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پیشگفتار

الکسا1! ثروتمندترین فرد دنیا کیست؟ 

پاییـز سـال ۲۰1۷ دسـتیار صوتـی دیجیتـال آمازون پاسـخ جدیدی به این سـؤال داد: ِجف 

ِبیـزوس۲، بنیانگـذار و مدیرعامـل شـرکت آمـازون و یکـی از شـناخته شـده ترین شـخصیت های 

کسـب وکار دنیا.

ثروت شـخصی بیزوس، به واسـطۀ درآمد حاصل از قیمت سـهام ُپرسـود شـرکت بیسـت 

و سـه سـاله اش، بـه 1۰۰ میلیـارد دالر افزایـش یافتـه بـود. موفقیت آمازون تقریبـًا همه، به  جز 

طرفداران پرشـورش، را شـگفت زده کرد. این شـرکت میلیاردها دالر برای موج جدیدی از مراکز 

تکمیـل و ارسـال محصوالت3نیمـه خـودکار سـرمایه گذاری کـرده بـود تـا تحویـل سـفارش ها را 

در بیشـتر مناطـق شـهری طـی یـک یـا دو روز، تسـهیل کنـد. آمـازون شـرکت خواربـار فروشـی 

ارگانیـک هـول فـودز مارکـت4را بـه قیمـت 13/۷ میلیـارد دالر در تابسـتان ۲۰1۷ خریـد و بدیـن 

صورت بیشـتر وارد دنیای فروش مواد غذایی فاسـد شـدنی شـد و موجی از نگرانی را به سـالن 

سـوپر مارکت هـای معمولـی منتقـل کـرد. عـالوه برایـن آمـازون بـا قـرار دادن خدمـات رایانـش 

ابـری در اختیـار شـرکت ها، دولت هـا و دانشـگاه ها، بـه رقابتـی پرسـود علیـه رقبایـش، گـوگل5و 

مایکروسـافت6، ادامه داد.

امـا شـاید برجسـته  تریـن دسـتاورد آمـازون اختـراع خـوِد الکسـا باشـد. آمـازون از سـال 

۲۰11 بی سـروصدا تصاحب شـرکت های نوپای۷بازشناسـی گفتار8و اسـتخدام مهندسـان هوش 

مصنوعـی و دانشـمندان زبـان طبیعـی را آغـاز کـرد. ایـن برنامه هـا اجرا شـدند تا بـه تحقق هدف 

بیـزوس بـرای سـاختن رایانـه ای کمـک کننـد کـه مـردم واقعـًا می توانسـتند بـا آن صحبـت کنند. 

Amazon Alexa« .1« کـه به طـور سـاده بـا نـام »الکسـا« نیـز شـناخته می شـود، یـک دسـتیار صوتـی بـا 
فنـاوری هـوش مصنوعـی اسـت کـه توسـط شـرکت آمـازون توسـعه داده شـده اسـت.

2. Jeff Bezos
3. Fulfillment center
4. Organic Whole Foods Markets
5. Google
6. Microsoft
7. Start-up
8. Speech recognition



درسـت همان طـور که سرنشـینان سـفینۀ فضایی اینترپرایـز1در برنامۀ تلویزیونی مـورد عالقۀ او، 

پیشـتازان فضـا۲، بـا سـفینه صحبـت می کننـد. تـالش آن ها، طـی سـالیان زیاد، منجر بـه معرفی 

بلندگـوی خانگـی اکـو3در سـال ۲۰14 شـد و دوران جدیـدی از رایانش با فرمـان صوتی را تعریف 

کـرد. ایـن کار تجلـی کاملـی از تعهـد بیـزوس بـود کـه بـه فصل یا سـال آینده فکر نکنـد، بلکه به 

اقداماتـی بیندیشـد کـه در بلندمـدت موجـب کامیابی می شـوند.

الکسـا، تجـارت اَبـری خدمات تحـت وب آمازون4و خرید هول فودز، مقدماتی هسـتند که 

آمـازون را وارد دهـۀ سـوم حیـات خـود می کننـد. ایـن کتـاب روایتی از بیسـت سـال اول اسـت 

کـه می کوشـد تاریخچـۀ مجموعـه ای متفـاوت از تالش هـای پـر ریسـک را بازگـو کنـد – تبدیـل 

یـک ایـدۀ سـاده بـه یـک کسـب وکار واقعی و متقاعد کردن دنیایی شـکاک که یـک خرده فروش 

اینترنتـی متمایـل بـه از دسـت دادن پـول، می توانـد یـک شـرکت فنـاوری درجـه یک باشـد. این 

کتـاب همچنیـن توضیـح می دهـد کـه چگونه یک شـرکت نوپا، کـه روزگاری کمتـر از دوازده نفر 

را در یـک محلـۀ قدیمـی سـیاتل بـه کار گرفـت، بـه یـک شـرکت پرقـدرت وعظیم تبدیل شـد که 

بیش از نیم میلیون نفر، در سـی کشـور دنیا، در آن مشـغول به کار هسـتند و فرهنگی سـازمانی  

دارد کـه اغلـب بـی وقفه و سرسـخت توصیف می شـود5.

