
 پیشگفتار

تصمیم گرفتم ترجمه کتاب بعدی را هم  «واقعی شدن» بعد از استقبال خوب شما از ترجمه کتاب

 .«پیتر تیل»نوشته کارآفرین موفق « صفر تا یک»آغاز کنم. کتاب 

 
و « رقابت»هد. درباره درا توضیح می« سازیجهانی»و « فناوری»در این کتاب پیتر تیل مفهوم 

کند و برای های نوپا )یا استارتاپ( بیان میها را بر روی شرکتکند و تأثیر آنصحبت می« انحصار»

 .کندهای سودمندی را بیان میحضور در دنیای متشنج و پرتالطم کسب و کار راهنمایی

 :درباره پیتر تیل

گذاری و رهبری کرد و در بنیان ۱۹۹۸سال  را در PayPal .گذار استپیتر تیل کارآفرین و سرمایه

گذاری خارجی فیسبوک را اولین سرمایه ۲۰۰۴سهام آن را عرضه عمومی کرد. در سال  ۲۰۰۲سال 

و بسیاری  (Yelp) و یلپ (linked-in) گذاران لینکدینانجام داد. او همچنین از اولین سرمایه

 .های موفق استاستارتاپ

های مهم آن را در اینجا انتشار خواهم داد. منتظر ام و به مرور قسمتدهترجمه این کتاب را آغاز کر

 !های ارزشمند خود را با من در میان بگذاریدانتشار اولین بخش این کتاب در این سایت باشید و نظر

http://gettingreal.ir/
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 مقدمه

 صفر تا یک

. لری سازدعامل نمیافتد. بیل گیتس آینده سیستمدر کسب و کار هر لحظه فقط یکبار اتفاق می

پیج و سرگئی برین آینده جستجوگر نخواهند ساخت و مارک زاکربرگ آینده شبکه اجتماعی ایجاد 

 .آموزیدها چیزی نمیکنید، از آنها را کپی میکند. اگر کار آننمی

تر از ساختن چیزی جدید است. انجام دادن چیزی که االن قطعاً کپی کردن یک الگو ساده

دانیم. ولی هر وقت چیز جدیدی برد: افزودن به چیزهایی که میمی n به ۱ز ش، دنیا را اشناسیممی

رویم. آفریدن، یکتا است. همانطور که زمان آفریدن یکتا است و نتیجه آن می ۱به  ۰سازیم از می

 .چیزی تازه و غریب

ت گذاری بر روی کار سخت ایجاد چیزهای جدید دساگر روزی کسب و کارهای آمریکا از سرمایه

 .بردارند، بی توجه به این که این روزها چه سود عظیمی دارند، همگی ورشکست خواهند شد

آوریم از خطوط کسب و کار دقیق قدیمی ما تأمین شود، چع اتفاقی اگر همه آنچه به دست می

های این «بهترین راه»باشد.  ۱۹۹۸تر از بحران رسد پاسخ وحشتناکافتد؟ متأسفانه به نظر میمی

 .ها را نپیموده استهای جدیدی است که کسی آنرسد. بهترین راه، راهبست میا به بنروزه

های بزرگ دولتی و عمومی، به دنبال راه جدید گشتن مثل انتظار معجزه در دنیای دیوانساالری

 است. در واقعیت، اگر کسب و کار آمریکایی بخواهد موفق باشد، به صدها و هزاران معجزه نیاز داریم.

های توان به یک چیز امید داشت: تمایز انسان از سایر گونهرسد ولی هنوز میناامید کننده به نظر می

 .نامیممی« فناوری»ها را حیوانات، توانایی انسان در خلق معجزات است. این معجزه

های ناییتوانیم کار بیشتری را با منابع کمتر انجام دهیم، توافناوری معجزه است چون با کمک آن می

بند یا کند. سایر جانداران از روی غریزه چیزهایی مثل آببنیادی ما را به سطوح باالتر هدایت می

های بهتر ساختن توانیم چیزهای تازه و شیوهای هستیم که میسازند، ولی ما تنها گونهکندو می

 .ها را اختراع کنیمآن



کند؛ ش در نهادش آمده باشد چیزی انتخاب نمیانسان برای ساختن از یک کاتالوگ آسمانی که از پی

ها نوعی از حقایق است کنیم. اینآفریند. ما نقشه دنیا را بازنویسی میهای جدید میدر عوض فناوری

روند، در دنیایی که بسیاری از آموزیم، ولی این حقایق به سادگی از یاد میها میکه به کالس دومی

 .اندایی است که قباًل انجام شدهکنیم تکرار کارهکارهایی که می

آفرینند. بر اساس چیزهایی هایی است که چیزهای جدید میدرباره ساختن شرکت« صفر تا یک»

گذاری در صدها و بعدها سرمایه Palantir و PayPal گذاری مشترکاست که مستقیمًا از بنیان

ها لگوهای زیادی شدم که آنآموختم. ولی با این که متوجه ا SpaceX استارتاپ مثل فیسبوک و

کند. پارادوکس آموزش کارآفرینی را بیان خواهم کرد، این کتاب هیچ فرمول موفقیتی را پیشنهاد نمی

این است که الزامًا چینی فرمولی برای موفقیت وجود ندارد چون هر نوآوری یکتا است. هیچ کس 

تنها نکته قدرتمندی که متوجه شدم تواند در چند جمله برای نوآوری نسخه بپیچد. در واقع نمی

کنند و این ها را در جاهایی که کسی انتظار آن را ندارد پیدا میهای موفق ارزشاین است که آدم

 .هاییدهند نه چنین فرمولها این کار را با تفکر درباره اصول کسب و کار انجام میکه آن

در دانشگاه استنفورد  ۲۰۱۲ا است که در سال های آموزشی درباره استارتاپریشه این کتاب در دوره

ها های اندکی بسیار ماهر شوند ولی بسیاری از آنتوانند در تخصصدادم. دانشجوها میآموزش می

تر چه کار کنند. هدف اصلی من در برگزاری ها در دنیای بزرگگیرند که با این مهارتهرگز یاد نمی

های تخصصی دانشگاهی، آینده بزرگی را تا فراتر از آموزشآن دوره کمک کردن به دانشجوهایم بود 

ها تهیه جزوه دقیقی از آن کالس Blake Masters که باید بسازند، ببینند. یکی از آن دانشجوها

با وی کار کردم تا « صفر تا یک»چرخید. در کرد که فراتر از پردیس دانشگاه دست به دست می

ی بازنگری کنم. هیچ دلیلی وجود ندارد که آینده فقط در کالجی ها را برای مخاطبان بیشتریادداشت

 .در استنفورد یا در سیلیکون ولی رقم بخورد

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : چالش آینده۱فصل 

چه حقیقت مهمی است که فقط »کنم، دوست دارم بپرسم: وقتی با کسی برای استخدام مصاحبه می

آید چون رک و صریح است. با پرسش آسانی به نظر می« ند؟ی کمی با شما بر سر آن توافق دارعده

این حال پاسخ دادن به آن بسیار سخت است. از لحاظ فکری سخت است چون دانشی که هر کسی 

آموزد بر اساس تعاریفی است که بر روی آن توافق جمعی وجود دارد. از لحاظ در مدرسه می

داند خی بدهد باید چیزی را بگوید که میروانشناسی سخت است چون هر کسی که سعی کند پاس

تر محبوب و پسندیده نیست. افکار عالی بسیار کمیاب است ولی شهامت حتا از نبوغ هم کمیاب

 .است

 :شنومها را میهایی شبیه ایناغلب اوقات پاسخ

 «.سیستم آموزشی ما داغان است و باید به سرعت آن را اصالح کرد»

 «.خدا وجود ندارد»

 «.استثنائی است آمریکا»

ها با اند. ممکن است جمله اول و دوم درست باشد، ولی همین االن هم خیلیهای بدیها پاسخاین

اند. جمله سوم حمایت از یک طرف یک مباحثه آشنا است. پاسخ خوب پاسخی به این ها موافقآن

در انتهای این « ت.خیلی از مردم به الف اعتقاد دارند، ولی حقیقت بر خالف الف اس»شکل است: 

 .فصل من پاسخ خودم را بیان خواهم کرد

خوان )چیزی که مخالف اعتقادات عموم مردم است.م( با آینده در چیست؟ ربط این پرسش مخالف

اند. اما چیزی ای از لحظات است که هنوز نرسیدهترین تعریف درباره آینده به طور ساده مجموعهکم

کند این نیست که هنوز اتفاق نیفتاده است بلکه این است که آینده که آینده را متمایز و مهم می

سال آینده چیزی در  ۱۰۰رسد. با این تعریف، اگر در زمانی است که دنیا متفاوت با امروز به نظر می

سال خواهد بود. اگر تغییرات در یک دهه بسیار زیاد باشد،  ۱۰۰جامعه ما تغییر نکند، آینده ورای 

 .زدیک و در دسترس خواهد بودآینده بسیار ن



دانیم: آینده متفاوت خواهد بینی کند ولی دو چیز را میتواند آینده را به دقت پیشهیچ کس نمی

های متفاوت خوان شیوهها به پرسش مخالفاش در دنیای امروز است. بسیاری از پاسخبود و ریشه

 .نگریمکه از آن به آینده میهایی است های خوب دریچهنگریستن به زمان حال است. پاسخ

 ی پیشرفتصفر تا یک: آینده

ای پیشرفته داریم. این پیشرفت ممکن است به یکی از کنیم، امید به آیندهوقتی به آینده فکر می

 :این دو صورت باشد

تصور  .(n به ۱رفتن از ) کنندای به معنی کپی کردن چیزهایی که کار میپیشرفت افقی یا توسعه

 .دانیم به چه شکل استفقی بسیار ساده است چون همین االن هم میپیشرفت ا

(. تصور پیشرفت ۱به  ۰پیشرفت عمودی یا شدید به معنی انجام دادن چیزهای جدید است )رفتن از 

تر است چون الزمه آن انجام دادن کاری است که هیچ کس تا به حال انجام نداده عمودی سخت

تا بسازید پیشرفت افقی دارید. اگر از روی یک ماشین  ۱۰۰یر است. اگر از روی یک ماشین تحر

 .تحریر یک برنامه پردازش متن بسازید پیشرفت شما عمودی است

 



است: گرفتن چیزهایی « سازیجهانی»کند ای که پیشرفت افقی را بهتر بیان میدر نگاه کالن، کلمه

 ۲۰سازی است. برنامه ترین نمونه جهانیها به همه جا. چین بهکنند و بردن آنکه در جایی کار می

ها آشکارا هر چیزی که در دنیای ساله این کشور این است که به وضع فعلی آمریکا برسد. چینی

های تهویه هوای های قرن نوزدهمی، سیستمآهنکنند: راهتوسعه یافته کار کرده است را کپی می

پرند. مثال مستقیماً از بعضی مراحل کار می قرن بیستمی و حتا کل شهرها را. در این میان آن ها

 .کنندها عیناً کپی میروند بدون ساختن خطوط زمینی. ولی آنسیم میسراغ ارتباطات بی

« فناوری اطالعات»است. پیشرفت سریع « فناوری( »۱تا  ۰کلمه مناسب برای پیشرفت عمودی )

رده است. ولی هیچ دلیلی نیست که ولی را پایتخت فناوری جهان کهای اخیر، سیلیکوندر دهه

ها باشد. چیزی که به درستی فهمیده شده است این است که هر روش جدید فناوری محدود به رایانه

 .است« فناوری»و بهتر برای انجام کارها 

 
اند، ممکن است همزمان هر دو گونه های متفاوت پیشرفتسازی و فناوری گونهجایی که جهانیاز آن

سازی بود. بین دوره رشد سریع فناوری و جهانی ۱۹۱۴تا  ۱۸۱۵ا یکی یا هیچکدام. مثالً را داشت ی

دوره رشد سریع فناوری بود  ۱۹۷۱جنگ جهانی اول تا سفر کسینجر به چین برای احیای روابط در 

سازی و توسعه اندک ما شاهد رشد سریع جهانی ۱۹۷۱سازی اتفاق نیفتاد. از ولی خیلی جهانی

 .بودیم (IT غالبًا محدود به) فناوری



های آینده همگرایی و شباهت بیشتری را شاهد باشیم سازی تصور این که در دههاین دوره جهانی

کند که به نوعی از پایان تاریخ فناورانه باور داشته را ساده کرده است. حتا زبان روزمره پیشنهاد می

کند که دنیای و در حال توسعه به این اشاره میهای )اصطالحاً( پیشرفته باشیم: تقسیم دنیا به ملت

های فقیرتر فقط یافتنی دست یافته است، و آن ملتهمین حاال هم به هر چیز دست« پیشرفته»

 .ها برسانندالزم است خود را به آن

خوان این است که اغلب افراد کنم این صحیح باشد. پاسخ من به پرسش مخالفولی من فکر نمی

کند ولی حقیقت این است که فناوری بسیار سازی تعریف میی دنیا را جهانیآیندهکنند فکر می

اش را دو برابر کند تر است. بدون تغییر فناورانه، اگر چین در دو دهه آینده تولید انرژیمطرح

طور آلودگی هوایش هم دو برابر خواهد شد. اگر همه صدها میلیون خانوار هندی بخواهند به همان

کنند )با استفاده از ابزارهای رایج فعلی( زندگی ها در حال حاضر زندگی میی که آمریکاییاشیوه

های قدیمی خلق ثروت در سرتاسر اش یک فاجعه بزرگ محیطی است. توسعه شیوهبکنند، نتیجه

سازی بدون فناوری اش ویرانی است نه ثروتمند شدن. در دنیایی با منابع کمیاب، جهانیدنیا نتیجه

 .دید، ناپایدار استج

های خودکار تاریخ نبوده است. نیاکان ما در اجتماعاتی راکد با فناوری جدید هیچگاه از ویژگی

ها های دیگران بود. آنکردند که موفقیت معنایش تصرف داشتهبستان صفر زندگی می-مجموع بده

توانستند آنقدر اه نمیکردند، و در یک دوره طوالنی هیچگبه ندرت منابع جدید ثروت را خلق می

ثروت خلق کنند که یک آدم معمولی را در برابر زندگی بسیار سخت محافظت کند. بعد از آن در 

های میانه و های بادی سدهسال پیشرفت نامتناوب از کشاورزی اولیه تا آسیاب ۱۰۰۰۰طی 

، دنیا ناگهان ۱۹۷۰تا حدود ۱۷۶۰های های قرن شانزدهمی، از ظهور ماشین بخار در سالاسطرالب

ای ثروتمندتر شدیم که هیچ پیشرفت فناورانه بی رحمی را تجربه کرد. در نتیجه آن ما وارث جامعه

های ما. توانست آن را تصور کند. هیچ نسلی جز نسل والدین ما و پدربزرگای حتا نمینسل گذشته

 .ا کندها انتظار داشتند این پیشرفت ادامه پیدآن ۱۹۶۰های در انتهای سال

ها ها به دنبال چهار روز کار در هفته، انرژی بسیار ارزان و گذراندن تعطیالت در ماه بودند. ولی اینآن

کردند همچنین ذهن ما را از های هوشمندی که حواس ما را از اطراف پرت میاتفاق نیفتاد. گوشی

رف کردند: از میانه قرن این حقیقت که دنیای اطراف ما به طرز غریبی کهنه و قدیمی است هم منح



ها و ارتباطات شدیداً پیشرفت کردند. معنی این حرف این نیست که والدین ما در تصور فقط رایانه

کردند این اتفاق به صورت ها در این بود که فکر میکردند. اشتباه آندنیایی بهتر در آینده اشتباه می

تر و ام را آرام ۲۱هایی که قرن باره فناوریخودکار رخ خواهد داد. چالش امروز ما این است که در

 .ها را بسازیمکنند، هم تخیل کنیم و هم آنام می ۲۰تر از قرن موفق

 تفکر استارتاپی

های کوچکی از مردم در کنار هم ها. گروهآید: استارتاپهای جدید میفناوری جدید از ماجراجویی

هشت » در علوم، تا «انجمن سلطنتی» در سیاست، تا «گذارپدران بنیان» با حس مسؤلیت، از

 .در کسب و کار، دنیا را جای بهتری کرده اند «هادییلد نیمه فیرچا ِخائن

های بزرگ ترین توصیف یک استارتاپ، توصیف سلبی است: توسعه چیزهای جدید در سازمانساده

کند و به تر انجام فردی آن است. سلسله مراتب اداری به کندی حرکت میسخت، و از آن سخت

های ناکارآمد، برای برد. در اغلب سازمانها را از بین میندیبهانه محافظت در برابر ریسک، عالقم

پیشبرد کارها و ارتقای شغلی، تظاهر به این که کاری انجام شده است به مراتب استراتژی بهتری 

است تا انجام دادن کار )اگر این تعریف منطبق با محل کار شما است، همین حاال آنجا را ترک 

 .کنید(

تواند بغه تنها ممکن است یک کار ادبی یا هنری کالسیک خلق کند ولی نمیدر سوی دیگر، یک نا

کنند که باید با دیگران ها بر روی این اصل عمل میبه تنهایی یک صنعت کامل را بسازد. استارتاپ

توانید کوچک در کنار هم کار کنید تا کار به سرانجام برسد ولی در عین حال باید تا جایی که می

 .بمانید

تان ها را درباره طرحتوانید آنترین گروه از مردمی است که مییک تعریف ایجابی، استارتاپ بزرگ در

است. « فکر جدید»ترین قوت یک شرکت جدید، ای متفاوت قانع کنید. بزرگبرای ساخت آینده

است. تر کند و در این موضوع حتا از چابکی مهماندازه کوچک جای بیشتری برای فکر کردن باز می

هایی است که برای موفقیت در یک کسب و کار جدید، باید بپرسید و به این کتاب درباره پرسش

آید یک راهنمای درسی یا ثبت دانش نیست بلکه تمرینی ها پاسخ دهید. چیزی که در ادامه میآن

https://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Founding_Fathers_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Traitorous_eight
https://en.wikipedia.org/wiki/Traitorous_eight
https://en.wikipedia.org/wiki/Traitorous_eight


ای به هاست برای فکر کردن، چون این کاری است که یک استارتاپ باید انجام بدهد: درباره ایده

 .دست آمده تحقیق و از پایه درباره کسب و کار تجدید نظر کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 است ۱۹۹۹: جشن بگیرید انگار ۲فصل 

ی کمی با شما بر خوان ما )چه حقیقت مهمی است که فقط عدهپاسخ مستقیم به پرسش مخالف

روی چه  تر است که با یک مقدمه آغاز کنیم: همه مردم برسر آن توافق دارند؟( سخت است. آسان

دیوانگی در افراد کم است. ولی در »چیزی توافق دارند؟ نیچه قبل از اینکه دیوانه شود نوشت: 

توانید یک باور عمومی متوهمانه را تشخیص اگر می« ها، قانون است.ها و دورانها، ملتها، حزبگروه

 .نخواتوانید دروغ پنهان شده پشت آن را پیدا کنید: حقیقت مخالفبدهید، می

ها وجود دارند تا پول در بیاورند نه این که از دست یک گزاره ابتدایی را در نظر بگیرید: شرکت

ها در بدهند. این گزاره ممکن است برای هر آدم اهل فکر و منطق، بدیهی باشد. ولی برای خیلی

ی برای گذاربدیهی نبود. زمانی که هیچ زیانی آن قدر بزرگ نبود که یک سرمایه ۹۰اواخر دهه 

، تعداد نمایش صفحه را به «اقتصاد جدید»تر توصیف نشود. خرد مرسوم تر و روشنای بزرگآینده

 .پذیرفته بود« سود»تر از تر و تجارینگرانهعنوان معیاری معتبرتر، آینده

دهد. هر با نگاه به گذشته است که بی منطق بودن و غلط بودن اعتقادات مرسوم خود را نشان می

نامیم. وقتی یک حباب می« حباب»ه یکی از این اعتقادات فرو بریزد، آن اعتقاد قدیمی را وقت ک

ترین بزرگ ۹۰رود. جنون اینترنت در دهه ترکد، اعوجاج به وجود آمده از آن حباب از بین نمیمی

رات هایی که بعد از آن آموختیم تقریباً تمام تفکاست و درس ۱۹۲۹حباب بعد از فروپاشی بزرگ در 

کند. گام نخست در تفکر واضح، پرسش از درباره فناوری در حال حاضر را تعریف و تحریف می

 .دانیمکنیم از گذشته میچیزهایی است که فکر می

 تاریخ مختصر دهه نود

ای موفق و خوشبینانه به یاد بیاوریم که اتفاق تصویر خوبی دارد. تمایل داریم آن را دهه ۹۰دهه 

کنیم ای که فکر میها به اندازهآن ترکیدن و انفجار اینترنت بود. ولی خیلی از آن سال افتاد و انتهای

ماه جنون دات کام در انتهای دهه نود  ۱۸ای که باعث شاد و سرخوشانه نبود. ما دوست داریم زمینه

 .شد را فراموش کنیم



شد. اما این شادی دیری نپایید. آغاز  ۸۹دهه نود با سرخوشی ناشی از فروپاشی دیوار برلین در نوامبر 

 ۱۹۹۱، ایاالت متحده در بحران اقتصادی بود. در اصل رکود اقتصادی در مارس ۹۰در میانه دهه 

همچنان افزایش  ۹۲کاری تا جوالی گذشت و بیتمام شده بود ولی دوره نقاهت آن به کندی می

ه اقتصاد خدماتی طوالنی و عذاب آور یافت. تولید هیچ گاه کامالً به وضع سابق برنگشت. انتقال بمی

 .بود

دوره بیماری عمومی بود. تصاویر سربازان آمریکایی کشته شده در  ۱۹۹۴تا انتهای  ۱۹۹۲از 

پذیری ایالت و رقابت« جهانی شدن»شد. نگرانی درباره های خبری تکرار میموگادیشو در شبکه

بدبینی رایج، رییس جمهور وقت بوش شد. متحده، با جریان اشتغال به سمت مکزیکو تشدید می

 ۹۲در سال « راس پروت»ام آمریکا( را از محل کارش بیرون انداخت و باعث شد  ۴۱)رییس جمهور 

 نداده رخ سومی کاندیدای هیچ برای ۱۹۱۲ در روزولت تئودور زمان از که اتفاقی) بیاورد رأی ۲۰٪

دادند، هر چیزی بودند جز ئین بازتاب میهرو و گرانج نیروانا، که ایفرهنگی هایجذابیت و( بود

 .«اطمینان»و « امید»

برد. اینترنت رساناها را میرسید که ژاپن جنگ نیمهسیلیکون ولی هم تنبل شده بود. به نظر می

به تعویق  ۹۲هنوز راه نیفتاده بود. بخشی از آن به این دلیل بود که استفاده تجاری از آن، تا اواخر 

یل آن هم این بود که مرورگر اینترنتی کاربرپسندی وجود نداشت. این توضیح افتاده بود که دل

به دانشگاه استنفورد وارد شدم اقتصاد رشته محبوبی بود و نه  ۱۹۸۵دهد که چرا وقتی در سال می

 .های دانشگاه، بخش فنی غیر متعارف یا حتا محدود بودعلوم رایانه. برای بیشتر آدم

منتشر شد  ۱۹۹۳به طور رسمی در در نوامبر « موزائیک»تغییر داد. مرورگر  ها رااینترنت همه این

را در « نویگیتور»اسکیپ و مرورگر و به مردم عادی راهی برای آنالین شدن داد. موزائیک شد نت

اش درصدی ۲۰ای که سهم بسیار سریع بود، به گونه« نویگیتور»منتشر کرد. پذیرش  ۱۹۹۴اواخر 

درصد رسید. این موضوع  ۸۰ماه به  ۱۲در کمتر از  ۱۹۹۵ای اینترنتی در ژانویه از بازار مرورگره

سهامش را عمومی کند در حالی که هنوز حتا سود  ۱۹۹۵در آگوست « اسکیپنت»باعث شد که 

های دالر رسید. سایر شرکت ۱۷۴دالر به  ۲۸اسکیپ از ده هم نبود. در پنج ماه ارزش هر سهم نت

میلیون دالر سهامی عام  ۸۴۸با ارزش  ۹۶ی پر رونقی داشتند. یاهو در آپریل اینترنتی نیز روزها

سهام هر کدام از این  ۹۸میلیون دالر سهامی عام شد. در بهار  ۴۳۸با ارزش  ۹۷شد. آمازون در می 



های اینترنتی که چند برابر برابر شدند. شکاکان در عایدات و درآمدهای شرکت ۴ها بیشتر از کمپانی

گیری کرد که شد نتیجهکردند. بسیار ساده میاز هر شرکت غیر اینترنتی بود تشکیک می بیشتر

 .بازار دیوانه شده بود

سال قبل از ترکیدن واقعی  ۳)بیش از  ۹۶گیری قابل فهم ولی نابجا بود. در دسامبر این نتیجه

بی دلیل »ممکن است  «عقلیوفور بی»هشدار داد که « فدرال رزرو»مدیر « اسپنآلن گرین»حباب(، 

گذاران فناوری به وفور وجود داشتند ولی آن قدرها هم بی سرمایه« ها را تشدید کند.ارزش دارایی

رفت، بسیار ساده عقل نبودند. این نکته که در آن زمان کارها در بقیه دنیا هم به خوبی پیش نمی

 .شودفراموش می

داری دولتی و بدهی فراوان خارجی . سرمایهرخ داد ۱۹۹۷بحران اقتصادی شرق آسیا در جوالی 

، وقتی ۹۸اقتصاد تایلند، اندونزی و کره جنوبی را به زانو در آورد. در ادامه بحران روبل در آگوست 

که کسری مزمن مالی روسیه را فلج کرده بود، ارزش پول ملی را کاهش داده و دولت را در بازپرداخت 

ای و بدون هیچ پولی باعث افزایش عصبانیت بمب هسته ۱۰۰۰۰ ای باهایش ناتوان کرد. جامعهبدهی

 ۱۰در چند روز بیشتر از « داو جونز»گذاران آمریکایی شده بود. میانگین صنعتی بورس سرمایه

 .درصد سقوط کرد

 Long-Term ها را راه انداخت کهای از واکنشمردم حق داشتند نگران باشند. بحران روبل زنجیره

Capital Management های تأمینی ترین صدوق)مدیریت طوالنی مدت سرمایه(، یکی از بزرگ

میلیارد دالر را از دست داد و زمانی که  ۴/۶ ۱۹۹۸در نیمه دوم  LTCM .آمریکا را فروپاشید

مند با کمک مالی بزرگ مداخله کرد و نرخ بهره را کاهش داد تا از یک بحران نظام« فدرال رزرو»

 .میلیارد دالر تعهدات داشت ۱۰۰بیشتر از  جلوگیری کند، هنوز

راه افتاد تا تردید و بی عالقگی را افزایش دهد. در روز  ۱۹۹۹وضع اروپا هم بهتر نبود. یورو در ژانویه 

دالر سقوط کرد.  ۰/۹۸دالر آغاز کرد اما در طول دو سال به  ۱/۱۹نخست معامالت، با نرخ برابری 

ای چندین میلیارد مجبور شدند با مداخله G7 زی کشورهایهای مرک، بانک۲۰۰۰در میانه سال 

 .دالری آن را سر پا نگه دارند



شروع شد، دنیایی بود  ۱۹۹۸کام که در سپتامبر بنابراین پشت صحنه دوره کوتاه مدت جنون دات

های توانست چالشکند. اقتصاد قدیمی نمیرسید در آن هیچ چیزی کار نمیکه به نظر می

ی بهتری داشته باشیم، چیزی الزم بود که کار کند، را اداره کند. اگر قرار بود آیندهسازی جهانی

 .کاری کارستان. با اثبات غیر مستقیم، اقتصاد جدید اینترنتی، تنها راه به سوی آینده بود

 ۲۰۰۰تا مارس  ۱۹۹۸دوران جنون: سپتامبر 

. این دوران، ۲۰۰۰تا مارس  ۱۹۹۸امبر ماه دیوانگی از سپت ۱۸کام شدید ولی کوتاه بود. جنون دات

های معمولی به دنبال تب طال در سیلیکون ولی بود: پول همه جا بود، فراوانی و برکت بود، اغلب آدم

کردند. های عرضه مجلل رقابت میها برای مهمانیآن بودند. هر هفته، دوجین از استارتاپ

دادند و های هزار دالری ترتیب میکاغذی شام های موفقیت خیلی نادر بودند.( میلیونرهای)مهمانی

داد. مردم کردند. حتا گاهی اوقات این روش جواب میهزینه آن را از سهام استارتاپشان پرداخت می

ها کردند و به دنبال پیدا کردن و پیوستن به استارتاپدسته دسته کارهای با دستمزد باال را رها می

گرداند. همزمان شش شرکت را می ۱۹۹۹شناختم که در را می ساله ۴۰التحصیل بودند. یک فارغ

انداختن نیم دوجین شرکت همزمان ساله باشی. معموالً راه ۴۰التحصیل )معموالً عجیب بود که فارغ

مردم اعتقاد داشتند که این یک ترکیب برنده است.(  ۹۰شد. ولی در اواخر دهه دیوانگی محسوب می

ها از ترین شرکت«موفق»رسید که جنون دوام نخواهد آورد. به نظر میدانست که هر کسی باید می

دادند. اما کردند که همزمان با رشد پول را از دست مینوعی از مدل ضد کسب و کار استقبال می

به  «.com» شد سخت بود. وقتی کهها برای رقصیدن وقتی که موسیقی نواخته میسرزنش آدم

 .شد به عقالنیتعقلی تبدیل میکرد، بیرزش افراد را دو برابر میچسبید و در یک شب ااسمی می



 

 پالجنون پی

ترسیدم چون به شرکتمان ایمان هایم میگرداندم از دیوانگیپال را میوقتی که پی ۱۹۹۹در اواخر 

اعتقادی به هر چیزی را داشتم. به هر طرف های سیلیکون ولی آمادگی بینداشتم، ولی مثل بقیه آدم

که نگاه می کردم، مردم با بی تفاوتی هراس انگیزی مشغول افتتاح یا بازگشایی شرکت بودند. یکی 

ریخت در حالی که هنوز گفت که چطور برای اولین عرضه سهام در اتاقش برنامه میاز آشنایانم می

عاقالنه کرد که کارش عجیب است. در چنین محیطی، شرکت را راه نیانداخته بود و اصاًل گمان نمی

 .رسیدرفتار کردن غیر منطقی به نظر می

هایی که شکاکان بعد از ترکیدن حباب آن را به عنوان پال رسالت مناسبی داشت. از آنحداقل پی

خواستیم یک واحد پول جدید اینترنتی بسازیم که جایگزین دالر کردند: ما میتوصیف می« عالی»

پایلوت به یکدیگر پول انتقال بدهند. با ها از یک پالمد آدمداآمریکا شود. اولین محصول ما اجازه می

نگارانی که آن را یکی از ده ایده فاجعه این حال هیچکس از آن محصول استفاده نکرد به جز روزنامه



پایلوت در آن زمان هنوز خیلی غریب بود ولی ایمیل کامال جا افتاده قلمداد کردند. پالم ۱۹۹۹سال 

 .میم گرفتیم که راهی خلق کنیم برای ارسال و دریافت پول از طریق ایمیلبود، بنابراین تص

سایت توانست وارد وبکرد. هر کسی میمحصول پرداخت ایمیلی ما به خوبی کار می ۹۹در پاییز 

ما بشود و به آسانی پول انتقال بدهد. ولی ما به اندازه کافی مشتری نداشتیم، رشدمان کند بود و 

پال بچرخد، ما باید تعداد زیادی )حداقل یک ی دست ما بود. برای این که چرخ پیمخارج زیادی رو

هایش، بسیار ناکارآمد بود. در حال از دست داشتیم. تبلیغات با توجه به هزینهمیلیون( کاربر می

م ناهای بزرگ بودیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به افراد برای ثبتهای در پیش رو با بانکدادن معامله

 .پول پرداخت کنیم

کردند دادیم و برای هر کاربر جدیدی که معرفی میدالر می ۱۰های جدید برای عضویت به مشتری

پرداختیم. این کار باعث رشد نمایی و به دست آوردن صدها هزار کاربر جدید شد. دالر دیگر می ۱۰

دهید تا وقتی به مردم پول می در اصل این راهکار به دست آوردن کاربر به خودی خود ناپایدار بود.

ها. مشتری شما باشند، رشدتان نمایی است ولی رشد نمایی یعنی رشد نمایی در ساختار هزینه

های کردیم هزینهوار در آن زمان در سیلیکون ولی عادی بود. ولی ما فکر میهای دیوانههزینه کردن

دی کاربر و گرفتن هزینه ناچیزی روی هر بسیار زیاد ما عاقالنه بود: با به دست آوردن تعداد زیا

 .پیمودپال مسیر آشکاری به سمت سوددهی میتراکنش، پی

دانستیم که دانستیم که برای رسیدن به این هدف به سرمایه بیشتری نیاز داریم. همچنین میمی

بقا در  گذاران به مأموریت ما برایحباب در حال ترکیدن است. از آنجایی که توقع نداشتیم سرمایه

مان را زمان فروپاشی ایمان داشته باشند، بسیار سریع عمل کردیم و تا جایی که توانستیم سرمایه

وال استریت ژورنال داستانی از رشد ویروسی ما نوشت و  ۲۰۰۰فوریه سال  ۱۶افزایش دادیم. در 

میلیون دالری  ۱۰۰ه ارزد. وقتی ما در ماه بعد به سرمایمیلیون دالر می ۵۰۰پال پیشنهاد کرد که پی

گذار اصلی ما این تخمین تقریبی روزنامه را به عنوان یک ارزیابی معتبر تلقی کرد. رسیدیم، سرمایه

میلیون دالر برای ما فرستاد  ۵ای گذاران حتا بیشتر عجله داشتند. یک شرکت کره)بقیه سرمایه

شیم. وقتی من سعی کردم پول را بدون این که با ما معامله کرده باشد یا سندی را امضا کرده با

، ۲۰۰۰گفتند پول را به کجا باید برگردانم.( دوره تأمین مالی در مارس ها به من نمیبرگردانم، آن



پال به موفقیت برسد، در اختیار ما گذاشت. به محض این که ما معامله زمانی را که الزم داشتیم تا پی

 .را تمام کردیم، حباب ترکید

 وختیمهایی که آمدرس

 !دو تا صفر تمام شده شده است ۲۰۰۰گویند مهمانی ها میچون آن

 زمان آن گذشته است

 !است ۱۹۹۹خواهم جوری مهمانی بگیرم که انگار پس امشب می

 PRINCE ای ازترانه

رسید و پس از آن در  ۵۰۴۸به نقطه اوج خود  ۲۰۰۰در میانه مارس  (NASDAQ) بورس نزدک

رسید،  ۱۱۱۴ترین ارزش خود به پایین ۲۰۰۲وط کرد. وقتی که در اکتبر سق ۳۳۲۱میانه آپریل به 

شد. تلقی عمومی این بود که این ها درگیر چیزی بود که فروپاشی بازار نامیده میکشور مدت

بود. نام دوران برکت و فراوانی  ۹۰بینی فناورانه دهه فروپاشی بازار نوعی قضاوت الهی در برابر خوش

 .وار تغییر کرد و اعالم شد که این دوران تمام شده استیوانهبه دوران طمع د

رفتار کنند و این که هر کسی که به جای « اساساً نامعین»همه آموختند که با آینده به شکل 

سازی به های چند ساله داشت را به عنوان افراطی طرد کنند. جهانیهای چند ماهه، برنامهبرنامه

« هااز آجرها به کلیک»و مهاجرت  ۹۰فناوری را گرفت. از آنجا که دهه اسم امید برای آینده، جای 

)صنعت ساخت و « آجرها»گذارها دوباره به سمت رفت عمل نکرد، سرمایهآن طوری که امید می

، این بار نوبت معامالت امالک سازی( برگشتند. نتیجه یک حباب دیگر بود)جهانی هاBRIC ساز( و

 .بود

https://en.wikipedia.org/wiki/BRIC


 
کام چهار درس بزرگ فرا کارآفرینانی که در سیلیکون ولی گیر افتاده بودند بعد از ترکیدن دات

 :گرفتند که امروزه هم راهنمای تفکر کسب و کار است

 گام به گام پیش برو -۱

کند د. هر کسی که ادعا میروی کرها زیادههای بزرگ حباب را باد کردند، پس نباید در آننگاه

خواهد دنیا را عوض کند باید تواند کاری بزرگ انجام دهد مظنون است و هر کسی که میمی

 .های کوچک رو به جلو تنها راه امن به سوی آینده استبیشتر فروتن باشد. گام

 کوچک و منعطف باش -۲

است. شما نباید « ریزی نشدهبرنامه»ها باید کوچک باشند. این کوچک بودن اسم رمز همه شرکت

ریزی سرکش و غیر منعطف است. در عوض بدانید که کسب و کارتان قرار است چه کار کند. برنامه

ای باید چیزهای مختلف را بیازمایید و تکرار کنید و با کارآفرینی جوری رفتار کنید که گویی تجربه

 .است که به هیچ خدایی ایمان ندارد

 ل کندر رقابت بهتر عم -۳

سعی نکنید یک بازار را پیش از موعد بسازید. تنها راهی که بدانید کسب و کاری واقعی دارید، آغاز 



تان را با هایی است که در حال حاضر وجود دارند. با این کار شما باید شرکتکردن با مشتری

 .اند، ارتقا دهیدمحصولی قابل تمایز از محصولی که رقبای موفق عرضه کرده

 روی محصول تمرکز کنید نه بر روی فروشبر  -۴

اگر محصولتان نیاز به تبلیغات یا فروشنده دارد تا بفروشد، به اندازه کافی خوب نیست: تاکید اولیه 

فناوری بر روی توسعه محصول است، نه توزیع آن. در دوران حباب، تبلیغات، آشکارا دور ریختن 

 .د ویروسی استبنابراین تنها راه پایدار رشد، رش پول بود،

ها تبدیل به عقاید جزمی شدند و آنهایی که از این عقاید بی اعتنا ها در دنیای استارتاپاین درس

بر سر فناوری نازل شد را فرا  ۲۰۰۰گذرند گویی آن بالی موجهی که در سقوط سهمگین سال می

 :ترندها احتمااًل درستخوانند. ولی هنوز اصول متضاد اینمی

 .ت بر روی جسارت ریسک کرد تا بر روی پیش پا افتادگیبهتر اس -۱

 .یک برنامه بد بهتر از بی برنامه بودن است -۲

 .کنندبازارهای رقابتی سود را نابود می -۳

 .فروش به اندازه خود محصول مهم است -۴

فتن از زمان غرور بود: مردم به ر ۹۰درست است که حبابی در دنیای فناوری اتفاق افتاد. اواخر دهه 

ها واقعاً به آنجا رسیدند و بسیاری هم از صفر به یک ایمان داشتند. تعداد بسیار کمی از استارتاپ

ای نداریم جز این که حد حرف زدن درباره آن فراتر نرفتند. ولی مردم فهمیدند که ما راه چاره

مطمئناً قله  ۲۰۰۰مارس ی انجام دهیم. ارتفاع بازار در «بیشتر»کار « کمتر»هایی بیابیم تا با راه

دیوانگی بود. چیزی که کمتر واضح است ولی اهمیت آن بیشتر است، این است که این قله همچنین 

های با دیدند که چقدر فناوریکردند و میقله آشکار شدن بود. مردم به آینده دور دست نگاه می

ها داوری وانایی خلق آن فناوریارزش الزم داریم تا با امنیت به آنجا برسیم و درباره خودشان و ت

 .کردندمی

های جدید نیاز داریم و ممکن است حتا به کمی غرور و فراوانی مشابه سال ما هنوز هم به فناوری

ها، ما باید اصول اعتقادی ها نیاز داریم. برای ساختن نسل بعدی شرکتبرای رسیدن به آن ۱۹۹۹

های مخالف آن به ی این حرف این نیست که ایدهساخته شده بعد از فروپاشی را رها کنیم. معن



ها پرید. در توان با رد کردن متعصبانه آن اصول از دیوانگی تودهصورت خودکار درست هستند: نمی

های اشتباه به عوض از خودتان بپرسید: چقدر شناخت ما از کسب و کار، شکل گرفته از واکنش

ها نیست، فکر کردن به خودتان زدن، مخالفت با توده ترین ساز مخالفهای گذشته است؟ بزرگاشتباه

 .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های شاد متفاوتند: همه شرکت۳فصل 

کس خوان ما این است: چه شرکت ارزشمندی است که هنوز هیچنسخه کسب و کاری پرسش مخالف

تواند رسد، زیرا یک شرکت میتر از چیزی است که به نظر میآن را نساخته است؟ این پرسش سخت

های فراوانی خلق کند بی آن که خودش خیلی ارزشمند باشد. خلق ارزش به تنهایی کافی رزشا

 .نیست. الزم است بخشی از ارزش خلق شده به دست شما برسد

معنی این حرف این است که حتا کسب و کارهای بسیار بزرگ هم ممکن است کسب و کارهای 

دهند و صدها ها مسافر خدمات میکابه میلیونهای هواپیمایی آمریبدی باشند. برای مثال، شرکت

، وقتی که میانگین هزینه هر سفر با ۲۰۱۲کنند. ولی در سال میلیارد دالر در سال ارزش خلق می

ها را با سنت به دست آوردند. آن ۳۷ها از هر سفر هر مسافر فقط دالر بود، هواپیمایی ۱۷۸هواپیما 

آورد. گوگل در کند ولی بسیار بیشتر به دست میمیگوگل مقایسه کنید که ارزش کمتری خلق 

ها( ولی میلیارد دالر هواپیمایی ۱۶۰پنجاه میلیارد دالر به دست آورده است )در برابر  ۲۰۱۲سال 

 هواپیمایی صنعت کل برابر ۱۰۰ از بیشتر) است برداشته خودش برای سود عنوان به را درآمد آن ۲۱٪

 .(هم روی آمریکا

کنند ولی گوگل تنها است. اقتصاددانان از دو مدل ساده شده برای ا هم رقابت میها بهواپیمایی

 .کنند: رقابت کامل و انحصارتوضیح این تفاوت استفاده می

شود. فرض توصیف میآل و پیشهای پایه اقتصاد به عنوان وضعیت ایدهدر کتاب« رقابت کامل»

رسند. هیچ شرکتی و عرضه تولید کننده به تعادل میبازارهایی با چنان رقابت کامل، با نیاز مشتری 

فروشند. از آنجایی که هیچ شرکتی بر های همسان میدر بازار رقابتی متفاوت نیست و همه محصول

بازار مسلط نیست، مجبورند که محصوالت خود را با هر قیمتی که بازار تعیین کند بفروشند. اگر 

شوند، عرضه افزایش های جدید وارد بازار میاشد، شرکتپولی برای به دست آوردن وجود داشته ب

رود. اگر ها بود از بین میآید و در نتیجه سودی که در اول کار مشوق آنها پایین مییابد، قیمتمی

ها در سطحی شوند، قیمتبینند و بعضی تعطیل میهای زیادی وارد بازار شوند، همه صدمه میشرکت

 .کندیافت. در رقابت کامل، در دراز مدت، هیچ شرکتی سود اقتصادی نمی پذیر، افزایش خواهدتحمل



نقطه متضاد رقابت کامل، انحصار است. در حالی که شرکت در حال رقابت مجبور است به قیمت 

تواند به قیمت مطلوب خودش بفروشد. بازار بفروشد، یک انحصار، بازار خودش را دارد و بنابراین می

تواند ترکیب تعداد و قیمت تولید را جوری انتخاب کند تی وجود ندارد، انحصار میاز آنجایی که رقاب

 .که سودش به حداکثر برسد

اند. چه رقبا را غیر مستقیم حذف کنند، چه این که برای یک اقتصاددان، همه انحصارها یک شکل

ردن کلفتی غیر قانونی یا ای به گبا نوآوری راه خود را به سمت باال بیابند. در این کتاب، هیچ عالقه

گوییم انحصار، منظورمان نوعی شرکت است که در چیزهای مورد عالقه دولتی نداریم. وقتی می

تواند جایگزینی نزدیک به آن را کند به قدری خوب است که هیچ شرکت دیگری نمیکاری می

ای جستجو از رفته است: بر ۱به  ۰پیشنهاد بدهد. گوگل مثال خوبی است از یک شرکت که از 

ای عمیق ایجاد به بعد رقابت نکرده است و بین خودش و یاهو و مایکروسافت فاصله ۲۰۰۰های سال

 .کرده است

دانند. در ها میهای نان سوسیالیستاند و آن را راه نجاتی از صفها از رقابت افسانه ساختهآمریکایی

آوری سرمایه بنا شده است ولی در بر جمعداری اند. سرمایهداری و رقابت مخالف هماصل، سرمایه

خواهید رود. درسی که برای کارآفرینان آشکار است این است: اگر میرقابت کامل همه سود از بین می

 .ارزش پایدار خلق و تصاحب کنید، کسب و کاری با کاالی نامتمایز نسازید

 گویندهایی که مردم میدروغ

اش سخت است چون گفت و ر واقعاً رقابتی است؟ گفتنچقدر دنیا واقعًا انحصاری است؟ چقد

اند. از نظر یک شاهد بیرونی، همه کسب و کارها ممکن شنودهای مشترک در این باره بسیار آشفته

 .ها آسان استاست منطقًا مشابه به نظر برسند، با این حال دیدن تفاوتی اندک بین آن



 
ت عظیمی بین رقابت کامل و انحصار وجود دارد و ولی در واقعیت تفاوت بسیار بیشتر است. تفاو

 .اندبیشتر کسب و کارها نزدیک به یکی از دو سر طیف

 
سرچشمه این آشفتگی در تعصبی جهانی در تعریف وضعیت بازار به نفع خود است: هم انحصارگراها 

 .شوند تا حقیقت را تحریف کنندکنندگان تشویق میو هم رقابت

 های انحصاردروغ

شان، دانند بالیدن به انحصار بزرگها میگویند. آنصارگرایان برای محافظت از خودشان دروغ میانح

خواهند دهد. از آنجایی که میها را افزایش میدعوت به حسابرسی و موشکافی شدن است و حمله

ر را سود سرشار انحصارشان از تعرض مصون بماند، برایشان موجه است که هر کاری بکنند تا انحصا

های رقبا)یی که اصالً وجود خارجی ندارند( غلو مخفی کنند. معموال برای این کار درباره توانایی

 .کنندمی

کند که کند بیاندیشید. قطعًا هیچگاه ادعا نمیبه روشی که گوگل درباره کسب و کارش صحبت می

در ابتدا گوگل را یک یک انحصار است. ولی آیا هست؟ بستگی دارد: انحصار در چه چیزی؟ بیایید 

درصد بازار جستجو است.  ۶۸این شرکت مالک حدود  ۲۰۱۴جستجوگر بنامیم. در ماه می سال 



درصد را در اختیار دارند.( اگر این  ۱۰و  ۱۹ترین رقیبانش، مایکروسافت و یاهو، به ترتیب )نزدیک

االن « گوگل»باشید که کلمه رسد، این واقعیت را در نظر داشته به اندازه کافی حکمرانی به نظر نمی

نامه انگلیسی آکسفورد است. منتظر چنین اتفاقی برای یک مدخل رسمی به عنوان فعل در واژه

 .بینگ نباشید

کند. ولی فرض کنید بگوییم گوگل در اصل یک شرکت تبلیغاتی است. حاال خیلی چیزها فرق می

میلیارد دالر، کل بازار  ۳۷تبلیغات برخط میلیارد دالر،  ۱۷بازار تبلیغات جستجوی آمریکا ساالنه 

میلیارد دالر است. بنابراین اگر  ۴۹۵میلیارد دالر و بازار جهانی تبلیغات  ۱۵۰تبلیغات در آمریکا 

اش از بازار گوگل به طور کامل انحصار تبلیغات جستجوی آمریکا را در دست داشته باشد، سهم

ظر، گوگل بازیگری کوچک در دنیایی به شدت درصد است. از این من ۳/۴جهانی تبلیغات فقط 

 .رقابتی است

 
افتد اگر گوگل را در قالب یک شرکت چند وجهی ببینیم؟ به اندازه کافی منطقی به چه اتفاقی می

