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 یک بهصفر  .مقدمه

 مقدمه

 یک بهصفر 

 
دهد. بیل گیتس بعدی می رخ باریکتنها  وکارکسبدر  شکوفاییهر 

 وجوجستبعدی موتور  ی برینئری پیج یا سرگعامل نخواهد ساخت. لسیستم

رد. اگر مارک زاکربرگ بعدی شبکه اجتماعی خلق نخواهد کو  نخواهند ساخت

 .آموزیدنمیچیزی ها آناز  ، درواقعکنیدمی از این افراد تقلید

از خلق چیزی نو است. انجام دادن  ترآسان ،الگوالبته که تقلید از یک 

و  بردمی  n به 1دانیم چگونه باید آن را انجام داد جهان را از می کاری که

 1به  0کنیم، از می قاما هرگاه چیزی نو خل؛ چیزی آشنا به آن خواهد افزود

و چیزی بااهمیت است، همانند خلق کردن  فردمنحصربهرویم. عمل خلق می

 .نتیجه چیزی تازه و غریب است

آمریکایی هر چقدر هم که امروز سودهای کالن داشته باشند های شرکت

در آینده شکست ، نکنند گذاریسرمایهکار سخت خلق چیزهای نو روی  اگر

تنظیم و بهسازی خطوط  باهمه آنچه را که انتظار داریم،  راگخواهند خورد. 

ی که به ما ارث رسیده است به دست آوردیم، چه اتفاقی وکارکسبقدیمی 

رسد، پاسخ تهدیدی خواهد بود بسیار می خالف آنچه به نظر خواهد افتاد؟ بر
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خواهند رسید؛  بستبنامروز به « بهترین اقدامات. »2008بدتر از بحران 

 .جدید و نیازموده )تجربه نشده( هستند مسیرهارین بهت

مدیریتی عظیم چه عمومی و چه خصوصی، های در دنیایی از بروکراسی

تواند مانند آرزو کردن یک معجزه به نظر می به دنبال مسیر نو وجوجست

خواهد موفق باشد، به صدها یا حتی می آمریکایی وکارکسباگر  درواقعبرسد. 

است، مگر یک حقیقت  کنندهمأیوس. این داشتخواهد نیاز  هزاران معجزه

توانیم می که ما اندشدهبا این توانایی متمایز  هاگونهاز سایر  هاانسان حیاتی:

 .نامیممیمعجزه کنیم. این معجزه را فناوری 

کارهای  ترهاکمدهد تا با می به ما امکان چراکهاست  آسامعجزهفناوری 

خود را به سطح باالتری ارتقا دهیم. سایر های توانمندیو  بیشتری انجام دهیم

تا چیزهایی مثل بندآب یا النه زنبور  اندشدهغریزی هدایت  طوربهحیوانات 

بهتری های تواند چیزهای نو و شیوهمی هستیم که ایگونهبسازند، ولی ما تنها 

از های ن گزینهبا انتخاب از میا هاانسان اختراع کند. هاآننیز برای ساخت 

گیرند که چه بسازند؛ بلکه ما نمی پیش ارائه شده در کاتالوگ هستی تصمیم

هستند ای حقایق سادهها این نویسیم.می طرح جهان را با خلق چیزهای نو باز

 دهیم، اما در دنیایی که بیشتر آنچه انجاممی آموزش هایدومبه کالس  که

ممکن است این  راحتیبه میادهید بالًقچیزی است که  هماندهیم تکرار می

 .حقایق فراموش شوند

بسازیم که چیزهای نو  هاییشرکتیک درباره این است که چگونه  بهصفر 

یکی از  عنوانبهمستقیم  طوربهیک همه آنچه را که من  بهخلق کند. صفر 
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 3پاهای نوشرکتبسیاری از  گذارسرمایهسپس  و 2پلنتیر و 1پالپی گذارانبنیان

اینکه به  باوجود. گیردمی به کار امآموخته 4اسپیس ایکس و بوکفیسمانند 

این اما ، امشرح داده این کتابرا در  هاآنو ام کردهالگوهای بسیاری اشاره 

کند. تناقض آموزش نوآوری در این نمی برای موفقیت پیشنهاد یفرمولکتاب 

نو ای داشته باشد؛ زیرا هر نوآوری تواند وجودلزوماً نمیاست که چنین فرمولی 

مشخصی تجویز کند های تواند در واژهنمی است، هیچ قدرتی فردمنحصربهو 

این است ام تنها الگوی قدرتمندی که دریافتهدرواقع، که چگونه خالق باشید. 

این  هاو آن یابندمی نشده بینیپیشرا در جاهای  موفق ارزش هایانسان که

براساس اصول ابتدایی به جای فکر کردن  وکارکسبندیشیدن درباره کار را با ا

 .دهندمی انجام هافرمولبه 

 2012که در سال  های نوپاشرکتاز یک دوره آموزشی درباره این کتاب 

شکل گرفته است. دانشجویان دانشگاه در  ،امدر دانشگاه استنفورد تدریس کرده

زیادی کسب کنند ولی بسیاری از ی هاتوانند مهارتمی چند تخصص معدود

چه بکنند. هدف  هابا آن مهارت تروسیعآموزند که در دنیای نمی هرگز هاآن

من در این کالس این بود که به دانشجویانم کمک کنم تا فراتر از  نخست

ای شوند تا آیندهمی دانشگاهی فراهمهای مسیرهایی را ببینید که با تخصص

                                                                 

 آن الکترونیکی وجه انتقال سامانه و الکترونیکی تجارت شرکت یک (PayPal) انگلیسی به 1.

 .سازدمی ممکن آنی صورتبه و اینترنت طریق از را وجه انتقال و پرداخت PayPal سامانه .است

 آن اندک هایهزینه از ناشی کاربران و اینترنتی یهاسایت بین سامانه این مقبولیت و گستردگی

  .است آن نظیرکم امکانات و آسان کاربرد خدمات، قبال در

 تحلیل اشیاصل تخصص که است خدماتی و یافزارنرم شرکت یک (Plantir) انگلیسی به 2.

  .ودندب امریکا دولتی اطالعاتی یهاآژانس شرکت این مشتریان عمده ابتدا در .است یاداده

3  . Startup 

  .است آمریکا در تجاری هوافضایی صنایع محصوالت تولیدکننده شرکت یک نام 4.
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بلیک  ،ست خلق کنند. یکی از آن دانشجویانهاآنمتعلق به را که  ترگسترده

دقیقی از کالس برداشت که بسیار دورتر از دانشکده های اشتدیاد ،مسترز

را ها من به همراه او این یادداشت صفر به یک کتابدر و  شد دستبهدست

آینده بازبینی کردم. دلیلی وجود ندارد که چرا باید  تریگسترده انبرای مخاطب

  .بدهد رخ 1کونیلیسدره  تنها در استنفورد یا در دانشگاه یا در

 

 

                                                                 

 کیلومتری 70 حدود در ایمنطقه غیررسمی و رایج نام (Silicon Valley) انگلیسی به .1

 شهرت .است آمریکا متحدهاالتیا کالیفرنیا، کالرا، سانتا حومه در سانفرانسیسکو شرقی جنوب

 )گوگل،است منطقه این در جهان فناوری هایغول از بسیاری داشتن رقرا دلیل به منطقه نای

 کننده تولید هایشرکت زیاد تعداد از برگرفته ابتدا منطقه این نام ....( و پی اچ اپل، مایکروسافت،

 فعال هایکمپانی وجود از نمادی هب بعدها که بود منطقه این در سیلیسیمی هایتراشه

  .شد تبدیل منطقه این در پیشرفته هایوریناف



 
 

 چالش آینده .1فصل 

 

 

1 

 چالش آینده

 

را  سؤالکنم، دوست دارم این می شغلی مصاحبه شخصی باکه هرگاه  

 «ند؟ه افراد خیلی کمی با آن موافقچه حقیقت مهمی وجود دارد ک» بپرسم:

، پاسخ درواقعسرراست است.  چراکه رسدمی ن پرسش آسان به نظرای

دادن دشوار است. پاسخ دادن به لحاظ عقالنی دشوار است زیرا دانشی که به 

به لحاظ و  شود براساس تعریف توافق شده استمی هر کس در مدرسه آموخته

دشوار است زیرا هرکسی که بخواهد پاسخ این پرسش را بدهد  شناسیروان

همگان بداند. تفکر درخشان  ا غیر محبوب )منفور(باید چیزی را بگوید که آن ر

 .نادر است، اما انگیزه حتی از نبوغ کمتر موجود است

 :شنومها میاین شبیه ییهاجواب معموالً 

 «سیستم آموزشی ما شکست خورده است و احتیاج فوری به اصالح دارد»

 «است استثناییامریکا »

 «خدایی وجود ندارد»
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اول و دوم ممکن است درست های بدی هستند. گزارهی هاپاسخها این

