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 .ايســتاده اســتدنيا  قلهر كه ب دكرحس مي ١٠ريليبود و وِ ٢٠٠٥اواخر مارس 

ست كه  او شد. همدوست داريد از آن وكاليي ا شه در كنارتان با سردبي  يراو 

شد  سبنياد ار ضوري تأثيرگذار  بود ياقانون كلمب يبرر و در محاكم متعدد، ح

  وي شخصي با پشتكار و سرسخت در مسير اهدافش بود.  داشت.

محصـــوالت بزرگ  شـــركت -١١اماجيام هاي اصـــليمهره ،و تيمش وريلي

آتالنتيك ، برادرز وارنر يزني،د يامانند كلمب هاييبا غول ند كهبود -ســرگرمي

ــي اي، بي ام جي،،كپيتال ركوردز، ركوردز ــون آرس ركوردز  يرجينو و ي،س

  همكاري مشترك داشتند.

 ،يقيضبط موس صنعتفعالين  ترينبزرگاي اين صحنه را مجسم كنيد. لحظه

اليعدر  دادگاهدر حال گفتگو پيش از برگزاري  و در جهانوكال  ينبا بهتر

  كشور!ترين سطح 

ــي بهدر برابر چه ها آن ــتر؟ اندآمده مبارزه كس ــركت١٢گراكس كوچك كه  ي، ش

  يده بودند.نشنرا نيز تا آن زمان حتي نام آن ياريبس

) ١٣يربه نظ ير(نظ P2P يسســرو يك عنوانبهاســت كه  يزيمان چه گراكســتر

ــود كهد مياز آن يا ــرقت توانند بهدهد مردم بيم اجازه ش ــتراك و !س به اش

  

  

١٠ Verrili 

١١ MGM 

١٢ Grokster 

١٣ Peer to peer 
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با توجه به  !مشــغول شــوند ينترنتا يبر رو هايلمف يلو فا يقيموســ يگذار

صولسهلخدمات  ستفاده يبرا الو سي آزاد به اين  از اين خدمات و ا ستر د

شحال در، مردم اطالعات سر جهان با خو آلبوم  يناز آخررا  يزهمه چ ي،سرا

منتشــر شــده  يرســميرغ صــورتبههايي كه يلمف ينترداغ تا يرزاســپ يتنيبر

شتراك  ستارگان يزود، اپمثال عنوانبهگذاردند. ميبودند را به ا با  سوم جنگ 

هاي تئاتر به نمايش درآمد در ســالن ي كهروز با زمانهم ١٤ســيتانتقام  عنوان

 پخش گرديد.  P2P يهادر شبكهاي و بدون هيچ هزينه برخط صورتبه

ها نكته ا كه  ينتن ند. مجوز ها دارايمحتوا يناز ا يكهيچبود  اربران ك نبود

موضوع صحبت  در اينجاد. ونشمي يقيسرقت موسمرتكب  اساساً، گراكستر

اه در دانشــگيوتر علوم كامپ يك در دانشــكدهتار يك اتاقدر  كه چند هكر ما

سته ش ست اندن در خيلي راحت كه  نيمكصحبت ميبلكه درباره افرادي . ني

شهر  خود ي معموليهاانآپارتم سطح  شما  اگر درواقع. كنندميزندگي در 

را در  كه به اينترنت دسترسي داشته باشند هو چهار سال يستهجده تا ب افراد

ستفگراكستر هايي نظير از سرويسها آنكه نظر بگيريد، شانس اين اده كرده ا

   باشند، بسيار زياد است.

ـــت كه اين در به  در آمريكا رغبت چندانيوانان ج در آن روزگار،حالي اس

كه تمامي اين تغييرات در چنيني نداشـــتند. حال آنهاي اينگذارياشـــتراك

  

  

١٤ Revenge of the Sith 
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صنايع ضالتي جدي براي  ضر مع شته به ضبط يلم وف شرايط حا همراه دا

 در يلمو ف يقيموس يرتكثدر مسير  وابسته به آن،هاي و شركتام جياماست. 

ستدر تالش صرفاً ها آن نبودند.هان ج سود بودند به د سرقت  .آوردن  اما 

ــيقي، ــور رقيب بي موس ــان،با حض ــانش ها آنتأثير قابل توجهي بر  نام و نش

را خواهد سؤال جواب اين زود خيلي  وريلي؟ گذاشته است. اما تا چه ميزان

  داد. 

از نكرده بود كه در دادگاه، وكيل مدافع هنوز دفاعيات خود از وريلي را آغ

خوبي ترس صـــنعت ضـــبط را هاي او را قطع كرد. او كه بهصـــحبت ١٥برير

درك كرده بود از وريلي پرســيد: دليل اصــلي شــما براي اين كار چيســت؟ 

ضبط  صنعت  ست. اين هم قبول كه  شما يك نوآوري ا ست. كار  ست ا در

  موسيقي مشكالتي دارد؛ اما در مسير خود در حال پيشرفت است.

سخ وريلي صحبتخوب مياو . ي ندادپا ست كه  سر دان صرفاً از  هاي برير 

شتوريلي يك ترس معمولي نبود. جرياني كه  ور آايجاد كرده بود واقعاً وح

آمد درصد از در وپنجيستببود. واقعيت اين بود كه صنعت ضبط موسيقي، 

  داده بود. از دست  ي وريليبه ميدان آمدن ايدهپس از خود را 

ستب صد وپنجي ست كه اما  !در ضطرابتا ايناين چيزي ا شده  قدر باعث ا

سال يكي از دانشجويان و توسط  پنج سال قبلاين كالف سردرگم،  ؟است

  

  

١٥ Breyer 
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شتن  ؛تنبل يا خودخواه فرقي نداشت اول رقم خورده بود. او فقط خواهان دا

   رايگان بود. صورتبهخود دلخواه موسيقي 

ــاون فانينگ ــالههجده ١٦ش ــتس ــتنعار ، با نام مس ــتانش  ،١٧رپس با همكاري دوس

اين شــركت تازه  از . مردمســيس شــركت خود را از خوابگاه آغاز نمودتأ

ــيس ــرور مركز يكورود به  از طريق تأس ــتراك يس با  يلفا يگذارو به اش

ستفاده م يگراند سر جهان ا سرا سي اين خالقيت . كردنديدر  را  جديدهر ك

را از اين طريق به اشــتراك هاي خود فايلمايل بود كه دوســت داشــت و 

   بگذارد. گويي كه انگار فردايي وجود ندارد.

 شكاياتينپستر با  چندان فرداي درخشاني نداشت.هم  نپسترناگفته نماند كه  

 حتي دفاعيات تحت فشار بود. شدتبه شد،ميمطرح ها در دادگاهعليه او كه 

ــركت ١٨يكاآمر يمدن يهايآزاد يهتحادا ــيقي را نقض هاي م(كه دعوي ش وس

ــناخت.را نيز دادگاه به رســميت نمي دانســت)آزادي بيان مي به  كسهيچ ش

  كرد.ي توجهي نميعصبان شمارِيب يهكرها

ستر عليه ، دادگاه٢٠٠٠سال  يهفور ١٢ يخدر تار نهايتاً صادر  نپ رأي خود را 

همان و در دســامبر  ي نموداعالم ورشــكســتگ نپســتر، ٢٠٠٣در ژوئن  كرد.

  

  

١٦ Shawn Fanning 

١٧ Napster 

١٨ American Civil Liberties Union (ACLU) 
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ــال ــركت نرم را به ي خودمعنو يتو مالك يم تجارنا ،س ــيوافزارش  ،١٩ي ركس

   خت.فرو

ــتراتژ يكاز  يبخشــ يحقوق هايكشــمكش ينا تمامي . تر بودبزرگ ياس

سهي در حال اجرا تان،در حوالي خانه سازقفليك  فرض كنيد سي ه اي عليد

ست. كنيد، يخانه را ترك مكار  يشما برا كهينا محضبهصبح، هنگام  شما

باز در را د و شكنيمقفل را ، رودباال ميها از پله ، پاورچين پاورچينسازقفل

ستراي، ظروف نقره و تمامي دكنمي ود مييد و ... را با خجد يوجواهرات، ا

  برد. 

ست تانيهك اولُش كه آنو پس از  ييدآيبه خانه م شما ش  يدخواهيم ،فرون

سارقين، شايد مهمين و سارق اند را داده وروداجازه ها آنبه كه  يافرادتر از 

سيد. شنا سيقي نيز باشركت همين ترتيب،به ب ضبط مو شكل هاي  شابه  يم م

شدند سرقت  P2P يهاشركت .مواجه   ،و كاربرانكردند را ايجاد ميامكان 

  ند.بردسرقت ميبه آثار موسيقي را  چپ و راست

ها آندر ابتدا . جلو آمد دوجانبه ياســـتراتژ يكصـــنعت با  ينارو، از اين

پرداختند) را يقي ميكه به مبادله موســ ي، افرادخاص مورد يندر اســارقان (

سانها آن مورد تعقيب قرار دادند.  پرداختند راها ميدانلود آهنگبه كه را  يك

ـــت تخلف از  يكبا  يتيكپدادخواس مه دعوي در را قا هديد دادگاه و ا ، ت

  

  

١٩ Roxio 
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ــئلهي، دالر ٤٠٠٠ يمهرپرداخت ج باها آن كهينمگر اكردند؛  ــله  را مس فيص

  .دادندمي

 دانلود آهنگ ها ويلفا تكرار عمل سارقانِاز  يريبه جلوگ تنهانه يكتاكت ينا

صريح راپ در عين حال اين شد؛منجر  سا يام  سال نمود: نقاط جهان  يربه  ار

مالك يما در مورد اجرا" . اگر شـــما يمهســـت يجد مانيمعنو يتحقوق 

ــ ــتن قانون و س ــكس ــما  مطمئناًرا ادامه دهيد، ما  رقت محتواش در مقابل ش

  "خواهيم ايستاد.

ــركتها آنكه دوم اين ــكالت، يعني ش ــه اين مش ــراغ ريش هايي كه با به س

كردند رفتند. در ارتباط هايي را فراهم ميها امكان چنين سرقتشكستن قفل

 رونهستند. از اي P2Pهاي ها همان شركتبا مورد خاص بحث، اين شركت

پيگيري  ها رابهترين وكال بكار گرفته شـــدند تا دعوي انحالل اين شـــركت

  .نمايند

ظار مي طورهمان. چنين بودنيز اين وريليدر مورد  كار كه انت يل،  رفت، وك

جام داد. چيز نقصيبخود را  فت ان ماه پس از  آوري نبودشـــگ كه دو 

  باشد.و عليه وريلي  ماجيامدادگاه به اتفاق آرا به نفع  يمتصم مشاجرات،

بودند. اما  P2P يهاشركت يهعل يبارها و بارها برنده دادخواه هااين شركت

ست؛  ستان اينجا شكل كلّدا س يدزد يِم شكل شد. يبدتر و بدتر م يقيمو م

 درواقعبرعكس، . ندنداشت ياريهوش يكاف اندازهبه هااين شركتكه اين نبود 



 ياييدر يعنكبوت و ستاره /٢٤

WWW.BRAINYNESS.COM  

ــركت ــوخت ،ديدگاه جددر دا يبا هر طرح دعو هااين ش به آتش  ي جديدس

. نددشــتر يمخالفان قو يدند،تر جنگســختها آنهرچه . ريختندمناقشــه مي

  در جريان است. يبو غر يبعج يزيچ

با تام  گيرد.ها، از منبعي غير قابل باور نشـــأت ميبهترين تفســـير اين پديده

ــان٢٠نوينز ــص در حوزه جغرافياي قبا، انس ــناس متخص ب يل آمريكاي جنوش

قات مي غربي با اينمال يك هيچ وي كهكنيم.  پاي خود را درون  گاه 

صوص قب ست، مطالعات وي در خ سيقي نگذارده ا ضبط مو ستوديوي  ايل ا

نموده كه بتواند درك كند در صنعت  روشن پيشين، چراغي را بر سر راهش

سياري از زمينه ست. در ب سيقي چه چيز در حال رخ دادن ا ها، او بهتر از مو

  دهد.كس ديگري اين كار را انجام ميهر 

آپاچي كه در حال نگارش كتاب خود در موردما در ابتدا، نام تام را هنگامي

ــ ــنيديم. ناگهان ما توقف كرديم. او در مورد بوميان امريكا ص حبت ها بود ش

  ؟فتموضوع و موضوع گراكستر ياتوان بين اين كند، اما چه ارتباطي ميمي

سانكه پيدا كرديم. جايي ٢١ما نوينز را در يوا سر و فرزند  شناسان جوان با هم

كه سر صحبت را با او باز كرديم، او شروع كرد. هنگاميكوچكش زندگي مي

  چيزي نمود كه در دنيا در حال رخ دادن است.به تشريح آن

  

  

٢٠ Tom Nevins 

٢١ Iowa 
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همه چيز از يك معما آغاز شد؛ يك معماي قديمي. حل اين معما، كليدي را 

ته بود فراهم ميامجيامه كدرك آن منظوربه طا رف جا خ  منظوربهآورد. ، ك

ضوعدرك  سال قرن عقب ٥، نوينز ما را مو شهري كه  ١٥١٩تر برد؛ به  و در 

سيتي خوانده مي شف بزرگ، هرناندو امروزه، مكزيكو شهري كه مكت شود. 