افزاری دیگر هم دارد، نیازی رسد. عالوه بر موتور جستجوگر، گوگل دوجین محصوالت نرمنظر می



 ٪۹۵های اندروید و کامپیوترهای پوشیدنی اشاره کنم. ولی های خودران، گوشینیست به خودرو

 سال در محصوالت سایر از شرکت این درآمد. آیدمی دست به جستجو تبلیغات از گوگل درآمد

. است آن از تریکوچک کسر مصرفی فناورانه محصوالت سهم و بود دالر میلیارد ۲/۳۵ فقط ۲۰۱۲

میلیارد دالر است، سهم گوگل از این بازار  ۹۶۴ر جهان ی دمصرف هایفناوری بازار که آنجایی از

درصد است. هیچ شباهتی به انحصار ندارد. اگر گوگل خودش را در قالب یک شرکت  ۰/۲۴کمتر از 

 .های ناخواسته به خود بکاهدتواند از توجهفناوری دیگر معرفی کند، می

 های رقابتدروغ

ها همیشه کارآفرین« ما در لیگ خودمان هستیم.»گویند: ها را میهای خالف اینغیرانحصارها دروغ

تواند انجام ترین اشتباهی است که یک استارتاپ میاند، ولی این بزرگطرفدار کوچک دیدن رقابت

 .ای کشنده استدهد. توصیف دقیق بازار به شکلی که طبق تعریف حکمرانش شما باشید، وسوسه

یتانیایی در پالوآلتو افتتاح کنید. ممکن است دلیل شما خواهید رستوان غذاهای برفرض کنید می

ولی این «. آوریمهیچ کس تا به حال این کار را نکرده است. ما همه بازار را به دست می»این باشد: 

حرف فقط در صورتی درست است که بازار مرتبط فقط بازار غذاهای بریتانیایی باشد. اگر بازار واقعی، 

های اطراف هم بخشی از های شهرکر پالوآلتو باشد چه؟ و اگر همه رستورانداری دبازار رستوران

 بازار مرتبط باشند چه؟

ای به شنیدنش تر چیزهایی است که شما هیچ عالقهاند، ولی مسأله بزرگهای سختیها پرسشاین

ه های تازه تأسیس طی یکی دو سال با شکست مواجشنوید که بیشتر رستورانندارید. وقتی می

کند. کند از این که چطور موضوع درباره شما فرق میشوند، غریزه شما داستانی برایتان سر هم میمی

کنید تا مردم را متقاعد به جای این که بررسی کنید چرا این موضوع صحت دارد، وقت صرف می

هستند که  کنید که استثنا هستید. بهتر است که بایستید و بررسی کنید که آیا در پالوآلتو مردمی

غذاهای بریتانیایی را به همه غذاهای دیگر ترجیح بدهند؟ بسیار محتمل است که اصالً چنین مردمی 

 .وجود نداشته باشند

رفتیم. ویو میپال برای ناهار اغلب به خیابان کاسترو در مانتینمن و همکارانم در پی ۲۰۰۱در سال 

بندی مشخصی داشتند مثل هندی، که دستهرفتیم هایی میما برای انتخاب رستوران سراغ آن



های بیشتری داشتیم: شمال هندی کردیم باز هم انتخابسوشی یا برگر. وقتی که یکی را انتخاب می

پال در های محلی، پیتر و مانند آن. برخالف بازار رقابتی رستورانتر یا شیکیا جنوب هندی، ارزان

های اخت از طریق ایمیل در جهان بود. ما از رستورانآن زمان تنها شرکت ارائه دهنده خدمات پرد

ها با هم خیابان کاسترو نیروهای کمتری داشتیم ولی کسب و کار ما بسیار ارزشمندتر از همه آن

بود. افتتاح یک رستوران جدید غذاهای جنوب هند، راه بسیار سختی برای پول در آوردن است. اگر 

و بر روی عوامل متفاوت کننده ناچیز )ممکن است فکر کنید  های رقابت را در نظر نگیریدواقعیت

اید( متمرکز تان گرفتهپزید خیلی خاص است چون دستور پخت آن را از مادر بزرگنانی که شما می

 .شوید، بعید است کسب و کارتان دوام بیاورد

ی که فیلمنامه خواهد بپذیردنویسی نمیکنند. هیچ فیلمنامهصنایع خالق هم این گونه رفتار می

شنوید جدیدش تکرار مکررات کارهایی است که قبالً انجام شده است. تقریباً چیزی که در پاسخ می

« کند.ای کامالً جدید با هم ترکیب میانگیز را به شیوهاین فیلم چندین المان هیجان»این است: 

-Jay بسازد با حضوراش این باشد که فیلمی ممکن است این حرف درست باشد. فرض کنید ایده

Z  های هکر را با هم ترکیب کند: خواننده رپ به گروه نخبه« هاآرواره»و « هکرها»و دو فیلم

ای که دوستش را کشته است به دام بیاندازد. قطعاً این کار قبالً انجام نشده است. پیوندد تا کوسهمی

 .مکن است چیز خوبی باشدهای بریتانیایی در پالوآلتو، مولی این هم مثل نبود رستوران



 
تر گوناگون، برتری خود را غیرانحصارگراها با تعریف بازار خود به عنوان اشتراک بازارهای کوچک

 :کنندآمیز میاغراق

 پالوآلتو ∩ رستوران ∩غذای بریتانیایی 

 هاکوسه ∩ هکرها ∩ستاره رپ 

زار بزرگ، انحصار خود را پنهان در نقطه مقابل، انحصارگراها، با ترکیب بازار خودشان و چند با

 :کنندمی

 هاخودران ∪ پوشیدنی هایرایانه ∪ هوشمند هایگوشی ∪جستجوگر 

های اریک اشمیت رییس داستان این مجتمع کردن انحصارگراها در عمل چگونه است؟ این صحبت

هستیم که ما با زمینی به شدت رقابتی روبرو »در نظر بگیرید:  ۲۰۱۱گوگل را در کنگره در سال 



اگر این جمله که در سخنرانی عمومی « های بسیاری برای دسترسی به اطالعات دارند.کاربران انتخاب

ای شود: گوگل یک ماهی کوچولو در دریاچهگفته شده است را به زبان انگلیسی ساده ترجمه کنیم می

لت به دنبال آن بزرگ است. هر آن ممکن است توسط دیگران بلعیده شود. ما آن انحصاری که دو

 .است نیستیم

 رحمهای بیآدم

ها در مشکل کسب و کار رقابتی فراتر از فقدان سود است. تصور کنید شما یکی از آن رستوران

گردانید. شما فرق چندانی با دوجین از رقبا ندارید، پس برای بقا باید بجنگید. اگر ویو را میمانتین

توانید به کارکنانتان حداقل حقوق کنید، احتمااًل فقط میغذای مناسب با حاشیه سود پایین عرضه 

های کوچک، وری را فدا کنید: به همین دلیل است که رستورانشوید بهرهرا بپردازید و مجبور می

گیرند. ها را در قسمت شستشوی ظروف به کار میمادر بزرگشان را در قسمت ثبت سفارش، و بچه

هایی مثل بندیعیت چندان بهتری ندارند، زیرا نظرات و رتبههای سطح باال هم وضحتا رستوران

آورد کنند که آن چنان به سرآشپزها فشار میفرهنگی را تقویت می« دهی میشلنسیستم ستاره»

اگر »کند. )برنارد لوئیز، آشپز فرانسوی و برنده سه ستاره از میشلن گفته بود ها را دیوانه میکه آن

میشلن رتبه او را نگاه داشت ولی لوئیز به هر حال « خودم را خواهم کشت یک ستاره از دست بدهم،

وقتی یک راهنمای شام فرانسوی رتبه رستوران او را کاهش داد، خودش را کشت.(  ۲۰۰۳در سال 

 .دهدرحمی یا مرگ سوق میزیستگاه رقابتی مردم را به سوی بی

نیست نگران رقابت با کسی باشد، وسعت انحصاری مثل گوگل متفاوت است. از آن جایی که مجبور 

تری از دنیا دارد. شعار عمل بیشتری در مراقبت از کارکنان، محصوالت و تأثیرش بر بخش بزرگ

گوگل )پلید نباش( تا حدی یک اقدام در زمینه نشان تجاری است، ولی با این حال بخشی از 

ست تا اخالق را بدون به مخاطره های شخصیتی نوعی از کسب و کار است که آن قدر موفق اویژگی

انداختن حضورش، جدی بگیرد. در کسب و کار، پول یا چیز مهمی است یا همه چیز است. انحصارها 

توانند از عهده فکر کردن به چیزهایی غیر از پول در آوردن هم برآیند. غیرانحصارها ولی می

آمد روزانه متمرکز است که احتماالً توانند. در رقابت کامل، یک کسب و کار آن قدر بر روی درنمی

تواند بگذارد یک کسب و کار ریزی کند. فقط یک چیز میای بلند مدت برنامهتواند برای آیندهنمی

 .رحم برای بقا برتری یابد: سود انحصاربر تالش بی



 داری انحصارسرمایه

رادی که بیرون آن پس یک انحصار برای هر کسی که درون آن است خوب است، ولی برای سایر اف

ها هستند چه؟ سودهای غیر متعارف برای جامعه هزینه دارد؟ در اصل، بله: سودها از جیب مشتری

 .کندشان است، البته در دنیایی که هیچ چیز تغییر نمیشود و بدنامی انحصارها حقخارج می

در بازار احتکار کنید، بگیر است. اگر بتوانید چیزی را در دنیایی ساکن، انحصارگرا فقط یک اجاره

ها را هم باال ببرید. دیگران هیچ حق انتخابی ندارند جز این که از شما بخرند. به توانید قیمتمی

اند، ولی تخته هیچگاه ها پخش شدهها بین بازیکنای معروف )مونوپولی( فکر کنید: ورقبازی تخته

یدی برای توسعه معامالت امالک وجود شود. هیچ راهی برای بردن از طریق ابداع راه جدعوض نمی

توانید بکنید، ها ثابت است، بنابراین تنها کاری که میها در همه زمانندارد. ارزش نسبی دارایی

 .ها استتالش برای خرید آن

توان چیزهای جدید و بهتر اختراع کنیم، دنیایی پویا است: میولی دنیایی که ما در آن زندگی می

ها حق های کاماًل جدیدِ وفور و فراوانی، به مشتریبندیی خالق با افزودن دستهکرد. انحصارگراها

دهند. انحصارگراهای خالق نه تنها برای بقیه اجتماع مفید هستند، بلکه های بیشتری میانتخاب

 .اند برای بهتر کردن اجتماعموتورهای قدرتمندی

کند تا هایش به سختی کار میاز بخشداند: برای همین است که یکی حتا دولت هم این را می

ها جدید(، با وجودی که بخش دیگر )با دنبال انحصارها را به وجود بیاورد )با دادن امتیاز ثبت اختراع

 .ها استهای ضد انحصار( به دنبال شکار آنکردن پرونده

ایل فکر کرده در این که هر کسی، فقط به خاطر این که زودتر به چیزی مثل طراحی یک برنامه موب

توان تردید کرد. ولی واضح است که چیزی است، مستحق پاداش قانونی داشتن انحصار است، می

برد که پاداشی بود برای خلق فراوانی مثل انحصار اپل، از طراحی، تولید و بازاریابی آیفون سود می

داشتند و در ازای  ها خوشحال بودند از این باالخره حق انتخاببیشتر نه کمبود ساختگی: مشتری

 .کندآوردند که واقعاً کار میپرداخت بیشتر، گوشی هوشمندی به دست می



گرفتند. دهد که چرا انحصارهای قدیمی جلوی نوآوری را نمیپویایی انحصارهای جدید توضیح می

اپل و آغاز دوران رایانش موبایلی، حکمرانی چندین دهه مایکروسافت در دنیای  iOS با جلوداری

افزاری مایکروسافت از انحصار سخت ها به شدت کاهش یافت. پیش از آن، انحصار نرمیستم عاملس

تقریباً در تمام قرن بیستم در خدمات  AT&T .سبقت گرفته بود ۷۰و  ۶۰در دهه  IBM افزاری

دهنده بگیرد. تواند یک گوشی ارزان از این همه خدماتتلفنی انحصار داشت ولی امروزه هر کسی می

اگر کسب و کارهای دارای انحصار تمایل داشتند مانع پیشرفت بشوند، خطرناک بودند و ما حق 

ها مخالفت کنیم. ولی تاریخ پیشرفت، تاریخ جایگزین شدن کسب و کارهای انحصاری داشتیم با آن

 .بهتر به جای متولیان فعلی است

ند دهه سود بردن از انحصار، برند، چون توقع چند سال یا حتا چانحصارها پیشرفت را جلو می

دهند چون این سود ای نیرومند برای نوآوری است. پس از آن انحصارها به نوآوری ادامه میانگیزه

دهد که ای را میطلبانههای تحقیقاتی جاههای طوالنی مدت و پروژهها توانایی طراحی برنامهبه آن

 .ها را تصور کنندانند آنتواند حتا نمیهایی که در رقابت گیر افتادهشرکت

ها ها رقابت، وضعیت آرمانی است؟ این یک یادگار تاریخی است. اقتصاددانپس چرا در فکر اقتصاددان

های ها افراد و کسب و کارها را اتمهای قرن نوزدهم کپی کردند: آندانریاضیاتشان را از کار فیزیک

ها حالت تعادل یک رقابت کامل را توضیح ای آنههایی یکتا. نظریهبینند نه خالققابل تعویض می

دهند نه به خاطر این که بهترین شکل کسب و کار است، چون مدل کردن آن ساده است. اما می

بینی های قرن نوزدهمی پیشدانآوری کنیم آن تعادل طوالنی مدت که فیزیکارزش دارد که یاد

رسید، حالتی که شده و همه چیز به سکون میکردند، حالتی بود که انرژی به طور مساوری توزیع 

شد. هر دیدگاهی در ترمودینامیک داشته باشید، این تعادل نامیده می« مرگ گرمایی جهان»

ای قوی است: در کسب و کار، تعادل یعنی سکون و سکون یعنی مرگ. اگر صنعت شما در استعاره

میتی ندارد؛ یک رقیب بدون تفاوت تعادل رقابتی است، مرگ کسب و کار شما برای دنیا هیچ اه

 .همیشه آماده است تا جای شما را بگیرد

تعادل کامل ممکن است خالی بودن )که بیشتر دنیا خالی است( را توضیح دهد. حتا ممکن است 

بسیاری از کسب و کارها را توصیف کند. ولی هر آفرینش جدید، بسیار با تعادل فاصله دارد. در 



ی کاری است های اقتصادی، موفقیت هر کسب و کاری، دقیقاً به اندازهنظریهدنیای واقعی خارج از 

 .تواند انجام دهد و دیگران از انجام آن عاجزندکه می

اند. هر خانواده های شاد شبیه همهمه خانواده»کند: را با این جمله آغاز می« آنا کارنینا»تولستوی 

های شاد متفاوتند: کار عکس این است. همه شرکتکسب و « ناشادی، به شکلی متفاوت ناشاد است.

های شکست خورده شبیه آورند. همه شرکتهر کدام با حل یک مشکل یکتا، انحصار به دست می

 .اندها در فرار از رقابت ناموفقاند: آنهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بینی رقابت: جهان۴فصل 

اش پایدار برای خالقرسد و سودی اش به همه میانحصار خالق یعنی محصوالت جدیدی که نفع

دارد. رقابت یعنی هیچ سودی برای هیچ کس نباشد، تفاوت معناداری وجود نداشته باشد و تقال برای 

کنند که رقابت، سالم است؟ پاسخ این است که رقابت فقط یک مفهوم بقا. پس چرا مردم فکر می

سر و کله بزنند. رقابت، بیش ها و شرکت باید در بازار با آن اقتصادی یا یک دشواری نیست که آدم

ای که در همه جامعه نفوذ کرده است و افکار ما بینیبینی است، جهاناز هر چیز دیگری، یک جهان

کنیم و فرامین کنیم، ضرورت آن را درونی میرا منحرف کرده است. ما درباره رقابت سخنرانی می

کنیم. بنابراین هر چه بیشتر رقابت تار میاش گرفکنیم. در نتیجه خودمان را در تلهآن را قانون می

 .آوریمکنیم، کمتر به دست میمی

ای است، ولی همه ما آموختیم که آن را نادیده بگیریم. نظام آموزشی، این اشتیاق ما حقیقت ساده

آموز پذیری هر دانشدهد رقابتها اجازه میدهد. نمرهبرد و هم بازتاب میبه رقابت را هم به پیش می

آورند. ما به هر های باال اعتبار و موقعیت به دست میا به دقت اندازه بگیریم؛ شاگردهای با نمرهر

دهیم، بدون توجه به استعدادهای فردی و های مشابه یاد مینوجوان موضوعات مشابه را به شیوه

ی احساس گیرند به نوعها نشستند و خوب یاد نمیآموزهایی که ساکت روی نیمکتها. دانشبرتری

های متداول مثل تست و امتحان بهترند، آموزانی که در سنجشکنند، در حالی که دانشحقارت می

 .کنندهای عجیب و غریب و ساختگی دانشگاهی تعریف میشان را با عبارتدر انتها شخصیت

نخبه با  آموزانشود. دانشکنند حتا بدتر هم میآموزان به سطوح باالتر صعود میو این وقتی دانش

شان را ازشان بگیرد. تحصیالت کنند تا جایی که رقابتی بسیار شدید، رؤیاهایاطمینان صعود می

های خوب مثل های بزرگ داشتند، برای شغلعالی جایی است که مردمی که در دبیرستان برنامه

تاهای چشمی با همگذاری بانکی، درگیر رقابتی خشمگین و چشم و هممشاوره مدیریت و سرمایه

 .شوندشان میباهوش

شان( صدها هزار دالر خرج آموزان )یا خانوادهرو شدن، دانشبرای به دست آوردن امتیاز دنباله

 کنیم؟گیرد. چرا ما با خودمان این کار را میکنند که همواره از تورم پیشی میهایی نجومی میشهریه



پرسیدم. راه من چنان از پیش مشخص میتر بودم این را از خودم کنم کاش وقتی جوانآرزو می

بینی کرده بود که چهار سال شده بود که در یادنامه سال هشتم، یکی از دوستانم به درستی پیش

هایم بعد من به عنوان دانشجوی سال دومی به استنفورد خواهم رفت. و پس از اتمام موفق درس

های موفقیت مرسوم، حتا وردن نشانوارد مدرسه حقوق استنفورد شدم، جایی که برای به دست آ

 .کردمباید بیشتر از قبل رقابت می

التحصیل در ها هزار فارغباالترین جایزه در دنیای دانشجویان حقوق کامالً مشخص است: از بین ده

گری در دادگاه استیناف شوند. بعد از یک سال منشیمی« منشی دادگاه عالی»هر سال، تعداد کمی 

ام گری دادگاه دعوت به مصاحبه با قاضی کندی و قاضی اسکالیا شدم. مصاحبهشیفدرال، برای من

کردم اگر با قضات به خوبی پیش رفت. چیزی نمانده بود تا در آخرین رقابت برنده شوم. گمان می

 .ام. ولی برنده نشدم. در آن لحظه ویران شدمبتوانم منشی شوم، تا آخر عمر بارم را بسته

پال را ساختم و فروختم، به دوستی قدیمی از زمان مدرسه حقوق قتی که پی، و۲۰۰۴در سال 

کرد. نزدیک به یک دهه گری کمکم میهای ناموفق منشیبرخوردم که در آماده کردن درخواست

کنی از باور می»یا « اوضاع چطوره؟»بود که ما با هم حرف نزده بودیم. اولین سؤالش این نبود که 

خب، پیتر، خوشحال نیستی که »در عوض، نیشخندی زد و پرسید: « گذشته؟اون موقع این همه 

دانستیم که برنده با نگاه به گذشته، هر دو می« گری رو به دست بیاری؟نتونستی اون شغل منشی

شدم، احتمااًل تمام کرد. اگر منشی دادگاه عالی میشدن در آن رقابت آخر، زندگی مرا خراب می

ها، نویس قراردادهای کسب و کار سایر آدمشهادت گرفتن یا آماده کردن پیش شدام میزندگی کاری

نه خلق چیزی جدید. گفتن این که چقدر ممکن بود زندگی متفاوت شود، سخت است، ولی هزینه 

شان، آینده درخشانی ، در گذشته«مک هزینه رودزک» ها هنگفت بود. همه دانشمندان برندهفرصت

 .داشتند

 جنگ و صلح

دهند، ولی مدیران هرگز از مقایسه کسب و ها را کم اهمیت جلوه میاستادها فرهنگ قاتل دانشگاه

را همراه دارند.  سان زو و کالوس ویتز هایکپی MBA شوند. دانشجویانکارها با جنگ خسته نمی

 headhunters کنند: ما از )سایت(های جنگی به زبان روزمره ما در کسب و کار حمله میاستعاره
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کنیم و بقیه را « اشغال»را سازد بازار کنیم که ما را قادر میاستفاده می« نیروی فروش»برای ایجاد 

اما چیزی که شبیه جنگ است، کسب و کار نیست، رقابت است: در گفتار ضروری و در «. بکشیم»

 .انظار دالور، ولی در نهایت ویران کننده است

دو مدل برای فهم تقریباً هر نزاعی فراپیش « شکسپیر»و « مارکس»کنند؟ ها با هم رقابت میچرا آدم

 .آورندمی

م تفاوت دارند. رنجبران )پرولتاریا( با سوداگران کنند چون با هها مبارزه میمدل مارکس، آدمطبق 

هایی کامالً متفاوت دارند )که از نظر مارکس ها و هدفکنند چون هر دو آرمان)بورژوازی( مبارزه می

 .تربزرگ آیند(. هر چقدر تفاوت بزرگتر، نزاع هماز شرایط کامالً متفاوت مادی به وجود می

اند. هیچ معلوم نیست که در نقطه مقابل، شکسپیر معتقد است همه جنگجوها کمابیش شبیه هم

دو خاندان »را ببینید: « رومئو و ژولیت»چرا باید بجنگند، چون چیزی برای جنگیدن ندارند. سرآغاز 

با این کینه و عداوت  هااند، با این حال از هم متنفرند. آندو خاندان شبیه هم« با جایگاهی مشابه.

 .دانند که علت مبارزه در ابتدا چه بودها اصاًل نمیشوند. در انتها آنبزرگ می

ها کند. درون یک شرکت، آدمدر دنیای کسب و کار، حداقل، شکسپیر راهنمایی برتر را ثابت می

ها هم دائم در شرکتتوانند از فکر رقبایشان بیرون بیایند. در سطح باالتر، برای پیشرفت شغلی، نمی

دهند و به فکر رقبایشان در بازارند. در میان این همه درام انسانی، مردم بینش خود را از دست می

 .کنندجای تمرکز بر چیزهای مهم، بر رقبای خود تمرکز می

ای به نام بیایید مدل شکسپیر را در دنیای واقعی بیازماییم. بر اساس رومئو و ژولیت، نمایشنامه

بسازیم. مونتیگو مایکروسافت است و کپیولت گوگل. دو خاندان بزرگ که توسط « تس و اشمیتگی»

شوند و مطمئناً به علت مشابهت، با هم برخورد خواهند کرد. مثل یک تراژدی خوب، نردها اداره می

از  ها،توان به تمامی جلوی آن را گرفت. این خاندانرسد. در حقیقت میبرخورد ناگزیر به نظر می

سازد و خاندان افزارهای اداری میآیند. خاندان مونتیگو سیستم عامل و نرمهای متفاوتی میسرزمین

 کپیولت یک جستجوگر دارد. سر چه چیزی باید با هم بجنگند؟



خیلی چیزها ظاهراً. به عنوان استارتاپ، هر خاندان آن قدر سرش به کار خودش گرم بود و مستقالنه 

کردند و بزرگ ه به خاندان دیگر کاری نداشت. ولی همانطور که رشد میکارش رونق داشت ک

شان به یکدیگر جلب شد. تمام حواس مونتیگو به کپیولت و تمام حواس کپیولت به شدند، توجهمی

مونتیگو بود. نتیجه؟ ویندوز در برابر کروم او.اس، بینگ در برابر جستجوی گوگل، اکسپلورر در برابر 

 .برابر داکز و سرفیس در برابر نکسس کروم، آفیس در

همانطور که هزینه جنگ برای مونتیگو و کپیولت از دست دادن فرزندانشان بود، مایکروسافت و 

ها غلبه گوگل هم قلمروی حکمرانی را از دست دادند: ناگهان سر و کله اپل پیدا شد و بر هر دوی آن

میلیارد دالر بود، در حالی که گوگل و  ۵۰۰ ، ارزش اپل در بازار سرمایه،۲۰۱۳کرد. در ژانویه 

میلیارد دالر ارزش داشتند. اما فقط سه سال قبل، مایکروسافت و گوگل  ۴۶۷مایکروسافت روی هم 

 .هر کدام به تنهایی از اپل ارزشمندتر بودند. جنگ، کسب و کاری پر هزینه است

ز حد تاکید کنیم و کورکورانه های قدیمی بیش ادارد بر روی فرصتچشمی ما را وامیچشم و هم

ی های موبایلی خوانندهکرده است، کپی کنیم. تکثیر دستگاههر چیزی را که در گذشته کار می

 ، استارتاپی به نام اسکوئر۲۰۱۰کارت اعتباری در همین اواخر را در نظر بگیرید. در اکتبر 

(Square) داد هر کسی که آیفون محصولی کوچک، سفید و مربعی شکل عرضه کرد که اجازه می

حل خوب برای پردازش دارد، بتواند کارت اعتباری را با کشیدن بر روی آن، بپذیرد. این اولین راه

درنگ دست به کار شدند. یک شرکت کانادایی به های موبایلی بود. مقلدها بیپرداخت برای دستگاه

اه نیمه بود، عرضه کرد. خوان خودش را در که به شکل مکارت (NetSecure) سکیورنام نت

، بخش ۲۰۱۲ها وارد کرد. در مارس ای را به نبرد شکلخوانی استوانهکارت (Intuit) توئیتاین

را عرضه کرد که شبیه یک  (copycat) کتخوان خود به نام کپیکارت (eBay) بیپال در ئیپی

تر از چهارگوشه است. هر هگوشه سادمثلث بود. در مقایسه با اسکوئر، کار تمیزتری بود چون سه

ها را تمام ها همه شکلتواند حدس بزند که این حماسه شکسپیری تا وقتی که میمونکسی می

 .کنند ادامه خواهد داشت



 
مخاطرات رقابت کورکورانه، ممکن است بخشی از این که چرا افراد ناتوان اجتماعی با عالئمی 

های ولی مزیت دارند را توضیح بدهد. اگر کمتر به نشانهاین روزها در سیلیکون اسپرگر مشابه

کنند. های اطرافتان میاجتماعی حساس باشید، احتمال کمتری دارد که کارهایی را بکنید که آدم

نفره های تکد، از این که دنبال فعالیتای باشینویسی رایانهمند به ساختن چیزها یا برنامهاگر عالقه

آیید. پس وقتی ها برمیترسید و بنابراین به طرزی باورنکردنی به خوبی از عهده آنبروید، کمتر می

کنید، کمتر احتمال دارد که دیگران عقایدتان را نکوهش کنند: این فرد هایتان را اعالم میکه مهارت

های واضح و آشکار رقابت هایی که برای به دست آوردن غنیمتودهتواند ما را از افتادن در دام تمی

 .کنند، نجات دهدمی

وار این موضوع هایی که وجود ندارند، متوهم کند. نسخه دیوانهتواند مردم را درباره فرصترقابت می

رد، های آنالین حیوانات خانگی بود. در این نب، نبرد خشمگینانه بر سر بازار فروشگاه۹۰در دهه 

Pets.com و PetStore.com و Petopia.com های مشابه، در نبرد با هم و همه دوجین نمونه

شد، دقیقاً به خاطر این که هیچ تفاوت بودند. تمام توان هر شرکت مصروف شکست دادن رقبا می

چه کسی »های تاکتیکی مثل ای نبود که بر روی آن متمرکز شوند. در میان همه پرسشذاتی

تواند بهترین چه کسی می»، «ها را دارد؟های جویدنی سگبازیترین قیمت اسبابرقابتی

ها کامالً بصیرت پرسیدن پرسش اصلی را از دست و ...، این شرکت« را بسازد؟« سوپر بول»تبلیغ

ن جایی است که باید باشیم؟ بردن بهتر از باختن است، دادند: آیا بازار عرضه حیوانات خانگی هما
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کام بعد از فروریزی دات Pets.com اند. وقتیولی وقتی جنگ، جنگ بر سر هیچ باشد، همه بازنده

 .میلیون دالر سرمایه هم با آن ناپدید شد ۳۰۰بسته شد، 

سون )بنیانگذار و مدیر سایر اوقات، رقابت عجیب و گمراه کننده است. رقابت شکسپیری بین لری الی

اجرایی اوراکل( و تام سیبل )مسؤل فروش برجسته اوراکل و شاگرد لری الیسون قبل از خروجش 

گذاری سیبل سیستم( را ببینید. چیزی که الیسون آن را خیانت سیبل برای بنیان ۹۳در سال 

 .اش کرده بوددانست، بسیار عصبانیمی

های شیکاگویی پر شور اش باشد. هر دو مرد از اساس آدمسیبل دوست نداشت در سایه رئیس سابق

تر شد. ها عمیقو حرارتی بودند که فروش را دوست داشتند و از شکست متنفر بودند. کینه آن

را به خراب کردن یکدیگر گذراندند. یک بار الیسون، چند کامیون  ۹۰الیسون و سیبل نیمه دوم دهه 

ای که روی تا کارمندان سیبل را به سمت خود بکشد. جمله بستنی به دفتر مرکزی سیبل فرستاد

تابستان نزدیک است. اوراکل اینجا است تا زندگی و کار شما را درخشان »ها نوشته شده بود؟ بسته

 «.کند

تراشید. نظریه الیسون این بود که همیشه به طرز عجیبی اوراکل عامدانه برای خودش دشمن می

اشیم. البته تا وقتی که آنقدر بزرگ باشد که تهدید آمیز باشد )تا خوب است که دشمنی داشته ب

برای کارکنان انگیزه ایجاد کند( و آن قدر بزرگ نباشد که واقعاً تهدیدی برای شرکت باشد. بنابراین 

، یک شرکت کوچک پایگاه داده به ۱۹۹۶احتمااًل الیسون کلی هیجان زده شده بود وقتی در سال 

یلبوردی نزدیک ادارات مرکزی اوراکل در سواحل ردوود نصب کرد که روی آن نام اینفورمیکس، ب

 ۱۰۱در بیلبورد دیگر اینفورمیکس در بزرگراه «. هشدار! محل عبور دایناسورها»نوشته شده بود: 

 .«شما همین االن از سواحل ردوود گذشتید، مثل ما»شمالی نوشته شده بود: 

افزار اینفورمیکس از کرد که نرمه به طور ضمنی اشاره میاوراکل در جواب، بیلبوردی نصب کرد ک

تصمیم گرفت مسأله را « فیل وایت»حلزون هم کندتر است. پس از آن مدیر عامل اینفورمیکس، 

برد، او بیلبورد شخصی کند. وقتی وایت دید که لری الیسون از فرهنگ سامورایی ژاپنی لذت می

کرد. تبلیغ ر کنار یک شمشیر سامورایی شکسته تصویر میجدیدی تهیه کرد که لوگوی اوراکل را د

ای حتا اوراکل را به عنوان یک هویت هدف نگرفته بود و حتا مصرف عمومی هم نداشت. حمله



شخصی بود به لری الیسون. اما شاید وایت کمی زیادتر از حد معمول وقت صرف مبارزه کرد: وقتی 

در یک رسوایی بزرگ مالی از درون متالشی شد و خیلی  او مشغول ساختن بیلبورد بود، اینفورمیکس

 .زود وایت خودش را به خاطر تخلفات اوراق بهادار، در زندان فدرال دید

با  ۱۹۹۸توانید رقیبی را از سر راه بردارید، ممکن است بهتر باشد با او ادغام بشوید. من در اگر نمی

عرضه  ۱۹۹۹پال را در وقتی که محصول پی را تأسیس کردم. Confinity، «مکس لِْوچین»همکارم 

های ما در خیابان دقیقًا پشت سر ما بود: ادارات شرکت« الون ماسک»متعلق به  X.comکردیم، 

، ویژگی به ویژگی، کپی  X دانشگاه در پالوآلتو، فقط چهار قطعه با هم فاصله داشتند و محصول

ای پال هفتهام عیار بودیم. بسیاری از ما در پی، ما در جنگی تم۱۹۹۹کامل محصول ما بود. در اواخر 

وری بود، ولی تمرکز روی کردیم. شکی نبود که این طور کار کردن خالف بهرهساعت کار می ۱۰۰

بود. یکی از مهندسان ما برای این کار واقعاً یک بمب ساخته  X.com وری نبود، روی تخریببهره

ترها غالب شدند و پیشنهاد را به دلیل کم شان داد، آرامبود. وقتی او شمای آن را در جلسه تیمی ن

 .خوابی شدید دانستند

ترسیدیم تا از یکدیگر: ، من و الون، بیشتر از گسترش سریع حباب تکنولوژی می۲۰۰۰ولی در فوریه 

کرد، قبل از این که ما جنگ خود را به پایان ببریم. یک فروپاشی تجاری هر دوی ما را نابود می

 -ای که فاصله یکسانی تا دفاترمان داشتکافه-طرف ین در اوایل مارس ما در یک منطقه بیبنابرا

های بعد از ادغام، مذاکره کردیم. کم کردن رقابت ۵۰-۵۰همدیگر را دیدیم و بر روی یک ادغام 

شد. به عنوان تیمی تر میشدند، جذابراحت نبود، ولی همانطور که مشکالت یکی یکی حل می

کام به سالمت بگذریم و پس از آن کسب و کاری موفق بنا توانستیم از فروپاشی داته، ما مییکپارچ

 .کنیم

ای نیست: اگر ها باید بجنگید. در این مواقع، باید بجنگید و پیروز شوید. هیچ راه میانهبعضی وقت

 .اش کنمجبور شدی مشت بزنی، مشتی محکم بزن و سریع تمام

شوند. گیرند و مانع میسخت است چون شرافت و افتخار سر راه قرار میدنبال کردن این توصیه 

 :خوانیمهمانطور که در هملت می



گیرد و وجود اش از همت خداداد پرمایه گشته است، قضای نادیده را به ریشخند میکسی که دالوری

ت و مرگ شکننده و فناپذیر خود را برای حتا یک پوست تخم مرغ، به دست هر ضربتی که سرنوش

سپارد. بزرگی راستین در آن نیست که مرد جز به یک انگیزه بزرگ به و خطر را یارای آن باشد می

ی بزرگ پرخاش جنبش در نیاید، بلکه آنچه که پای شرف در میان است، در پر کاهی نیز انگیزه

 ببیند. )از ترجمه م.ا. به آذین(

ی به نازکی پوست تخم مرغ: هر کسی برای ی جنگیدن برای دالیلدر هملت، بزرگی یعنی اراده

های واقعی، شرافت برایشان بسیار با اهمیت است و برای جنگد؛ قهرمانچیزهایی که مهم است می

جنگند. این منطق پیچیده بخشی از طبیعت انسانی است، اما چیزهایی که هیچ اهمیتی ندارند می

ای شناسید نه نشانهوان یک نیروی مخرب میدر کسب و کار بسیار فاجعه است. اگر رقابت را به عن

ترید. فصل بعدی درباره چگونگی استفاده از یک فکر ها عاقلاز یک ارزش، همین حاال هم از خیلی

 .باز برای ساختن یک کسب و کار انحصاری است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : مزیت حرکت آخر۵فصل 

نی یک کسب و کار بزرگ آورد، ولی یک انحصار هم فقط زماجستن از رقابت، برای شما انحصار می

مقایسه کنید. هر « توئیتر»را با « نیویورک تایمز»است که بتواند در آینده دوام بیاورد. ارزش شرکت 

ها نفر از مردم راهی برای دسترسی به دو چند هزار نفر را در استخدام خود دارند و هر دو به میلیون

میلیارد دالر  ۲۴مومی شد، ارزش آن توئیتر عرضه ع ۲۰۱۳دهند. ولی وقتی در سال اخبار می

البته در نظر داشته باشید که «. نیویورک تایمز»برابر بزرگی بازار  ۱۲گذاری شد، بیشتر از ارزش

ده بود. برتری بزرگ میلیون دالر درآمد داشت در حالی که توئیتر زیان ۱۳۳ ۲۰۱۲در سال « تایمز»

 توان توضیح داد؟توئیتر را چگونه می

رسد چون تایمز سودده بود و توئیتر ن نقدینگی است. در نگاه نخست عجیب به نظر میپاسخ جریا

گذاران شود. سرمایهنه. ولی یک کسب و کار عالی با توانایی تولید جریان نقدینگی در آینده تعریف می

ر توقع دارند توئیتر بتواند در دهه آینده از انحصار به سوددهی برسد، در حالی که دوران انحصا

 .ها به پایان رسیده استروزنامه

هایی است که در آینده به دست خواهد تر، ارزش فعلی یک کسب و کار، مجموع پولبه بیان ساده

گذاری درست یک کسب و کار، باید ارزش آن درآمدهای آینده را به نرخ امروزی آورد. )برای ارزش

 مقدار پول در آینده ارزشمندتر است.( تبدیل کنید، چون مقدار مشخصی پول در حال حاضر از همان

های با رشد مقایسه جریان نقدینگی تعدیل شده، تفاوت بین کسب و کارهای با رشد کند و استارتاپ

دهد. عمده ارزش کسب و کارهای با رشد کند، در آینده نزدیک است. سریع را به صراحت نشان می

اش را برای پنج یا شش سال یان نقدینگی فعلییک کسب و کار قدیمی )مثل روزنامه(، اگر بتواند جر

آینده حفظ کند، ممکن است بتواند ارزش خودش را نیز حفظ کند. با این حال، هر شرکت که 

های شبانه یا رود. باشگاهبیند که سودش در رقابت از بین میهای بسیار نزدیکی دارد، میجایگزین

ست امروز پول خوبی به دست بیاورند، اما در چند ها، ممکن اها یک مثال خوب است: موفقرستوران

تر، محتمل است که جریان های جدیدتر و نامیها به سمت جایگزینسال آینده، با رفتن مشتری

 .ها تدریجًا کاهش یابدنقدینگی آن



 

دهند: ها اغلب در چند سال اول پول از دست میهای فناوری خط سیری عکس این دارند. آنشرکت

های فناور برد، و این یعنی تأخیر در درآمد. بیشتر ارزش شرکتیزهای ارزشمند، زمان میساختن چ

 .سال بعد به دست خواهد آمد ۱۵تا  ۱۰در 

 جریان من وقتی. کردمی رشد ٪۱۰۰پال هنوز سودده نبود اما درآمدش هر سال ، پی۲۰۰۱در مارس 

فعلی شرکت، از سودهای حاصله در سال زش ار ٪۷۵ که فهمیدم کردم،می بررسی را آینده نقدینگی

ماه در دنیای کسب  ۲۷و بعد از آن حاصل خواهد شد. باور این مطلب برای شرکتی که فقط  ۲۰۱۱

بینانه بود. در حال و کار بوده است سخت است. البته بعد معلوم شد که این تخمین هم کمی خوش

از یک دهه قبل است. این طور به نظر تر کم تبدیل نرخ و کندمی رشد ٪۱۵پال ساالنه حاضر، پی

 .به بعد به دست خواهد آمد ۲۰۲۰رسد که بیشتر ارزش شرکت از سال می

، ۲۰۱۴ها در آینده دور است. در اوایل هایی است که ارزش آنلینکدین مثال خوب دیگری از شرکت

رد دالر درآمد و میلیارد دالر بود؛ برای شرکتی با درآمد کمتر از یک میلیا ۲۴/۵ارزش سهام آن 

میلیون دالر درآمد خالص، رقمی بسیار باال است. ممکن است به این اعداد نگاه کنید و نتیجه  ۲۱/۶



روی لینکدین را در اند. ولی وقتی جریان نقدینگی آینده پیشگذارها دیوانه شدهبگیرید که سرمایه

 .رسدگذاری عاقالنه به نظر مینظر بگیرید، این ارزش

 

ولی هم سخت است. برای این که یک العاده سودهای آینده حتا در سیلیکونیت فوقدرک اهم

شرکت ارزشمند باشد، باید رشد کند و دوام بیاورد، ولی خیلی از کارآفرینان فقط بر روی رشد کوتاه 

گیری رشد آسان است ولی پایایی و ماندگاری شان این است که اندازهکنند. بهانهمدت تمرکز می

 .ونه نیستاین گ

اند، از آمار هفتگی کاربران فعال، اهداف درآمدی ماهانه و گیری شدههایی که دچار جنون اندازهآن

توانید هم به این اعداد برسید، هم به مشکالتی اند. با این حال، میهای درآمد سه ماهه در رنجگزارش

گذارند، نگاهی ا تأثیر میها سخت است و بر روی ماندگاری کسب و کار شمگیری آنکه اندازه

 .تر داشته باشیدعمیق



های گذاران را از چالش، مدیران و سرمایهGroupon و Zynga برای مثال، رشد کوتاه مدت سریع

هایش را به دست آورد ، اولین پیروزیFarmville هایی مثلبا بازی Zynga .دراز مدت غافل کرد

گیری که به دقت، تقاضا برای انتشارهای جدید را اندازهای دارد «سنجیموتور روان»و ادعا کرد که 

توانید جریان ثابتی کند. ولی در آخر کار به مشکل همه استودیوهای هالیوودی برخورد: چطور میمی

 Groupon کس پاسخی ندارد.(از سرگرمی محبوب برای مخاطبان دمدمی مزاج تولید کنید؟ )هیچ

و کار محلی از محصولش را اعالم کرد. اما ترغیب کردن آن  رشد سریع و استفاده صدها هزار کسب

 .تر بودکردند سختها فکر میهای دائمی شدن، از چیزی که آنکسب و کارها به مشتری

ترین پرسشی را که باید بپرسید، از کنید، مهماگر پیش از هر چیز، بر رشد کوتاه مدت تمرکز می

توانند ل بعد از این هم وجود دارد؟ اعداد به تنهایی نمیدهید: آیا این کسب و کار ده سادست می

 .های کیفی کسب و کار خود را نقادی کنیدپاسخ بدهند. در عوض باید ویژگی

 های انحصارویژگی

ها یک شرکت با جریان نقدینگی باال در آینده چه شکلی است؟ هر انحصاری یکتا است، ولی همه آن

جویی مقیاسی و نشان تجاری. ای، صرفهفناوری اختصاصی، اثر شبکهها دارند: ترکیبی از این ویژگی

ها را چک سازید آنطور که کسب و کارتان را میباکس نیستند که همیناینها یک فهرست از چک

ها بری وجود ندارد. با این حال تحلیل کسب و کارتان بر مبنای این ویژگیبزنید. هیچ راه میان

 .یایی و ماندگاری آن فکر کنیدکند تا به پاتان میکمک

 فناوری اختصاصی -۱

تواند داشته باشد چون کپی کردن ترین مزیتی است که یک شرکت میفناوری اختصاصی ذاتی

های جستجوی گوگل، نتایج بهتری از کند. برای مثال الگوریتممحصول را سخت یا غیر ممکن می

اصی برای سرعت بسیار باالی نمایش های اختصدهد. فناوریهر جستجوگر دیگری نمایش می

ی اصلی محصول که همان جستجو است، را های جستجو، هستهها و تکمیل خودکار عبارتصفحه

کند. بسیار سخت است کسی بتواند با گوگل همان کاری را بکند که گوگل تر مینیرومندتر و دفاعی

 .های جستجو کردبا بقیه شزکت ۲۰۰۰های در اوایل سال



برابر بهتر از  ۱۰ان یک قاعده تجربی، فناوری اختصاصی باید در برخی از ابعاد مهم، حداقل به عنو

ترین جایگزین باشد تا محصول را به مزیت انحصار واقعی برساند. هر چیزی با اندازه کمتر نزدیک

در ای قلمداد شده و فروش آن بسیار سخت خواهد بود، به ویژه احتمااًل به عنوان ارتقای حاشیه

 .بازاری شلوغ

برابری، ساختن چیزی کامالً جدید است. اگر چیز ارزشمندی بسازید  ۱۰ترین راه برای ارتقای واضح

نهایت است. برای مثال، دارویی که قبل از آن وجود نداشته است، افزایش ارزش آن از لحاظ نظری بی

تواند پشتوانه یک کسب ی، قطعًا میکه با اطمینان نیاز به خواب را از بین ببرد، یا درمانی برای کچل

 .و کار انحصاری باشد

پرید. برابر بهتر باشید، از رقابت می ۱۰توانید یک راه حل موجود را به شدت ارتقا بدهید: وقتی یا می

کرد. به جای پست برابر بهتر می ۱۰را حداقل  (eBay) بیپال خرید و فروش در ئیبرای مثال، پی

دهد پال به خریداران امکان میکشد، پیفته تا ده روز دریافت آن طول میکردن چک که بین یک ه

به محض اتمام حراجی، پول آن را پرداخت کنند. فروشندگان هم بالفاصله پول خود را دریافت 

 .اندها از دریافت پول مطمئنکنند و بر خالف پرداخت با چک، آنمی

برابر تعداد  ۱۰ها حداقل امالً آشکار انجام داد: آنبرابری را به روشی ک ۱۰آمازون اولین ارتقای 

 ۱۹۹۵کردند. وقتی در سال کرد، کتاب عرضه میهایی که هر کتاب فروشی دیگری عرضه میکتاب

است. بر خالف « ترین کتاب فروشی روی زمینبزرگ»توانست ادعا کند که آمازون راه افتاد، می

کتاب را انبار کرده باشند، آمازون نیازی به فروشگاه  ۱۰۰/۰۰۰های کتاب، که ممکن بود خرده فروشی

داد، آمازون آن را از عرضه فیزیکی و انباری نداشت. خیلی ساده وقتی کاربر کتابی را سفارش می

ناراحت، سه روز « نوبل بارنز و» کرد. این ارتقای کوچک، آن قدر مؤثر بود کهکننده اصلی تأمین می

کتاب »قبل از عرضه عمومی سهام آمازون، طی شکایتی مدعی شد که آمازون ناعادالنه خودش را 

 .است« دالل کتاب»داند، در حالی که می« فروشی

، تبلت آن ۲۰۱۰برابری ایجاد کنید. قبل از  ۱۰توانید ارتقای العاده هم میبا طراحی یکپارچه فوق

اش وجود نداشت. اولین محصوالت مبتنی بر ه اصاًل بازاری برای اهداف عملیقدر بینوا بود ک

اش «اینترنت تبلت»عرضه شدند و نوکیا  ۲۰۰۲، در «PC نسخه تبلت XP مایکروسافت ویندوز»
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پد را عرضه کرد. آور بود. بعد از اپل آیها عذابروانه بازار کرد، ولی استفاده از آن ۲۰۰۵را در سال 

ری ارتقاء طراحی آن بسیار سخت بود، ولی چیزی که واضح و آشکار بود بود، این بود که گیاندازه

اپل همه چیزهای قبلی را حداقل چندین برابر ارتقا داده بود: تبلت از چیزی بالاستفاده به چیزی 

 .مفید تبدیل شده بود

 ایاثر شبکه -۲

کند. برای مثال، ای آن را مفیدتر میوقتی افراد بیشتری از یک محصول استفاده کنند، اثر شبکه

کند. عضویت وقتی همه دوستان شما در فیسبوک باشند، عضویت شما در فیسبوک هم معنی پیدا می

 .دهدشما در یک شبکه اجتماعی دیگر به تنهایی، شما را غیر عادی و عجیب نشان می

رای اولین کاربرانش، وقتی که تواند قدرتمند باشد، ولی اگر محصول اولیه شما بای میاثرات شبکه

شرکت  ۱۹۶۰برداری کنید. مثالً در توانید از آن بهرهشبکه بسیار کوچک است، ارزشمند نباشد، نمی

ای که همه شروع کرد به ساخت شبکه ارتباطی دو طرفه Xanadu کیشوتی و آرمانگرایی به نامدن

همروند وب جهان گستر. بعد از بیش از ی اولیه و ها را به هم وصل کند. چیزی شبیه نسخهرایانه

بسته شد. احتمااًل  Xanaduسه دهه تالش بیهوده، درست وقتی که وب در حال فراگیر شدن بود، 

ها کرد، ولی فقط در مقیاس کوچک: الزم بود تا همه رایانهها در مقیاس کوچک کار میفناوری آن

 .دادهمزمان به شبکه متصل شوند و این اتفاق هرگز رخ نمی

ای باید با بازارهای ویژه و کوچک رسد ولی کسب و کارهای مبتنی بر اثر شبکهمتناقض به نظر می

جوری « مارک زاکربرگ» شروع کنند. فیسبوک با دانشجویان هاروارد شروع کرد. محصول اولیه

هایش در آن ثبت نام کنند، نه این که برای همه مردم دنیا جذاب باشد. السطراحی شده بود تا همک

شروع  MBA هایای موفق به ندرت به دست آدمبه همین دلیل است که کسب و کارهای شبکه

 .آینداند که اغلب اوقات اصالً فرصت کسب و کار به نظر نمیشوند: بازارهای اولیه به قدری کوچکمی

 اسیجویی مقیصرفه -۳

های ثابت ساخت هزینه شود:تر هم میشود، قویتر میکسب و کار انحصاری همان طور که بزرگ

تواند بر روی تعداد بیشتر تولید سرشکن شود. یک محصول )مهندسی، مدیریت، فضای اداری( می
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ا هزینه ای استفاده کنند زیرالعادهجویی مقیاسی فوقتوانند از صرفهافزاری میهای نرماستارتاپ

 .ای تولید یک نمونه دیگر از محصول نزدیک به صفر استحاشیه

برند. انحصار در کسب و کارهای خدماتی کسب و کارهای زیادی، از رشد و بزرگ شدن نفع اندکی می

توانید به تعداد مشخصی مشتری بسیار سخت است. مثالً اگر یک باشگاه یوگا داشته باشید، فقط می

های دیگری افتتاح کنید، ولی های بیشتری استخدام کنید و شعبهوانید مربیتخدمات بدهید. می

های با استعداد بتوانند ای که یک گروه از آدمماند و هرگز به نقطهحاشیه سودتان بسیار کم می

ها مشتری مجزا عرضه کنند، دست نخواهید یافت؛ کاری مهندسان چیزی با ارزش را به میلیون

 .نند انجام دهندتواافزار مینرم

اش داشته باشد. توئیتر حاال بیش از یک استارتاپ خوب باید پتانسیل ابعاد بزرگ را در طراحی اولیه

های شخصی میلیون کاربر دارد. برای به دست آوردن اعداد بیشتر نیازی به اضافه کردن ویژگی ۲۵۰

 .شودای وجود ندارد که بخواهد مانع رشدش شده ندارد و هیچ دلیل ذاتی

 نشان تجاری -۴

اش انحصار دارد، بنابراین ساختن یک نشان تجاری قوی، هر شرکتی طبق نعریف، در نشان تجاری

ترین نشان تجاری فناوری اپل است: راهی قدرتمند برای ادعای انحصار است. در حال حاضر قوی

اند، قت انتخاب شدهبوک، ساخته شده با موادی که به دظاهری جذاب، محصوالتی مانند آیفون و مک

های تبلیغی فراگستر، ها، کنترل دقیق بر تجربه مشتریان، برنامهگرا و براق فروشگاهطراحی کمینه

، همگی به شناخت اپل به استیو جابز گذاری در رده کاالهای عالی و هاله کاریزمای شخصیقیمت

های خودشان را دارند، کمک بندیسازد که دستهن شرکتی که محصوالتی آن قدر خوب میعنوا

 .کندمی

نام، مواد های خوشها سعی کردند از موفقیت اپل درس بیاموزند: تبلیغات پولی، فروشگاهخیلی

ند. شوگرا، همگی تقلید قلمداد میهای باال و حتا طراحی کمینههای پرشور، قیمتلوکس، سخنرانی

های صیقل دادن رویه، بدون داشتن مواد خوب زیرساخت، کار نخواهند کرد. اپل اما این تکنیک

افزار )مثل صفحات لمسی ساخته شده از های اختصاصی دارد، هم در سختای از فناوریمجموعه

افزار )مثل رابط صفحه لمسی طراحی شده با هدف خاص و برای مواد خاص(. مواد عالی( و هم نرم
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گذاری موادی که شود در قیمتسازد که باعث میمحصوالتی در تعدادی به اندازه کافی زیاد می

شود: مند میاش بهرهبوم محتوایای بسیار قوی زیستخرد تسلط داشته باشد. و از اثر شبکهمی

کاربر  نویسند زیرا جایی است که صدها میلیونهای اپل برنامه میدهنده برای دستگاههزاران توسعه

ها حضور دارند. این مزایای مانند چون جایی است که برنامهوجود دارد و آن کاربران در این بستر می

سازی دهند نشانهایی هستند که اجازه میانحصاری، کمتر از نشان درخشان اپل مشهودند، اما بنیان

 .به طور مؤثری انحصار اپل را تقویت کند

مدیر  ماریسا مایر که ۲۰۱۲ساخت، خطرناک است. از میانه سال شروع کردن با برند به جای زیر

عامل یاهو شد، تالش کرد تا شرکتی را که زمانی غول اینترنت بود، دوباره جذاب و احیا کند. یاهو 

ها بعد محصوالت بعد آدم»ر خالصه کرد: در یک توئیت نقشه مایر را به عنوان یک زنجیره این طو

شوند: یاهو با تغییر ها برای جذب جذابیت میفرض بر این است که آدم« ترافیک و سپس درآمد.

