با توسعه تکنولوژی اینترنت بیشتر شکوفا می شوند. اما در بین این دو 

اقتصاد، یک اقتصاد ســوم هم وجود دارد که اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است؛ اقتصادی که 

بر اساس هر دو اقتصاد اشــتراکی و تجاری شــکل می گیرد و به ارزش هر یک از این دو اقتصاد 

می افزاید. این نوع سومـ  هیبریدـ  بر ساختار اقتصادی تحت وب مسلط خواهد شد. همچنین 

شیوه کارکرد اقتصاد اشتراکی را از اساس تغییر خواهد داد. اقتصاد هیبریدی یا می تواند یک 

موسسه مستقل تجاری باشد که از نیروی ارزش ایجادشده در اقتصاد اشتراکی استفاده می کند 

یا یک اقتصاد اشتراکی است که یک موسسه مستقل تجاری ایجاد می کند تا از اهداف اشتراکی 

خود بهتر پشــتیبانی كند. در هر صورت، اقتصاد هیبریدی دو اقتصاد ســاده تر یا خالص را با 

یکدیگر ادغام کرده و از این پیوند چیز جدیدی را تولید می کند. با این  حال، فقط در صورتی این 

1.  Thin Sharing Economy
2.  Thick Sharing Econmoy
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پیوند پایدار است که تمایز بین این دو اقتصاد همچنان پابرجا باشد.«)۳۰(

به طور خالصه؛ ظاهرا اجماع عمومی وجود دارد که هر یک از انواع اقتصاد اشــتراکی طیف 

گسترده تری از گزینه های در دسترس را برای مصرف کنندگان شان فراهم می آورند و با هدف کمک 

به سازمان دهی فعالیت های اقتصادی به اهداف بلندمدت از جمله مسائل زیست محیطی 

توجه بیشتری معطوف می كند و به ارتباطات اجتماعی بیشتر از موضوعات اقتصادی تکیه 

می کنند. با این  حال، به اعتقاد من ما شاهد »اقتصادهای هیبریدی«۱ )به قول لسیگ( جدیدی 

هستیم که در آنها، تمایز بین دو اقتصاد ـ تجاری و اشتراکی ـ به جای آنکه پابرجا باشد، به سرعت 

در حال محو شدن است. برخی اقتصادهای هیبریدی هم  شکل و شمایلی تجاری دارند، ولی در 

حوزه اشتراک پیشگام هستند، همانند شرکت ایربی ان بی یا به شیوه ای که در آن از اهرم تجارت 

استفاده می شود، اما در نهایت هدف اصلی شان اشتراک است )به عنوان  مثال، پلتفرم بانک 

زمان تایم ریپابلیک۲ که در آن به جای پول، زمان مبادله می شود(.)۳۱(

آیا اقتصاد اشتراکی یک اقتصاد هدیه محسوب می شود؟ 
جــدای از تالش های روابــط عمومی پلتفرم هایــی از قبیل اوبــر و ایربی ان بی، احتمــاال دالیل 

محکم تری باید برای این میزان از محبوبیت برای واژه »اقتصاد اشتراکی« وجود داشته باشد؛ این 

واژه برآمده از تفکر و آرمان گرایی پذیرندگان اولیه رویکردهای اقتصاد اشتراکی است و به تغییر 

جهت از یک نظام سرمایه داری بی روح و ناشناخته قرن بیستم به سمت تبادالتی اجتماعی تر 

كه بیشتر در بطن جامعه و بیشتر بازتاب کننده یک هدف مشترک باشد، اشاره می کند.

در این بخش، ســرانجام به یک نکته اساســی می پردازم؛ اجتماع در برابر تجــارت به عنوان 

تسهیل کننده مبادالت. بله، این موضوعی بود که در میان متفکران پیشین وحدت نظر به وجود 

آورد، اما ابراز آن در میان نویسندگان مختلف کامال متفاوت است. برای بوتسمن و استفانی و 

تا حدی گانسکی، نقش ارتباطات اجتماعی تا حد زیادی در ایجاد اعتماد، اعتبار یا »جامعه 

دیجیتال« خالصه  شــده که تبادالت اقتصادی را تســهیل می كرد. برای لســیگ، پیشرانه ای 

اجتماعی و غیراجتماعی دقیقا همان چیزهایی هستند که خط فاصل مابین اقتصاد اشتراکی 

1.  Hybrid Economy
2. TimeRepublik



و اقتصاد تجاری را ترسیم می کند. برای بنکلر ارتباطات اجتماعی در ایجاد یک  راه سوم، یعنی 

تولید همتا به همتا؛ تولید بر اساس مشارکت، جایگزین نشانه های اقتصادی )قیمت ها یا نظارت 

مدیریتی( می شوند. از بسیاری جهات، بنکلر و لسیگ هر دو در تفکرات خود در مورد یکپارچگی 

جنبه های اجتماعــی با تبــادالت و فعالیت های اقتصادی، مکــررا به »اقتصادهــای هدیه« که 

قرن هاست وجود داشته، اشاره می کنند. این رابطه بسیار مهمی است. میان رفتارهای نوظهور 

در اقتصاد اشتراکی مدرن که امروزه مشاهده می کنیم و آنچه در این اقتصادهای هدیه در گذشته 

مشاهده کرده ایم، شــباهت های زیادی وجود دارد. به عبارت ساده، معتقدم تغییراتی که طی 

سال های آینده در مبادالت نظام سرمایه داری شاهدشان خواهیم بود، بازتابی از ادغام مجدد 

اقتصاد هدیه در سیستمی ناکارآمد و تجاری خواهد بود. شاید اولین فعالیت های صورت گرفته 

در حوزه تبادالت هدیه مقاله مارسل  موس با عنوان »یادداشتی در باب اهدا« در سال ۱۹۲۴ بود 

که در آن وی سه اصلی را که اقتصاد هدیه بدان ها متعهد شده را مشخص می کند؛ اهدا کردن، 

پذیرفتن و مبادله به مثل کردن.)۳۲( با این  حال، درک من از اقتصاد هدیه به طور گسترده ای بر 

کتاب سال ۱۹۸۳ لوئیس  هاید، یعنی »هدیه: خالقیت و هنرمند در جهان مدرن« متکی بود. 

کتاب هاید به گونه ای نوشته شده تا بتواند تعریفی مفید و مختصر از اقتصاد هدیه ارائه دهد. 

با این  حال وی در این کتاب مقایسه متفاوت )و جالبی( با اقتصاد بازار انجام می دهد: »آثار هنری 

به طور همزمان در هر دو اقتصاد، یعنی اقتصاد بازار و اقتصاد هدیه وجود دارند. با این  حال، فقط 

یکی از این دو ضروری است، اثر هنری می تواند بدون بازار هم دوام بیاورد، اما در جایی که هدیه 

وجود ندارد، هنر نیز وجود ندارد.«)۳۳(

اولین پیوند حیاتی بین اقتصادهای هدیه و ایجاد جامعه، در اوایل این کتاب برقرار شده است: 

»در آغاز، بر خالف کاری که برای فروش یک کاال صــورت می پذیرد، عمل هدیه دادن، تمایل به 

برقراری رابطه بین طرف های درگیر را ایجاد می کند. به  عالوه، وقتی این هدایا در داخل یک گروه به 

گردش درمی آیند، در پی آن، تجارت مابین آنها یک  رشته روابط به هم پیوسته  بر جای می گذارد 

و یک نوع وابستگی غیرمتمرکز پدیدار می شود.«)۳۴(

هاید مجموعه این روابط ایجادشــده را با مبادالت کامال تجاری مقایســه می کند )پاراگراف 

ذیل، یکی از انبوه نوشته هایی است که به شکل گیری کتاب ریمیکس لسیگ کمک شایانی 

كرده است(. تفاوت اساسی بین تبادل هدیه و کاال، آن پیوند عاطفی است که در اثر تبادل هدیه 
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مابین افراد ایجاد می شود، در حالی  که فروش یک کاال لزوما به برقراری رابطه منجر نمی شود. 

من به یک فروشگاه ابزار وارد می شوم، پول یک تیغه اره آهن بر را به فروشنده می پردازم و سپس 

از فروشگاه خارج می شوم. شاید هیچ وقت دوباره او را نبینم. عدم برقراری ارتباط در واقع یکی از 

مزیت ها در مبادله کاالهاست. نمی خواهیم کسی مزاحم ما شود. اگر فروشنده مدام بخواهد در 

مورد خانواده با من بحث کند، از جای دیگری خرید می کنم. من فقط یک تیغه اره نیاز دارم.)۳۵(

در نتیجه، تصویر آن اقتصاد هدیه ای که هاید ارائه می دهد، بسیار وابسته به خلق یک جامعه 

است. در واقع، بخشی از نوشته های کتاب شامل ماهیت وجودی هدیه است که اشاره می کند 

ارزش مالکیت یا ارزش مصرفی تا حد زیادی به یکدیگر ارتباط ندارند و هدف واقعی هر تبادل یا 

انتقال اشیا در واقع افزایش انسجام اجتماعی است.

درک کامــل ایــن جنبــه از اقتصادهــای هدیــه بنکلــر را واداشــت تا میــان آنهــا و ایــده تولید 

همتا به همتای خود تمایز قائل شود. او این گونه توضیح می دهد که »به دلیل اینکه در ادبیات 

بسیار گسترش یافته هدیه... به شدت روی تولید و بازتولید روابط اجتماعی از طریق مبادله و 

گردش اشیا تمرکز شده است، در استفاده از اصطالح تبادالت هدیه مردد هستم. به زودی روشن 

می کنم که روی صحبتم با تولید اشیا و اقدامات یا خدماتی اســت که از طریق مکانیسم های 

غیربازاری اشتراک اجتماعی ارزش گذاری مادی می شوند.«)۳6(

دومین جنبه مهم اقتصاد هدیه این است که توقعی برای عمل متقابل دوجانبه در آن وجود 

نــدارد. اقتصاد پایاپای، اقتصاد هدیه محســوب نمی شــود. با اســتفاده از نمونه های مختلف 

از جمله مبادالت ســنتی در ماســیم در جزایر دریای جنــوب )حلقه کــوال( و قصه های عامیانه 

اسکاتلندی، هاید توضیح می دهد که چگونه »حلقه های« هدیه، جریان پایداری از ارزش های 

اجتماعی را میان افراد ایجاد می کنند و در عین  حال از ماهیت تجاری و انتظاراتی که از مبادالت 

دوجانبه هدیه ناشی می شود، اجتناب می كنند.)۳۷(

این جریان اشیای هدیه از فردی به فرد دیگر منجر به چه چیزی خواهد شد؟ هاید می گوید که 

حلقه های هدیه موجب »گسترش عمل بخشیدن« می شود. به  عبارت  دیگر، از آنجا که مبادله 

هدیه در ایجاد جریان »ارزش اجتماعی« کمک می کند، بدیهی اســت که نگه  داشــتن هدیه 

فایده ای دربر نخواهد داشــت. در عوض هدیه ای که »به نفر بعدی دست به دســت می شود« 

سودمند خواهد بود. هاید می گوید: »اکنون  که کارکرد حلقه را درک کردیم، می توانیم آنچه را که 



در ابتدا پارادوکس مبادالت هدیه به نظر می رسید، درک كنيم؛ وقتی  هدیه مورد استفاده قرار 

می گیرد، همه آن مصرف نمی شود. درست بر خالف آن، در واقع، هدیه ای که مورد استفاده قرار 

نمی گیرد از دست خواهد رفت، در حالی  که آن هدیه ای که دست به دست می شود، فراوان و وافر 

باقی می ماند.« این مشاهده در واقع تضاد میان اقتصاد هدیه و اقتصاد بازار را نشان می دهد، 

همچنان که هاید اشاره می کند؛ »تفاوت در آنچه ما آن را بردار افزایش می نامیم، نهفته است؛ 

در مبادالت هدیه، این افزایش ادامه پیدا کرده و شی ء مورد نظر را دنبال می کند، در حالی  که در 

مبادله کاال در پشت سر به عنوان سود می ماند.« هاید همچنین اشاره می کند که خصیصه های 

اقتصادهای هدیه منتهی به فرهنگی می شود که بیشتر مطابق با زندگی پایدار و مسئول در برابر 

محیط زیست است: »انبوه و فراوانی جنگل ها در واقع در نتیجه نوع رفتار انسان ها با غنا و وفور 

جنگل ها به عنوان یک هدیه است.«)۳۸(

در یک اقتصاد هدیه، ممکن است بدهی وجود داشته باشد، اما هیچ حس روشنی از میزان 

بدهی وجود ندارد. به عالوه، مشــاهدات بنکلر در »اشتراک دوستانه« نشان می دهد که: »در 

بسیاری از فرهنگ ها، سخاوت و دست و دلبازی به عنوان وظیفه ای که باید ادا شود، در نظر گرفته 

می شود، اما لزوما نیازی به این نیست که مقدار دقیق ارزش واگذارشده یا ماهیت دقیق بدهی 

که باید ادا شود یا زمان بازپرداخت آن، تعیین شود. هر اقدامی که توسط هر یک از اعضا در این 

اتمسفر حسن نیت یا به دلیل عضویت در گروه رخ دهد، فرد می تواند خود را به عنوان بخشی از 

جریان مشخص این وابستگی ها یا مزایا در عوض رفتار مشارکتی مداوم ببیند. این جریان ممکن 

است ارتباط مداوم بین دو نفر، اشتراک گذاری در میان اعضای یک گروه کوچک مانند خانواده 

یا مجموعه دوستان باشد یا در سطح وسیع تری، جریانی از سخاوت در میان بیگانه ها باشد که 

یک جامعه نجیب را می سازند.«)۳۹(

به  عبارت  دیگر، در یک اقتصاد هدیه، گرچه ممکن است کسی بدهکار باشد، ولی این بدهی 

ارزش خاصی ندارد و حتی در برخی موارد انتظار نمی رود کــه این بدهی به صاحبش بازگردد. 