 جلب شد. ٢٣آزتك پايتخت آنجا يعني، توجهش براي اولين بار به ٢٢كورتز

 ٢٤(كه بعدها تنوكتيتالن به متروپوليسمنتهي  هاييدن بزرگراهمكتشـــف، با د 

شد) و  شكوه اهرام و معابدناميده  سخت به وجد آمده بود. او انتظار  با آنجا 

چيزي كه او مشــاهده كرد،  در عوضاما  ؛گر توحش باشــدداشــت كه نظاره

ـــان داراي زبان متعلق به خود و تقويم ميليون نفر ١٥تمدني با بيش از   انس

از ديدن اين شهر كه به بزرگي  شدتبهبود. او و يك دولت مركزي پيشرفته 

يا  ٢٥ســـويل ـــده بود.  ٢٦كردوباو  يدن بود، متعجب ش  كه يبازارهاي بزرگد

كه هر چه  هرهزار نفر در آنجا مشــغول خريد و فروش بودند و  ٦٠بيش از 

  انگيز بود.، بسيار حيرتشدخواست در آنجا يافت ميمي

  

  

٢٢ Hernando Cortes 

٢٣ Aztec 

٢٤ Tenochtitlan 

٢٥ Seville 

٢٦ Cordoba 
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ــد  ،كورتزاما  ــا به آنجا نرفته بود. همانند مديران ارش ــياحت و تماش براي س

ــركت ــيقي، ش ــبط موس ــود. راه كورتزهاي ض ، آنجا رفته بود كه ثروتمند ش

ست را روي طال بگذاري. از اين شدن نيز در آن زمانه آن بود كه د ثروتمند 

 -٢٧مونتزوماي دوم -كرد آن بود كه با رهبر آزتك كورتزرو، اولين كاري كه 

بزرگ بود كه  قدرآنصحبت كند. او وارد قصر بزرگ مونتزوما شد. قصر او 

  داد. خالصه مذاكرات او اين بود:تمام ارتش اسپانيا را در خود جاي مي

  ."تكشميا مي دهييا تمام طالي خود را به من مي"

ست كه بايد چه مونتزوما، در يك آن نمي سي را كند. مونتزوما تا بحال كدان

د را تمامي طالهاي خوباالخره تصـــميم گرفت ما ومونتز .نديده بود مانند او

  هد.دببه او 

ــت. كورتزاي كه داده بود، رغم وعدهعلياما  ــش او و ار، مونتزوما را كش تش

وز، ر ٨٠در مدت  هاي آب را قطع نمودند ودند. كانالها را مسـدود كرجاده

  افتادند. از گرسنگي به حال مرگ  آنجا نفر از ساكنين ٢٤٠,٠٠٠

ــال بعد از آنكه ١٥٢١در  ــمانش به تنوكتيتالن كورتز، يعني فقط دو س ، چش

ها قرن بهتمدني كه ردپايش  ؛آزتك متالشي شده بود امپراتوريشد،  گشوده

شابهي نيز براي رسيد. البته آزتكقبل از ميالد مي سرنوشت م ها تنها نبودند. 

  

  

٢٧ Montzema II 
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ــط ف ٢٨اينكا ــپانيا كه توس ــكو پيزارواتفاق افتاد. ارتش اس ــيس رهبري مي ٢٩رانس

ــد،  ــال  ٣٠آتاهوالپا رهبر اينكاش ــال بعد،  ١٥٣٢را در س ــتگير كرد. يك س دس

ـــپانيا با به چنگ آوردن تمام ثروت اينكا، آتاهوالپا را اعدام و يك  ارتش اس

ست فرمانرواي شاندهد شابه، انحالل كامل اين  طوربهاو گمارد.  يجابهرا  ن م

  كشيد.  جامعه نيز فقط دو سال طول

ستكنترل كل قاره را  اين وقايع تاريخي، عاقبت سپانيايي به د سپرا در  د.ها 

كه باد ها اما آنرســيد. مي به نظر، قواي اســپانيا غير قابل توقف ١٦٨٠ دهه

شمالرفتند و رفتند تا پيروزي را به غبغب انداخته بودند،  زيكوي (نيومك در 

ستان با د ها روبرو شدند. اينجاستبا آپاچي كنوني) ستان كه شباهت اين دا ا

  چرا؟ اما شود. نمايان مي P2Pهاي صنعت موسيقي و جدال آن با سايت

   هم چه شكستي.آن !ها شكست خوردندچون اسپانيايي

ــت خوردند كه ظاهراً ها آن ــكس ــاني ش بدوي بودند. برخالف قومي از كس

شكيل نداده بودند.  هاآزتك و اينكا، آپاچي شهر يك هرم قدرت ت حتي يك 

ـــتند. مهم يا خيابان ـــده نيز نداش  همكه، پولي (طاليي) تر آنســـنگفرش ش

شتند. از اين سپانياييندا را مجبور به ها آنها تالش كردند رو بجاي غارت، ا

  

  

٢٨ Inca 

٢٩ Francisco Pizarro 

٣٠ Atahuallpa 
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سيحيت كنند. تعدادي از آپاچي سبك زندگي رعيتي و پذيرش م ها پذيرش 

يادي از  عداد ز ما ت ند، ا نها آنپذيرفت مت كرد قاو هانهد. م از خود ها آن تن

مقاومت نشــان دادند، بلكه در مخالفت با ارتش اســپانيا به مبارزه نيز دســت 

  زدند. 

. ها هيچ شانسي نداشتندانيا، آپاچيشايد فكر كنيد در مقابل ارتشي نظير اسپ

، ١٩در اواخر قرن  ز به ما گفت، اســـپانياگونه كه نوينهمان بود.گونه ناما اين

پاچي ٣٢و چيواوا ٣١ونوراكنترل شـــمال ســـ به آ پاچيرا  ـــپرد. حتي آ ها، ها س

ــمالي ــتند آنكه خود نيز نمي ٣٣كنترل مكزيكوي ش ــرف كنند، خواس به را تص

به مدت دو قرن ديگر، ها آنآوردند. اين يك پيروزي تصــادفي نبود.  دســت

   استيالي خود بر اسپانيا را حفظ كردند.

اشند خبر بها از آن بيكا و آزتكاي كه اينواقعيت اين است كه سالح مخفي

يا قدرتش را از دست نيروي نظامي اسپانطور هم نبود كه وجود نداشت. اين

  يا ضعيف شده باشد. داده 

سپانيا، رمز پيروزي آپاچي سازمانها بر ا شه در نحوه  شت.دهي آنري  ها دا

شركته ها را شكست دهند كتوانستند آپاچيها به همان دليلي نمياسپانيايي

  ها برآيند.P2Pتوانستند از پس هاي موسيقي نمي
  

  

٣١ Sonora 

٣٢ Chihuahua 

٣٣ North Mexico 
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ــال قبل، او  ز به ما گفت كه چگونه اونوين به اين راز پي برده اســت. چند س

پاچي با آ ـــال را  ـــه س ها و آيين ،، زندگي كرده و فرهنگ٣٤ها در آريزوناس

ــريفات مذهبي  ــاهده و را ها آنتش ــت. او مش اين  دقتبهواكاوي نموده اس

. او كنندميچگونه زندگي ها آنتا بفهمد كه واقعاً  كردا بررســـي ها رلفهؤم

ها و ساير قبايل گرديد. براي مثال متوجه تفاوت فاحش بين آپاچي سرعتبه

نمونه ٣٥ســـيوقبيله  توانيم ببينيممي "هارقص با گرگ"كه در فيلم  گونههمان

اي، در يك ندهكنخيره طوربهقبيله اين ســياســي بود.  ي بارزي از يك تمركز

د. كشمي. اما اين موفقيت بيش از ده سال طول نكنندميدوره زماني مقاومت 

ست كه ادامه دارد. كه مبارزه آپاچيدر حالي سال ا صدها  ها آنراز بقاي ها 

   تواند باشد؟مي در چه
  

  
  

گويد، اجازه دهيد به اين دو ســيســتم درك بهتر آنچه كه نوينز مي منظوربه

  ؛ تمركززايي و تمركززدايي. بيندازيماهي گذرا متضاد نگ

  

  

٣٤Arizona 

٣٥ Sioux 

مهم دست  ينبه ا ييو تمركززدا ياسيقدرت س يعتوز طريق از هاآپاچي

 بود. ييتمركززدا يجهها در نتآن ي. بقايافتند
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است. فكري كه بسياري از شركت درك قابل راحتيبهيك سازمان متمركز، 

در سر دارند. شما رهبر مشخصي داريد كه  هاي دولتيسازمانهاي بزرگ و 

صي وجود دارد كه در آن شخ ست و براي او مكان م سئول ا صميمات م جا ت

ـــازمانين نوينز اشـــود. اتخاذ مي  چراكهنامد؛ مي ٣٦اقتدارگرارا از نوع ها س

صميم دهمديران، فرمان ستند گيرو ت . زماني يبرفرمانو كاركنان مجبور به  ه

ستييك كه  شما اخراج ه صادر كند،  ستور اخراج را  د و قادر به هيچ مدير د

كه كورتز، به ارتش خود دستور پيشروي داد، . هنگاميباشيدكار ديگري نمي

ها، اينكا و ...، همه ترتيب، اســـپانيا، آزتك به همينپيشـــروي كردند. ها آن

  كردند. و متمركز عمل مي بردارفرمان

شرايط، يك سد اين  صالً مطلوب  كندرا تداعي مي زندان شايد به نظر بر و ا

ست ست كه اما  .ني ستم واقعيت اين ا سي ست. هم لزوماً  اقتدارگرايك  بد ني

شما هم فرمانده  سپانيا، رهبر آزتكاگر  شد ارتش ا شركت يك ها يا مدير ار

Futune500  و اثربخشبهتر اداره  منظوربهباشيد، از سيستم دستور و كنترل

ستفاده ميسازمان خود هاي تر كردن فعاليت ست منظور، بدينكنيد. ا الزم ا

صورت سيستم دوام نميو به اجرا درآيند؛ در غير اين وندش ينتدو يقوانين

شابه،رد. آو سوار يك هواپيما ميهنگامي بطور م شما  شويد، ترجيح ميكه 

 مطمئناًشما  چراكه در آن مجموعه پياده شود؛ دهيد كه يك سيستم اقتدارگرا

  

  

٣٦ Coercive 
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سافر خواهيد هواپيما بانمي شما ي كه مثالً درفرمان و يا كنترل م  رهصندلي 

٢٨J از تماشاي فيلم او بايد سر جاي خود بنشيند و  خيركنترل شود.  نشسته

ـــت كه اقتدار و قدرت  كه فقط و فقطدرحالي ؛لذت ببرد خلبان هواپيماس

  گيري در اين مورد را خواهد داشت.تصميم

ــيســتم  درك قابل راحتيبهكه  اســت ياگونهبههاي غيرمتمركز اما ماهيت س

ـــت.ن ـــازمان غيرمتمركز، يك رهبر مشـــخص وجود ندارد،  يس در يك س

ه يك . زماني كســتمعنابير نيســت و مركز فرماندهي ي در كامراتبســلســله

سايرين خواهد  شد، آن فرد قدرت كمتري در مديريت  شته با رهبر وجود دا

  داشت.

كه  كسي مُحق است نامد؛ چراكه هرنوينز، اين سيستم را يك سيستم باز مي

نيســـت.  ومرجهرجخود اتخاذ كند. البته اين به معناي  تصـــميمات خود را

ـــت؛جارهايي قواعد و هن  اما اين قواعد و هنجارها از جانب هم موجود اس

ــي اجبار نمي ــود. در اينجاكس ناطق قدرت در ميان تمام افراد و در تمام م ش

  هيچ مونتزومايي وجود ندارد. جاشود. اينجغرافيايي توزيع مي

يس، ئها بجاي ررويد؟ آپاچي يشپبهتوانيد ميشما چطور  اما بدون مونتزوما

شتند. او از طريق ارائه -رهبر معنوي و فرهنگي -٣٧ننانتا شق، رهبري  دا سرم

ـــت.مي ـــاي قبيله از  كند و هيچ اقتدارگرايي در كار نيس پيروي  نانتاناعض

  

  

٣٧ Nant'an 
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يكي از معروف از روي اجبار.نه  خواهند ومياين را واقعاً  چراكه ؛كنندمي

تانترين  ـــت كه از مردمش در مقا ٣٨تاريخ، جرونيمو هاينان نيروهاي بل اس

گاه فرماني به ارتشـــش براي چند دهه دفاع نمود. جرونيمو، هيچ يكاييآمر

كرد و هر كس در اطرافش بود به او نداد. بلكه خودش جنگ را شـــروع مي

هايش را براي جنگ باال زده، اگر جرونيمو آستين"پيوست. ايده اين بود: مي

ستخوب ايده كامالً شته ا شته، حق با جري دا جنگيدن  ونيمو بوده و. در گذ

خواهيد با جرونيمو همراه آيا شـــما مي "آيد.در كنار او منطقي به نظر مي

شيد؟ در اين شما با ستيد، نه.  صورت با او همراهي خواهيد كرد و اگر نخوا

  خواهيد مختاريد. چه كه مينسبت به آن
  

  
  

حياتي ، اجراي چنين سيستمي كه باز و غيراجباري است براي هاوجود نانتان

در  كسهيچرو كه كند. از آنرهبري را متأثر نميصرفاً البته عدم تمركز،  بود.