های جذابی مثل کامل لوگو نشان داد که حواسش به طراحی است، سعی کرد با خرید استارتاپ

ها را به خود جلب کرد. ر توجه رسانهتامبلر خودش را به جوانان نزدیک کند و با قدرت شخصی مای

خواهد خلق کند. وقتی استیو جابز به اما پرسش بسیار مهم این است یاهو واقعاً چه محصوالتی می

اپل برگشت، فقط اپل را به جای بهتری برای کار تبدیل نکرد؛ خطوط تولید را برای تمرکز بر روی 

تواند فقط بر روی نشان تجاری ت فناوری نمیبرابری به هم ریخت. هیچ شرک ۱۰چند فرصت ارتقای 

 .بنا شود

 ساختن یک انحصار

کنند؛ ولی برای ای و فناوری با هم یک انحصار را تعریف میترکیب نشان تجاری، مقیاس، اثر شبکه

 .نتیجه گرفتن، باید بازار را به دقت انتخاب کنید و هدفدار گسترش دهید

 نیداز کوچک شروع کنید و انحصار ایجاد ک

هر استارتاپی در آغاز کوچک است. هر انحصار، سهم بزرگی از بازارش را در تملک خود دارد. بنابراین 

هر استارتاپی باید با بازاری بسیار کوچک آغاز کند. همیشه درباره شروع با یک بازار خیلی کوچک 

ازار بزرگ است. اگر تر از یک باش ساده است: تسلط بر یک بازار کوچک سادهکنند. دلیلاشتباه می

 .تان خیلی بزرگ باشد، اغلب همین طور استکنید ممکن است بازار اولیهفکر می
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پال این اشتباه را کردیم. محصول اولیه ما اجازه کوچک به معنای ناموجود نیست. ما در اوایل پی

انگیزی بود و به هم پول انتقال بدهند. فناوری هیجان« پیلوتپالم» داد مردم از طریق دستگاهمی

پیلوت در یک ها کاربر پالمکس تا آن زمان چنین کاری نکرده بود. با این حال، دنیای میلیونهیچ

هایشان استفاده ها با هم خیلی کم بود و دائم از دستگاهنقطه خاص متمرکز نشده بودند، اشتراکات آن

 .کس محصول ما را الزم نداشت و بنابراین ما هم مشتری نداشتیمکردند. هیچنمی

مان را چشم دوختیم، جایی که اولین موفقیت (eBay) بیهای ئیبا آموختن آن درس، به حراج

داشت که فروششان باال بود و بعد از « فروشنده قوی»بی چند هزار ، ئی۱۹۹۹پیدا کردیم. در اواخر 

 واقعاً که نفر هزار چند به دسترسی. دادیممی خدمات هاآن ٪۲۵وقفه، ما به ش بیفقط سه ماه تال

 جدا و متفرق آدم هامیلیون توجه جلب برای مبارزه تا بود ترساده بسیار داشتند، نیاز ما محصول به

 .هم از

ی کم به هایی است که به هم مرتبطند و تعدادبازار هدف عالی برای یک استارتاپ، گروهی از آدم

ای نداشته باشند. هر بازار بزرگ، انتخاب بدی دهندهدهد یا ممکن است خدماتها خدمات میآن

رسانی های رقیب در آن در حال خدمتاست و از آن هم بدتر، بازار بزرگی است که همین االن شرکت

لیارد دالری می ۱۰۰ بازار یک از ٪۱آفرینان از گرفتن هستند. به همین دلیل است که وقتی کار

رود. در عمل، یک بازار بزرگ یا نقطه شروع مناسبی ندارد های قرمز باال میکنند، پرچمصحبت می

 دست به در اگر حتا و است سخت هم ٪۱یا مستعد رقابت است. بنابراین حتا به دست آوردن همان 

نقشی در پیشبرد  که را شرکت روزمره امور باالی هزینه باید شدید، موفق کوچکی پای جای آوردن

 .گیر یعنی سود صفر، بپردازید: رقابت نفس)KTLO( کسب و کار شرکت ندارند

 بزرگ شدن

شدید، باید به تدریج آن را به بازار  بعد از این که یک بازار کوچک هدفمند ساختید و به آن مسلط

جف دهد که چطور باید این کار را کرد. هدفتر توسعه دهید. آمازون نشان میمرتبط و کمی بزرگ

با کتاب شروع  فروشی آنالین بود، اما عمداًگذاری آمازون، تسلط بر کل بازار خردهاز بنیان بزوس

ها یک شکل بودند، ارسال ها کتاب برای فهرست کردن وجود داشت، اما تقریباً همه آنکرد. میلیون

فروشی صرفه ها در انبارها برای هیچ خردههای کم فروشی )که نگهداری آنها ساده بود، و کتابآن

فروشی دور بودند از کتاب کرد. آمازون برای کسانی کههای مشتاق را جذب مینداشت(، ولی مشتری
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حل برتر بود. بعد از آن آمازون دو راه داشت: یا تعداد گشتند، راهیا به دنبال کتابی غیر معمول می

ها راه دوم را انتخاب خوانند را بیشتر کند، یا به بازارهای مجاور وارد شود. آنکسانی که کتاب می

های خود افزود تا وقتی که بندین به تدریج به دستهافزار. آمازودی، ویدئو و نرمکردند: بازار سی

فروشگاه عمومی جهان شد. خود نام به طرزی عالی راهبرد رشد شرکت را در خود نهفته است. تنوع 

ی هدف اولیه آمازون یعنی فهرست کردن همه دهندههای بارانی آمازون بازتابزیستی جنگل

 .ه چیزهای جهان است، نقطهی همدهندههای جهان بود و حاال نشانکتاب

راه انداخت، نیاز  ۱۹۹۵اش را در سال بی هم با بازاری کوچک شروع کرد. وقتی بازار حراجیئی

بینی مند و مشتاق، مثل عاشقانهای عالقهباره بپذیرندش؛ محصول برای گروهنداشت که همه دنیا یک

های بی به بازار نیازمندیکرد. وقتی در تجارت بینی بیبی به انحصار رسید، ئی، به خوبی کار میبیبی

های های مسابقه یا کاالهای مازاد صنعتی وارد نشد: آن قدر به فراهم کردن اقالم سرگرمیماشین

دم شد، بدون توجه به این کوتاه مدت ادامه داد تا زمانی که معتبرترین بازار تجارت آنالین برای مر

 .شودکه چه چیزی معامله می

های اخیر آموخت. مثل بی در سالها، برای رشد، موانع مخفی وجود دارد. درسی که ئیبعضی وقت

روند همه بازارها، بازار حراجی، خودش را با یک انحصار طبیعی تطبیق داد چون خریدارها جایی می

بی فهمید که مدل حراجی برای محصوالت کامالً متمایز و ی ئیها هستند و برعکس. ولکه فروشنده

ها و تمبرها بهترین کاربرد را دارد ولی برای محصوالت مصرفی خیلی مناسب نیست: تک مثل سکه

ها ترند آنخواهند برای دستمال کاغذی یا خودکار در حراجی شرکت کنند و خیلی راحتمردم نمی

ز یک انحصار ارزشمند است؛ فقط از آن مقداری که مردم در سال بی هنورا از آمازون بخرند. ئی

 .تر استانتظار داشتند کوچک ۲۰۰۴

دهد ولی دست کم گرفته شده به ترتیب سراغ بازارها رفتن، به گسترش مرحله به مرحله نظم می

ها پیشرفت حول هسته )ابتدا تسلط بر بازار کوچک و مشخص و سپس ترین شرکتاست. موفق

 .کنندبازارهای مجاور و بزرگ شدن( را جزئی از سرگذشت تأسیس خودشان می گرفتن
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 از دور خارج نکنید

عبارتی بود به معنای « از دور خارج کردن»در اصل «. از دور خارج کردن»ولی پر است از سیلیکون

های جدید استفاده کند تا محصولی تواند از فناوریهنر توصیف این که چگونه یک شرکت می

تناسب با قیمت پایین عرضه کند، محصول را در طول زمان توسعه دهد و سرانجام از محصوالت م

های کنند، پیشی بگیرد. با ظهور رایانهی عرضه میهای قدیمهای فعلی با فناوریای که شرکتعالی

ر ابتدا ها را از دور خارج کردند: دفریمهای شخصی، مینشخصی تقریبًا همین اتفاق افتاد و رایانه

های موبایل رسیدند ولی بعدها غالب شدند. امروزه دستگاههای شخصی غیز ضروری به نظر میرایانه

 .کنندهای شخصی میتقریباً همین کار را با رایانه

به یک عبارت خود متشکر شعاری، برای هر چیزی « از دور خارج کردن»با این حال، در این اواخر 

ه روز است، تغییر معنی پیدا کرده است. ظاهراً این هوس ناچیز مهم کند جدید و بکه وانمود می

کند. این عبارت برای رفتار است، چون شناخت یک کارآفرین را به مسیری ذاتاً رقابتی تحریف می

، یعنی «از دور خارج کردن»ها در های موجود ابداع شده بود، بنابراین غرق شدن استارتاپشرکت

های قدیمی ببینند. اگر خودتان را یک شورشی بدانید های شرکتدریچه چشماین که خودشان را از 

کند. اما اگر گیرتان میکه به جنگ نیروهای تاریکی رفته است، به سادگی موانع سر راه، زمین

ای است که تر از صنایع قدیمیبخواهید واقعًا چیز جدیدی بسازید، این خلق چیز جدید، بسیار مهم

سازید، دوست نداشته باشند. در اصل، اگر شرکت شما در رقابت با را که میممکن است چیزی 

تواند چیزی کامالً جدید باشد و احتماالً هرگز به یک انحصار های موجود خالصه شود، نمیشرکت

 .تبدیل نخواهد شد

دردسر اند که دنبال هایییا خرابکارها آدم« هااز دور خارج کن»جذاب است: « از دور خارج کردن»

های از شوند. شرکتفرستاده می« دفتر مدیر»های خرابکار به کنند. بچهگردند و آن را پیدا میمی

را ببینید: حتا نامش « نپستر. »توانند ببرندشوند که نمیدور خارج کن اغلب وارد دعواهایی می

ها... و خالصه همین کنند؟ موسیقی... بچهها را خلع سالح میزهایی آدمیعنی دردسر. چه چی

صنعت قدرتمند  ۹۱۹۹گذاران نوجوان نپستر، در سال ، بنیان«شون پارکر» و« شان فنینگ. »چندتا

بودند و یک و نیم « تایم»ها روی جلد مجله ضبط موسیقی را تهدید به نابودی کردند. سال بعد، آن

 .سال بعد، به علت ورشکستگی در دادگاه بودند
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توانست به عنوان یک از دور خارج کن دیده شود، ولی ما هیچوقت سعی نکردیم مستقیمًا پال میپی

گ بشویم. درست است که وقتی پرداخت اینترنتی را محبوب کردیم، بخشی وارد چالش با رقبای بزر

پال برای خرید آنالین چیزی را از چنگش خارج کردیم: شما ممکن است از پی« ویزا» از کسب و کار

ستفاده از ویزا کارد خرید کنید. ولی از آنجایی استفاده کنید به جای این که به فروشگاه رفته و با ا

که ما کل بازار پرداخت را توسعه داده بودیم، بیشتر از مقداری که از کسب و کار ویزا گرفته بودیم، 

ها برگردانده بودیم. خالص نیروی محرکه در کل مثبت بود، برعکس درگیری نپستر و صنعت به آن

کنید، ریزی میتی که برای گسترش به بازارهای مجاور برنامهضبط موسیقی آمریکا که منفی بود. وق

 .از دور خارج نکنید: تا جایی که ممکن است از رقابت بپرهیزید

 آخری اول خواهد شد

شوید، اید: اگر اولین کسی باشید که وارد بازار میشنیده« مزیت اولین حرکت»شما احتمااًل درباره 

اند. ولی حرکت به دست بیاورید، در حالی که رقبا هنوز در ابتدای راهتوانید سهم بزرگی از بازار را می

اول یک تاکتیک است، نه هدف. چیزی که واقعاً مطرح است ساختن جریان نقدینگی در آینده است، 

پس اولین شروع کننده بازی بودن هیچ نفعی ندارد اگر بازیکن دیگری وارد بازی شود و جای شما 

است که آخرین حرکت را شما انجام بدهید، یعنی آخرین توسعه عظیم را در را بگیرد. خیلی بهتر 

ها از انحصار سود ببرید. راه انجام این کار این است که بر ها یا حتا دههیک بازار ایجاد کنید و سال

ای از بازار مسلط شوید و از همانجا رشد کنید و بزرگ شوید تا به دورنمای طوالنی مدت و گوشه

خوزه رائول » تان برسید. در این مورد خاص، کسب و کار مثل شطرنج است. استاد بزرگانهطلبجاه

قبل از هر چیز، باید درباره آخر بازی »به خوبی آن را بیان کرده است: برای موفقیت « کاپابالنکا

 .«یدمطالعه کن
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 آزمایی نیستی: تو بلیت بخت۶فصل 

در دنیای کسب و کار، همواره این پرسش مطرح است که آیا موفقیت از بخت و اقبال به دست 

 .آید یا مهارتمی

نویسد، های موفق میره آدمنویسنده موفقی که دربا «مالکولم گلدول» های موفق چیست؟نظر آدم

های کاری از بخت بلند و برتریقلمآش شله»کند این طور بیان می (outliers) «هاپرت» در کتاب

نامد و می« عضو باشگاه اسپرم خوش اقبال»، در جمله مشهوری خودش را «وارن بافت» .«تصادفی

انگیز خطی شگفتهم»، علت موفقیت آمازون را «جف بزوس» .«آزمایی تخمدانبخت»برنده 

بندی خوب و بقیه آن کار می زماننیمی اقبال، نی»گوید کند و به شوخی میبیان می« هاستاره

بسیار خوش اقبال بود که با »کند که ها، ادعا میحتا فراتر از این «بیل گیتس» .«مغزها بود

 .، اگر چه معلوم نیست که آیا واقعاً شدنی است یا نه«های خاصی به دنیا آمدمهارت

ها باشد. با این حال پدیده کارآفرینی سریالی، عالقه ما به محصول بخت این از فروتنی این آدمشاید 

برد. صدها نفر چندین و چند کسب و کار چندین میلیون و اقبال دانستن موفقیت را زیر سؤال می

چند  «ایالن ماسک» و «جک دورسی» ،«استیو جابر» اند. تعداد کمی مثلدالری راه انداخته

 یاری بود، این کارآفریناناند. اگر دلیل عمده موفقیت، بختشرکت چندین میلیارد دالری ساخته

 .سریالی احتمااًل وجود نداشتند

موفقیت هرگز تصادفی »اش توئیت کرد: ، جک دورسی برای دو میلیون دنبال کننده۲۰۱۳در ژانویه 

با ارجاع به « آتالنتیک»ها آشکارا منفی بود. الکسیس مادریگال، گزارشگر بسیاری از پاسخ« نیست.

« ویند: موفقیت هرگز تصادفی نیست.گهمه مردان سفید پوست میلیونر می»این توئیت نوشت: 

کشند که علت آن هم های موفق کمتر سختی میدرست است که برای انجام کارهای جدید، آدم

کند طبق یک ها است. اما ما در نادیده گرفتن هر کسی که ادعا میها، ثروت یا تجربه آنشبکه آن

 .کنیمنقشه موفق شده است، خیلی عجله می

ها آزمایش و فصل هدفمند این مباحثه وجود دارد؟ متأسفانه نه، چون شرکت آیا راهی برای حل

برگردیم،  ۲۰۰۴نیستند. مثالً برای به دست آوردن پاسخی علمی درباره فیسبوک، ما باید به سال 

ها یک کپی از فیسبوک را راه بیاندازیم تا ببینیم چند نسخه از دنیا بسازیم و در هر کدام آن ۱۰۰۰
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شود و شود. ولی این آزمایش، شدنی نیست. هر شرکتی در محیطی کامالً یکتا آغاز میمیبار موفق 

 .خوردشود. وقتی که فقط یک نمونه داریم، آمار به درد نمیهر شرکتی فقط یک بار آغاز می

از عصر روشنگری تا میانه قرن بیستم، بخت، چیزی بود که باید آن را رام کرد، تحت سلطه درآورد 

آیی، نه این که بر اش برمیل کرد. همه موافق بودند که باید کاری را انجام بدهی که از عهدهو کنتر

فرومایگان به بخت ایمان دارند و »با نوشتن  «رالف والدو امرسان» .توانی تمرکز کنیچیزی که نمی

روآل » .، این اخالقیات را جاودانه کرد«مایگان به تالش و اثرگذاری استایمان قوی به شرایط. ...

پیروزی در انتظار »گر قطب جنوب شد، نوشت: ، بعد از این که اولین کاوش۱۹۱۲در سال  «آمانسن

«. نامنداند. چیزی که مردم آن را بخت و اقبال میراهم کردهکسانی است که همه مقدمات آن را ف

های پیشین معتقد بودند که با سخت کرد که بداقبالی وجود نداشت، ولی نسلهیچکس وانمود نمی

 .کار کردن، بخت و اقبال خود را بسازند

خوانید؟ آموختن چرخد، چرا این کتاب را میتان بر مدار بخت و اقبال میکنید که زندگیاگر فکر می

آزمایی ها کامالً بیهوده است اگر بدانید که فقط داستان کسانی است که در بختدرباره استارتاپ

تواند ادعا کند که نحوه استفاده از دستگاه را می« های قمار به زبان آدمیزاددستگاه»اند. برنده شده

 .ریدتواند به شما بگوید که چطور ببدهد، ولی نمیبه شما یاد می

با استعدادی  «شریل سندبرگ» آزمایی هوش برنده شده بود؟آیا بیل گیتس خیلی ساده در بخت

های تاریخی مثل خدادادی به دنیا آمده بود یا خودش آن را به دست آورده بود؟ وقتی درباره پرسش

تر درباره آینده های بسیار بسیار مهمخت و اقبال در زمان گذشته است. پرسشکنیم، باین بحث می

 است: آیا بیشتر بخت و اقبال است یا تدبیر؟

 تان را کنترل کنید؟توانید آیندهآیا می

توانید انتظار داشته باشید آینده به شکلی قطعی اتفاق بیافتد یا آن را مبهم و نامعلوم تلقی کنید. می

را چیزی قطعی بدانید، درک و فهم پیشاپیش آن و تالش برای شکل دادن آن معنی دارد.  اگر آینده

ولی اگر آینده را چیزی مبهم تلقی کنید که قوانین تصادفی بر آن حاکم است، در تالش برای چیرگی 

 .بر آن تسلیم خواهید شد
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ترین چیز چیست. فرایند دهد که در دنیای امروز ناکارآمدهای غیر قطعی به آینده توضیح مینگرش

بُرد: وقتی که مردم برنامه مشخصی برای اجرا ندارند، از قوانین معمول برای سر ها را میهمه برگ

کنند. این توصیف امروز آمریکا است. در دوره های گوناگون استفاده میهم کردن یک سبد از انتخاب

را آغاز کنیم. در دوره دوم « فوق برنامههای فعالیت»شویم تا انبانی از اول دبیرستان، تشویق می

کنند. وقتی یک تر رقابت میآموزان با انگیزه، برای همه فن حریف شدن، سختدبیرستان، دانش

ای سردرگم و متنوع کرده است تا برای شود، یک دهه را صرف رزومهآموز وارد دانشگاه میدانش

افتد، او در اصل برای هیچ کاری آماده اتفاقی می ای کامالً ناشناخته آماده شود. مهم نیست چهآینده

 .نیست

مایگی چند در عوض، یک نگاه قطعی، تأیید کننده اعتقادات شرکتی است. به جای دنبال کردن میان

تواند انجام دهد را نامیدن آن، یک آدم قطعی بهترین کاری که می« به خوبی رُند شده»وجهی و 

کوشد امان کار کردن برای همرنگ جماعت شدن، می. به جای بیدهدمشخص کرده و آن را انجام می

تا در چیزی حقیقی عالی شود، تا انحصار چیزی را به دست بیاورد. کاری که جوانان در این دوره و 

شان ایمان خود به یک دنیای قطعی را خیلی های اطرافکنند، این نیست، چون همه آدمزمانه می

شود، مگر این که کس به خاطر برتری در یک موضوع، وارد استنفورد نمیاند. هیچ قبل از دست داده

 .آن یک چیز، پرت کردن و گرفتن یک توپ چرمی باشد

ها به آینده بینتوانید اتنظار داشته باشید آینده بهتر یا بدتر از زمان حال باشد. خوشهمچنین می

 :این احتماالت، نمای زیر است ترسند. حاصل ترکیبها از آن میگویند؛ بدبینآمد میخوش



 

 بدبینی غیرقطعی

های سرتاسر تاریخ بدبین اش، و تقریباً همه آدمای دارد از فروپاشی روزهای طالییهر فرهنگی افسانه

« بدبین غیرقطعی»اند. حتا امروزه هم بدبینی هنوز بر بخش بزرگی از دنیا سلطه دارد. یک بوده

داند که در این باره چه کار باید بکند. این فزا است، ولی هیچ نمیاای غمهمواره نگاهش به آینده

ساالری بدون هدف دیوان»تا االن است، وقتی که کل قاره تسلیم  ۷۰توصیفی از اروپای اوایل دهه 

شده و هیچ کس مسؤل آن « بحران تصویر آهسته»شد. امروزه کل منطقه یورو دچار « و شناور

داری آمریکا بر روی دالر اد هر چیزی هست جز اصالح کارها: خزانهنیست. بانک مرکزی اروپا نم

؛ بانک مرکزی اروپا هم ممکن است بر روی یورو حک کند: «ایمان ما به خدا است»حک کرده است 

دهند و امیدوارند اوضاع بدتر نشود. ها فقط به رخدادها واکنش نشان میاروپایی«. هر چه بادا باد»

بار است یا واند بفهمد که آیا فروپاشی ناگزیر کند است یا سریع، مصیبتتبدبین غیرقطعی نمی

تواند بکند این است که منتظر رخ دادنش بماند و در این میان این تدریجی. پس تنها کاری که می

 .نوشد و شاد استخورد و میجنون تعطیالت معروف اروپا، او می



 بدبینی قطعی

ه قابل درک است، ولی از آنجایی که چیزی اندوهبار است، یک بدبین قطعی معتقد است که آیند

ترین مکان در دنیای «بدبین قطعی»آور باشد ولی چین احتماالً باید برایش آماده شد. شاید شگفت

( را ۲۰۰۰درصد رشد سالیانه از  ۱۰ها رشد شدید اقتصادی چین )امروز باشد. وقتی ما آمریکایی

ئن است که در حال رام کردن آینده است. علت این است که ما بینیم، تصورمان یک کشور مطممی

دهیم. از نگاه چین، رشد بینی را به چین هم تسری میایم و این خوشبینها هنوز خوشآمریکایی

ترسند که چین دنیا را بگیرد؛ اقتصادی به اندازه کافی سریع نیست. همه کشورهای دیگر از این می

 .ترسداتفاق نیافتادن این موضوع می چین تنها کشوری است که از

ترین راه برای رشد چین اش بسیار پایین است. سادهعلت رشد سریع چین این است که مبنای شروع

ناپذیری، هر چیزی که در غرب نتیجه داده است را کپی کند. و این این است که به طور خستگی

سنگ قطعی و مسلم، با سوزاندن ذغالهای کند: اجرای نقشهدقیقاً همان کاری است که چین می

های بیشتر. اما با جمعیت عظیمی که قیمت منابع را خراشها و آسمانبیشتر، برای ساختن کارخانه

کشند، هیچ راهی نیست که استانداردهای زندگی چینی، هیچگاه واقعاً به کشورهای باالتر می

 .داندثروتمند برسد، و چین این را می

اند که چطور امور به سمت بدتر شدن ت که رهبران چین کاماًل در این اندیشهبه همین دلیل اس

شاخه »سال چینی قحطی را در زمان کودکی تجربه کرده است، بنابراین وقتی روند. هر رهبر کهنمی

کند، فاجعه چیزی انتزاعی نیست. عموم مردم چین هم به آینده نگاه می« سیاسی حزب کمونیست

اند که در داخل چین های بزرگیتان در راه است. ناظران بیرونی، مسحور فرصتدانند که زمسمی

کنند که کنند که ثروتمندان چینی به سختی تالش میوجود دارد، ولی کمتر به این نکته توجه می

توانند، برای روز مبادا های فقیرتر، هر چیزی را که میهایشان را از این کشور خارج کنند. چینیپول

 .گیرندای از مردم چین، آینده را شدیداً جدی میکنند. هر ردهه میذخیر

 بینی قطعیخوش

بین قطعی، اگر برای آینده برنامه داشته باشد و تالش کند تا آینده ای بهتر بسازد، برای یک خوش

بینی قطعی، دنیای غرب را ، خوش۶۰و  ۵۰آینده از وضع فعلی بهتر است. از قرن هفدهم تا دهه 

کرد. دانشمندان، مهندسان، پزشکان و بازرگانان، دنیا را از هر آنچه تا قبل از آن قابل ری میرهب



« فردریش انگلس»و « کارل مارکس»تر کردند. همانطور که تر و دیرزیتصور بود، ثروتمندتر، سالم

یروهای های پیشین، ندر قیاس با مجموع تمام نسل»دیدند، کسب و کارهای قرن نوزدهم آشکارا می

ای با کمیت و عظمت بیشتر پدید آورده است. رام کردن نیروهای طبیعت، تولید با ماشین، مولده

های آهن، تلگراف الکتریکی، دایر رانی با نیروی بخار، راهکاربرد شیمی در صنعت و زراعت، کشتی

ای انبوهی هها، جمعیترانی کردن رودخانههای بزرگی از جهان، قابل کشتیساختن اراضی بخش

توانستند گمان ببرند که های پیشین میاند؛ در کدام یک از سدهکه گویی از زیر زمین احضار شده

)مانیفست حزب کمونیست، ترجمه « ای در بطن کار اجتماعی نهفته است؟چنین نیروهای مولده

 (۳۰و  ۲۹محمد پورهرمزان، صفحات 

عموم مردم لندن به  ۱۸۴۳یشی گرفتند. در های قبل خود پمخترعان و متفکران هر نسل از نسل

، افتتاح کانال سوئز، عبور و مرور ۱۸۶۹اولین تونل حفر شده زیر رودخانه تیمز دعوت شدند. در 

کانال پاناما مسیر اقیانوس اطلس  ۱۹۱۴های اوراسیایی را از دور زدن دماغه امید رهانید. در کشتی

نتوانست مانع پیشرفت مداوم ایاالت متحده )که همیشه  «ناامیدی بزرگ» به آرام را کوتاه کرد. حتا

در  «ستیتامپایر ا»ساختمان  های دنیا بوده است( شود. ساختاندیشترین عاقبتبینخانه خوش

 ۱۹۳۷شروع و در  ۱۹۳۳در  «پل گلدن گیت» به پایان رسید. ساخت ۱۹۳۱آغاز و در سال  ۱۹۲۹

اولین بمب اتمی جهان را  ۱۹۴۵آغاز شد و در  ۱۹۴۱در سال  «پروژه منهتن» .به پایان رسید

سیستم » ها به بازسازی چهره جهان در زمان صلح هم ادامه دادند: ساختساخت. آمریکایی

یل جاده برای رانندگی آماده بیست هزار ما ۱۹۶۵آغاز شد و در  ۱۹۵۶در  «بزرگراهی بین ایالتی

شروع  ۱۹۶۱در  «برنامه آپولوی ناسا» :ریزی قطعی حتا از سطح این سیاره هم فراتر رفتشد. برنامه

 .، دوازده انسان را به ماه برد۱۹۷۲شد و تا قبل از اتمامش در سال 

، یک ۴۰مدارها یا دانشمندان دولتی نیستند. در اواخر دهه ته محدود به سیاستهای برجسبرنامه

شروع کرد به طراحی مجدد جغرافیای فیزیکی کل خلیج « جان رِبِر»کالیفرنیایی به نام 

ای تئاتر و مهندسی خودآموخته بود. بی معلم مدرسه، تولید کننده غیر حرفه« ربر»سانفرانسیسکو. 

هایی اش برای ساخت دو سد عظیم در منطقه خلیج، ساخت دریاچهشتن، او طرحواهمه از مجوز ندا

هزار هکتار زمین برای توسعه را  ۲۰/۰۰۰سازی عظیم از آب شیرین برای نوشیدن و آبیاری و آماده

را جدی گرفتند.  «طرح ربر» انتشار عمومی داد. با این که او مجوزی برای این کار نداشت ولی مردم

پذیری طرح، جلسه های کالیفرنیا آن را تأیید کردند. کنگره آمریکا برای بررسی دالیل انجامروزنامه
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 ۱/۵استماع برگزار کرد. هنگ مهندسی ارتش حتا یک نمونه کوچک شده از طرح را در مقیاس 

ها نشان داد که طرح از سازی کند. این تستواند آن را شبیهساخت تا بت« سوسالیتو»هکتار در انبار 

 .هایی دارد و بنابراین، طرح هیچگاه اجرا نشدنظر فنی کاستی

، مردم از ۱۹۵۰های گیرد؟ در سالاما آیا این روزها کسی چنین طرحی را در نگاه اول، جدی می

ت کار کند. امروزه طرحی عظیم پرسیدند که آیا ممکن اسکردند و میهای بزرگ استقبال میطرح

اندازهای کنند و چشمکه یک معلم مدرسه مطرح کرده باشد، احتمااًل به دلیل پیچیده بودن، رد می

توانید آن مدل خلیج شوند. هنوز هم میبزرگ افراد قدرتمندتر، گستاخانه تلقی شده و مسخره می

های بزرگ ک جاذبه توریستی است: طرحرا در انبار سوسالیتو ببینید، مدلی که این روزها فقط ی

 .اندهای باستانی تبدیل شدهبرای آینده به کنجکاوی



در 



ها توان آناند که نمیهای بزرگ برای آینده، آن قدر مهمکردند که طرحها فکر میآمریکایی ۵۰دهه 

 .های خبره واگذاشترا فقط به آدم

 بینی غیرقطعیخوش

بینی غیرقطعی تفکر آمریکایی تا حاال خوش ۱۹۸۲، از ۷۰نی در دهه بعد از یک مرحله کوتاه بدبی

آغاز شد و تجارت به عنوان راه رسیدن  «بازار گاو» را تحت سلطه دارد. در این زمان یک دوره طوالنی

بین غیرقطعی، آینده بهتر خواهد بود، ولی او برد. از نظر یک خوش به آینده، مهندسی را به محاق

داند چگونه. بنابراین او هیچ برنامه خاصی برای آن ندارد. او انتظار دارد از آینده منتفع شود هیچ نمی

 .ولی هیچ دلیلی برای طراحی درست آن ندارد

جدید بکند، چیزهایی که  ها وقت صرف ساختن محصولبین غیرقطعی، به جای این که سالخوش

های موجود، ها با تغییر ساختار سرمایه شرکتکند. بانکاند را تغییر و اصالح میاالن اختراع شده

ها کنند یا به سایر آدمهای قدیمی را حل میها پرونده اختالفدانآورند. حقوقپول به دست می

پذیر و مشاوران ان خصوصی مشارکتگذارکنند تا به امور خود ساختار بدهند. سرمایهکمک می

وری ها را برای بهرههای پی در پی، قبلیسازیاندازند؛ با بهینهمدیریت، کسب و کار جدیدی راه نمی

های بسیار موفق ها عالقه تعداد زیادی از آدمچالنند. هیچ تعجبی ندارد که این حوزهبیشتر می

ه رزومه ساختن، چه پاداشی بهتر از شغلی ظاهراً کنند. برای دو دههای مطرح را جلب میدانشگاه

 خوب و روتین و تکراری که منتظر تصمیم تو است؟

کنند. تاریخ التحصیل شده برای آنان مسیری محکم و استوار آرزو میوالدین دانشجویان تازه فارغ

های غیرقطعی به وجود آورد که به فرایندهای آسان عادت بینی از خوش، نسل«انفجار بچه» عجیب

سال  ۱۸بودید، در  ۱۹۵۵یا  ۱۹۵۰یا  ۱۹۴۵دانستند. اگر متولد سال داشتند و آن را حق خود می

شد، و شما هیچ نقشی در آن نداشتید. به نظر تان بهتر میاول زندگی، هر سال همه چیز برای

ریزی ها با انتظاراتی بزرگ و برنامهاورانه خودکار است، بنابراین آن بچهرسید شتاب پیشرفت فنمی

پیشرفت فناوری متوقف شد، نابرابری  ۷۰ها، بزرگ شدند. سپس وقتی در دهه کم برای تحقق آن

ها و ثروتمندها، در دوران های آن دوره رسید. برای موفقترین بچهفزاینده درآمد به داد نخبه

شد. بقیه آن نسل عقب ماندند ولی طور خودکار هر سال زندگی بهتر و بهتر میبزرگسالی هم به 

دهند، دالیل کمی برای های ثروتمند آن دوران که اعتقاد جمعی دوران معاصر را شکل میبچه
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توانند ها خوب بود، نمیهای کارمندی رسمی برای آنشان دارند. چون شغلبینی خامپرسش از خوش

 .هایشان مناسب نخواهد بودها برای بچهن شغلتصور کنند که ای

توانید موفقیت بیل گیتس را بفهمید بدون این که زمینه و بستر شخصی گوید نمیمالکولم گلدول می

مساعد او را درک کنید: او در خانواده خوبی به دنیا آمد، به یک مدرسه خصوصی مجهز به آزمایشگاه 

اش بود. اما شاید نتوانید مالکولم گلدول را که متولد دوست دوران کودکی «پل آلن» رایانه رفت و

«: انفجار بچه»های دوران اش به عنوان یکی از بچهاست بفهمید، بدون درک زمینه تاریخی ۱۹۶۳

شده است، کتاب نوشتند، به قدرت  ها بزرگ شدند و درباره این که چرا یک نفر موفقوقتی این بچه

کردند. اما در توضیح خود، از زمینه خاص زمینه و بستر یک نفر به عنوان بخت و اقبال نگاه می

شدند: کل یک نسل از کودکی آموخته بود که در قدرت بخت و اقبال تر غافل میاجتماعی بزرگ

رسد که گلدول از افسانه ا به نظر میریزی را دست کم بگیرد. در ابتدمبالغه کند و اهمیت برنامه

کند، ولی خود این انتقاد او هم در چارچوبِ نگاه متعارف به یک خودساخته بودن بازرگانان انتقاد می

 .نسل است

 بین غیرقطعی مادنیای خوش

 تجارت غیرقطعی

بین قطعی برای ساختن شهرهای زیر دریا و سکونت در فضا به در حالی که یک دنیای خوش

ها است. تجارت تفکر داندارها و حقوقرقطعی به دنبال بانکبین غیها نیاز دارد، دنیای خوشندسمه

ای نداری که چطوری ثروت خلق کنی، تنها راه کند چون وقتی که هیچ ایدهغیرقطعی را بهینه می

التحصیالن عالی دانشگاه به مدرسه حقوق نروند، قطعًا پول درآوردن است. اگر فارغ

شان ندارند. و وقتی که ای برای شغلآورند زیرا هیچ نقشه واقعیسر درمی «استریتوال»از

یز غیرقطعی است. هنوز یابند که حتا درون تجارت هم، همه چرسند، در میمی «گلدمن» به

شوند، اما گرایش بازند هرگز وارد آن بازی نمیبینانه است، چون اگر بدانند که در یک بازار میخوش

توان چیزی خاص یا حقیقی درباره آن دانست؛ تنوع و بنیادی این است که بازار تصادفی است؛ نمی

 .گوناگونی از نهایت اهمیت برخوردار است
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ت ممکن است عجیب باشد. به این فکر کنید که وقتی کارآفرینان موفق غیرقطعی بودن تجار

کنند؟ در یک دنیای تجارت دهد. با پولشان چه میفروشند چه اتفاقی رخ میهایشان را میشرکت

 :افتدزده این اتفاق می

 گذارنددانند با آن چه کار کنند، بنابراین آن را در یک بانک بزرگ میگذاران نمیبنیان. 

 گذاران سرمایه» دانند با آن چه کار کنند، بنابراین آن را بین یک سبد ازدارها نمیانکب

 .کنندپخش می «نهادی

 شان چه کار کنند، بنابراین سبدی ازدانند با سرمایه مدیریت شدهگذاران نهادی نمیسرمایه 

 .کنندسهام گردآوری می

 کنند قیمت سهام خود را با ایجاد جریان نقدینگی رایگان باال ببرند. اگر ها سعی میشرکت

کنند یا سهام خود را بازخرید داران توزیع میاین کار را بکنند، سود سهام را بین سهام

 .شودکنند و این چرخه تکرار میمی

داند در اقتصاد واقعی با این پول چه کار کند. ولی در یک میای از این زنجیره، کسی ندر هیچ نقطه

دهند؛ پول از هر کاری که ممکن دنیای غیرقطعی، مردم واقعاً حق انتخاب نامحدود را ترجیح می

تر است. فقط در یک آینده قطعی است که خود پول مهم نیست است بتوانید با آن انجام دهید مهم

 .ید مهم استآو چیزی که با آن به دست می

 سیاست غیرقطعی

اند، اما امروزه خود را با چیزی که مداران همیشه در زمان انتخابات پاسخگوی عموم بودهسیاست

مداران را قادر های جدید، سیاستاند. نظرسنجیکنند، وفق دادهعموم مردم در هر لحظه فکر می

سازند، که در اغلب موارد این کار را سازد که از قبل چهره خود را دقیقًا بر اساس نظر عموم بمی

تر از بسیار قابل مالحظه و دقیق است، اما حتا مهم «نیت سیلور» های انتخاباتیبینیکنند. پیشمی

روز بیشتر مسحور کند. ما امآن، این است که این داستان هر چهار سال یک بار کلی سر و صدا می

های آماری از نحوه طرز فکر جامعه در چند هفته منتهی به انتخابات هستیم تا بینیپیش

 .سال آینده کشور ۲۰یا  ۱۰بخش از های الهامبینیپیش
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های حلو فقط فرآیند انتخابات نیست. شخصیت دولت هم غیرقطعی شده است. دولت قادر است راه

های اتمی و اکتشاف ماه را هماهنگ کند. اما امروز، بعد از چهل حپیچیده برای مسائلی مثل سال

های ما برای مشکالت حلکند؛ راهسال از خزیدن نامعین، دولت اساساً فقط بیمه ارائه می

های انتقال و پرداخت گیج کننده است. ی برنامه، تأمین اجتماعی و تعداد«بیمه عمومی» بزرگ،

الشعاع قرار را تحت« بودجه تنخواه»، «بودجه مصوب»هر سال  ۱۹۷۵عجیب نیست که از سال 

هایی مشخص برای مسائل مشخص داشت. اما بر باید طرح« بودجه تنخواه»دهد. برای افزایش می

 .توان امور را بهتر کردای بیشتر میه، فقط با کشیدن چک«بودجه مصوب»اساس منطق غیرقطعی 

 فلسفه غیرقطعی

مداران، که در فالسفه سیاست هم، چه راست چه چپ، گرایش غیرقطعی را نه فقط در سیاست

 .توان دیدمی

های فلسفه در دنیای باستان بدبین بود: افالطون، ارسطو، اپیکور و لوکریتوس، همگی محدودیت

انگیز خود ودند. تنها پرسش این بود که چطور با سرنوشت غمشدید پتانسیل آدمی را پذیرفته ب

بین بودند. اعتقاد به پیشرفت در فالسفه قرن نوزدهم مشترک مقابله کنیم. اغلب فالسفه جدید خوش

چپ. )ستایش مارکس و انگلس از  «مارکس» رو ومیانه «هگل» راست و «هربرت اسپنسر» بود، از

داری در همین فصل را به یاد بیاورید.( این متفکران انتظار داشتند که غلبه فناورانه سرمایه

های بینها خوشهای مادی به طور بنیادی زندگی انسان را تغییر و آن را بهبود ببخشد: آنفتپیشر

 .قطعی بودند

رابرت » و «جان رالز» در اواخر قرن بیستم، فالسفه غیرقطعی ظاهر شدند. دو متفکر سیاسی مطرح،

خواه، رالز نگران انصاف شدند: در چپ برابری، معمواًل به عنوان مخالفان سرسخت دیده می«نوزیک

کثر کردن آزادی فردی تمرکز داشت. هر خواه، نوزیک بر حداو توزیع عادالنه بود و در راست آزادی

ها توانند با هم مدارا کنند، بنابراین برخالف فالسفه باستان، آندو اعتقاد داشتند که مردم می

ها های غیرقطعی بودند: آنبینبین بودند. اما برخالف اسپنسر یا مارکس، رالز و نوزیک خوشخوش

 .انداز روشنی از آینده نداشتندهیچ چشم
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را با عبارت مشهور  «نظریه عدالت» کتاب« رالز»ها شکل متفاوتی داشت. رقطعی بودن آنغی

شروع کرد: برای هر کسی که دانشی از دنیای موجود کنونی دارد، استدالل سیاسی « حجاب جهل»

های های یکتا و فناوریتغییر دنیای واقعی ساخته شده از آدم ناممکن است. به جای تالش برای

کرد. با انبوهی از ترس، اما با پویایی کم را تصور می« ذاتاً پایدار»ای واقعی، رالز در خیال خود، جامعه

ای باید آزاد باشد نوزیک با مفهوم تقلیدی عدالت رالز مخالف بود. در نظر نوزیک هر تبادل داوطلبانه

تواند آن قدر اصالت داشته باشد که بقای اجباری را توجیه کند. او ای نمیچ الگوی اجتماعیو هی

ها بر فرایند تمرکز کرده بودند. تری از رالز درباره جامعه خوب نداشت: هر دوی آنهیچ اندیشه محکم

اهانه خوآزادی« فردگرایی»آزادیخواهان چپ و « مکتب برابری»در حال حاضر ما بر روی تفاوت 

کنیم چون تقریباً هر کسی در گرایش غیرقطعی معمول در فلسفه، سیاست و تجارت، مبالغه می

سهمی دارد. همچنین بحث درباره فرایند، راهی شده است برای به تعویق انداختن همیشگی ساخت 

 .های واقعی برای آسنده بهترطرح
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 زندگی عیرقطعی

های فلوریدا اُم، فاتحان در جنگل۱۶انسان بودند. در قرن  نیاکان ما به دنبال فهم و افزایش طول عمر

ای از باید شاخه« تطویل عمر»نوشت که  «فرانسیس بیکن» .بودند« چشمه جوانی»در جستجوی 

گسترش زندگی را به همراه  «رابرت بویل» ،۱۶۶۰های ترین شاخه. در سالاصلی-پرشکی باشد 

های ترینهایش از آینده دانش قرار داد. باهوشدر صدر فهرست مشهور خواسته« حصول جوانی»

های توان بر آن غلبه کرد، حال در کاوشدانستند که میدوره روشنگری، مرگ را چیزی می

های آزمایشگاهی. )بعضی از این کسانی که به دنبال جاودانی بودند در حین در پژوهش جغرافیایی یا

تواند طول عمر یک جوجه را با منجمد خواست ببیند آیا می، زمانی که می۱۶۲۶کار مردند: بیکن در 

 پهلو کرد و مرد.(کردن آن در برف بیشتر کند، سینه

ها در قرن نوزدهم با موفقیت های بیمه و آماردانما شرکتایم، اما هنوز رازهای زندگی را کشف نکرده

ها کشف کردند که چگونه مرگ رازی درباره مرگ را نشان دادند که هنوز بر تفکر ما حاکم است: آن

احتمال مرگ ما را در هر سال به ما « های زندگیجدول»را به یک احتمال ریاضیاتی تقلیل بدهند. 