همچنین نهایت عمل متقابل در اقتصاد هدیه در برخی مواقع امکان بازپرداخت هدیه از طرف 

افراد جامعه را اجازه می دهد؛ این »هدیه« درست همانند بررسی و رتبه دهی کاربران در سایتی 

مانند آمازون یا یک بازار همتا به همتا همانند ایربی ان بی است که از طرف آنها اهدا می شود.

در نهایت، کشمکش ایجادشده به خاطر رواج موازی اقتصادهای هدیه و اقتصادهای بازار که 
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هاید آن را مورد تاکید قرار می دهد، به نظر نوعی پیشگویی عجیب از »مبحث هدف در مقابل 

سود« در آغاز این فصل است. باز هم، به نقل از هاید:

»در قرن حاضر تقابل های مثبت و منفی به بحثی فی مابین »سرمایه دار« و »کمونیست«، 

»فردگرا« و »سوسیالیست« تبدیل  شده است؛ اما این ستیز بسیار قدیمی تر از آن است، چراکه 

یک تضاد اساسی بین جزء و کل و بین فرد و جمع وجود دارد. در هر عصری باید تعادل میان این 

دو را پیدا کرد و در هر عصری سلطه یکی از آنها ظهور آن  یکی را در پی خواهد داشت. از آنجا که از 

یک  سو، هیچ راهی برای اثبات هویت در برابر اکثریت و هیچ فرصتی برای کسب منافع شخصی 

وجود ندارد، بنابراین از مزایای جامعه بازار که به خوبی هم در موردش آگاهی ایجاد شده است 

ـ آزادی های مختص آن، نوآوری مختص آن و تنوع منحصربه فرد و اساســی آن و غیرهـ  محروم 

می شویم. اما از سوی دیگر، در موضوع قوانین منحصربه فرد بازار و به ویژه آنجا که منافع و مزایا 

با تغییر ماهیت اموال هدیه به کاال به وجود می آیند، ثمرات مبادله هدیه از دست خواهند رفت. 

در این نقطه تجارت موجب چندپارگی جامعه و ســرکوب نشــاط، باروری و عواطف اجتماعی 

می شود.«)۴۰(

اقتصاد اشتراکی گستره بین بازار تا هدیه را متصل می کند
هاید مثال های موجود در کتاب خود را عموما از مطالعات انسان شناختی اقتصادهای کوچک 

می گیرد. او متذکر می شود که »......نه به خاطر اینکه هدیه شکل ابتدایی یا اولیه از اموال است 

ـ که نیستـ  بلکه به این دلیل که مبادله هدیه به اقتصاد گروه های کوچک، خانواده های بزرگ، 

روســتاهای کوچک، جوامع صمیمی و متحد و البته قبایــل دارای پیوندهــای برادرانه متمایل 

است.«)۴۱(

اقتصاد اشــتراکی امروزی، رفتارها و اشــکال مبادالتی را که در میان این »جوامع صمیمی و 

متحد« رایج بوده به یک جامعه دیجیتالی منعطف گســترده تر که از همتایان نیمه ناشــناس 

تشکیل  شده ، گسترش می دهد. در پاسخ به این سوال که آیا باید منتظر یکپارچگی طبیعی در 

مشوق های »هدیه« و رویه های اقتصاد اشتراکی که مشخصه اقتصادهای این جوامع کوچک تر 

هستند، باشیم یا نه، به این نتیجه رسیدم که بهتر است فعالیت های اقتصادی جدید را به عنوان 

یک موجودیت در طیفی میان اقتصاد هدیه و اقتصاد بازار ببینیم که برخی موارد در انتهای دو 



سر این طیف قرار داشته و در مواقعی نیز در میانه بوده اســت. اجازه بدهید این نکته را با ارائه 

چند مثال تشریح کنم.

اقامت: کوچ سرفینگ1، ایربی ان بی، وان فاین استی 2
در میان اکثر پلتفرم های برجسته و پراستفاده همتا به همتا، پلتفرم های اقامت کوتاه مدت؛ 

کیفیت و چگونگی مسافرت داخلی و خارجی را دگرگون ساخته است. در انتهای طیف اقتصاد 

هدیه، کوچ سرفینگ قرار دارد؛ پلتفرمی که بسیاری از مردم آن را به عنوان پلتفرم اقتصاد اشتراکی 

اصلی می شناســند. وقتی وارد سایت کوچ ســرفینگ می شــوید، تایید هویت می شوید و یک 

حساب کاربری دریافت می کنید. به عنوان یکی از اعضا، می توانید روی کاناپه سایر اعضا جای 

خواب بگیرید. اگر آنها احیانا به شــهر شما مســافرت کنند یا نیازمند محلی برای استراحت 

باشند، می توانید به آنها اجازه دهید که روی کاناپه شما بخوابند. هیچ پولی مبادله نشده و هیچ 

سیستم رسمی نيز جهت ردیابی خدماتی که ارائه داده یا دریافت كرده اید، وجود ندارد. در واقع، 

ممکن است یکی از اعضا هر هفته میزبان باشد، اما هرگز از مبل سایر اعضا استفاده نکند یا 

برعکس. در گذشته ممکن است با یکی از دوستان قدیمی خود تماس گرفته باشید تا هنگام 

بازدید از شهری که وی در آن اقامت دارد، روی مبل یا کاناپه اش بخوابید. کوچ سرفینگ به شما 

همین امکان را می دهد، اما با یک تفاوت؛ »دوســت قدیمی« شــما ممکن است کامال غریبه 

باشد. پس، این پلتفرم طراحی  شده تا بین شما و همتایان در سراسر جهان ارتباط برقرار کند و 

این مزیت افزوده را دارد که به شما اطمینان می دهد که این افراد واقعا همان هایی هستند که ادعا 

می کنند و نه کسی که ممکن است به شما آسیب برساند. آن چیزی که این را از کوچ سرفینگ 

غیررسمی دوران پیشین جدا می کند، وابســتگی این پلتفرم به تکنولوژی های تحت شبکه و 

امکان اعتماد به افراد به جای ارتباطات گذشته، از طریق پلتفرم است. 

من به طور مفصــل با جنیفر بیــالک، مدیرعامل کاریزماتیک کوچ ســرفینگ، در جشــنواره 

وی شیر سال ۲۰۱۵ گفت وگو کردم. بیالک به عنوان یک متخصص اجرایی کهنه کار وب و یک 

معلم کهنه کار یوگا و مدیتیشن، کوچ سرفینگ را به عنوان یک پلتفرم اقامتی نمی شناسد؛ بلکه 

1.  CouchSurfing
2.  OneFineStay
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آن را به عنوان یک شبکه اجتماعی می بیند. بیالک اشــاره می کند که »اگر از مردم بپرسید که 

چرا از کوچ سرفینگ اســتفاده می کنند، خواهند گفت که به خاطر دیدار با افراد جدید یا پیدا 

کردن دوستان جدید و در درجه دوم به طور کلی برای پیدا کردن جایی برای اقامت. شبکه در واقع 

ابزاری است برای برقراری ارتباط اجتماعی، چه مسافر باشید و چه دیوانه سفر، از این عبارت که، 

من می خواهم دوچرخه سواری کنم، یا من به تنهایی مسافرت می کنم و می خواهم با کسی به 

پیاده روی بروم و یا هر چیز دیگری گرفته، تا می خواهم در خانه فرد دیگری اقامت کنم. این طیفی 

است از موارد استفاده از کوچ سرفینگ.«

به  عبارت  دیگر، ميهمان نوازی و تمایل به ارتباط با دیگران در واقع نیروی محرکه کوچ سرفینگ 

اســت. اعضایی هســتند که در واقع هرگز در کنار هیچ عضو دیگری قرار نگرفته اند، اما به طور 

گسترده میزبانی کرده اند. به همین ترتیب، اعضایی نیز وجود دارند که هرگز میزبانی نکرده اند، اما 

اغلب مهمان هستند. عمل میزبانی یا ميهمان شدن منجر به هیچ گونه عمل متقابلی نمی شود، 

اما مجرایی اســت برای مبادله ارزش های اجتماعی. بســیاری از اعضا وقتی به شــهر جدیدی 

می رسند، در واقع هیچ نیازی برای پیدا کردن محل اقامت ندارند و تنها برای پیدا کردن یک گروه 

خاص به کوچ سرفینگ می پیوندند. هنگام نوشتن این کتاب، کوچ سرفینگ نزدیک ترین مثال 

به اقتصاد هدیه خالصی است که در اقتصاد اشتراکی مدرن با آن مواجه شده ام. کوچ سرفینگ 

که با سرمایه گذاری خطرپذیر حمایت می شود، یکی از اعضای هیات مدیره اش را با ایربی ان بی 

سهیم شده است؛ جول  کاتلر، کهنه کار صنعت مسافرت. در حالی  که میزبان کوچ سرفینگ 

انگیزه های اجتماعی دارد، میزبان های ایربی ان بی معموال به این دلیل به پلتفرم می پیوندند که 

امیدوارند فضایی که در اختیارشان وجود دارد را در ازای دریافت مبلغی اجاره دهند. به همین 

ترتیب، ميهمانان نیز اغلب به این دلیل که به دنبال اقامتگاه های بزرگ تر، واقع در مکانی بهتر، 

مانوس تر با طبیعت یا مقرون به صرفه تر از هتل ها هستند، عضو این پلتفرم ها می شوند.

با این  حال، منظور این نیست که ایربی ان بی به طور خالص بازارگراست و قطعا در ایربی ان بی 

هم جنبه هایــی از اقتصاد هدیــه وجــود دارد. حتی اگر پــول هم مبادله شــود، تعداد زیــادی از 

میزبانان باز هم از جهاتی فضای شخصی خود را به عنوان هدیه به فرد دیگری می دهند. اقامت 

در ایربی ان بی توام با صمیمیت است. این را می توان از عکس های خانوادگی، سمبل هایی که از 

سفر به کشورهای دیگر جمع آوری  شده یا صنایع دستی ساخته شده از پارچه های لنین و حوله ای 



و ادویه جات در آشپزخانه دید. فضا از شکل شخصی خود به چیزی مابین شخصی و عمومی 

تبدیل می شــود. همان طور که هاید اشــاره می کند؛ »آن روشــی که ما با چیزی رفتار می کنیم، 

می تواند ماهیتش را تغییر دهد.«)۴۲(

عالوه بر این، از منظر هدیه ای مبــادالت ایربی ان بی، رفتارمان نیز مــورد تغییر قرار می گیرد. 

میزبان ها اغلب در تالش برای انتقــال حس رضایت به ميهمانان خود از طریــق ارائه خدمات 

اضافی بی شمار )از قبیل یک لیوان نوشیدنی به  محض ورود، گردش در محله یا بلیت رایگان در 

باشگاه ورزشی( هستند و ميهمانان نیز اغلب پا را فراتر می گذارند )آوردن هدیه از کشور خود یا 

شام دادن به میزبان(. در هتل، شما حتی بدون اینکه یک  لحظه فکر کنید حوله را روی زمین پرت 

می کنید، اما در ایربی ان بی خیر. بسیاری از ميهمانان در مورد اینکه چگونه ساعت ها صرف تمیز 

کردن آپارتمان میزبان قبل از ترک آن شده، با من صحبت کرده اند.

رتبه دهی و یادداشت نظرات روی پلتفرم نیز تا اندازه ای یک نوع »هدیه« محسوب می شود. 

بررسی های مثبت به نفع میزبانان در واقع در حکم حمایت از میزبان برای ایجاد کسب وکار وی 

در آینده است و بررسی های مثبت به نفع ميهمانان، به مسافران در تامین آسان تر اقامتگاه های 

امن تر در آینده یاری می رساند. همان طور که بحث شد، به عقیده هاید اینها همه هدیه محسوب 

می شوند. در انتهای طیف اقتصاد، بازار وان فاین استی قرار دارد؛ پلتفرمی واقع در بریتانیا که 

هتل های زنجیره ای حیات۱ در شمار سرمایه گذاران آن به چشم می خورد و امکان اجاره خانه های 

لوکس، قایق های بادبانی لوکس و ویال جهت گذران تعطیالت را فراهم می سازد. وقتی با موسس 

آن اون فرنک در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ صحبت کردم، ایربی ان بی را به عنوان رقیب مستقیم خود 

نمی دانست. در عوض، وان فاین استی را به عنوان رقیب هتل های لوکسی همچون ریتزکارلتون 

می دید. اگر کمی کنکاش عمیق تری در این سرویس صورت گیرد، این تمایز معنادار می شود. این 

پلتفرم تضمین می کند که ميهمانان ثروتمند وان فاین استی از تمامی امکاناتی که از یک هتل 

مجلل انتظار می رود، از جمله نظافت، حوله و ملحفه های تمیز )به صورت روزانه در صورت نیاز( 

خدمات پذیرایی از مهمان ۲۴ساعته در طول هفت روز هفته بهره مند خواهند شد. به  عبارت 

 دیگر، گرچه ممکن است فضای مورد نیاز از سوی جمع تامین شود، با این  حال مهمان نوازی نه 

از طرف مالکان؛ بلکه از طرف خود پلتفرم صورت می گیرد.