ها در گونه مركز فرماندهي وجود ندارد، تصميمات آپاچيرأس نيست و هيچ

سپانيايي سكونت ا شود. يورش به محل  ست اتخاذ  ها در هرجايي ممكن ا

ود و در جاي ديگر شمي دهيسازمانشود، در جاي ديگر جا اتخاذ مييك

  

  

٣٨ Geronimo 

  ندارد.  ييمعنا هاي، در فرهنگ لغات آپاچ"ديشما با"رت عبا

 .معنا هستندبيهايي و اجبار واژه در اين منطق فكري، دستور
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ها از كجا ممكن اســت بيايند. دانيد آپاچياجرا. با اين اوصــاف شــما نمي

شــود. در  گرفتهتصــميمات در هر جايي و توســط هر كســي ممكن اســت 

، يالوحانهسـادهها به طرز كه آپاچي رسـدمي به نظرگونه برداشـت اول، اين

ــازمانبدون  ــيار جامعه هاآن، واقعدر. اما كنندميكار  دهيس اي پيچيده و بس

ستندخبره  ساير جوامع موجوديتي كامالً و  ه شريح دارندمتفاوت با  . نوينز ت

و  شـــدهيعتوزپذيري، قدرت كرد كه ويژگي يك جامعه غيرمتمركز، انعطاف

ست كه آپاچي شفافيت ا ها را قادر به نابودي جوامع متمركز ميابهام و عدم 

  كند.

ستم باز،  اقتدارگراام برخورد يك سيستم حال بياييد ببينيم كه هنگ با يك سي

اند متمركز)، عادت كرده ها (مصداق يك سازمانافتد. اسپانياييچه اتفاقي مي

ند. هنگاميه همه چيز را از زاويه تمركز ك ها برخورد با آپاچيها آنكه ببين

ـــدند كه در گذشـــت ـــل به تاكتيكي ش ه موفق عمل كرده بود. كردند، متوس

ــترا ــتن ها آنرو، ). از اين"طال را بگير و رهبر را بكُش"تژي(اس عمليات كش

 نانتانشد، يك كشته مي نانتانكه يك اين محضبهرا آغاز كردند. اما ها نانتان

ستراتژي، اين كرد. ديگر ظهور مي شكست خورد؛ زيرا در جامعه  وضوحبها

شتن رهبر، كس ارجحيتي بر ديهيچ هاآپاچي شت و ك صالً بيگري ندا معنا ا

سپانياييآپاچي تنهانهبود. بنابراين  ست نخوردند، ها در مقابل حمله ا شك ها 

شد، كه به آپاچيتر هم كرد. هنگاميرا قويها آن بلكه اين حمالت ها حمله 
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به برغيرمتمركزتر و همچنين ها آن ختها آن غل كه ســـ ماني  يد. ز تر گرد

محاصــره  هاآپاچي ند، ممكن بودها روســتاهايشــان را خراب كرداســپانيايي

هايشــان را خانهها آنحياتي نبود، ها آنشــوند. اما چون روســتا براي جامعه 

  ترك كردند و به زندگي عشايري پرداختند (حاال سعي كنيد ما را براندازيد). 

  :اولين قاعده مهم تمركززدايي استاين 
 

 
  

شه خودمان در قرن بيست و يكم بر هاي گرديم. شركتميحال به مورد مناق

ها، نقش ها را دارند و بخشي از آزتكنقش اسپانيايي درواقعضبط موسيقي، 

  مانند گراكستر و نپستر. P2Pهاي شركت

 گونه كه ديديم، نپسترهمانو  پيروز ميدان شدندهاي ضبط موسيقي شركت

سب از محيط شركت وكارك شد. توفيق اين  ستر، به خارج  ست نپ شك ها در 

ر بيش از حد متمركز بود. اين شــركت، يك تنوكتيتالن تنپســ يل بود كهآن دل

كردند) و يك مي Log inبايســت در آن (ســرورهاي مركزي كه كاربران مي

ساختار  سلهمونتزوما (يك  شت.  اي بمراتبسل شد) دا  عبارتبهيك مدير ار

هاي ضبط موسيقي، غيرمتمركزتر كه نپستر نسبت به شركتديگر، با وجودي

غيرمتمركز و منعطف نبود كه بتواند در مقابل حمالت  قدرآنبازتر بود، اما  و

   ملههنگام ح

 .كنديم يداپ يلم يشترو عدم تمركز ب يبه آزاد يرمتمركز،سازمان غ
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هاي با ســـاختار متمركز، دوام بياورد. با فلج كردن تنوكتيتالن (ســـرور غول

ما (مدير شـركت نپسـتر) رفتند و اينومونتز به سـراغها آنمركزي نپسـتر)، 

  شدند. كارزارگونه بود كه پيروز 

شتن سيقي رايگان را فرونن اما از ميان بردا ستر، عطش مردم براي مو شاند. نپ

د. به كنهاي رايگان استفاده ميتصور كنيد كودكي هستيد كه از منبع موسيقي

صي اين جريان را قطع  شخ شما را يك بزهكار ميناگاه،  چه  .دمانميكند و 

ها كه ماهاييج -محصــوالت موســيقيعرضــه  گاهفروشــشــايد به  كنيد؟مي

مورد نظرتان  CDو با پرداختن پول،  ويدرب -جا نيفتاده بودهم به آن گذارتان

ـــايد  اما خريد.ب را بيه تر نيز وجود دارد، يافتن چيزي شـــاي جذابگزينهش

 نپستر!

ستورميرودارگدر همين  سوئدي با نام نيكالس زن سي   ، در فكر خود٣٩، مهند

دريافته  خوبيبهود؛ اما آپاچي نب نانتانپروراند. او يك تداوم راه نپســتر را مي

ستر بپرهيزد. راه براي بقابود  شتباهات نپ حل او، برنامهبايد از تكرار مجدد ا

ـــرور مركزي و تنوت ،بود. با كمك كازا ٤٠اي با عنوان كازا يتالن خبري كتاز س

مستقيم قادر به دسترسي به كامپيوتر  طوربهو  راحتيبهجان در كاليفرنيا  نبود.

  

  

٣٩ Nikolas Zennstrom 

٤٠ Kazaa 
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براي دســترســي به  يســكوفرانســســانيا كامپيوتر جري در  دنيز در نبرســكا

  بود. اشمورد عالقه موسيقي

سخه از كازا ٢٥٠بيش از  ماه، ١٢ظرف  شد و  ميليون ن كردن  ردوبدلدانلود 

فزوني يافت. كازا بدون نياز به يك ســرور  شــدتبهموســيقي از اين طريق، 

  داد.يمركزي، قدرت زيادي را در اختيار كاربران خود قرار م

شركت شركتحال بياييد كازا را با  سه كنيم.  سيقي مقاي ضبط مو هاي هاي 

ـــيقي، داراي دفاتر، كانال ي بازاريابي و هادپارتمانهاي توزيع، ضـــبط موس

 هاآنكه هاي اجرايي با حقوق باال بودند. از آنجاييمتخصـــصـــين و هيئت

ـــاري را دارا هســـتند قادرند به كاربران تخفيف  دهند. هم بمحتواي انحص

ست يك نمي كسيچه دهد. اما در طرف برا كپي كند و به دوستش  CDتوان

پاچي كده آ يك ده ند  مان كازا،  بل،  قا مل مي م كرد. هيچ خبري از مركز ع

ـــاختار، اين امكان براي هركس فرماندهي و حقوق هاي كالن نبود. با اين س

  تهيه كند.را ش افراهم بود كه بتواند هزاران كپي از موسيقي مورد عالقه

سب منظوربهاما  شتن يك ك شما دا احتياج داريد. اين به يك مونتزوماوكار، 

ستورم ست؟ زن شركت كهييآنجااز  گونه ني ساير  شت از تيررس  صد دا ها ق

   تفاوت بود.يك مونتزوماي بي ،خود دور بماند، در بهترين حالتِ

ي نتوانند به آن دست هاي موسيقايجاد كرد كه شركت هايي)ها (شبكهاو هرم

در  منظور تبليغاتهايي بهرا تهديد كنند. درآمد او از فروش فضـــايابند و آن
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ستكازا  ستم؛ چيزي كه بهآمدمي به د سي ضعف در  هاي متمركز عنوان يك 

  رود.به شمار مي

شركتهنگامي سپانياييكه  سيقي مانند ا ها عمل كردند و عليه كازا و هاي مو

شركت مادر هلندي را به كاربرانش در دادگ ستورم  سيدند، زن اه به موفقيت ر

يانوس آرام كت در جنوب اق تا -يك شـــر جايي وراي  -٤١وانوا خت؛  فرو

ستم سي ها كه مجبور هاي قانوني امريكا و اروپا. دقيقاً همانند آپاچيمحدوده 

مجبور به انتخاب عدم تمركز  شــيني شــدند، زنســتورم نيز براي بقابه چادرن

  شد.

گاه هيچها كه همانند نانتاننبود.  اشروزانهگاه قادر به افزايش ســـود او هيچ

ـــدن زندگي نكرده بودند. اما براي زنســـتورم چه؟ نگران  براي ثروتمند ش

ـــيد. همان ي گونه كه در ادامه خواهيد ديد، تعقيب قانوني وي از ســـونباش

  يفتد.بفاق توانست براي او اتبود كه مي ايهاي موسيقي، بهترين واقعهشركت

هايي نظير ها با شـــركت، ميان اين شـــركتايچنين بازي موش و گربهاين

ــتر و اي ــتند نيز درگرفته بود. ٤٢دانكيگراكس ــباهت زيادي به كازا داش ، كه ش

را در مقابل گراكســتر ام جيامكه دعوي كه همانآوريد؟ وريلي را بخاطر مي

هاي ضـبط اسـتراتژي شـركتدو مشـكل بزرگ را در  به راه انداخته بود. او

  

  

٤١ Vanuatu 

٤٢ eDonkey 
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به بدتر شدن ، بلكه مشكل را حل نكرده بود تنهانه برشمرده بود كه موسيقي

  انجاميده بود.هم ابعاد مشكل 

ـــد فعلي نپســـتر ٤٣گروگكه كريس  طورهمان (كه نام خود را از  IIمدير ارش

  دهد: گرفته است) شرح مي نپستر

بيشــتر مواقع، كاري  قانوني هميشــه وجود خواهد داشــت، اما دركپي غير

  آيد.مي حساببهناپسند و اشتباه 

ان اين بد د نســـبت به اين مســـئله توجه نمايند.بنابراين والدين خيلي باي 

  درست است؟ اثربخش بوده. وي قضايي ادعطرح معناست كه 

قاً  ود . كريس ادعا كرده كه آماري مبني بر كاهش كپي غيرمجاز وجخيردقي

ــد طوربهكنم ، اما من فكر نميدارد ــركتواقعي اين اتفاق افتاده باش هاي . ش

ستراتژي كار مي ست خود را قانع كنند كه اين ا سيقي ممكن ا  كند،ضبط مو

  بسيار فاصله دارند.  مسئلهاما در عمل با حل واقعي 

ار صــنعت موســيقي در جلوگيري از ســرقت آث تنهاواقعيت اين اســت كه نه

مان ، در هر زييتمركززدابه قاعده اول  توجهموســيقي ناتوان اســت، بلكه با 

ــركت ــركتكه اين ش ــتر يها از ش ، كنندميا كازا طرح دعوي هايي نظير نپس

عدم تمركز ظهور مي يواردتازه باالتري از  جه  بارزبا در كه م ند  با آن ك ه 

  تر است.سخت مراتببه

  

  

٤٣ Chris Gorog 
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ـــد، يك هكر  عنوانبه ـــيه رانده ش مثال، پس از كازا كه به جنوب اقيانوس

مربوط به تبليغات و درآمدها را هاي افزار كازا را گرفت، بخشناشــناس، نرم

شده  صورتبهرا كرد و آن پاك سخه غيرمتمركزتر  شار داد. اين ن برخط انت

ها نفر كازااليت را دانلود نام گرفت. ميليون K+يا  ٤٤كازا، با عنوان كازااليت

ـــابهي براي كمپاني اي ـــابه ويسكه ســـر ٤٥دانكيكردند. مورد مش هايي مش

ـــرويس ئه ميس كازا ارا مد. هاي  خه يك  عنوانبه ٤٦ميولايداد پيش آ نســـ

كه اعصاب  كندشرايط را طوري مديريت  غيرمتمركزتر ظهور كرد و توانست

  خرد كند.حسابي ها را ساير شركت

در صـــنعت  يديگر بازيگرميول، بســـيار غيرمتمركزتر از هر چرا؟ زيرا اي

سيقي بود (نرم صاحب ٤٧منبع بازآن كامالً ار افزمو ست). بدون هيچ  بدون  و ا

ـــت . ييماوهيچ مونتز را آغاز كرد؟ ميول ايچه كســـي اما ســـؤال اينجاس

  نيستند. هم قابل پيدا شدن  راحتيها بهآنداند. نمي كسهيچ

ست. يك  ميولاي"گويد، دانكي مييس اي، رئ٤٨سام ياگان شبكه موذي ا يك 

. او بر "وجود ندارد وجه راهي براي تعقيب آنچيهكه به شـــبكه منبع باز 

  

  

٤٤ Kazaa Lite 

٤٥ eDonkey 

٤٦ eMule 

٤٧ Open-source 

٤٨ Sam Yagan 
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ــاس تجربه خويش مي ميول را اي همراهانگويد: اگر كســي انگيزه يافتن اس

ـــال ما اين كار را  ـــه س اي ؛ ولي به نتيجهايمكردهدارد، بداند كه در اين س

ـــان مي ـــيديم. نمودار زير نش  ، روز بروزP2Pدهد كه چگونه بازيكنان نرس

  .ترو سخت ترسختها آنكنترل و تعقيب  شوند وغيرمتمركزتر مي

 
 

ها به آنوكيلي  غيرمتمركزند كه دست هيچ قدرآنميول، هايي نظير ايشركت

افزار؟ حتي ردي از يك نرم -ول پيگيري خواهد بودچه كسي مسئ رسد.نمي

شما حتي فكر مي  هم وجود خارجي ميولايكنيد كه رهبر نيز وجود ندارد. 