دانستند. با این حال، در عوض قراردادهای بیمه بهتر، های قبلی نمیدهند، چیزی که نسلنشان می

ایم. دانش سیستمی از رسد که در جستجوی رازهای طول عمر، تسلیم شدهاین طور به نظر می

محدوده طول عمر انسان، کاری کرده است که این بازه طبیعی به نظر برسد. این روزها در جامعه ما 

 .ناپذیر و هم تصادفی استاست که مرگ هم اجتناب دو تفکر همزاد رسوخ کرده

شناسی شکل بدهند. اند تا به موضوعات زیستای به وجود آمدههای احتماالتیدر همین حال گرایش

اهش دید که در ظرف آزمایشی در آزمایشگ «الکساندر فِلِمینگ» ، دانشمند اسکاتلندی،۱۹۲۸در 

که فراموش کرده بود درش را ببندد، یک قارچ ضدباکتری مرموز رشد کرده است: او کاماًل تصادفی 

اند. سیلین را کشف کرده بود. دانشمندان همواره به دنبال مهار کردن قدرت بخت و اقبال بودهپنی

ها بار تکرار آن تقویت را با میلیون اقباالنه فِِلمینگکند وضعیت خوشداروسازی جدید تالش می

های داروسازی در جستجوی داروهای جدید، با ترکیب اجزای مولکولی به صورت کند: شرکت

 .تصادفی، امیدوارند به موفقیتی خیره کننده دست یابند

های دهد. با وجود پیشرفت عظیم در دو قرن گذشته، در دههاما این روش دیگر مثل سابق جواب نمی

قانون ».گذارها یا بیماران را برآورده سازدفناوری نتوانسته است انتظارات سرمایهر، زیستاخی
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سال، تعداد  ۹به بعد، هر  ۱۹۵۰ز سال کند که ااست(، بیان می «قانون مور» که برعکس) «اِروم

ها یک میلیارد دالر هزینه شده است، نصف ای که برای تحقیق و توسعه آنداروهای تأیید شده

ها از همیشه شتابش بیشتر بوده است، پرسش اند. از آن جا که فناوری اطالعات، در همان سالشده

تواند پیشرفتی مشابه داشته باشد؟ فناوری این روزها این است که آیا هرگز میبزرگ زیست

 :افزار مقایسه کنیدفناوری را با همتایانشان در مهندسی نرمهای زیستاستارتاپ

 

های اند. پژوهشگران به جای پالودن نظریهفناوری مثالی از نهایت تفکر غیرقطعیهای زیستاستارتاپ

کنند که ممکن است کار آزمایش میهای بدن، فقط چیزهایی را قطعی درباره نحوه عملکرد سیستم

شناسی از اساس سخت گویند که الزم است این طور کار کنند، چون زیستشناسان میکنند. زیست

ایم و ها را ساختهدهند چون ما خودمان رایانهتی، جواب میهای آیها استارتاپاست. طبق نظر آن

فناوری مشکل است چون ما ت کنند. زیستایم تا از دستورات ما اطاعها را طوری طراحی کردهآن

 .شودایم، و هر چه بیشتر از آن بیاموزیم، بر پیچیدگی آن افزوده میبدن خودمان را طراحی نکرده

ای شده است برای رویکرد شناسی، بهانهاز این که امروزه، به طور عام، پیچیدگی واقعی زیست

زده شوید. بسیاری از ممکن است شگفت فناوری به کسب وکار،های زیستغیرقطعی استارتاپ

خواهند به های درگیر انتظار دارند بعضی چیزها در نهایت به کار آیند، ولی تعداد اندکی میآدم

شرکت خاصی که توانایی الزم برای موفقیت را دارد، متعهد شوند. آغاز آن اساتیدی است که اغلب 
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های پردازند. حتا در استارتاپره میوقت به مشاوبه جای کار تمام وقت، به صورت پاره

های خود آنان دارد. بعد همه کسانی که گرایش غیرقطعی آن ای که ریشه در پژوهشفناوریزیست

خواهان ساده است که ادعا کنند مقررات دست و پا گیر کنند. برای آزادیاساتید را تقلید می

بینی غیرقطعی چالشی ولی خوش -تکه همین طور هم اس-فناوری را عقب نگه داشته است زیست

 .گذاردفناوری میتر پیش روی آینده زیستبه مراتب بزرگ

 پذیر است؟بینی غیرقطعی امکاناصالً خوش

های ای برای ما به ارمغان خواهد آورد؟ اگر خانوادهبینانه غیرقطعی چه آیندهتصمیمات خوش

وانند انتظار داشته باشند که پولی داشته تانداز کرده باشند، حداقل میآمریکایی در گذشته پس

گذاری کرده های آمریکایی در گذشته سرمایهباشند که بتوانند در آینده خرج کنند. و اگر شرکت

های توانند انتظار داشته باشند در آینده پاداشی به عنوان ثروت جدید بگیرند. اما خانوادهباشند، می

گذارند که نقدینگی در های آمریکایی میکنند. و شرکتانداز نمیآمریکایی تقریباً چیزی پس

گذاری کنند چون هیچ های جدید سرمایههایشان انباشته شود، بدون این که آن را در پروژهترازنامه

 .ای برای آینده ندارندنفشه واقعی



 

ی را ادهد چون آیندهبینی قطعی جواب میسه نمای دیگر از آینده ممکن است جواب بدهند. خوش

بدون -شود کپی کرد سازید. بدبینی قطعی با ساختن از روی چیزهایی که می، میکنیدکه تصور می

دهد چون یک پیشگویی دهد. بدبینی غیرقطعی جواب میجواب می -توقع ساختن چیزهای جدید

این طور رسید. اما ها میعاری باشید با انتظارات کم، احتمااًل به آنهمیشه درست است: اگر آدم بی

بینی غیرقطعی اساساً ناپایدار است: چطور ممکن است آینده بهتر شود اگر رسد که خوشبه نظر می

 ای برای آن نداشته باشد؟هیچ کس برنامه

اند: واقعیت این است که در دنیای جدید، تقریبًا همه تا به حال پاسخی به این پرسش را شنیده

نوشت که حیات  «داروین» نامیم. خودمی «تکامل» ن راپیشرفت بدون برنامه چیزی است که ما آ

دارد بدون این که کسی آن را اراده کرده باشد. هر موجود زنده فقط یک تکرار « پیشرفت»تمایل به 

 .شودصادفی از چند موجود زنده دیگر است. و بهترین تکرار برنده میت
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توان آن را به دهد، اما آیا میها و دایناسورها را توضیح می«لوبیتتری» نظریه داروین منشأ

ها «چالهسیاه» تواندفیزیک نیوتنی نمیهایی که بسیار دور است توسعه است؟ همان طور که حوزه

شناسی داروینی آیا باید توضیحی برای را توضیح دهد، هیچ معلوم نیست زیست «مِهبانگ»یا

یا چگونگی ایجاد یک کسب و کار از هیچ، داشته باشد. با این حال ای بهتر چگونگی ساخت جامعه

نگاران اند. روزنامههای داروینی )یا شبه داروینی( در کسب و کار رواج یافتهدر این اواخر استعاره

اند. از این رو شاهد تیترهایی مثل بوم رقابتی را به بقا در بازار رقابتی تشبیه کردهعبارت بقا در زیست

 .«تریناصل بقای پرکلیک»و « کامگرایی داتداروین»، «گرایی دیجیتالداروین»ها هستیم: این

کند به ولی که موتور محرک آن مهندسی است، شعارهای حال حاضر، دعوت میحتا در سیلیکون

بدهد و در محیطی دائماً در حال تغییر، « انطباق»تواند خودش را که می« استارتاپی ناب»ساخت 

توان چیزی شود که نمیکنند کارآفرین باشند گفته میپیدا کند. به کسانی که تالش می« ملتکا»

نمونه » را از قبل دانست: ما قرار است به چیزی که خواسته مشتری است گوش کنیم، چیزی بیشتر از

 .را تکرار کنیم ازیم و راه موفقیتنس «حداقلی محصول

یک روش است، نه هدف. تغییر کوچک دادن چیزهایی که االن وجود دارند ممکن « ناب بودن»اما 

بیشینه »تواند در پیدا کردن یک رهنمون شود، ولی نمی« بیشینه محلی»است شما را به یک 

شان دهد از آیفوندم امکان میای که به مرتوانید بهترین برنامهبه شما کمک کند. می« جهانی

دستمال توالت سفارش بدهند را بسازید. تکرار بدون داشتن یک برنامه جسورانه، شما را از صفر به 

بین غیرقطعی است: چرا باید توقع داشته ترین جا برای یک خوشبرد. یک شرکت غریبیک نمی

ریزی کرده باشید؟ ممکن است نامهباشید کسب و کارتان موفق شود، بدون این که برای وقوع آن بر

ها، طراحی هوشمندانه بهترین گرایی در سایر حوزه نظریه خوبی باشد ولی در حوزه استارتاپداروین

 .عملکرد را دارد

 بازگشت طراحی

شناسی ضروری است از لحاظ زیبایی« طراحی خوب»معنی تقدم طراحی بر بخت چیست؟ امروزه، 

رسند. درست است که به دقت به ظاهر خود می -تا قشر مرفه شهری ها گرفتهاز تنبل-و هر کسی 

بوک دیوایس یا یک مکهر کارآفرین بزرگ در وهله نخست یک طراح است. هر کسی که یک آی
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ترین گرایی تجربی را حس کرده است. اما مهمتراش داشته، نتیجه اصرار جابر بر ظاهر و کمالخوش

ترین طراحی جابز، کسب و شناختی نیست. بزرگصالً درس زیباییدرسی که باید از جابز آموخت، ا

کرد تا محصوالت جدید بسازد و به های قطعی چند ساله را تصور و اجرا میکارش بود. اپل برنامه

را برای همیشه فراموش کنید. از همان سال « نمونه حداقلی محصول»ها را توزیع کند. طور مؤثر آن

ریزی دقیق دنیا را تغییر داد، نه این توان با برنامهدید که میسیس کرد، میکه جابز اپل را تأ ۱۹۷۶

 .که گروهی تشکیل دهد تا بر نظرات کاربران تمرکز کنند یا این که موفقیت دیگران را کپی کند

گیرد. وقتی که در ریزی بلند مدت را دست کم میمعمواًل دنیای غیرقطعی کوتاه مدت ما، برنامه

یک ویژگی »توانستند چیزی بیشتر از گران صنعت نمیپاد عرضه شد، تحلیلولین آیا ۲۰۰۱سال 

، ببینند. جابز برنامه «کندهیچ تغییری در بقیه دنیا ایجاد نمی»که « خوب برای کاربران مکینتاش

سی باشد، اما این راز برای پاد اولین دستگاه از نسل محصوالت قابل حمل پسا پیریخته بود که آی

لی از مردم قابل دیدن نبود. نگاهی به نمودار سهام شرکت ماحصل این برنامه چند ساله را نشان خی

 :دهدمی

 

دهد. وقتی که یک شرکت های خصوصی را توضیح میگذاری شرکتریزی سختی ارزشقدرت برنامه

خیلی باال  کند، تقریبا همیشه یا قیمتیبزرگ، برای تصاحب یک استارتاپ موفق پیشنهادی ارائه می

اندازی واقعی برای فروشند که چشمگذارها فقط وقتی میی پایین: بنیاندهد یا خیلپیشنهاد می



شرکت نداشته باشند، که در این مواقع معموالً خریدار پول بیشتری پرداخت خواهد کرد. 

پیشنهاد به  فروشند و این یعنیهای قوی هرگز استارتاپ خود را نمیگذارهای قطعی با برنامهبنیان

، وقتی یاهو پیشنهاد خرید فیسبوک به قیمت یک ۲۰۰۶اندازه کافی باال نبوده است. در جوالی 

کردم حداقل باید این پیشنهاد را بررسی کنیم. اما مارک زاکربرگ میلیارد دالر را داد، من فکر می

باید بیشتر از ده دقیقه بسیار خوب رفقا، این فقط تشریفات اداری است. ن»به اتاق جلسه آمد و گفت: 

دید که شرکت را به مارک می« طول بکشد. واضح است که ما در این مقطع، قصد فروش نداریم.

توانست. یک کسب و کار با یک برنامه قطعی خوب، در دنیایی که تواند برساند که یاهو نمیکجا می

 .بینند، همیشه ناچیز شمرده خواهد شدمردم آینده را تصادفی می

 بلیت بخت آزمایی نیستیتو 

ما باید راهی به آینده قطعی بیابیم، و دنیای غرب برای این کار به چیزی جز یک انقالب فرهنگی 

 .کوتاه نیاز ندارد

های فلسفه تبعید کنیم. مالکولم گلدول را متقاعد از کجا شروع کنیم؟ باید جان رالز را به دانشکده

بینی کنندگان را از سیاست برانیم. اما اساتید فلسفه و کنیم تا نظریاتش را تغییر دهد. و پیش

های مداران حرف بزنند. تغییر دادن این حوزهتوانند از سیاستاند و نمیهای دنیا فسیل شدهگلدول

 .های عالیشلوغ به غایت سخت است، حتا با نیت درست و ذهن

توانید نه فقط زندگی یترین تالش شما برای داشتن تسلط قطعی است. میک استارتاپ بزرگ

خودتان، بلکه زندگی بخشی کوچک اما مهم از دنیا را نمایندگی کنید. شروع آن با رد حکومت 

 .است. تو بلیت بخت آزمایی نیستی« بخت و اقبال»ستمگرانه 

 

 

 

 



 : پول را دنبال کن۷فصل 

ی داشته باشد؛ اما آن که زیرا به هر که دارد، بیشتر داده خواهد شد تا به فراوان»آورد. پول پول می

انتشارات -ترجمه هزاره نو - ۲۵:۲۹)انجیل متی « ندارد، همان که دارد نیز از او گرفته خواهد شد.

، «اُمین عجایب جهانهشت»را  «ربح مرکب» هم وقتی که «آلبرت آینشتاین» .(۲۰۰۵-ایالم

نامید، نظر « ترین قانون عالمقوی»یا حتا « هاترین قانون ریاضی کشف شده در همه دورانبزرگ»

توانید پیام آن را نبینید: هیچ وقت رشد نمایی را دست مشابهی داشت. چه آن را بپسندید یا نه، نمی

واقع هیچ شاهدی بر این که آینشتاین حتا یکی از جمالت باال را گفته باشد، وجود  کم نگیرید. در

کند: آینشتاین با ها ساختگی است. اما این نسبت دروغ، پیام را تقویت میندارد. همه آن نقل قول

گذاری عمر ارزشمند خود، هنوز در گور هم با نسبت دادن چیزهایی که هرگز به زبان نیاورده سرمایه

 .کندبود، توجهات را به خودش جلب می

های اندکی مثل آینشتاین و شکسپیر شوند. در نقطه مقابل، از آدمها فراموش میخیلی از گفته

های کوچک غالباً نتایج شود. البته نباید از این موضوع متعجب شویم چون اقلیتهمواره نقل قول می

اصل » اقتصاددان چیزی را که بعدها به «ویلفردو پارتو» ۱۹۰۶کنند. در تناسبی کسب میبی

 ٪۸۰ مالک مردم ٪۲۰معروف شد، کشف کرد. او متوجه شد که در ایتالیا « ۲۰-۸۰قانون »یا  «پارتو

 اش،باغچه فرنگی نخود هایبوته ٪۲۰ای که به نظر او همان قدر طبیعی بود که ا هستند. پدیدههنزمی

 از کوچک جمع یک که خشن، العادهفوق قانون این. کنندمی تولید را فرنگی نخود محصول ۸۰٪

 ترینمخرب. است کرده احاطه را ما اجتماع در و طبیعت در افتند،می پیش بسیار رقبا بقیه

تر قدرت دارند. همه شهرهای کوچک در اطراف های کوچکلرزهها چند برابر مجموع زمینلرزهنزمی

ها ترند. و ارزش کسب و کارهای انحصاری از میلیونیک شهر بزرگ روی هم از آن شهر کوچک

اش )که علت نامگذاری «قانون توان» رقیب نامتمایز بیشتر است. اگر گفته آینشتاین باشد یا نباشد،

کند(، های نابرابر را به خوبی توصیف میبه این اسم، به خاطر این است که معادالت نمایی، توزیع

 .کندبینیم، به طور کامل توصیف میقانون عالم است. اطراف ما را که معموالً حتا آن را نمی

شود: در کنید، آشکار میقانون توان وقتی که پول را دنبال میدهد که این فصل نشان می

های تازه کنند از رشد نمایی شرکتگذارها سعی میگذاری خطرپذیر، جایی که سرمایهسرمایه

کنند که به صورت نمایی از همه های دست پیدا میهای کمی به ارزشتأسیس سود ببرند، شرکت
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گذار خطرپذیر ب و کارها هرگز نیازی ندارند که با سرمایههای دیگر بیشتر است. اغلب کسشرکت

گذاران خطرپذیر برای دانستن آن معامله کنند ولی الزم است یک چیز را همه بدانند که حتا سرمایه

کنیم؛ ما تحت لوای قانون توان زندگی در تالش و تکاپو هستند: ما در یک دنیای هنجار زندگی نمی

 .کنیممی

 گذاری خطرپذیرسرمایهقانون توان در 

ها های نوپای نوید بخش را شناسایی و در آنکنند تا شرکتگذاران خطرپذیر تالش میسرمایه

ها را در گیرند، آنها و افراد ثروتمند پول میها از بنگاهگذاری کنند و از آن منتفع شوند. آنسرمایه

گذاری د ارزشمند خواهند شد سرمایههای فناور که اعتقاد دارنگذارند و در شرکتیک صندوق می

(. ٪۲۰دارند )معموالً کنند. اگر نظرشان درست از کار در بیاید، بخشی از سرمایه بازگشتی را برمیمی

 سهامی طریق از سبدش هایشرکت از یکی که آوردمی دست به پول وقتی خطرپذیر صندوق یک

گذاری ر شود. معموالً مدت زمان سرمایهندتارزشم تر،بزرگ شرکت سک به شدن فروخته یا شدن عام

شوند، « خارج»های خطرپذیر در یک شرکت، برای این که رشد کرده و سودآور شود و از آن صندوق

 .سال است ۱۰

شوند؛ بسیاری از هایی که پشتیبانی سرمایه دارند عرضه عمومی یا خریده نمیاما خیلی از شرکت

های زود هنگام، خورند. بر اساس این شکستندازی شکست میاها معموالً بالفاصله بعد از راهآن

دهند. س.خ. امیدوارند که در طول چند سال های خطرپذیر معموالً در ابتدا پول از دست میصندوق

های شان به شدت افزایش یابد؛ وقتی شرکتبا رسیدن به نقطه سر به سر و عبور از آن، سرمایه

 .کنندز آن سبد خارج شده و دوران رشد را آغاز میسبدشان به رشد نمایی رسیدند و ا

ها، پاسخ این است: هرگز. سؤال اینجا است که این نقطه عزیمت کجا است. برای بسیاری از صندوق

شوند. هر ها فروکشیده میها هم با آنکنند و خیلی از صندوقها سقوط میبسیاری از استارتاپ

هایی است که موفق خواهند شد، اش پیدا کردن شرکتفهداند که وظیگذار خطرپذیری میسرمایه

 .گیرندها درجه تفاوت را دست کم میاما آن



 

خطا اینجا است که انتظار دارند بازگشت سرمایه خطرپذیر توزیع نرمال داشته باشد: اما واقعیت این 

 ۴یا  ۲ها مانند و خوبهای متوسط مسطح میخورند، شرکتهای بد شکست میاست که شرکت

سازند و امیدوارند که برنده گذاران یک سبد متنوع میگردانند. با این فرض ساده، سرمایهبرابر برمی

 .ها را بکنندجبران مافات بازنده

سازد، بدون هیچ ها میکاماًل شکست خوردهمعموالً یک سبد از  «خالی کردن خشاب» اما راه حل

کند. بلکه موفقیت شاخص. علت این است که بازگشت سرمایه هرگز از یک توزیع نرمال پیروی نمی

کنند. اگر ها بسیار بسیار بهتر از بقیه عمل میکند: اندکی از شرکتبرعکس از قانون توان پیروی می

توانند به شدت موفق باشند، کت بسیار موفق که میبه جای تمرکز بر گشتن و پیدا کردن چند شر

 .دهیدهای خوب را از دست میبر تنوع و گوناگونی متمرکز شوید، در اول کار آن شرکت

 :دهداین نمودار واقعیت خشن را در مقایسه با همگونی نسبی شهودی نشان می
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گذاری ما دهد: بهترین سرمایهگرفتیم این الگوی اُریب را نشان می «ندرز فاندفا» ای که ما درنتیجه

، دومین «پاالنتیر» .ها بازگشت داشتگذاری، فیسبوک، بیشتر از همه دیگر سرمایه۲۰۰۵در سال 

ه جز فیسبوک بازگشت بیشتری داشت. های دیگر ما بگذاریگذاری خوب ما، از همه سرمایهسرمایه

ترین بینیم. بزرگها هم میاین الگوی شدیدًا ناهموار، غیر معمول نیست: ما این را در سایر صندوق

گذاری در یک صندوق برابر یا بیشتر از گذاری خطرپذیر این است که بهترین سرمایهراز در سرمایه

 .ددهها روی هم نتیجه میگذاریهمه بقیه سرمایه

کند. نخست این که فقط بر روی گذاری خطرپذیر داللت میاین موضوع بر دو قانون عجیب سرمایه

گذاری صندوق تواند به اندازه کل سرمایهگذاری کن که به صورت بالقوه میهایی سرمایهشرکت

 های ممکن راگذاریبازگشت سرمایه داشته باشد. قانون ترسناکی است، چون قسمت عمده سرمایه

ها نیست.( این شان در این اندازههای خیلی موفق هم معموالً موفقیتکند. )حتا شرکتمنتفی می

کند: از آنجایی که قانون اول بسیار محدود کننده است، هیچ قانون ما را به قانون دوم رهنمایی می

 .دیگری وجود ندارد

آندریسن هورو » افتد. صندوقمیدر نظر داشته باشید که اگر قانون اول را نقض کنید چه اتفاقی 

گذاری کرد. وقتی فیسبوک فقط دالر در اینستاگرام سرمایه ۲۵۰/۰۰۰مبلغ  ۲۰۱۰در سال  «ویتز

میلیون دالر  ۷۸دو سال بعد اینستاگرام را به مبلغ یک میلیارد دالر خرید، آندریسن به طور خالص 

ای است که العادهبرابر برگشت در کمتر از دو سال. این بازگشت سرمایه فوق ۳۱۲به دست آورد، 
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ولی است. اما از یک زاویه دیگر نگاه های سیلیکونبرازنده اعتبار این شرکت به عنوان یکی از بهترین

میلیارد دالری دارد:  ۱/۵قی صندو« آندریسن هوروویتز»کنیم، این بازگشت سرمایه کافی نیست زیرا 

کنند تا سر به تا اینستاگرام دیگر پیدا  ۱۹دالری بنویسند، باید  ۲۵۰/۰۰۰های ها فقط چکاگر آن

گذاران معموالً پول خیلی بیشتری در شرکتی که ارزش سر را رد کنند. دلیل این که سرمایه

های باشیم، آندریسن حتما در دورهکنند این است. )اگر بخواهیم منصف گذاری دارد خرج میسرمایه

های دیگر در تعارض قرار گذاریکرد، اگر با سرمایهگذاری میبعدی اینستاگرام هم سرمایه

گذاران خطرپذیر باید چند تا شرکت پیدا کنند که به موفقیت از صفر به یک گرفت.( سرمایهنمی

 .ها را پشتیبانی کنندخواهند رفت و بعد با تمام منابع آن

هایی موفق خواهند شد، بنابراین حتا بینی با قطعیت بداند چه شرکتقطعاً هیچ کس با اتکا بر پیش

سبد »های تک شرکتدارند. با این حال تک« سبد»گذاران خطرپذیر هم یک بهترین سرمایه

روی  ، ما بر«فاندرز فاند»باید پتانسیل موفقیت در ابعاد بسیار بزرگ را داشته باشند. در « مخاطره

شان بر اساس بنیادهای یکتایی کنیم هر کدامکنیم که فکر میگذاری میپنج تا هفت شرکت سرمایه

تواند به یک کسب و کار چندین میلیارد دالری تبدیل شود. هر زمانی که ذات کسب و که دارد، می

تی گسترده کار حفاظکار، جای خود را بدهد به این پرسش تجاری که آیا این شرکت مناسب یک راه

شود. و هر وقت که فکر کنی آزمایی میگذاری خطرپذیر شبیه خرید بلیت بختاست یا نه، سرمایه

 .کنیکنی، خودت را از لحاظ روانی برای باخت آماده میقمار می

 شوندچرا مردم متوجه قانون توان نمی

ون توان را ببینند؟ فقط به توانند قانای هم مانند همه مردم نمیگذاران خطرپذیر حرفهچرا سرمایه

گذاران فناوری نیز اغلب در زمان حال کند و حتا سرمایهیک دلیل، فقط گذر زمان آن را آشکار می

شرکتی که پتانسیل انحصار شدن را دارند،  ۱۰کنند. تصور کنید که یک شرکت در زندگی می

ها در آغاز کار و شرکت گذاری کند. در حال حاضر این یک سبد مرتب معمولی است. اینسرمایه

 .رسندقبل از رشد نمایی، بسیار شبیه به هم به نظر می



 

شود. شان آغاز میخورند و بقیه موفقیتها شکست میدر طی چند سال بعد بعضی شرکت

 .شود، اما تفاوت بین رشد نمایی و رشد خطی واضح نیستها واگرا میگذاری آنارزش

 



شود؛ سبد به یک حاکم بالمنازع و بقیه تقسیم ها و بازنده تقسیم نمیبرندهاما بعد از ده سال، سبد به 

 .شودمی

های روزمره نیست. از دهنده تجربهاش چقدر غیرمبهم باشد، نشانقانون توان، فارغ از این که نتیجه

 کنند و در روزهایهای جدید میگذاریگذاران بیشتر وقت خود را صرف سرمایهآنجایی که سرمایه

کنند، در ها کار میهایی که با آنشوند، بسیاری از شرکتها وارد میها به آنآغاز به کار شرکت

بینند، گذاران و کارآفرینان هر روز میهایی که سرمایهاند. بسیاری از تفاوتتعریف متوسط و معمولی

هیچکس بین سطوح موفقیت نسبی است، نه بین حکمرانی نمایی و شکست. و از آنجایی که 

گذاران خطرپذیر معمواًل حتا به جای آن که وقت گذاری تسلیم شود، سرمایهخواهد در سرمایهنمی

های اند، بیشتر وقت خود را به شرکتهایی بکنند که به طور واضح موفقخود را مصروف شرکت

 .دهنددار اختصاص میمشکل

 

کنند، ننده، قانون توان را فراموش میهای نمایی رشد کگذاران متخصص در استارتاپوقتی سرمایه

های قانون توان آن قدر بزرگند که در عجیب نیست که سایر مردم هم آن را فراموش کنند. توزیع

گذاری به سرمایه« ولیسیلیکون»های بیرون شوند. مثالً وقتی بیشتر آدمیک نگاه ساده دیده نمی



ز انجمنی دمدمی مزاج شبیه برنامه کنند، ممکن است یک تصویر کوچک اخطرپذیر فکر می

شان خطور )فقط بدون تبلیغات تلویزیونی( به ذهن «استخر کوسه» به نام ABC تلویزیونی شبکه

 گیرندمی خطرپذیر سرمایه سال هر در آمریکا در شده آغاز کارهای و کسب ٪۱انتها، کمتر از  کند. در

است. اما نتایج این  «تولید ناخالص داخلی» درصد۰/۲ از کمتر خطرپذیر گذاریسرمایه مجموع و

های پشتیبانی شده با برد. شرکته طور نامتناسبی کل اقتصاد را به پیش میها بگذاریسرمایه

 آوریشگفت یساالنه درآمد هاآن. کنندمی تولید را خصوصی بخش هایشغل ٪۱۱سرمایه خطرپذیر 

 از همگی فناور هایشرکت از دوجین واقع در. کنندمی تولید را داخلی ناخالص تولید ٪۲۱ معادل

تریلیون دالر ارزش  ۲شرکت روی هم بیش از  ۱۲ه خطرپذیر برخوردار بودند. این مایسر پشتیبانی

 .های فناور روی همدارند، بیشتر از همه شرکت

 توان کردبا قانون توان چه کار می

گذار گذارها مهم نیست؛ به همان اندازه برای همه افراد به عنوان سرمایهقانون توان فقط برای سرمایه

کند. گذاری بزرگ میارآفرین با گذراندن عمر خود در یک استارتاپ، یک سرمایهمهم است. یک ک

خواهد موفق و ارزشمند شود. هر فردی اش میبنابراین هر کارآفرین باید به این فکر کند که شرکت

کنی، بر اساس این اعتقاد است گذار است. وقتی که یک شغل انتخاب میهم بدون شک یک سرمایه

 .یک دهه آینده ارزشمند خواهد شدکه کارت در 

، «ها را در یک سبد نگذاریدهمه تخم مرغ»است: « سبد متنوع»پاسخ متداول به پرسش ارزش آینده 

گذاران خطرپذیر، چیزی که به همه گفته شده است. همین طور که ما گفتیم، حتا بهترین سرمایه

کنند، تا جایی که ممکن است کمتر گذارانی که قانون توان را درک میسبد دارند، اما سرمایه

پذیرد و هم توافق کنند. برعکس، آن تفکر داشتن سبد که هم خرد عمومی میگذاری میسرمایه

تر عتر و متنوشناسد. هر چقدر سطحیبندی بر روی تنوع را به عنوان منبع قدرت میتجاری، شرط

 .حافظت کند بیشتر استقطعیت آینده شما را مباشد، احتمال این که در برابر عدم

ولی زندگی یک سبد سهام نیست، نه برای یک بنیانگذار استارتاپ و نه برای هر فرد دیگری. یک 

توانید دوجین شرکت را همزمان اداره کنید و کند: نمی« متنوع»تواند خودش را کارآفرین نمی

لی به همان اندازه مهم ها کارش خواهد گرفت. موضوعی کمتر واضح وامیدوار باشید که یکی از آن
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https://en.wikipedia.org/wiki/Shark_Tank
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های آماده به خدمت با احتمال اش را با دوجین از شغلتواند زندگیاین است که هیچ فردی نمی

 .ببخشد« تنوع»برابر، 

های رسمی در نوعی از دانش عمومی و همگن حرکت های ما به ما وارونه یاد دادند: آموزشمدرسه

آموزد که به قانون توان فکر نکند. هر ذرانده باشد میکند. هر کسی که نظام آموزشی آمریکا را گمی

کشد. همه دقیقه طول می ۴۵کالس درس دوره دبیرستان، فارغ از این که موضوع چه باشد، 

بندی بینند. در کالج، دانشجویان نمونه با سرهمآموزان به یک شیوه یکسان آموزش میدانش

الی ع»ها به کنند. اعتقاد همه دانشگاهمحافظت میشان های عجیب و غریب و کوچک، از آیندهمهارت

ای که به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است تا به شما صفحه ۱۰۰دروس  است و یک برنامه« بودن

این «. کنیدهی، مهم نیست چه کار میتا وقتی که کار را به خوبی انجام می»اطمینان بدهد که 

دهید. باید به طرز خستگی ناپذیری بر روی انجام می کامالً غلط است. مهم است که چه کاری را

ها خوب هستید تمرکز کنید، اما قبل از آن، باید فکر کنید که آیا این کار در چیزهایی که در آن

 .آینده ارزشمند خواهد بود یا نه

 معنی این حرف در دنیای استارتاپی این است که الزاماً نباید شرکت خودتان را تأسیس کنید، حتا

شرکت  -اگر نگوییم همه-های زیادی ای با استعداد هستید. این روزها آدمالعادهاگر به طرز خارق

اندازی مخاطره فهمند، بیشتر از دیگران در راههایی که قانون توان را میاندازند. آدمخودشان را راه می

شد سریع است بپیوندند، دانند که اگر به بهترین شرکتی که در حال رها میجدید مردد هستند: آن

های درون شرکت کوچکتر ای خواهند داشت. قانون توان یعنی تفاوت بین نقشالعادهچه موفقیت فوق

 را سهام ٪۱۰۰توانید گذاری کنید میها است. اگر در شرکت خودتان سرمایهاز تفاوت بین شرکت

یچ خواهید بود. برعکس، ز ها ٪۱۰۰ مالک شما بخورد، شکست شرکت این اگر اما باشید، داشته

 .(کتاب نوشتن زمان در دالر میلیون ۳۵ از بیشتر) است ارزشمند العادهفوق گوگل از ٪۰/۰۱مالکیت 

اندازید، باید قانون توان را همیشه به خاطر داشته باشید تا بتوانید به اگر شرکت خودتان را راه می

ر به فرد است: یک بازار احتماالً بهتر از همه ترین چیزها، چیزهای منحصخوبی آن را اداره کنید. مهم

کار توزیع معمواًل بر همه اش بحث شد. همچنین یک راهدرباره ۵بازارها است، همانطور که در فصل 

گیری، خود بندی و تصمیمرا ببینید. زمان ۱۱های دیگر برتری دارد، برای این مطلب فصل روش

را ببینید(. با این حال  ۹ترند )فصل های دیگر مهممه زماناند و برخی لحظات از هتابع قانون توان



کند. توانید به دنیایی اعتماد کنید که برای محدود کردن تصمیمات شما، قانون توان را انکار مینمی

چیز مهم، ندرتًا واضح و آشکار است. حتا ممکن است یک راز باشد. ولی در دنیای قانون توان، 

 .افتد، به سختی فکر نکنیدجا کارهای شما روی خط میتوانید به این که کنمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : معماها۸فصل 

های زمان ما، روزی ناشناخته و دور از ذهن بودند. مثاًل رابطه ترین و مشهورترین ایدهشناخته شده

ریاضی بین اضالع مثلث هزاران سال یک راز بود. فیثاغورس برای کشف آن بسیار سختی کشید. اگر 

ها ملحق د در کشفیات فیثاغورس مشارکت بکنید، بهترین راه برای یادگیری آنخواستیشما می

خواری بود. این روزها هندسه او تبدیل به یک قاعده معمولی و مرسوم شدن به فرقه عجیب گیاه

دهیم. یک حقیقت مرسوم هم آموزان ابتدایی آموزش میشده است، حقیقتی ساده که به دانش

الً قانون فیثاغورس برای آموزش ریاضیات ضروری است ولی مرز دانش ممکن است مهم باشد، مث

 .نیست. این قاعده یک راز نیست

ی کمی با شما بر سر آن خوان را به یاد بیاورید: چه حقیقت مهمی است که فقط عدهسئوال مخالف

اگر همه شناسیم، توافق دارند؟ اگر بپذیریم که ما اکنون طبیعت را بهتر از هر زمان دیگری می

اند، و اگر همه چیز اکنون ساخته شده است، پس جواب خوبی های مرسوم تا حال آشکار شدهایده

ای ندارد مگر این که بدانیم دنیا خوان هیچ معنیبرای پرسش ما وجود نخواهد داشت. تفکر مخالف

 .اندهنوز معماهایی دارد که کشف و مغلوب نشده

 
ها غیر ایم، ولی درک و فهم برخی از آنها را درک نکردهوز آنقطعاً خیلی چیزها هست که ما هن

ها در واقع راز هستند تا معما. مثالً نظریه ریسمان فیزیک عالم را با لرزش اشیایی ممکن است، آن

توان آن را به صورت دهد. آیا نظریه ریسمان صحیح است؟ نمییک بعدی به نام ریسمان توضیح می

توانند تمام پیامدهای آن را های بسیار کمی )اگر وجود داشته باشند( میتجربی آزمود. حتا آدم

« راز»ی است یا این که این موضوع اساساً یک «سخت»بفهمند. آیا دلیلش این است که موضوع 

 .ها نهتوان دست یافت ولی به غیر ممکناست؟ تفاوت خیلی مهمی است. به چیزهای سخت می



خوان: چه شرکت ارزشمندی هست که کسی آن را پرسش مخالف برگردیم به نسخه کسب و کاری

نساخته است؟ هر پاسخ درست الزاماً یک معما است: چیزی مهم ولی ناشناخته، چیزی که انجام 

دادن آن سخت، ولی انجام شدنی است. اگر معماهای حل نشده زیادی در دنیا باقی مانده است 

ی دنیا هستند که هنوز کارشان آغاز نشده است. این دههای تغییر دهناحتمااًل تعداد زیادی شرکت

 .ها را پیدا کنیدکند تا به معماها فکر کنید و نیز این که چطور آنفصل به شما کمک می

 ها به دنبال معماها نیستند؟چرا آدم

کنند که گویی هیچ معمایی برای پیدا کردن وجود ندارد. نهایت چنین خیلی از مردم طوری رفتار می

ای بود که است. کازینسکی کودک نابغه« گذار دانشگاهیبمب»مشهور به « تد کازینسکی»تفکری 

سالگی وارد دانشگاه هاروارد شد. او تحصیالتش را تا دکترای ریاضی ادامه داد و استاد دانشگاه  ۱۶در 

انشگاه، فناوران ساله تروریستی او علیه استادان د ۱۷برکلی کالیفرنیا شد. ولی شما همیشه از کارزار 

 .ایدداد شنیدهای( صورت میای )استوانههای لولهو صاحبان کسب و کار که با بمب

ترین سر کیست و کجا است. بزرگ« گذار دانشگاهیبمب»دانستند مسئوالن نمی ۱۹۹۵در اواخر 

بود.  ای بود که کازینسکی نوشته بود و ناشناس به مطبوعات فرستادهکلمه ۳۵۰۰۰نخ یک بیانیه 

پلیس فدرال آمریکا از برخی نشریات معتبر خواست تا آن را چاپ کنند، به امید این که گشایشی 

در پرونده اتفاق بیافتد. این کار جواب داد: برادر کازینسکی سبک نگارش او را تشخیص و او را لو 

 .داد

ست اما آن بیانیه به های آشکاری از دیوانگی داشته اکنید که سبک نگارش او نشانهشاید فکر می

باید »ای قانع کننده بود. کازینسکی ادعا کرده بود که برای شاد بودن هر فردی کنندهطرز خیره

ها نیاز به تالش داشته باشد و نیاز دارد که حداقل برخی از اهدافش اهدافی داشته باشد که تحقق آن

 :او اهداف بشری را به سه دسته تقسیم کرده بود« محقق شود.

 شوند؛هدافی که با تالش کم محقق میا 

 شوند؛ واهدافی که با تالشی فراوان محقق می 

 ها تالش کند که چقدر در راه تحقق آنها محال است و فرقی نمیاهدافی که رسیدن به آن

 .کنیم



های این یک مدل کالسیک از تثلیث آسان، سخت و غیر ممکن است. کازینسکی معتقد بود که آدم

اند. هر چیزی که است، افسرده شده به خاطر این که همه مسائل سخت دنیا حل شدهدنیای جدید 

کند. هر ها را ارضا نمیباقی مانده یا آسان است یا غیر ممکن و دنبال کردن این کارها هرگز انسان

توانی بکنی، تواند انجام دهد و هر کاری که نمیتوانی یکنی، حتا یک بچه هم میکاری که تو می

تواند بکند. بنابراین فکر کازینسکی نابود کردن نهادهای موجود و رها شدن ا آینشتاین هم نمیحت

ها بتوانند دوباره همه چیز را از نو شروع کنند و دوباره بر روی مسائل ها بود تا آدماز شر همه فناوری

 .سخت کار کنند

های نو را همه جا در اطرافمان ناوریوار بود، اما این فقدان ایمان به فهای کازینسکی دیوانهروش

های قدیمی توان دید. نمادهای پیش پا افتاده ولی آشکار نوپرستی شهری را در نظر بگیرید: عکسمی

ها برند که هنوز آدمای میهای موسیقی، همه ما را به گذشتهساختگی، سبیل دسته موتوری و صفحه

ش انجام دادن داشته است تا به حال انجام شده باشد، بین بودند. اگر هر چیزی که ارزبه آینده خوش

 .ای به کار مشغول شویدحساسیت دارید و در کافه« موفقیت»بهتر است وانمود کنید که به 

 



 

 

 گذار دانشگاهی؟نوپرست یابمب

مثالً ها و نوپرستان نیست. کنند و این موضوع محدود به تروریستطور فکر میهمه بنیادگراها این

ای وجود های سخت نیست: حقایق سادهدگرایی مذهبی قائل به هیچ حد وسطی برای پرسشبنیا

ها را از حفظ بگویند و بعد از آن اسرار الهی است که اصالً رود آنها انتظار میدارند که از بچه

های الحادی است. در دین شدنی نیست و در میان این دو، منطقه حقایق و دروغبیان

، حقیقت ساده این است که ما باید نگهبان محیط زیست باشیم. در «گراییزیستمحیط» جدید

شود او را مورد پرسش قرار داند و نمیفراسوی آن، اعتقاد این است که مادر طبیعت از همه بهتر می

کند. حتا پرستند. ارزش هر چیزی را بازار تعیین میهی را میداد. طرفداران بازار آزاد منطق مشاب

ها منطقی های سهام را دنبال کند. ولی فارغ از این که چقدر این قیمتتواند قیمتیک بچه هم می

 .داندبینی کرد. بازار خیلی خیلی بیشتر از شما میها را پیشهستند، نباید آن

د دیگر معمای سختی برای حل کردن نمانده است؟ محتمل کننچرا بخش بزرگی از جامعه ما فکر می

ها نمانده است. اگر در قرن هجدهم ای در نقشهاست آغاز آن از جغرافی باشد. دیگر جای ناشناخته

های مکاشفات دیگران، ممکن بودید، هنوز جاهای جدیدی برای رفتن بود. بعد از شنیدن داستان

ممکن است تا حدی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم  بود شما هم کاوشگر بشوید. این موضوع

ها نشان داد که به همه غربی« نشنال جئوگرافی» هایهم درست باشد. بعد از آن زمان، عکس

وزه کاوشگران های جهان چه شکلی هستند. امرترین بخشنشدهترین و اکتشافدورترین و ناشناخته

شوند. دیگر پدر و مادرها های کودکانه یافت میهای تاریخی و داستانو مکتشفان فقط در کتاب

ها کاوشگر بشوند. هایشان دزد دریایی یا سلطان بشوند، توقع ندارند آنهمانطور که توقع ندارند بچه

که آخرین جای باقیمانده برای  دانیمشاید هنوز چند تا قبیله ناشناخته در اعماق آمازون باشند و می

 .ها هیچگاه این قدر دور از دسترس نبودندها است. اما ناشناختهبرای اکتشاف، اعماق اقیانوس

اعتقادی اند، چهار رویکرد اجتماعی در بیدر کنار این واقعیت طبیعی که مرزهای فیزیکی دور شده

یا استدراج است. از روزگاران « اعتقاد به تغییرات بطئی» اند. اولیبه معماها با هم دست به یکی شده

اند که راه درست انجام دادن کارها این است که در هر بار یک قدم کوچک به گذشته به ما آموخته

ز این برسید و در نهایت چیزی جلو برداریم، هر روز یک قدم و مرحله به مرحله. اگر به چیزی فراتر ا
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آورید. ولی در عوض اگر دقیقاً ها نیست، هیچ اعتباری از آن به دست نمیرا بیاموزید که در امتحان

گیرید. می Aهایتان( انجام بدهید، ایاند )کمی بهتر از هم دورههمان چیزی را که از شما خواسته

هابه جای این که به دنبال کشف این که دانشگاه کند و دلیلاین فرایند ارتقای شغلی را هموار می

 .مرزهای دانش باشند، دنبال افزایش تعداد مقاالت سطحی هستند، این است

ترسند چون از این که راه خطا را بروند دومی بیزاری از خطرپذیری است. مردم از معماها می

تان د. اگر رسیدن به هدفترسند. طبق تعریف، معما چیزی نیست که عموم به آن اعتقاد دارنمی

انداز این که شود، نباید به دنبال معماها باشید. چشمتان نمیباعث هیچ خطا و اشتباهی در زندگی

تنها باشید و همه زندگی خود را واقعاً وقف چیزی بکنید که هیچ کس به آن اعتقاد ندارد بسیار 

 .استناپذیر انداز تنها بودن و اشتباه کردن تابسخت است. چشم

سومی خشنودی از خود است. بیشترین آزادی و توانایی برای دنبال کردن تفکرات جدید را نخبگان 

ها کمتر از دیگران به معماها اعتقاد دارند. چرا به دنبال رسد که آنجامعه دارند، ولی به نظر می

االن انجام توانی اجاره همه چیزهایی که تا کشف یک معمای جدید باشی وقتی که به راحتی می

ارت به دانشجویان جدید با یک های حقوق و تجاند را جمع کنی؟ هر پاییز، رؤسای پیر دانشکدهشده

های شما دیگر تمام اید. نگرانیشما به این دانشگاه عالی وارد شده»گویند: پیغام ضمنی خوشامد می

ها اعتقاد نداشته باشید، احتماالً به ولی اگر به این گفته«. تان روبراه خواهد بودشده است. زندگی

 .رسیدگویند میها که میهمه این

کند، مردم، دنیا را به شکل سازی پیشرفت میاست. همانطور که جهانی« طح بودنمس»چهارمی 

بینند: دنیا مسطح است. با این فرض، هر کسی که یک بازار بزرگ و شدیداً رقابتی و همگن می

پرسد: اگر این کار کشف طلبی برای دنبال کردن معمایی داشته باشد، ابتدا از خودش میاحتماالً جاه

تر و ی باهوشهای ناشناختهشود کسی از میان این همه آدمد، شدنی باشد، مگر میچیزی جدی

تواند مردم را حتا از شروع آمیز، میتر تا به حال آن را کشف نکرده باشد؟ این نجوای شکخالق

تر از آن است که یک نفر بتواند رسد خیلی بزرگدر دنیایی که به نظر می-جستجو به دنبال معماها 

 .دلسرد کند -ی یکتا به آن بیافزایدچیز



توانید یک آیین ای برای توصیف نتیجه این چهار گرایش وجود دارد: امروزه، شما نمیبینانهراه خوش

تر این طرز فکر را که همه دانش به طور کامل شناخته را آغاز کنید. چهل سال پیش، مردم راحت

توانند به عضویت یک گروه کردند که میمیکردند. بسیاری از مردم فکر شده نیست، قبول می

ها نشان دهد. اما درآیند که راه را به آن«- هاری کریشنا»از حزب کمونیست تا-تعلیمی پیشتاز 

گیرند و جریان غالب آن را نشانه پیشرفت منانه را جدی میهای خیلی کمی تفکرات غیرمؤامروزه آدم

وار کمتری داریم، ولی این دستاورد با های دیوانهتوانیم خشنود باشیم که امروزه فرقهبیند. ما میمی

اند هزینه خیلی گزافی به دست آمده است: ما حس شگفتی نسبت به معماهایی که هنوز کشف نشده

 .ایمرا از دست داده

 یای عرفیدن

های بینید؟ باید باور کنید که ما همه پرسشاگر به معماها اعتقاد نداشته باشید، دنیا را چطور می

توانیم بسیار از ایم. اگر قواعد و قراردادهای این دوره و زمانه درست باشند، ما میبزرگ را حل کرده

هایش است، در دنیا خدا در ملکوت آسمان: »خودمان راضی باشیم و به خودمان ببالیم و بگوییم

 «.هیچ مشکلی نیست

مثالً دنیای بدون معما درک و فهم کاملی از عدالت خواهد داشت. هر بی عدالتی الزامًا شامل یک 

ساالر، ای مردمجامعه دهند: دری کمی آن را تشخیص میحقیقت اخالقی است که در ابتدای کار عده

تواند پایدار بماند که اغلب مردم آن را بی عدالتی نبینند. در آن یک عمل نادرست فقط وقتی می

دانستند. داری را عملی شیطانی میداری بودند، بردهاوایل فقط اقلیت اندکی که طرفدار الغای برده

ر اوایل فرن نوزدهم یک معما بود. این قاعده به درستی به یک عرف تبدیل شده بود، اما هنوز د

گفتن این که امروزه هیچ معمایی برای حل کردن وجود ندارد، متضمن پذیرش این است که ما در 

 .کنیم که هیچ بی عدالتی پنهانی نداردای زندگی میجامعه

ب شود. ولی وجود حبادر اقتصاد، بی اعتقادی به معماها منجر به اعتقاد به کارآمدی بازارها می

دهد که بازارها ممکن است ناکارآمدی فاحش داشته باشند. )و هر چقدر که اقتصادی نشان می

 ۱۹۹۹شود.( در تر میتر و بزرگهای بیشتری به کارآمدی بازار اعتقاد داشته باشند، حباب بزرگآدم

خانه گذاری اینترنت غیر عقالنی بود. همین موضوع درباره خواست بپذیرد که ارزشهیچ کس نمی
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« کف»هایی از نشانه»کند: آلن گرینسپن، رئیس فدرال رزرو مجبور شد به هم صدق می ۲۰۰۵در 

حباب در قیمت خانه در کل کشور احتماالً رخ »اذعان کند، با این حال گفت: « در بازارهای محلی

گرفت. بعد  شد به آن خردهشد دانست را انعکاس داده بود و نمیبازار هر چیزی که می« نخواهد داد.