1.  Hyatt
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تامین مالی؛ کیک استارتر1، کیوا2، فاندینگ سرکل، انجل لیست3
در موضوع تامین مالی همتا به همتا، نمونه های دیگری را در امتداد طیف هدیه ـ بازار می بینیم. 

برای مثال، پلتفرم برجسته سرمایه گذاری جمعی کیک استارتر، امکان سرمایه گذاری در طیف 

گسترده ای از پروژه ها، توسعه یک فیلم یا یک نمایش جدید و توسعه یک برنامه یا یک محصول 

جدید را بــرای افراد فراهم می کنــد. روش کار یک زنجیره معمول ســرمایه گذاری در این پلتفرم 

این گونه است؛ نخست، کارآفرینان خالق با هدف جذب سرمایه پروژه خود را راه اندازی می کنند. 

دوم، افراد حاضر در پلتفرم که به این پروژه عالقه مندند به  اندازه توان خود کمک مالی می کنند. 

غالبا، کارآفرین برای سطوح مختلف مشــارکت، پاداش های مختلفی را در نظر می گیرد. آنگاه  

که هدف تامین مالی برآورده شــد، کارآفرین خالق پــول آنها را دریافت می کند. بین ســال های 

۲۰۰۹ و ۲۰۱۵، نزدیک به ۹ میلیون نفر چیزی نزدیک به دو میلیارد دالر در صدها هزار پروژه در 

کیک استارتر گرو گذاشتند و در نتیجه این واژه به فرهنگ لغات فرهنگ  عامه وارد شد. هر روز، 

صدها نفر تصمیم می گیرند که پروژه های خود را »کیک استارت« کنند.

کیک استارتر چه چیز جالبی برای ســرمایه گذاران دارد؟ بخشی از آن شــادی خالص دیدن 

تامین کمک های مالی مورد نیاز برای به اجرا درآوردن یک ایده جالب اســت. بخشی از آن  هم 

مربوط به دسترسی زودهنگام به موارد جالب جدید و بکر است. با این  حال، حتی اگر پروژه با 

انگیزه های سرمایه گذاری تجاری باشد، سرمایه گذاری در کیک استارتر هیچ سهام مالکیتی به 

شما نمی دهد. من در این مورد با بنیان گذار و مدیرعامل کیک استارتر، ینسی  استریکلر، در بهار 

ســال ۲۰۱۴ گفت وگو کردم و در آن زمان او اظهار داشت که به  هیچ وجه قصد واردکردن پلتفرم 

را به قلمرو »سرمایه در ازای ســهام« ندارد. ولی عمال، در اواخر سال ۲۰۱۵، ضمن تایید مجدد 

مواضع قبلی خود به یک شرکت انتفاعی تبدیل شد و بازتعریف جدیدی از تعهد دیرینه خود 

برای حمایت از هنر و فرهنگ و تفاسیرش از ارزش ها و تعهداتی که دنبال می کند، ارائه کرد.)۴۳(

اگر نگاهی به ترکیب پروژه هایی که در کیک استارتر تامین مالی شده، بیفکنیم، انگیزه برخی 

»هدایا« روشــن تر می شــوند. درصد باالیی از پروژه های کیک اســتارتر همان هایی هستند که 

1.  Kickstarter
2.  Kiva
3.  AngelList



به طور سنتی به وسیله  یک موسسه یا یک کسب وکار ثروتمند محلی که به دنبال حمایت از هنر 

بوده، یا از طریق یک کمپین پیاده روی به منظور مشارکت در عمل خیرخواهانه یا توسط گروهی 

از دوستان تامین مالی شده اند. برایان  میس، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت رقیب کیک استارتر 

یعنی راکت هاب در سال ۲۰۱۳ به من گفت که سرمایه گذاری جمعی، رویدادی اجتماعی است و 

یک پروژه موفق پروژه ای است که درست همانند انتخاب مهمانان، برای میزبانی از یک مهمانی 

خوب است. در نتیجه، از بسیاری جهات، روان شناسی پروژه های تامین مالی در کیک استارتر 

بیشتر اجتماعی است تا تجاری. بیشتر شبیه اقتصاد هدیه است تا اقتصاد بازار، با هنجارهای 

مرتبط با بخشندگی انسان دوستانه.

روی پلتفرم تامین مالی خرد کیوا، هدیه مشــوق اصلی برای تامین کنندگان مالی آن است. 

کیوا که توســط جســیکا جکلی و مت  فالنری در ســال ۲۰۰۴ تاسیس شــد، ارتباط بین افرادی 

که منابع مالی دارند و افرادی که کسب وکارشــان نیازمند وام بوده را برقرار می کند. با این  حال، 

تامین کنندگان مالی تا حد زیادی از کشورهای ثروتمند هستند، در حالی  که دریافت کنندگان 

وام اغلب از کشورهای کمتر ثروتمند هستند. مقادیر وام درخواستی نیز به طور معمول کم است 

)برای یک کســب وکار(ـ  از چند صد دالر تا چند هزار دالرـ  و مبالغ ایــن وام ها به طور معمول، با 

جمع آوری مشارکت های کوچک از طرف چندین وام دهنده تامین می شوند.

با توجه به این ارقــام، وام به کیوا یک ســرمایه گذاری عالی محســوب می شــود. هرچند نرخ 

بازپرداخــت بســیار باالســت. در اغلــب مــوارد نیــز موسســات مســتقل اعتبــاری خوش نام، 

گروه های اجتماعی )و اغلب وام دهندگان خرد تجاری( وجود دارند کــه پروژه های کیوا را قبل از 

فهرست شدن بررسی می کنند. عالوه بر این، پروژه های کیوا برای جذب منابع مالی مشابه نیز 

رقابت می کنند. بنابراین عنصر اقتصاد بازار در این مورد به وضوح دیده می شود، اما وام دهندگان 

نیز با انگیــزه مرتبط شــدن به زندگــی دریافت کننــدگان، منابع مالی خــود را می بخشــند؛ این 

انگیزه در شــرح و توصیفاتی که وام گیرندگان بالقوه برای معرفی پروژه در ســایت می نویسند، 

به  روشنی هویداست که مملو از داســتان های شخصی است و کمتر به جنبه های مالی اشاره 

 شده است. بنابراین موقعیت کیوا در اقتصاد اشتراکی روی زنجیره جایی است مابین اقتصاد 

بازار و اقتصاد هدیه. فاندینگ سرکل، همانند کیوا، یک پلتفرم وام دهی همتا به همتاست که 

وام هایی را که از طریق ادغام کمک های کوچک از وام دهندگان متعدد تامین  شده )اغلب صدها 
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وام دهنده(، به دریافت کنندگان وام )عمدتا کسب وکارهای کوچک( ارائه می دهد. روی پلتفرم 

اصلی فاندینگ سرکل واقع در بریتانیا، تامین کنندگان مالی ـ با چند پوند یا چند پروژه هزار پوندـ  

پروژه های مورد نظر خود را حمایت می کنند و در قبال وام هایی که داده اند، بهره دریافت می کنند 

که به طور معمول به طرز قابل  توجهی بیشتر از سود یک حساب پس انداز است. آن دسته از 

کارآفرینانی که وام می گیرند، باید آن را در موعد مقرر بازپرداخت كنند، اما بر خالف کیوا، تعدادی 

از افراد هم هستند )در صورت وجود( که داستان های شخصی خود را به جای جزئیات مالی در 

اسناد دریافت وام قرار می دهند. اگرچه این نوع از پلتفرم ها با وام دادن، واسطه گران مورد اعتماد 

سنتی را حذف می کنند )به عنوان  مثال، بانک ها و کارگزاران وام مسکن(، اما با این  حال همچنان 

اقتصاد بازار محسوب می شوند. شاید معدودی از وام دهندگان برای حمایت از کسب وکارهای 

محلی شان خوشحال باشند، اما مشارکت شان را به چشم سرمایه گذاری می بینند؛ نه هدیه 

و از این  رو عملکرد پلتفرم را از طریق این لنز ارزیابی می کنند. در نهایت، در جهت مخالف این 

طیف، پلتفرم های سرمایه گذاری سهام جمعی همانند انجل لیست قرار دارند که ارتباط بین 

استارت آپ ها و سرمایه گذارانی که در شرکت های نوپا سرمایه گذاری كرده اند را برقرار می کنند. 

گفتنی اســت تامین کنندگان مالی در ازای ســرمایه گذاری خود از ســهام برخوردار می شــوند. 

انجل لیست و سایر پلتفرم های همتا به همتا تقریبا همیشــه در خدمت اقتصاد خالص بازار 

هستند و تامین منابع مالی که به صورت سنتی توسط سرمایه گذاری خطرپذیر )VC( صورت 

می پذیرفت، حال در بستر آنالین فراهم می شود و فعالیت های تامین مالی با استفاده از ایده های 

برگرفته از سرمایه گذاری خصوصی به انجام می رسند و احتماال قادر خواهند بود تا مجموعه 

افرادی که عالقه مند به مشارکت هستند را افزایش دهند. گاهی اوقات ممکن است برای حمایت 

از یک کسب وکار در یک حوزه یا یک بخش خاص انگیزه وجود داشته باشد، اما این هیچ تفاوتی 

با آنچه در VC سنتی اتفاق می افتد، ندارد.

پلتفرم های خدماتی؛ تریداسکول1، تایمزفری2، تسک ربیت، هندی 
آخرین مجموعه از نمونه های پلتفرم های همتا به همتا را که در اینجا مورد بحث قرار می دهم، 

1.  Trade School
2.  TimesFree



به طور خالص متمرکز بر خدمات و به ویژه افزایش بهره مندی از دانش، مهارت و استعدادها با 

بهره گیری از اوقات فراغت مشارکت کنندگان است. پلتفرم هایی همانند تریداسکول با هدف 

آموزش همتا به همتا و بــازار پایاپای اورگــودز۱ که هر دو توســط کارولین  ووالرد و جــن  آبرامز برای 

ایجاد جامعه ای از هنرمندان و سایر حرفه های خالق در بروکلین آغاز به کار کردند، مثال خوبی 

از پلتفرم هایی هستند که بیشتر نوعی اقتصاد هدیه محسوب می شــوند تا اقتصاد بازار. در 

تریداسکول، »معلمان« حاضر در پلتفرم دانش و مهارت خود را یا در ازای دانش و مهارت دیگران 

یا در ازای کاالهای مادی و نه در ازای پول به اشتراک می گذارند.)۴۴( به عنوان  مثال، ممکن است 

جلسه تدریس خصوصی ریاضی را با یکی از مرغوب ترین ست های چوب اسکی در محدوده 

قیمتی خدمات خود معاوضه كنید. ممکن است فرد دیگری در ازای کالس پخت وپز فرانسوی، 

جلسه آموزش بدن سازی ارائه دهد. به طور خالصه، در تریداســکول، دانش و مهارت ها بدون 

پول معاوضه می شوند. برداشت لسیگ از اقتصاد اشتراکی، همان طور که در این فصل مورد 

بحث قرار گرفت، با انگیزه های تریداسکول و اورگودز بیشترین تطابق را دارد. در مکالمه ای که 

در سال ۲۰۱۴ با ووالرد داشتم، به من توضیح داد که چرا نمی توان ارزش یک اثر هنری را با پول 

سنتی به درستی اندازه گیری کرد. برخی آثار هنری قیمت گزافی دارند و بسیاری از آثار هنری را 

ابدا نمی توان با پول معاوضه كرد. با توجه به اینکه قیمت گذاری روی هنر از برقراری تعادل بین 

عرضه و تقاضا ناشی می شود و نمی تواند به تخصیص مناسب پول برای هنرمندان منجر شود، 

در نتیجه، شیوه های جایگزین مبادله )آنهایی که شامل پول نیستند( به منظور دریافت خدمات 

اساسی از جمله مراقبت از کودکان و آموزش و پرورش برای این جوامع امری ضروری است.