  شدت مشغول پول درآوردن است.به ميولاي غافل از آنكه ؛ندارد

شد  صاف، مدير ار سام ياگان و چه بايد مي امجيامبا اين او  همراهانكرد؟ 

سرويس شنهاد دادند كه او به كاربرانش،  هاي مورد نياز را اي دانكي، به او پي

شركت شود؛ تا از ايارائه كند و در درآمدها با  سهيم  سيقي  ضبط مو ن هاي 

  طريق فعاليت خود را در قالبي مجاز و قانوني انجام دهد.

شركت شان بدهكار نبود. اما  ش سيقي گو ضبط مو دنبال  شدتها بهآنهاي 

شتند. همانراهي براي بقا مي ستر ميگ شد نپ شركت"گويد:گونه كه مدير ار

صنعت ضبط
كازا

كازا اليت
اي ميول

؟؟؟

 از تمركز به عدم تمركز
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شتند و در اين صد سال، پولشان از  صدهاي ضبط موسيقي،  سال قدمت دا

كردند كه ماهيت عمل خود رفت. اما در اين شـــرايط، تالش ميمي پارو باال

هاي تبليغاتي تغيير دهند. اما واقعاً شـــما چند بار تبليغ يا را مانند شـــركت

سيقي ديده  طوربه. تمامي اين تبليغات ندرتبهايد؟ بيلبوردي از هنرمندان مو

ه فروش در چند منطقه ب برخط صــورتبهريزي شــده اســت كه كامل برنامه

  ."برسد

ها، در حال از دست فرد وابسته به اين شركت كه هر رسدمي به نظرگونه اين

خاطر داشــته شــما بايد به "كه ســام به ما گفت  طورهمان. دادن پول اســت

  كند؟ درست است. وكال!ل پارو ميكه چه كسي در اين جريان پو باشيد

آن سازمان يشتر درافتيد، كه هر چه با يك سازمان غيرمتمركز بجان كالم اين

شركتتر ميقوي شتنشود.  ضبط، اين قدرت را دا ستر و كازا را هاي  د كه نپ

اما درگير اين نزاع شــدن، شــايد بدترين حركت اســتراتژيك اين  ؛نابود كنند

ــركت ــتهاش ــروع كردند كه دامن كل ها آن. س ــي را ش يك زنجيره واكنش

ميول تر و كازان غلبه كردند، ايكه بر نپساين محضبهصنعت را گرفته است. 

  سر برآورد.

شرايط فعلي،  شركتام جيامدر  ساير  سبت به اين وقايع و يا  ضبط، ن هاي 

خواهد قدرت اين نيروي جديد ، نميامجيامفقط بين،  آگاه نيستند. در ايننا
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ــركت ــت كه آگاهي ما از ش كوه يخ ، به P2Pهاي را بپذيرد. واقعيت اين اس

  كه بخش بزرگي از آن مخفي است. دمانعظيمي مي

 



 



 

  ٢فصل 

  عنكبوت، ستاره دريايي و ظهور اينترنت
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 اجرايي مدير ارشــد عنوانبه تازگيبهكه  "٤٩ديو گريســن"بود و  ١٩٩٥ســال 

يي هاشـــركتبراي  خدمات اينترنتي كنندگانتأمينيكي از اولين ( "٥٠كامنت"

. كردمينرم  وپنجهدســـت، با مشـــكالتي شـــده بود )٥٢يا ارثلينك ٥١الاوآ نظير

شكل او اين بود كه ستميچيز درباره اينترنت نهيچ اولين م شكل . دان اما م

كه در خصـــوص دوم. و ياورد  هايي پول درب كدار بان اين ي مجبور بود از 

  ند.دانستميجديد از خود او نيز كمتر  اوريفنّ

يا نشسته در كنار ساحل سانتاكروز در كاليفرن "ديو" كهدرحاليسال بعد،  ١٠

  بود، داستاني برايمان تعريف كرد.

)، در ٥٣در پالو آلتو (در دره ســـيليكونكاريابي من از طريق يك شـــركت "

ضاي اينترنت قرار گرفتم. من ن ستميف ستم كه اينترنت دان  زمانهماما  ؛چي

مام بود و مجبور بوديم براي دومين  بودجهكه   مرحلهشـــركت در حال ات

ـــرمايه به بازار عمومي برگرد يم، درك بيشـــتري از اينترنت پيدا افزايش س

  ."كردم

  

  

4 9 Dave Garrison 
5 0 Netcom 
5 1 AOL 
5 2 Earthlink 
5 3 Silicon Valley 
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ـــال  را  "برخط"كه معني كلمه اندكي افراد همان ، ١٩٩٥به ياد آوريد، در س

ــتند.ند نيز در يك جســتجوي معمولي مشــدانســتمي  بياييدبنابراين  كل داش

  شناسيم.بيشتر برا  معمار اين شبكه

ـــيد،  كهاين محضبه او را به يكي از  ايراننده حرفهيك ديو به پاريس رس

ـــه يعني هاانمكبهترين  در يكي از بهترين كه رســـتوران ميشـــلن ي فرانس

 رسيدمي به نظركه  نفر در آنجا بودند ٣٠ تقريباً. آورد بود آن كشورهاي هتل

ي خيالي از اين آمريكايي جوان درباره تعدادي كامپيوتر انهابه افس قرار است

گيج شـــدم. يكي  كامالًمن  دهند. اما بعددنيا را تغيير خواهند داد، گوش كه 

اينترنت  رهبركرد كه: چه كسي  سؤالان شروع به پرسيدن اين گذارسرمايهاز 

ــؤال قرار گرفته بوديم كه ياحلقهبود؟ ما در  ــلي س چطور "اين بود  اشاص

 "هيچ رهبري در اينجا وجود ندارد؟

ستدار خيلي خندهبنظر  سالرما دا. اما ا صحبت از اوايل   كنيممي ١٩٩٥ يم 

ــور كنيد كامالً اينترنت يك چيز  كه ــناخته بود. تص ــدميچگونه ناش اگر  ش

ــكلي  ــگاه بزرگ بتوانند در ش ــتريان يك فروش ــازمانمش ــوند كه  دهيس ش

توازن قدرت را بر هم خواهد  رخداد، عات را با هم تســـهيم كنند. ايناطال

  زد.

ها چه اين ندگفتميبه يكديگر  هاآنفهميدند. را نمي هاصــحبتاما مردم اين 

از طرف ؟ كنندميچه داروهايي مصــرف ؟ اندشــدهديوانه كســاني هســتند؟ 
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ستميديگر ما هم ن ضيح دهيم. يم كه چطور بايد اين واقعيت جديد را دان تو

كه دانســـتميما فقط اين را  باط بين جوامع يم  جاد ارت ند براي اي اين فراي

  .مختلف در دنيا يك ضرورت بنيادي است

ضيحات  سويگذارسرمايهبراي  ديوتو ضيچندان  ان فران نبود. اگر  كنندهرا

نت) اين محصـــول فراگيربراي  هاآن خت  (اينتر يدكردميپول پردا با  ند، 

ند كه شــدميبايد مطمئن  هاآنكســي مســئول اســت. د كه نشــدميمطمئن 

شوب شش و آ ستم، مغت ست. سي شتند. "كورتز"به  هاآنگونه ني ، احتياج دا

كرد و همين ا نركاري گشتند. اما ديو، چنين مي "مونتزومايي" دنبال به هاآن

ه برآشفت شدتبهرا  هاآنكه غريب بود تا جايي قدرآنها، براي فرانسويابهام 

  .كردعصباني و 

قرار  "متمركز بودن"، بر محوريت هاآنكه پرســـش  آوردميبه خاطر  ديو

ـــاه، يك فرمانروا و چيزي از اين قبيل.  ـــت. يك پادش تدا او داش با خود اب

شيد كه مي اي از افراد هوشمندند كه مجموعه، كليديان گذارسرمايهاين اندي

  نبود. گونهاين واقعبهاما  ؛اندشدهدور هم جمع 

شبكه بنابراين ديو شبكهسعي كرد راهكار ديگري را بيازمايد: اينترنت،  ها ي 

ـــبكه وجود دارد كه  ٤٠الي  ٣٠فتيم ما گ "بود. حجم بســـيار  هاآنهزار ش

اما چه كســي " پرســـيدند هاآن گذارند.اطالعات را به اشـــتراك ميزيادي 

صميم  صميم كسهيچ" ؟ و ما گفتيمگيردميت ست. ت ستانداردي گير ني اين ا
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ست كه افراد  برگشتند و  هاآن. "گيردميتصميم ن كسهيچاند. پذيرفته راآنا

. بايد درست اين عبارت شويدميرا درست متوجه نسؤال  شما انگار "گفتند

ست؟ سي رهبر اينترنت ا شود: چه ك سير  صادقانه بگ "ترجمه و تف ، ويمولي 

  را متقاعد كنم. هاآنستم توانميمن ن

من گفتم ". خواهندها چه ميديو تسليم شد. او متوجه شد كه فرانسوي يتاًنها

ستم و بدين صله دادم؛ من رهبر اينترنت ه ضوع را في در  چراكهصورت مو

صورتغير  شو هاآنستيم با توانمين اين  دليل من  همين بهم. يوارد معامله 

  بودم. هم واقعاًكه  ؛"ويم من اولين حاكم اينترنت هستمگبه شما مي

سوي ديو، داراي باورهاي پوچ نبودند. اينترنت، بعد گذارسرمايه حاال ان فران

نگران  حق داشتند هاآنجديد در زمان خودش شده بود.  فنّاورياز آن، يك 

پرســـيدند. اما اين زياد ميســـؤال  هاآنباشـــند و اين خيلي خوب بود كه 

اشاره  هاناانسمي تمااز شخصيت  مشترك ، بازگوكننده يك ويژگيتعامالت

  دارد:

ــير خاص عادت  كههنگامي  ــكل كنيمميما به ديدن چيزي در يك مس ، مش

ما  را عوض كنيم. اگر مانفكرييم مســير خواهد بود اگر تصــور كنيم بخواه

ستمعادت كنيم كه از لنز  يك  دركرا ببينيم، آنگاه  چيزهمهي متمركز هاسي

دليل، براي  همين به. كندميســـيســـتم غيرمتمركز، چندان حســـي ايجاد ن

سوي، گذارسرمايه هيچ  چراكه نبود؛ دركقابلجديد اينترنت  فنّاوريان فران
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 وكار منمغز كسب

، قش بســته بوددر ذهنشــان ن با آنچه كه تا آن زمان از اين ســيســتم بخشــي

 هاآن ســال قبل از ٢٠٠ و هااســپانياييها مانند ســنخيت نداشــت. فرانســوي

ها را از اين زاويه نگاه بودند كه پديدهعادت كرده  هاآنند. كردميزندگي 

 "حاكم"و البته يك  مراتبســلســلهداراي ســاختار، قواعد،  هاســازمانكنند: 

  هستند.