چندین تریلیون دالر را  ۲۰۰۸از آن قیمت خانه در کل کشور سقوط کرد و بحران اقتصادی سال 

توانند با نادیده گرفتن ها نمیناپدید کرد. نتیجه این شد که آینده معماهای زیادی دارد که اقتصاددان

 .ها را از بین ببرندها، آنآن

-هیولت» دهد؟ انحطاطمتوقف کند چه اتفاقی رخ میوقتی که یک شرکت اعتقاد به معماها را 

ارزید. میلیارد دالر می ۹این شرکت  ۱۹۹۰دهد. در داستانی هشدارآمیز را به ما نشان می« پاکارد

را عرضه کرد، اولین » C500DeskJet«  پیاچ ۱۹۹۱سپس یک دهه پر از اختراع فرا رسید. در 

های تاپدست یافت، یکی از اولین لپ»OmniBook«  به ۱۹۹۳چاپگر رنگی ارزان و به صرفه. در 

را عرضه کرد، اولین چند کاره چاپگر/فکس/کپی دنیا. »OfficeJet«  پیقابل حمل. سال بعد اچ

یلیارد دالر م ۱۳۵به  HP ارزش ۲۰۰۰العاده پاسخ داد و در میانه سال این توسعه محصول فوق

 .رسید

را آغاز کرد، خود اختراع « اختراع»پی کارزار برندسازی درباره ضرورت وقتی اچ ۱۹۹۹ولی در اواحر 

اندازی کرد، دفتر فروش پر زرق و برق را راه« پیخدمات اچ»شرکت  ۲۰۰۱را متوقف کرد. در سال 

ه کار باید بکند، با کامپک ادغام دانست چپی که احتماالً نمیاچ ۲۰۰۲مشاوره و پشتیبانی. در سال 

میلیارد دالر سقوط کرد که به سختی به اندازه نصف ارزش  ۷۰ارزش شرکت به  ۲۰۰۵شد. در سال 

 .سال قبلش بود ۵شرکت در 

پی به دو بخش تقسیم شده بود که فقط یکی پی نمونه یک جامعه ناکارآمد بود: اچهیأت مدیره اچ

کرد که مهندسی بود که به اداره می« تام پرکینز»اد. این بخش را دها به فناوری اهمیت میاز آن

به این شرکت آمده  ۱۹۶۳درخواست شخصی بیل هیولت و دیوید پکارد )مؤسسان شرکت( در سال 

ساله شبیه مسافر زمانی بود  ۷۳پرکینز  ۲۰۰۵بود تا بخش تحقیقات شرکت را رهبری کند. در سال 

های باارزش آمد. او معتقد بود که هیأت مدیره باید فناورییم« بینیخوش»که از روزهای خوب 

ها کند. اما بخش پرکینز مغلوب بخش دیگر جدید را شناسایی و شرکت را موظف به ساخت آن

ریزی کرد. او معتقد بود که برنامهبانکدار و تاجر آن را رهبری می« پاتریشیا دان»شرکت شد که 
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کرد هیأت مدیره اختیارات و وظایف هیأت مدیره است. او فکر میهای آینده خارج از برای فناوری

باید خودش را به اندازه نقش یک نگهبان شب محدود کند و مراقب باشد که آیا همه چیز در واحد 

 کنند؟هایی که برایشان تعریف شده تبعیت میهااز نقشحسابداری رو به راه است؟ آیا آدم

ها یکی از اعضای هیأت مدیره اطالعات شرکت را در اختیار رسانهدر میانه این نزاع داخلی شرکت، 

برای پیدا کردن این فرد از شنود غیرقانونی استفاده « دان»گذاشت. بعد از مدتی معلوم شد که می

کرده است و این رسوایی از رسوایی نشت اطالعات شرکت بدتر بود و چهره هیأت مدیره را به شدیداً 

پی را شایعات احاطه کرد و ردن جستجو برای معماهای فناوری، شرکت اچمخدوش کرد. با رها ک

میلیارد دالر برسد که با احتساب  ۲۳به  ۲۰۱۲اس این شد که ارزش شرکت در انتهای سال نتیجه

 .است ۱۹۹۰تورم اندکی بیشتر از ارزش این شرکت در سال 

 درباره معماها

با اثبات آخرین قضیه فرما این « اندرو وایلز»شف کرد. ها را کتوان بدون جستجو برای معماها آننمی

حاصلی کرده های بیدانان برای اثبات آن تالشسال ریاضی ۳۵۸ای که را به خوبی نشان داد. قضیه

پیر »ناپذیر است. ها ممکن بود همگان را به این نتیجه برساند که این قضیه اثباتبودند و شکست آن

وجود ندارد که در  c و b و a ا مطرح کرد که هیچ اعداد صحیححدسی ر ۱۶۳۷در سال « فرما

صدق کند. او مدعی بود که این قضیه را اثبات کرده  (۲تر از بزرگ n برای n= c n+ b na )معادله

ترین مسأله است ولی بدون این که آن را جایی نوشته باشد مرد و حدس او تا مدتهای مدید بزرگ

که  ۱۹۹۳کار بر روی این قضیه را آغاز کرد ولی تا  ۱۹۸۶در « وایلز»حل نشده ریاضی باقی ماند. 

در سال « وایلز»سال تالش فراوان  ۹دید، آن را مخفی نگه داشت. بعد از خود را به جواب نزدیک می

حدس فرما را ثابت کرد. او نیاز به استعداد داشت و نیز ایمان به معماها. اگر معتقد باشید که  ۱۹۹۵

، غیر ممکن است، برای انجام آن تالش نخواهید کرد. ایمان به معماها حقیقتی یک کار سخت

 .تأثیرگذار است

اند ولی فقط واقعیت این است که معماهای خیلی بیشتری وجود دارد که هنوز کشف نشده

یابند. کارهای زیادی در علوم، پزشکی، مهندسی و همه ها را میجستجوگران خستگی ناپذیر آن

هایی فناوری هنوز مانده است که باید انجام شود. ما امروزه در آستانه دستیابی به هدفهای شاخه



ترین طلبانه هستند که حتا برجستههستیم که بر لبه دانش امروزی قرار دارند ولی به قدری جاه

و توانیم سرطان، زوال عقل ها تردید داشتند. ما میدر به زبان آوردن آن« انقالب علمی»های ذهن

های جدیدی برای تولید انرژی بیابیم که توانیم راههای مربوط به پیری را درمان کنیم. ما میبیماری

تر برای تر و سریعهایی سریعتوانیم راههای فسیلی نجات دهد. ما میدنیا را از نزاع بر سر سوخت

ز سطح سیاره فراتر رفته توانیم یاد بگیریم که چطور امسافرت در سطح سیاره پیدا کنیم. ما حتا می

و به دنبال مرزهای جدیدتر باشیم. ولی اگر این معماها را نشناسیم و خودمان را مجبور نکنیم که 

 .ها نخواهیم شدها باشیم، هرگز موفق به انجام آندنبال آن

های دنیا بنا کرد. توان بر روی ناشناختههای بزرگ را میکسب و کار هم همین است. شرکت

های خالی های دست نخورده و ظرفیتای نوپای سیلیکون ولی را ببینید که چطور از فرصتهشرکت

، مسافرها Airbnb کنند. قبل ازاستفاده می -شوندکه اغلب نادیده گرفته می-دنیای اطراف ما 

ها هم کردند و مالکان خانهانتخاب کمی داشتند و باید هزینه گزافی برای یک اتاق هتل پرداخت می

این حوزه  Airbnb .توانستند به سادگی و با اطمینان خاطر فضاهای خالی خود را اجاره بدهندمین

بکر و دست نخورده و تقاضای بدون پاسخ را پیش از دیگران دید. مشابه همین اتفاق برای 

کردند که بتوان افتاد. عده کمی تصور می« لیفت»و « اوبر»های اجاره خودروی شخصی سرویس

ها خواهند آنهایی که میخواهند از جایی به جایی بروند و آنهایی که میمتصل کردن آدمفقط با 

رانی های مجوزدار تاکسیرا برسانند، یک کسب و کار میلیارد دالری راه انداخت. پیش از آن شرکت

هایی توان فرصتها میو اجاره لیموزین وجود داشتند. فقط با اعتقاد به معماها و جستجو برای آن

های اینترنتی زیادی مانند فیسبوک که را که فراسوی قواعد رایج فعلی قرار دارند دید. وجود شرکت

شوند، خود دلیل و برهانی است برای وجود داشتن اغلب به علت سادگی زیاد دست کم گرفته می

سب و کارهایی توانند به کرسیدند میمعماها. اگر تفکراتی که در گذشته بسیار ابتدایی به نظر می

 .اندهای بزرگ زیادی وجود دارند که ساخته نشدهبزرگ تبدیل شوند، پس هنوز شرکت

 چطور معماها را پیدا کنیم

ها. معماهای طبیعت ما را احاطه دو جور معما وجود دارد: معماهای طبیعت و معماهای مربوط به آدم

ای مادی اطراف را بشناسیم. معماهای مربوط های ناشناخته دنیها باید جنبهاند. برای یافتن آنکرده

دانند یا چیزهایی ها درباره خودشان نمیاند: این معماها چیزهایی هستند که آدمها متفاوتبه آدم



ها سر در بیاورند. پس وقتی خواهند دیگران از آنکنند چون نمیها را مخفی میها آنهستند که آدم

کنید، دو پرسش کامالً متفاوت باید بپرسید: بسازید فکر می خواهیدکه درباره نوع شرکتی که می

 گویند؟گوید؟ چه معماهایی است که مردم به شما نمیچه معماهایی است که طبیعت به شما نمی

هایی که به دنبال معماهای ترین معماها هستند ساده است: آدمفرض این که معماهای طبیعت مهم

تبرند. به همین دلیل است که استادان فیزیک همکاران بدی طبیعت هستند به طرز رعب آوری مع

دانند. اما دانستن کنند همه حقایق را میدانند فکر میهستند، چون حقایق بنیادی زیادی را می

پرداز گرانش شود که مشاور ازدواج خوبی باشید؟ آیا یک نظریهنظریه الکترومغناطیس باعث می

پال یک بار با یک دکترای فیزیک برای یک شغل داند؟ در پیان میبیشتر از شما درباره کسب و کارت

دانم چه بس است! می»مهندسی مصاحیه کردم. وسط اولین پرسش من با صدای بلند گفت: 

ترین تصمیمی که برای استخدام نکردن یک نفر کرد. سادهولی او اشتباه می« خواهی بپرسی!می

 .گرفتم، همان دفعه بود

شود. شاید به این دلیل که برای ها به اندازه کافی قدر دانسته نمیای نربوط به انسانمعموالً معماه

دارد، نیاز به چندین سال تحصیالت عالی نیست: چی ها برمیهایی که پرده از رخ آنپرسیدن پرسش

 ها صحبت کنند؟ چه چیزی ممنوع یا تابو است؟چیزی است که مردم اجازه ندارند درباره آن

ها جستجو برای معماهای طبیعی و جستجو برای معماهای انسانی ما را به یک حقیقت فتگاهی و

داری متضاد هم هستند. اگر شود. دوباره به معمای انحصار توجه کنید: رقابت و سرمایهرهنمون می

از این نکته آگاه نبودید، ممکن بود این را از راه طبیعی و تجربی کشف کنید: یک مطالعه کمی 

رود. با این حال ها در رقابت از بین میفهمیدید که سود شرکتکردید و میها میره سود شرکتدربا

ها را اداره هایی که شرکتتوانستید از روش کشف معماهای انسانی استفاده کنید و بپرسید: آدممی

انحصار  های دارای انحصار،شدید که شرکتکنند درباره چه چیزی نباید حرف بزنند؟ متوجه میمی

های های دقیق در امان باشند در حالی که رهیافت شرکتدهند تا از بررسیخود را کوچک جلوه می

ها ظاهراً خیلی کم است ولی در واقع رقابتی اغراق درباره یکتا بودنشان است. تفاوت بین این شرکت

 .ها وجود داردتفاوت شگرفی بین آن



گردد. بسیاری از است که هیچ کس دیگر آن جا را نمی بهترین جا برای دنبال معماها گشتن جایی

کنند. هدف مدرسه رفتن و درس خواندن اساساً اند فکر میای که آموزش دیدهمردم فقط به شیوه

ای وجود دارند که مهم های دانشگاهیبازتولید خرد عمومی است. ممکن است بپرسید: آیا رشته

ده باشند؟ مثالً فیزیک یک رشته دانشگاهی اصلی در همه باشند ولی هنوز استاندارد و نهادینه نش

طالع »های بزرگ است و راه خودش را پیدا کرده است. نقطه مقابل فیزیک ممکن است دانشگاه

داند. علم تغذیه چطور؟ علم تغذیه برای همه مهم را کسی مهم نمی« طالع بینی»باشد، ولی « بینی

در هاروارد درس بخوانید. بسیاری از دانشمندان برتر سراغ توانید در این رشته است ولی شما نمی

اند و بسیاری از سال پیش انجام شده ۴۰یا  ۳۰روند. بسیاری از مطالعات بزرگ ها میسایر رشته

گوید کمتر چربی بخوریم و بیشتر حبوبات، احتماالً ها ناقص هستند. هرم غذایی که به ما میآن

است تا دانش و مطالعات علمی. نتیجه اصلی آن هم شیوع بیشتر  های بزرگ غذاییمحصول کمپانی

های دوردست چاقی مفرط است. چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد: ما درباره فیزیک ستاره

ای دانیم تا از دانش تغذیه انسانی. ساده نیست ولی غیر ممکن هم نیست: دقیقاً همان رشتهبیشتر می

 .ها استکه احتمااًل پر از معما

 با معماها چه کنیم؟

گویید؟ یا آن را برای خودتان نگه اگر به یک معما رسیدید باید انتخاب کنید: آیا به کسی می

 دارید؟می

« وگنر»به « فاوست»ترند. همانطور که ها از بقیه خطرناکبستگی به خود معما دارد: برخی از آن

 :گویدمی

 گردند،دانستند باید دنبال چه بمعدودی که می

 با نادانی فراوان تمام اسرار خود را به نمایش گذاشتند،

 و تمام احساسشان را بر فرومایگان آشکار ساختند،

 .سرنوشت حتمی بشر مصلوب شدن و سوختن در آتش است

دانید به دیگران بگویید، مگر اعتقادات سنتی و عرفی اصالً فکر خوبی نیست که همه آنچه را که می

 .را



هایی که الزم است بدانند و نه بیشتر. در عمل حد ها را گفت؟ فقط به آنسی باید آنپس به چه ک

است. « شرکت»ای بین به هیچ کس نگفتن و به همه کس گفتن وجود دارد و آن هم میانه طالیی

دانند: هر کسب و کار بزرگی حول و حوش یک معما ساخته شده است بهترین کارآفرینان این را می

ای مرموز برای تغییر های بیرون از شرکت مخفی شده است. هر شرکت بزرگی نقشهآدم که از نگاه

کنید که ها را به کسانی تبدیل میگویید، آنجهان دارد. وقتی که معمای خود را به دیگران می

 .ممکن است به شما خیانت کنند

 :نویسدمی« هاارباب حلقه»در « تالکین»همانطور که 

 رودرود و میکند و میمی جاده امتداد پیدا

 .درست از جلوی همان دری که شروع شده است

خورد زندگی سفری طوالنی است. در تمام طول این مسیر رد پای مسافران قبلی تا افق به چشم می

 :شودولی در انتهای این داستان شعری دیگر آشکار می

 هنوز در پیچ جاده ممکن است منتظر باشند

 ای مخفی،هراهی تازه یا درواز

 ها برای ما سخت باشد،هر چقدر که امروز عبور از آن

 فردا ما به راهی خواهیم رسید

 و قدم در راهی مخفی خواهیم گذاشت

 که ما را به ماه یا خورشید رهنمون خواهد شد

 .های ناشناخته بگذاریدنهایت نیست. قدم در راهها، راه تا بیبا همه این

 

 

 

 



 ها: بنیان۹فصل 

ها را از همان سرآغاز کار انجام داد. من کت بزرگی یکتا است. ولی چند چیز هست که باید آنهر شر

اند: شرکت گذاشته« قانون تیل»ام که دوستانم به شوخی نام آن را آن قدر بر این موضوع تأکید کرده

 .توان تعمیر کردهای درستی ندارد، نمینوپایی را که بنیان

اند. از ابتدای آفرینش های بعدی متفاوتها از لحاظ کیفی با تمام دورهآن اند.آغازها خاص و ویژه

میلیارد سال پیش همین بوده است: در اولین چند میلیونیوم ثانیه به آفرینش،  ۱۳/۸کیهان در 

 آفرینش هایدوره اولین آن در. شدمی تربزرگ( تریلیون تریلیون میلیون یک) ۳۰۱۰کیهان با نرخ 

 .دانیم متفاوت بوده استک با آنچه امروز میفیزی قوانین

پاسخ های بیسال پیش در زمان تأسیس کشور آمریکا رخ داد: پرسش ۲۲۷مشابه همین موضوع 

زیادی برای مباحثه چند ماهه در برابر تدوین کنندگان قانون اساسی بود: دولت مرکزی جقدر باید 

شما هر نظری درباره تصمیمات اخذ شده قدرت داشته باشد؟ اعضای کنگره چطور تقسیم شوند؟ 

ها از آن زمان به بعد بسیار سخت است: بعد از در آن تابستان فیالدلفیا داشته باشید، تغییر دادن آن

ایم. امروزه کالیفرنیا به بار قانون اساسی را اصالح کرده ۱۷، ما فقط ۱۷۹۱تصویب الیحه حقوق در 

برابر آالسکا جمعیت دارد. ممکن  ۵۰رد در حالی که بیش از اندازه آالسکا در مجلس سنا نماینده دا

ًً تا زمانی که ایاالت متحده پابرجاست  است این یک ویژگی سیستم باشد نه یک اشتباه. ولی احتماالً

های این قانون هم برقرار خواهد بود. احتمال تغییر قانون اساسی بسیار کم است. امروزه ما پرسش

 .ه داریمتری برای مباحثکم اهمیت

های غلط گرفته شده در ابتدای کار ها هم شبیه کشورها هستند. تصحیح تصمیماز این نگاه، شرکت

ها ممکن است های اشتباه، بسیار سخت است. این تصمیممثل انتخاب شریک اشتباه یا استخدام آدم

ند. به عنوان یک ها را داشته باشد، منجر به ورشکستگی بشوحتا قبل از این که کسی قصد اصالح آن

توان شرکتی های اولیه درستی بگیرید، چون نمیگذار، اولین کار شما این است که تصمیمبنیان

 .های غلط بنا کردبزرگ را بر بنیان

 گذارانهازدواج بنیان



ترین تصمیم شما انتخاب شریکی است که با او خواهید کاری را آغاز کنید، اولین و حیاتیوقتی می

گذاران مثل طالق ع کنید. انتخاب یک شریک مثل ازدواج کردن است و اختالف بین بنیانکار را شرو

بینی. پرسش عاقالنه و صریح از چیزهایی ای پر است از امید و خوشزشت است. ابتدای هر رابطه

که ممکن است رابطه را به جدایی بکشانند، خیلی عاشقانه نیست و به همین دلیل مردم این کار را 

 .گذاران به اختالف الینحل بخورند، شرکت قربانی خواهد شدکنند. اما اگر بنیاننمی

فاندرز »پال بود و من هنوز هم با او در اندازی پییکی از شرکای من در راه« لوک نوزک»، ۱۹۹۹در 

 گذاری کردم که لوک باپال، در شرکتی سرمایهاندازی پیکنم. اما یک سال قبل از راهکار می« فاند

های من گذازیانداخته بود. این اولین شرکت نوپای لوک و یکی از اولین سرمایهشخص دیگری راه

گذاری از همان آغاز محکوم به فنا است بود. هیچ کدام ما در آن زمان متوجه نبودیم که این سرمایه

نس چون لوک و شریکش شرکای واقعاً افتضاحی بودند. لوک متفکری عجیب است. شریک او از ج

چشم بپوشند.  ۹۰خواستند از هیاهوی جستجوی طال در دهه خوانده بود که نمی MBA هایآدم

سازی دیده بودند و صحبتی طوالنی با هم کردند و بعد هم تصمیم ها هم را در یک جلسه شبکهآن

و ها نابود شد رسید. شرکت آنگرفتند که با هم یک شرکت تأسیس کنند که احتمااًل به نتیجه نمی

 .پول من هم به فنا رفت

گذار آن مطالعه و تحقیق گذاری کنم، ابتدا روی تیم بنیانخواهم در یک شرکت سرمایهحاال وقتی می

گذاران هم را اند ولی این که چقدر بنیانهای مکمل مهمهای فنی و مهارتکنم. تواناییمی

گذار باید مهم است. شرکای بنیان کنند، به همان اندازهشناسند و این که چطور با هم کار میمی

قبل از این که بخواهند شرکتی را تأسیس کنند، سابقه همکاری با هم داشته باشند، در غیر این 

 .ای روبرو خواهند شدهای ناشناختهصورت با وضعیت

 مالکیت، تصرف و کنترل

« خواهآزادی». یک های شرکت باید با هم به خوبی کار کنندگذاران بلکه همه آدمنه فقط بنایان

ولی ممکن است بگوید برای حل این مشکل بهتر است اختیار همه کارها را محدود کنید سیلیکون

ای دارند درباره این که چطور ذهن یک شناس دیگر نظریهو هر روان« یونگ»و « فروید»به خودتان. 

ولی حداقل در کسب و کنند تقسیم شود. های مختلف که علیه هم عمل میتواند به قسمتنفر می



کار، کار کردن برای خود تضمین کننده همگرایی ذهنی است. متأسفانه این مسأله، این که چطور 

کند. بسیار سخت است که بدون یک تیم از صفر به یک توانید بسازید محدود میشرکتی را می

 .بروید

مگرایی مطلوب این است ولی ممکن است بگوید راه دستیابی به هسیلیکون« هرج و مرج طلب»یک 

کنند. ای نشو و نما میهای درستی را استخدام کنید که بدون هیچ ساختار هدایت کنندهآدم

« از دور خارج کردن»ریزی نشده در محیط کار، باید به های برنامههای خداداد یا حتا آشوبموهبت

ها فرشته اگر انسان»د. در اصل کنند کمک کنها تبعیت میهای قدیمی که بقیه دنیا از آنهمه قانون

« جیمز مدیسون»های هرج و مرج طلب چیزی که ولی شرکت« ها هیچ نیازی نبود.بودند، به دولت

ها فرشته نیستند. به همین دلیل است که مدیران اجرایی که امور اند: آدمگفت را درست نفهمیده

های کنند، نقشیت و رهبری میکنند و هیأت مدیره که شرکت را هداجاری شرکت را اداره می

ها گذاران بر شرکتگذاران و سرمایهمتفاوتی دارند. و نیز به همین دلیل است که ادعای مالکیت بنیان

های خوب نیاز دارید، به ساختاری به صورت رسمی تعریف شده است. همانطور که در طول کار به آدم

 .همسو کندهم احتیاج دارید که در طوالنی مدت همه افراد را 

بینی کردن منابع احتمالی ناهمسویی در شرکت، تمایز بین این سه مفهوم بسیار سودمند برای پیش

 :است

 داران شرکت چه کسانی هستند؟مالکیت: سهام 

 کند؟تصرف: چه کسی واقعاً امور روزمره شرکت را اداره می 

 کند؟کنترل: چه کسی قانوناً بر شرکت حکومت می 

دهند. گذاران میگذاران و کارکنان و سرمایهاستارتاپ معمواًل مالکیت را به بنیان های نوپا یاشرکت

کنند و هیأت مدیره که معمواًل ترکیبی تصرف سهم مدیران و کارکنانی است که شرکت را اداره می

 .گیردگذاران است، کنترل را به دست میگذاران و سرمایهاز بنیان

کند. رشد درآمدها، پاداشی است برای به خوبی کار می بندیبه صورت نظری، این تقسیم

کند. تصرف مؤثر، انگیزه و محرکی است برای ها را مجذوب میگذاران و کارکنان و آنسرمایه

شود کارها به خوبی انجام شود. نظارت کند و باعث میها را نقویت میگذاران و کارکنان و آنبنیان



بخشد. در عمل تخصیص این وظایف به های مدیران عمق میرنامهها و باعضای هیأت مدیره به طرح

 .رسد اما همزمان ممکن است ناهمسویی را چندین برابر کندهای مختلف معقول به نظر میآدم

«. اداره راهنمایی و رانندگی»اش ببینید، سری بزنید به برای این که ناهمسویی را در شکل افراطی

مه رانندگی جدید بگیرید. در نظریه، گرفتن گواهینامه بسیار ساده ناخواهید گواهیفرض کنید می

ساالر یک نهاد دولتی است و ما در یک جمهوری مردم« اداره راهنمایی و رانندگی»رسد. به نظر می

رسانی در دولت هستند که مسئوالن را برای خدمت« مردم»کنیم. منشأ تمام قدرت زندگی می

هستید و مسئوالن « اداره راهنمایی و رانندگی»د باشید، مالک بخشی از کنند. اگر شهرونانتخاب می

 .کنند، پس باید بتوانید بروید آنجا و هر خدمتی که الزم دارید بگیریدمنتخب شما آنجا را اداره می

منابع آن اداره باشیم ولی این « مالک»صد البته که کار به این راحتی نیست. ممکن است ما مردم 

ها متصدیان و کارکنان مستبدی که آنجا را اداره خورد. با همه اینها میبه درد قصه مالکیت فقط

برند. حتا فرماندار و اند لذت میکنند، از تصرف آنجا و قدرت کوتاه مدتی که به دست آوردهمی

ی یا ساالرتوانند چیزی را تغییر دهند. دیواننماینده مجلس که اسمًا بر این نهاد کنترل دارند نمی

کنند، گیرند یا چه کاری میبروکراسی بدون توجه به این که مسئوالن منتخب چه تصمیمی می

رود. راهنمایی و رانندگی به کسی پاسخگو نیست و در نتیجه نیازی کجدار و مریز به راه خود می

ه شما را نامتوانند فرایند تمدید گواهیها مینیست خود را با کسی همسو و همراستا کند. بروکرات

ها و طبق دلخواه به فرایندی کامالً دلنشین یا یک کابوس واقعی تبدیل کنند و همه چیز به اراده آن

ها یادآوری کنید که توانید سعی کنید نظریه سیاسی را برای آنان شرح دهید و به آنها است. میآن

 .رئیس شمایید ولی بعید است که این کار باعث شود خدمات بهتری بگیرید

ها هم در معرض شود اما آنهای بزرگ بهتر از اداره راهنمایی و رانندگی انجام میکارها در شرکت

جنرال »ناهمسویی مخصوصاً بین مالکیت و تصرف هستند. مثالً مدیر اجرایی یک شرکت معظم مثل 

مالک مقداری از سهام شرکت است، سهمی بسیار کوچک از کل سهام شرکت. بنابراین « موتورز

یشتر انگیزه دارد تا از طریق قدرت تصرف به خودش پاداش بدهد تا از ارزش مالکیت و سهام. انتشار ب

گزارش عملکرد سه ماهه خوب برای نگه داشتن حقوق خوب و هواپیمای جت شرکت کافی است. 

اگر او برای افزایش ارزش سهام شرکت، به عنوان پاداش سهام بیشتری بگیرد، ناهمسویی به صورت 

شود. اگر به عنوان پاداش برای عملکرد کوتاه مدت سهام نده و بی سر و صدا وارد ماجرا میخز



ها را کاهش دهد تا این که تر و سودمندتر خواهد بود که هزینهپرداخت شود، برای وی بسیار ساده

ق های بیشتری را برای همه سهامداران در آینده دور خلای طوالنی مدت که ارزشبر روی برنامه

 .گذاری کندکند سرمایهمی

های نوپا یا استارتاپ، در آغاز کار به قدری کوچک هستند که های بزرگ، شرکتبرخالف شرکت

ها ها در استارتاپگذاران معموالً هم مالکیت را در اختیار دارند و هم تصرف را. بسیاری از تعرضبنیان

گذارهای عضو گذاران و سرمایهبین بنیان دهد که در واقع تعرضبین مالکیت و کنترل شرکت رخ می

یابد: یک شوند افزایش میها از هم دور میمندیهای بالقوه وقتی که عالقههیأت مدیره است. تعارض

عضو هیأت مدیره ممکن است بخواهد شرکت را هر چه زودتر سهامی عام کند تا یک پیروزی برای 

دهند خصوصی بمانند تا گذارها ترجیح میبنیان گذارش به دست بیاورد در حالی کهشرکت سرمایه

 .کسب و کارشان را گسترش دهند

تر باشد، ارتباط بین اعضا برای در هیأت مدیره، کمتر بهتر است. هر چقدر که هیأت مدیره کوچک

تر است. با این حال معنای دقیق تأثیرگذاری این است که حصول اجماع و انجام نظارت مؤثر آسان

تواند در زمان وقوع مشکالت در برابر مدیریت بایستد. به همین دلیل یره کوچک مییک هیأت مد

است که باید انتخاب اعضای هیأت مدیره هوشمندانه باشد: هر عضو هیأت مدیره مهم است. حتا یک 

ساز ممکن است باعث بروز رنجش شود و حتا ممکن است آینده شرکت را به خطر عضو مشکل

 .بیاندازد

مدیره سه نفره مطلوب و آرمانی است. تعداد اعضای هیأت مدیره نباید از پنج نفر بیشتر یک هیأت 

باشد، مگر این که شرکت شما سهامی عام باشد. )قوانین دولتی حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره 

ین کند و این تعداد معموالً نه عضو است.( از بد هم بدتر اهای سهامی عام را اجباراً تعیین میشرکت

است که هیأت مدیره شرکت را بزرگ کنید. وقتی که یک ناظر کم تجربه و ناآگاه یک سازمان 

های بزرگی در این سازمان کار ببین چه آدم»کند: بیند فکر میغیرانتفاعی با هیأت امنای زیاد را می

واند نظارت تدر حقیقت، یک هیأت مدیره بزرگ به هیچ وجه نمی« کنند! قطعاً کارشان عالی است.می

خواهید کند. اگر میرا به خوبی اعمال کند و صرفاً پوششی برای مدیر خودکامه شرکت فراهم می

تر کنید ولی اگر هیأت تر و بزرگای بدهید آن را بزرگعنان شرکت را به دست چنین هیأت مدیره

 .خواهید، آن را کوچک نگه داریدای مؤثر میمدیره



 در گود باش یا بیرون گود

ه عنوان یک قانون کلی، همه کسانی که در شرکت مشغول هستند باید تمام وقت درگیر کار باشند. ب

ها و حسابدارها را دانگاهی اوقات باید این قانون را نقض کنید. مثالً معموالً عاقالنه است که حقوق

کت سهام به صورت قراردادی به خدمت بگیرید. با این حال در نظر داشته باشید کسی که در شر

ها فقط به دنبال کند. آنگیرد، اساساً در راستای منافع شرکت حرکت نمیندارد یا حقوق منظم نمی

منافع کوتاه مدت خودشان هستند، نه کمک به خلق ثروت برای شرکت در آینده. به همین دلیل 

لوگیری دهد. حتا از دورکاری هم جاست که استخدام مشاورها و کارمندان پاره وقت جواب نمی

کنند، ناهمسویی به کنید چون وقتی که همکارها تمام وقت، در یک مکان و هر روز با هم کار نمی

آید. اگر تصمیم گرفتید کسی را استخدام کنید، تصمیم دو جواب بیشتر آرامی و خزنده به وجود می

 .است: یا با ما داخل گود باش یا بیرون گود بمان« کن کیسی»ندارد. حق با 

 نقدی پادشاه نیست پاداش

ها کامالً به کار متعهد باشند، باید پاداشی متناسب بگیرند. هر زمان که یک کارآفرین برای این که آدم

خواهد به خودش حقوق پرسم که چقدر میگذاری کنم، میخواهد تا در شرکتش سرمایهاز من می

، عملکرد بهتری دارد و بدهد. هر چقدر که یک شرکت حقوق کمتری به مدیرعاملش پرداخت کند

گذاری در صدها شرکت استارتاپ فهمیدم. ترین الگوهایی است که پس از سرمایهاین یکی از واضح

خطرپذیر جذب تحت هیچ شرایطی مدیر عامل یک استارتاپ که در مراحل آغاز رشد است و سرمایه

که پیش از این در گوگل دالر در سال حقوق بگیرد. مهم نیست  ۱۵۰/۰۰۰کرده است نباید بیشتر از 

گرفته است یا این که خانه گرانی رهن کرده است و شهریه زیادی به مدرسه بیشتر حقوق می

دالر در سال حقوق بگیرد، در معرض  ۳۰۰/۰۰۰پردازد. اگر یک مدیر عامل بیشتر از خصوصی می

کند تا و را تشویق میهای بسیار زیاد امدار است. پرداختگذار به سیاستخطر تبدیل شدن از بنیان

خواهند به مشکالت یورش از وضع موجود و حقوق خودش دفاع کند تا این که از دیگرانی که می

ها را حل کنند، دفاع کند. در عوض یک مدیر با حقوق کم، بر روی افزایش ارزش شرکت برده و آن

 .شودبه عنوان یک کل متمرکز می



« آرون لوی»شود. بدیل به یک معیار برای دیگران میپرداخت حقوق کم به مدیر عامل همچنین ت

همیشه مراقب بود تا حقوقش از همه کارکنان شرکتش کمتر باشد. چهار سال بعد  Box مدیر عامل

را راه انداخت، هنوز در آپارتمانی یک خوابه که دو خیابان با ادارات مرکزی فاصله داشت  Box از این

کرد. همه کارکنان تعهد آشکار او را به مأموریت ت، زندگی میو هیچ مبلمانی به جز یک تشک نداش

کردند. اگر مدیر عامل نخواهد با گرفتن کمترین حقوق در شرکت، دیدند و از آن تقلید میشرکت می

تواند این کار را با گرفتن بیشترین حقوق انجام دهد. به شرط آن که الگوی سایر کارکنان باشد، می

 .کندباشد و با این کار مدیر در واقع سقف حقوق و مزایای شرکت را مشخص میاین حقوق نسبتاً کم 

دهد: وقتی که چک خودتان را پول نقد بسیار جذاب است و به انسان بهترین حق انتخاب را می

آموزد که توانید با آن هر کاری بکنید. با این وجود پاداش نقدی زیاد به کارمندان میگیرید، میمی

که وقت خود را برای ساخت ارزش در آینده صرف کنند، مدعی گرفتن ارزش از شرکت  به جای این

در وضع فعلی باشند. پاداش نقدی اندکی بهتر از حقوق است زیرا دست کم به عملکرد افراد مشروط 

ها و منافع کند تا به قاپیدن ارزشها را تشویق میاست. ولی حتا همین پرداخت تشویقی هم آن

 .شود نه آینده آنفکر کنند. هر نوع پرداخت پول، بیشتر مربوط به وضع حال شرکت میکوتاه مدت 

 هاسهام و دالیل شخصی آدم

توانند چیز بهتری های باال ندارند چون میهای نوپا یا استارتاپ نیازی به پرداخت حقوقشرکت

خت به کارکنان است پیشنهاد بدهند: مالکیت جزئی از خود شرکت. سهام شرکت یکی از اشکال پردا

 .کندای مؤثر به سمت ایجاد ارزش در آینده هدایت میها را به شیوهکه آدم

با این حال، برای این که پرداخت سهام به جای ایجاد تعهد، نزاع و اختالف ایجاد نکند، باید آن را با 

مسؤلیت و هزینه دقت تقسیم کنید. این که به همه سهمی برابر بدهید معموالً خطا است: استعداد، 

کند. بنابراین پرداخت سهم برابر در آغاز کار، مستبدانه و ها با هم فرق میفرصت تک تک آدم

رسد. ناعادالنه به نظر خواهد رسید. از طرف دیگر پرداخت نابرابر سهام هم اساساً ناعادالنه به نظر می

فرمول کاملی هم برای رنجش کارکنان در این روش ممکن است شرکت را نابود کند اما هیچ 

 .جلوگیری از آن وجود ندارد



شود. معموالً کارکنانی که زودتر های بیشتر، حادتر هم میاین مشکل به مرور زمان و با استخدام آدم

کنند ولی ممکن است گیرند چون ریسک بیشتری میشوند سهم بیشتری میبه شرکت ملحق می

تری در موفقیت شرکت ایفا وندند، نقش مؤثر و حیاتیپیبعضی از کارکنانی که بعدها به شرکت می

کار و باسابقه شد دویست برابر رئیس کهنه« بیئی»وارد  ۱۹۹۶کنند. سهام یک منشی که در سال 

ای که در به شرکت ملحق شد ارزش داشت. هنرمند گرافیتی ۱۹۹۹صنعتی خودش که در سال 

میلیون  ۲۰۰صاحب سهامی شد که حاال  را نقاشی کرد،« فیسبوک»دیوارهای دفتر  ۲۰۰۵سال 

العاده با استعداد که در سال ها در حالی است که احتماالً یک مهندس فوقارزد و همه ایندالر می

میلیون  ۲به این شرکت پیوست، ممکن است حداکثر صاحب سهامی شده باشد که ارزش آن  ۲۰۱۰

زمان تقسیم سهام ناممکن است،  دالر است. از آنجایی که رسیدن به یک ترکیب عادالنه در

گذاران باید تمام تالش خود را بکنند تا جزئیات آن مخفی بماند. ارسال یک ایمیل به همه بنیان

ها در آن نوشته شده است مثل کارکنان شرکت که لیست همه کارکنان به همراه میزان سهام آن

 .ای وسط دفتر کار شرکت استانداختن یک بمب هسته

مشاوری را استخدام کردیم « پالپی»ای به گرفتن سهام ندارند. زمانی در ها اصاًل عالقهمخیلی از آد

که قول داد در مذاکرات پرسود مربوط به توسعه کسب و کار به ما کمک کند. البته تنها چیزی که 

ام دالری بود. او دریافت سه ۵۰۰۰او توانست در مذاکره با موفقیت به دست آورد یک حقوق روزانه 

های استارتاپ که به جای حقوق را رد کرد. با وجود این همه داستان درباره سرآشپزهای شرکت

ای به سهام ندارند. سهام مثل پول نقد قابل جابجایی نیست و اند، اغلب مردم عالقهمیلیونر شده

 .ارزدکامالً وابسته به یک شرکت است و اگر آن شرکت موفق نشود، دو پول سیاه هم نمی

ها، توزیع سهام ابزار قدرتمندی است که باید با دقت از آن استفاده کرد. اگر ه خاطر این محدودیتب

دهد مالک بخشی از شرکت باشد، یعنی این که تعهدی کسی که به جای گرفتن پول نقد، ترجیح می

م درازمدت مدت به شرکت دارد و این در آینده باعث باالتر رفتن ارزش شرکت خواهد شد. سها

داشتن همه اعضای شرکت گذاران برای همسو نگهتواند انگیزه خلق کند ولی بهترین ابزار بنیاننمی

 .است

 

 



 گذاریتداوم بنیان

گفته است که کسی که سرگرم زاده شدن نیست، سرگرم مرگ است. اگر حق با او « باب دیلن»

توان لحظه نیست و به نوعی میباشد، حداقل در دنیای شعر و ادبیات، تولد و به دنیا آمدن فقط یک 

دهد: فرصت تنظیم آن را تداوم بخشید. با این حال لحظه تأسیس شرکت واقعًا فقط یک بار رخ می

کند، فقط و فقط همان ابتدای کار ها را در راستای خلق ارزش در آینده همسو میقوانینی که آدم

 .است

ها روند، همان چیزی که ویژگی بارز آنری میها همواره با آغوش باز سراغ نوآوترین شرکتبا ارزش

گذاری که کمتر واضح و آشکار است در ابتدای کارشان بود. این موضوع ما را به معنای دوم بنیان

سازد دهد که چیزهای جدید میشود: یک شرکت فقط تا زمانی به حیات خود ادامه میرهنمون می

گذاری، کارها را درست انجام ود. اگر در زمان بنیانشمیرد که خالقیت در آن متوقف میو زمانی می

توانید آینده آن را به سمت توانید چیزی بیشتر از یک شرکت با ارزش بیافرینید: میبدهید، می

آفریدن چیزهای جدید هدایت کنید تا این که بنشینید و به یک موفقیت به ارث رسیده از گذشته 

 .ا جاودانه کنیدتوانید بنیان آن رنگاه کنید. حتا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ساز و کار مافیا۱۰فصل 

کنیم: فرهنگ یک شرکت آرمانی شبیه چیست؟ کارکنان باید عاشق با یک آزمایش فکری شروع می

های معمول کاری برایشان ها باید آن قدر از حضور در شرکت لذت ببرند که ساعتکار خود باشند. آن

ها در کند. فضای کاری باید باز باشد نه این که آدماهمیت باشد و هیچ کس به ساعت خود نگاه نبی

های کوچک محصور باشند و کارکنان باید احساس کنند که در خانه خودشان هستند: اتاقک

ها باشد. ماساژ رایگان، های پروندههای راحتی و میزهای پینگ پونگ باید بیشتر از قفسهصندلی

کنند. حضور های یوگا محیط را دلنشین میسکنند و حتا کالسرآشپزهایی که سوشی درست می

یمن های کارکنان برای شرکت خوشحیوانات خانگی هم باید آزاد باشد: شاید پا قدم سگ و گربه

 .باشد

ها آن« ولیسیلیکون»اشکال این تصویر چیست؟ این تصویر شامل بعضی چیزهای بی معنی است که 

ایی نیستند و بدون زیر بنا، هیچ چیز به درستی کار ها زیربنرا معروف کرده است ولی هیچکدام آن

منابع »نخواهد کرد. با استخدام یک طراح داخلی برای طراحی زیبای دفتر، یا استخدام یک مشاور 

ها، یا استخدام یک متخصص برندسازی برای اصالح شعارها، هیچ هدف برای اصالح سیاست« انسانی

ها فرهنگ چیزی جدا از خود شرکت نیست: شرکت« فرهنگ شرکت»معناداری محقق نخواهد شد. 

هایی است. یک شرکت نوپا یا استارتاپ، گروهی از آدم« فرهنگ»ندارند ولی هر شرکتی خود یک 

 .است که یک هدف دارند و نمود درونی آن، فرهنگ خوب است

 گراییایفراسوی حرفه

معروف شد چون بسیاری از  «پالمافیای پی»ولی به اولین تیمی که من ساختم در سیلسکون

های گذاریانداختند یا سرمایههای موفق راههمکاران سابق من به کمک یکدیگر شتافتند و شرکت

فروختیم. « بیئی»میلیارد دالر به  ۱/۵را به مبلغ « پالپی» ۲۰۰۲موفقی انجام دادند. ما در سال 

« تسال موتورز»گذار و شریک بنیان گذاری کردرا بنیان« اسپیس ایکس« »ایالن ماسک»بعد از آن 

« جاوید کریم»و « چد هارلی»، «استیو چن»شد. « لینکدین»گذار شریک بنیان« رید هافمن»شد. 

را بنیان « یلپ« »راسل سیمونز»و « جرمی استاپلمن»گذاری کردند. را بنیان« یوتیوب»به کمک هم 

«. پاالنتیر»گذار د من شریک بنیانشد و خو« یمر»گذار شریک بنیان« دیوید ساکس»گذاشتند. 



« پالپی»امروزه هر کدام از این هفت شرکت باالی یک میلیارد دالر ارزش دارند. امکانات رفاهی 

کرد؛ چه به صورت کرد ولی تیم ما بسیار عالی کار میها را به خود جلب نمیهیچگاه توجه رسانه

 .مرزهای شرکت فراتر رفتانفرادی و چه تیمی: فرهنگ آن چنان قوی بود که از 

ها ساخته ها و سوابق افراد و بعد استخدام با استعدادترین آدممافیای ما به سادگی و با خواندن رزومه

دفتر حقوقی »آمد را پیش از این و زمانی که در نشد. من مخلوطی که از این دیدگاه به دست می

کردم کسب و کار پرسودی ها کار میبا آن هایی که مندانکردم دیده بودم. حقوقکار می« نیویورک

ها به طرز عجیبی ضعیف های جذابی بودند. اما رابطه بین آنها به تنهایی آدمداشتند و هر کدام آن

ها در بیرون از شرکت با هم در ها همه روز با هم بودند ولی فقط تعداد کمی از آنو سست بود. آن

ها فکر های آن نیست؟ خیلیای میان آدمکرد که هیچ عالقه ارتباط بودند. چرا باید با گروهی کار

کنند برای به دست آوردن پول این ایثار و از حودگذشتگی الزم است. با این حال یک محیط کار می

روند، زنند و میزنند و بعد از کار هم کارت میآیند و کارت میها فقط میای که آدمبا ظاهری حرفه

ترین دارایی جایی که زمان با ارزشتوان گفت کاماًل غیر عقالنی است. از آنفاجعه است و حتا می

هایی که هیچ رویایی از آینده و در کنار هم کار کردن ندارند، و هدر شما است، کار کردن با آدم

های پایدار و طوالنی مدت در کار دادن این دارایی ارزشمند، خیلی عجیب است. اگر نتوانید به رابطه

اید، حتا اگر فقط از گذاری نکردهشود که زمان خود را به درستی سرمایهوار باشید، معلوم میامید

 .جنبه مالی به ماجرا نگاه کنید

کردم فکر می«. بده بستان»شرکتی صمیمی باشد نه شرکتی « پالپی»خواستم که از همان ابتدا، می

« پالپی»هایی که بعد از در کار و حتا در شغل کند و هم بهترتر هم ما را شادتر میهای قویکه رابطه

ها هایی را استخدام کنیم که از کار کردن با آنتر. بنابراین تصمیم گرفتیم آدمخواهیم داشت، موفق

تر از استعداد، این بود بودند ولی مهمها باید با استعداد هم میها لذت ببریم. قطعاً آنو در کنار آن

 .از اینجا شروع شد« پالپی»هیجان زده شوند. مافیای  که از کار کردن با ما

 

 

 



 کنندگاناستخدام تبانی

های بنیادی در هر شرکتی است. هرگز نباید این کار را به دیگران واگذار استخدام یکی از چالش

های کاغذی خواهید که بعد از استخدام با هم خوب کار کنند، نه این که رزومههایی میکرد. آدم

های باال بشوند. ته باشند. چهار پنج نفر اول ممکن است شیفته سهام عالی یا مسئولیتخوبی داش

امین نفر باید به دهید: چرا بیستتر، پاسخی که به این پرسش میاما از این پیشنهادهای عالی مهم

 شرکت شما ملحق شود؟

های زیادی دارند. باید ابها حق انتخهای با استعداد نیازی به کار کردن برای شما ندارند؛ آنآدم

امین مهندس تر از پرسش قبلی را از خودتان بپرسید: چرا یک نفر باید به عنوان بیستای دقیقنسخه

تواند در گوگل کار کند تا هم حقوق بیشتری بگیرد و هم اعتبار به شما ملحق شود وقتی کی می

 باالتری کسب کند؟

تو « »سهام پرداختی اینجا از جاهای دیگر ارزشمندتر است.» های بد است:هایی از جوابها نمونهاین

ترین مسائل توانی به حل بزرگاینجا می« »های روی زمین کار خواهی کرد.ترین آدماینجا با باهوش

ترین مشکالت بشری های باهوش و حل بزرگاشکال ارزشمندی سهام و آدم« بشری کمک کنی.