ند. گزاره سوم یک طرف از موافق هاآنباشد ولی بسیاری از افراد هنوز با 

 x بسیاری از مردم به»آشنا است. یک پاسخ خوب این شکل را دارد: ای مناظره

من در ادامه همین فصل پاسخ خودم را « است x معتقدند، ولی حقیقت خالف

 .داد خواهم

آمیز با آینده چه کار دارد؟ در کمترین معنی آینده به این پرسش تضاد 

. ولی اندنیامدهشکلی خیلی ساده عبارت است از مجموعه همه دقایقی که هنوز 

بلکه ، سازد این نیست که هنوز رخ ندادهمی تیبااهمآنچه آینده را متمایز و 

ز امروز خواهد بود. در این رسد که جهان متفاوت امیاین است که زمانی فرا 

سال آینده تغییر نکند، صد اگر قرار است هیچ چیزی در جامعه ما در  توصیف،

سال بعد خواهد بود. اگر همه چیز در دهه آینده  صدآنگاه آینده دورتر از 

 قاً یدقتواند نمی دم دست است. هیچ کس تقریباً تغییر کند، آنگاه آینده شدتبه

خواهد بود  آینده متفاوت نکهیادانیم: می اما دو چیز را ،کند بینیپیشآینده را 

به این ها باید در دنیای امروز ریشه داشته باشد. بسیاری از پاسخاینکه  و

خوب های متفاوت نگاه ما به اکنون هستند؛ پاسخهای آمیز شیوهپرسش تضاد

 .کنندمی هستند که هر چه بیشتر نگاه ما را به آینده نزدیک ییهاآن

 هپیشرفت آیندۀ: یک به صفر

 یم. این پیشرفتامیدوار هپیشرفت ۀآیندیک  اندیشیم، بهمی آینده به یوقت 

و دیگری تواند به یکی از این دو شکل باشد: پیشرفت افقی یا گسترده می

که موفق  هاییتکرار چیز. پیشرفت افقی یعنی پیشرفت عمودی یا فشرده

 زیرا .توان تصور کردمی پیشرفت افقی را راحت .n به 1حرکت از  ،اندبوده

پیشرفت عمودی یا فشرده به معنی انجام کارهای نو  .دانیم چه شکلی استمی
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. تصور پیشرفت عمودی دشوارتر است زیرا کاری باید 1به  0حرکت از  ،است

انجام شود که هیچ کس دیگری انجام نداده است. اگر یک ماشین تایپ بردارید 

. اگر یک ماشین تایپ دارید و ایدکردهآن را بسازید پیشرفت افقی  تایصدو 

 اید.پیشرفت عمودی داشته بسازید آنگاه شما پردازواژهیک 

 
 – سازیجهانیدر سطح ماکرو، پیشرفت افقی در یک کلمه عبارت است از 

استفاده  در هر جای دیگری ،انددادهکه در یک جا نتیجه  چیزهایییعنی 

چین این  سالهستیببرنامه  .است سازیجهانینمونه الگویی از  . چینشوندمی

 چه را که در جهان  هر قاً یدقها امروز شود. چینی متحدهایاالتاست که شبیه 

قرن  آهنراهکنند: خطوط می به نتیجه رسیده است کپی افتهیتوسعه

را ها ی گامحتی کل شهرها. ممکن است برخو  نوزدهمی، تهویه قرن بیستمی
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اما  .انددهیرس میسیببه جای نصب تلفن ثابت به  ماًیمستق مثالً ؛جهش بزنند

 کنند.می که هست کپی گونههمانهمه چیز را 

در یک کالم همان تکنولوژی است. پیشرفت  1به  0پیشرفت عمودی یا 

کلی به  طوربهرا  دره سیلیکون ،اخیرهای سریع فناوری اطالعات در دهه

اما دلیلی وجود ندارد که فناوری تنها به ؛ ایتخت فناوری تبدیل کرده استپ

کامپیوتر محدود باشد. اگر درک صحیحی داشته باشیم، هر راه بهتر و جدیدی 

 از نحوه انجام کارها فناوری است.

 

متفاوتی از پیشرفت هستند، های حالت ،و فناوری سازیجهانی کهیی ازآنجا

را داشت.  هاآناز  کدامهیچهر دو، یکی و یا زمان هم کهاین امکان وجود دارد 

از توسعه سریع فناوری و ای دوره 1914تا  1815های مثال سال عنوانبه

 سازیجهانی

 nبه  1

 فناوری

 1به  0
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 تا 1ریسینجک سفر سریع بود. در بین اولین جنگ جهانی و سازیجهانی

یک پیشرفت سریع فناوری وجود  1971روابط با چین در سال  یریازسرگ

تاکنون شاهد  1971چندانی رخ نداد. از سال  سازینیجهاداشت ولی 

که این توسعه  میابودهسریع در کنار توسعه محدود فناوری  سازیجهانی

 فناوری نیز بیشتر محدود به فناوری اطالعات بوده است.

بتوانیم تصور کنیم که  راحتیبهباعث شده است تا  سازیجهانیعصر 

شدن بیشتر را به همراه خواهد داشت.  رتپیش رو همگرایی و شبیههای دهه

دهد که ما به نوعی پایان تاریخ فناورانه اعتقاد می حتی زبان روزمره ما نشان

 یافته و در حال توسعه به نوعی القاتوسعههای داریم: تقسیم جهان به ملت

دست یافته و  ،ه دست یافتنی استبه آنچ« توسعه یافته»جهان کند که می

 ر باید خود را به آن برسانند. فقیرتهای ملت

نم که این صحیح باشد. پاسخ شخصی من به آن پرسش کنمی ولی من فکر

 سازیجهانیجهان با  آیندهتضادآمیز این است که بیشتر مردم معتقدند که 

ولی حقیقت این است که فناوری نقش بیشتری دارد. بدون ، تعریف خواهد شد

انرژی خود را در دو دهه آینده دو برابر  تغییرات فناورانه اگر چین تولیدات

خواهد کرد. اگر هریک از صدها میلیون افراد  دو برابرکند، آلودگی هوا را هم 

 -ابزارهای کنونی  با استفاده از تنها -ها هندی به شیوه آمریکاییهای خانواده

های بود. گسترش شیوهمی محیطیزیستکردند نتیجه یک فاجعه می زندگی

 با تولید ثروت در جهان منجر به نابودی خواهد شد نه ثروت. در جهان  میقدی

 بود. خواهد داریناپابدون فناوری  سازی، جهانیمنابع کمیاب

                                                                 

1. :Kissinger به که آمریکا متحدهاالتیا ملی امنیت اسبق مشاور و آمریکایی معروف دیپلمات 

 .گرفت نوبل صلح جایزه ویتنام جنگ به بخشیدن پایان برای شیهاتالش خاطر
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فناوری نو هرگز یک ویژگی خودکار تاریخ نبوده است. پیشینیان ما در 

 که موفقیت به معنای ربودن اندزیستهمی باخت-جوامعی ایستا و با روحیه برد

و  اندکردهمی منابع جدید ثروت خلق ندرتبه هاآندارایی دیگران بوده است. 

توانستند به میزان کافی خلق کنند تا بتوانند نمی در یک دوره طوالنی هرگز

 10،000آنگاه پس از  یک فرد معمولی را در شرایط سخت حیات نجات دهند.

و  وسطاییقرونبادی ای هسال پیشرفت پراکنده از کشاورزی ابتدایی به آسیاب

، جهان نوین، از زمان اختراع ماشین بخار در دهه شانزدهمقرن های اسطرالب

آرامی را تجربه  چنداننه، ناگهان پیشرفت فناورانه 1970تا حدود دهه  1760

از آنچه بتوان تصور کرد نسبت به هر  ترثروتمندای ما جامعه درنتیجهکرد. 

 نسل دیگری به ارث بردیم. 

هر  1960یعنی در اواخر دهه ؛ ما یهاپدربزرگهر نسلی به جز پدرها و  

منتظر چهار روز کار در  هاآنکسی انتظار داشت این پیشرفت ادامه پیدا کند. 

اتفاق ها این از حد تصور و سفر به ماه بودند. ولی ترانرژی بسیار ارزان، هفته

، ما را از این اندکردهدور  از اطرفمانما را هوشمند که های . گوشیفتادین

ز دور کرده است: تنها واقعیت که اطراف ما به طرز غریبی کهنه هستند نی

به این ها این و مخابرات از نیمه قرن پیشرفت شدیدی داشته است. کامپیوترها

 اندکردهاشتباه  هاآن .اندکردهمعنی نیست که پدران ما در تصور آینده اشتباه 

امروز ما  دغدغهداده است. می خودکار رخ طوربهباید ها این دکه انتظار داشتن

جدید را هم تصور کنیم و هم خلق کنیم تا بتوانیم های این است که فناوری

 بسازیم. 20از قرن  ترو کامیاب تررا آرام 21قرن 
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 )استارتاپ( نوپا وکارکسب تفکر

های شرکت ،یدجدید عادت دارند از رخدادهای متحورانه جدهای فناوری

 2«رویال سوسایتی» تادر سیاست گرفته  1«فاندینگ فادرز» . ازسر برآورند ،نوپا

 یافراد کوچکهای ، گروهوکارکسبدر  3«فرچایلد سمی کنداکتور»در علوم یا 

آمدند جهان را به سوی بهتر شدن می گرد هم مأموریتکه با نوعی احساس 

نفی است: ساخت چیزهای جدید در مها این توضیح برای ترینسادهبردند. 