ــهكه تاريخ،  طورهمان ــده بود را نقل ام جيام اي كهمخمص در آن گرفتار ش

. دهدمي توضــيحرا  فرانســوي انگذارســرمايه ســردرگمينيز  طبيعتنمود، 

  عنكبوت اشتباه گرفتند. يك را با ستاره درياييها، ، فرانسويخالصه طوربه

كه از بدنش كه در  اســت پاهشــت  با مخلوقي ،عنكبوت كهدانيم اكثر ما مي

 كه يم ببينيمتوانميما بين، . با اســـتفاده از ذرهآيدميمركز قرار گرفته بيرون 

 اگر .اســـت چشـــم هشـــت كوچك و يك ســـر همچنين دارايعنكبوت 

، كندميعنكبوت را هدايت بپرسـند كه چه كسـي  فرانسـوي گذارانهسـرماي

  .مشخص است؛ سر عنكبوت وضوحبهپاسخ 
  

  
  

 كيبدون  ديد. شامطمئناً خواهد مر د،يسر عنكبوت را از بدنش جدا كن

با وجود از دست دادن دو چشمش بتواند  يدو پا، زنده بماند و حت اي

 بدون سر زنده بماند. تواندياما قطعاً نم ستد،يبا
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 براي فرانسوي انگذارسرمايه كه زمانيجاي تعجب نيست كه  دليل همين به

شنيدند اينترنتواژه  بار اولين ستند بدانندمي، را  سئول  كه خوا سي م چه ك

  .متمركز استيك سازمان  مورد در هارسشين پترمهم از اين يكياست؟ 

ما در هنگام آموختن درباره اينترنت،  يها با يك گذارســـرما ان فرانســـوي 

شدن هاآن درواقععنكبوت برخورد نكردند؛  ستاره دريايي مواجهه  د. با يك 

ستاره دريايي ست. مانند عنكبوت،  اًظاهر در نگاه اول، يك  شبيه عنكبوت ا

ــتاره ــتند كه از چند دارايهاي دريايي نيز س بيرون  مركزدر  بدن يك پا هس

ستاره دريايي از  توجه كنيد ست.هاآنبين اما اين، دقيقاً نقطه افتراق  آيند.مي

 زدايي شده است.مركزاو داراي يك سيستم ت؛ باشدمي زنوع تام نوين

ـــت. بدن  واقعاًبينيد كه ، چيزي را ميعنكبوت كدر هنگام ديدن ي يك هس

متفاوت  كامالً ســتاره دريايي. اما يك اســت يك پا پا و، ســرك ي ســر، بدن

ست. يك  سئولبدنش نيز  مركزي ندارد. حتي بخش سرستاره دريايي ا  م

  .اندشده تكرار بازو هر سراسر در بزرگ يهاانارگ، درواقعنيست. 
  

  
  

  شويد كهيمتعجب م يد،را از وسط قطع كن ياييستاره در يكاگر 

 شويد.يروبرو م ياييزود با دو ستاره در يليو خ ميرديهرگز نم يوانح 
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شـــما بازوي  اگر ديگري نيز دارد. باورنكردنيويژگي  يك ســـتاره دريايي 

حيوانات، يك بازوي جديد گونه بســـياري از اين در  ع كنيد،حيوان را قط

هد كرد. ـــد خوا نه رش نددر برخي از گو مان جانور،  يا "هاي اين  يا "٥٤لينك  ،

ــتاره يك قطعه كوچك  تنها از دتوانمي جديدي حيوان درازپا، هاي درياييس

ــتاره دريايي ديگري بوجود آيد.بازو از ــما ي س لينكيا را به چند  توانيدمي ش

كنيد و ببينيد كه چگونه هر تكه به يك ســـتاره دريايي جديد  تكهتكهقطعه، 

 درچراكه  ؛جادويي دســت يابند تكثيرند به اين توانمي هاآن .شــودميتبديل 

 .ها استاز سلول ايشبكه، ستاره دريايي يك شبكه اساساً عصبي و واقعيت

س جايبه سر، مانند يك عنكبوت،  شتن  شبكه تاره دريايي در قدا الب يك 

يك  كهاين. اين نكته را به ياد داشـــته باشـــيد: براي كندميمتمركز عمل غير

ـــتاره دريايي حركت كند، يكي از بازوها بايد بتواند ديگر پاها را متقاعد  س

  !. نهكند. ايده خوبي است

 كامل طوربه كسهيچ كه فرايندي در و كندمي به حركت شـــروع بازويك 

ــاردهنك درك راآن ــان بدينو  كنندميهمكاري  با آن بازونيز  بازوهاير ، س س

شكل  مغزي  واقع در .گويدمين خير يابله  عنوانهيچبه مغز .گيردميحركت 

هيچ  .ندارد مغزيهيچ  نه بگويد. ستاره دريايي يا بله بخواهد وجود ندارد كه

كه اين  اندتعجبدر هنوز  شــناســانزيســت ندارد. فرماندهي وجودمركز 

  

  

5 4 Linckia 
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ــتم در جهان اما در اين بين، .كندميعمل  چگونه جودمو ــيس تام بيني اين س

. كنندميعمل ها نانتاندر عمل، بسيار شبيه به ستاره دريايي  نوينز رخنه كرد.

نات ي"هاآزتك"را  هاعنكبوتاگر  ياي حيوا تارهفرض كنيم،  دن ـــ هاي س

  هستند. "هاآپاچي" مطمئناً دريايي
  

  
  

هاي دريايي را براي ها، درك كامل ســـتارهاز عنكبوتزندگي در يك جهان 

سد به درك پتگذارسرمايه سخت كرده بود؛ چه ر سه  سيلاان فران آن. به  ن

  گشتند.مي "حاكم "دنبال بهبراي اينترنت  هاآنهمين دليل، 
  

  
 

ي موسيقي را هافايلكاراني كه تازهجمعي از به  بار اولين برايما  كههنگامي 

قدرت ، روبرو شديم آريزونا صحراي در بومي ند و يا يك قبيلهكردميمبادله 

: دشوييمتعجب م يد،را از وسط قطع كن ياييستاره در يكما اگر ش

روبرو  يايي،زود شما با دو ستاره در يليخبلكه  ميرد،يمه تنها نن يوانح

 .شويديم

  رساند.و اين ما را به اصل دوم تمركززدايي مي

 .نيست يآسان لزوماً كارو عنكبوت  ياييستاره در يصتشخ
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اي اما واقعيت اين است كه ما به مجموعه .يمگرفتميناديده  يراحتبه را هاآن

  داريم.احتياج  هاآندرك  منظوربهمتفاوت از ابزارها 

ستاره دريايي، نگاهي  شدهشناختههاي به يكي از بهترين نمونه دهيداجازه 

سال دازيم. نبي شك به ١٩٣٥در  سون بيل، پز ش كه ويل وبات ريك معتاد به م

 بودنزندهنوشيدن را متوقف نكند، اميدي به  كهدرصورتي كه گفت الكي بود

ي برا اما ماه ديگر نيسـت. گرچه اين حرف كمي او را ترسـاند، ٦او بيش از 

  كافي نبود. قانع كردن او براي توقف نوشيدن

بود. او به چندين متخصـــص ديگر هم مراجعه كرد. اما از به دام افتاده بيل 

ست  ساخته نبود. نه  هاآند شنهاد نمي واقعاً كهايننيز كاري  دادند؛ درماني پي

 و از مرگ ترس، شــرم احســاس بيلاز آن،  بودند. پس اثربي هاآن همه اما

  غيير بود.نيازمند تدر اين ميان  چيزي. كردميرا تجربه  نااميدي باالتر از همه،

 هاو متوجه شــد كبزرگ دســت يافت.  بينش يك به بيل، يين شــرايطدر چن

صين و مراجعه به برود.  الكل اعتياد به مبارزه با به دتوانمين تنهاييبه ص متخ

، ديگر معتادان دليل اصلي هم اين بود كه او و .ندارد ايايدهفكارشناسان نيز 

ــان ــبت به عاليق و منافعش ــمند ع نس آنكه  محضبه. كنندميمل خيلي هوش

صي به  ص سريع در ذهن بكنيد بگويد چه هاآنمتخ شكل  هاآن،  ستداللي  ا

كشاند. مي اعتيادش سويبهاو را زند و دوباره را پس مي امرونهيكه  گيردمي

ــت در همين نقطه بود كه بارقه ــكل گرفت.درس  متوجه بيل هاي موفقيت ش
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ـــد ـــه همان در افرادي كه از دتوانميكه او  ش بودند، كمك گرفتار  مخمص

  نه از درمانگران! و مشكل مشابه با يافراد يعني كمك گرفتن از كند. دريافت

 يك درمانگر آسان است؛ اما جدا شدن يهعلاو دريافت كه مقابله يا شورش 

 هايالكلي" بود كه گونهاينباشـــد و يم خيلي ســـخت هايشگروهيهم از

شدند.  "نامبي هر  ،يسترهبر ن كسهيچ كه حالدرعينجامعه، در اين متولد 

سئ ستول كس در جاي خود م ستم باز اين همان .ا ست كه  سي به نوينز ا

ست. صورتبه شهود ظهور كرده ا ستاره  اجتماع، نظير يك عملكرد اين م

 بخشــي از به تبديل خودكار طوربهاســت. در صــورت تمايل، شــما  دريايي

 همواره اين اجتماع از اين رو يد شــد.خواه -ســتاره دريايي بازوي -رهبري

 و بعضي ديگر خارج. شوندميفرم است؛ اعضاي جديد وارد  در حال تغيير

ما آن  كها باقي مي چيزي  بت  ندثا ـــل ما يابي، اص  معروف قدم دوازده باز

ست ست، هر كس  كسهيچ ازآنجاكه. ٥٥ا سئول ني سئولم هر  و خود حفظ م

 تو كهچرا ،مهم نيست زيادهم  بودن ارشدحتي  .است در مسير كس ديگري

كه  "نانتان" مانند يك حامي داري يكشـــما  .هســـتي يك الكلي هميشـــه

ــق، رهبري  ؛كندميبا اجبار و تحكم كار ن وجههيچبه ــرمش بلكه او با ارائه س

شه در براي ورو .نمايدمي ست.  سويبهد به چنين اجتماعي، همي شما باز ا

شديد و يا هم  اگر البته سته  ست هيچ هم برگرديد اهيدخوميخ  يفرم درخوا
  

  

شكل از  ايواقع بيانيه اين دوازده قدم، در ٥٥ ست مت ستند، ميبند كه مادامي ١٢ا ضا در گروه ه ست به آن كه اع باي
  توانيد در اين لينك مالحظه فرماييد.قد باشند. اين دوازده بند را ميمعت

https://www.alcohol.org/alcoholics-anonymous/ 
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 . هيچ فرم درخواست عضويتيشما نخواهد شد مانع كسهيچ و داردنوجود 

  هيچ مالكي وجود ندارد. در كار نيست. در اين جامعه هم

متوجه اين موضــوع هنگامي  حب اين اجتماع نيســت. بيلصــا كسهيچبله، 

خواستند مي جهان سراسر از مردم بزرگي كسب كرد وموفقيت كه گروه،  شد

شروع كنند.(دوره  صميميبايد  بيل ترك اعتياد) خود را   او .گرفتمهم مي ت

ــت باتوانمي خود را به بايدها و نبايدها  عنكبوت پيش رود و كنترل گزينه س

او مجبور بود برند خود را مديريت كند و كاربران  ،. تحت اين سناريوبسپارد

صوص روش سي را در خ آموزش دهد. از  نام)هاي بيكليگروه ال( AAشنا

خارج شدن از اين مسير  و ستاره دريايي رويكرد ستتوانمياو  طرف ديگر

  و راه دوم را برگزيد.ا در پيش گيرد.هم را 

 كنندميكاري كه فكر  هاآنپنداشــت كه مي چراكه ؛او به حاميان اعتماد كرد

نتيگو، شيلي. فرقي آالسكا، سامثل ؛ هر جايي دهندميدرست است را انجام 

ـــت از اين اجتماع را بيابيدهر جايي يد توانمي. كندمين اگر  و يك نشـــس

ــاس كرديد  ــت داريد راآناحس ــا همواره  به اين اجتماع بپيونديد. دوس اعض

كه بدون آن ؛مســتقيم به همديگر ياري رســانند طوربهقادر خواهند بود كه 

شد. اين ويژگي،  ستمساجازه و يا تأييدي الزم با كه  كندميي باز را قادر هاي

  ها پاسخ گويند.تطابق يابند و به محرك سرعتبه
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چه كه در بياييد ســـيســـتم مذكور را با يك رخداد ديگر مقايســـه كنيم. آن

بدترين "٥٦فلوريداكيز" بتي هاطوفان، در جريان يكي از  ـــدهث تاريخ  ش در 

ـــال  روز  طوفان "ا امروزهاتفاق افتاد ر ١٩٣٥اتفاق افتاد. اين حادثه كه در س

ند. مي "٥٧گركار ماننام فانكه  طوره يك طو يك و نزد ، شــــدميتر نزد

را  "٥٨كيز" ،طوفانبيني كرده بودند كه اين آل پيشهواشــناســان در حالت ايده

كه يك بازنشـــســـته بود، نظري ديگر  "٥٩اد شـــيران" د كرد. امامتأثر نخواه

ست يك سرپر شيران  شت.  سان دا نفر  ٤٠٠ه بيش از بود ك  بخش امدادر

پيوسته  وقوع بهتر در همان سده ي كه پيشطوفان. او در جريان كارگر داشت

ســـت توانمياو ن ! البتهكردميي در دلش او را نگران و چيز بود، قرار گرفته

. كردمي تأييدترســش را  ي دلش اكتفا كند. بارومتر او همبه اين گفتهصــرفاً 

  نوردد.، كيز را درميطوفانكه  ردكميهاي روشني دريافت او نشانه

ست و نمي شيران ستش گفت كه نگران ا سرپر خواهد پرچم را باال برد و به 

شد شانس و اقبال بك سي  .كارش به  سا ان را . بايد كارگركردميبايد كاري ا

سوز بود، تيم نجاتكردميتخليه  سرعتبه صي دل شخ ست كه  سرپر را  . 