ها به شما کمکی کنند. پس این پاسخادعاها را مطرح میها همین چیست؟ هیچ، ولی همه شرکت

کند تا به جای کار کردن های اقناع کلی و شبیه هم هیچ کس را مجاب نمینخواهد کرد. این روش

 .ها، برای شما کار کنندبرای دیگر شرکت

ن ها را در ایهای خوب به این پرسش، برای هر شرکتی مختص به خودش است، بنابراین آنپاسخ

هایی درباره گیرند: پاسخهای خوب در دو دسته کلی قرار میکتاب پیدا نخواهید کرد. ولی پاسخ

خواهید به سمت خود توانید کارمندی را که میهای مرتبط با تیم شما. میمأموریت شما و پاسخ

ار، از گفتن ای بیان کنید. برای این کجذب کنید، اگر بتوانید مأموریت خود را به طرز متفاعد کننده

های کلی درباره اهمیت آن اجتناب کنید و فقط بگویید که چرا مشغول کاری بسیار با اهمیت عبارت

هستید که هیچ کس دیگر سراغ آن نرفته است. فقط با این کار است اهمیت این کار یکتا و منحصر 

دید به جای دالر ، فقط اگر ایده جایگزین کردن یک پول دیجیتال ج«پالپی»شود. در به فرد می



کردیم و در غیر این صورت تشخیص ما این کرد، ما با شما صحبت میآمریکا شما را هیجان زده می

 .بود که برای این کار مناسب نیستید

با این حال، حتا داشتن یک مأمورین عالی هم کافی نیست. داوطلبی که بیشترین احتمال برای 

ها کار خواهم با آنهایی هستند که من میها همان آدما اینآی»استخدام را دارد نگران این است که 

باید بتوانید توضیح بدهید که چرا شرکت شما برای این فرد بهترین و تنها گزینه است. اگر « کنم؟

 .نتوانید این کار را بکنید، احتماالً این فرد گزینه مناسبی برای شما نیست

شویی مجانی و نشوید. کسی که به دنبال خشک« رفاهیخدمات »ها، وارد نزاع تر از همه اینمهم

مهد کودک حیوانات، نظرش در نوسان باشد، قطعاً انتخاب بدی برای اضافه شدن به تیم است. فقط 

تواند: ها مثل بیمه درمانی را فراهم کنید و بعد به آن قولی را بدهید که هیچ کس دیگر نمیحداقل

آید و حل کردن یک مشکل ز او از عهده انجامش برنمیفرصت انجام دادن کاری که هیچ کس ج

توانید مثل گوگل هایی عالی. در خدمات رفاهی و پاداش و مزایا هرگز نمیمنحصر به فرد در کنار آدم

توانید های خوبی درباره مأموریت و تیم خود داشته باشید میعمل کنید، اما اگر پاسخ ۲۰۱۴سال 

 .باشید ۱۹۹۹مثل گوگل سال 

 ولیپوست سیلیکون زیر

 .های شرکت باید در عین مشابهت، با هم فرق داشته باشنداز نگاه یک ناظر بیرونی، همه آدم

پوشند یا کت و شلوارهای های شرق آمریکا، که همگی بسته به کارشان یا شلوار جین میبرخالف آدم

ای این است وند. تصور کلیشهرشرت سر کار میبا تی« پالوآلتو»و « مانتین ویو»های راه راه، جوان

ها شرتدهند، اما اگر با دقت به آن تیپوشند اهمیت نمیکارکنان حوزه فناوری به لباسی که می

کند حک ها در آنجا کار میها لوگوی شرکتی که صاحب آنبینید که روی همه آننگاه کنید می

عاً کارکنان یک استارتاپ را از دهند. چیزی که سریشده است و کارکنان به شدت به آن اهمیت می

هایی است که نشان شرکت بر رویش چاپ شده است و او را شرتکند همین تیدیگران متمایز می

دهد: همه های هم شکل اصلی ساده ولی اساسی را نشان میکند. این لباسشبیه بقیه همکارانش می

های هم فکر که عمیقًا ای از آدمقبیلههای شرکت باید در عین مشابهت، با هم فرق داشته باشند؛ آدم

 .اندخود را وقف مأموریت شرکت کرده



ها باید تا جایی که ممکن گوید که استارتاپمی« مکس لوچین»، «پالپی»گذار من در شریک بنیان

ای انتخاب کنند که از لحاظ شخصی به هم شبیه باشند. است اولین کارکنان خود را به گونه

ها باید سریع و کارآمد کار کنند تا زنده بمانند بعی محدود وتیمی کوچک دارند. آنها منااستارتاپ

تر خواهد بود. تیم اولیه و اگر همه کارکنان درک مشترکی از دنیا داشته باشند، این کار بسیار ساده

هایی همسان بودیم. همه ما عاشق «نرد»کردند چون همه ما با هم بسیار خوب کار می« پالپی»

خواندند و همه ما فیلم را می «Cryptonomicon» های علمی بودیم: همه باید کتابستاندا

دادیم. و از همه ی کمونیست ترجیح می«پیشتازان فضا»دار را به سریال سرمایه« جنگ ستارگان»

ها تر این که همه ما غرق در ساخت یک واحد پولی دیجیتال بودیم که به جای این که دولتمهم

مدیریت کنند، افراد آن را مدیریت کنند. برای این که شرکت بتواند کار کند، مهم نبود که آن را 

ها چه شکلی بودند یا اهل کدام کشور بودند، اما الزم بود که هر عضو جدید به اندازه بقیه در کار آدم

 .غرق باشد

 یک کار انجام بده

 .به شدت با دیگران متمایز باشد از نگاه ناظر درونی، هر فرد در شرکت باید با کار خودش

سازی کنید، باید با آن به شکل یک مسأله ساده بهینهها را تقسیم میوقتی در یک استارتاپ مسئولیت

ای این کار را به درستی بین وظایف و استعدادهای افراد برخورد کنید. اما حتا اگر بتوانید به هر شیوه

به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. بخشی از آن به خاطر  حلی که به دست آیدانجام بدهید، هر راه

تواند در طوالنی کنند، بنابراین نقش یک فرد نمیها خیلی سریع حرکت میاین است که استارتاپ

ای مدت ثابت بماند. اما یک دلیل دیگر این است که کار تقسیم وظایف فقط این نیست که رابطه

 .قسیم وظایف باید رابطه بین کارکنان را هم در نظر بگیردبین کارکنان و وظایف ایجاد کند؛ ت

دریافتم این بود که هر فرد در شرکت را مسئول انجام « پالپی»بهترین چیزی که به عنوان مدیر 

دانستند که من هر کارمند، کامالً منحصر به فرد بود و همه می« یک کار»فقط یک کار بکنم. این 

ارزیابی خواهم کرد. من این کار را برای تسهیل کار مدیریت کارکنان « ریک کا»ها را فقط با همان آن

ها را کاهش داد. تر شدم: تعریف دقیق وظایف، اختالفآغاز کردم اما بعدها متوجه یک نتیجه عمیق

افتد که همکاران برای گرفتن یک مسئولیت های داخلی یک شرکت موقعی اتفاق میبسیاری از نزاع



ها در ابن باره در معرض مخاطرات جدی هستند، چون کنند. استارتاپبت میمشابه با هم رقا

ها در ابتدای کار بسیار سیال است. حذف این رقابت، ایجاد رابطه طوالنی طوالنی های شغلی آننقش

ای است. فراتر از آن، صلح و ای که ورای مسائل حرفهکند. رابطهتر میمدت بین کارکنان را آسان

خورد، دهد. وقتی یک استارتاپ شکست میها قدرت بقا مینی چیزی است که به استارتاپآرامش درو

بوم رقابتی آن را به زانو در آورده است. اما هر شرکتی کنیم که رقبای خشن و زیستاغلب تصور می

کند. نزاع پذیر میهای جناجی آن را در برابر مخاطرات بیرونی آسیببوم است و ستیزهیک زیست

باشد « پهلوسینه»های سیستم ایمنی بدن است: علت ظاهری مرگ ممکن است اخلی مثل بیمارید

 .ماندها پنهان میولی علت اصلی که ضعف سیستم ایمنی است، از نگاه

 ها و مشاوراندرباره فرقه

کنند. هایی که فشار کاری باال است، کارکنان فقط با همکاران خود نشست و برخاست میدر شرکت

ها حس قوی تعلق داشتن را تجربه شوند. در عوض، آنها از خانواده و دنیای بیرون جدا مینآ

های معمولی از ای دسترسی داشته باشند که آدممحرمانه« حقایق»کنند و ممکن است به می

ها. کنیم: فرقههایی از یک اصطالح استفاده میاند. ما برای چنین شرکتها منع شدهدسترسی به آن

رسد. بخشی وار به نظر میکنند، ار بیرون دیوانهها خود را کامالً وقف کاری میفرهنگی که در آن آدم

و « جیم جونز»کشی روی آوردند: های بدنام به آدماز آن به خاطر این است که بسیاری از فرقه

 .سرانجام خوبی نداشتند« چارلز منسون»

اشتیاق یک نفر به دی بگیرند. آیا طرز برخورد سرد و بیاما کارآفرینان باید فرهنگ وقف کامل را ج

ای تنها راه عقالنی است؟ نقطه کامالً مقابل کار، عالمت سالمت روحی است؟ آیا گرایش کاماًل حرفه

ها نه تنها هیچ رسالت هستند: این شرکت «Accenture» ای مانندهای مشاورهیک فرقه، شرکت

روند چون ا مشاوران آن هم مدام از این شرکت به آن شرکت میو مأموریتی برای خود ندارند، حت

 .ها وجود نداردها و شرکتهیچ ارتباط طوالنی مدتی بین آن

 :توان در یک طیف خطی ترسیم کردها را میفرهنگ شرکت



 

ترین تفاوت گری کمتر دانست. بزرگتوان نوعی فرقه با تعصب و افراطیها را میبهترین استارتاپ

ها بر روی موضوعی مهم دیدگاه متعصبانه و غلط دارند ها این است که فرقهها و فرقهاستارتاپبین 

ها بر روی موضوعی که در بیرون از شرکت نادیده گرفته شده است ولی در یک استارتاپ موفق، آدم

شما  ای نخواهید آموخت و اگر شرکتهای مشاورهتعصب درست دارند. این راز و رمزها را از شرکت

شود نباید نگران بشوید. بهتر است که شما را یک ای دیده نمیطبق عرف رایچ یک شرکت حرفه

 .فرقه یا مافیا بدانند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : آیا اگر چیزی بسازید کسی به سراغش خواهد آمد؟۱۱فصل 

« سیلیکون ولی»گیرند. همه جا هست، اغلب مردم اهمیت آن را دست کم می« فروش»اگر چه 

سواران بین راهنمای مفت»ها، گیرد. حتا کتاب کالسیک گیکان آن را دست کم میبیشتر از دیگر

الوقوع داند. وقتی یک فاجعه قریبها میگذاری زمین را پاسخی در برابر فروشنده، پایه«کهکشانی

ها سیاره اصلی خود را خیلی فوری ترک کنند، کل جمعیت سوار سه کشتی شود که انسانباعث می

شوند؛ می A های بزرگ سوار کشتیوند. دانشمندان و متفکران، رهبران و آدمشعظیم می

روند. می C کنند و کارگران و استادکارها به کشتیرا تصاحب می B هاو مشاورها کشتیفروشنده

ها شوند. ولی فروشندهافتد و سرنشینان آن سرخوشانه به شادی مشغول میاول راه می B کشتی

های کردند که آدمهمیشه فکر می C و A هایهای کشتیاند: آدمم نیرنگ افتادهدانستند در دانمی

ها خالص شوند و به این ای چیدند تا از شر آنخاصیتی هستند، پس توطئههای بیآدم B کشتی

 .بود که بر روی زمین فرود آمد B ترتیب فقط کشتی

العاده مهم است. ما ی در دنیای ما فوقها موضوع مهمی نباشد ولتوزیع ممکن است در دنیای افسانه

همیشه توزیع را که عبارتی کلی برای همه کارهای مورد نیاز برای فروش یک محصول است، دست 

 C و A هایگیریم چون ما هم تحت تأثیر همان دیدگاهی هستیم که سرنشینان کشتیکم می

آورند و توزیع یک محصول خوب با می های واسطه، ظاهراً راه را بندها و سایر آدمداشتند: فروشنده

افتد. در سیلیکون ولی که مهندسان روی ساختن محصوالت خوب تعصب یک ورد جادویی اتفاق می

بینیم، طرفداران زیادی می« مزرعه رؤیاها»ای که در فیلم ها، غرور و خودبینیدارند و نه فروش آن

ها به سراغ شما نخواهند آمد. شما باید ریاید، مشتدارد. اما فقط به این دلیل که چیزی ساخته

تر شود بسیار سختاید بفروشید و این کار از چیزی که در نگاه اول دیده میچیزی را که ساخته

 .است

 هانردها در برابر فروشنده

هزار نفر را به کار  ۶۰۰میلیارد دالر دارد و  ۱۵۰ای بالغ بر صنعت تبلیغات در آمریکا درآمد ساالنه

تر از صنعت تبلیغات میلیارد دالر و خیلی بزرگ ۴۵۰ل کرده است. درآمد ساالنه صنعت فروش مشغو

کنند، مدیران با میلیون نفر در آمریکا در بخش فروش کار می ۳/۲شود است. وقتی که گفته می



 دانند اما مهندسان ممکن است از سر بهت و حیرت آهی بکشندای این مقدار را کم میتجربه و حرفه

 کنند؟و بپرسند: این همه فروشنده واقعاً چه کار مفیدی می

ها را کارهایی سطحی نردها در سیلیکون ولی اعتقادی به تبلیغات، بازاریابی و فروش ندارند چون این

دانند. اما تبلیغات مهم است چون در عمل جواب داده است، هم بر روی نردها و هم معنی میو بی

های شما متأثر از تبلیغات فکر کنید که شما استثناء هستید و انتخاببر روی شما. ممکن است 

گذارد. مقاومت در برابر فشارهای آشکار فروش ها تأثیر مینیست و تبلیغات فقط بر روی سایر آدم

دهد که برایمان جذاب ساده است، و این مقاومت حس اعتماد کاذبی از استقالل فکری به ما می

ای این نیست که شما را مجبور کند در همان لحظه یک محصول را بخرید. است. اما تبلیغات بر

تبلیغات برای این است که تأثیری نامحصوس در شما بگذارد که در آینده شما را به سمت خرید 

 .کند. کسی که منکر تأثیر تبلیغات بر خودش باشد، دوبار فریب خورده استیک محصول هدایت می

آفرینی نویسی ارزشها با ماهر شدن در موضوعات فنی مثل برنامهرند. آننردها به شفافیت عادت دا

توان کار یکی خورد. میکند یا شکست میحلی یا کار میهای مهندسی، هر راهکنند. در حوزهمی

دیگر را به آسانی ارزیابی کرد چون ظاهر کار آنچنان مهم نیست. فروش برعکس است: یک کارزار 

ظاهر چیزی بدون این که واقعیت پشت آن تغییر کند. از منظر مهندسان این  هماهنگ برای تغییر

دانند که کارشان ها میاهمیت است. آنکار اگر فریبکارانه تلقی نشود، حداقل کاری مبتذل و بی

کنند یا به ها بگو بخند میها پشت تلفن با مشتریبینند که فروشندهسخت است، بنابراین وقتی می

شود. مردم حتا ای انجام نمیشان این است که هیچ کار واقعیروند، تلقیهار دو ساعته میقرارهای نا

کنند شود، در سختی کارهای علمی و مهندسی اغراق میاگر قبول داشته باشند که کاری انجام می

 ها واضح و آشکار است. چیزی که نرد از آن غافل است این است که سادهها در این حوزهچون چالش

 .نشان دادن فروش، کاری بسیار سخت است

 فروش کاری پنهانی است

ها ترغیب کردن است نه صداقت. به همین دلیل است که کلمه ها بازیگرند: اولویت آنهمه فروشنده

ای از این دیدگاه تیره و تار نگاه مردم به آمیز به نظر برسد. نمونهممکن است توهین« فروشنده»

های ناشی واکنش های دست دوم و کارکرده است. اما ما فقط به فروشندهکنندگان خودرومعامله



های فروش طیفی وسیع هستند: از تازه کار گرفته تا های بد. مهارتدهیم، فروشندهمنفی نشان می

ها را «استاد اعظم»دارند. اگر شما « استاد اعظم»ها مقام ماهر و استاد. حتا بعضی از فروشنده

اید، بلکه بیشتر به خاطر این ها برخورد نکردهاطر این نیست که تا به حال با آنشناسید، به خنمی

های خود را ترغیب کرد ، دوستان و همسایه«تام سایر»ها از نظرها پنهان است. است که مهارت آن

کرد که آمیزی کنند، حرکتی واقعاً ماهرانه. اما اگر کاری میهای دور خانه را برایش رنگتا پرچین

شد در ها شده است، به او پول بدهند، واقعًا کاری میهمسایگان به خاطر این افتخار که نصیب آن

دیگر چیز جدیدی به دنیای فروش  ۱۸۷۶حد عملکرد یک استاد اعظم. بعد از چاپ این کتاب در 

 .اضافه نشده است

که تقریبًا همه مثل بازیگری، بهترین فروشندگی وقتی است که پنهان باشد. به این دلیل است 

ای دارند کسانی که کارشان با توزیع در ارتباط است، یعنی فروش، بازاریابی یا تبلیغات، عنوان شغلی

« مدیر مشتریان»که در ظاهر هیچ ارتباطی با کارشان ندارد. کسانی را که در کار تبلیغات هستند 

« توسعه کسب و کار»خود را ها در ارتباط هستند عنوان کاری هایی که با مشترینامند. آنمی

نامند و می« گذاریبانکدار سرمایه»ها هستند نامند. کسانی را که در کار فروش و ادغام شرکتمی

شوند. علت اصلی این بازتعریف عناوین نامیده می« سیاستمدار»فروشند کسانی که خودشان را می

ای در حال فروختن چیزی یاوریم که عدهکاری این است که هیچ کدام ما دوست نداریم دائماً به یاد ب

 .به ما هستند

ها تمایز ایجاد « کارتازه»ها و « فوق ستاره»عنوان شغلی هر چیز که باشد، توانایی فروش بین 

اش، کار خود های فنیفردی که تازه استخدام شده است، به خاطر مهارت« استریتوال»کند. در می

تبدیل شود. یک « گرمعامله»د، اما هدف این است که این فرد به کنآغاز می« تحلیلگر»را با عنوان 

هایی رهبری «پولساز»های حقوقی توسط بالد اما شرکتای خود میحقوقدان به عنوان حرفه

کنند. حتا استادان دانشگاه که به خاطر شوند که مشتریان بزرگ را به شرکت معرفی میمی

ها های آناعتبار باالیی هستند، به افرادی که در رشتهدستاوردهای علمی و دانشگاهی خود صاحب 

های زبان انگلیسی یا تاریخ را های دانشگاهی درباره رشتهکنند. ایدهشوند، حسودی میمعروف می

توان فقط به خاطر شایستگی فکری به دیگران فروخت. کارهایی که در فیزیک بنیادی یا در نمی

توانند دیگران را م است، همگی نتیجه کار کسانی است میتحقیقات درمان سرطان در حال انجا

ای که حتا فعاالن دنیای تجارت هم اهمیت فروش را انجام دادن این کارها ترغیب کنند. دلیل اصلی



مندی شود، تالش نطاماداره می« فروش»گیرند، آن هم در دنیایی که تماماً توسط دست کم می

 .طحی و در هر موضوعی مخفی و پنهان کندکند آن را در هر ساست که سعی می

اما « خودش بفروشد.»هدف غایی همه مهندسان این است که محصولی آن چنان عالی بسازند که 

گوید: یا دچار توهم االن اگر کسی درباره محصولی واقعی چنین ادعایی را مطرح کند، قطعاً دروغ می

فروشد )بنابراین خودش ادعای چیزی را می گوید( یا این که داردشده است )و به خودش دروغ می

ای است که کند(. قطب مخالف این دیدگاه در دنیای تجارت، عبارتی کلیشهخودش را نقض می

وابستگی »ها این موضوع را به اقتصاددان« شود.بهترین محصول همیشه برنده نمی»دهد: هشدار می

تواند تعیین تقل از کیفیت عینی، میهای تاریخی خاص و مسدهند: وضعیتنسبت می« به مسیر

تواند اقبال عمومی گسترده را به دست آورد. با این که موضوع درست است کند که چه محصولی می

کلیدی کنیم و صفحهولی هرگز به این معنی نیست که سیستم عاملی که امروزه از آن استفاده می

ده است. بهتر است به توزیع به عنوان یک کنیم فقط با بخت و اقبال به ما رسیکه با آن تایپ می

اید ولی راهی مؤثر برای فروش ضرورت در طراحی محصول نگاه کرد. اگر چیز جدیدی اختراع کرده

اید، اصالً مهم نیست که چقدر محصولتان عالی است، در هر کسب و کارتان فاجعه آن ابداع نکرده

 .خواهد بود

 چطور یک محصول را بفروشیم

ای با تواند منجر به انحصار شود، حتا اگر محصول تفاوت عمدهلعاده و توزیع، خود میافروش فوق

سایر محصوالت نداشته باشد. عکس این موضوع درست نیست. مهم نیست که محصول شما چقدر 

قوی است. حتا اگر محصول شما همین حاال هم امکان این را داشته باشد که در الگوی رفتاری 

و همه بالفاصله پس از امتحان کردن، از آن خوششان بیاید، باز هم باید با یک  موجود قرار بگیرد

 .برنامه توزیع قوی پشت محصول باشد

کند. میانگین سود خالصی که از هر مشتری در های توزیع مؤثر را تعریف میدو معیار، محدودیت

ز مقداری که به طور که باید ا (CLV ارزش دائمی مشتری یا) آیدطول زمان رابطه به دست می

شود، بیشتر هزینه می (CAC هزینه جلب مشتری یا) میانگین برای به دست آوردن مشتری جدید

باشد. به طور معمول، هر چقدر که قیمت محصول بیشتر باشد، برای فروش آن باید بیشتر هزینه 



طیف به شکل زیر  توان روی یکهای توزیع را میکنید و عاقالنه است که این کار را بکنید. روش

 :نمایش داد

 

 های پیچیدهفروش

ای ترین جزئیات هر معاملههای فروش شما میلیون دالری و بیشتر است، کوچکاگر متوسط رقم

ها طول بکشد. ممکن است هر نیاز به توجه کامل شخصی دارد. ممکن است توسعه رابطه صحیح ماه

تمام معامله و فروش، باید محصول را نصب کنید یکی دو سال فقط یک فروش داشته باشید. بعد از ا

های پیچیده، تنها های طوالنی از آن پشتیبانی کنید. کار بسیار سختی است اما این فروشو مدت

 .راه فروش برخی محصوالت با ارزش است

اندازی پر سر و صدای نشان داد که این کار شدنی است. چند سال بعد راه «SpaceX» شرکت

توانست ناسا را ترغیب کند تا یک قرارداد میلیارد دالری را برای جایگزینی « ن ماسکایال»شرکت، 

، امضا «اسپیس ایکس»شاتل فضایی از رده خارج خود با کشتی فضایی تازه طراحی شده شرکت 

های بزرگی، سیاست هم به اندازه نبوغ فنی مهم است و انجام چنین معامالتی کند. در چنین معامله

ها در کالیفرنیا هستند. کارمند دارد که اغلب آن ۳۰۰۰ه نیست. اسپیس ایکس بیش از اصالً ساد

ایالت پخش  ۵۰نفر را در استخدام خود دارد که در همه  ۵۰۰/۰۰۰صنایع هوافضای آمریکا بیش از 

های گذاریخواهند ایالت خودشان را از سرمایههای کنگره نمیاند. اصالً عجیب نیست که نمایندهشده

ای فقط چند تا در سال دولت فدرال محروم کنند. اما از آن جایی که مشابه چنین معامالت پیچیده

های تواند بیشتر وقت خود را به آدمافتد، یک استاد اعظم فروش مانند ایالن ماسک میاتفاق می



و نتیجه  ها غلبه کندها تمرکز کند و حتا بر رخوت سیاسی آنتأثیرگذار اختصاص دهد و بر روی آن

 .مطلوب خود را به دست آورد

، «پاالنتیر»ای نداشته باشید. دهد که هیچ فروشندههای پیچیده وقتی بهترین نتیجه را میفروش

« آلکس کارپ»ها که من به اشتراک با همکالسی دوران دانشکده حقوق، شرکت تحلیل داده

استخدام نکرده است. در عوض،  گذاری کردم، هیچ کس را به عنوان فروشنده محصوالت خودپایه

ها و روز از هر ماه را در حال مسافرت و مالقات مشتری ۲۵آلکس که مدیر عامل پاالنتیر است، 

میلیون دالر است. در چنین  ۱۰۰میلیون تا  ۱های بالقوه است. رقم معامالت ما در محدوده مشتری

کنند نه جانشین مدیر عامل در خواهند مستقیم با مدیر عامل صحبت هایی خریداران میقیمت

 .بخش فروش

ای کنند، اگر بتوانند یک دهه هر سال رشد ساالنهکسب و کارهایی که با مدل فروش پیچیده کار می

درصد داشته باشند موفق خواهند شد. برای هر کارآفرینی که رؤیای رشد ویروسی  ۱۰۰تا  ۵۰بین 

ها رسد. ممکن است انتظار داشته باشید که مشتریپروراند، این رشد خیلی کند به نظر میدر سر می

شوند، درآمد شما ده برابر شود اما این اتفاق تقریباً هیچ العاده مطلع میتا از وجود محصولی فوق

شود: یک مشتری های کوچک آغاز میدهد. یک راهبرد خوب فروش سازمانی از اندازهوقت رخ نمی

ای در افتد معاملهمشتری شما باشد اما به ندرت اتفاق میترین تازه ممکن است بپذیرد که بزرگ

های قبلی با شما انجام دهد. بعد از این که توانستید چند مشتری شاخص تر از فروشابعادی بزرگ

مند توانید راه طوالنی و روشکنند فراهم آورید، میرا که با موفقیت از محصول شما استفاده می

 .تر را آغاز کنیدیورش به سمت معامالت بزرگ

 فروش شخصی

دالر  ۱۰۰/۰۰۰تا  ۱۰/۰۰۰ها پیچیده نیستند: متوسط رقم معامالت در محدوده بین بیشتر فروش

هستند و معموالً مدیر عامل الزم نیست همه کار فروش را خودش به تنهایی انجام دهد. چالش اصلی 

ه فرایندی دست یابیم که این نیست که چطور یک فروش خاص انجام شود، این است که چطور ب

 .یک تیم فروش با تعداد نیروهای متوسط، بتواند محصول را به دست مخاطبان وسیع برساند



های خود را به صورت امن و راه خوبی برای شرکت داشت که بتوانند داده «Box» ۲۰۰۸در سال 

یزی نیاز دارند. دانستند که به چنین چذخیره کنند. اما مردم نمی« ابر»با دسترسی مناسب در 

استخدام  Box به عنوان سومین فروشنده« بلیک»پردازش ابری هنوز جا نیفتاده بود. در آن تابستان 

کار را با گروه کوچکی از  Box شده بود تا کمک کند این وضع را تغییر دهند. مسئوالن فروش

رقراری ارتباط با تک کاربران آغاز کردند که مشکل حاد همرسانی فایل داشتند و شروع کردند به ب

را به  Box بلیک یک حساب کاربری کوچک ۲۰۰۹های مشتری. در سال تک افراد در شرکت

ها با هم، نیاز به کلینیک خواب استنفورد فروخت، جایی پژوهشگرانش برای تبادل نتایج آزمایش

نشگاه را به با برند دا Box راهی آسان و امن داشتند. حاال دانشگاه استنفورد یک حساب کاربری

استفاده  Box دهد و بیمارستان استنفورد هم کامالً ازهمه دانشجویان و اعضای هیئت علمی می

کردند که یک محصول بزرگ و سازمانی را به رئیس دانشگاه ها در شروع کار سعی میکند. اگر آنمی

رفتند، یچیده میتوانست چیزی را بفروشد. اگر به سراغ روش فروش پهیچ وقت نمی Boxبفروشند، 

یک استارتاپ شکست خورده و فراموش شده بود، اما حاال با روش فروش شخصی به  Box امروز

 .یک کسب و کار چند میلیارد دالری تبدیل شده است

هایی است که ما در یکی از شرکت «ZocDoc» .ها خود محصول یک جور توزیع استبعضی وقت

کند تا به ایم و شرکتی است که به مردم کمک میی کردهگذاربر روی آن سرمایه« فاندرز فاند»

گیرد تا نام صورت آنالین از دکتر وقت مالقات بگیرند. این شرکت از دکترها ماهی چند صد دالر می

های قراردادهای این شرکت حدود هزار دالر است و با ها را در شبکه خود وارد کند. متوسط رقمآن

ها یک تیم مخصوی داخل تعداد زیادی فروشنده دارد، به قدری که آننیاز به  ZocDoc هااین رقم

ها فقط و فقط استخدام بیشتر فروشنده است. نکته این جا است که فروش شرکت دارند که کار آن

ها باعث شود. اضافه کردن دکترها به شبکه توسط فروشندهشخصی به دکترها باعث درآمد نمی

شود )و هر چقدر تعداد این کاربران زیادتر ها ارزشمندتر میندهشود محصول برای استفاده کنمی

میلیون نفر در ماه از  ۵شود(. در حال حاضر بیش از شود، جذابیت کار برای دکترها هم بیشتر می

کنند و اگر این شرکت بتواند شبکه خودش را توسعه بدهد و پزشکان این سرویس استفاده می

 .بدیل به ابزاری بنیادی برای صنایع سالمت آمریکا خواهد شدبیشتری را وارد شبکه بکند، ت

 برهوت توزیع



بین فروش شخصی )که آشکارا نیاز به فروشنده دارد( و تبلیغات سنتی )که نیازی به فروشنده ندارد( 

های کوچک اید که به صاحبان فروشگاهافزاری ساختهیک برهوت خالی وجود دارد. فرض کنید نرم

های رسیده را مدیریت کنند. ممکن است موجودی انبار را کنترل کنند و سفارشدهد امکان می

دالر است هیچ کانال توزیع مناسبی برای  ۱۰۰۰برای چنین محصولی که قیمت آن در حدود 

دسترسی به کسب و کارهای کوچکی که ممکن است این محصول را بخرند وجود ندارد. حتا اگر این 

خواهید آن را به گوش مخاطب برسانید؟ م داشته باشد، چطور میمحصول ارزش بنیادی خوبی ه

های تبلیغات خیلی وسیع است )و هیچ شبکه تلویزیونی خاصی نیست که همه صاحبان فروشگاه

های اخبار فروشگاه»کوچک آن را تماشا کنند( یا خیلی ناکارآمد )یک تبلیغ در مجله احتمالی 

دالر بپردازد(. این محصول نیاز به فروش  ۱/۰۰۰ند تا سالی کهیچ کس را متقاعد نمی« فروشیخرده

شخصی دارد اما با آن قیمت، شما آن قدر منابع ندارید که برای هر مشتری بالقوه یک نفر بفرستید. 

های به همین دلیل است که بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط از ابزارهایی که شرکت

محروم هستند. این نیست که صاحبان کسب و کارهای کوچک در کنند ها استفاده میبزرگ از آن

 .است« توزیع»ها، تنگنای اند یا چنین محصوالت خوبی وجود ندارد: گرفتگی کار آنجا زده

 بازاریابی و تبلیغات

های زیادی دارند ولی توزیع ویروسی بازاریابی و تبلیغات برای محصوالت ارزان قیمتی که درخواست

تواند آن قدر نیرو داشته باشد تا بتواند برای فروش نمی« پروکتر اند گمبل»دهد. می ندارند، جواب

کند تا هایی را استخدام میپودر رختشویی به شیوه خانه به خانه اقدام کند. )این شرکت فروشنده

های بزرگ بفروشند. در این روش، یک بار فروش پودر فروشیای و خردههای زنجیرهبه فروشگاه

جعبه پودر رختشویی باشد.( یک شرکت  ۱۰۰/۰۰۰ها ممکن است برابر تشویی به این مشتریرخ

بندی محصوالت، برای دسترسی به مصرف کننده نهایی باید تبلیغات تلویزیونی پخش کند، بسته

های محصول را زیبا طراحی کند تا بتواند جلب ها چاپ کند و جعبههای تخفیف در روزنامهکوپن

 .نظر کند

ها هم مؤثر است، ولی فقط وقتی که هزینه به دست آوردن مشتری و روش تبلیغات برای استارتاپ

های دیگر توزیع را غیر اقتصادی کند. یک ارزش دائمی مشتری به شکلی باشد که همه روش

های طبی شیک را در نظر بگیرید. این استارتاپ عینک« واربی پارکر»استارتاپ تجارت الکترونیک 



کنندگان سنتی عینک قرارداد ببندد، ها و توزیعفروشیروز را طراحی و به جای این که با خردهو مد 

شود بنابراین با این دالر شروع می ۱۰۰ها از حدود فروشد. قیمت عینکها را به صورت آنالین میآن

)ارزش دائمی مشتری(  CLVفرض که هر مشتری ممکن است چند عینک در طول عمرش بخرد، 

ای صرفد برای هر معاملهن شرکت در حدود چند صد دالر است. این رقم به قدری کم است که نمیای

از روش فروش شخصی استفاده کرد. از سوی دیگر، کاالی فیزیکی صد دالری واقعاً به شیوه ویروسی 

های مختلف، های تجاری مطابق با سلیقهفروش نخواهند رفت. با انجام تبلیغات و ساختن آگهی

ها نفر مشتری عینکی عرضه کند. تر خود را به میلیونتواند پیشنهادهای بهتر و ارزانمی« واربی»

و اگر فقط چند « تلویزیون یک بلندگوی بسیار بزرگ است»گوید این شرکت در وب سایت خود می

ی که ترین بلندگویتوانید برای جذب یک مشتری جدید هزینه کنید، بگردید دنبال بزرگده دالر می

 .توانید پیدا کنیدمی

کند، ولی باید در برابر وسوسه رقابت تبلیغاتی با یک آگهی متمایز هر کارآفرینی را وسویه می

های های به یاد ماندنی تلویزیونی و برنامهپایان پخش آگهیهای بزرگ و افتادن در مسابقه بیشرکت

ام. در ن این موها را در آسیاب سفید نکردهپر هزینه و پر زرق و برق روابط عمومی مقاومت کنید. م

را در سمت « پیشتازان فضا»در سریال « اسکاتی»، بازیگر نقش «جیمز دوهان»ما « پالپی»

نگاران شرکت، روزنامه« پالم پایلوت»افزار سخنگوی شرکت استخدام کردیم. زمانی عرضه اولین نرم

من در تمام »دان را از زبان خود جیمز بشنوند: ها این جمله جاورا به رویدادی دعوت کردیم تا آن

ها را از طریق امواج جابجا کردم اما این اولین بار است که پول را از طریق امواج ایم آدمعمر حرفه

افتضاح شد، همان چند نفری هم که آمده بودند تا رویداد را پوشش خبری بدهند « کنم!جابجا می

با اقتدار « سر مهندس اسکاتی»کردیم ما نرد بودیم و فکر می هرگز تحت تأثیر قرار نگرفتند. همه

های عجیب و غریب ها همیشه سر از مکان)که شبیه فروشنده« کاپیتان کرک»بیشتر از کسی مثل 

دادند( صحبت خواهد کرد. اما ما ها نجات میها او را از گرفتاریآورد و بعد باید مهندسسر در می

ای از تبلیغات را در مجموعه« ویلیام شاتنر»بازیگر نقش کرک، « الینپرایس»کردیم: وقتی اشتباه می

شرکتی بزرگ و « الینپرایس»تلویزیونی به خدمت گرفت، توانست نتیجه بگیرد. البته در آن زمان 

های شناخته شده بود. هیچ استارتاپی که در آغاز کار است، آن قدر پول ندارد که بتواند با بودجه

 .کنددر لیگ باالتری بازی می« کاپیتان کرک»های بزرگ رقابت کند. هنگفت شرکتتبلیغاتی 

 



 بازاریابی ویروسی

ای است که یک کاربر دوستان خود یک محصول وقتی ویروسی است که عملکرد اصلی آن به گونه

« پالپی»و « فیسبوک»ها هم از آن محصول استفاده کنند. کند تا آنرا به استفاده از آن دعوت می

کند یا هر دو به همین شیوه رشد بسیار سریعی داشتند: هر زمان که کسی چیزی را همرسان می

کنند. ها دعوت میدهد، به صورت طبیعی افراد بیشتر و بیشتری را به این شبکهپرداختی را انجام می

ا به استفاده از این روش نه تنها ارزان که سریع هم هست. اگر هر کاربر، بیشتر از یک کاربر دیگر ر

ها دست یابید که باعث رشد نمایی ای از واکنشتوانید به زنجیرهاین محصول راهنمایی کند، می

شود. چرخه ویروسی آرمانی باید تا حد امکان بدون اصطکاک و سریع باشد. کاربران محصول می

ها بار دیده یلیونتوانند به سرعت مهای اینترنتی می«میم»یا « یوتیوب»کننده ویدئوهای سرگرم

دهد و در ها دست میبینند، حس خوبی به آنشوند چون کوتاه هستند: مردم بچه گربه ملوسی می

 .فرستندچند ثانیه آن را برای دوستان خود هم می

ها کارکنان شرکت بودند. جذب کاربر از طریق نفر بودند که همه آن ۲۴« پالپی»اولین کاربران 

گران بود. اما با پرداخت مستقیم پول به افراد برای عضویت و بعد هم پرداخت های بنری بسیار آگهی

ای العاده را تجربه کردیم. این راهبرد هزینهها در ازای دعوت دوستانشان، ما رشدی فوقبیشتر به آن

اش بود شد که معنیدرصدی کاربران می ۷دالر برای هر کاربر داشت اما باعث رشد روزانه  ۲۰برابر 

شد. بعد از چهار یا پنج ماه، ما صدها هزار کاربر ه تعداد کاربران ما تقریباً هر ده روز دو برابر میک

ای بسیار اندک، شرکتی داشتیم و این فرصت که بتوانیم با ارائه خدمات انتقال پول در ازای هزینه

آوردن مشتری بسیار بزرگ را بنا کنیم. درآمد اندک ما از انتقال پول به زودی از هزینه به دست 

 .فراتر رفت

هر کسی که زودتر از دیگران بخشی از بازار را که قابلیت رشد ویروسی دارد، به دست بگیرد، حرف 

خواستیم کاربران بیشتری را به صورت تصادفی به دست پال ما نمیآخر را در بازار خواهد زد. در پی

ین کاربران برویم. آشکارترین بخش بازار انتقال خواستیم اول از همه به سراغ ارزشمندتربیاوریم؛ می

برای انتقال پول برای « وسترن یونیون»ها مهاجری بودند که در آن زمان از پول با ایمیل، میلیون

کرد اما تعداد ها بسیار ساده میکردند. محصول ما این کار را برای آنهایشان استفاده میخانواده

ندک بود. ما به بخش کوچکتری از بازار نیاز داشتیم که سرعت بیشتری ها بسیار اهای مالی آنانتقال



ای که کاالهای پیدا کردیم، فروشندگانی حرفه« بیئی»ی «هاپر فروش»داشته باشد و آن را در بین 

ها حدود فروشند. تعداد این فروشندهبه صورت آنالین می« بیئی»های خود را از طریق حراجی

« بیئی»حل پرداخت های مالی و چون راهین یعنی یک جریان دائمی از پرداختنفر بود و ا ۲۰/۰۰۰

پال ها بسیار مشتاق بودند جزو اولین کاربران ما باشند. وقتی که پیواقعاً افتضاح بود، این فروشنده

بی تبدیل شد، دیگر هیچکس این بازار را به سیطره خود درآورد و به روش اصلی پرداخت پول در ئی

 .بی و نه هیچ جای دیگررسید، نه در ییما نمیبه 

 قانون توان در توزیع

مندتر های قدرتهایی که پیش از این گفتیم، از سایر روشدر یک کسب و کار خاص، یکی از روش

کند. این برخالف نظر بسیاری از کارآفرینان است است: توزیع هم از قانون توان خودش پیروی می

یعنی استخدام چند فروشنده، چاپ « چاه ظرفشویی»بیشتر بهتر. اما روش  کنند هر چهکه فکر می

ها و اضافه کردن نوعی قابلیت ویروسی به محصول به عنوان آخرین چاره، چند آگهی در نشریه

توانند از هیچ کانال توزیعی استفاده دهد. اغلب کسب و کارها نمیحل خوبی نیست و جواب نمیراه

ها محصول بد نیست، فروش ضعیف است. اگر فقط یک کانال استارتاپ کنند: علت رایج شکست

ها توانید به کسب و کار خودتان رونق بدهید. اما اگر به همه آنتوزیع را به درستی به کار بگیرید، می

 .ناخنک بزنید و همه را امتحان کنید، کارتان تمام است

 هافروش به غیر مشتری

ش، چیز دیگری را هم بفروشد. شما باید خود شرکت را به کارکنان شرکت شما باید عالوه بر محصول

محصوالت عالی خودشان »گوید دروغی که می« منابع انسانی»گذاران بفروشید. نسخه و سرمایه

ها برای ملحق شدن به این شرکت آن قدر خوب است که آدم»این است: « فروشندخودشان را می

این شرکت آن قدر »گذارانه این دروغ هم این است: مایهو نسخه سر« شکنند.آن سر و دست می

و « سر و دست شکستن« »گذاران پاشنه در شرکت را از جا خواهند کند.خوب است که سرمایه

های شرکت حساب شده واقعی است و رخ خواهد داد فقط وقتی که استخدام« پاشنه در را کندن»

 .شدباشد و شرکت بر بنیادهای درستی استوار شده با



ها بخشی از فروش شرکت به دیگران است. نردهایی که به طور غریزی به فروش شرکت به رسانه

گیرند. اما همانطور شوند و این ضرورت را نادیده میاعتماد هستند اغلب مرتکب خطا میها بیرسانه

ط به خاطر العاده را بدون داشتن یک راهبرد توزیع خوب و فقکه توقع ندارید مردم یک محصول فوق

خوبی ذاتی خود محصول بخرند، نباید فرض کنید که مردم بدون یک راهبرد روابط عمومی شرکت 

ها برای جلب مشتری ندارد و با شما را تحسین کنند. حتا اگر محصول شما نیازی به توجه رسانه

جلب  توانند بهها میآورد، باز هم رسانههای خود را به دست مییک راهبرد ویروسی مشتری

گذارها و کارکنان به شما کمک کنند. هر داوطلب همکاری که شایستگی استخدام داشته سرمایه

کند یا حتا کند تا با جستجوی شما در گوگل شما را بشناسد. هر چیزی که پیدا میباشد، سعی می

 .کند ممکن است برای موفقیت شرکت شما حیاتی باشدپیدا نمی

 ایمهمه فروشنده

توانستند توانستند از توزیع چشم بپوشند و این که ای کاش میکنند که ای کاش میمی نردها آرزو

ای دیگر تبعید کنند. همه ما دوست داریم باور کنیم که هیچ چیز بر فکر و ها را به سیارهفروشنده

ها ام اینتوانند ما را متأثر کنند. اما هیچ کدهای فروش نمیگذارد و این که روشتصمیم ما تأثیر نمی

گذار، محصولی برای فروش دارد. گذار چه سرمایهدرست نیست. هر کسی، چه کارمند باشد چه بنیان

ای نداری ات، باز هم درست است. اگر فروشندهحتا اگر همه افراد شرکت، فقط خودت باشی و رایانه

 .ایپس خودت فروشنده

 

 

 

 

 

 

 



 : انسان و ماشین۱۲فصل 

کند که این رکود هستند، فناوری اطالعات چنان با سرعت رشد میبر خالف سایر صنایع که در 

میلیارد  ۱/۵شود، منظور فناوری اطالعات است. امروزه بیش از روزها هر جا صحبت از فناوری می

برند. شوند لذت مینفر از دسترسی مستقیم به اطالعات جهان از طریق ابزارهایی که در جیب جا می

هایی است که ای هوشمند حال حاضر هزاران برابر قدرت رایانههقدرت پردازش همه گوشی

های فردا حتا همچنان به قوت خود باقی بماند، رایانه« مور»فضانوردان را به ماه بردند. و اگر قانون 

 .شوندتر هم میمندقدرت

یم فقط کردها چنان قدرت پردازشی دارند که کارهایی که پیش از این فکر میدر حال حاضر رایانه

ی «دیپ بلو»رایانه  ۱۹۹۷دهند. در ها انجام میآید را بهتر از خود انسانها برمیاز عهده انسان

را شکست دهد. بهترین « گری کاسپاروف»توانست قهرمان شطرنج جهان،  IBM شرکت

 شرکت« واتسون»تسلیم کامپیوتر  ۲۰۱۱در سال  «کن جنینگز»، «جئوپاردی»دهنده برنامه مسابقه

IBM های کالیفرنیا در حال رفت و آمد هستند. های خودران گوگل امروزه در خیابانشد. و ماشین

های گوگل نیست ولی روزنامه نگران خودران« دیل ارنهارت جونیور»ای مثل ای حرفهقطعاً راننده

ها رانها راننده تاکسی در دنیا نگران باشد و بنویسد که این خودحق دارد برای میلیون« گاردین»

 «.موج بعدی بیکاری را راه خواهند انداخت»

ها کارهای بیشتری انجام دهند. آن قدر بیشتر که برخی را نگران همه انتظار دارند که در آینده رایانه

« مارک اندریسن»ها بخواهند انجام بدهند؟ ماند که انسانسال بعد کاری باقی می ۳۰کرده است: آیا 

« اندی کسلر»ولی «. اندافزارها دنیا را بلعیدهنرم»لحنی مستأصل گفت که گذار خطرپذیر با سرمایه

« ها استراحت شدن از شر آدم»داد بهترین راه خالقیت گذار خطرپذیر وقتی که توضیح میسرمایه

آیا ماشین روزی جای »پرسید که وقتی از خوانندگانش می« فوربز»رسید. مجله خوشحال به نظر می

 .بیمناک بود« گرفت؟شما را خواهد 

ها آن چنان از «فناوری هراس»باشد. « آری»پژوهان امیدوارند پاسخ رسد که آیندهبه نظر می

های جدید را دهند ما کل فناوریها نگرانند که ترجیح میها به جای انسانجایگزین شدن ماشین

به جای کارگران انسانی  هامتوقف کنیم. اما هیچکدام از دو طرف از درستی فرضیه جایگزینی ماشین



ها. با ها هستند نه جایگزین انسانها مکمل انسانپرسد. اما این فرضیه از اساس غلط است:رایانهنمی

خواهند های پیش رو به دست کارآفرینانی ساخته خواهد شد که میترین کسب و کارهای دههارزش

