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تكانه هايي براي حركت دوراني

مى دانــم كه ديگر گوش هاى شــما از 
شــنيدن اخبار مربوط به درگذشت يكى از 
خالق ترين و بهترين و فعال ترين و... افراد 
دنياى IT،  پر شــده است. مى دانم برخي از 
واكنــش رهبر جبهه نرم افــزار آزاد به اين 
رويداد برآشــفته شــده يا در سوى ديگر 
از اين كــه درگذشــت يكــى از پايه گذاران 
صنعت IT (كه بســيارى از پيشــرفت ها و 
حتى سيســتم عامل هاى كنونى را مديون 
او هســتيم)، واكنــش در خــور توجهى را 
موجب نشــد، افسرده شــده ايد. و مى دانم 
كه اجزا و مشــخصات آى فون 4S را بهتر 
از كف دســتتان به خاطر ســپرده ايد. من 
هم مثل شــما هســتم. همه اين رفتارها از 
من نيز ســر زده اســت، اما گوش دادن به 
يك راديوى تازه تأســيس اينترنتى، ديدى 
كلى تر و كامًال متفاوت نســبت به همه اين 
رويدادهــا براى من به ارمغان آورد. آنچه 
در ادامه مى خوانيد، برداشــتى اســت كه 
من متأثــر از قســمت اول «راديوفنگ» از 
همه اين رويدادها داشــته ام. البته، احتمال 
مي دهم كه بســيارى از شــما در شرايطى 
خــاص و نــه لزومًا كــم تعداد، بــه همين 
موضوعات فكر كرده  باشــيد. در هر حال 
جمع بنــدى و يادآورى آن ها خالى از فايده

 نخواهد بود.

چرخ بزرگ
در پــس همه اين اتفاق ها و در كنه همه 
اين واكنش ها، تنهــا يك عامل اصلى نهفته 
اســت و آن هم چرخــش چرخ هاى عظيم 
اقتصــاد بر محور ســرمايه دارى اســت. 
نيــروى محركه اين چــرخ عظيم، گردش 
ســرمايه و كسب سود است. هر محصول 
تازه و هر فناورى جديد و حتى هر كشــف 
علمــى كه انجام مى شــود، تكانه اى به اين 
چرخ وارد مى كند كه از برآيند آن ها دوران 
اين چــرخ ادامــه مى يابد يا بر ســرعتش 
افزوده مى شــود.  همه بخش هاى اقتصاد، 
از نفــت و معادن و صنايع و بخش خدمات 

گرفتــه تا IT و حمل و نقل بايد ســهم خود 
را در تأميــن انرژي الزم براي  گردش اين 
چرخ ادا كنند. پس كامًال طبيعى اســت كه با 
چنين ســازوكارى، درگذشت  استيو جابز 
كــه يكى از مهره هاى كليدى تأمين نيرو در 
حوزه IT بوده و بخش عظيمى از اينرســى 
حركتــى آن را تأمين مى كند، چنين واكنش 
شــديدى را برانگيزد. اما در عوض تاريخ 
مصرف «ريچى» ديگر گذشــته بود. او در 
زمــان خــودش نيروى عظيمــى را به اين 
سيســتم تزريق كرده و ســهمش را براى 
چندين ســال پس از خود ادا كرده و البته به 
همان ميزان هم ارج و قرب نصيبش شــده 
بود. اما اكنون ديگــر تأثيرى در گردش و 
حركــت آن نداشــت. ديگر بــود و نبود او 
سرعت چرخ را كم و زياد نمى كرد و درست 
به همين دليل است كه درگذشت او واكنشى 
جز در حد اداى دين دوســتان و آشــنايان 

برنمى انگيزد.
نكتــه ديگرى كه آى فــون 4S را هم به 
ايــن ماجرا ربط مى دهــد و ارزش جابز را 
بيش از پيش آشــكار مى سازد، ايجاد نياز 
اســت. براى گردش اين چــرخ بايد پول به 
سيستم تزريق شــود. براى كسب درآمد 
و تأمين اين پــول محصولى بايد فروخته 
شود و براى فروخته شدن محصول، بايد 
نيازى در كاربران وجود داشــته باشــد تا 
بــراى برطرف كــردن آن نيــاز هزينه اى 
صرف كننــد. هنر جابز اين بود كه اين نياز 
را (هر چنــد كاذب) بــراى كاربران ايجاد 
مى كــرد. به آيفــون 4S برگرديم. دوربين 
نســبت به نسخه قبلى بهتر شده، مشكالت 
آنتن دهى برطرف شــده، قدرت پردازشى 
چند برابر شــده  و يك منشــى هوشــمند 
ســخنگو به گوشى اضافه شــده است. اما 
واقعًا شما به تمام اين ها نياز داريد؟ هيچ يك 
از اين پيشرفت ها تغييرى بنيادين محسوب 
نمى شود، اما مى بينيم كه عده زيادى مدت 
مديدى در صف مى ايستند تا زودتر از بقيه 
اين نياز تازه شــان را برآورده كنند و هنر 

جابز دقيقًا همين بود. او هر بار نياز جديدى 
را در مصرف كننــدگان  ايجــاد مى كرد. به 
گفتــه خودش الزم نيســت كاربران بدانند 
كــه چه مى خواهند. نيــاز جديد براى آن ها 
تعريــف خواهد شــد و او بهتــر از هر كس 
ديگرى با ســكوتش، با سخنرانى هايش و 
با تبليغات هنرمندانــه اش به همه كاربران 
القا مى كرد كه ايــن نياز جديد حياتى ترين 
نيــاز آن ها اســت. در حالــى كه محصول 
جديــد در عمــل نياز جديــدى را برآورده 
نمى كرد و حتى شــاخص سرعت يا كيفيت 
برآورده شدن نيازها را نيز چندان جابه جا 
نمى كــرد و ايــن نيز يكى ديگــر از اصول 
اساســى گردش چرخ است: همه چيز بايد 
در ظاهر زير و رو شــود تا الزم نباشد در 

باطن چيزى را تغيير دهيد.

تناقض
خنده دارتر اين كه كسانى كه براى خريد 
آى فون، كه يكى از شكيل ترين و زيباترين 
نمادهاى اين نظام اقتصادى اســت؛ روزها 
در صف هاى طويل مى ايستند، عصر همان 
روز با آى فون هايشــان درباره حمايت از 
جنبش اشــغال وال استريت توييت كرده و 
وبالگ هوا مى كنند. جنبشى كه هدف اصلى 
آن متوقف كردن همان چرخى است كه در 
دورانــى دائمى اين محصــوالت جديد را 
عرضه مى كند و به صورت متقابل از عرضه 
آن ها سود مى برد و شتاب مى گيرد. من نه 
مى توانــم به اين حس طبيعى كمال گرايى و 
زيبايى خواهى انســان ها ايرادى بگيرم و 
نه در حد و اندازه اى ســواد اقتصادى دارم 
كه بخواهم درباره نظام سرمايه دارى نظر 
بدهــم و نــه حتى دوســت دارم با تعصب 
و بــراى شــنا در خالف جهــت رودخانه، 
هنرهــا و ارزش جابز را زير ســؤال ببرم. 
تنها هــدف من از طرح چنيــن موضوعي 
ايــن بــود كــه، «دانســته» از چرخش اين 
گردونــه عظيم اقتصادى و محصوالت آن

 لذت ببريد.