رســاني به براي اطالع كسهيچد كه كرد. تنها مشــكل اين بو دهيســازمان

  داد.كارگران براي خروج از محل به خودش زحمتي نمي

  

  

5 6 Florida Keys 
5 7 Labor Day hurricane 
5 8 Keys 
5 9 Ed Sheeran 
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ما احتياج "، هشدار ديگري داد:كردميرا حس شيران كه نزديك شدن خطر 

. هشدار او، مشروط به گذر "داريم همين اآلن كارگران از محيط خارج شوند

ــلهاز يك  ــلس ــتان مراتبس ــيد،  بود و وقتي به گوش باالدس بجاي  هاآنرس

منتظر بمانند. شـــيران  ارســـال كمكي ديگر، بهترين كار را در اين ديدند كه

. در شــدميســت كاري غيرعادي انجام دهد؛ اگر شــرايط بدتر از اين توانمي

شيران در بيان اين  سي اعالم كرد  شنا سئلهاين بين اداره هوا خيلي اغراق  م

  هم بغرنج نيست. قدرآن مسئلهو  كندمي

سفانه اما ست گفته بود.  متأ سرعت  طوفانشيران را ساعت  ١٦٠با  مايل بر 

ســـا فقط اعتراف كارگر را كشـــت. رؤ نه و پنجاهســـت و و دوي يدفرارســـ

  ند كه ديگر براي نجات دير شده است.كردمي

ست؛ چيزي كه  شد و اين اين شدمياين نتيجه حاكميت متمركز ا قدر بد نبا

 سرعتبهست توانمين متمركز اين ساختارنياورد.  كننده را به بارمصيبت فلج

تاده را نجات دهد. نمونه ديگر اين وقايع، كارگران گير نا در  طوفاناف كاتري

ـــال  ئاندر ايالت  ٢٠٠٥س رغم وجود دانش بود. در اين واقعه، علي نيواورل

 كهاينســازي يك تيم نجات قوي ميســر نبود. قبل از مناســب، توانايي پياده

وت بتواند واكنش نشان دهد، بايد اطالعات به مغز برود و مغز پس يك عنكب

. نكته مهم اين فرمان دهدبرخورد،  از پردازش و تعيين اســتراتژي مناســبِ
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سال  ست كه اتفاقي كه در  سال  ١٩٣٥ا  نيواورلئاندر  ٢٠٠٥در كيز و يا در 

  افتاد، لزوماً تقصير يك نفر نبود.
  

  
  

ستم باز  سي شيران در يك  سرمشق دادن و توانمي، او كردميكار اگر  ست با 

بيني حس شــشــم و نيز بارومتر او پيش كههنگاميرهبري كند.  عمل كردن

ــت،  ــت به افراد بگويد: توانميبدي از آينده داش روم. هر من از اينجا مي"س

حال ميكس مي ندد، خوشـــ به من بپيو هد  با اين روش، او "شـــومخوا  .

ســاماندهي كند.  طوفاننجات را در مقابل اين يك تيم  خوبيبهســت توانمي

ست اشتباه هم بكند. يعني در صورت عدم وقوع توانميشيران  البته در اينجا

ست كه  ند.شدمي تخليه سبببياتفاق، كارگران  بنابراين اين بدين معني ني

؛ بلكه گيردمي يو تصميمات صحيح كندميسيستم باز همواره درست عمل 

ــرعت واكنش اين  ــي به اطالعات س ــت؛ چراكه هر كس ــتم باالتر اس ــيس س

اين مباحث، اصل سوم  د مستقيماً از آن استفاده كند.توانميدسترسي دارد و 

  :كندميعدم تمركز را بازگو 

اما  يرند،بهتر بگ يماتيتصم توانندياز افراد م ياست كه برخ يحصح

  بوده است.  "يستمس"همواره  ي،مقصر اصل

 .كنيديرا احساس م ياييبه ستاره در يازن كه شما است يزمان ينجاا
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تطابق با يك سيستم  منظوربه "اسدبليوبيل"و  "AA"اجازه دهيد به تصميم 

ــحيح ــتراتژيك ص ــميم اس ــتاره دريايي برگرديم. او تص ي گرفته بود. يك س

ــير بود.  ــت براي پيمودن ادامه مس ــتم باز، راه درس ــيس به تعداد  حالتابهس

شماري از افراد، اين سيستم ياري رسانده بود. امروز اگر شما بپرسيد كه بي

AA  .بخش چند چند عضــو دارد، هيچ راهي براي پاســخ دادن وجود ندارد

ت را ســـؤاالواب اين ج كسهيچدارد؟ باز هم هيچ پاســـخي وجود ندارد. 

ست ندارد.  كسهيچداند. نمي پذير، همگن و ، انعطافAAفرماندهي را در د

  پيوسته در حال تغيير است.

 ١٢اســاس مدل  بينند، بررا مي AAزماني كه ســاير معتادين تجارب موفق 

سيس  ييهاسازمان ،قدم شامل  خود به مقابله كه كنندميرا تأ با انواع اعتياد، 

ستي را انتخاب كرديد. در پردازندمير، غذا و قماربازي مواد مخد سير در . م

  همين مسير ادامه دهيد.

  

گسترده  يستمندارد. هوش، در تمام س يباز، هوش مركز يستمس يك

 كهييو در هر جا شونديم يلترف يعيشده است. اطالعات و دانش بطور طب

 .گيرنديالزم است مورد استفاده قرار م

  گويديي مياصل تمركززدا ينچهارم

 كنند. ييرتغ يبراحت تواننديباز، م هاييستمس
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AAشم تا  راآنآوري شگفت طوربهدبليواس را تغيير داد و انداز اوليه بيل، چ

ــد داد؛ درســت مانند  ــازمان پيشــرو و قدرتمند رش . هاآپاچيســطح يك س

ي ريزبرنامهن اروپايي مقابله كنند، كه چگونه با مهاجميدر مورد آن هاآپاچي

 هااســپانيايي ســروكلهكه آن محضبهســتند بكنند). اما توانميند (و نكردمين

ـــد،  يدا ش ند. هب هاآنپ يدا كرد ندگي خود را از  هاآنراحتي تغيير پ نحوه ز

ستا، به زندگي قبيله صميماي و كوچزندگي در رو شيني تغيير دادند. اين ت  ،ن

به  ياجي  يداحت ندارد. اين تصـــميم براحتي  تأي ندهي  ما نب مركز فر جا از 

  اي باز هستند.جامعه هاآن چراكه؛ اجراستقابل

يل، هيچ  كانيزب يك نيروي  كهاين محضبه. كردميكنترلي را اجرا ن مم

ــدميخارجي جديد ايجاد  ــازمان غيرمتمركز، ش ــرعتبه، س خود را براي  س

شتراكاتي با  AA داد.تغيير مي تطابق با چالش جديد شت. بيل  "ميولاي"ا دا

سي كه  ددبليو، مانن شنا سيرا بنيان نهاد، هيچ  ميولايهكر نا شت. در  رئي ندا

و از آن پس به  هاي جديد را تشويق كندايجاد ايده كردميسعي  وي عوض

كار خودش  بال  ها دن يك مغز مركزي، تن بدون  مانش را  فت. او ســـاز ر

رت تغيير كردن مداوم را در ســازمانش زنده وســيله، قدو بدين گذاشــتمي

داشــت. بگذاريد ببينيم كه چگونه اين مفهوم در ســطح يك شــركت نگه مي

روزي به ميدان آمد و صــنعت ضــبط را به چالش  . نپســتركندميدا معني پي

شيد. از آن پس منازعه ستماي بين ك در  اقتدارگرا آغاز گرديد. ي باز باهاسي

ضبهاشركت هر يك از سيقيي  صميم نياز به تحليل و ط مو از  تأييد، هر ت
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، به سرعتِ P2P هايشبكهبود كه  حالي درجانب مديران ارشد داشت. اين 

دادند و همواره يك قدم از مي شــكل ييرتغو داده نشــان  العملعكسبرق، 

مانند گرفتن جيوه بود!  هاآنودند. به چنگ آوردن جلوتر ب ي ضبطهاشركت

ـــر بلند نپســـتر از بين مي ـــت كازا رهايي كردميرفت، كازا س . اگر از دس

ـــابه آن ظهور مي ـــبكهكردمييافتيد، مش ، منابع P2Pهاي كوچك . گرچه ش

آوري شـــگفت طرز بهقادر بودند  هاآناما در اختيار نداشـــتند،  توجهيقابل

ــان دهند. اين  ــركتواكنش نش ــتاره درواقعكه  هاش هاي مانند دريايي از س

  .كنندميتهديد  شدتبهعنكبوتي را ي هاسازماند، دريايي بودن
  

  
  

سرعت تغيير  هاآن  ش قابليت باورنكردني طرز به هاآن. كنندميبه  ند. د دارر

د و منابع ننتي عنكبوتي، تارهايشـــان را يكي پس از ديگري ميهاســـازمان

ــازمان خود را در طول  ــالس گيرند و روز بروز متمركزتر به خدمت مي هاس

ستاره دريايي، شونديم سازمان  شم به هم زدن، توانمي. اما يك  د در يك چ

  كند. زيروروتمام يك صنعت را 

 يز،و گر يبتعق يدانم ينشاهد ا ياو  يدعنكبوت باش يكخواه شما 

  يد:را درك كن يياصل تمركززدا ينپنجم توانيديم

 "ارند.هاي غيرمتمركز، حركتي خزنده دسازمان" 
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مراجعه  الكليسمبراي ساليان مديد، افراد به متخصصين مربوطه براي مداواي 

اي براي شدهتوانست به روش پذيرفته AAند. اما در ظرف چند سال، كردمي

در جريان انقالب صنعتي، افراد از طريق تلگراف رهايي از اعتياد مبدل شود. 

باط برقرار  با هم ارت ما اينترنت، كردميو تلفن  مهند؛ ا را در كمتر از  چيزه

  يك دهه تغيير داد.

ضبط، تعدادي  صنعت  صاحبان  سده،  ي هاشركتاز محدود در طول يك 

ــيلهبهبزرگ بودند. اما بعد،  ــنعت  وس ي كلبهتعدادي از هكرها چهره اين ص

  دگرگون شد.

شابه در  شاهد تكرار الگويي م ستيم. ما اين و  هابخشما  صنايع مختلف ه

كاردئوني "حركت موجي را  مان، اين موج از مي "قانون آ ناميم. در گذر ز

  است. مشاهده قابلمتمركز به غيرمتمركز و برعكس، 

له قاب به م نايع خيلي متمركز، افراد در مقابل نظم حاكم،  به صـــ  در واكنش 

ستمخيزند و برمي ستاره دريايي را ايجاد هاسي ، تعدادي واقع در. كنندميي 

ستماز اين  سازمان  قدرآن، ميولايمانند  هاسي غيرمتمركزند كه ديگر به يك 

ستند.  ضاي اين مجموعه درجه  ميولايشبيه ني ست و اع سيار غيرمتمركز ا ب

بودن. در چنين در آخرين حــد غيرمتمركز  رنــد؛بــااليي از آزادي را دا

  دارند. باوريغيرقابلقدرت  د طرفيم كهاراي از افما با مجموعه ،هاييسازمان
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ـــده  به س يد  ياي پديده، ب گاميبرگرديم؛  ١٩براي درك چگونگي اين   كههن

ست  سيقي در د صنعت مو سيقيدانقدرت  زنده برنامه  طوربهبود كه  هاييمو

گامي، ١٨٣٠ند. در ســـال كردمياجرا  با  هايكيمكز كههن نگ  درگير ج

پاچي ند، جوزف يواخيم هاآ كا بود ياد در آمري به  پا،  گيري ويولن در ارو

ــغول بود. معلم ژوزف ــف كرد.  مش ــتعداد او را كش اتفاقي،  كامالً طوربهاس

كه  جوان نوازيولنو يك مربي برخورد كرد  جاي با  نفوذ عميقي در او ب

  بود. "٦٠فلكس مندلسون"ساز معروف، او آهنگ گذاشت.