 تنهاییبهبزرگ دشوار است و از آن دشوارتر این است که بخواهی  هایسازمان

کند و می حرکت آرامیبهبوروکراتیک  مراتبسلسلهن کار را انجام دهی. آ

بدکارکرد  هایسازماندر بسیاری از  بخشد.می گریز از خطر را عمقهای انگیزه

ها در حال انجام است استراتژی بهتری برای پیشرفت تظاهر به اینکه کار

کاری انجام شود )اگر این توصیف مناسب شرکت  واقعاً است تا اینکهای حرفه

 ممکنرا ترک کنید(. از سوی دیگر یک نابغه  آنجاشما است باید همین االن 

یک صنعت خلق  تواندنمی است یک اثر هنری یا ادبی خلق کند ولی هرگز

کنند که برای انجام کارها باید همراه می بر این اصل عمل های نوپاکتشرکند. 

                                                                 

 بودند آمریکا سیاسی هبرانر از گروهی ،گذارانیبن پدران (Founding Fathers) انگلیسی به . 1

 انقالب در شرکت با یا کردند، امضا میالدی 1776 سال در را متحدهاالتیا استقالل اعالمیه یا که

 و تدوین راستای در یا رساندند، یاری بریتانیا از گانهسیزده مستعمرات استقالل کسب به آمریکا

 قانون در شده تعیین دولت تثبیت در یا و نمودند فعالیت آمریکا اساسی قانون چارچوب اقتباس

 مدیسون، جیمز آدامز، جان جفرسون، توماس واشینگتن، جرج .کردند ایفا مهمی نقش اساسی

 هنکاک جان و پین توماس میسون، جرج فرانکلین، بنیامین آدامز، ساموئل مانرو، جیمز

 .بودند مردان این مشهورترین

 از پس که سوسایتی رویال همان یا انگلستان تیسلطن نجمنا (Royal Society) انگلیسی به .2

 .شد برپا لندن در 1660 سال در و یکم، چارلز دست به انگلستان اتحاد

 رسانامهین قطعات تولید شرکت (Fairchild Semiconductor) انگلیسی به .3
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بتوانید  واقعاً باید به قدر کافی کوچک بمانید تازمان هم سایرین کار کنید، اما

 کاری انجام دهید. 

 است که یافراد گروه ترینبزرگ)استارتاپ(،  شرکت نوپا، در تعریف مثبت

متفاوت متقاعد سازید. ای برای بنا نهادن آیندهای را به برنامه هاآنتوانید می

از چابکی  تراست: حتی مهم آن تفکر جدید استارتاپ،نقطه قوت یک  ترینمهم

آورد. این کتاب درباره می فضای کافی برای تفکر فراهم ،شرکت، اندازه کوچک

رسید از خود بپ وکارهای نوپاکسبکه باید برای موفقیت در  است هاییپرسش

نیست بلکه  نامهکتاب راهنما یا دانش آنچه در پیش رو دارید یک .و پاسخ دهید

باید انجام  هر شرکت نوپاییچیزی است که  همانزیرا تفکر ؛ تمرین تفکر است

  .دهد

 . بیندیشیدرا از ابتدا  وکارکسبو  های نو شویدخواستار ایده



 
 

 است 1999 هنوز سال انگار رمیگیمجشن  .2فصل 

2 

 است 1999 هنوز سال انگار رمیگیمجشن 

مهم است  کدام حقیقت  - پاسخ دادن صریح به پرسش تضادآمیز خودمان

دشوار است. شاید شروع با  -عقیده هستند؟ که افراد کمی با شما در آن هم

دیوانگی در افراد »باشد: چیست که همه به آن اعتقاد دارند؟  ترای آسانمقدمه

 1این را نیچه« و اعصار یک قانون استها ، احزاب، ملتهاگروهاما در  ؛نادر است

)قبل از اینکه دیوانه شود( نوشت. اگر بتوانید یک اعتقاد توهمی عمومی را 

توانید آنچه را که در پس آن نهفته است بیابید: حقیقت می شناسایی کنید

 تضادآمیز.

که پول بسازند نه  انددهآمها این گزاره مقدماتی را در نظر بگیرید: شرکت

اما برای ؛ اینکه از دست بدهند. این گزاره از نظر هر فرد متفکری بدیهی است

 این موضوع بدیهی نبود، در آن زمان که 1990بسیاری از افراد در اواخر دهه 

                                                                 

 1844 اکتبر 15) (Friedrich Wilhelm Nietzsche :آلمانی به) نیچه ویلهلم فریدریش .1

 فریدریش .بود آلمانی بزرگ کالسیک فیلولوژیست و آهنگساز شاعر، ،فیلسوف (1900 اوت 25 -

 پایان سال ده عشق، در ناکامی و جدال و بحث و فلسفه دنیای با آمیختن هاسال از پس نیچه

 سردردهای و سالمت ضعف دلیل به 1889 سال در سرانجام .برد سر به جنون در را عمرش

 تحمل از پس سرانجام او .شد استادی کرسی کردن رها و دانشگاه از ستعفاا به مجبور شدیدش

 نو افکار زایش درد نتیجه شیسردردها بود معتقد او .رفت دنیا از مغزی سرطان اثر بر دوره کی

 .است
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در  گذاریسرمایه عنوانبهبزرگ نبود که بتوان آن را  قدرآنهیچ زیانی 

« اقتصاد نوین»تصور کرد. دانش متعارف  ترو روشن تربزرگای آینده

« سود»همچون  روحبیمکتوب را بیشتر از مفهومی انتزاعی و های دیدگاه

 پذیرفته است.  نگرآیندهمعیار اقتصادی معتبر و  عنوانبه

 و اشتباه به نظرای با نگاه به گذشته، اعتقادات متعارف فقط سلیقه

 آن را یک اندیشه پوچ و حباب خوردمی رسند؛ وقتی باوری شکستمی

حبابی حتی پس از های حاصل از این اندیشههای اما آشفتگی ؛خوانیممی

اندیشه  ترینبزرگ 90شوند. جنون اینترنت دهه نمی ناپدید هاآنترکیدن 

 که بعد از آن گرفته شدهایی بوده است و درس 19291حبابی از زمان رکود 

فناوری امروزی را تعریف و دچار انحراف کرده است.  همه افکار درباره تقریباً

نقد  ،دانیممی اولین گام تفکر شفاف این است که آنچه را که درباره گذشته

 .کنیم

                                                                 

 ،1929 سپتامبر در .است داشته زیادی رشد اقتصاد بیستم، قرن در :1929 سال ،تیاستروال بورس سقوط .1

 سال 25 طی در شاخص این .رسید 381.2 به و یافت افزایش برابر 6 از بیش به جونز داو صنعتی میانگین ارزش

 قیمت کاهش سری یک دچار سهام بازار ،1929 تابستان در سپس .نرسید افزایش از سطح این به دیگر بعد،

 اکتبر 29،28،24 یهاخیتار در ییرویدادها بروز و گذارانهیسرما نگرانی به منجر هاکاهش این .شد کنندهنگران

 شاخص میانگین سیاه، دوشنبه در (شدند نامیده سیاه شنبهسه و سیاه دوشنبه سیاه، پنجشنبه ترتیب به که) .شد

 به را سهام فعلی قیمت که را معمول یگذارمتیق سیستم فروش، از طوفانی .یافت کاهش درصد12.8 جونز داو

 ایجاد سبب هانیا همه و شدند مسدود تلگراف و تلفن خطوط .داد قرار تأثیر تتح ،دادیم اطالع گذارانهیسرما

 ترشیپ که جدید عصر فناوری .شد بیشتری واهمه و هراس به منجر تنها اطالعاتی خأل این .شدند اطالعات خأل

 روز ،سیاه شنبهسه بعد، روز .بود افزوده آنان یهارنج و مشکالت به حال داشت، زیادی اهمیت گذارانهیسرما برای

 نقد و کردن تسویه به مجبور ودیعه، کسری اخطار دریافت دلیل به زیادی گذارانهیسرما .بود ینظمیب و آشوب

 واحد 30 داوجونز روز، این در .شد مواجه بسیاری فروش هایسفارش با بورس جهیدرنت و شدند سهامشان کردن

 مواجه ارزش شدن نازل با هم پرطرفدار جذاب هایسهام .درسی 230 به آن شدن بسته قیمت و کرد افت دیگر

 دوران اقتصادی بحران بدترین درواقع .یافت کاهش درصد23 داوجونز، صنعتی میانگین روز، دو طول در .شدند

 .کرد گرفتار شدتبه 1930 دهه در را تیاستروال و سهام بازار که بود مدرن
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 90از دهه  کوتاهای تاریخچه

 عنوانبه عموماًرا ها تصویر خوبی دارند. آن سال 1990دهه های سال

آوریم که به شکوفایی و رونق می اطربه خ بینیخوششکوفا و سرشار از ای دهه

حس نوستالژی که  قدرآنها اما خیلی از آن سال؛ پرسرعت اینترنت منتهی شد

که در  ایمکردهدارد شاد و موفق نبوده است. ما از آن زمان فراموش  ما به یاد

 دهه در جهان چه روی داد.این پایان  در 1کام-دات ماه جنون  18

فرو  89دیوار برلین در نوامبر  کههنگامیآغاز شد، با شادمانی  90دهه 

دچار  متحدهایاالت 1990ریخت. عمر این خوشی کوتاه بود. در اواسط سال 

پایان یافت، ولی بازیابی پس از آن  91رکود شد. به لحاظ فنی رکود در مارس 

تولید هرگز به  افزایش یافت. همچنان 92کند بود و روند بیکاری تا جوالی 

اه قبلی خود بازنگشت. چرخش به سمت یک اقتصاد خدماتی کشدار و جایگ

 دردناک بود.