 .بیکار کنندها را از کار مندتر کنند نه این که آنها را قدرتانسان

 جایگزینی در برابر مکمل بودن

پانزده سال پیش کارگران آمریکایی نگران این بودند که در رقابت با نیروی کار ارزان مکزیکی، کار 

های دیگر توانند جای انسانها میخود را از دست بدهند. البته این نگرانی عاقالنه هم بود چون انسان

، کاندیدای انتخابات آمریکا در «راس پرو»نند که بار دیگر صدای کرا بگیرند. امروز مردم فکر می

غرش »گفت که ها به خارج از آمریکا و به ویژه مکزیک، می، که با نگرانی از انتفال شغل۱۹۹۲سال 

شنوند. اما این بار این صدا به جای را یک بار دیگر می« رسدها از جنوب به گوش میلعنتی کارخانه

های سرور در در مکزیک شنیده شود، از مزرعه« خوآناتای»های ارزان قیمت شهر انهاین که از کارخ

ترسند، چون آن را همانند های آینده نزدیک میها از فناوریرسد. آمریکاییتگزاس به گوش می

ها کنند: آدمها خیلی با هم فرق میپندارند. اما این وضعیتهای نزدیک میسازی در گذشتهجهانی

 .ها هیچ رقابتی با هم ندارندها برای هیچکدام آنجنگند اما رایانهر شغل و منابع با هم میبر س

 سازی یعنی جایگزینیجهانی

بیل »و « جورج اچ دبلیو بوش»داد، درباره رقابت با نیروی کار خارجی هشدار می« راس پرو»وقتی 

های اقتصادی، از آنجایی ق نظریههای تجارت آزاد بودند:طبمشغول موعظه درباره خوبی« کلینتون

ها کاری را که در آن تخصص دارند که هر فردی توانایی نسبی در انجام یک کار خاص دارد، اگر آدم

انجام بدهند و بعد حاصل کار خود را با دیگران معامله کنند، اقتصاد، ثروت را به طور خودکار به 

اد خیلی واضح و شفاف نیست، حداقل برای تعداد رساند. اما در عمل، نحوه کار تجارت آزحداکثر می

های رسد که اختالف بزرگی در مزیتزیادی از کارگران. سود در تجارت وقتی به باالترین حد خود می

رقابتی وجود داشته باشد ولی باید در نظر داشت که بازار عرضه جهانی نیروی کار ارزان قیمتی که 

 .العاده پایین انجام دهند، بازار بسیار بزرگی استوقحاضرند کارهای تکراری را با هزینه ف

کنند. ها همه منابع یکسانی را تقاضا میکنند؛ آنمردم فقط برای کار نیست که با هم رقابت می

بازی و پوشاک ارزان چینی دسترسی دارد، باید بپذیرد وقتی که مصرف کننده آمریکایی به اسباب



های چینی، حاال او هم باید هزینه بیشتری برای سوخت کارخانهکه در اثر تقاضای باالی سوخت در 

ی «گوسن دیه»خورد با یک نفر که در ماهی میچین باله کوسه« شانگهای»بپردازد. بین کسی که در 

ها به غذا و سرپناه نیاز دارند. خورد هیچ فرقی نیست، هر دوی آنآمریکا خوراک تاکوی ماهی می

سازی گسترش شود و همانطور که جهانیدم، روی خط فقر متوقف نمیهای مرنیازها و خواسته

ها دهقان چینی از لحاظ دریافت شود. حاال که میلیونیابد، تقاضاهای مردم هم بیشتر و بیشتر میمی

خواهند این کالری را به جای این که از حبوبات به دست آورند، از اند، میکالری روزانه تأمین شده

ها و تقاضاها در سطوح باالی اجتماعی آشکارتر است: همه ند. این همگرایی خواستهگوشت تأمین کن

های مرغوب و گران قیمت را ، به یک اندازه نوشیدنی«یانگپیونگ»تا « پترزبورگ»مندان از ثروت

 .دوست دارند

 فناوری یعنی مکمل

بت نگاه کنیم، از منظر خود رقبا حاال بیایید به جای این که از منظر نیروی کار انسانی به ماجرای رقا

ها بسیار بیشتر از تفاوت هر دو انسانی با ها با انسانبه موضوع بنگریم. در سمت عرضه، تفاوت رایانه

ها هر کدام در چیزهایی خوب هستند که از اساس با هم متفاوت هستند. ها و ماشینهم است: انسان

اما ما  -گیریمکنیم و تصمیم میریزی میده، برنامههای پیچیما در وضعیت-ها اراده دارند انسان

ها در ها هستند: آنها کامالً عکس ما انسانها نداریم. رایانهها هیچ درکی ار حجم عظیم دادهانسان

ها بسیار هایی که برای انسانها برتری دارند اما در گرفتن تصمیمها بر انسانپردازش کارآمد داده

 .تندساده است، ناتوان هس

های گوگل برای جایگیزینی برای این که ابعاد این تفاوت را بهتر درک کنید، به یکی از پروژه

ها که در آن روزها های آنیکی از ابررایانه ۲۰۱۲ها توجه کنید. در سال کامپیوترها به جای انسان

یک گربه را با ، یاد گرفت که «یوتیوب»میلیون ویدئوی سایت  ۱۰بسیار خبرساز بود، پس از پویش 

 چهار بچه یک که بیاورید بیاد ولی آیدمی العادهفوق نظر به. بدهد تشخیص ویدئوها در ٪۷۵دقت 

 در تواندمی قیمت ارزان تاپلپ یک که وقتی. بکند را کار این درنگ بدون تواندمی معمولی ساله

 ۱۶/۰۰۰یک ابررایانه با  دیگر کارهای برخی در بدهد، شکست را هادانریاضی بهترین کارها بعضی

تر تر یا ضعیفها قویها و رایانهتواند یک بچه را شکست بدهد. دلیلش این است انسانپردازشگر نمی

 .گیرندهای کاماًل متفاوتی قرار میبندیها در دستهاز هم نیستند، آن



 

ها بسیار بیشتر از یانههای اساسی بین انسان و ماشین به این معنی است که منافع معامله با راتفاوت

ها، بیشتر از معامله ما با یک گوسفند یا المپ نیست. ها است. معامله ما با رایانهمنافع معامله با انسان

 .ها ابزار هستند نه رقیبطبق این دیدگاه: رایانه

وی ها بر خالف شهروندان کشورهای صنعتی، در آرزتر هستند. رایانهها عمیقدر سمت تقاضا، تفاوت

خواهند مقدار مشخصی جریان ها میغذای عالی یا ویالهای رو به دریا نیستند؛ همه چیزی که آن

برق است، که حتا آن قدر باهوش نیستند که بتوانند همان را هم تقاضا کنند. وقتی ما یک فناوری 

با یک  کنیم که در حل مسائل به ما کمک کند، از تمام منافع معاملهای طراحی میجدید رایانه

شویم، بدون این که برای منابع با آن رقابت کنیم. اگر این شریک تجاری فوق متخصص برخوردار می

شدن مسأله را به درستی بفهمیم، فناوری برای ما راهی است تا از رقابت در دنیای در حال جهانی



ها گیرند: آنرا نمی هاتر شوند، باز هم جای انسانتر و قویها قویبگریزیم. هرچقدر هم که رایانه

 .ها هستندمکمل انسان

 کسب و کار مکمل

ها فقط یک واقعیت با ابعاد بزرگ نیست. بلکه راهی است برای ساخت ها و رایانهمکمل بودن انسان

ما از  ۲۰۰۰پال دریافتم. در میانه سال کسب و کارهای بزرگ. من این موضوع را به تجربه در پی

کردیم و به سرعت رشد کردیم ولی با مشکل بسیار بزرگی مواجه شدیم: کام نجات پیدا سقوط دات

شد. از های اعتباری از ما کالهبرداری میمیلیون دالر در از طریق کارت ۱۰در هر ماه بیشتر از 

ها را تک آندادیم، امکان این که تکآنجایی که ما در هر دقیقه صدها یا هزاران تراکنش انجام می

 .توانست به این سرعت عمل کندممکن بود. هیچ تیم کنترل کیفیت انسانی نمی بررسی کنیم غیر

حل خودکار دهد: ما یک راهبنابراین ما همان کاری را کردیم که هر گروه مهندس دیگری انجام می

دان را گرد هم آورد تا بر روی های ریاضیتیمی از نخبه« مکس لوچین»را امتحان کردیم. در ابتدا 

ای نوشتیم ک تبادل مالی جعلی مطالعه کنند. سپس با استفاده از نتایج این مطالعه، برنامهجزئیات ی

ها را لغو دار را تشخیص داده و به صورت خودکار آنهای مشکلتا در زمان انجام تبادل، تراکنش

دها دهد: بعد یکی دو ساعت، دزکند. اما به سرعت به این نتیجه رسیدیم که این روش هم جواب نمی

پذیر روبرو بودیم، دادند. ما با یک دشمن انطباقهای خود را تغییر میخواندند و روشدست ما را می

 .ها خود را تطبیق دهدتوانست در پاسخ به آنافزار ما نمیاما نرم

کرد، اما فهمیدیم که پذیر کالهبردارها الگوریتم تشخیص خودکار ما را گمراه میهای انطباقحیله

افزار گرها انسانی را فریب بدهند. بنابراین مکس و مهندسانش نرمتوانند به آسانی تحلیلنمیها آن

هایی که بیشتر از همه مشکوک را بازنویسی کردند تا از یک راهکار دوگانه استفاده کند: رایانه تراکنش

داد، بعد نشان میها را کرد و با استفاده از یک رابط کاربری مناسب آنگذاری میبودند را عالمت

کردند که آیا تراکنش قانونی بوده است یا گرفتند و مشخص میکاربران انسانی تصمیم نهایی را می

گذاشته بودیم )نام یک کالهبردار روسی که « ایگور»نه. به لطف این سامانه دوگانه که ما نام آن را 

و را بگیریم(، برای اولین بار در توانیم جلوی اخواند که ما هیچ وقت نمیهمیشه برای ما رجز می

 ۲۹/۳به سود دهی رسیدیم، در حالی که در سه ماهه اول سال قبل  ۲۰۰۲اولین سه ماهه سال 



به « ایگور»میلیون دالر زیان داده بودیم. پلیس فدرال آمریکا از ما درخواست کرد تا اجازه دهیم 

با خودنمایی و آب و تاب )البته به توانست می« مکس»ها در تشخیص جرایم مالی کمک کند. و آن

 .صدا بزند« شرلوک هلمز دنیای زیرزمینی اینترنت»حق( خودش را 

پال در دنیای کسب و کار باقی بماند که به تبع باعث این همزیستی انسان و ماشین باعث شد تا پی

شد بدهند. های مورد نیاز خود در اینترنت را رشد صدها هزار کسب و کار کوچک بتوانند پرداخت

شد )حتا اگر بسیاری از ها محقق نمیحل مشترک بین انسان و ماشین، هیچکدام اینبدون یک راه

 ها آن را نبینند یا حتا اصالً از وجودش مطلع نباشند.(آدم

همچنان با من بود: اگر انسان و رایانه با کمک هم  ۲۰۰۲پال در سال این فکر بعد از فروش پی

توانند، چه آوری به دست آورند که هیچکدام به تنهایی نمییج بهتر و حیرتتوانند چنین نتامی

توان بر این اساس بنیان نهاد؟ سال بعد این موضوع را به عنوان کسب و کارهای ارزشمند دیگری می

، همکالس قدیمم در استنفورد و «الکس کارپ»اندازی یک استارتاپ جدید، با ای برای راهایده

توانیم از راهبرد دوگانه انسان و ماشین افزار، در میان گذاشتم:ما میمهندس نرم ،«استفن کوهن»

های مالی های تروریستی و کالهبرداریپال داشتیم، برای تشخیص شبکهکه در سیستم امنیتی پی

را « پاالنتیر» ۲۰۰۴مند است. در سال به این موضوع عالقه FBI دانستیم کهاستفاده کنیم. ما می

ها در استخراج نظر در میان انبوهی از منابع افزاری که به انسانگذاری کردیم، یک شرکت نرمبنیان

افزار نرم« فوربز»یک میلیارد دالر قرارداد دارد و  ۲۰۱۴کند. شرکت در سال اطالعاتی کمک می

گاه ای مبنی بر نقش داشتن آن در کمک به دولت در پیدا کردن مخفیپاالنتیر را به خاطر شایعه

 .نامید« بهترین برنامه»، «اسامه بن الدن»

ها، توانیم جزئیات آن عملیات را افشا کنیم، همین قدر بگویم که هوش انسانی و رایانهما نمی

توانند امنیت ما را تأمین کنند. دو سازمان بزرگ اطالعاتی آمریکا روش هیچکدام به تنهایی نمی

شود که توسط جاسوسانی اداره می CIA رکزی اطالعات یاگیرند: سازمان ممتفاوتی را به کار می

شود هایی اداره میتوسط ژنرال NSA ها هستند. سازمان امنیت ملی آمریکا یامعتقد به برتری انسان

به سختی از میان کلی اطالعات نامرتبط،  CIA گراندهند. تحلیلها میکه اولویت را به رایانه

توانند حجم عظیمی از اطالعات را پردازش می NSA هایرایانهتهدیدهای جدی را تشخیص دهند. 

توانند با اطمینان خاطر تشخیص بدهند که یک نفر در حال توطئه ها به تنهایی نمیکنند، اما ماشین



هایی افزار دادهکند از این دو دیدگاه متضاد فراتر برود: نرمو عملیات تروریستی است. پاالنتیر سعی می

های های روحانیون تندرو در یمن یا حسابدر اختیارش گذاشته است )مانند رد تماسرا که دولت 

کند تا های مشکوک را شناسایی میکند و فعالیتهای تروریستی(، تحلیل میبانکی متعلق به شبکه

 .ها را بررسی کندگر آموزش دیده آنیک تحلیل

اند افزار پاالنتیر توانستها استفاده از نرمگران بها، تحلیلعالوه بر کمک به پیدا کردن تروریست

کارند؛ موارد بزرگی ساز خود را کجا میهای دستهای افغانستانی بمببینی کنند که شورشیپیش

کوددکان در دنیا را متالشی کنند؛ « نگاریهرزه»ترین حلقه از جاسوسی تجاری را کشف کنند؛ بزرگ

های ناشی از مواد خوراکی کمک در مبارزه با شیوع بیماری« ها و پیشگیریمرکز کنترل بیماری»به 

جویی صدها میلیون کنند؛ و در نهایت با استفاده از سیستم پیشرفته کشف کالهبرداری، باعث صرفه

 .های تجاری و دولت شدنددالر در سال بانک

گرهای انسانی، تر از آن تحلیلافزارهای پیشرفته ممکن شده است، اما مهمها همه به کمک نرماین

استفاده افزار بیها، نرممسئوالن قضایی، دانشمندان و متخصصان مالی بودند که بدون حضور مؤثر آن

 .بود

های مختلف کنند. وکال باید بتوانند به شیوهای چه کارهایی میبه این فکر کنید که این روزها حرفه

ها بسته به این که با کنند. طنین صدای آن حل پیداو با زبانی فصیح برای مسائل ناراحت کننده راه

کند. پزشکان مسائل پیچیده پزشکی زنند یا وکیل طرف مقابل یا قاضی، تفاوت میموکل حرف می

هایی نیستند های ارتباطی ترکیب کنند و به بیماران عامی بگویند. و آموزگاران خوب، آنرا با توانایی

ها را مناسب سطح فهم ین باید یاد بگیرند چطور درسها همچناند. آنکه در رشته خود متخصص

کند، درس بدهند. شان با هم فرق میهای یادگیریمندی و شیوهتک تک شاگردان خود که عالقه

ها را به خوبی با هم توانند آنها ممکن است بتوانند بعضی از این کارها را انجام بدهند اما نمیرایانه

گیرد بلکه ها را نمیایحقوق، پزشکی و آموزش هیچ گاه جای حرفه ترکیب کنند. فناوری بهتر در

 .کند تا بهتر و بیشتر کار کنندها کمک میبه آن

لینکدین  ۲۰۰۳ها انجام داده است. وقتی در سال کنندهاین کار را به خوبی برای استخدام« لینکدین»

کند ها را اذیت میچه چیزی بیشتر آنها نرفتند تا ببینند کنندهگذاری شد، به سراغ استخدامپایه



ها را بگیرد. کنندهافزاری بنویسند که جای استخدامتا آن را حل کنند و سعی هم نکردند تا نرم

بخشی از کار استخدام کارآگاهی است و بخشی دیگر فروشندگی: باید سابقه متقاضیان را به دقت 

یا برای کار سازگاری دارند یا نه و بعد ها چیست و آهای آنموشکافی کنید و ببینید انگیزه

ها را برای پیوستن به تیم ترغیب کنید. جایگزین کردن همه این کارها به صورت ترین آنامیدبخش

ها را متحول کنندهشیوه کار استخدام« لینکدین»افزار غیر ممکن است. در عوض، مؤثر با یک نرم

ها از لینکدین و جستجوی قدرتمند و قابلیت پاالیش کنندهدرصد استخدام ۹۷کرد. امروز بیشتر از 

کنند و شبکه این سایت برای چند آن برای پیدا کردن نامزدهای مناسب برای یک شغل، استفاده می

کنند بسیار ای که از آن برای مدیریت برند شخصی خودشان استفاده میصد میلیون آدم حرفه

ها را با فناوری خود کرد تا جای استخدام کنندهمیارزشمند است. ساده بگویم اگر لینکدین سعی 

 .ها امروز اصاًل کسب و کار موفقی نداشتندپر کند، آن

 بینی دانش رایانهجهان

افزار چرا خیلی از مردم از قدرت مکمل بودن غافل هستند؟ ریشه آن در مدرسه است. مهندسان نرم

اند. می را بگیرد، چون این طور آموزش دیدههایی کار کنند که جای کار آددوست دارند روی پروژه

ها چاپ مقاله آورند. هدف اول آنهای تخصصی به دست میها اعتبار خود را از پژوهشدانشگاهی

است و چاپ مقاله یعنی تالش برای گسترش مرزهای یک رشته خاص. در علوم رایانه، این تالش 

ها بتوانند ای از کارهای تخصصی که رایانهلسلهها به سیعنی ساده کردن کارهای انسانی و تبدیل آن

 .ها را یکی یکی یاد بگیرندراه غلبه بر آن

یادگیری »ترین مباحث روز علوم رایانه در این روزها توجه کنید. عبارت بسیار پر کاربرد به داغ

د که اگر ها است و حامیان آن اعتقاد دارنها به جای انسانتداعی کننده جایگیزینی ماشین« ماشین

جام توانند تقریبًا هر کاری را یاد بگیرند و انها داده و اطالعات بدهیم، میبه اندازه کافی به رایانه

تجربه دست اولی از یادگیری ماشین دارد: هر دوی این « آمازون»یا « فلیکسنت»بدهند. هر کاربر 

اید، اید یا خریدهیی که تماشا کردههای خود، بر اساس تاریخچه چیزهاها با استفاده از الگوریتمشرکت

ها اطالعات بیشتری بدهید، کار کنند. هر چقدر که به آنمحصوالت دیگری را به شما پیشنهاد می

های بی روح ولی کند، ارائه ترجمهشود. مترجم گوگل هم به همین صورت کار میها هم بهتر میآن

افزار زبان انسان ند، نه به خاطر این که این نرمکزبانی که پشتیبانی می ۸۰به درد بخور برای همه 



ها، توانسته است الگوهایی فهمد، بلکه به دلیل این که از طریق نحلیل آماری انبوهی از نوشتهرا می

 .را استخراج کند

است. « کالن داده»عبارت رایج دیگری که این روزها نشان دهنده تمایل به جایگزینی است، 

کنند که داده ها دارند و به اشتباه فکر میزمانه اشتهای فراوانی برای داده های این دوره وشرکت

توانند ها میمعموالً داده بی معنی است. رایانه« کالن داده»آفریند. اما های بیشتر میبیشتر ارزش

 دانند چطور الگوهای گرفته شده ازها مخفی است ولی نمیالگوهایی را پیدا کنند که از دید انسان

منابع مختلف را با هم مقایسه کنند یا این که چطور رفتارهای پیچیده را تفسیر کنند. فهمی که 

ارزش دنبال کردن داشته باشد، فقط کار تحلیلگران انسانی است )یا نوعی هوش مصنوعی خیلی عام 

 .(های علمی وجود داردکه فقط در داستان

خود بکند فقط به این دلیل که فناوری را به شکل  ما را مسحور« کالن داده»ایم که ما اجازه داده

اند به تنهایی ها توانستههای کوچکی هستیم که رایانهخواهیم. ما تحت تأثیر گامغیر متعارفش می

ها رسیده است را نادیده بپیمایند اما دستاوردهای بزرگی که مکمل هم بودن انسان و رایانه به آن

های دهد. ابررایانهها را به اندازه کافی هوشمند نشان نمیگیریم چون مشارکت انسان، آنمی

های هر روز بهتر یادگیری ماشین بسیار جذاب هستند، اما با و الگوریتم« دیپ بلو»و « واتسون»

توانند ها به تنهایی میپرسند که چه مسائلی هست که رایانههای آینده دنیا نمیترین شرکتارزش

ها کمک کنند تا مسائل توانند به انسانها میپرسند که: چطور رایانهوض میها را حل کنند. در عآن

 سخت را حل کنند؟

 های بسیار هوشمند: دوست یا دشمن؟رایانه

های فوق هوشمند شبه ها است. این روزها دیدن رباتها لزوماً پر از ناشناختهآینده دنیای رایانه

جلوداران اتفاقات آینده، کاماًل عادی شده است. شاید  به عنوان« واتسون»و « سیری»انسان، مانند 

های ما پاسخ دهند، بپرسند که چرا باید همچنان مطیع ما ها بتوانند به تمام پرسشروزی که رایانه

 .باقی بمانند

هایی که در تمام شود: رایانهنامیده می« هوش مصنوعی قوی»نقطه پایان منطقی بحث جایگزینی، 

ها حتا از احتمال چینی چیزی گیرند. قطعاً فناوری هراسها پیشی میانسان های مهم ازجنبه



کند. معلوم نیست که هوش پژوهان را هم کمی پریشان میشوند. این مسأله حتا آیندهزده میوحشت

مصنوعی قوی بشریت را حفظ خواهد کرد یا نابود. کار فناوری این است که سلطه ما بر طبیعت را 

تر از انسان ممکن های باهوشنقش بخت و اقبال در زندگی ما را کم کند. ساخت رایانه افزایش دهد و

است از ما انتقام گرفته و باز پای بخت و اقبال را به زندگی ما باز کند. هوش مصنوعی قوی مثل 

آوریم و اگر ببیازیم، بلیت یک بخت آزمایی آسمانی است: اگر ببریم، آرمانشهر خود را به دست می

 .کندما را از هستی ساقط می« ترمیناتور»فوق هوشمند فیلم « اسکای نت»

پذیر و شدنی ای خالف عقل باشد، موضوعی امکانحتا اگر هوش مصنوعی قوی به جای این که افسانه

ام  ۲۲ها موضوع نگرانی در قرن ها اتفاق نخواهد افتاد: جایگزینی رایانهباشد، حداقل به این زودی

های قطعی و معلوم ای دور، نباید مانع تحقق برنامهترس غیر قطعی و نامعین از آیندهخواهد بود. 

هایی بسازیم که ممکن روزی ها این است که ما نباید رایانههراسامروز ما شود. مطالبه فناوری

یم. گویند این دقیقاً همان کاری است که باید بکنپژوهان دیوانه میها بشوند. آیندهجایگزین انسان

ها همزمان رخ دهد. اما برای هستند و امکان ندارد که هر دوی آن« این یا آن»این دو دیدگاه، 

های عاقل، در میان این دو دیدگاه افراطی، فضای خالی بسیاری وجود دارد تا بتوانند در انسان

ها ه از رایانههای بیشتری برای استفادهای پیش رو، دنیای بهتری را بسازند. هر قدر که ما راهدهه

دهند بهتر و تواناتر خواهند شد، ها انجام میها نه فقط در کارهایی که امروز انسانپیدا کنیم، آن

 .بلکه در انجام کارهایی که پیش از آن ناممکن و دور از تصور ما بود، به ما کمک خواهند کرد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : سبزاندیشی۱۳فصل 

ین که موضوع بزرگ بعدی فناوری پاک است، توافق دارند. در آغاز قرن بیست و یکم، همه بر سر ا

ها را به سختی دود به قدری غلیظ شده بود که مردم ساختمانباید هم این طور باشد: در پکن مه

های آب مملو از آرسنیکش دیدند و حتا نفس کشیدن برای سالمتی خطر داشت. بنگالدش با چاهمی

نامید. در « ترین مسمومیت جمعی تاریخبزرگ»ایمز آن را چنان در معرض خطر بود که نیویورک ت

، پیش قراول نابودی بر اثر گرمایش جهانی «کاترینا»و « ایوان»های شد که طوفانآمریکا، گفته می

های پیشین برای جنگ با فوریت و عزمی که ملت»خواست که ملتمسانه از ما می« ال گور»هستند. 

این مسائل بپردازیم. مردم دست به کار شدند: :کارآفرینان هزاران شرکت به مقابله با « شدندآماده می

ها سرازیر کردند. میلیارد دالر به سمت آن ۵۰گذاران بیش از فناوری را راه انداختند و سرمایهپاک

 .جویندگان دنیای پاک کارشان شروع شد

روبرو « فناوریپاک»باب بزرگ ای پاک، ما با حای نداشت. به جای داشتن سیارهاما این کار نتیجه

فناوری های پاکترین شکست خورده این حوزه بود اما بیشتر شرکتمعروف« سولیندرا»شدیم. 

تولید کننده انرژی  ۴۰بیشتر از  ۲۰۱۲بار داشتند. فقط در سال سرگذشتی به همان اندازه فاجعه

های فعال در حوزه کتخورشیدی از صحنه کسب و کار محو شدند یا ورشکسته شدند. شاخص شر

 :دهدهای جایگزین، ترکیدن این حباب را نشان میانرژی



 

دانند: از کنند که جواب را همین حاال میکاران فکر میشکست خورد؟ محافظه« فناوریپاک»چرا 

زمانی که انرژی پاک به دغدغه دولت تبدیل شد، مسموم شد. اما در آن زمان و حتا حاال هم دالیل 

فناوری بسیار ی اولویت دادن به انرژی پاک وجود داشت و دارد. حقیقت درباره پاکخوبی برا

فناور نابود های پاکهای دولت نیست. بیشتر شرکتها است و فقط مربوط به دخالتتر از اینپیچیده

 :شدند چون در پاسخ دادن به یک یا چند تا از هفت سؤال اساسی کسب و کارها اهمال کردند

 هندسیپرسش م -۱

 دهید؟توانید یک فناوری بسیار پیشرو بسازید یا فقط کمی فناوری موجود را بهبود میآیا می

 بندیپرسش زمان -۲

 آیا این زمان برای شروع کسب و کاری خاص، بهترین زمان است؟

 پرسش انحصار -۳

 آورید؟آیا در شروع کار سهمی بزرگ از یک بازار کوچک را به دست می



 انسانی پرسش نیروی -۴

 آیا نیروی انسانی مناسب را در اختیار دارید؟

 پرسش توزیع -۵

 آیا به جز تولید محصول، راهی برای توزیع آن دارید؟

 پرسش ماندگاری -۶

 سال آینده قابل دفاع خواهد بود؟ ۲۰یا  ۱۰آیا موقعیت شما در بازار در 

 پرسش معما -۷

 دیگران از آن خبر ندارند؟ اید کهآیا شما فرصتی منحصر به فرد را کشف کرده

ایم. فارغ از این که صنعت شما چیست، یک طرح ما پیش از این درباره این موضوعات بحث کرده

ها پاسخ مناسبی نداشته ها پاسخ بدهد. اگر برای این پرسشتک این پرسشتجاری خوب باید به تک

ها به خورد. اگر به همه آن خواهید شد و کسب و کارتان شکست خواهد« بد اقبالی»باشید، دچار 

خوبی پاسخ بدهید، اقبال و موفقیت به سراغ شما خواهند آمد. حتا اگر به پنج یا شش تا از این 

ها پاسخ مناسبی بدهید باز هم محتمل است که موفق شوید. نکته قابل توجه در حباب پرسش

پاسخی قانع کننده نداشتند  هاها برای هیچ کدام از این پرسشفناوری این بود که این شرکتپاک

 .و فقط چشم انتظار معجزه بودند

ها چندین فناوری خاص را بدانیم، اما تقریباً همه آنسخت است که دالیل سقوط یک شرکت پاک

خطای فاحش مرتکب شدند و از آنجایی که ارتکاب هر کدام از این خطاها به تنهایی برای نابود 

فناور را با جزئیات کامل های پاککه دالیل شکست شرکت ارزدکردن شرکت شما کافی است، می

 .بررسی کنیم

 پرسش مهندسی

ترین رقیب خودش داشته تر از نزدیکای حداقل ده برابر بزرگیک شرکت فناور بزرگ باید فناوری

برابر رقبای خود تولید کردند،  ۲فناوری به ندرت محصولی حتا به اندازه های پاکباشد. اما شرکت

کردند واقعا بدتر از محصوالتی بود ها چیزی که عرضه میبرابری. بعضی وقت ۱۰برسد به ارتقای چه 



را که نوعی استوانه خورشیدی بود، توسعه « ناول« »سولیندرا»ها بشوند. خواستند جایگزین آنکه می

انست به توهای مسطح کارآیی داشت و اصالً نمیداد که در بهترین حالت کمتر از یک سوم نمونه

اندازه کافی تابش مستقیم خورشید را جذب کند. شرکت سعی کرد که این ناکارآمدی را با استفاده 

از آینه اصالح کند تا نور بیشتری از خورشید را به انتهای استوانه بازتاب بدهد اما اصالح مسیری که 

 .از ابتدا غلط شروع شده است بسیار سخت است

برابر بکوشند چون ارتقای اندک اغلب به معنی این است که اصالً برای  ۱۰ها باید برای برتری شرکت

اید که در کاربر نهایی هیچ ارتقایی صورت نگرفته است. فرض کنید یک توربین بادی جدید ساخته

 ولی رسدمی نظر به خوب اول نگاه در. است موجود هایفناوری از بیشتر ٪۲۰اش ها کاراییآزمایش

ها و مخاطرات مواجهه با یک محصول جدید در دنیای واقعی را جبران ینههز آزمایشگاهی نتایج

 را آن خواهیدمی که وقتی باشد، بهتر مشتری برای ٪۲۰نخواهد کرد و حتا اگر سامانه شما واقعاً 

 نگاه شما به تردید و شک دیده با اند،شنیده ایزیاده آمیزاغراق ادعاهای که این خاطر به بفروشید،

توانید برتری واضح و آشکار آن را به برابر بهتر باشد می ۱۰. فقط وقتی که محصول شما ندکنمی

 .مشتری نشان بدهید

 بندیپرسش زمان

کوشیدند تا خودشان را قانع کنند که زمان موعودشان فرا کارآفرینان فناوری پاک به سختی می

مدیر « اندرو ویلسون»، «ترا واتاسپک»و در زمان اعالم تأسیس شرکت  ۲۰۰۸رسیده است. در سال 

ها در اواخر صنعت خورشیدی درست همانند صنعت تولید ریزپردازنده»عامل این شرکت گفت که: 

قسمت دوم جمله او درست بود « است. خیلی چیزها هست که باید بفهمیم و ارتقا بدهیم. ۷۰دهه 

بعد از ساخت اولین ریزپردازنده در ها بسیار با واقعیت فاصله داشت. اما تشبیه او به ریزپردازنده

، رشد دنیای محاسبات و پردازش سریع نبود، انفجاری بود. تاریخچه عرضه اولین محصوالت ۱۹۷۰

 :را ببینید« اینتل»



 

ساخته بود، تقریبًا  ۱۹۵۴در نقطه مقابل، اولین سلول خورشیدی سیلیکونی را آزمایشگاه بل در سال 

رشد « فوتو ولتایی»های بین این دو، کارایی در سال«. ویلسون»های نیم قرن پیش از این صحبت

 و داشت کارایی ٪۶کرده بود، اما به آرامی و خطی. اولین سلول خورشیدی آزمایشگاه بل در حدود 

 هیچکدام هستند، دنیا روز هایفناوری که «نازک فیلم» هایسلول و «سیلیکون بلور» هایسلول

های مهندسی اندکی توسعه ۲۱داشته باشند. در نیمه دهه اول قرن  اییکار ٪۲۵ از بیشتر نتوانستند

الوقوع باشد. وارد شدن به بازاری با سرعت دهنده جهشی قریبتوانست نشانوجود داشت که می

بینانه داشته باشید. ای مشخص و واقعتواند راهبرد خوبی باشد، فقط اگر برای آن برنامهرشد کند، می

 .فناوری هیچکدام را نداشتندورده پاکخهای شکستشرکت

 پرسش انحصار

سبز، رنگ جدید پرچم »گفت که « جان دور»گذار میلیاردر دنیای فناوری سرمایه ۲۰۰۶در سال 

« دور»توانست به همان قرمز بسنده کند. همانطور که خود او می« قرمز و سفید و آبی آمریکا است.

چیزی که او « د دالری و بازارهای انرژی تریلیون دالری است.ابعاد بازارهای اینترنتی میلیار»گفت: 

ریز. رحمانه و خونالعاده بزرگ تریلیون دالری یعنی رقابت بینگفت این است که این بازار فوق



های تعداد ، من به حرف۲۰۰۰های را تکرار کردند: در سال« دور»های دیگران بارها و بارها حرف

ها ها را دیدم که در آنهای پاورپوینت قشنگ آنفناوری گوش کردم و ارائهزیادی از کارآفرینان پاک

 .ای مطلوب بودسرایی کرده بودند، گویی که این موضوع نکتهدرباره بازارهای تریلیون دالری افسانه

دانند که معتقدند جا به اندازه کافی برای همه فناوری بازار این حوزه را آنقدر بزرگ میمدیران پاک

دیو » ۲۰۰۶دانند. در سال واردها وجود دارد اما معمواًل شرکت خودشان را پیشتاز بازار میازهت

در یک نشست کنگره « میا سولی»های خورشیدی مدیر عامل شرکت تولید کننده سلول« پیرس

است که در زمینه تولید یک نوع از « خیلی قوی»اعالم کرد که شرکتش یکی از چند استارتاپ 

میا »بینی کرد که پیش« پیرس»کنند. چند دقیقه بعد خورشیدی فیلم نازک کار می هایسلول

« های خورشیدی فیلم نازک در دنیاترین تولید کننده سلولبزرگ»در طول یک سال به « سولی

کرد: فیلم ها کمکی نمیداد باز هم به آنتبدیل خواهد شد. این اتفاق رخ نداد اما حتا اگر هم رخ می

ها به نوع خاصی از های خورشیدی است. مشتریقط یک نوع از دوجین انواع مختلف سلولنازک ف

دهند مگر این که این فناوری خاص، مشکل خاصی را به روشی بهتر حل کند. فناوری اهمیتی نمی

حل برای یک بازار کوچک انحصار ایجاد کنید، در دام رقابتی تباه توانید در ارائه یک راهاگر نمی

افتاد. این شرکت در سال « میا سولی»ه گرفتار خواهید شد. این همان اتفاقی بود که برای کنند

گذاری کرده بودند به فروش گذاران در آن سرمایهصدها میلیون دالر زیر مبلغی که سرمایه ۲۰۱۳

 .رفت

 بندی پاسخ به پرسش انحصارنمایی یکتایی و منحصر به فرد بودن راهی ساده برای سرهمبزرگ

کنید که با موفقیت توانسته است صدها است. فرض کنید یک شرکت انرژی خورشیدی را اداره می

مگاوات برق را دارد. از آنجایی که کل برق  ۱۰۰پنل خود را نصب کرده و در مجموع توان تولید 

درصد از بازار هستید. به  ۱۰/۵۳مگاوات است، شما صاحب  ۹۵۰خورشیدی تولید شده در آمریکا 

 .گویی: حاال تو یکی از بازیگران این حوزه هستیت تبریک میخود



 

اما اگر بازار اصلی، بازار انرژی خورشیدی آمریکا نباشد چه؟ اگر بازار اصلی بازار جهانی تولید انرژی 

مگاوات شما یک ماهی کوچک  ۱۰۰گیگاوات باشد چه؟ در این حالت  ۱۸خورشیدی با ظرفیت تولید 

 .سهم شما به کمتر از یک درصد بازار کاهش خواهد یافت در دریا است: ناگهان

 

های گیری، به جای انرژی خورشیدی، همه انواع انرژیافتد اگر معیار درست اندازهو چه اتفاقی می

گیگاوات است؛ حاال سهم شما از  ۴۲۰تجدیدپذیر باشد؟ ظرفیت تولید جهانی تجدیدپذیرها ساالنه 

 ۱۵/۰۰۰شود. در مقایسه با ظرفیت کل تولید جهانی انرژی که درصد تبدیل می ۰/۰۲بازار به 

 .ای است در اقیانوسمگاوات شما، قطره ۱۰۰گیگاوات در سال است، 



 

ها با ظرافت، بازار را ای مغشوش است. آنفناوری به طرز ناامید کنندهنحوه تفکر کارآفرینان پاک

ها تفاوت به نظر برسند تا این که دائمًا از آنگیرند، به خاطر این که برجسته و مکوچک در نظر می

خواسته شود ارزش شرکت را برمبنای یک بازار بزرگ و ظاهراً بسیار سودآور محاسبه کنند. اما در 

توانید بر یک زیرمجموعه از بازار تسلط داشته باشید که اصالً وجود ندارد نظر داشته باشید که نمی

ها اصالً ساده ارهای بزرگ بسیار رقابتی هستند و دسترسی به آنو واقعی نیست، و از سوی دیگر باز

فناوری بهتر است بروند دنبال افتتاح یک رستوران های پاکگذاران شرکتنیست. اغلب بنیان

 .«پالو آلتو»بریتانیایی در مرکز شهر 

 پرسش نیروی انسانی

هایی بگردید د که به دنبال خبرهرومسائل مرتبط با انرژی، مسائل مهندسی است بنابراین انتظار می

هایی که شکست خوردند به کنند. این اشتباه است: شرکتفناوری را اداره میهای پاککه شرکت

ها و مدیرها در جذب شدند. ترکیب فروشندههای غیر فنی اداره میای توسط تیمدهندهطرز تکان

ها را ت محصوالتی که بتواند نظر مشتریهای دولتی موفق بودند اما در ساخسرمایه و تأمین یارانه

 .جلب کند ناموفق بودند



کردیم. سر نخ بینی میما وقوع این مسأله را پیش« فاندرز فاند»پذیر گذاری خطردر صندوق سرمایه

فناوری همه جا با کت و شلوار و کراوات پوشیدند: مدیران پاکهایی بود که میاصلی ماجرا لباس

پوشند. بنابراین شرت و جین میپرچم قرمز بزرگ بود، چون فناوران واقعی تی چرخیدند. این یکمی

پوشند های مخصوص جلسه میگذارانش لباسما یک قانون عمومی ساختیم: هر شرکتی که بنیان

گذاری بد در ها هم مانع سرمایهکنیم. ممکن بود بررسی بیشتر جزئیات فنی این شرکترا رد می

که هیچ وقت در یک شرکت فنی که -ها اما این نکته روشنگر درباره تیم شد.ها میاین شرکت

کند. بهترین تر به واقعیت هدایت میما را سریع -گذاری نکنپوشند، سرمایهمدیرانش کت و شلوار می

فروش، فروش مخفی است. هیچ ایرادی ندارد که یک مدیر عامل بتواند چیزی را بفروشد، اما اگر از 

 .ها باشد، احتمااًل در فروشندگی بد و در مسائل فنی بدترین استروشندهاساس شبیه ف

 

 ایالن ماسک مدیر عامل تسال موتورز و برایان هریسون مدیر عامل سولیندرا

 

 

 



 پرسش توزیع

ها گذارها رابطه داشتند اما اغلب آنها و سرمایهفناوری به طور مؤثری با دولتهای پاکشرکت

ها به سختی دریافتند که دنیا آزمایشگاه نیست: فروش و تحویل رده بودند. آنها را فراموش کمشتری

 .یک محصول حداقل به اندازه ساخت خود آن محصول مهم است

میلیون  ۸۰۰بیشتر از  ۲۰۱۲تا  ۲۰۰۷را ببینید. این شرکت از سال « بتر پلیس»داستان استارتاپ 

های الکتریکی های قابل تعویض برای ماشینیدالر سرمایه جذب کرد و همه آن را برای ساخت باتر

های ساخت یک جایگزین سبز که بتواند وابستگی ما را به فناوری»هزینه کرد. این شرکت به دنبال 

بود و با فروش حداقل هزار دستگاه از این خودروها توانست به این « ترابری آلوده کننده کمتر کند

ی ساخت این شرکت قبل از اعالم ورشکستگی بود. حتا هدف دست یابد. این تعداد، فروش خودروها

ها موفقیت بود چون خریدن هر کدام از آن خودروها برای مشتری همین مقدار فروش هم برای آن

 .کاری بسیار سخت بود

بتر »خرد. خواست محصول این شرکت را بخرد اصالً معلوم نبود که چه چیزی میبرای کسی که می

ها و موتور الکتریکی داد و باتریها را تغییر میخرید و بعد آنرنو را می خودروهای سواری« پلیس

؟ «بتر پلیس»خرد یا یک محصول دانست که رنوی الکتریکی میداد. مشتری نمیرا درون آن قرار می

شدی. خان خرید میگرفتی که یکی از آن محصول را بخری، باید وارد هفتبه هر حال اگر تصمیم می

کردی که به گرفتی. برای گرفتن آن تأییدیه باید ثابت میمی« بتر پلیس»یک تأییدیه از  اول باید

دادی که های تعویض باتری این شرکت نزدیک هستی و بعد قول میاندازه کافی به یکی از ایستگاه

راک شدی، باید یک قرارداد اشتکنی. اگر در این آزمون موفق میبینی تردد میاز مسیرهای قابل پیش

ها توانستی خودروی خودت را شارژ کنی. بعد از همه اینکردی تا میسوخت برای خودرو را امضا می

 .ها را تعویض کنیگرفتی که چطور در کنار جاده توقف کنی و باتریتازه یاد می

ها برای فروش و کرد که فناوری خوب آن است که خود ببوید، بنابراین آنفکر می« بتر پلیس»

ابی این محصول خود را به دردسر نیانداختند. یک مشتری ناامید، با فکر کردن به دالیل شکست بازاری

چرا در کل شهر یک بیلبورد تویوتا پریوس با قیمت فالن و در کنارش یک »شرکت، پرسیده بود: 

ها او باز هم یکی از آن ماشین« عکس از این ماشین با همان قیمت به عالوه چهار سال سوخت، نبود؟



حاضرم هر کاری بکنم تا »گفت مندی بود که میرا خرید اما بر عکس بسیاری از مردم، او آدم عالقه

تواند این کار را بکند: هیأت مدیره اما متأسفانه او دیگر نمی« بتوانم همچنان از آن استفاده کنم.

فروشد، ن دالر میمیلیو ۱۲های شرکت را به رقم ناچیز اعالم کرد که دارایی ۲۰۱۳شرکت در سال 

های فناوری با موفقیت غلبه کنیم، اما موانع دیگری بر سر راه بود که از غلبه ما توانستیم بر چالش»

 «.ها باز ماندیمبر آن

 پرسش ماندگاری

ریزی بکند که در بازار خودش حرف آخر را بزند. برای شروع باید از هر کارآفرینی باید جوری برنامه

سال، دنیا چه شکلی خواهد بود و کسب و کار من در آن چطور  ۲۰یا  ۱۰د از خودتان بپرسید: بع

 خواهد بود؟

فناوری پاسخ خوبی برای این پرسش دارند. در نتیجه، آگهی ترحیم های پاکتعداد کمی از شرکت

چند ماه قبل از اعالم ورشکستگی در سال « اور گرین سوالر»ها شبیه هم است. شرکت همه آن

 :های خود در آمریکا این طور اعالم کردخود را مبنی بر تعطیل کردن یکی از کارخانه تصمیم ۲۰۱۱

اند... های خورشیدی در چین پشتیبانی مالی قابل توجهی از سوی دولت گرفتهکنندگان سلولتولید

از  ریزی شده بود و کمتربا این که هزینه تولید ما ... در حال حاضر کمتر از مقداری است که برنامه

ها بسیار بیشتر از رقبای کم هزینه ما در چین بیشتر تولیدکنندگان غربی است، هنوز این هزینه

 .است

ابوند »واقعاً به حد انفجار رسید. شرکت  ۲۰۱۲تا سال « همه چیز تقصیر چین است»نوایی اما هم

رشکستگی گفتند که حمایت وزارت انرژی آمریکا را داشتند در زمان بررسی پرونده اعالم و« سوالر

های خورشیدی چینی عرصه های تولید کننده پنلهای بسیار پایین و غیر رقابتی شرکتقیمت»که 

های تبدیل دستگاه»وقتی شرکت « را برای رشد هر استارتاپ در این وضعیت بازار تنگ کرده است.

مسأله را از شکست خورد،  ۲۰۱۲های خورشیدی بود در فوریه سال که تولید کننده پنل« انرژی

میلیون دالری علیه سه شرکت بزرگ  ۹۵۰ها فراتر برد و شکایتی انداختن تقصیرها به گردن چینی

هایی بودند که وکالی شرکت ها همانهای خورشیدی مطرح کرد. این شرکتچینی تولیدکننده پنل

های نی و قیمتها به دلیل ایجاد انحصار در بازار، توطئه و تبادر همان سال از آن« سولیندرا»



بینی نابودکننده، شکایت کردند. اما نکته اینجا است که آیا رقابت با تولید کنندگان چینی واقعاً پیش

فناوری باید پرسش ماندگاری را به شکل دیگری طرح و از خود شدنی نبود؟ کارآفرینان پاک

بدون پاسخی درخور،  ها کسب وکار مرا نابود کنند؟شود که چینیبپرسند:چه چیزی مانع این می

 .نتیجه حاصل شده نباید شگفتی کسی را برانگیزد

ها فرضیات فناوریفراتر از شکست خوردن در رقابت با تولیدکنندگان محصوالت سبز چینی، پاک

های فسیلی استوار شده غلطی درباره کل بازار انرژی داشتند. این صنعت بر افول استفاده از سوخت

درصد از گاز  ۱/۷فقط  ۲۰۰۰های فسیلی غافلگیر شد. در سال اج سوختبود اما با رشد استخر

درصد رسید. با این  ۴/۱شد. پنج سال بعد این مقدار به استخراج می« شیل»طبیعی آمریکا از منابع 

های تجدیدپذیر تنها راه رو به فناوری این تغییر را جدی نگرفت: انرژیحال هیچ کس در حوزه پاک

 ۲۰۱۳تر بشوند. اما در سال تر یا پاکهای فسیلی از این ارزانندارد در آینده سوختجلو است؛ امکان 

 ۷۰حدود  ۲۰۰۸های گاز در سال شد و قیمتدرصد گاز طبیعی آمریکا را شامل می ۳۴« شیل»گاز 

های های فعال در حوزه انرژیهای کسب و کار شرکتها بیشتر مدلدرصد افت کرد. همه این

حلی ماندگار برای مسأله انرژی نیست اما آن قدر قوی هست نابود کرد. استخراج، راه تجدیدپذیر را

 .ای که آن را نادیده گرفته بودند از بین ببردفناوریهای پاککه شرکت

 پرسش معما

ها کند. آنفناوری خودش را با حقایق عرفی درباره نیاز به دنیایی تمیزتر هماهنگ میهر شرکت پاک

های جایگزین، به طور ضمنی العاده زیاد برای انرژیاعتقاد به این که نیاز اجتماعی فوقخود را با 

دهند. فناوری است، فریب میهای پاکنشان دهنده یک فرصت بسیار بزرگ برای همه انواع شرکت

چقدر فریب انرژی خورشیدی را خوردن مرسوم بود. آن سال رئیس جمهور  ۲۰۰۶ببینید که در سال 

های آمریکایی را قادر های خورشیدی که خانوادهسقف»منادی آینده درخشان « دبلیو بوشجورج »

فناوری آن را گذار و مدیر پاکسرمایه« بیل گراس»بود. « سازد برق مورد نیاز خود را تولید کنندمی

مدیر آن « سووی شارما« »توان بالقوه انرژی خورشیدی بسیار هنگفت است.»این طور بیان کرد: 

بوی »گفت که: درباره انرژی خورشیدی می« سوالریا»های خورشیدی زمان شرکت تولید کننده پنل

طال به مشام همه خورده است. البته اینجا واقعاً طال هست که البته برای ما طال همان تابش خورشید 

خود  های انرژی خورشیدی بر اثر پذیرش این موضوع ازاما این هیاهو و شتابی که شرکت« است.