بـی وقفـه و سرسـخت. ایـن کلمـات بارهـا و بارهـا در صفحـات بعـد دیده می شـوند. این ها 

ارزش هایـی افراطـی، امـا آشـنا، در اکثـر شـرکت های موفق هسـتند. به دسـت آوردن دقیق این 

ترکیب بسـیار قوی، اسـتعداد فوق العادۀ بیزوس و شـاید بزرگترین دارایی آمازون بوده اسـت.

برد	استون

ِمه	2018

1. Enterprise
2. Star Trek
3. Echo
4. Amazon Web Services (AWS)

5. اواسط سال ۲۰۲1، آمازون بیش از 1/3 میلیون نفر کارمند دارد -مترجم.



مقدمه

برنامـۀ  مجـذوب  ِری1  جولـی  نـام  بـه  سخت کوشـی  تبلیغـات  مدیـر   1۹۷۰ دهـه  اوایـل 

غیرمتداولـی در مدرسـه ای دولتـی بـرای کـودکان تیزهـوش در شـهر هیوسـتون - واقـع در ایالت 

تگـزاس- شـد. پسـر خانـم ِری از اولیـن دانش آموزانی بـود که در این برنامه، که بعدها پیشـگام۲ 

نامیـده  شـد، ثبت نـام کـرد - برنامـه  ای که خالقیت و اسـتقالِل دانش آمـوزان را تقویت می کرد و 

تفکـر خـارج از چارچـوب را آمـوزش مـی داد. ِری بـه قـدری به این برنامۀ آموزشـی و انجمن اولیا 

و مربیاِن پراشـتیاق آن عالقه مند شـد  که تصمیم گرفت به تحقیق در مورد مدارس مشـابه در 

اطـراف ایـن ایالـت بپـردازد و کتابی در مورد نهضت نوپای آموزش تیزهوشـان تگزاس بنویسـد.

او چنـد سـال بعـد، پس ازاینکـه پسـرش به مقطع راهنمایی رسـیده بود، بـرای بازدید برنامه 

بـه آنجـا بازگشـت و در نزدیکـی مدرسـه ابتدایـی ریور اوکس3، واقع در غرِب هیوسـتون، سـاکن 

شـد. مدیـر مدرسـه  در بازدیـدی، یـک دانش آمـوز سـال ششـِم خوش سـخن بـا موهـای حنایـی 

رنـگ را بـرای همراهـی بـا او انتخـاب کرد. تنها درخواسـت والدین پسـر، فاش نشـدن نام واقعی 

او در کتـاب بـود. بنابرایـن، ِری ایـن دانش آمـوز را تیم نامید.

جولی ِری در کتابش به نام »روشـن کردن تیزهوشـان: نگاه یک والد به آموزش تیزهوشـان 

در تگـزاس4«، نوشـت: »تیـم دانش آمـوزی بـا برتـری ذهنی کلی، الغرانـدام، مهربان امـا جّدی بود. 

بـه گفتـۀ معلمانـش، او اسـتعداد رهبـری باالیـی نداشـت، امـا در بیـن همکالسـی ها و دوسـتان 

خـود بـا اعتمـاد بـه نفـس ظاهـر می شـد و ارزش های رمـان هابیت5، نوشـتۀ جـی. آر. آر تالکین6 

را کـه در حـال خواندنـش بـود، به شـیوایی تحسـین کرد.«

تیـم دوازده سـاله از همـان سـن، اهـل رقابـت بـود. او بـه ِری گفـت کـه در حـال خوانـدن 

کتاب هـای گوناگونـی اسـت تـا واجـد شـرایط دریافـت مـدرک کتاب خـوان ویـژه شـود، امـا خود 

را بـه صـورت نامطلوبـی بـا یکـی از همکالسـی هایش مقایسـه می کـرد که ادعایـی عجیب، مبنی 

بـر خوانـدن دوازده کتـاب در هفتـه داشـت. او همچنیـن یـک پـروژۀ علمـی بـه ِری نشـان داد که 

1. Julie Ray
2. Vanguard
3. 3 River Oaks
4. Turning On Bright Minds: A Parent Looks at Gifted Education in Texas

5. تالکین، جی آر آر)1۹3۷(، هابیت، ترجمۀ رضا علیزاده، نشر روزنه
6. J. R. R. Tolkien
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مشـغول کار بـر آن بـود و نامـش را مکعـب بی انتهـا گذاشـته بود؛ یک دسـتگاه عجیب که با 