                                                                 

 2000 مارس 10 در که) بود میالدی 2000 تا 1995 هایسال خالل در اقتصادی حباب یک .1

 سهام بورس بازارهای آن طی که (رسید اوج به 5132٫52 به NASDAQ شاخص رسیدن با

 و اینترنت بخش رشد از که بودند شانیمال ارزش سریع رشد شاهد دنیا صنعتی کشورهای

 شکست به موارد اریبسی در که) دوره این هایمشخصه از .شدیم ناشی آن با مرتبط هایشاخه

 به کلی طوربه که بود اینترنت پایه بر یهاشرکت از جدیدی گروه سیتأس (انجامید اقتصادی

 به «E-» پیشوند یک اگر که بودند دریافته هاشرکت .شدیم گفته کام-دات یهاشرکت هاآن

 بازار در هاآن مسها بهای بیفزایند، خود نام انتهای به .«com» پسوند یک ای و خود نام ابتدای

 د.ابییم افزایش



22  صفر به یک 
 

یک دوره کسالت و ناخوشی عمومی بود. تصاویر  1994تا پایان  1992از 

شد. می در خطوط خبر تکرار و تکرار 1موگادیشو سربازان آمریکایی در

ها ن شغلبا سرازیر شد متحدهایاالتو رقابتی شدن  سازیجهانیعصبانیت از 

 ،وقت جمهورسیرئبدبینانه  مخفیبه سمت مکزیک شدت یافت. این جریان 

آراء عمومی را در  درصد20 تقریباً 2راس پروت را از قدرت پایین کشید و ،بوش

بهترین نتیجه برای حزب  1912که از زمان تئودور روزولت در  برد 92سال 

در  5موسیقی هروئینگروه و  4گرانج، 3آنچه توسط نیروانا و هر سوم بوده است

 نبود. ایرؤشد، آرزو و می فرهنگی منعکسهای جاذبه

 رسانامهینرسید ژاپن پیروز جنگ می نیز به کما رفت. به نظر دره سیلیکون

 1992شده بود. اینترنت از طرفی به خاطر اینکه کاربرد تجاری آن تا اواخر 

مرورگرهای وب  محدود شده بود و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود

ی آن است که وقتی من ابه معنها این .گرفتباید همچنان اوج می ،کاربرپسند

 ترینمحبوب وتریکامپاقتصاد و نه علوم ، به استنفورد آمدم 1985در سال 

                                                                 

 (1993) موگادیشو نبرد .است سومالی آفریقایی کشور شهر نیتربزرگ و پایتخت موگادیشو .1

 معروف «رنجرها روز» به هاسومالیایی بین در و «سیاه شاهین سقوط» به هاآمریکایی بین در که

 سومالیایی انینظامشبه علیه ملل انسازم نیروهای پشتیبانی با آمریکا نیروهای عملیات به است،

 .شودمی گفته 1993 اکتبر 4 و 3 روزهای در عیدید فرح محمد فرماندهی به

2. Ross Perot 
 کورت توسط 1987 سال در که بود آمریکایی راک گروه یک (Nirvana) انگلیسی به . 3

 نهاده بنیان واشینگتن ابردین، در بیس گیتار ،ناواسلیک کریست و خواننده و گیتاریست ،کوبین

 .شد

 دهه اواسط در که است راک آلترنتیو موسیقی هایزیرشاخه از یکی (Grunge) انگلیسی به . 4

 .دآم پدید آمریکا کشور در یمیالد 80

 مویاسکر سبک شگامانیپ از یکی و کوتاه عمر با موسیقی گروه  . 5

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%8C_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86


 23 هستش  1999گیرم انگار هنوز سال: جشن می2فصل  

  

و حتی سطح  غیرعادی دانشکده فناوری ،رشته تحصیلی بود. برای اغلب افراد

 رسید.می به نظرپایین 

رسمی در نوامبر  طوربهیک ئتغییر داد. مرورگر موزارا ها نای اینترنت همه

داد. می که به افراد معمولی روشی برای آنالین شدن ارائه منتشر شد 1993

ارائه  1994که مرورگر آن در اواخر سال  یک تبدیل شد به نت اسکیپئموزا

ار باز درصد20از حدود  -افزایش یافت  سرعتبهاین مرورگر  کارگیریبهشد. 

 -ماه بعد  12این بازار تا کمتر از  درصد80 تقریباً به 1995مرورگرها در ژانویه 

اولین نسخه عمومی خود را  1995نت اسکیپ توانست در آگوست  کهطوریبه

نت اسکیپ از مدت پنج ماه،  ررچند که هنوز سودآور نشده بود. ده ،عرضه کند

فناورانه نیز های سایر شرکتدالر در هر سهم رشد کرد.  174به  دالر 28سود 

عرضه  1996دالر در آوریل  848در حال شکوفایی بودند. یاهو با ارزشی برابر 

دالر عرضه شد.  438 به میزان 1997می آمازون در هاآنعمومی شد. در پی 

بیشتر از ها و سود این شرکتها تحلیلگران بدبین شک داشتند که درآمد

شد نتیجه گرفت که بازار داشت راحتی میبهباشد. اینترنتی غیرهای شرکت

 شد.می دیوانه

بیش از سه  - 1996. در دسامبر بود جاهقابل فهم ولی ناب گیرینتیجهاین 

فدچرمن آلن گرینسپن هشدار داد که هیجان  -سال قبل از رشد واقعی حباب 

 اشت.را به دنبال خواهد دها ارزش سرمایه رشد تضمین نشدۀ، غیرمنطقی

بودند، ولی مشخص نبود که چندان هم  زدههیجانان فناوری گذارسرمایه

توان فراموش کرد که در بقیه دنیا همه چیز می باشند. خیلی راحت غیرمنطقی

 رفت.نمی به این خوبی پیش
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 داریسرمایهبروز کرد.  1997در جوالی  شرقیبحران اقتصادی آسیای 

صادهای تایلند، اندونزی و کره جنوبی را خارجی اقتعظیم های و بدهیرفاقتی 

در روسیه رخ داد کسری  1998به زانو درآورده بود. بحران روبل در آگوست 

 ترباعث کاهش ارزش پول روسیه و بدهکار کنندهفلجمالی طوالنی و مزمن 

سالح  10،000برای ملتی که  ییکایآمران گذارسرمایهشده بود.  شدنش

ارزش  شدند. میانگینمی ترعصبی ،لی نداشتهیچ پو لیداشت و ایهسته

 کاهش یافت. درصد10سهام داوجونر در عرض چند روز بیش از 

های یک سری واکنش به منجربحران روبل . مردم حق داشتند نگران باشند

های که سرمایه بلندمدت گذاریسرمایهمدیریت موجب شد شد که ای زنجیره

 LTCM شرکت  .با شکست مواجه شود ،فتندری اهرمی امریکا به شمار مینیتأم

و وقتی دولت  از دست داد 1998در نیمه دوم از ارزشش را میلیون دالر  4.6

سود مانع بحران سیستماتیک شد،  میزانمالی فراوان و کاهش های با کمک

اروپا هم اوضاع بهتری . داشت میلیون دالر بدهی 100همچنان بیش از 

در روز . کردمی پا افول و بحران بزرگی را تجربهارو 1999در ژانویه . نداشت

دالر 0.83ولی در مدت دو سال  دالر داشت 1.19اول معامالت افزایشی تا 

ناچار به مداخله  7مرکزی گروه های ، بانک2000در اواسط سال . سقوط کرد

 .مالی چند میلیون دالری در بازار شدند

دنیایی  1998در سپتامبر  بنابراین پس زمینه دوره کوتاه جنون دات کام

 رسید. اقتصاد کهننمی بود که هیچ چیزی دیگر در آن درست به نظر

 -شد می را مدیریت کند. کاری باید انجام سازیهای جهانیتوانست چالشنمی

اقتصاد نوین ، غیرمستقیمشد. به روش اثبات می تا آینده بهتر - کاری کارستان

 اینترنت تنها راه پیش رو بود.