صحنه و سيقيد١٩در قرن  همآن براي موفقيت روي  ستمي هانا، مو از  باي

او  كههنگاميبود.  گونهاينبودند و يواخيم دقيقاً مند مييك اجراي قوي بهره

ـــداز  ينظيربي اه مندلســـون به لندن آمد، اســـتقبالبه همر ها . لندنياو ش

رك تيواخيم شــهر را  هكهنگامي نتوانســتند راز موفقيت او را كشــف كنند و

ها قبل از ورود صنعت ضبط، كسي كرد، او تخصصش را با خودش برد. دهه

  آثار او را خريداري نمايد. ترينبزرگنتوانست 

چگونگي پخش مجدد صــدا را كشــف و  ، توماس اديســون١٨٨٧در ســال 

ــتگاه فونوگراف را اختراع  را تغيير داد. اكنون  چيزهمه. اين اختراع، نموددس

 موردنظرتانيد موســيقي را به خانه خود ببريد و به موســيقي توانميا شــم

ــتوديوهاي مختلفي نيز شــروع به كار   ند.كردميگوش دهيد. با اين نياز، اس

  

  

6 0 Felix Mendelssohn 
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شروع به تغيير كرد. بجاي  ها ناقدرت دست موسيقيد كهاينقدرت صنعت، 

ــبط  ــتوديوهاي ض ــد، اس ــتعدادها و بازارهاي جديد را توانميباش ــتند اس س

  ها كشف كنند.پخش در راديو و يا براي فروش در مغازه منظوربه

تبديل به يك  كهاينهايي از تولد صنعت ضبط ديده شد. براي در اينجا نشانه

شف و  شما را ك ستعداد  ضبط، ا شركت  شويد، كافي بود يك  سيقيدان  مو

شما  صنايع بزركندي گذارسرمايهروي  سيقي در  گ. تعداد كمي از  ين امو

 ه پديدار شدند و صنعت موسيقي رو به متمركز شدن پيش رفت.مرحل

ر ســال مقايســه كنيم. پرلمان دشــغل يواخيم را با ايزاك پرلمان حال بياييد  

ي بود كه آمد. اين همان سال دنيا بهسال بعد از مرگ يواخيم  ٤٠ تقريباً ١٩٤٥

صنعت فونوگراف، در صفحهآدر  شيمد  سيقي از تمامي درآمدها پي  هاي مو

  .ه بودگرفت

شت.  شگرفت دا ستعدادي  آوازه كار كه  طورهمانمانند يواخيم، پرلمان نيز ا

 ســالن كارنگيمســتمعين خود را در نيز ، پرلمان ه بوديواخيم به لندن رســيد

ـــباهتكردميمتحير   برخالف .شـــودميها تمام . از اينجا به بعد، ديگر ش

شتر  شت كه بي ، او را در حال اجراي زنده هاآنيواخيم، پرلمان طرفداراني دا

سين ساير موزي ي هاشركتهاي مدرن، نديده بودند. چون در دوره او مانند 

درصد صنعت ضبط به  ٨٠ند. در اواخر سده بيستم، كردميضبط حكمراني 
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بزرگ  ٥ ـــركــت  ـــوني"ش ــــال "،"٦٣جيامبي"،"٦٢آياماي"، "٦١س يورس ن يو

ي ديگري هم كه هاشـــركت، محدود شـــده بود. "٦٥وارنر برادرز"و "٦٤موزيك

شناسايي و عمالً  هاشركتبه هر شكلي توانسته بودند رشد كنند، توسط اين 

قدرت بسيار  ي ضبطهاشركتپس از صد سال،  كهطوريبهند. شدميبلعيده 

سينهاشركتزيادي يافتند و  ستقل عمالً از گردونه ي كوچك و موزي هاي م

  خارج شدند.

اد. دپيدا شد كه اين صنعت را تكان  "نگشاون فاني" سروكلهدر اين شرايط، 

صنعت پير را در جرياني كه فكرش را شيد كه او اين  سال طول ك  فقط پنج 

ـــاختوارد كند. تغييري كه او به آن مي كردمي ار از انديشـــيد آن بود كه س

ستاره دريايي هاشركتي عنكبوتي بزرگ، به هاشركت ساختار  ظير نيي با 

ــتر" كززدايي ب تمراي از انقالبديل گردد. اين نمونه، ت"ميولاي"و  "گراكس

 در عمل بود.

سيقي در  صنعت مو شرفت  . بيندازيمسال اخير نگاهي  ١١٥حال بياييد به پي

سال  سط هنرمن١٨٩٠توجه كنيد كه در  شده بود. در ، بازار، تو سخير  دان ت

سال  مرحله بعد شتند.هاشركت، ١٩٤٥يعني در  صه گذا ستقل پا به عر  ي م
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هم درآمد خود را اضافه كردند و هم سهم هنرمندان را در اين  زمانهم هاآن

ي ضبط بودند كه درامدشان روز بروز هاشركت در اين دورهبازار كم كردند. 

ستند روي سن به برنامه يواخيم توانمي. اگر آن روزها، هزار نفر شدمياضافه 

ضبط كرده و توانميگوش دهند، پرلمان  ها نفر به ميليونست برنامه خود را 

سود مطمئن براي  شد؛ با يك  ضبط هاشركتبفرو اما هر فروش.  ازاي بهي 

پيوســت. شــواهد زيادي  وقوع بهدر اواخر ســده بيســتم، تغييري شــديدتر 

شان صنعت  دهندهن سهم  ٥متمركز بود.  شدتبهيك   قابلشركت بزرگ با 

  .ندكردمياز بازار، سودهاي كالن را نصيب خود  ايمالحظه

سال اما همه مي شد چه اتفاقي  كههنگامي، ٢٠٠١دانيم در  ستر وارد بازار  نپ

دگرگون شده بود. سوني و  شدتبه، چهره اين صنعت ٢٠٠٥افتاد. در سال 

ــتگي كرده بود و امبي جي ادغام شــده بودند؛ تاور ركوردز اعالم ورشــكس

  .كردميها جلب نفروشي CDتينيجرز، ديگر طرفدارانش را به 
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  صنعت ضبط موسيقي از ستاره دريايي به عنكبوت و بازگشت به ستاره دريايي

 

كمتر از درآمدهاي  %٢٥شركت بزرگ،  ٥مجموع درآمدهاي چهار شركت از 

  اين درآمد كجا رفته بود؟ راستيبهبود. اما  ٢٠٠١در سال ها آن

شده نرفته بود. اين درآمد  P2Pي هاشركتبه جيب اين پول   مطمئناً ناپديد 

شت كه بود.  پول زيادي را به جيب زده  ستاره درياييي هاسازمانامكان ندا

شند  ستثناي از غيربه(با صل بعد خواهيم ديد). يك ا  هاآناما  بزرگ كه در ف

  مد صنعت را كاهش داده بودند.كل درآ
  

 

  

ــودهاي كالن بايد خداحافظي كرد. اين همان  ــتاره دريايي، با س با معرفي س

شما را  كه صنعتِقبل از آن ؛لي است كه بايد مراقب ستاره دريايي باشيددلي

ه تغييرات بنيادي را قبل از وقوع مواجه كند. اين بدان معني است ك طوفانبا 

 توانميان فرانســوي گذارســرمايهكه از ماجراي  گونههمانبيني كنيد. پيش

يد، تغيير از عنكبوت به كه براي تغييرات آماده نشده باشبرداشت كرد، مادامي

ت مناســب را ســؤاال كههنگامي ويژهبهســتاره دريايي اصــالً آســان نيســت. 

  است:  يقاعده ششم تمركززدائ ينا

 يابد.يسود كل كاهش م شوند،يم يرمتمركزغ هاسازمان كهمحض آن به
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ان گذارسرمايهي ضبط كه در پرتگاه هاشركتام و جينپرسيد. دقيقاً مانند ام

ان گذارســـرمايه كههنگامي فرانســـوي يكي پس از ديگري ســـقوط كردند.

سپانيايي يا رؤ هاينرالژسوي يا فران با يك سيستم  ي ضبطهاشركتاي سا

ــدند ــتم چه مي ،باز مواجه ش ــيس ــدند كه ببينند در اين س ــتاق ش گذرد. مش

ستم متمركز فرماندهي را پيدا كنند،  هاآن كههنگامي سي ستند يك   راآننتوان

  تلقي نمودند! "عنكبوتي اثربخش"يك سيستم 

ـــؤالاما  ـــت كه چگونه  س ـــرمايهاز پرتگاهي كه  توانمياينجاس ان ذارگس

با پاســخ واضــح اســت، فرانســوي در آن گرفتار شــده بودند اجتناب كرد؟ 

  االت صحيح.پرسيدن سؤ

 ؟ي در سيستم وجود داردمسئول آيا شخص 

ستم  سي سله، بر نظم و اقتدارگرايك  ست. همواره در يك  مراتبسل ستوار ا ا

ستمي، هرمي وجود دارد كه در رأ سي ست.  س آنچنين  سئول ا صي م شخ

ص طوربه سازماني ديديد،  كههنگاميه خال شد اجرايي در  شما يك مدير ار

ست. اما در مقابل زياداحتمالبه شما ساختار عنكبوتي پيش روي  ، يك يك 

ــتم باز ــيس ــيوجود دارد كه در آن  س  هيچ رأس هرمي وجود ندارد كه كس

  يس در آنجا قرار گيرد.رئ عنوانبه
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به كدام  دهدميتشــخيص دارد. اوســت كه  ام يك مدير ارشــدجيام مطمئناً

بازار بايد وارد شد و كدام مسير استراتژيك را بايد در پيش گرفت. در اينجا، 

  است. مشاهدهقابلو پاسخگوييِ بسيار شفافي  مراتبسلسله

صميمي را  هاآپاچياما در عوض،  ند. كردميمتمركز اتخاذ ن صورتبههيچ ت

ست. در اين سئول ا سي م شنهاد دهند؛ اما انتوميها نانتانجا هر ك  هاآنند پي

 طوربه. كنندميي ايجاد نمراتبســلســلههيچ ســپارند و افراد را به رؤســا نمي

اما به ســرعت مســير قبلي را رها  ؛گذاري كردرا پايه AAمشــابه، بيل دبليو، 

يس و ارشــدي نداشــت، رئ تنهانهگونه اســت. هم همين ميولايبراي د. نمو

اين شركت را چه كسي تأسيس كرده است.  نستداميحتي ن كسهيچبلكه 

ـــرمايهعاقبت كه  گونههمان يچ ان فرانســـوي دريافتند، اينترنت نيز هگذارس

  يسي ندارد.رئ

  دارد؟وجود آيا دفتر مركزي  

ي ســازماني فيزيكي هســتند. تا هابخشتمامي ســاختارهاي عنكبوتي داراي 

وجود دارد يا نه، دنبال  واقعبهكه وقتي بخواهيم بفهميم كه آيا شــركتي جايي

را از  قيمتگرانگرديم. هركســي جواهرات آدرس فيزيكي آن شــركت مي

ر اين صورت اين داشته باشد و در غي پستي كدكه  دهدميجاهايي سفارش 

  .دهدميكار را انجام ن
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داريد و به را مالقات كنيد. كيفتان را بر امجيام رئيس خواهيدميآيا شـــما 

سفر لس برويد نيز  ميولاي رئيس. اما وقتي بخواهيد به مالقات كنيدآنجلس 

ستاره دريايي، كنيدميهمين كار را  سازمان  يك محل ثابت ؟ خير. زيرا يك 

ــخص ندار ــازماني مش ــت  AAد. بله، يا بخش س آدرس فيزيكي دارد و ليس

ست؛ اما  شركت بين در واقع  دفاتر خود را نيز در نيويورك ارائه داده ا اين 

ـــت. هزار ـــا و حتي فرودگاه پراكنده اس  كه هرجاييرا  AAان مركز، كليس

  يافت. توانمي اي آن بخواهند با هم مالقات كننداعض

 اي به سر (رأس) سيستم وارد كنيد، خواهد مرد؟اگر ضربه  

شركت را  شما رأس يك  سر عنكبوت را بكَنيد، خواهد مرد. اگر  شما  اگر 

ــازمانِ عنكبوتي را خوا ــت. برداريد، آن س ــت كه  همين بههيد كش دليل اس

روند و نظاميان به پايتخت يك مملكت مي جمهوررئيسقاتلين، به ســـراغ 

  .كنندمييك كشور حمله 

سي بخواهد  سري ندارد كه ك ستاره دريايي عموماً   كههنگاميند. بكَ راآناما 

ــپانيايي ــتن  هااس ــروع به كش ــخص ديگري جاي ها نانتانش  راآنكردند، ش

فمي گاميت. گر يل دبليو ُمرد، كههن مه داد.  AA ب فت خود ادا به پيشـــر

 ميولايي ضـــبط، دســـت خود را روي پديدآورنده هاشـــركت كههنگامي

  حادتر شد. مراتببهگذاشتند، مشكل 

 آيا شرح وظايف مشخصي وجود دارد؟  
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 . بخش بازاريابيشوندميتقسيم  متمركز، به چندين بخشي هاسازمانبيشتر 

، بخش منابع انســاني عمليات مربوط به منابع دهدميابي را انجام عمل بازاري

ساني و  ساير  همين بهان شخص و  كامالً. نقش هر بخش، هابخشترتيب  م

دارند؛ اما در پايان  چندمنظورهوظايف  هابخشواضح است. البته تعدادي از 

  روز، هر يك عملكرد مشخص خود را دارند.

سازمان عنكبوتي يك پاي عنكب عنوانبههر بخش،  ست. در يك  سالم، وت ا

  .كندمياستوار است و بخشي از وزن سازمان را تحمل  هر پا

سي  سازمان غيرمتمركز، هرك د هر كاري بكند. يك بخش توانمياما در يك 

ــازمان غيرمتمركز، ــت. اين  از يك س ــتاره دريايي اس در حكم يك بازوي س

مشـــابه در يك ســـازمان  طوربهعضـــو الزم نيســـت از مغز فرمان بگيرد. 

گزارش داده شود و هر كس رئيسي غيرمتمركز، الزم نيست به هيچ ارشد و 

سئوليت كار خود را دارد.  صورتيم ضاي  كهدر بخواهد مثالً  AAيكي از اع

د توانميهزاران موســيقي جديد را ارســال كند، خواهد توانســت. هر كاري 

  جزو شرح وظايف هر كسي باشد.