نیـروی باتـری کار کـرده بـا اسـتفاده از آینه های چرخنده و خطـای دید حاصل از آن، یک تونل بی 

انتها را ایجاد می کرد. تیم این دسـتگاه را از نمونه ای که در یک فروشـگاه دیده بود مدل سـازی 

کـرد. او بـه ِری گفـت کـه نمونـه موجود در فروشـگاه قیمتش ۲۲ دالر بود امـا »مال من ارزان تر 

اسـت«. معلمـان گفتنـد کـه در یـک رقابـت علمـی که بیشـتر طرح هایـش از طـرف دانش آموزان 

مدارس راهنمایی و دبیرسـتان اسـت، سـه پروژۀ علمی تیم شـرکت داده می شـود. 

هیئت علمـی مدرسـه نبـوغ تیـم را تحسـین می کـرد، اما می تـوان تصور کرد کـه آن ها نگران 

هـوش او بودنـد. بـرای تمریـن جدول بنـدی آمـار در کالس ریاضـی، تیم یک نظرسـنجی در مورد 

ارزیابـی معلمـان کالس ششـم ایجـاد کـرده بـود. بـه گفتـۀ او، هـدف از ایـن کار ارزیابـی »نحـوۀ 

تدریـس« معلمـان بـود، نـه »محبوبیت« آن ها. او این نظرسـنجی را برای همکالسـی هایش  اجرا 

کـرد و در زمـان بازیـد، مشـغول فرآینـد محاسـبۀ نتایج و رسـم نمـودار عملکرد هـر معلم بود. 

بـه گفتـۀ ِری، برنامـۀ معمـول روزانـۀ تیـم کامـالً پـر بـود. او صبـح زود بیـدار می شـد تـا بـه 

اتوبوس سـاعت هفت برسـد. پس از طی حدود سـی کیلومتر به مدرسـه می رسـید و کالس های 

فراوانـی در زمینه هـای ریاضـی، قرائـت، تربیت بدنـی، علـوم، زبـان اسـپانیایی و هنـر را شـرکت 

می کـرد. زمانـی هـم بـرای پروژه هـای انفـرادی و بحث های گروهی کنار گذاشـته شـده بود. جولی 

ِری توضیـح می دهـد کـه در یکـی از جلسـه های درس، هفـت دانش آمـوز ازجملـه تیم، به شـکل 

حلقـه ای فشـرده، بـرای تمرینـی بـه نـام  تفکر مبتکرانـه در دفتر مدیر دور هم نشسـتند. به آن ها 

داسـتان هایی کوتاه داده شـد تا در سـکوت برای خودشـان بخوانند و سـپس به بحث بپردازند. 

اولین داسـتان مربوط به باستان شناسـانی بود که پس از بازگشـت از سـفری اکتشـافی، از کشـف 

مخفیگاهـی از مصنوعـات دست سـاز قیمتـی خبـر دادنـد. بعدهـا مشـخص شـد کـه ایـن ادعـا 

دروغ بـوده اسـت. ِری بخش هـای کوچکـی از بحث هـا را یادداشـت کـرد:

• »آن ها احتماالً می خواستند مشهور شوند. دوست نداشتند با واقعیت های تلخ 	

رو به رو شوند«.

• »بعضی افراد در زندگی طوری فکر می کنند که انگار همه  چیز دارند«.	

• »باید صبور باشی و به تحلیل مواردی بپردازی که با آن ها سروکار داری«.	

تیـم بـه جولـی ِری گفـت کـه عاشـق ایـن تمرینات اسـت. او در ادامـه گفـت: »می دانید، دنیا 

ایـن  گونـه اسـت کـه امـکان دارد کسـی بـه شـما بگوید فـالن کار را انجام بده. این شـما هسـتید 

کـه بایـد بتوانیـد فکـر کنیـد که بـرای خودتان چـه می کنید«.

ِری دریافـت کـه عالقه منـد کـردن یـک ناشـر بـه کتـاب روشـن کـردن تیزهوشـان غیرممکـن 
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اسـت.  ویراسـتاران در انتشـارات بـزرگ معتقـد بودنـد کـه موضـوع کتـاب بسـیار جزئـی اسـت. 

بنابراین او در سـال 1۹۷۷ با پولی که از نوشـتن متن های تبلیغاتی برای یک کاتالوگ کریسـمس 

بـه  دسـت آورده بـود، هـزار نسـخۀ کاغـذی از کتابـش را چـاپ و توزیـع کـرد. 