 25 هستش  1999گیرم انگار هنوز سال: جشن می2فصل  

  

 2000مارس  – 1998نون: سپتامبر ج

 1998از سپتامبر  جنونماه  18 .شدید، ولی کوتاه بود« دات کام»جنون 

 به معدن طال بود: پول همه جا دره سیلیکوندوره مهاجرت  ،2000تا مارس 

 احساسای و هیچ کمبود انرژی و انگیزه بود که مشتاقانش به دنبال آن باشند

های کردن ضیافت برپا جدیدی در رقابت ی نوپاهای شرکتشد. هر هفته نمی

شد. می بر پا خرجکمساده و های مهمانی تربودند. کم ترهرچه باشکوه

داشتند تا می هزار دالری خود را نگههای میلیونرهای ثروتمند صورتحساب

 پرداخت کنند و البته گاهی هم موفق خود شرکت نوپایرا با سهام  هاآن

 استارتاپآمدند تا می خود بیرونهای از مردم از شغلشدند. بسیاری می

 راای سالهچهل حدوداً. دانشجوی کارشناسی ارشد راه بیندازندخودشان را 

کرد. می شش شرکت متفاوت را مدیریت 1999شناختم که در سال می

سالگی دانشجوی چهلرسد که یک نفر در سن می ابلهانه به نظر معموالً)

زمان هم باشد و شاید به نظر دیوانگی محض باشد که یک نفرکارشناسی ارشد 

توانستند به می مردم 90کند ولی در اواخر دهه  اندازیراهچند شرکت را 

دانست که می اعتقاد داشته باشند.( هرکسی بایدها کسب ترکیبی از موفقیت

ضد  هم به نوعی از یک مدلها ترین شرکتموفق این جنون ناپایدار بود؛

 ، پول هم از دستوکارکسببا رشد زمان هم کردند ومی استقبال وکارکسب

دادند. ولی دشوار است که افراد را به خاطر رقص، مالمت کرد آنگاه که می

 عقالنی شده بود وقتی تصور، موسیقی در حال نواختن است؛ عدم عقالنیت

رزش او را یک توانست امی به اسم یک نفر،« com.»شد که چسباندن یک می

 شبه چند برابر کند.
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 پالپیجنون 

کردم، از معقول بودن می را مدیریت پالپی 1999وقتی در اواخر سال 

مان اعتقاد نداشتم، وکارکسبنه به این خاطر که به  کردم.می خودم وحشت

 نیز دره سیلیکوندیگری در  فردرسید هر می بلکه به این خاطر که به نظر

کردم، افراد داشتند می پذیرش هر چیزی بود. به هر طرف که نگاه آماده کامالً 

ساختند که زنگ خطر تصادفی می انداختند و متحولمی هایی را راهوکارکسب

رسید. یکی از آشنایان برایم تعریف کرد که می به گوش هاآنبودن  ینظمیبو 

کند،  اندازیراهچگونه از اتاق نشیمن خود حتی قبل از اینکه شرکت خود را 

 و فکر کردمی ریزیبرنامهطرح عرضه اولیه عمومی سهام شرکت خود را 
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باشد. در چنین فضایی معقول رفتار کردن  وغریبعجیبکرد که این کار نمی

 رسید.می به نظر یعیرطبیغ

که اگر حتی  یتیمأمور .بزرگ برعهده داشت مأموریتیک  پالپیحداقل 

ما قصد داشتیم  را بزرگ توصیف خواهید کرد:آن  بعداًشک هم داشته باشید 

یک پول اینترنتی خلق کنیم که جایگزین دالر آمریکا شود. محصول اول ما 

دیگری پول انتقال  پایلوتپالمبه  پایلوتپالمکرد افراد بتوانند از یک می کمک

یکی از بدترین ده  عنوانبهاما به غیر از خبرنگارانی که این محصول را ؛ دهند

در آن  انتخاب کردند، هیچ کس از این محصول استفاده نکرد. 1999ده سال ای

جا افتاده بود،  تازگیبهاما ایمیل ، بودند کنندهخستههنوز ها پایلوتپالمزمان 

از طریق ایمیل ها بنابراین تصمیم گرفتیم راهی برای ارسال و دریافت پرداخت

 ایجاد کنیم.

راحتی بههرکس  .اخت ایمیلی ما موفق شدمحصول پرد 1999در پاییز 

اما مشتریان ما ؛ پول منتقل کند راحتیبهما شود و  سایتوبتوانست وارد می

 پالپیسر رسیده بودند. برای اینکه ها کافی نبودند، رشدمان کند بود و هزینه

 کردیم. هزینه تبلیغاتمی شد باید انبوهی میلیونی از کاربران را جذبمی موفق

 بزرگ هم یکی پس از دیگری لغوهای مقرون به صرفه نبود. قراردادها با بانک

پول  هاآنکاربران به  نامثبتبنابراین تصمیم گرفتیم در مقابل ؛ شدندمی

 پرداخت کنیم. 

 پرداختیممی دالر 10ما به هر مشتری جدید برای ملحق شدن و عضویت 

 هاآندیگر به  دالر 10کردند می یکه یکی از دوستان خود را هم معرف هر بارو 

کردیم. با این کار صدها هزار مشتری به دست آوردیم و یک رشد می پرداخت

 .ادامه پیدا نکرد خودخودبهنمایی کسب کردیم. البته این شیوه جلب مشتری 
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وقتی قرار باشد به مردم برای اینکه مشتری شما باشند پول پرداخت کنید، 

وحشتناک های نیز خواهد بود. هزینهها شد نمایی هزینهرشد نمایی به معنای ر

های اما ما معتقد بودیم که هزینه؛ معمولی بود سیلیکون دره در آن زمان در

دریافت مبلغی و  با داشتن عده زیاد کاربران پالپی کالن ما معقول بودند:

وری توانست راه روشنی به سوی سودآمی این مشتریانهای کوچکی از تراکنش

 داشته باشد.

 بیشتری گذاریسرمایهکه برای رسیدن به این هدف باید  دانستیممی

 ازآنجاکهدوران شکوفایی رو به پایان بود.  دانستیم کهمی کردیم. همچنینمی

ان باور داشته باشند که تجارت ما در رکود پیش رو گذارسرمایهتوقع نداشتیم 

 افزایش سرعتبهرا ها انستیم سرمایهتومیکه زمانی دوام خواهد آورد، در هر

را منتشر کرد ای ژورنال مقاله استریتوال 2000فوریه سال  16دادیم. در می

چرخید، ستوده بود و اعالم می دهانبهدهانکه در آن رشد ما را که خبر آن 

در ماه بعد  کهوقتیمیلون دالری است.  500دارای ارزشی  پالپی کرده بود که

 گذاریارزش مانعمده گذار، سرمایهمیلیون دالری دست یافتیم 100د به سو

ان حتی از این هم بیشتر گذارسرمایهژورنال را قطعی کرد. سایر  استریتوال

عجله داشتند. یک کارخانه در کره جنوبی بدون مذاکره اولیه یا قرارداد و یا 

خواستم پول را می یمیلیون دالر برای ما انتقال داد. وقت 5 امضای هیچ سندی

فرستادمش.( گردش مالی مارس می گفتند که به کجا بایدنمی برگردانم به من

الزم داشتیم برای ما خرید.  پالپیزمانی را که برای موفقیت ، 2000سال 

 به دست آورده بودیم، حباب ترکید. یهنگفتسود که زمانی درست

 که آموختیمهایی درس

 ! وقت تمومه!اوهو مهمونی تمومه!  شده 2000سال  ...گنمی اونا »
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 1پرینس - «!هستش 1999سال هنوز  انگار خوام جشن بگیرممیمن امشب اما 

خود رسید و  میزاندر اواسط مارس به باالترین  NASDAQبورس شاخص 

وقتی و  سقوط کرد 3321رسید و سپس در میانه آوریل به عدد  5048به مرز 

بود که همه ها مدت، رسید 1114خود در عدد به حداقل  2002در اکتبر 

نسبت به  90دهه های بینیخوشسقوط بازار را نوعی عقوبت الهی بابت 

نی، این بار دوره آز و حرص واکردند. دوره آرزوی تنعم و فرامی فناوری تعبیر

 شد که دیگر آن دوره به سر رسیده است.می شد و گفتهمی خوانده واردیوانه

بدانند. هر کسی که به جای  یرقطعیغ اساساً تند که آینده را همه آموخ

کنند را اخراج کنند. می ریزیطرحساالنه های برنامه، فصلیهای برنامه

مهاجرت از  ازآنجاکه، فناوری را به آرزویی برای آینده تبدیل کرد. سازیجهانی

د، شد اثر نکرمی رفت و آرزومی که انتظار گونهآن« 2آجر به کلیک»

اقتصاد کشورهای در حال »و  وسازساختو ها ان دوباره به آجرگذارسرمایه

(. نتیجه یک حباب دیگر بود، این بار در بازار سازیجهانیروی آوردند )« توسعه

 مسکن.