تایمز فری؛ اپلیکیشن همکاری مشارکتی نگهداری از کودکان نیز که همانند تریداسکول، 

توسط فرانسیس  جرویس، دانشجوی دکترای دانشگاه نیویورک آغاز به کار کرد، معرف اقتصاد 

هدیه به همراه برخی عناصر اقتصاد بازار است. گروه ها، همکاری های مشارکتی را با استفاده 

از واحد پول مجازی راه انــدازی می کنند؛ به هر شــرکت کننده یک توکن داده می شــود؛ یکی با 

نگهداری از کودکان توکن دریافت می کند و آن  یکی با به خدمت گرفتن پرستاران توکن های خود 

را مصرف می کند. در مقابل، بازارهای کار همانند تسک ربیت و هندی، در صورت وجود، ابعاد 

1.  OurGoods
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کمی از اقتصاد هدیه را در خود دارند. در تسک ربیت، تامین کنندگان آتی )به نام تسکر۱( توسط 

مشتریان در نرخ های ساعتی که توسط خود تسکرها تعیین می شوند، به کار گرفته می شوند و 

می توانند فیلترهایی را برای حصول اطمینان اعمال كنند تا شغل هایی را که پیدا می کنند، منطبق 

بر اولویت هایی مانند حداقل نرخ ساعتی مدنظرشان یا زمان های در دسترس باشد. بنابراین 

تسک ربیت، یک بازار همتایابی برای تطبیق خدمات نیروی کار بین افراد است. ممکن است 

با تسکر خود دوست شوید، در حالت مشابه ممکن است با صندوقدار فروشگاه مواد غذایی 

محلی خود هم دوست شوید.

اقتصاد اشتراکی و همبستگی های انسانی 
بخش های متعدد دیگری نیز وجــود دارند کــه در آن می توان پلتفرم هایی کــه در طیف بازار 

تا هدیه قرار می گیرند را شناســایی کرد. یوردل۲ و لیســتیا۳ پلتفرم هایی برای تبادل دارایی های 

اختصاصی )با استفاده از ارزهای مجازی( هستند و هنگام خرید می توانند جایگزین مناسبی 

بــرای خرده فروشــی ها باشــند و حد وســط جالبــی از موضوعات شــرح داده شــده میــان طیف 

اقتصادهای بازار و هدیه هستند؛ رنت دران اوی و استایل لند در ابتدای طیف بازار و معاوضه های 

متعدد پوشــاک در ابتدای طیف هدیه هســتند. اوبر تا حد بســیار زیادی اقتصاد بازار است، 

گت اروند هم همین طور )اگرچه نگرانی های زیســت محیطی ممکن اســت افــراد را وادارد تا از 

اینها به عنــوان جایگزین هایی بــرای مالکیت خودرو اســتفاده کنند(؛ بالبــالکار و لیفت برخی 

از مشــخصه های اقتصاد هدیه را در خود دارند و همین طور بندوگن۴؛ پلتفرمی برای اشــتراک 

تاکســی های زرد در نیویورک و هچ۵؛ یک شــبکه اشــتراک ماشــین که در ســال ۲۰۱۵ به وسیله 

 لیفت خریداری شــد. ناتالی  فاســتر، بنیان گذار )وقت( پلتفرم اقدام جمعی اقتصاد اشتراکی

 Peers.org، بــه نقل از یکی از اعضای این شــركت به نام جاســتین، یک راننده هم ســفری در 

لس آنجلس که تجربه سواری اشتراکی خود را یک نیروی مثبت در زندگی خود می داند، می گوید: 

»اغلب اوقات از دایره هایی که دور خود کشیده ایم، بیرون نمی رویم، به همین دلیل گاهی اوقات، 

1.  Taskers
2.  Yerdle
3.  Listia
4.  Bandwagon
5.  Hitch



خودمان را از تعامل با افراد جدید کنار می کشیم. هم سفری امکان تعامل با افرادی را که هرگز 

شانس مالقات با آنها را نداشته ام، برای من فراهم کرده است.«)۴۵(

به  این  ترتیب، اقتصــاد اشــتراکی نه فقط در صنعــت مربوط به خــود، خدمــات و مدل های 

کسب وکار تنوع زیادی دارد، بلکه روی طیفی از بازار تا هدیه هم متنوع است. اقتصاد اشتراکی 

نه در قلمرو انحصاری بخشندگان نوع دوست قرار می گیرد؛ نه در حوزه سرمایه داران مصمم.

البته، این تنوع می تواند محبوبیت اقتصاد اشتراکی و توانایی های آینده آن را هم توضیح دهد. 

اقتصاد اشتراکی، اگرچه از لحاظ سیاسی بی طرف نیست، اما با این  وجود در حال ایجاد یک 

مدل اقتصادی جدید است ـ یک حد وسط جالب بین سرمایه داری و سوسیالیسم ـ که همچنین 

به نظر می رسد خود را وقف برآوردن خواســته ها و نیازهای افرادی کرده که در دو سر طیف های 

اقتصادی و سیاسی قرار گرفته اند. از همه مهم تر، اقتصاد اشتراکی به عنوان یک الگوی اقتصادی 

در حال  توسعه مطرح است که به نظر می رسد برای برآوردن خواسته ها و نیازهای افرادی که روی 

هیچ یک از نقاط این طیف قرار ندارند هم سودمند است. در سال ۲۰۱۳، من به گروه تازه تاسیس 

در دانشگاه نیویورک با عنوان پروژه پیشرفت بشر )PACH( که توسط استادان دانشگاه نیویورک، 

نیوب وی، کارول گیلیگان و پدروگوئرا تاسیس  شده بود، پیوستم. PACH به منظور درک بهتر این 

سوال که »ریشه بحران های ارتباطاتی ما چیست و چه وظیفه ای در قبال ایجاد جهانی عادالنه 

و انسانی پیش روی ما قرار گرفته است؟« تشکیل شد.)۴6( به نظر می رسد بخشی از مشکالت 

جهان، از خشونت گرفته تا نتایج آموزشی، ناشی از سطح ناکافی ارتباطات انسانی باشد. من 

به PACH پیوســتم تا پی ببرم که آیا تکنولوژی های دیجیتال تاکنون بخشــی از راه حل بوده اند 

یا بخشی از مشــکل. قرار گرفتن مداوم من در معرض اقتصاد اشتراکی باعث شده تا تعجب 

کنم که آیا ما در حال تغییر یک روایت در حال حاضر آشنا در مورد اثرات تنها شدن انسان ها 

توسط تکنولوژی های دیجیتال هستیم؟ شری ترکل، جامعه شناس MIT و دانشمند پیشرو در 

این حوزه، در کتاب ۲۰۱۱ خود با عنوان »تنها با هم« توضیح می دهد که »ارتباطات دیجیتال و 

ربات های قابل معاشرت ممکن است توهم مصاحبت بدون نیاز به دوستی را به وجود بیاورد. 

زندگی شبکه ای ما اجازه می دهد تا خود را از یکدیگر مخفی کنیم؛ حتی اگر از طريق روش های 

دیجیتالی مرتبط باشیم.«)۴۷(

با این  حال، این  یک حکایت آشناست. در سال ۱۹۵۳، رابرت نیسبت با اظهار تاسف و اینکه 
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مطمئن نیست که این موضوع به خاطر این باشــد که »حضور ماشین ها و در نتیجه انضباط 

آهنین ماحصل آن که بحث داغ این روزهاست، شــرایط زوال شخصیت و ازخودبیگانگی در 

فرهنگ توده ای مدرن را ایجاد می کنند، واقعیت ساده این اســت که حس امروزی اضطراب و 

ناامنی لزوما ارتباطی با کنترل های مکانیکی بی سابقه محیطی ندارد.« )۴۸(نیسبت همچنین در 

مورد خودکشی، به عنوان امر معمول قرن ۱۹ یاد می کند و از ابراز نگرانی امیل  دورکیم می گوید که 

نیروهای پیشران تکنولوژی دارای چنین قدرتی هستند که »به طور پی درپی بافت های اجتماعی 

موجود را نابود کنند؛ یا با وقت کشی یا با انقالب خشونت آمیز یکی پس از دیگری کنار گذاشته 

شوند.« آیا ممکن است در نقطه عطف تاثیرات اجتماعی تکنولوژی های دیجیتال قرار داشته 

باشــیم که از این  پس یک جامعه به هم پیوســته تر با اســتفاده از اقامتگاه هایی که پلتفرم های 

ایربی ان بی و کوچ سرفینگ مهیا می کنند، هم سفر شــدن ها از طریق لیفت که ما را از رانندگی 

انفرادی به سمت سفرهای جمعی رهنمون می کند، صرف شام گروهی با پلتفرم ویزایت به جای 

غذای یک نفره و آماده و گردهمایی های ل قوشت دووی به جای چرخ دستی های خرید انفرادی 

پدیدار شود؟ یا اینکه همانند پیشخدمت های آلفرد، خریداران اینستاکارت و تحویل دهندگان 

مانچری برای تحقق نیازهای اساسی خود در پشت درهای بسته آپارتمان های بلند خود تنها 

خواهیم بود؟ اسکات  هایفرمن، مدیرعامل شرکت میت آپ، یک پلتفرم اجتماعی که مقر آنها 

نزدیک دفترم در دانشگاه نیویورک قرار دارد، به طور مداوم به من تاکید می کند که میت آپ در واقع 

یک سرویس هدف گراست تا یک سرویس اجتماعی که در آن میلیون ها نفر در قالب گروه های 

کوچک برای آموختن یا گفت وگو درباره منافع مشــترک و پیدا کردن جامعه مورد نظرشــان بر 

اساس سطوح عالقه مندی در کنار هم جمع می شوند. شاید آنها معادل دیجیتالی قرن بیستمی 

از سیستم بسیار شخصی روتاری کالب هستند که جوامعی با اهداف غیرمشترک را حول منافع 

مشترک بازسازی می کنند. یا شاید محو شــدن خطوط فاصله بین تجارت و هدیه در اقتصاد 

اشتراکی آتی به طور اساسی سطح بیشتری از ارتباطات را به فعالیت های اقتصادی روزمره ماـ  

پیدا کردن جایی برای اقامت، رانندگی تا محل کار، خرید یک وعده  غذایی، خرید مواد غذاییـ  

پيوند خواهد زد و زمینه های اجتماعی جدیدی را برای جایگزینی آنهایی که دورکیم از تباه شدن 

آنها به واسطه انقالب صنعتی اظهار تاسف می کند، ایجاد خواهد كرد. 

شاید، باگذشت زمان، این هدیه واقعی اقتصاد اشتراکی به ما باشد.  
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2 

ـ اقتصادی  بسترسازی: موسسات دیجیتالی و اجتماعی 
 

در حال حاضر نــوع جدیــدی از ارتباطات بــرای ایجاد اعتماد شــکل  گرفته اســت؛ اعتماد به 

پروفایل های آنالیــن. از منظر اجتماعی این تغییر یک تغییر تدریجی و آهســته نیســتـ  نه 

اندکی بیشتر یا کمی بهتر از آنچه قبال اتفاق افتاده است ـ این تغییر، بنیادین و برانداز محسوب 

می شود. هیچ چیز سر جایش نمی ماند. سنگ بنای جامعه، يعنی اعتماد میان افراد، از یک 

منبع کمیاب به یک منبع فراوان تبدیل شده است. توانایی ما برای همکاری و ایجاد ارزش نیز 

دگرگون  شده است.

)فردریک مازال، در مصاحبه با مجله وی شیر، 14 ژانویه 2013( 

بیش از دو دهه است که از اینترنت به عنوان محلی برای تبادالت تجاری استفاده می شود. 

اکنون با پا گذاشتن در هزاره جدید، فراموش کردن اینکه اینترنت از اواسط دهه۱۹۹۰ تا اواخر 

دهه، هــم صحنه های پرشــور و هم  مکانــی برای دلهــره عمیق، ترس و وحشــت اخالقــی بود، 

کار ســختی به نظر نمی رســد. به عالوه، هرچند برخی عالقه منــدان به اینترنت ماننــد هوارد 

راین گلد »مرزهای مجازی« اینترنت را تحت مراقبت و نظارت خود قرار می دادند، اما دیگران 

به مردم هشــدار می دادند که اینترنت میدان مین بالقــوه از اعمال غیرقانونــی، پورنوگرافی و 

)البته( فعالیت های دغل کارانه است. در طول دو دهه گذشته، با فروکش کردن گمانه زنی های 

خیال پردازانه و تصــورات غلــط و کژپندارانه در مورد اینترنت، این شــبکه مجازی به بخشــی 

جدایی ناپذیر از زندگی روزمره ما تبدیل شده است. با این  حال، اگرچه اینترنت تجاری قدمت 

دارد، امــا تبادالت همتا به همتــا، به تازگی از قیمومیت شــیوه های موجود تجارت خارج  شــده 

و مدل های کامــال جدید کســب وکار و رفتارهای مصرف کننــده را ایجاد کرده اســت؛ مدل ها و 

رفتارهایی که در سال های اولیه وب اصوال قابل  تصور نبود.

چرا این جریان این قدر به درازا کشید؟ در گذشته هم تجارت مصرف کنندگان آنالین بخشی 



از جریان اصلی در آغاز قرن ۲۱ بود؛ Amazon.com، بزرگ ترین خرده فروشی آنالین جهان در 

سال ۲۰۱۵، در سال ۱۹۹۷ محبوب شد و تا سال ۲۰۰۱ بیش از سه میلیارد دالر درآمد داشت، اما 

اقتصاد اشتراکی که امروزه می شناسیم کامال به تازگی پدید آمده است.