و حتا شرکت « اسپکترا وات»، «اور گرین سوالر»، «سل-کیو»ها را مانند نشان دادند، بسیاری از آن

را به جای آینده درخشانی که در ابتدا متصور بودند به سرعت « انرژی اینویشن»یعنی « گراس»خود 

ده از عبارات ها آینده درخشان خود را با استفاتک قربانیهای ورشکستگی کشید. تکبه دادگاه

های بزرگ معما دارند: دلیل خاصی برای ها موافق بودند. شرکتکرد که همه با آنمرسومی بیان می

 .بینندها را نمیموفقیت که دیگران آن

 افسانه کارآفرینی اجتماعی

 -هاطبق تعریف رایج اغلب شرکت-فناوری هدف خود را بیشتر از موفقیت کارآفرینان پاک

کارآفرینی »در تاریخ  -ترین شکستو البته بزرگ-ترین پدیده فناوری بزرگباب پاکدانستند. حمی

های بزرگ و شود که شرکتبود. این روش بشر دوستانه کسب و کار با این ایده آغاز می« اجتماعی

های بزرگ قدرت زیادی دارند اما اند:شرکتمؤسسات غیر انتفاعی تا به حال دو قطب مخالف بوده

ها را بسته است؛ مؤسسات غیرانتفاعی به دنبال مصلحت و خیر قتصادی دست و پای آنمنافع ا

این « کارآفرینی اجتماعی»عمومی هستند اما در اقتصاد بزرگ، بازیگرانی کوچک هستند. هدف 

البته در « کار خوب را به خوبی انجام دهد.»های هر دو دنیا را با هم تلفیق کند و است که خوبی

 .دهدالً هیچکدام از این دو را انجام نمیانتها معمو

تر در اینجا خود کلمه ابهام بین اهداف اجتماعی و اهداف تجاری یک مشکل است ولی مشکل بزرگ

باشد، آیا برای جامعه مفید است یا این که « از نظر اجتماعی خوب»است: اگر چیزی « اجتماع»

تواند سین جامعه را به دست آورد، فقط میکند؟ هر چیزی که تحصرفاً جامعه آن را خوب فرض می

 .موضوعی عرفی و رایج و مرسوم باشد، درست مانند ایده انرژی سبز

های غیر انتفاعی های بزرگ و خوبی سازمانچیزی که مانع پیشرفت شد تفاوت بین اشتهای شرکت

قدر که  ها به هم بود. هماننبود. بر عکس، چیزی که مانع پیشرفت شد، شباهت هر دوی این

های ها دوست داشتند همیشه اولویتها دوست داشتند کار هم را کپی کنند، غیر انتفاعیشرکت

فناوری نتیجه را به ما نشان داد: صدها محصول شبیه یکسانی را با فشار به جامعه تحمیل کنند. پاک

 .به هم و بدون تفاوت معنادار که همه تحت لوای یک هدف بسیار گسترده ساخته شدند



چیزی که واقعاً برای جامعه مفید است، انجام دادن کاری متفاوت است و این همان چیزی است که 

هایی ها آندهد از ایجاد انحصار در یک بازار سود ببرند. بهترین پروژهبه کسب و کارها اجازه می

کنند. و کرنا می ها را در بوقهایی که جمعیتی زیادی آنشوند نه آنهستند که اغلب نادیده گرفته می

ها حتا هایی هستند که هیچکس دیگر برای حل آنها کار کرد آنتوان روی آنبهرین مسائلی که می

 .کندتالش هم نمی

 تسال: هفت پاسخ برای هفت پرسش

فناوری است که کار خود را در دهه قبل آغاز کرده های فعال در حوزه پاکتسال جزو معدود شرکت

فناوری شدند، اما ها بهتر از هر کس دیگری سوار بر موج پاکزنده است. آنو امروز هم همچنان 

 :ها بسیار آموزنده استها برای هر هفت پرسش ما پاسخ داشتند. بررسی علت موفقیت آنآن

از « دایملر»کنند: فناوری تسال آن قدر خوب است که سایر خودروسازها به آن تکیه می :فناوری

تسال استفاده « انتقال قدرت»از سیستم « مرسدس بنز»کند؛ استفاده میهای باتری تسال بسته

بخش خاصی را مأمور « جنرال موتورز»کند. حتا از موتورهای تسال استفاده می« تویوتا»کند؛ می

ها بررسی دائم کارهای تسال کرده است. اما بزرگترین توفیق تسال در زمینه فناوری هیچ کدام از این

ت، بلکه توانایی تسال در سرهم کردن این همه قطعات در یک محصول برتر است. به تنهایی نیس

مجموع قطعات »تسال، با ظرافت از صفر طراحی شده است و بیشتر از « مدل اس»خودروی سواری 

برای آن امتیازی باالتر از هر ماشینی که تا به « کنندهگزارش مصرف»خودش است: مجله « سازنده

هر دو آن را بهترین خودروی سال « اتوموبیل»و « موتور ترند»ت داد و مجالت حال بررسی کرده اس

 .نامیدند ۲۰۱۳

فناوری ادامه بسیار ساده بود که کسی فکر کند دولت به حمایت از پاک ۲۰۰۹در سال  :بندیزمان

های دولتی اختصاص داده شده بودند و کنگره های سبز یک اولویت سیاسی بود، بودجهدهد: شغل

است. « ایمحدودیت انتشار و اجازه معامله گازهای گلخانه»رسید در حال تصویب قانون ه نظر میب

ایالن »دیدند که تا ابد ادامه خواهد داشت، مندانه را میهای سخاوتاما زمانی که دیگران یارانه

درست  ۲۰۱۰دانست که فقط یک بار رخ خواهد داد. در ژانویه به درستی آن را فرصتی می« ماسک

 ۴۶۵ها توسط اوباما، تسال توانست به دلیل قطع یارانه« سولیندرا»یک سال و نیم پیش از ترکیدن 



های ای نیم میلیارد دالری در سالمیلیون دالر وام از وزارت انرژی آمریکا دریافت کند. دریافت یارانه

ر یک لحظه بود متصور بود قابل تصور نبود. حتا امروز هم قابل تصور نیست. این اتفاق فقط د ۲۰۰۰

 .و تسال به خوبی توانست آن لحظه را دریابد

توانست آن را در اختیار بگیرد: بازار تسال با بک بازار فرعی کوچک شروع کرد که می :انحصار

از خط تولید خارج  ۲۰۰۸در سال « رود استر»خودروهای برقی اسپورت و سطح باال. زمانی که اولین 

دالر برای هر کدام، این تعداد  ۱۰۹/۰۰۰تا از این خودرو فروخت، اما با قیمت  ۳/۰۰۰شد، تسال فقط 

اصالً تعداد کمی نبود. شروع با بازار کوچک اجازه داد که تسال تحقیق و توسعه مورد نیاز کار را انجام 

ری را بسازد و حاال تسال بازار خودروهای سوا« مدل اس»تر دهد و بتواند به آرامی خودروی ارزان

فروختند  ۲۰۱۳خودروی سواری در سال  ۲۰/۰۰۰ها بیشتر از لوکس برقی را هم در اختیار دارد. آن

 .نگردتر در آینده میو حاال تسال در اوج ایستاده و به بازارهای بزرگ

مدیر عامل تسال یک مهندس و فروشنده تمام عیار است بنابراین اصالً عجیب نیست که توانسته  :تیم

کارکنان خود را این طور « ایالن»ها بسیار خوب هستند. اهم آورد که در هر دوی اینتیمی را فر

اید که در حد نیروهای یگان ویژه باشید. اگر در تسال هستید، یعنی انتخاب کرده»کند: توصیف می

اید کنید، انتخاب کردهاینجا یک ارتش منظم است و این بسیار خوب است اما اگر در تسال کار می

 «.خود را به سطوح باالتر بکشانید که

گیرند اما تسال آن را کامالً جدی گرفت و تصمیم کم میهای توزیع را دستبسیاری از شرکت :توزیع

های خودرو سازی زیر منت گرفت که کل زنجیره توزیع را خود به دست بگیرد. بقیه کارخانه

سازند اما باید به دیگران برای یخودرو م« هیوندای»و « فورد»های مستقل هستند: نمایندگی

فروشد و در های خودش میها تکیه کنند. تسال خودروهای خود را در فروشگاهفروشش آن

های روش تسال بسیار بیشتر از روش دهد. هزینهها خدمات میهای خودش به مشتریتعمیرگاه

ری، تقویت برند تسال و سنتی توزیع از طریق نمایندگی است اما حاصل آن کنترل کامل تجربه مشت

 .های شرکت در طوالنی مدت استجویی در هزینهصرفه

رود و این ترکیب تر به پیش میتسال زودتر از دیگران شروع کرده است و از همه سریع :ماندگاری

ترین تر خواهد شد. برند مورد عالقه مردم واضحهای آتی بیشتر و گستردهاش در سالیعنی، پیشتازی



های خریدی است که مردم ترین تصمیمفقیت عظیم تسال است: یک خودرو در زمره بزرگنشانه مو

بندی بسیار سخت است و بر خالف همه کنندگان در این دستهاند و جلب اعتماد مصرفبا آن مواجه

ها یعنی این شرکت گذار شرکت مشغول به کار است، همه اینخودروسازان دیگر، در تسال هنوز بنیان

 .ها عرصه را ترک کندنیست به این زودیقرار 

خواهند های پولدار میفناوری است. آدمدانست که فشن و مد روز به سمت پاکتسال می :معما

در انظار ظاهر شوند، حتا اگر این کار به قیمت سوار شدن خودروی جعبه مانندی به نام « سبز»

ها با شود آدماین خودروها باعث می«. یتساهوندا این»باشد یا خودروی سنگینی به اسم « پریوس»

شوند، های معروف سینما که طرفدار حفظ محیط زیست هستند و سوار این خودروها میستاره

به نظر برسد. پس تسال تصمیم گرفت خودرویی بسازد که باعث شود « با حال»پنداری کند و ذاتهم

اش را دور انداخت تا پریوس« و دی کاپریولئونارد»به نظر برسد، همین. حتا « با حال»اش راننده

گران قیمت )که ظاهرش هم شبیه خودروهای گران است( بخرد. « رود استر»یکی از این خودروهای 

فناوری معمولی در حال تالش برای ایجاد تفاوت بین خودشان بودند، تسال های پاکزمانی که شرکت

شتر یک پدیده اجتماعی است تا ضرورتی برای فناوری بیبرندی یکتا حول این معما ساخت که پاک

 .محیط زیست

 ۲/۰انرژی 

ترین ایده پشت آن صحیح است: فناوری ذاتاً چیز اشتباهی نیست. بزرگموفقیت تسال نشان داد پاک

ترین منبع است: با انرژی است که ما جهان واقعاً به منابع جدیدی از انرژی نیاز دارد. انرژی اصلی

سازیم. اغلب یم و سرپناه و هر چیزی که برای زندگی با آسایش الزم داریم میکنغذا تولید می

کنند و ها زندگی میای زندگی کنند که امروزه آمریکاییخواهند به همان راحتیهای دنیا میآدم

های جدیدی بسازیم. شود مگر این که فناوریسازی باعث بحران بسیار جدی در انرژی میجهانی

های قدیمی یا برای پیمودن دوباره مسیری ت، در جهان منابع کافی برای تکرار شیوهخیلی ساده اس

 .که ما به سمت کامیابی رفتیم، وجود ندارد

گذاران بین باشند. اما وقتی سرمایهفناوری به مردم راهی را نشان داد که درباره آینده انرژی خوشپاک

ای فناوریهای پاکقمار کردند و در شرکتبین بر روی ایده کلی انرژی سبز غیرقطعی و خوش



اش به وجود آمدن گذاری کردند که از کمبود یک طرح تجاری خاص در رنج بودند، نتیجهسرمایه

را بر  ۲۰۰۰های های جایگزین در سالهای فعال در حوزه انرژییک حباب بود. اگر ارزش شرکت

ها با هم بیاندازیم، متوجه شباهت آندر ده سال قبل « نزدک»روی نمودار ظهور و سقوط بورس 

 :خواهید شد

 

های اینترنتی یک ایده بزرگ داشت: اینترنت بسیار رشد خواهد کرد. اما بسیاری از شرکت ۱۹۹۰دهه 

تواند فقط با هیچ ایده دیگری غیر از این که اینترنت بزرگ خواهد شد نداشتند. یک کارآفرین نمی

ای دقیق و از نزدیک به مسأله داشته باشد. آور کند مگر این که برنامهنگاه از دور به مسأله آن را سود

فناوری همه با مشکلی مشابه روبرو بودند: فارغ از این که دنیا چقدر به انرژی نیاز های پاکشرکت

حل برتری برای یک مسأله در حوزه انرژی با امکان دارد، فقط شرکتی موفق خواهد شد که راه

باشد. هیچ بخش مهمی در اقتصاد نیست که یک شرکت صرف حضور در آن، درآمدزایی داشته 

 .تبدیل به شرکتی بزرگ بشود

فناوری و سقوط آن هم دردآورتر بود. اما ظاهراً رویای تر از حباب پاکحباب فناوری خیلی بزرگ

ث گرایانی که اعتقاد داشتند اینترنت باع، شک۲۰۰۱به واقعیت پیوسته است: در سال  ۹۰دهه 



گو به تغییرات اساسی در صنعت نشر یا خرده فروشی یا زندگی اجتماعی روزمره نخواهد شد، غیب

توان بعد از سقوط رسند. آیا میداری احمق به نظر میها به طرز خندهرسیدند، اما امروزه آننظر می

اشند، همانطور های موفقی را پیدا کرد که از این سقوط جان سالم به در برده بفناوری، شرکتپاک

ها پیدا کامشد در میانه آوار داتموفقی را می« ۲وب »های که بعد از سقوط بزرگ فناوری، استارتاپ

حلی درباره انرژی هنوز یک نیاز واقعی است اما یک کسب و کار کرد؟ از نگاه کالن، نیاز به راه

ار خود را آغاز کند. فیسبوک ارزشمند باید با پیدا کردن یک کنج خلوت و تسلط بر بازاری کوچک ک

ها رفت و در انتها هم کل دنیا به عنوان یک خدمت در یک دانشگاه شروع شد و بعد به سایر دانشگاه

های مربوط به انرژی نیاز به زیرکی دارد. حلرا تصاحب کرد. پیدا کردن یک بازار کوچک برای راه

های دوردست قرار بدهید یا ممکن رهتوانید هدف خود را جایگزین کردن سوخت دیزل در جزیمی

های جنگی های نظامی در میدانای مناسب برای استقرار سریع در پایگاههای پیمانهاست واکنشگاه

« ۲/۰انرژی »خواهند بسازید. ممکن است عکس این فکر کنید ولی چالش اصلی کارآفرینانی که می

 .را بسازند این است که روی مسائل کوچک فکر کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گذار: تناقض بنیان۱۴فصل 

 .را راه انداختند، چهار نفرشان در زمان مدرسه بمب ساخته بودند« پالپی»از شش نفری که 

تر بودند. چهر نفرمان خارج از آمریکا به دنیا آمده بودیم. سه نفر از سال و جوان ۲۳پنج نفرشان 

مکس »از لهستان و « لوک نوزک»ین، از چ« یو پن»کشورهای کمونیست به آمریکا فرار کرده بودند: 

 .ها نبوداز اوکراین شوروی سابق. در آن زمان و در آن کشورها ساختن بمب کار معمول بچه« لوچین

هر شش تای ما ممکن بود در آن زمان عجیب و غریب به نظر بیاییم. اولین صحبت من با لوک 

در آن در زمان مرگ بدن را منجمد  بود، طرحی که« سرما زیست»درباره نحوه ثبت نام او در طرح 

دانست و به وطن میکنند به امید این که در رستاخیز پزشکی دوباره زنده شود. مکس خود را بیمی

کرد: در زمان سقوط شوروی خانواده او در بالتکلیفی دیپلماتیک بود و به آمریکا فرار آن افتخار می

نوی به بهترین دانشگاه ریاضی و علوم ایالت ایلی هاخودش را از پارک کولی« راس سیمونز»کردند. 

پال فقط اش مطابق تصویر ممتاز آمریکایی بود: در پیبود در کودکی« کن هاوری»رسانده بود. فقط 

وقتی فهمیدند او حاضر شده است « کن»او بود که به نشان عقاب پیشاهنگی نائل شده بود. رفقای 

گ آمریکایی به او پیشنهاد داده است، به ما بپیوندد او را فقط با یک سوم حقوقی که یک بانک بزر

 .کردند. پس او هم کاماًل معمولی نبوددیوانه خطاب می



 

های های غیرمعمولی هستند؟ یا این که ما دوست داریم فقط جنبهگذاران آدمآیا همه بنیان

های این که کدام ویژگیتر ها را به یاد بیاوریم و در آن اغراق کنیم؟ پرسش مهمغیرمعمول آن

گذار مهم است؟ در این فصل درباره این صحبت خواهیم کرد که چرا اگر رهبری شخصیتی یک بنیان

های متفاوت و متمایز بسپاریم، در عین این که شرکت را به جای مدیران معمولی، به دست آدم

 .اشدتواند به شرکت قدرت بیشتری بدهد، ممکن است برای شرکت خطرناک هم بمی

 موتور تفاوت

ها نابغه و بعضی کودن هستند اما بیشتر ها قوی و بعضی ضعیف هستند، بعضی از آدمبعضی آدم

ها را بر روی یک نمودار رسم کنید، نمودار حاصل های متوسط هستند. اگر موقعیت آدمها، آدمآدم

 :منحنی ناقوسی خواهد بود



 

توانید حدس بزنید که نموداری که تی افراطی دارند، میگذاران شخصیاز آنجایی که بسیاری از بنیان

های بیشتری در دو حد خود دارد، کمی دهد، به دلیل این که آدمگذاران را نشان میفقط بنیان

 :شودتر میپهن



 

دهد. معمواًل ما انتظار داریم دو سوی گذاران نشان نمیاما این نمودار نکته عجیبی را درباره بنیان

تواند هم ثروتمند باشد هم فقیر. ار انحصار متقابل داشته باشند: مثاًل یک آدم معمولی نمیاین نمود

ها ممکن است دهد: مدیران استارتاپگذاران رخ میاما این اتفاقی است که همیشه برای بنیان

تی ها بین آدم حال به هم زن و شخصینقدینگی کمی داشته باشند اما در کاغذها میلیونر باشند. آن

هستند « آشنا و محرم راز»ستودنی دائماً در نوسان هستند. تقریباً همه کارآفرینان موفق همزمان هم 

رسند هم خوشنام هستند و هم بدنام. وقتی نمودار و زمانی که به موفقیت می« غریبه و بیگانه»و هم 

 :شودها را بکشید، نمودار توزیع نرمال وارونه میآن



 

ای خداداد د؟ ممکن است هدیهگیرهای شخصیتی از کجا نشأت مییژگیاین ترکیب حدی از و

گذاران واقعاً آن قدرها هم که )طبیعی( باشد یا اکتسابی از محیط )پرورشی( باشد. اما شاید بنیان

های شخصیتی خود اغراق دهند افراطی نباشند. آیا ممکن است که عمداً در بعضی از ویژگینشان می

ها ممکن است همزمان رخ بدهد کنند؟ همه اینها اغراق میکه دیگران درباره آنکنند؟ یا این می

های غیر معمولی کند. این چرخه معموالً با آدمو هر کدام از این عوامل، سایر عوامل را تقویت می

 :گردد، البته این بار بیشتر غیر معمولها برمیشود و در انتها دوباره به همانآغاز می



 

را در نظر بگیرید. او « ویرجین گروپ»گذار میلیاردر و بنیان« سر ریچارد برانسن»ن مثال به عنوا

سالگی راه انداخت و وقتی که  ۱۶یک کارآفرین خدادای است: برنسن اولین کسب و کار خود را در 

مثاًل مدل موهای -های شهرت او را تأسیس کرد. اما سایر جنبه« ویرجین گروپ»سال داشت  ۲۲

هایی به برد که فردی با چنین ویژگیکمتر طبیعی هستند: هیچ کس گمان نمی -یال شیر او شبیه

دنیا آمده باشد. همزمان با پرورش شخصیت افراطی )آیا موج سواری با کایت به همراه یک فوق مدل 

ها به شدت او را برهنه یک شاهکار تبلیغاتی است؟ یا فقط یک تفریح شخصی؟ یا هر دو؟(، رسانه

پادشاه برند »، «پادشاه مطلق روابط عمومی»، «پادشاه ویرجین»هایی مانند اال بردند و به او لقبب



در پروازهایش « ویرجین آتالنتیک»دادند. وقتی خطوط هوایی « پادشاه بیابان و آسمان»و « سازی

 .م شده« پادشاه یخی»های یخی به شکل چهره برنسن کرد، او شروع به پذیرایی نوشیدنی با قالب

ها و به کمک تیم روابط عمومی خوب، تبدیل آیا برنسن فقط یک تاجر معمولی بود که توسط رسانه

که برنسن در کار -ها شد؟ یا این که او یک نابغه برندسازی مادرزاد است که توسط رسانه« شیر»به 

 .هر دوبه یک چهره خاص تبدیل شده است؟ پرسش سختی است، شاید  -ها ماهر استکردن با آن



 



یک مثال خوب دیگر است که در وضعیتی کامالً عجیب و غریب کار خودش را آغاز « شون پارکر»

« شون»کرد در مدرسه یک هکر محتاط بود. اما یک روز پدرش که فکر می« شون»کرد:قانون شکن. 

نه یک ساله خیلی زیاد است، در میا ۱۶گذراند که برای یک نوجوان وقت زیادی را پشت رایانه می

« اف بی آی»نتوانست از سیستم خارج شود و « شون»را از او گرفت. « شون»هک، صفحه کلید 

 .متوجه کار او شد و خیلی زود مأموران فدرال او را بازداشت کردند

پرواتر کرد. سه سال بعد به علت سن کم خیلی زود آزاد شد. اما این ماجرا او را جسور و بی« شون»

مشارکت کرد؛ سیستمی برای همرسانی همتا به همتای فایل که توانست « نپستر»اندازی او در راه

میلیون کاربر به دست بیاورد و به یکی از کسب و کارهای با رشد بسیار  ۱۰در سال اول کار خود 

های ضبط موسیقی از او شکایت کردند و قاضی فدرال ها تبدیل شود. اما شرکتسریع در همه دوران

اندازی داد. بعد از گذراندن یک طوفان، او باز کار خود را به را بیست ماه پس از راهدستور بستن آن 

 .عنوان یک غریبه تنها آغاز کرده بود

را مالقات کرد و کمک « مارک زاکربرگ« »شون» ۲۰۰۴آغاز شد. در سال « فیسبوک»بعد دوران 

یر عامل فیسبوک شد. او در گذار خود را پیدا کند و خودش هم مدکرد تا فیسبوک اولین سرمایه

به دلیل استفاده از مواد مخدر مجبور شد این سمت را ترک کند ولی این موضوع فقط  ۲۰۰۵سال 

نقش او را بازی « شبکه اجتماعی»در فیلم « جاستین تیمبرلیک»بدنامی او را افزایش داد. وقتی که 

« شون»از « جاستین». البته هنوز ها در آمریکا تبدیل شدترین چهرهبه یکی از محبوب« شون»کرد، 

پرسند که آیا تو افتد مردم از او میمی« سیلیکون ولی»مشهورتر است اما هر وقت که گذرش به 

 هستی؟« شون پارکر»

 

گذارها هستند: هر آدم مشهوری به جای شرکت، یک برند شخصی های دنیا بنیانمشهورترین آدم

ها تبدیل شده است. به یکی از بانفوذترین آدم« لیدی گاگا» دهد. مثالًسازد و آن را پرورش میرا می

داند اما آیا او یک شخص واقعی است؟ نام واقعی او ناشناخته نیست ولی تقریباً هیچکس آن را نمی

تواند هر فردی را در معرض خطر پوشد میهای خاصی که او میدهد. لباسو به آن اهمیت نمی

« این طور به دنیا آمده»خواهد که باور کنید وانی قرار دهد. گاگا میبستری شدن به عنوان بیمار ر

است که البته نام آلبوم دوم او و قطعه اصلی این آلبوم هم هست. اما تا به حال کسی به شکل یک 



ای خود ساخته است. باز هایی بر روی سرش متولد نشده است: بنابراین گاگا اسطورهزامبی با شاخ

ای این کار کند؟ قطعاً هیچ آدم معمولی، کدام آدمی با خودش این کارها را میکنمهم تکرار می

 .کند. بنابراین شاید گاگا واقعاً همین طوری به دنیا آمده استنمی

 آیندهان از آنجا میجایی که پادشاه

ها های کالسیک پر از آنگذاران افراطی، تصویر نویی در جامعه بشری نیست. اسطورهتصویر بنیان

های آشنا/غریبه است: در زمان کودکی رها شده بود و در نهایت ای از شخصیتنمونه« اُدیپ»است. 

« اسفینکس»نظیر بود و آن اندازه زرنگ که معمای های غریبه سر درآورد، اما پادشاهی بیاز سرزمین

 .را حل کند

هی به دنیا آمدند ولی هر ، دو قلوهای اساطیری ُرم باستان با خون پادشا«ریموس»و « رومولوس»

ها از تبار شاهانه خود مطلع شدند، خانه بزرگ شدند. وقتی آندو رها شده و به عنوان یتیم در یتیم

ای محدوده« رومولوس»تصمیم گرفتند شهری بسازند اما بر سر مکان آن با هم به توافق نرسیدند. 

« رومولوس»از آن مرز رد شده بود، « موسری»را به برای ساخت شهر ُرم انتخاب کرده بود و وقتی که 

هر کس که از این به بعد از دیوارهای این شهر بگذرد، خودش را به »او را کشت و فریاد کشید: 

شکن، هم یاغی بود و هم پادشاهی گذار بود و هم قانونهم قانون« رومولوس« »هالک انداخته است.

 .ا/غریبهجمع نقیضین بود: آشن« رومولوس»که رُم را ساخت. 

ها نیستند. مهم نیست زندگی واقعی این اسطوره« رومولوس»و « اُدیپ»های معمولی شبیه آدم

دارد اما ها نگه میها را در خاطرههای افراطی آنها فقط جنبهای آنچطور بوده است، نسخه اسطوره

استانی مهم بوده های بهای ویژه، این قدر برای فرهنگهای افراطی آدمچرا به یاد سپردن جنبه

 است؟

اند: در کامیابی ستوده های مشهور و غیر مشهور همیشه مجرای احساسات و عواطف عموم بودهآدم

های اولیه یک مشکل اساسی داشتند: اگر راهی برای جلوگیری اند. اجتماعو بدبختی سرزنش شده

اری، بالیای طبیعی یا تجاوز شدند. پس هر زمان که آفت، بیماز تضاد و ستیزه نداشتند، چندپاره می

ترین کار برای آن اجتماع این بود که تمام کرد، راحتها را تهدید میداد و آرامش آنرقبا رخ می

 .ماجرا را به گردن یک نفر بیاندازند، فردی که همه بر روی او اجماع داشته باشند: یک بالگردان



هایی افراطی گذارها چهرها هم مانند بنیانهتوانست یک بالگردان خوب باشد؟ بالگردانچه کسی می

توانستند جلوی قربانی ها از یک طرف شخصیتی ضعیف بودند که نمیو متناقض بودند. بالگردان

توانست با پذیرفتن مسئولیت مصائب، شدن خود را بگیرند و از سوی دیگر به عنوان کسی که می

 .ماع بودمندترین عضو اجتدرگیری و نزاع را خنثا کند، قدرت

ها قربانیان خود را تجسم شدند. آزتکها قبل از اعدام مانند خدایان ستایش میاغلب اوقات بالگردان

های فاخر بر تن قربانیان ها لباسدانستند. آنکردند میها قربانی میزمینی خدایانی که برای آن

ها ن سلطنت کوتاه مدت قلب آنگرفتند و بعد از اتمام ایپوشاندند و برایشان مهمانی شاهانه میمی

های سلطنت مطلقه همین جا است: هر پادشاهی، کشیدند. ریشهدریدند و از سینه بیرون میرا می

یک خدای زنده بود و هر خدایی یک پادشاه به قتل رسیده. شاید همه پادشاهان این دوران فقط 

 .بیاندازنداند زمان اعدام خود را به تأخیر قربانیانی هستند که توانسته

 سلطنت آمریکایی

های آمریکا هستند. ما حتا به خواننده« خاندان سلطنتی»ها رسد که ستارهاین روزها به نظر می

« مایکل جکسون»پادشاه موسیقی راک، « الویس پریسلی»دهیم: هایی از این دست میمحبوب لقب

 .شاهدخت موسیقی پاپ« بریتنی اسپیرز»پادشاه موسیقی پاپ و 



 

ها عمر کوتاهی داشتند. الویس در دهه هفتاد خودش را نابود کرد و در نیمه شبی در تنهایی ن لقبای

اش مرد. امروزه حتا مقلدانش هم چاق و بدهیکل هستند. مایکل جکسون از کودکی در توالت خانه

لبی محبوب و ستاره، تبدیل شد به یک آدم سرگردان با ظاهری زننده و معتاد به مواد مخدر و قا

تهی از آنچه که بود و همه دنیا از موضوع و جزئیات دادگاهش مطلع شدند. داستان بریتنی از همه 

ها باال بردیم. اما انگیزتر است. ما او را از هیچ ساختیم و در زمان نوجوانی او را تا حد فوق ستارهغم

اش را و دادگاه کم خوریاش را دیدیم و رسوایی پرخوری و ناگهان همه چیز فرو ریخت: سر تراشیده



پر سر و صدای او برای حضانت فرزندانش. آیا او از همان ابتدا دیوانه بود؟ آیا جامعه و تبلیغات او را 

 داد؟به این روز انداخته بود؟ یا این که این کارها را خودش برای بیشتر مشهور شدن انجام می

 

دانان در دوباره است. بسیاری از موسیقی های سقوط کرده، مرگ یک رستاخیزبرای برخی از ستاره

کورت »و « جیم موریسون»، «جیمی هندریکس»، «جنیس جاپلین»اند: برای مثال سالگی مرده ۲۷

جاودانه کنند. « ۲۷باشگاه »و این باعث شده است که این مجموعه را در یک باشگاه به نام « کوبن

ای خوانده بود که: این باشگاه بشود در ترانه وارد ۲۰۱۱قبل از این که در سال « ایمی واین هاوس»



شاید بازپروری به دلیل این که « گفتم نه، نه، نه.ها سعی کردند مرا به بازپروری ببرند، ولی من آن»

مانعی بود در مسیر جاودانگی، اصالً برایش جذابیتی نداشت. شاید برای این که یک خدایگان راک 

 .بمیریباشی این است که زود و در جوانی 

 

از شهرت « هاورد هیوز»ستاییم. منحنی صعود و سقوط ها میگذاران فناوری را همانند ستارهما بنیان

ای ثروتمند به گذاران فناوری در قرن بیستم است. او در خانوادهانگیزترین مورد بنیانبه ترحم غم

او اولین فرستنده رادیویی  مند به مهندسی بود تا زندگی تجمالتی.دنیا آمد اما او همیشه عالقه

سالگی  ۳۰سالگی ساخت. سال بعد او اولین موتورسیکلت شهر را ساخت. در  ۱۱را در « هوستون»

فیلم موفق تجاری ساخته بود و این زمانی بود که هالیوود پیشتاز فناوری بود. اما هیوز به خاطر  ۹



ها شد. هیوز د کرد و خودش خلبان آنکارهایش در هوانوردی مشهورتر بود. او هواپیما طراحی و تولی

 .ترین پرواز دور دنیا شکستای و سریعترین پرواز بین قارهرکورد سرعت در هوا را با سریع

ها دست نیافته بود. او دوست داشت به مردم هیوز عاشق پرواز به ارتفاعاتی بود که هیچ کس به آن

یان یونانی نیست، چیزی که همه میراهایی که میرد و از خدایادآوری کند که او انسانی است که می

از »گویند. یک بار وکیل او در دادگاه فدرال گفت که هیوز خواهند با خدایان مقایسه شوند میمی

« توان او را سنجید.شویم، نمیهایی است که با معیارهایی که من و شما با آن سنجیده میآن آدم

« نیویورک تایمز»وکیل پول داده بود اما بر اساس مطلب هیوز برای گفتن این جمله در دادگاه به 

هیوز برای  ۱۹۳۹وقتی در سال « هیئت منصفه و قاضی هیچ جدالی در این باره نکردند.»

شد، او حتا برای دریافت جایزه به کنگره « مدال طالی کنگره»دستاوردهایش در هوانوردی، برنده 

 .را در کاخ سفید پیدا کرد و برایش با پست فرستاد مدال او« ترومن»نرفت و سال بعد رئیس جمهور 

اش مجروح شد. اگر بود، وقتی که او در سومین و بدترین حادثه هوایی ۱۹۴۶شروع افول هیوز سال 

ها به یادها سپرده ترین آمریکایی همه دورانمرد، احتمااًل نامش به عنوان موفقاو در این حادثه می

رنج زیاد زنده ماند. او به وسواس مبتال و به داروهای مُسکن معتاد شد  شد. اما او با تحمل درد ومی

سال آخر عمرش را در انزوایی خود خواسته گذراند. هیوز همیشه  ۳۰و از انظار عمومی بیرون رفت و 

رسانند. اما وقتی ها میکرد چون اعتقاد داشت مردم آزار کمتری به دیوانهوار رفتار میکمی دیوانه

 .وار تبدیل شد، هیوز مایه ترحم شدوار او به زندگی دیوانهیوانهرفتار د



 



های متمرکز گردد. تواند باعث حملهنشان داد که موفقیت چقدر می« بیل گیتس»در این اواخر هم 

گذار است: او همزمان هم یک بچه مثبت بی دست و پای ترک تحصیل گیتس نمونه کامل بنیان

رین فرد دنیا و آشنا و خودی است. آیا او عینک بچه درسخوان را به مندتکرده غریبه و هم ثروت

عنوان یک راهبرد انتخاب کرده است تا بتواند شخصیتی متمایز از خودش نشان دهد؟ یا این که بچه 

مثبت بودن درمان ناپذیرش باعص شده است که این عینک را انتخاب کند؟ دانستنش سخت است. 

درصد از سهم بازار  ۹۰است: ویندوز شرکت مایکروسافت مدعی داشتن اما برتری او انکار نشدنی 

امروز چه کسی در دنیا :»حق داشت بپرسد « پیتر جنینگز»سیستم عامل در سال بود. آن سال 

 «.دانم. سؤال خوبی استتر است، بیل گیتس یا بیل کلینتون؟ نمیمهم

ها تحقیقی را بانه محدود نکرد. آنهای فصیح و ادیوزارت دادگستری آمریکا خودش را به پرسش

به دادگاه کشاندند. در « رفتار ضد رقابت»علیه مایکروسافت آغاز کردند و این شرکت را تحت عنوان 

های کوچکتر تجزیه شود. شش ماه دادگاه دستور داد که مایکروسافت باید به شرکت ۲۰۰۰ژوئن 

ت کنار کشید تا بتواند وقت بیشتری را به پیش از صدور رأی، گیتس از مقام مدیر عاملی مایکروساف

های نو فاصله گرفت. بعدها دادگاه تجدید نظر دستور های قانونی بپردازد و از ساختن فناوریدرگیری

با دولت توافق کرد. اما در آن زمان  ۲۰۰۱تجزیه مایکروسافت را لغو کرد و مایکروسافت در سال 

گذارش محروم کرده بودند و مایکروسافت وارد یاندشمنان گیتس شرکت او را از حضور کامل بن

شود تا یک دوران رکود نسبی شد. امروزه گیتس بیشتر به عنوان خیرخواه و بشردوست شناخته می

 .فناور



 

 بازگشت پادشاه

های حقوقی علیه مایکروسافت به سلطه بیل گیتس خاتمه داد، بازگشت استیو همانطور که حمله

دهد. از برخی جهات استیو جابز و گذار شرکت را نشان میزین ناپذیر بنیانجابز به اپل نقش جایگ

داد و وقت خود های بسته را ترجیح میبیل گیتس مخالف هم بودند. جابز یک هنرمند بود و سیستم

گذراند. گیتس یک تاجر بود و محصوالت را بیشتر از هر چیزی به تفکر درباره محصوالت بزرگ می

ها آشنا/غریبه بودند و خواست که بر دنیا حکمرانی کند. اما هر دوی آنگذاشت و میخود را باز می

توانست آن کار هایی را که راه انداخته بودند به جایی رساندند که هیچ کس دیگر نمیهر دو شرکت

 .را بکند



 

امتناع رفت و از حمام کردن ای که با پای برهنه این طرف و آن طرف میجابز، ترک تحصیل کرده

وار، ورزید، در فرقه شخصیتی خودش یک آشنا بود. رفتارش ممکن بود ستودنی باشد یا دیوانهمی

های عجیب او و رژیم شاید بر اساس حس و حالش یا شاید بر اساس حسابگری. باور این که ممارست

ج او در سال قاعده باعث اخراغذایی فقط سیب او جزئی از یک راهبرد بزرگتر نباشد. اما رفتار بی

شد: هیئت مدیره اپل وقتی که او با مدیر عاملی که خودش به شرکت آورده بود تا اپل  ۱۹۸۵

 .سرپرستی بالغ داشته باشد، درگیر شد، او را از شرکت اخراج کرد

ترین وظیفه در دنیای کسب و دهد که مهمسال نشان می ۱۲بازگشت دوباره جابز به اپل پس از 

توان آن را به چند فرمول کاهش داد و ارزش جدید، چقدر مهم است و نمی کار، یعنی ساختن یک

به عنوان مدیر عامل موقت استخدام شد،  ۱۹۹۷ها واگذار کرد. وقتی که او در سال ایبه حرفه

مدیرانی که مدارک بی عیب و نقص و برتر از او داشتند، شرکت را به ورشکستگی کامل کشانده 

کردم؟ من تعطیلش من چه کار می»جمله مشهوری گفته بود: « ل دلمایک»بودند. در آن سال 

به  ۲۰۱۱در عوض جابز قبل از این که در سال « دادن.ها را به سهام داران پس میکردم و پولمی



آیفون و در سال  ۲۰۰۷آیپاد، در سال  ۲۰۰۱علت بیماری از مدیر عاملی استعفا بدهد، در سال 

 .ترین شرکت دنیا شدکرد و یک سال بعد اپل با ارزش آیپد را به دنیا معرفی ۲۰۱۰

انداز یک فرد خاص از دنیا است. این نکته به طرز عجیبی نشان ارزش اپل کاماًل وابسته به چشم

های فئودالی هستند کنند اغلب شبیه حکومتهایی که فناوری خلق میدهنده این است که شرکت

های آمرانه تواند تصمیمگذار یکتا مییه هستند. یک بنیانتر از بقهایی که ظاهرا مدرنتا سازمان

ریزی کند. نکته ظاهرًا های آینده برنامهبگیرد، الهام بخش وفاداری شخصی قوی باشد و برای دهه

ای ای که توسط کارکنان آموزش دیده و حرفههای غیر شخصیمتناقض اینجا است که بروکراسی

های بسیار محدودی زمانی به حیات خود ادامه دهند، اما معموالً در افقتوانند تا هر شوند میاداره می

 .کنندعمل می

گذارها نیاز داریم. درسی که آموختنش برای کسب و کارها ضروری است این است که ما به بنیان

گذارانی که عجیب و غریب یا افراطی باید در صورت لزوم کمی تحمل خود را در مواجهه با بنیان

های ها، فراتر از رشد مرحله به مرحله و قدم به قدم، به آدمباالتر ببریم. ما برای رهبری شرکتهستند 

 .غیر معمول نیاز داریم

توان از شهرت فردی و ستایش دیگران لذت برد مگر گذاران هم این است که هرگز نمیدرس بنیان

و نابودی بشود. بنابراین محتاط این که بدانیم این وضعیت در هر لحظه ممکن است منجر به بدنامی 

 .باشید

اند نه گذارها مهمهای خود به عنوان یک انسان اغراق نکنید. بنیانتر از همه این که در تواناییمهم

گذار بزرگ ها است که ارزش دارد، بیشتر به خاطر این که یک بنیانبه خاطر این که فقط کار آن

اش گذارها نیاز داریم معنیشرکت وارد کند. این که ما به بنیان ها را بهتواند ثمره کارهای همه آدممی

آمریکایی -نمایشنامه نویس روسی« موتور محرک»های ها را همانند شخصیتاین نیست که باید آن

نیاز هستند، بپرستیم. طبق این دیدگاه، کنند از همه افراد اطرافشان بیکه ادعا می«آین رندیان»

های او ساختگی هستند. آبراه اند، اما قهرمانولی است: شرورهای او واقعییک نویسنده معم« رند»

ای گالت وجود ندارد. گسست از اجتماع وجود ندارد. اعتقاد به این که خودکفایی به صورت ودیعه

آسمانی در وجود شما نهادینه شده است، عالمت شخصیت قوی نیست بلکه نشانه شخصی است که 



تر گذار چیزی از این خطرناکرا به جای حقیقت گرفته است. برای یک بنیانستایش یا تمسخر توده 

سرایی دیگران درباره خودش را باور کند و عقل خود را از دست بدهد. برای کسب نیست که داستان

آمیز و به همین بزرگی وجود دارد و آن هم این است که چنان درک و کارها هم خطری دسیسه

 .از دست بدهد که دلسردی و سرخوردگی را با عقل و دانایی اشتباه بگیرد ها راخودش از اسطوره

 

 

 مؤخره: ایستایی یا تکینی

ریزی سال آینده برنامه ۳۰تا  ۲۰توانند برای بیشتر از گذاران هم نمیترین بنیانبیناگر حتا ژرف

توانیم انیم اما میدتوان درباره آینده خیلی دور صحبت کرد؟ ما هم چیز خاصی نمیکنند، آیا می

فیلسوف چهار الگوی محتمل برای آینده بشریت را « نیک باستروم»شمایی کلی از آن را ببینیم. 

 .کندتوصیف می

دیدند. فقط در این دوره مردم عهد باستان تمام تاریخ را در تناوب ابدی بین آبادانی و ویرانی می

بختی امیدوار باشند ولی هنوز این از سیاه اند که به گریز دائمیاخیر است که مردم جرئت کرده

کنیم، خودش دوام خواهد آورد نگرانی محتمل است که آیا ایستایی و سکونی که ما به آن فکر می

 .یا نه



 

رسد که کنیم اما در عوض به نظر میبا این که ما معمواًل شک و تردیدهایمان را سرکوب می

ای مسطح، مانند سطح زندگی کشورهای به سمت توسعهفرض خرد عرفی این است که همه دنیا پیش

 .مرفه دنیا، همگرا خواهد شد



 

سابقه تسلیحات مدرن، سخت با توجه به جغرافیای به هم پیوسته دنیای معاصر و قدرت تخریبی بی

افتد. این است که به این فکر نکنیم که اگر یک فاجعه بزرگ در اجتماع رخ دهد، چه اتفاقاتی می

رساند: سقوطی چنان کند و ما را به سناریوی سوم میحتمل، وحشت و ترس ما را بیشتر میفاجعه م

 .ویرانگر که ما در آن دوام نخواهیم آورد



 

ای تصور آخرین مورد از چهار آینده محتمل بسیار سخت است: حرکتی شتابناک به سوی آینده

ها آن تفاوت داشته باشد اما همه آنتواند چند شکل مبسیار بهتر. نتیجه چنین پیشرفت عظیمی می

 .ها بسیار چالش برانگیز استقدر با زمان حال متفاوتند که توصیف آن



 

 آینده کدام یک از این چهار حالت است؟

فروپاشی متناوب نامحتمل است: دانشی که تمدن بشری بر روی آن بنا شده است، آن قدر گسترده 

ر از یک دوره طوالنی تاریکی و بعد دوباره احیا و برخواستن تاست که نابودی کامل بشر بسیار محتمل

ای برای بشر وجود ندارد که بخواهیم انسان باشد. اگر انقراض کامل هم رخ بدهد که دیگر هیچ آینده

 .درباره آن بحث کنیم

 اگر آینده را زمانی تعریف کنیم که به طور کامل با زمان حال فرق دارد، اصوالً خیلی از مردم در

سازی بیشتر، همگرایی و شباهت هستند. در این ها منتظر جهانیانتظار آینده نیستند. در عوض آن

رسند و دنیا به عنوان یک کل به یک اقتصاد سناریو، کشورهای فقیرتر به کشورهای ثروتمند می

ورد؟ در تواند دوام بیاسازی شده محتمل باشد، آیا میرسد. اما اگر دنیای مسطح و جهانیمسطح می

 .شودها در کل سیاره از هر زمانی بیشتر میبهترین حالت، رقابت اقتصادی بین افراد و شرکت

با این حال اگر رقابت را در کنار منابع مصرفی کمیاب بگذاریم، سخت بتوان تصور کرد که یک جهان 

بت را از بین ببرد، تواند تا ابد دوام بیاورد. بدون فناوری جدید که بتواند فشار رقامسطح چطور می



فوران رکود و ایستایی احتمااًل منجر به نزاع و درگیری خواهد شد و در اثر چنین نزاع بزرگ جانی، 

 .رکود و ایستایی منتج به انقراض خواهد شد

کنند. های جدیدی بسازیم که آینده را بسیار بهتر میماند که ما فناوریفقط سناریوی چهارم باقی می

مند و های قدرتاست، نامی که به نتایج متصور از فناوری« تکینی»نسخه این پیامد  تریندراماتیک

« ری کورزویل»رود، داده شده است. جدیدی که از محدودیت فعلی درک و فهم ما فراتر می

کند و رشد نمایی را در موضوعات روز چند شروع می« قانون مور»با « تکینی»مشهورترین متخصص 

که در آینده به دست خواهد « هوش مصنوعی فوق انسانی»کند و با اطمینان ل میشاخه مختلف دنبا

و ناگزیر رخ خواهد « تکینی نزدیک است«: »کورزویل»دهد. بر اساس نظریه آمد را به ما نشان می

 .داد و ما فقط باید خودمان را برای آن آماده کنیم تا بتوانیم آن را بپذیریم

دهد. توانیم دنبال کنیم، آینده خود به خود رخ نمیاز موضوعات را ما میاما مهم نیست که چه تعداد 

این که تکینی چه شکلی خواهد بود اهمیت کمتری از دو انتخاب درنده پیش روی ما در حال حاضر 

توانیم این موضوع که آینده بهتر خواهد دارد:هیچ چیز یا بعضی چیزها. کامالً بستگی به ما دارد. نمی

ها یعنی این که ما باید برای ساختن آن از همین امروز لم و حتمی فرض کنیم و همه اینبود را مس

 .کار کنیم

های منحصر به فردی را که داریم بدانیم و در طول حیات خودمان چیزهای این که ما قدر این فرصت

م کیهان رخ تر از این است که آیا تکینی در مقیاسی کیهانی و در تماجدیدی را بسازیم بسیار مهم

 .خواهد داد یا نه

های منحصر به فرد برای آفریدن چیزهای جدیدی باشیم که کار ما امروز این است که به دنبال راه

ترین گام کنند، یعنی از صفر به یک برویم. گام نخست و مهمآینده را نه فقط متفاوت، بلکه بهتر می

انگیز که نیاکان ان، نگاهی همان قدر تازه و شگفتاستقالل اندیشه است. فقط با نگاه دوباره به دنیایم

توانیم هم آن را از نو بسازیم و هم آن را برای آیندگان نگه ابتدایی ما اولین بار آن را دیدند، می

 .داریم

 



 

 

 

 