                                                                 

 Prince Rogers) انگلیسی به ،نلسون راجرز پرینس هایاهنگ از یکی متن از بخشی .1

Nelson) ،آمریکایی بازیگر و سراترانه خواننده 

 کامپیوتر و اینترنت وکار( بهکنایه از انتقال همه چیز )از جمله کسب 2 



30  صفر به یک 
 

 
کام چهار -دات سقوطباقی مانده بودند از  دره سیلیکونکارآفرینانی که در 

امروزی  وکارکسباند راهگشای تفکر تومی درس بزرگ آموختند که هنوز هم

 باشد:

 افزایشی داشته باشیدهای پیشرفت -1

. ها را رها کردآنکردند؛ پس نباید  تربزرگبزرگ، حباب را های دیدگاه

احتمال دارد این کار را تواند کار بزرگی انجام دهد، می کندمی هرکسی که ادعا

باشد. فقط  ترو افتاده ترد فروتنو هرکه بخواهد دنیا را تغییر دهد بای انجام دهد

 .هستند تنها مسیر امن رو به جلوکوچک های گام

 بمانید پذیرانعطافچابک و  -2

« بودن ریزیبرنامهبدون » آن باشند که رمز« چابک»باید ها همه شرکت

درحالی که شما قرار است چه بکند؛  وکارکسباست. نباید بدانید که 
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. در عوض باید امتحان کنید، باشد ناپذیرانعطافانه و خودخواهباید  ریزیبرنامه

 تجربه کنید. گرایانهواقعتکرار کنید و کارآفرینی را با یک باور 

 با رقابت پیشرفت کنید -3

سعی نکنید بدون آمادگی یک بازار جدید خلق کنید. تنها راه شروع 

 ؛واقعی این است که با مشتری موجود کار خود را شروع کنید وکارکسب

که رقبای ای بنابراین باید شرکت خود را با توسعه محصوالت شناخته شده

 بنا نهید. ،انددادهارائه  تاکنونموفق 

 روی محصول تمرکز کنید، نه فروش -4

اگر محصول شما برای فروش نیاز به تبلیغات یا بازاریاب دارد، هنوز به 

سعه محصول مربوط به تو اصوالًفناوری  اندازه کافی محصول خوبی نیست:

بود، بنابراین  کارانهاسراف روشنیبهاست نه توزیع آن. دوره تبلیغات گسترده 

 است. دهانبهدهانتنها راه رشد پایدار، گسترش خود به خودی و تبلیغ 

کسانی که  ؛اندشدهغالب تبدیل  باورهای به پاستارتادر دنیای ها این درس

را به  2000وم فناوری در رکود سال این باورها را نادیده بگیرند سرنوشت ش

 رسند:می البته هنوز اصول مخالف صحیح به نظرو  انددهیخرجان 

 .و غیر قابل توجه اهمیتکمباشند تا  تربزرگهرچه ها بهتر است ریسک .1

 .یک طرح و برنامه بد همچنان از هیچ طرحی بهتر است .2

 .کنندمی بازارهای رقابتی سود را نابود .3

 .به اندازه محصول اهمیت داردفروش درست  .4

 90این واقعیت درست است که در فناوری یک حباب رخ داد. اواخر دهه 

های شرکتباور داشتند.  1به  0یک دوره خودخواهی بود: افراد به حرکت از 
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نیز به حدی  هاآنخیلی از و  خیلی کمی در آن زمان شکل گرفتی نوپا

ولی مردم آموختند که ما هیچ راهی صحبت کرد.  هاآننرسیدند که بتوان از 

بیشترین کارها را بتوان انجام ها نداریم جز اینکه راهی پیدا کنیم تا با حداقل

البته شاید با وضوح  اوج جنون بود؛ وضوحبه 2000داد. اوج بازار در مارس 

کمتر ولی این اوج همچنین اوج شفافیت نیز بود. مردم توانستند آینده دورتری 

قدر جدید و دارای ارزش باشد تا بتواند ما دیدند که تکنولوژی باید چ نند،را ببی

 را با امنیت به آن آینده برساند و خود را قادر به خلق این تکنولوژی دیدند.

ما همچنان به تکنولوژی جدید نیاز داریم و حتی همچنان به نوعی 

رای بنا نهادن نیاز داریم تا به آن برسیم. ب 1999های خودخواهی و طمع سال

آمده بعد از رکود را مهار  به وجودهای باورباید بتوانیم  وکارکسبنسل بعد 

خودکار صحیح  طوربه هاآناین بدان معنا نیست که اعتقادهای مخالف  کنیم.

هستند: با رد متعصبانه این تفکرات نخواهید توانست از جنون پیشرفت 

در  وکارکسبیزان از دانش شما از بگریزید. در عوض از خودتان بپرسید: چه م

ترین ت گذشته شکل گرفته است؟ تضادآمیزاشتباه به اشتباهاهای اثر واکنش

 نیست بلکه با خود اندیشیدن است. جلوروبهمقابله با پیشرفت و حرکت  ،مسئله
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 ندمتفاوت ،شایسته هایهمه شرکت

 وکارکسباست: چه  گونهاینآمیز ما پرسش تضاد وکارکسبنسخه 

ارزشمندی هست که هیچ کس در حال ساخت آن نیست؟ این پرسش 

تواند می شرکت شما چراکهرسد، می دشوارتر از آن چیزی است که به نظر

 آفرینیارزشبدون اینکه خودش ارزشمند بشود ارزش فراوانی خلق کند. 

اید بتواند سهمی از ارزشی که خلق کرده است هرکس ب .کافی نیست تنهاییبه

 داشته باشد.

های بد باشند. وکارکسبتوانند می های بزرگوکارکسبو این یعنی حتی 

مسافر ها به میلیون متحدهایاالتهواپیمایی های مثال شرکت عنوانبه

اما در ؛ کنندمی ارزش ایجاد ونیلیصدها مکنند و همه ساله می رسانیتخدم

دالر بود، خطوط هواپیمایی در هر  178هواپیما  تیبلکه میانگین  2012ل سا

را با گوگل مقایسه ها . این شرکتاندداشتهسنت درآمد  37سفر مسافر تنها 

 کند ولی درآمد بسیار بیشتری به دستمی کنید که ارزش بسیار کمتری تولید

 160در مقابل )میلیون دالر کسب کرد  50 ،2012آورد. گوگل در سال می
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بیش  .سود بوده است ،آناز  درصد21اما ، هواپیمایی(های میلیون دالر شرکت

درآمد  قدرآن. گوگل ییمایهواپهای برابر حاشیه سود ساالنه شرکت 100از 

هواپیمایی های کند که در حال حاضر ارزش آن سه برابر کل شرکتمی کسب

 است. متحدهایاالت

است.  تازکهییکدیگر در رقابت هستند ولی گوگل هواپیمایی با های شرکت

 این دو استفادههای از دو مدل ساده شده برای توصیف تفاوت اقتصاددانان

 .یقطبتککنند: رقابت کامل و می

 عنوانبهو هم  دئالیاحالت  عنوانبههم « رقابت کامل»، 101در اقتصاد 

ی چنین رقابت کاملی در نظر گرفته شده است. بازارهای دارا فرضشیپحالت 

را برآورده  کنندهمصرف، تقاضای دکنندهیتولرسند که منابع می زمانی به تعادل

سازد. هر شرکتی که در بازار رقابتی باشد بدون تفاوت است و محصوالت 

، همه را نداردهیچ شرکتی قدرت بازار  ازآنجاکهرساند. می مشابهی به فروش

بفروشند. اگر  ،کندمی ه بازار تعیینباید محصول خود را با هر قیمتی ک

جدید وارد بازار خواهند های درآمدی برای کسب وجود داشته باشد، شرکت

سودی که در ابتدا  درنتیجهآید و می یابد، قیمت پایینمی شد، تولید افزایش

بیشتری های یابد. اگر شرکتمی انتظار کسب آن وجود داشته است کاهش

شوند و می زیان خواهند شد، برخی ورشکسته وارد بازار شوند، متحمل

یابند. در شرایط رقابت کامل در مدت می به سطح پایداری افزایشها قیمت

 سود اقتصادی مناسبی کسب نخواهد کرد. زمان رقابت طوالنی هیچ شرکتی

در شرایط  کهدرحالی قرار دارد.« یقطبتک»در مقابل رقابت کامل شرایط 

بازار  یقطبتکباید محصوالت خود را به قیمت بازار بفروشند،  هارقابتی شرکت

هیچ  ازآنجاکهخودش را داشته باشد. های تواند قیمتمی پس، خود را دارد
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 ایگونهتواند ترکیب تولید و میزان قیمت خود را به می رقابتی وجود ندارد،

 تعیین کند که سود خود را بیشینه سازد.