در این فصل، توضیح می دهم که چگونه ظهور اقتصاد اشتراکی امروزی تا حد زیادی به علت 

به هم پیوستن مجموعه ای از توانمندسازهای دیجیتالی است که مدت زیادی است عرضه 

 شده اند؛ در میان آنها گوشی های هوشمند پرفروش، وایرلس های پهن باند فراگیر و دستگاه های 

تامین کننده اعتماد که شــامل شــبکه های اجتماعی دیجیتالــی در دنیای واقعی محســوب 

می شوند نیز وجود دارند. بیشتر حول این محور بحث می کنم که چگونه پتانسیل سرمایه داری 

مبتنی بر جمعیت از طریق دیجیتالی کردن پی درپی اشیای فیزیکی که روزمره با آنها سروکار 

داریم، مانند آنهایی که در دسته بندی زیرمجموعه بیت کوین قرار می گیرند، با فرارسیدن دوران 

پروتکل های غیرمتمرکز گسترش می يابند. برای درک بهتر دالیل این تاخیر و بسط سریع این 

توانمندی، بسی سودمند اســت تا در ابتدای امر نگاهی به برخی پیشگامان همتا به همتا در 

اقتصاد اشــتراکی امروزیـ  ای بی، علی بابا، کریگزلیســت۱ و کوزمو۲ ـ بیندازیم که گروه بزرگی از 

مصرف کنندگان دلواپس را با برخی وعده های دســتگاه های همتا به همتا در سال های پس از 

تولد اینترنت تجاری آشنا کردند که از جهاتی نيز جزء پیشگامان مفهومی پلتفرم های اقتصاد 

اشتراکی امروزی بوده اند.

پیشگامان؛ ای بی، کریگزلیست، کوزمو
بیایید با ای بی که در سپتامبر ۱۹۹۵ تاسیس شد، شروع کنیم. ای بی در اولین تالش ها برای 

معرفی خدماتش، یک فضای تجاری را در اختیار افراد عادی قرار داد تا حراج اثاثیه منزل خود را 

از جلوی گاراژ خانه شان که فیزیکی صورت می پذیرفت، به فضای آنالین منتقل کند و همچنین 

فضایی هم در اختیار کتاب فروشان کم مشتری و صاحبان فروشگاه های دست دومی که برای 

خیریه کار می کردند، قرار داد تا ضمن گسترش بازارهای خود، همزمان فروشگاه های فیزیکی و 

فروشگاه های آنالین خود را نیز توسعه ببخشد. امروزه، ای بی مولد ساالنه بیش از ۸۰ میلیارد 

1.  Craigslist
2.  Kozmo
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دالر از محل فعالیت های بازار است، یعنی بیش از تولید ناخالص داخلی )GDP( بالغ بر يكصد 

کشور جهان. با وجود اين دامنه و اندازه، ای بی همچنان در مقایسه با فروشگاه تائوبائو۱ علی بابا 

ـ بازار خرده فروشی غالب همتا به همتا در چین که ساالنه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دالر تراکنش 

را واســطه گری می کند؛ یعنی چیزی بیش از تولید ناخالص داخلی فنالند، ایرلند، یا پرتغالـ  

کوتوله به نظر می رسد.   در حالی  که ای بی و علی بابا هر دو نمایانگر مراکز مهم اقتصادی روی 

بستر وب هستند، اما با این  وجود هیچ کدام نماینده مهمی برای فعالیت های اقتصادی اقتصاد 

اشتراکی نیســتند. تراکنش ها در آنها بســیار متفاوت از اوبر، ایربی ان بی، هندی یا گت اروند 

انجام می شوند. از بسیاری جهات، این تفاوت ها نشان می دهند که چرا ای بی و علی بابا سال ها 

پیش تر از اقتصاد اشتراکی تکامل  یافته اند. نخست، تمرکز این کسب وکارها به طور گسترده ای 

بر مبادالت خرده فروشی است. خریداران پیشنهاد می دهند )یا گاهی اوقات بدون مناقصه 

خرید می کنند( و فروشندگان نیز اشیا را بسته بندی کرده و برای خریداران ارسال می کنند. در 

مقابل، اقتصاد اشتراکی امروزی بیشتر بر تسهیل یا ارائه خدمات متمرکز شده تا مبادله اشیا. 

پول بیشــتر از طریق »اجاره دادن« به دســت می آید تا فروش و چیزهایی را که می توان قرض 

گرفت، عبارتند از: یک اتاق یا کل خانه )به عنوان  مثال، از طریق ایربی ان بی(، صندلی یک ماشین 

)به عنوان  مثال، بالبالکار ( يا چند ساعت از وقت کسی )به عنوان  مثال، پست می تز(. 

دوم، تبادالت از طریق ای بی، در زمان های متفاوت، بدون برنامه قبلی و »کم مخاطره« است. 

خریدار یک محصول را خریداری كرده، ســپس فروشــنده آن کاال را ارســال کــرده و در نهایت 

خریدار محصول مورد نظر را دریافت می کند. در این رابطه، اگرچه ای بی همتا به همتاست، اما 

با این  وجود همچنان تشابه بسیاری با اشکال قدیمی تر خرده فروشی از راه دور مانند سفارش 

پستی دارد. گرچه ممکن است محصولی را که سفارش داده اید، دریافت نکنید )برای مثال، توپ 

بیس بال امضاشده توسط بیب روث ممکن است نسخه پرینت شده در تولید انبوه باشد یا یک 

شلوار جین دست دوم که ممکن است اندازه نباشد یا زیاده از حد رنگ پریده باشد(، اما با این 

 حال این تبادل بعید است آسیب های جدی به همراه داشته باشد و مخاطرات آن زیاد نیستند، 

منظورم این است که این معامله ای کم مخاطره است. در مقابل، در اقتصاد اشتراکی مبادالت 

اغلب همزمان و پرمخاطره است. غالبا، شما با کسی که خدمات مورد نیاز شما را ارائه می دهد، 

1.  Taobao



در ارتباط مستقیم قرار می گیرید، به عنوان  مثال، خطرات خوابیدن در اتاق مخصوص مهمان  

یک غریبه را با درخواست از فرد غریبه برای ارسال بسته برای شما مقایسه کنید. اما به همان 

نسبت، از آنجا که اقتصاد اشتراکی شامل خدمات روزمره می شود، در نتیجه پتانسیل هایی 

دارد تا تاثیر عمیق تری بر زندگی روزمره مردم بگذارد.

در نهایت، در ای بی، فاکتور مجاورت۱ بین شرکای تجاری تاثیر کمی بر کیفیت مبادله دارد. به 

 غیر از این فاکتور که ممکن است هزینه های حمل ونقل را کاهش دهد، در کنار هم قرار گرفتن 

هیچ مزیت دیگری برای خریداران و فروشندگان ندارد. از سوی دیگر، در اقتصاد اشتراکی، فاکتور 

مجاورت اغلب یک عامل کلیدی به شمار می رود. در واقع، همان طور که در ادامه در این فصل 

مورد بحث قرار خواهم داد، بازارهای همتا به همتا به ویژه در مناطق پرجمعیت شهری، قوی تر و 

مقرون به صرفه تر نیز هستند، زيرا زمانی که مشارکت کنندگان این پلتفرم ها در همان نزدیکی 

باشند کارآمدتر عمل می کنند. از بسیاری جهات، می شود ای بی را در بهترین حالت خویشاوند 

دور اقتصاد اشــتراکی امــروزی دانســت. گرچه ممکن اســت مصرف کنندگان را بــه نمادهای 

دیجیتالی »فروشگاه تک نفره« قرن ۱۸ آدام اسمیت تبدیل کرده باشــد و اولین زمینه را برای 

آشنایی با ایده اعتماد مردم به یکدیگر در انتهای دیگر یک رابط دیجیتال فراهم کرده باشد، اما 

با این  وجود تنها یک تا دو مرحله با خرید کاتالوگی سنتی فاصله دارد. در مقابل، کریگزلیست 

که در سال ۱۹۹۵ به عنوان یک سرویس ایمیل، آغاز به کار کرد و در سال ۱۹۹6 به یک سرویس 

مبتنی بر وب تبدیل شد تا حدودی بیشتر با اقتصاد اشتراکی معاصر مطابق است.

در یــک اینفوگرافیک از ســال ۲۰۱۲ که امروزه شــهرتی نیز کســب کرده اســت، دیوید هابر 

از SupplyDemanded.com خدمــات مختلــف کریگزلیســت بــرای بازارهــای تخصصــی 

همتا به همتا را ترســیم کرده اســت و در آن مبادالت در حال ظهور در هــر »صنعت عمودی« 

را نشان می دهد.« )۱( بخشــی از این بازارها که در دسامبر ۲۰۱۵ عملیاتی شده بودند و طیف 

وسیعی از صنایع را پوشش می دهد، در شکل ۱-۲ خالصه  شده است.

هرکسی از کریگزلیست استفاده کرده باشــد، می داند که این پلتفرم بازاری همتا به همتا و 

چندمنظوره و نوعی بازار دیجیتالی »جورواجور« است. شما می توانید محصوالتی همانند 

وسایل الکترونیکی، مبلمان و دوچرخه؛ اعم از قدیمی و جدید را خریداری کنید، اما همچنین 

1.  Proximity
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می توانید خدماتی همانند کرایه یک ون با راننده، یک سرایدار یا تکنيسین کامپیوتر خانگی 

یا یک تیونر پیانو را هم بیابید. اگر ای بی خویشاوند دور اقتصاد اشتراکی است، در آن صورت 

کریگزلیست ممکن است خویشاوند نزدیک تری باشد.

البته، خویشاوندان همواره اشتراکات بسیاری با یکدیگر ندارند. از یک  طرف، همان طور که 

کریگزلیست پلتفرمی در ارتباط با خریدوفروش محصوالت است، با پیدا کردن و ارائه خدمات 

نیز مرتبط هســت. عالوه بر این، در خصوص کریگزلیســت، نزدیکی حائز اهمیت است. به 

همین دلیل است که کریگزلیست گرچه در مقیاس جهانی اســت، اما با این  حال همواره بر 

یک مبنای محلی سازمان دهی شده است. از سوی دیگر، کریگزلیست فاقد بسیاری از عناصر 

بازارهای اقتصاد اشتراکی امروزی است. یکی از این عناصر که بیشتر به چشم می خورد، اعتماد 

است. ممکن است در استفاده از کریگزلیست در به کارگیری کسی برای جابه جایی چند جعبه 

کتاب از خانه تا دفترتان یا رنگ آمیزی آشپزخانه تان احساس راحتی کنید، اما با ظهور خدمات 

جدید همتا به همتا، به نظر می رسد استفاده از خدمات در کریگزلیست به طور فزاینده ای پرخطر 

باشد. به عالوه، وقتی  می توانید یک نظافتچی یا تعمیرکار باسابقه مشخص و مورد اعتماد را از 

تسک ربیت یا هندی استخدام کنید، چرا باید به سراغ کریگزلیست بروید؟)۲(

درست است، آن نظافتچی یا تعمیرکاری که شما از طریق تسک ربیت استخدام می کنید، 

ممکن است در نهایت همان مهارت های مشابهی را که می توانستید در کریگزلیست پیدا کنید، 

داشته باشد. ممکن است از این فرد راضی باشید یا نباشید، اما در کریگزلیست، هیچ وثیقه 

و تضمینی وجود ندارد. ممکن است به هر کسی اجازه دهید به خانه تان وارد شود. اگر کاری 

را که این تامین کنندگان انجام می دهند را دوست ندارید، مختارید که آنها را دوباره استخدام 

نکنید، اما هیچ جایی برای رسیدگی به شکایت در صورت آسیب دیدن یا به سرقت رفتن اموال 

وجود ندارد.