 بيند؟رداريد، آيا سازمان آسيب مياگر شما بخشي را ب  

. همانند اندمستقل كامالًواحدهاي يك سازمان غيرمتمركز، بر اساس تعريف، 

سازمان به بقاي خود ادامه  شي را ببُريد،  حتي . دهدميستاره دريايي اگر بخ

شدهبخش  سازمان جديدي را توانمي، جدا شد كرده و   بهآورد.  وجود بهد ر
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ند به بقاي خود توانميجدا شــود، هر دو  AAاز  اگر بخشــي ترتيب همين

را نابود  هاي موجود در اينترنتســـايتادامه دهند. اگر شـــما نصـــف وب

 راآندرصد  ٩٥اگر  .دادميبه حيات خود ادامه  هم باز؟ شدميچه  يدكردمي

ــابه، بخش  طوربه. دادباز هم ادامه مي كنيد چطور؟ حذف از  توجهيقابلمش

يد.  P2Pيك شـــبكه  د ديد كه شـــبكه، خود را يخواه زوديبهرا جدا كن

  .كندميبازسازي 

ـــازمان متمركز تفاقي اهميت خود را دارند. چه ا هابخشتمامي  در يك س

شود؟ قابليت تحرك عنكبوت،  افتد اگر يك پاي عنكبوتمي  شدتبهبريده 

ضعيت ادامه پيدا كند، حياتش  به تحت تأثير قرار خواهد گرفت و اگر اين و

ـــاير مخاطره مي بداري را از س ـــا تد. اگر بخش حس يد،  هابخشاف جدا كن

  تواند پديد آورد.را ب يد انتظار داشته باشيد يك سازمان جديدتوانمين

  متمركز است يا گسترده؟ سازماندانش در سطح  

متمركز اســت. فرد  ، در رأس هرمعنكبوتي، قدرت و دانشي هاســازماندر 

سئول  س عنوانبهم شتن فردي ا ستگي براي در اختيار دا شاي شترين  ت كه بي

گيري ، اوست كه صالحيت و قدرت تصميمرواين ازرا دارد و دانش سازمان 

كه دفتر  شدمي، تصور نابود كردرا  كيز، طوفان، ١٩٣٥در  كههنگاميرا دارد. 

مقابله با  هشدارهاي الزم جهتد توانميهواشناسي بيشترين دانش را دارد و 

ست. هر  شدهيعتوزي، قدرت، ستاره دريايي هاسازماندر  بدهد.ا ر طوفان ا
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ــو ــاوي با  طوربه عض ــته دريافت دانش و داراي قدرت مس ــايس ــاوي ش مس

داند و هر گروه هاي اعضــايش را مي، نيازمنديAســايرين اســت. هر حلقه 

تصــميم  چطور بايد واكنش نشــان دهد كهايند متعاقباً در خصــوص توانمي

  .بگيرد

 مان منعطف است يا لَخت؟ساز  

سيّالني غيرمتمهاسازمان شخص و  شكل نام د و اين بدان علت ركز داراي 

هر واحدِ مســتقل، به ســرعت  .اســت شــدهيعتوزكه قدرت و دانش اســت 

شان دهد، توسعه پيدا  در مقابل نيروهاي داخلي و خارجي دتوانمي واكنش ن

و يا در ديگري  شوددهد، مضمحل  شكل ييرتغكند، رشد كند، كوچك شود، 

  .گرددادغام 

ــيد: هر روزه، هزاران وبه اينترنت بيب ــايت جديد ايجاد نديش ــودميس و  ش

د بنا به توانمي AAمشـــابه،  طوربهروند. از بين مي شـــمار ديگريتعداد بي

سرعت در قالب  ضيات، به  صالً  شكل ييرتغ متفاوت سازمانيمقت پيدا كند. ا

هر  اي دارد. دربزرگ است و چه تاريخچهمهم نيست كه اين شركت چقدر 

دهد. بدان علت كه  شـــكل ييرتغد توانميشـــرايطي، هر بخش از ســـازمان 

د حركت توانميبازوهاي ســـتاره دريايي آزادي نســـبي دارند، در هر جهتي 

اند و ميل به به ســاختار خود وابســته شــدتبه متمركزي هاســازماناما  كند.

  لَخت بودن و سكون دارند.
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 يد كاركنان يا شركا را بشماريد؟توانميا آي  

ممكن اســت. كافي اســت به  كامالًشــمارش اعضــاي هر ســازمان عنكبوتي 

در اين حوزه مراجعه  شدهثبتيا ساير اطالعات  حقوقفهرست افراد، ليست 

كه معموالً اطالعات افراد  "٦٦ايآيســي" ســرّي نظيري هاســازمانكنيد. حتي 

ضو ، ميكنندمينگهداري  هشدبنديطبقه صورتبهرا  دانند كه چه تعداد ع

شتن اطالعات مرتبط حتي  سازمان را  توانميدارند. با دا ضاي يك  تعداد اع

  تخمين زد.

اما شــمارش اعضــاي يك ســازمان ســتاره دريايي غيرممكن اســت. در اين 

باز درآيد و  د به عضويت اين سيستمِتوانميسازمان، هر كسي در هر زماني 

 واقعاًترك كند. دقيقاً چه تعداد در حال اســتفاده از اينترنت هســتند؟  ارآنيا 

يد تخمين بزنيد توانميغيرممكن است. در بهترين حالت  سؤالپاسخ به اين 

چند نفر در حال استفاده  واقعاً. اما اندمتصلكه چه تعداد كامپيوتر به اينترنت 

ستند؟  سؤال از اينترنت ه ، چند نفر از اينترنت عمجمو در كهاين ترسختو 

س يك  صرفاًهاي اخير، ميليون نفر بر اساس تخمين ٩٥٠؟ رقم كنندميفاده تا

ــت ــيد، باز نفرنفربه. حتي اگر ٦٧حدس آماري اس يد رقم توانميهم ن هم بپرس

ند به اينترنت توانميثانيه افراد مختلفي دقيق را پيدا كنيد؛ چراكه در يك ميلي

  

  

6 6 CIA 
شـــدت كه مطمئناً از آن موقع تاكنون به )ســـال نگارش كتاب اســـتچند ســـال پيش(ه اين رقم مربوط به البت ٦٧

  افزايش يافته است.
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سپانيا،  طوربهرك كنند. ت راآنبپيوندند و يا  د آمار تعداد توانميمشابه ارتش ا

پي  هاآپاچييد به تعداد دقيق توانميســربازانش را به شــما بدهد، اما هرگز ن

شخص از  ستفاده  ميولايببريد. چند نفر در يك زمان م  كسهيچ؟ كنندميا

  داند.نمي

 سازمان مي ي كاريهاگروهاعتبار  تأمين سط خود باشد يا توتوسط 

 ؟هاآن

ساختارهاي غيرمتمركز آزادانه عمل هاگروهجا كه از آن ، كنندميي كاري در 

ستقالً بودجه ي باز، عموماً يك مركز پول هاسازمان. در شودمي تأمينشان م

ند حتي از منابع خارجي توانميي كاري مســتقل، هاگروهواحد وجود ندارد. 

ــحيح منابع  هاآنكنند. اما  تأمينبودجه خود را  ــئول مديريت ص ــديداً مس ش

سوي  سازمان متمركز، متفاوت و در  ضعيت در يك  ستند. اما اين و خود ه

ست. درحالي شند، تعدادي سودآور مي هابخشكه تعدادي از ديگرِ طيف ا با

گيري سازمان، درآمدها را جا رأس هرم تصميمزا هستند. در اينديگر، هزينه

سازمان به ميزان كافي  كه كندميتوزيع  ايگونهبه شود هر بخش از  مطمئن 

ند توانميي ســازمان نهابخشبودجه دريافت كرده اســت. بدون اين بودجه، 

ند. اگر  مه ده يات خود ادا جاريِ ام جيامبه ح كه بودجه  تصـــميم بگيرد 

 بازاريابي را قطع كند، اين واحد به سرعت از بين خواهد رفت.
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 با يكهاگروه ماً  باط برقرار ي كاري مســـتقي ندميديگر ارت يا از  كن

 طريق واسطه؟

ماً اطالعات مهم در  مانعمو ـــاز جاري متمركز از طريق ري هاس أس هرم 

شيران١٩٣٥سال  طوفاندر  مثالعنوانبه. شودمي ستمي ،  سطه باي با  باوا

سون سئولي در جك صميم كردميويل ارتباط برقرار شخص م د گيري كنكه ت

ـــابه در بخ طوربهيا خير. رفته بشـــود گ تماسبا اپراتورهاي قطار  ش مش

ــركت بازاريابي  ــت تحقيقي در يك ش ــول به ممكن اس ارتباط با يك محص

س سازمان قانجام بر شد  سپس نتيجه اين تحقيق در اختيار مديران ار رار د و 

ضاي بازا گيرد سخگويي به تقا صميم بگيرند چگونه در ارتباط با پا  ر وكه ت

  گيري كنند.تصميم د محصولافزايش يا كاهش تولي

داد. اگر تش انجام ميشــدّ نهايت دراتحاد جماهير شــوروي، چنين كاري را 

 "٦٩تازوســـكي"خواســـت با دوســـتش در مي "٦٨آرنگوي"يك شـــهروند در 

تماس تلفني برقرار كند، صدها مايل دورتر اين مكالمه بايد به مسكو ارسال 

هاي د. تمامي تماسگرديمي منتقل موردنظرطريق به مقصد ه و از آن شدمي

خواست بداند گذشت. چرا؟ كرملين مياز مسير مسكو مي بايستميتلفني 

اي براي براندازي دولت . چه نقشهكنيدميكه شما در مورد چه چيز صحبت 

  

  

6 8 Urengoy 
6 9 Tazovskiy 
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هان  هد بود كه خوا داريد و... . اين طرز فكر، اولين نبود و آخرين نيز نخوا

  .كنترل مركزي خطوط ارتباطي هستند
  

  
  

ستمدر  سازمان هاسي ضاي آن  شكل  طوربهي باز، ارتباطات بين اع ستقيم  م

 طوربهباشــيد،  ميولاييا از كاربران  هاآپاچي. اگر شــما از اعضــاي گيردمي

ارتباط برقرار كنيد. هيچ راهي اينجا به رم  يد با هر عضو ديگرتوانميمستقيم 

يد هر توانميجود ندارد! شما ناصالً جايي به اسم رم و چراكه؛ شودميختم ن

  ارتباطي را از مسير مسكو بگذرانيد، حتي اگر بخواهيد.

  رتش اسپانياا

  .كسي مسئول است  ×    .مسئول نيست كسهيچ

  .بخش وجود دارد رئيس  ×    .داردنوجود  ييس بخشهيچ رئ

صي وجود  كامالًشرح وظايف  شخ م

  .ندارد

ــرح وظايف   ×   ــخص  كامالًش مش

  باشد.مي

واحدي از ســـازمان جدا شـــود، اگر 

  .بيندسازمان صدمه نمي

جدا   ×   مان  ـــاز حدي از س اگر وا

  .بيندشود، سازمان صدمه مي

 كيخود را در جهان توسعه داد،  ياليرم، است يامپراطور كهيهنگام

  كرد.  جاداي ونقلبه شدت متمركزِ حمل ستمِيس

 !شدمي ختم رُم به هاراه يتمام ستم،يس نيدر ا
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  رتش اسپانياا

ــربه ــما ض اي به رأس آن وارد اگر ش

  ماند.كنيد، زنده مي

ــما ضــربه  ×   آن  اي به رأساگر ش

  بماند.د زنده توانميكنيد، ن اردو

  ت، متمركز است.دانش و قدر  ×    است. شدهيعتوزدانش و قدرت، 

  .سازمان لَخت است      .سازمان منعطف است

جه  قل  صـــورتبهبود ـــت  تأمينمس

  .گرددمي

 تأمينبودجه توســط ســازمان   ×  

  .شودمي

  .شركا را شمرد توانمي  ×    .شركا را شمرد توانمين

ي كاري، مســتقيماً با يكديگر هاگروه

  .اندارتباطدر 

ي كــاري از طــريــق هــاگــروه    ×

  .اندارتباطبا هم در  هاواسطه

  متمركز  ٩  ١  غيرمتمركز

  

  هاآپاچي

  .كسي مسئول است    ×  .مسئول نيست كسهيچ

  .بخش وجود دارد رئيس    ×  .يس بخش وجود داردهيچ رئ

صي وجود  كامالًشرح وظايف  شخ م

  .ندارد

ــرح وظايف     × ــخص  كامالًش مش

  باشد.مي

اگر واحدي از ســـازمان جدا شـــود، 

  .بيندميسازمان صدمه ن

جدا     × مان  ـــاز حدي از س اگر وا

  .بيندشود، سازمان صدمه مي

ــربه ــما ض اي به رأس آن وارد اگر ش

  ماند.كنيد، زنده مي

ــما ضــربه    × اي به رأس آن اگر ش

  د زنده بماند.توانميكنيد، نوارد 

  دانش و قدرت، متمركز است.    ×  است. شدهيعتوزدانش و قدرت، 
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  هاآپاچي

  .زمان لَخت استسا      .سازمان منعطف است

جه  قل  صـــورتبهبود ـــت  تأمينمس

  .گرددمي

 تأمينبودجه توســط ســازمان     ×

  .شودمي

  .شركا را شمرد توانمي  ×    .شركا را شمرد توانمين

ي كاري، مســتقيماً با يكديگر هاگروه

  .اندارتباطدر 

ي كــاري از طــريــق هــاگــروه    ×

  .اندارتباطبا هم در  هاواسطه

  تمركزم  ١  ٩  متمركزغير

  