مشابه هستند، چه ناجوانمردانه رقبا ها قطبیتکه ، همهاناز نظر اقتصاددا

یا با نوآوری خود را و  را حذف کنند، یا مجوز انحصاری از دولت کسب کنند

 دولتهای به زورگویان غیرقانونی یا نورچشمی باال ببرند. در این کتاب ما

هستند که در کاری  هاییشرکتنوع « قطبیتک»نیستیم: از نظر ما  مندعالقه

قادر به ارائه جایگزین برای آن نیستند. ها خوب هستند که سایر شرکت قدرآن

 لیاوا: گوگل از اندرفته 1به  0که از  هاییشرکتگوگل مثال خوبی است از 

در  تاکنونکه توانست از مایکروسافت و یاهو فاصله بگیرد  2000دهه 

 رقیب نداشته است. وجوجست

کنند و معتقدند که رقابت ما را از می سازیفسانهااز رقابت ها آمریکایی

و رقابت در  داریسرمایه درواقعکند. می فقیرانه سوسیالیستی حفظهای صف

بر فرضیه انباشت سرمایه استوار است، اما در  داریسرمایهند. تضاد با یکدیگر

آید. درسی که می شرایط رقابت کامل هر سودی تنها از طریق رقابت به دست

خواهید ارزش ماندگار بیافرینید و می رآفرینان باید بیاموزند روشن است: اگرکا

 .دیندازینبه راه  مشابهی وکارکسبکسب کنید، 

 گویندمی که مردمهایی دروغ

رقابتی است؟  واقعاً  زانیماست؟ چه  قطبیتکچه قدر از جهان در حقیقت 

باره این موضوعات بسیار های معمول ما دروگوگفتگفتنش دشوار است، زیرا 

 مشابه به نظر منطقاًها وکارکسباست. از نگاه ناظر بیرونی، همه  کنندهجیگ
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مشاهده  هاآنظریفی بین های توان تفاوتمی تنها راحتیبهرسند، بنابراین می

 کرد.

 
و  یرقابتکاماًل از این است. تفاوت بزرگی بین  تراما واقعیت بسیار مشخص

ها خیلی بیشتر ازآنچه ما بخواهیم تصور وکارکسبدارد و اکثر وجود  قطبیتک

 هستند. ترکنیم به یکی از این دو مرز نزدیک

 
گیرد که در توصیف شرایط بازار به می تابهام و پیچیدگی از آنجا نشئ

عمومی وجود دارد: هم  یدارجانبخودخواهانه یک انحراف و های شیوه

 تغییر حقیقت را دارند.های انگیزهها و هم رقابتیها قطبیتک

 هاقطبیتکهای دروغ

دانند ها میآنکنند.  محافظتگویند تا از خودشان می دروغها قطبیتک 

بزرگشان منجر به نظارت، آزموده شدن و مورد  قطبیتککه خودستایی از 
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که  این گروه خیلی بیشتر دوست دارند ازآنجاکه شود.می گرفتنشانحمله قرار 

یل دارند تا هر بدون مزاحمت ادامه پیدا کند، بیشتر تما شانیقطبتکسود 

قدرت با مبالغه در  معموالً .را کتمان کنند بودنشان قطبیتکتوانند می قدرچ

 وجود ندارد(. اصالًرقابتی که ) رقابتشان

 اعتراف قطعاً  خود سخن بگوید. وکارکسبگوگل را تصور کنید که درباره 

در چه  قطبیتکبستگی دارد: ، باما آیا هست؟ خ؛ است قطبیتککه کند نمی

است.  وجوجست موتورچیزی؟ بگذارید فرض کنیم گوگل در اصل یک 

را در اختیار دارد.  وجوجستبازار  درصد68، گوگل 2014می که درطورهمان

 درصد19که به ترتیب  رقبای گوگل، مایکروسافت و یاهو هستند تریننزدیک)

 ییفرماحکمبه اندازه کافی تسلط و ها این را در اختیار دارند.( اگر درصد10و 

 اکنونهم« گوگل»رسد، این حقیقت را در نظر بگیرید که عبارت نمی به نظر

ست. آکسفورد اانگلیسی  نامهواژهیک مدخل رسمی در  عنوان یک فعلبه

 رخ دهد. بینگدر مورد  زودیبهمنتظر نباشید که این اتفاق 

اما فرض کنید که گوگل را در اصل یک شرکت تبلیغاتی در نظر بگیریم. 

در  وجوجستهمه چیز تغییر خواهد کرد. بازار تبلیغات موتورهای 

بازار تبلیغات آنالین ساالنه دالر است.  میلیارد 17ساالنه  طوربه متحدهایاالت

و  دالر است یلیاردم 150 متحدهایاالتکل بازار تبلیغات  دالر است. میلیارد 37

بازار  قطبیتکبنابراین حتی اگر گوگل تنها ؛ دالر میلیارد 495تبلیغات جهانی 

کل بازار  درصد3.4ی ایالت متحده باشد، تنها وجوجستتبلیغات موتورهای 

در دنیای  یرا در اختیار دارد. از این زاویه گوگل بازیگر کوچک غاتیتبلجهانی 

 آید.می رقابت به شمار
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در نظر بگیریم،  یچندوجهحاال اگر گوگل را در قاب یک شرکت فناوری 

رسد: گوگل عالوه بر می افتد؟ به اندازه کافی منطقی به نظرمی چه اتفاقی

و  اندرویدهای تلفن، روباتیکهای ی خود به غیر از ماشینوجوجستموتور 

اما ؛ ندکمی دیگر هم تولید افزارینرمپوشیدنی چندین محصول  هایگجت

شود؛ سایر می ی گوگل حاصلوجوجستدرآمد گوگل از تبلیغات  درصد95

ند و ادالر درآمد داشته میلیارد 2.35تنها  2012الت گوگل در سال محصو

 را تشکیل یجزئاش یک کسر بسیار محصوالت فناورانه کنندگانمصرف

ر هست، دال میلیارد 964بازار جهانی محصوالت فناوری  ازآنجاکهدهند. می

بسیار دور از ذهن مثل  –آن را در اختیار دارد  درصد0.24گوگل کمتر از 

 عنوانبهاز خود  تصویرسازیدر دوردست چه برسد به دوقطبی. گوگل با  ایناله

فقط یک شرکت فناورانه خود را از هر نوع توجه نامطلوب محفوظ نگه داشته 

 است.
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 هایرقابتهای دروغ

ما لیگ خودمان را »گویند: می را هاآنبرعکس  دروغها غیر دوقطبی

 نیتخمکه مقیاس رقابت را کمتر  اندداشتهکارآفرینان همیشه تمایل «. داریم

 اشتباهی است که ترینبزرگ های نوپاشرکتبزنند، اما این روش برای 

 قدرآنتوانند مرتکب شوند. وسوسه مرگبار این است که بازار خود را می

 بگیرید که در کالم بتوانید بر آن تسلط پیدا کنید. در نظر عرضکم

راه  1پالو آلتوخواهید یک رستوران غذای بریتانیایی در می فرض کنید

 هیچ کس دیگر این کار را». ممکن است استدالل شما این باشد که دیندازیب

اما این زمانی درست است که فقط ؛ «همه بازار از آن ما خواهد بود«. »کندنمی

اما اگر بازار واقعی کل بازار ؛ نظر بگیریم ر غذای بریتانیایی را دربازا

شهرهای اطراف  هایرستورانباشد، چه طور؟ و اگر همه  پالو آلتو هایرستوران

 شما باشند چه طور؟ وکارکسبجزو بازار مرتبط با 

این است که شما  تربزرگسختی است، اما مشکل های پرسشها این

وقتی بشنوید که . را از خود بپرسیدها شته باشید که این پرسشنداای عالقه

د خورد، آنگاه نجدید پس از یک یا دو سال شکست خواه هایرستوراناکثر 

خواهید ساخت از اینکه رستوران شما چگونه  هایداستانغریزی  طوربه

د زمان صرف خواهید کرد تا مردم را متقاع. است هارستورانمتفاوت از دیگر 

شما یک استثنا هستید به جای اینکه بخواهید دریابید آیا این  کنید که

که آیا  بیندیشیدبهتر است کمی مکث کنید و . صحت دارد واقعاً  هاشنیده

خیلی . هستند که غذاهای بریتانیایی را ترجیح بدهند پالو آلتوافرادی در 

 .اشندچنین افرادی وجود نداشته ببه هیچ وجه  احتمال دارد که

                                                                 

1. Palo Alto 
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 کاسترواغلب نهار را در خیابان  پالپیمن و همکارانم در  2001در سال 

 موجود انتخاب هایرستورانخوردیم. از بین می ای کوهستانیمنظره در

هندی، سوشی و  هایرستورانآشکاری مثل های با گزینه مثالًکردیم می

بیشتری های ینهکردیم گزمی شروع کردیم. وقتی یک نوع را انتخابها برگر

و  تریا شیک ترغذاهای شمالی هند یا غذاهای جنوبی هند، ارزان مثالًداشتیم 

پال پیدر آن زمان  محلی، هایرستورانخالف بازار رقابتی  به همین ترتیب. بر

ما  هارستوراندر جهان بود. در مقایسه با  لکترونیکیرکت پرداخت اتنها ش

 هارستوراناز همه آن  ما وکارکسباما  یم،کردمی کارمندان کمتری استخدام

راه  واقعاً  یک رستوران غذای جنوبی هند اندازیراهدارای ارزش بیشتری بود. 