البته، این همچنین بدان معنی اســت که نظافتچی ها و اســباب کش ها در کریگزلیســت 

انگیزه کمتری برای انجام درست وظایف شان دارند. در هر صورت، گرچه ممکن است آنها یک 

مشتری همیشگی بالقوه را از دست بدهند، ولی با این  حال مشتریان آینده را از دست نخواهند 

داد. در مقابل، اگر شما یک نظافتچی یا اسباب کش از تسک ربیت یا  هندی استخدام کنید، 

نه تنها توسط پلتفرم بررسی  شده؛ بلکه مهم تر از آن، اگر آن شخص کار نادرستی انجام دهد، 



می توانید به او یک امتیاز ضعیف اختصاص دهید. عملکرد بد پیامدهایی دارد كه به بخشی 

از پروفایل فرد در پلتفرم تبدیل می شود و همان طور که در فصل ۸ مورد بحث قرار خواهم داد، 

شکل جدیدی از تکامل داروینیستی مبتنی بر داده را ایجاد می کند. به طور مشابه، اگر شما 

یک سرویس دهنده از طریق تسک ربیت یا هندی هستید، هرگز نباید نگران پرداخت دستمزد 

خود باشید، چراکه پلتفرم، شرایط تراکنش را فراهم می کند. این مزیت، نگرانی بزرگ فریلنسرها 

را پوشش می دهد. سارا هوروویتس، بنیان گذار اتحادیه فریلنسرها، اشاره می کند که تقریبا 

هشت نفر از هر ۱۰ فریلنسر در مقاطعی از کارشان پیش  آمده که از طرف مشتری دستمزدی 

بدان ها پرداخت نشود؛ یا در کنفرانس کار اکتبر سال ۲۰۱۵، باراک اوباما، رئیس جمهور )وقت( 

آمریکا را مورد خطاب قرار می دهد که هر دوی ما در »فریلنســری، رایگان کار کردن نیســت« 

شرکت و سخنرانی کرده ایم. )۳(

بر این اساس، اگرچه کریگزلیست در شیوه های مبادالتی همتا به همتا گسترش  یافته و ما 

را برای اقتصاد اشــتراکی امروزی آماده کرده، اما در مورد جلب اعتماد عمومی برای دستیابی 

به این خدمات از طریق پلتفرم های دیجیتال موفق نبوده است. در واقع، طی دو دهه گذشته، 

کریگزلیست موجب شده است بســیاری از برخوردهای ناخوشــایند و در برخی موارد حتی 

خطرناک صورت پذیرد و در حال حاضر وبالگ ها و انجمن های گفت وگوی آنالین داستان های 

فاجعه بار کریگزلیست را به اشتراک می گذارند. پیشگام نهایی پلتفرم اقتصاد اشتراکی کنونی 

کوزمو است؛ خویشاوند کمتر شناخته شــده و در عین  حال اولیه بسیاری از خدمات تحویل 

درب منزل همتا به همتای امروزی. از بســیاری جهات، کوزمو که در دهه ۱۹۹۰ تاســیس شــد، 

خیلی جلوتر از زمان خود بــود. کوزمو اولین ســرویس »هر چیزی به  محض تقاضــا« بود و در 

عرض یک ساعت، انتخاب و پیشنهاد تحویل طیف وســیعی از اقالم به منزل شما را ممکن 

می كرد. این شرکت ۲۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری خطرپذیر جذب کرد، بیش از ۱۰۰۰ پرسنل 

حمل ونقل را استخدام كرد و در سال ۲۰۰۰، با همکاری استارباکس به ترویج خدمات خود در 

کافی شاپ ها پرداخت و از این مکان ها به عنوان نقاط تحویل برای اقالم اجاره ای استفاده كرد. 

امروزه، تحویل دهندگان کوزمو به  احتمال  زیاد پیمانکارانی مستقل یا یک کارمند پاره وقت با 

گوشی های هوشمند مجهز به GPS هستند، اما در سال ۱۹۹۹، کوزمو بايد کارکنانی استخدام 

كرده و آنها را به سخت افزار خود، به نوعی همانند آنچه رانندگان شرکت حمل ونقل یوپی اس 
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با خود حمل می کنند، تجهیز می کرد. ساختار هزینه ای غیرمنطقی، قیمت های بسیار پایین 

و برنامه های بلندپروازانه، این شرکت را در سال ۲۰۰۱ به ورشکستگی کشاند.)۴( )یک رقیب 

مشابه، اربان فچ، در سال ۲۰۰۰ ورشکست شد.(

پســت می تز در حال حاضر یکی از بســیار ســرویس های تحویل همتا به همتاســت که در 

ایاالت   متحده در حال شکوفایی است. در سال ۲۰۱۵ چیزی معادل ۸۰ میلیون دالر را از طریق 

ســرمایه گذاری خطرپذیر جذب کرد و در اجرای سرویس تقریبا همانند کوزمو عمل می کند. 

تمام آن چیزی که برای تبدیل شــدن به یک پســت می تز نیاز دارید، کمی وقــت اضافی و یک 

گوشی هوشمند و برنامه پست می تز برای پیگیری سفارش های مشتریان، تحویل و مبلغ اجرت 

است. از سال ۲۰۱۵، پرداخت به ازای هر تحویل، موجب شده تا هزینه های سربار با تقاضا به 

تعادل برسد.

عوامل تعیین کننده دیجیتالی اقتصاد اشتراکی  
همان طور که مثال های باال نشــان می دهند، گرچه سرچشــمه تاریخی اقتصاد اشــتراکی 

امروزی حداقل به دو دهه پیش برمی گردد و برخی از این پیشگامان، مانند ای بی و کریگزلیست، 

همچنان به حیات خود ادامه می دهند، اما با این  وجود اگر اقتصاد به  اندازه کافی دیجیتالی 

نمی شد، همه توانمندی های اقتصاد اشتراکی نیز نمی توانست به طور کامل محقق شود. 

مبنای این دیجیتالی شدن اقتصاد که امروزه پذیرفته ایم، چیست و دقیقا چگونه می تواند 

با رشد سریع سرمایه داری مبتنی بر جمعیت مرتبط باشد؟ در سال ۲۰۰۷، به  اتفاق همکارم 

وســانت دار۱ مقاله ای پژوهشــی برای همکاران دانشــگاهی مان منتشــر و در آن ســعی کردیم 

نیروهای بنیادینی که موجب شکل دادن و تکامل اقتصاد دیجیتالی می شوند را توضیح دهیم، 

اینکه این نیروها چه پیامدهایی می توانند داشته باشند و چه اطالعاتی در مورد کسب وکارهای 

آینده و پیامدهای اجتماعی تکنولوژی های اطالعات به ما خواهنــد داد.)۵(  ما در این مورد به 

اين بحث پرداختیم که آن چیزی که تکنولوژی های دیجیتالی را از منظر هسته و جوهر، از سایر 

تکنولوژی های انقالبی با اهداف عمومی تر در گذشته متمایز می سازد، سه عامل ثابت هستند 

که در چهار دهه پیش موجب تکامل تکنولوژی شــده و طیف گســترده ای از پیامدهــای آن را 

1.  Vasant Dhar



توضیح می دهند؛ این نیروهای سازنده، شالوده و بنیان تفکرات  و انتظارات مان از تکنولوژی های 

دیجیتالی در آینده هستند و همچنین برخی عوامل تعیین کننده مشهودتر دیجیتالی اقتصاد 

اشتراکی را تشریح می کنند.

سه نیروی بنیادین
بیایید با این ســه نیروی بنیادینی شــروع کنیم که تمایز تکنولوژی های دیجیتال، از ســایر 

تکنولوژی های تشکیل دهنده اقتصاد » همه منظوره« را ممکن می ســازد. اولین نیرو، تبدیل 

هر چیزی به اطالعــات و به ویژه، بیان این اطالعات به صورت دیجیتالی اســت. تعــداد زیادی 

از »اشــیای« دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی، »دیجیتالی« شــده اند. برای مثال، پول در 

واقع اطالعاتی در مــورد ثروت ذخیره شــده در کامپیوتر بانک، یک ســرور پی پال، یا بالکچین 

بیت کوین است و گاهی اوقات به شکل پول فیزیکی عرضه می شود؛ مانند اسکناس یا سکه. 

امروزه موسیقی، صدا و تصویر به اطالعات دیجیتالی به صورت فرکانس، تن صدا، بیت ریت و 

رنگ تبدیل می شوند. استراتژی های معامالتی امروزی مجموعه ای از قوانین و الگوریتم هایی 

است که بر پایه اطالعات عمل می کنند. داروهای تجاری مراحل ابتدایی زندگی خود را به عنوان 

مجموعه ای از اطالعات آغاز می کنند و در نهایت به شکل مواد شیمیایی در درون یک کپسول 

درمی آيند. دسته ها و گروه هایی از محصوالت فیزیکی در ابتدا به شکل طرح های دیجیتالی بوده 

که عاقبت برای مصارف انسانی از طریق یک فرایند تولیدی شکلی فیزیکی پیدا می کنند؛ مانند 

صندلی، تلفن، یک تکه جواهر و هواپیما. امروزه هر یک از انواع اطالعات را می توان دیجیتالی 

کرد و دیجیتالی هم شده اند. هنگامی  که این اطالعات دیجیتالی شدند، قابلیت دستکاری به 

شــکل های مختلف را خواهند داشــت و می توان آنها را جابه جا کرد. نیروی دوم رشد پایدار و 

تصاعدی قدرت محاسباتی سخت افزار، پهنای باند، ذخیره سازی و کوچک سازی دستگاه های 

دیجیتالی همراه است. در دهه ۱۹6۰، گوردون  مور پیش بینی کرد که تعداد ترانزیستورهای روی 

یک ریزتراشه هر دو سال یک  بار تقریبا دو برابر خواهد شد؛ »قانون مور« معروف که می گوید 

نسبت قیمت به عملکرد کامپیوترها هر دو سال یک  بار نصف می شود، تفسیر تجربی از این 

نیروی دوم به شمار می رود. اگرچه شواهدی دال بر کاهش اهمیت قانون مور در حوزه سخت افزار 

در سال های گذشته موجود است، اما پردازش های عظیم همزمان و واگذار کردن مسئولیت 
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قدرت عملکرد و میزان اطمینان بر شانه نرم افزارها )با رویکردی که گوگل پیشگام آن بود محقق 

شد و در ادامه توسط شــرکت هایی مانند فیس بوک، رایانش های مقیاس بزرگ با استفاده از 

سخت افزارها و نرم افزارهای پرفروشی از قبیل هدوپ و هایو گسترش داده شد( روند روبه رشد 

و تصاعدی قدرت دیجیتالی اولیه را حفظ کرده است. نیروی نهایی نامحسوس تر است، اما 

قدرت دو نیروی اول را تقویت کرده و افزایش می دهد. این نیرو، در واقع رشد مداوم در قابلیت 

برنامه ریزی، به شیوه ای ماژوالر است که اين امکان را فراهم می كند تا پیچیدگی های ایجادشده، 

تجمیع و سپس رمزگذاری شده و در نهایت با پلتفرم های نرم افزاری استاندارد یکپارچه شوند. 

به  عبارت  دیگــر، این »ماشــین های« دیجیتالی اساســا از تمام ماشــین های دیجیتالی قبلی 

متمایزند، چراکه بدون بازسازی و دستکاری فیزیکی در این »ماشین ها« و صرفا با استفاده از 

ارسال دستورالعمل های جدیدی از کدگذاری ها می توان کارهای کامال جدیدی انجام داد. در 

واقع صرفا با اضافه كردن نرم افزار می توان قابلیت های جدیدی به این دستگاه های دیجیتالی 

افزود. به عنوان  مثال، می توانید با دانلود برنامه های جدید، گوشی های هوشمند خود را بدون 

انجام تغییرات فیزیکی ارتقا بدهيد. افزایش قابلیت برنامه ریزی و ماژوالری ســخت افزارهاـ  

مانند کامپیوتر، گوشی های هوشمند و تبلت ها ـ امروزه اثرات متحول کننده بسیار قدرتمندی بر 

کسب وکار و جامعه دارد. با افزایش و بهبود الیه های ماژوالر، قابلیت ها و مدل های کسب وکاری 

را می توان ایجاد كرد که در غیر این صورت وجود نمی داشت. این سه ویژگی تغییرناپذیر، سه 

پیامد مســتقیم به همراه دارند که پیش  از این هم درک شان کرده ایم؛ جداســازی اطالعات از 

مصنوعات فیزیکی آن که در حوزه موســیقی، ســرگرمی های ویدئویی و صنایع چاپ و نشــر 

شاهدش بودیم، با ظهور محصوالت دیجیتالی خالص، مانند آی تیونز، نت فلیکس و کیندل 

آمازون در اختیار ما قرارگرفته اســت؛ همچنين پلتفرم های دیجیتالی اشــتراکی قدرتمند، از 

گوگل مپس گرفته تا آمازون و نيز ظهور فضاهای دیجیتالی غنی همانند فیس بوک، اسنپ چت 

و وی چت برای تعامالت روزبه روز پیچیده انسان ها با یکدیگر.)6(

من چهار پیامد دیگر این نیروهای دیجیتالی را برمی شمارم که به اعتقاد من نقش حیاتی 

 در ظهور و تکامل پایدار سرمایه داری مبتنی بر جمعیت ایفا كرده اند. این پیامدها عبارتند از: 

۱ـ مصرفی سازی دیجیتالی؛ ۲ـ دیجیتالی کردن فیزیکی؛ ۳ـ ظهور اقتصاد غیرمتمرکز همتا به همتا 

و ۴ـ دیجیتالی کردن اعتماد.



مصرفی سازی دیجیتالی 
در اواخــر دهــه ۱۹۸۰ و اوایــل دهــه ۱۹۹۰، همگرایی کامپیوترهای شــخصی در ســازمان ها، 

تکنولوژی های کالینت ســرور و دسترســی های ایجادشــده در شــبکه های داخلی شرکتی؛ به 

بازطراحی گسترده گردش کار در داخل سازمان ها منجر شد.

همزمان فایل های فیزیکــی کاغذی نیــز از دهه ۱۹۸۰ به ســرعت به اســناد کاری دیجیتالی 

خالص تبدیل شــدند. امروزه، صنایــع دیجیتــال روی مصرف کنندگانی متمرکز شــده اند که 

به طور فزاینــده ای به دســتگاه های دیجیتالی خود یعنی گوشــی های هوشــمندی که اساســا 

همان کامپیوترهای همه منظوره قدرتمند هستند، مجهزند. عالوه بر این، شبکه های ارتباطی 

پرســرعت، پهن باندهای خانگی و اینترنت تلفن همراه برای آنها ســاخته  شــده است. ظاهرا 

برای اجرای فاز دوم این مهندســی مجدد آماده ایم؛ با این تفاوت که این بار، مهندســی دوباره 

زندگی روزمره را نیز شــاهد خواهیم بود. گرچــه تکنولوژی های دیجیتال از پــردازش اطالعات 

در زمان جنگ دهه ۱۹۴۰ نشــات  گرفته اســت، اما با این  وجود تا دهــه ۱۹6۰ بخش تجاری آن 

به تکامل نرسیده بود. البته طی دهه های ۱۹6۰ تا ۱۹۹۰ غول های تکنولوژی اطالعات همانند 

آی بی ام، هیولت پاکارد، اپل و مایکروســافت پدید آمده بودند. به  غیر از اپل، مشــتریان اولیه 

این شرکت ها، افراد نبودند؛ بلکه کسب وکارهای خصوصی و سازمان های دولتی بودند. البته 

ســخت افزار و نرم افزار تولیدشــده توســط این شــرکت ها، در شــرایطی هم منطبق بر نیازهای 

مصرف کنندگان ساخته می شدند، به طور مثال، کامپیوترهایی که توسط این شرکت ها ساخته 

می شدند، اصطالحا کامپیوتر خانگی نامیده می شدند؛ در واقع تالش ها برای شخصی کردن 

این محصوالت، بر اســاس همان تکنولوژی هایی بودند که پیش  از این برای مشتریان تجاری 

و دولتی طراحی  شــده بودند و همان طور که دیدیم، کامپیوترهای خانگی در اواخر دهه ۱۹۹۰، 

همان هایی بودند که از کامپیوترهای مخصوص کسب وکار توسعه پیدا کرده بودند. به همین 

دلیل، نرم افزار مایکروسافت برای استفاده های تجاری ساخته شد و به عنوان یک آینده نگری، 

قرار بود نسخه شخصی از آن هرازچندگاهی تولید شود. سپس، کامال ناگهانی، در اوایل قرن ۲۱، 

این چرخه معکوس شد. نیروهای رشد تصاعدی در قدرت دیجیتالی، به  اندازه کافی پیشرفت 

کردند و توانستند دستگاه های مصرف کننده دیجیتالی مقرون به صرفه، باقابلیت تولید انبوه 
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و با توانایی خرید برای مشتریان تهیه كنند. تا آن زمان چند سالی بود که موسیقی به صورت 

دیجیتالی روی سی دی عرضه می شد. جداسازی آهنگ های دیجیتالی شده از این مصنوعات 

فیزیکی و تبدیل به فایل هایی با فرمت MP3 که افراد بتوانند آنها را روی کامپیوترهای خانگی 

خود ذخیره کنند، در اواخر دهه۱۹۹۰ اتفاق افتاد. این اتفاق به همراه گسترش عمومی استفاده 

از اینترنت در میان افراد، بازاری برای دستگاه های موسیقی دیجیتالی شخصی ایجاد كرد که از 

نظر تجاری مقرون به صرفه بود. اپل که در تمرکز بر مصرف کننده سرآمد بود و تقریبا به مدت دو 

دهه جلوتر از زمان خود حرکت می کرد، در آن زمان به طور انحصاری آماده ساخت محصوالتی 

بود که همزمــان، هم قابل  اســتفاده و هم زیبا باشــند و بازار را بــا آی پاد۱ خود تســخیر كرد. اما 

آی پاد فقط یک محصول فوق العاده محبوب برای مصرف کننده نبــود؛ آی پاد به عنوان اولین 

محصول دیجیتالی پرفروش موفق که در درجه اول به جای تمرکز بر کاربران تجاری یا دولتی، برای 

مصرف کنندگان توسعه  یافته بود؛ معرف یک نقطه عطف و یک چرخش در تمرکز بر توسعه 

دیجیتال بود. در طول دهه های بعد، بسیاری از مهم ترین و نوآورانه ترین محصوالت دیجیتالی 

جدیدـ  گوشــی های هوشــمند، تبلت های دیجیتال، پلتفرم های رســانه های اجتماعی مانند 

یوتیوب و فیس بوک و برنامه های کاربردی مانند گوگل مپس ـ در ابتدای امر برای مصرف کنندگان 

توسعه یافت و پس  از آن توسط کسب وکارها و دولت مورد پذیرش واقع شد؛ و این روند همچنان 

ادامه دارد. بسیاری از همکاران من و خودم این پدیده را به عنوان »مصرفی سازی« تکنولوژی های 

دیجیتال می شناسیم. دیگر این پنداشت وجود ندارد که در توسعه سخت افزار یا نرم افزار ابتدا 

بايد نیازهای کسب وکارها و دولت را در نظر گرفت. امروزه نیروی محرکه در صنعت آی تي، در 

واقع در نظر گرفتن نیازهای مصرف کنندگان هنگام توسعه محصوالت است.

در نتیجه، امروزه، مفاهیمی که زمانی برای ما پذیرفته شده بودند، از جمله مالکیت یا خرید از 

برندهای شرکت های بزرگ، دیگر موضوعاتی جهانی به شمار نمی روند. شرکت ها درباره خدماتی 

که می توانند در پلتفرم های دیجیتالی با محوریت مصرف کننده ارائه کنند، در حال تجدیدنظر 

هستند؛ اوبر را بدون وجود گوشی های هوشمند مجهز به GPS تصور کنید که حقیقتا ارائه 

خدمات در ابعاد بزرگ امکان پذیر نیست. از طرفی تا وقتی  هر تعداد نیروی کار مستقل مجهز 

به گوشی های هوشمندی که الزم باشد بتوانند به صورت پیوسته به بازار کار دیجیتالی وارد و 

1.  iPod



خارج شوند، چه نوع مدل رقابتی نیروی کار ممکن است امکان پذیر باشد.

دیجیتالی کردن کاالهای فیزیکی 
عالوه بر مصرفی سازی دیجیتالی، در حال حاضر شاهد یک حرکت موازی و به همان اندازه 

مهم هستیم؛ دیجیتالی کردن کاالهای فیزیکی. دو تحول معاصر نشان می دهند که چگونه 

سه نیروی ثابت و در نهایت همان علم اقتصاد که منجر به مصرفی سازی دیجیتالی شد، ممکن 

است اشیای فیزیکی که روزمره با آنها سروکار داریم را تغییر شکل دهند؛ اینترنت اشیا۱ و ظهور 

تولید افزایشی۲.

اینترنت اشیا 
در آینده ای نه چندان دور، هر »چیزی« پتانسیل دیجیتالی  و شبکه شدن را خواهد داشت. 

در یک مثال نمادین )هرچند شاید نه مقرون به صرفه ترین(، با نزدیک شدن به تاریخ انقضای 

پاکت شیر، یخچال فریزر شما مطلع خواهد شد و به لیست مواد غذایی در پلتفرم فرش دایرکت 

شما اطالع می دهد. پاکت های شیر تازه سپس به خانه شــما حمل می شوند، در این صورت 

می توانید روی چیزهای مهم تری تمرکز کنید. این است اینترنت اشیا؛ جهانی که در آن در همه 

انواع اشیا؛ از پاکت های شــیر گرفته تا لوازم خانگی و پوشاک، مقداری هوش دیجیتال تعبیه 

می شود كه بخشی از شبکه خواهند شد. در داخل این پاکت  شیر کامپیوتر وجود ندارد؛ بلکه 

صرفا به  نوعی سنسور مجهز است که به یخچال فریزر تحت شبکه، این امکان را می دهد تا از 

تاریخ انقضای قریب الوقوع شیر اطالع پیدا کند. یخچال این اطالعات را ثبت كرده و شیر را به 

لیست مواد غذایی در یک پلتفرم سرویس تحویل آنالین اضافه می كند.)۷(

به  عبارت  دیگر، در آینده ای نزدیک، تعداد فزاینده ای از اشیای روزمره قادر خواهند تا از طریق 

یک شبکه با یکدیگر صحبت کنند. در واقع اگر بخواهم روشن تر بیان کنم، این  یک داستان 

علمی ـ تخیلی نیست. در هر صورت، اینترنت اشیا مدعی نيست که ما می توانیم گفت وگوهای 

هوشمند با یخچال فریزر یا کارتن شیر داشته باشیم )حداقل نه به این زودی(. داگالس آدامز 

1.  The Internet of Things
2.  Addetive Manufacturing
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به شوخی می گوید، بعید است آسانسورها بهره ای از هوش برده باشند و از کارهای بیهوده ای 

مانند باال رفتن و پایین آمدن خسته شده و برای معطل ماندن در زیرزمین آپارتمان بداخالق 

شوند. با این  حال اینترنت اشیا همچنان پیشران گسترش سرمایه داری مبتنی بر جمعیت 

است؛ هرچند هنوز نمی تواند احساسات لوازم خانگی را به ما بگوید یا وقوع افسردگی تجهیزات 

را پیش بینی کند. از آنجا که هوش را، حتی در کوچک ترین حالت، می توان ارزان تر و به آسانی 

در اشیای فیزیکی تعبیه كرد، بنابراين توانایی ردیابی این اشیا افزایش خواهد یافت. به موازات 

آن، توانایــی نظارت بــر اســتفاده از آنها نیز گســترش خواهد یافــت. همان طور کــه تکنولوژی 

پهپادها پیشرفته تر و پذیرفته شده تر می شوند، هزینه های حمل ونقل اشیا بین همتایان نیز 

کاهش خواهد یافت. به  عبارت  دیگر، یک شــیء فیزیکی از موقعیت و میزان اســتفاده خود 

باخبر خواهد شد و قادر خواهد بود حمل ونقل دیجیتالی و خودکار را برای اجاره کننده اش بدون 

دخالت انسان سازمان دهی كند.)۸( به یک معنا، یک شیء فیزیکی همانند یک فایل ویدئویی 

هوشمند آی تیونز خواهد بود. در نتیجه، »قابلیت اجاره« اشیا نیز گسترش می یابد. با اینترنت 

اشیا، سرویس های مبتنی بر تقاضا در همه انواع آن موفق تر، کارآمدتر و همه گیرتر خواهند شد.

چاپ سه بعدی1 و تولید افزایشی 
تا همین اواخر، اگر می خواستید وارد دنیای کسب وکار تولید یا فروش اشیای فیزیکی شوید، 

بايد قابلیت های تولید و برخی شیوه های توزیع و فروش اشیا )برای مثال، با اتصال آن به یک 

شــبکه عمده فروشــی یا خرده فروشــی( را نیز فرامی گرفتید. ما اکنون در حــال ورود به جهانی 

هستیم که در آن دیگر نیازی به وجود یک کارخانه یا انبار یا شبکه توزیع فروش اشیای فیزیکی 

نیست. دیگر نیازی به یک شبکه توزیع لوازم یدکی ماشین آالت در مکان های دوردست نیست 

و تمام آن چیزی که نیاز دارید وجود یک طرح اســت. در اینجــا، تکنولوژی تغییردهنده بازی، 

پرینت های سه بعدی هستند. تولید در دوران صنعتی معموال »کاهشی« است؛ با مواد فیزیکی 

آغاز می شود )چوب، فلز، رزین گرمادیده( و با استفاده از ابزار، ماشین آالت یا قالب، قسمت هایی 

از این مواد فیزیکی برای تولید اجزای محصول نهایی مصرف می شوند. تولید افزایشی در نقطه 

مقابل قرار دارد. این تولید با یک طرح شــروع می شــود و از یک »چاپگر« برای ساخت جسم 

1.  3D Printing



فیزیکی به صورت افزایشی استفاده می کند. چگونه ممکن است این روند موجب تغییر شکل 

اقتصاد شود؟ بیایید یک آنالوگ دیجیتالی را در نظر بگیریم. )من از جفت کردن این دو واژه در 

کنار یکدیگر لذت می برم.( ۲۰ سال پیش، در بسیاری از شهرها و شهرستان ها، فروشندگان 

موســیقی با مغازه های ویترینی به وفور دیده می شــدند. به نحوی كه صفحه های موســیقی 

و ســی دی ها که به صورت مرکزی تولید شــده و در این فروشگاه ها توزیع می شــدند، در داخل 

صندوقچه ها و قفسه ها فروخته می شدند. اگر می خواستید به یک موسیقیدان موفق تبدیل 

شوید، باید جزء آن دسته از افرادی می بودید که موسیقی تان به این فروشگاه ها راه پیدا می کرد. 