روی  کنید و نظرصرفاست. اگر از واقعیت رقابت  درآوردنسختی برای پول 

اگر فکر کنید نان خانگی شما  مثالًتمرکز کنید  اهمیتکم متمایزکنندهعوامل 

 وکارکسب ،دستور پخت آن متعلق به مادربزرگ شما است چراکهن است بهتری

 دوام نخواهد آورد. احتماالً شما

 یسینونامهلمیفکنند. هیچ می عمل چنیناینصنایع خالق و مبتکر نیز  

انجام شده  قبالً جدیدش تکرار کارهایی است که  نامهفیلمکند که نمی اعتراف

این فیلم عناصر متنوع »خواهد بود:  گونهایناست. در عوض توصیفش 

تواند می حتی«. جدید ترکیب کرده است کامالً ایگونهرا به  انگیزیهیجان

ین نویسنده این باشد که یک ستاره، هم باشد. فرض کنید ایده ا گونههمین

گیرد: ستاره رپ به گروه می قرارها در تقابل با هکرها و پلیس، 1ی زیج 

شود تا قاتل دوستش را دستگیر کند و او را برباید. می ها ملحقاز هکرای نخبه

                                                                 

1. Jay Z 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Z
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اما ممکن است مانند کمبود رستوران ؛ انجام نشده است قبالً  قطعاً  این کار

 چیز خوبی باشد. پالو آلتو غذاهای بریتانیایی در

 
اشتراک بازارهای کوچک  عنوانبهبازار خود  با تعریفها قطبیتکغیر 

 کنند.می نماییبزرگمایز بودن خود را متنوع دیگر مت

 پالو آلتو ∩رستوران  ∩غذای بریتانیایی 

 رباهاآدم ∩هکرها  ∩خواننده رپ 

اجتماع بازارهای بزرگ متعدد  صورتبهبازار خود را  ها، در مقابل،قطبیتک

 کنند:می دیگر تصویر

 خودروهای U های پوشیدنیگجت U همراههای تلفن U وجوجستموتور 

 هوشمند
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در عمل شبیه چیست؟ این جمله اریک ها قطبیتکاین داستان اجتماع 

 را در نظر بگیرید: 2011در سال ای اشمیت یکی از مدیران گوگل در کنگره

هستیم که مشتریان در آن  روروبهفضای فشرده رقابتی  ما با یک»

 «متعددی برای دستیابی به اطالعات دارند.های گزینه

 ترجمه روان از یک جمله پورتوریکویی را در نظر بگیرید: و یا این

و در هر  راحتیبهگوگل یک ماهی کوچک در یک برکه بزرگ است. ما »

نیستیم که دولت به دنبالش ای قطبیتکزمانی ممکن است بلعیده شویم. ما 

 «است.
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 ایدئولوژی رقابت

 ت جدیدی است که به هرکسی سودخالق به معنی محصوال قطبیتک

. رقابت به معنای سود نبردن دهدمی رساند و به خالق خود سود پایدارمی

تمایز معنادار و تالشی برای بقا است. پس چرا مردم فکر  نداشتن، کسچیه

رقابت، سالم است؟ پاسخ این است که رقابت تنها یک مفهوم  کنندیم

با آن فرد یا شرکتی باید در شرایط بازار  اقتصادی یا یک اعتقاد قدیمی که هر

 .رقابت یک ایدئولوژی است، بیش از هر چیز ، نیست.سروکار داشته باشد

است. ما  ختهیرهمبهپیدا کرده و تفکر ما را  رواجکه در جامعه ما ای ایدئولوژی

حتی اگر هرچه  ؛اندازیممی آن خود را در دام درنتیجهو  دهیممی به رقابت بها

 کمتر به دست بیاوریم.، رقابت کنیم شتریب

که این حقیقت را  میاگرفتهاین یک حقیقت ساده است، اما همه ما یاد 

 ما را به سمت رقابت ترغیبهای نادیده بگیریم. سیستم آموزشی ما، هم انگیزه

قبوالند. نمرات، خود معیار دقیقی از رقابت می کند و هم رقابت را به مامی

ان دارای باالترین نمرات اعتبار و احترام آموزدانشهستند؛ ان آموزدانش

ان یک موضوع را اغلب به یک شیوه و آموزدانش کنند. ما به همهمی دریافت
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دهیم. می آموزش هاآنبدون توجه به استعدادهای فردی و ترجیحات 

را یاد بگیرند ها توانند فقط با نشستن پشت میز درسنمی که آموزانیدانش

و ها که با معیارهای قدیمی مثل آزمونهایی بچه کهدرحالیشوند، می تحقیر

دهند سرانجام خودشان را در عبارات و معیارهای این می تکالیف موفق نشان

 شناسند. می کنند ومی واقعیت آکادمیک اجباری کهنه تعریف

شود. می ررود، بدتمی باالترهای به رده آموزدانشو این ماجرا هرچه 

 به سطحیکه زمانی کنند تامی صعود نفساعتمادبهان برگزیده با آموزدانش

رسند که رقابت در آن به قدری فشرده است که باید برای به دست آوردن می

افرادی که در  در آنمبارزه کنند. تحصیالت باالتر جایی است که  شانیاهایرؤ

باید برای مشاغلی  اندداشته بزرگی برای خودهای دوران دبیرستان برنامه

قدیمی مانند مدیریت و بانکداری در رقابتی سخت با دیگرانی که به اندازه خود 

، برای تبدیل شدن به هایشانخانوادهان یا آموزدانشگیرند.  قرار ،ندباهوش آنها

 آموزشی هزینههای سسهمتظاهر، صدها هزار دالر پول در مؤیک سری آدم 

 دهند. چرا ما با خودمان چنین کنیم؟می ب رقابت را ادامهکنند که التهامی

پرسیدم. مسیر می بودم این را از خودم ترکنم کاش وقتی جوانمی آرزو

 درستیبهمشخص بود که وقتی سال هشتمی بودم، یکی از دوستانم  قدرآنمن 

یک سال دومی به استنفورد وارد  عنوانبهکرد که من چهار سال بعد  بینیپیش

س یک دوره شغلی موفق مرسوم بعد از اینکه با تحصیالت لیسانو  خواهم شد

برای کسب  آنجادر  کردم که نامثبتراندم، در دانشکده حقوق استنفورد را گذ

 مدارج موفقیت حتی رقابت شدیدتری داشتم.

که یک دانشجوی حقوق در دنیا ممکن است کسب کند، ای باالترین رتبه

تنها تعداد ، در هر سال التحصیلفارغهزار  هادهمیان  از واضح و روشن است:
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تواند فرصت کارآموزی در دادگاه عالی را به دست آورند. بعد از می معدودی

برای ، به مدت یک سال ایمنطقه تجدیدنظرکارآموزی عملی در یک دادگاه 

های در کنار قاضی کندی و اسکالیا دعوت به مصاحبه شدم. مالقات گریمنشی

ن با هر دو قاضی خوب بود. من به پیروزی در این رقابت پایانی بسیار نزدیک م

اندیشیدم که اگر آن مسند را به دست آورده بودم، یک می شده بودم. با خود

 اما نشد. آن زمان نابود شدم.؛ عمر تضمین شده داشتم

را ساختم و به فروش رساندم، به سراغ  پالپی بعد از اینکه، 2004در سال 

من های در ناکامی ترهاقبلیکی از دوستان قدیمی در دانشکده حقوق رفتم که 

به یک دهه بود که با یکدیگر  کینزدکرده بود. ام برای مسند قضاوت، همراهی

 باورت»یا « اوضاع چطوره؟»این نبود که  سؤالشصحبت نکرده بودیم. اولین 

ب پیتر، خ»بود:  این سؤالش، بلکه اولین «شه این همه مدت گذشته؟می

با « دادگاه رو به دست نیاوردی؟ گریمنشیخوشحال نیستی که اون شغل 

دانستیم که پیروزی نهایی در آن رقابت ، میدرکی که هر دوی ما داشتیم

داد. اگر آن شغل را به می ممکن بود زندگی من را به سوی بدتر شدن تغییر

استشهادنامه، یا های هدست آورده بودم شاید تمام عمر مشغول گرفتن ورق

مردم بودم به جای اینکه چیز جدیدی خلق  وکارکسببایگانی کردن اسناد 

های باشد، دشوار است، اما هزینه متفاوتتوانست میکنم. گفتن اینکه چقدر 

بزرگی در گذشته ی آینده کالج رودزهمه دانشمندان  آن موقعیت هنگفت بود.

 خود داشتند.

 و صلح جنگ

دهند، اما می جلوه اهمیتکمنشگاه فرهنگ نابودگر دانشگاهی را استادان دا

 MBAشوند. دانشجویان نمی با جنگ خسته وکارکسبمدیران هرگز از مقایسه 