به همین صورت، برای اداره تشکیالت یک روزنامه موفق، نیازمند تکنولوژی چاپ در مقیاس 

بزرگ و زیرساخت های توزیع فیزیکی برای روزنامه های با صفحات بزرگ خود بودید. آیا در سال 

گذشته به فروشگاه صفحات گرامافون سر زده اید؟ چند نفر را می شناسیم که هنوز روزنامه های 

فیزیکی تحویل می گیرند؟ آیا این کتاب را روی کیندل می خوانید؟

دیجیتالی شــدن موســیقی و صنعت چاپ، اقتصاد این صنایع را به کلی دگرگون ســاخته 

اســت و مبنای آن را از مزیت رقابتی به موجودیتی که »رابط« کاربری نامیده می شــود، تغییر 

داده اســت؛ آی تیونز اپل، کیندل آمــازون، پلتفرم یوتیوب. همچنین این امــکان را برای طیف 

بسیار بیشتری از نوازندگان، نویسندگان، وبالگ نویسان و ستاره های نوظهور یوتیوب فراهم 

کرده است.)۹( همان طور که راوی  مانتنا، اســتاد دانشگاه روچستر در تز دکترای خود در سال 

۲۰۰۴ در دانشگاه نیویورک پیش بینی كرد، تکامل تولید افزایشی می تواند اقتصاد بسیاری از 

صنایع کاالهای فیزیکی را به طور کامل تغییر دهد. برای مثال، تصور کنید به دنبال یک قاب 

گوشی جدید هستید. در حال حاضر، بسیاری از ما در انتخاب هایمان محدود به انتخاب از 

اپل استور، بست بای۱، دست فروشان یا اقالم موجود در انبار آمازون هستیم. با دسترسی به 

چاپ سه بعدی، در هر زمان می توانید قاب تلفن را به جای خرید، طراحی کنید. به  عبارت  دیگر، 

آنچه زمانی مستلزم خرید آن به شکل فیزیکی بودیم، اکنون صرفا مستلزم خرید طرحی است 

که خریدار به یک معنا می تواند به نوبه خود آن را با یک چاپگر سه بعدی در خانه یا در فروشگاه 

محلی چاپ کند. اگر شــما و مغازه های محلی چاپگر ســه بعدی در اختیار ندارید، به سادگی 

می توانید طرح خریداری شده خود را با کمک یکی از همتایان که صاحب یک چاپگر سه بعدی 

1.  BestBuy
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است، از طریق بازاری مانند تری دی هابز۱ یا با کنکاش در بازارهای جایگزین آن مانند شیپ ویز۲، 

به عنوان یک خرده فروش آنالین برای طرح های قابل چاپ سه بعدی به چاپ برسانید.

در نتیجه، پتانسیل برقراری روابط تجاری همتا به همتا به طور چشم گیری افزایش می يابد؛ 

به جای اشیای فیزیکی، اطالعات خالص ردوبدل می شود و نیاز به توزیع کنندگان عمده فروش 

و خرده فروشان سنتی کاهش می یابد؛ بنابراين اقتصاد تولیدی کوچک توسط کارآفرینان خرد 

)که پس  از آن می توانند هنر و صنعت تولید افزایشی خود را از طریق بازاری همانند اتسی۳ به 

فروش برسانند( به طور چشم گیری بهبود می یابد.

همتا به همتای غیرمتمرکز4 و بالکچین 
در فصل ۴، ظهور شکل جدیدی از فعالیت های اقتصادی همتا به همتای غیرمتمرکز را که 

ممکن است نیاز به واسطه های متمرکز را کاهش دهد، مورد بحث قرار داده ام. برای اینکه بتوانم 

حس تاثیر بالقوه انقالبی از این نوع عدم تمرکز را منتقل کنم، تفاوت بین نپستر۵ )اولین شبکه 

اشتراک فایل همتا به همتای مبتنی بر اینترنت و واقعا محبوب( و شبکه های به اشتراک گذاری 

فایل »همتا به همتای خالص« که پس  از آن ایجاد شدند را با یک مقایسه نشان می دهم.

نپستر توسط شاون  فنینگ در ژوئن ۱۹۹۹، زمانی که وی یک دانشجوی ۱۹ساله در دانشگاه 

نورث  ایسترن بود، با همکاری دوست خود پارکر و عمویش جان  فنینگ، تاسیس شد. کاربران 

نپســتر از طریق اینترنــت می توانســتند فایل ها )عمدتــا فایل هــای موســیقی MP3( را که در 

کامپیوترهای دیگر کاربران اینترنت ذخیره  شده بود، پیدا کرده و سپس یک یا چند فایل MP3 را 

مستقیم از کامپیوتر کاربران دیگر »دانلود« کنند. این سرویس به سرعت محبوب شد و به زودی 

به باالی ۸۰ میلیون کاربر رسید. در سال ۲۰۰۰، یک سال پس از ظهور و اوج گیری خیره کننده 

نپستر، این پلتفرم خود را در برابر خشم یکی از گروه های موسیقی هوی متال به نام متالیکا یافت 

و این درست زمانی بود که اعضای گروه متالیکا متوجه شدند که آهنگی که قصد انتشارش را 

داشتند، از پیش توسط طرفداران خریدوفروش شده و حتی از طریق ایستگاه های رادیویی در 

1.  3DHubs
2.  Shapeways
3.  Etsy
4.  Decentralized Peer-to-Peer
5.  Napster



سراسر ایاالت   متحده آمریکا پخش  شده است. متالیکا و پس  از آن، خواننده رپ داکتردری 

علیه نپستر اقامه دعوی کردند. در جوالی ۲۰۰۰، گروهی با عنوان »هنرمندان علیه سرقت های 

انتشاراتی« تبلیغات تمام صفحه ای را در یواس ای تودی، نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز و 

ده ها روزنامه عمومی دیگر منتشر کردند و نگرانی خود را در مورد افزایش »سرقت« موسیقی 

در پلتفرم همتا به همتای نپستر ابراز داشــتند. طبیعتا مایه تعجب نیست که در عرض یک 

سال، نپستر ـ آن نپستری که نزدیک به ۸۰ میلیون کاربر برای به اشتراک گذاری موسیقی داشت 

ـ تقریبا نفس های آخرش را می کشید. پیرو شکایت انجمن صنعت ضبط آمریکا و دستور کتبی 

دادگاه، این شبکه در جوالی ۲۰۰۱ به تعطیلی کشانده شد.

نپستر را می توان همراه با ای دانکی۱، به عنوان نسل اول همتا به همتا دانست. گرچه ممکن 

است صنعت موســیقی مســئول اتهامات مطرح شــده علیه نپســتر باشــد، اما با این  وجود 

نقطه ضعف نپستر شیوه طراحی تکنولوژی آن بود. نپستر، هم شرایطی فراهم کرده بود که اجازه 

می داد همتایان به طور مستقیم فایل ها را برای یکدیگر ارسال کنند و هم همزمان نرم افزاری برای 

فهرست بندی متمرکز موسیقی محسوب می شد. این تمرکز در فهرست بندی بدان معنی است 

که طرح دارای یک نقطه شکست مرکزی است. در صورت خاموش بودن فهرست بندی مرکزی 

و همزمان تمایل همتایان برای به اشتراک گذاری موسیقی، هیچ روشی برای پیدا کردن یکدیگر 

وجود نداشــت. محبوب ترین جانشین نپستر، ناتال۲، این مشــکل را به یک معنا، با تقسیم 

فهرست بندی ها و توزیع نسخه های متعدد از هر قطعه به همتایان متعدد روی شبکه حل کرد. 

دیگر پایگاه داده مرکزی وجود نداشت. فهرست بندی ها به وسیله طراحی توزیع شد. به  عبارت 

 دیگر، ماشین های موجود در شبکه، سایر ماشین های موجود را از موسیقی در دسترس آگاه 

می ساختند. بر خالف نپستر، تعطیلی شبکه ناتال کاری غیرممکن می نمود. هیچ نقطه مرکزی 

شکستی وجود نداشت. »جمعیت« )كه با روش توزیعی و در جاهایی نيز با ایجاد رونوشت هایی 

از فهرست ها و نه از طریق یک سرور متمرکز عمل می کرد( همتایی را که به دنبال آهنگ خاصی 

می گشــت، با همتایی که آن آهنگ را در اختیار داشت، وصل می کرد. همه شبکه های موفق 

اشــتراک گذاری فایل همتا به همتا، از برخــی گونه های مختلف همین روش فهرست ســازی، 
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رونوشت ســازی و عدم تمرکز بهره می گیرند. در ســال ۲۰۰۹، ظهور ارز دیجیتال بیت کوین بر 

پایه تکنولوژی غیرمتمرکز همتا به همتا نمایانگر یک گام مهم روبه جلو بــود که به جای وجود 

یک فهرســت مرکزی، با تمرکززدایی و توزیع روی شــبکه و راه اندازی یک دفتــر بی نام و واقعی 

تراکنش های مالی، سیستمی با عنوان بالکچین ایجاد شد. بیت کوین در ترکیب با تکنولوژی های 

به اشــتراک گذاری فایل همتا به همتا، تکنیک های رمزنگاری و یک سیســتم تشــویقی نوین، 

نشان داد که چگونه سیستم مبتنی بر بالکچین می تواند بر اساس اعتماد همتایان به یکدیگر 

و بدون واسطه موسسات ثالث، تراکنش ها را به انجام برساند و به جای آن از جمعیتـ  شبکه 

غیرمتمرکزی از »بررسی کنندگان« ـ برای تایید این تراکنش ها استفاده كند. آینده دستگاه های 

مبتنی بر بالکچین همانند بیت کوین در مقاله ژانویه ۲۰۱۴ نیویورک تایمز توسط مارک اندریسن، 

سرمایه گذار خطرپذیر، کارآفرین اینترنتی کهنه کار و سرمایه گذاری که اولین مرورگر وب یعنی 

موزاییک۱ را در سال ۱۹۹۳ ایجاد كرد، به طور خالصه و مفید عنوان  شده است: 

بیت کوین برای اولین بار، راهی جهت انتقال بخش منحصربه فردی از اموال دیجیتالی از یک 

کاربر اینترنت به کاربری دیگر را به ما معرفی می کند، به طوری  که امنیت این انتقال تضمین 

 شده است. همه می دانند که انتقال صورت گرفته و هیچ کس نمی تواند مشروعیت این انتقال 

را به چالش بکشد. بیان نتایج حاصل از این پیشرفت عظیم کار سختی است. کدام نوع دارایی 

دیجیتالی را می تــوان از این طریق انتقــال داد؟ امضاهای دیجیتالــی، قراردادهای دیجیتالی، 

کلیدهای دیجیتال )قفل های فیزیکی یا کمدهای آنالین(، مالکیت دیجیتالی دارایی های فیزیکی 

مانند اتومبیل و خانه و سهام و اوراق قرضه دیجیتال از آن جمله اند.)۹(

نمونه هایی که تا به اینجای کتاب در نظر گرفته ایم، شامل »جمعیتی« از تامین کنندگان جدید 

بوده است؛ دارایی هایشان شامل خانه ها در ایربی ان بی، پول، زمان یا کار آنهاست. بالکچین 

وعده داده است تا جمعیت را از حاشیه درآورده و به آن  یک نقش مرکزی بدهد. همتایان تبدیل 

به سازندگان بازار می شوند. در فصل ۴ به  تفصیل به این موضوع خواهم پرداخت.

دیجیتالی کردن اعتماد 
اقتصاد اشتراکی موجب شده تا ما در سطوح کامال حیرت انگیزی به یکدیگر اعتماد کنیم. 

1.  Mosaic



انتشارات

هیچ ندیده ای هنوز

برای سفارش اینترنتی این کتاب به وبسایت انتشارات راه پرداخت مراجعه کنید

way2pay.shop



تغییرات بنیادین در حال وقوع  است ...
بســیاری از ما برای اســکان در شــهر یا روســتایی که برای چند روز 
از آن دیــدن می کنیم، از طریق پلتفــرم ایربی ان بــی در اتاق اضافه  
یک نفر دیگــر مانده ایم و یا کل خانــه را اجاره کرده ایم. بســیاری از 
افراد دیگر هــم از طریق پلتفرم الوُهوم ُســواپ خانه هــای خود را 
معاوضه می کنند. می توانید مســافت های کوتاه را با اســتفاده از 
اپلیکیشــن هایی مثل لیفت و اوبر ســفر کنید. می توانیــد از طریق 
پلتفرم هــای غذاخــوری اجتماعــی، مثــل ایت ویت در بارســلونا، 
فیســت لی در نیویورک یا ویزایت در پاریس که بــه افراد عالقه مند 
به آشپزی اجازه می دهند تا سایرین به خانه  آن ها سرزده و شام یا 
نهارشان را با دیگران صرف کنند، سر میز یک نفر دیگر غذا بخورید. 
می توانید از طریق بازارهای کار َهندی، َتسک ربیت، و تام َتک خدمات 
خــود را به عنوان يــك نظافتچی منــزل، تأسیســات کار، لوله کش، 

برق کار، یا نقاش عرضه کنید.
امروزه تعداد زیادی از »اشــیا« دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی 
دیجیتالی شــده اند. بــرای مثال، پــول درواقع اطالعاتــی در مورد 
ثروت ذخیره شده در کامپیوتر بانک، یک ِسرور پی پال، یا بالكچين 
بیت کوین است و گاهی اوقات به شکل پول فیزیکی عرضه می شود. 
بيت کوين در ترکیب با تکنولوژی های به اشتراک گذاری فایل همتا 
به همتا، تکنیک های رمزنگاری و یک نظام تشــویقی نوین، نشــان 
داد که چگونه سیستم مبتنی بر بالكچين می تواند بر اساس اعتماد 
همتایان به یکدیگر و بدون واسطه مؤسسات ثالث، تراکنش ها را 
به انجام برساند. اقتصاد اشتراکی موجب شده است تا ما در سطوح 

کامال حیرت انگیزی به یکدیگر اعتماد کنیم.
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