بیش از سـی سـال بعد، من یک نسـخه از آن کتاب را در کتابخانۀ عمومی شـهر هیوسـتون 

پیـدا کـردم. همچنیـن بـه جسـت وجوی جولـی ِری پرداختـم کـه اکنـون در مرکـز تگـزاس زندگی 

می کنـد و در زمینـۀ برنامه ریـزی و ارتباطـات بـرای عوامـل محیـط زیسـتی و فرهنگـی فعالیـت 

می کنـد. او گفـت کـه افزایـش شـهرت و ثـروت تیـم را طـی دو دهـۀ اخیـر بـا تحسـین و کمـی 

تعجـب مشـاهده کـرده بـود، امـا شـگفت زده نشـده اسـت. ِری می گویـد: »زمانی کـه در بچگـی 

مالقاتـش کـردم، توانایی هایـش آشـکار بـود و برنامـۀ جدیـد، در حـال پـرورش و تشـویق ایـن 

توانایی هـا بـود. رغبـت و اشـتیاق تیـم بـرای یادگیـری به سـود برنامه نیـز بود. او  اثبـات کامل آن 

مفهـوم بود«.

جولـی بـه خاطـر مـی آورد که سـال ها پیش از معلمی خواسـته بود تا سـطح عملکـرد تیم را 

ارزیابـی کنـد. آن معلـم پاسـخ داده بـود: »واقعـًا نمی توانـم حرفـی بزنم، بـه  جز اینکـه احتماالً با 

اندکـی آمـوزش، کاری نیسـت که او نتوانـد انجام دهد.«

اواخـر سـال ۲۰11 بـرای مالقـات تیـم -یـا همـان جـف ِبیـزوس- بـه دفتـر مرکزی شـرکتش، 

آمـازون1، در سـیاتل رفتـم. درواقـع بـه آنجـا رفتـم تـا از او درخواسـت همـکاری بکنـم در مـورد 

ایـن کتـاب کـه تالشـی اسـت بـرای بیـان تاریخچۀ ظهـور خارق العـادۀ یک قـدرت فناوری نـوآور، 

متحول کننـده۲، اغلـب قطبش گـر3 و یکـی از اولیـن شـرکت هایی کـه نوید اینترنت بـدون مرز را 

دریافـت کـرد و شـیوۀ خریـد و مطالعـۀ مـا را برای همیشـه تغییـر داد. 

نقـش آمـازون در زندگـی مـدرن، روزبـه روز در حـال افزایـش اسـت. میلیون هـا نفـر به  طـور 

منظـم از طریـق مرورگـر وب خـود بـه وب سـایت شناخته شـده ایـن شـرکت4 یـا وب سـایت های 

وابسـته بـه آن، ماننـد زاپـوس55 یـا دایپـرز6، سـر می زننـد و بـر اسـاس اصلی ترین انگیـزه در هر 

جامعـۀ سـرمایه داری، یعنـی مصرف گرایـی، عمـل می کننـد. وب سـایت آمـازون یـک مجموعـۀ 

سلف سـرویس اسـت کـه کتـاب، فیلـم، ابـزار باغبانـی، اسـباِب خانـه، غـذا و گهگاهـی مـوارد 

1. Amazon.com
۲. برهـم زننـده )Disruptive( در تجـارت بـه معنـی تغییردهندۀ روش سـنتی نحـوۀ عملکرد یک صنعت 

اسـت، به خصـوص به شـیوه ای جدیـد و تأثیرگذار.
3. polarizing
4. Amazon.com
5. Zappos.com
6. Diapers.com
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عجیب وغریـب ماننـد شـاِخ اسـِب تک شـاخ بادکنکـی بـرای گربه هـا )۹ دالر و 5۰ سـنت( یـا یـک 

گاوصنـدوق الکترونیکـی بـرای حفاظـت از اسـلحه )۹۰3 دالر و 53 سـنت( ارائـه می کنـد که برای 

تحویـل در سـه تـا پنـج روز موجـود اسـت. ایـن شـرکت هنـر جلب فـوری رضایت مشـتری را، با 

تحویـل محصـوالت دیجیتـال در چند ثانیه و تجربۀ محصوالت فیزیکی اش فقط با فاصله چند 

روز، تقریبـًا بـه بهتریـن نحـو بـه نمایـش گذاشـته اسـت. شـنیدن تعریـف و تمجیِد یک مشـتری 

در مـورد سفارشـی کـه بـه  طـور جادویـی جلـوی در خانه اش ظاهر شـده اسـت، خیلـی پیش تر از 

آنکـه انتظـار دریافـت آن را داشـته باشـد، یـک اتفـاق غیرعادی نیسـت.

آمازون در هفدهمین سـال فعالیتش )۲۰1۲(، 61 میلیارد دالر فروش داشـت و با  احتمال  

زیـاد، سـریع ترین خرده فروشـی در تاریـخ خواهـد بـود کـه بـه  1۰۰ میلیـارد دالر فـروش خواهـد 

رسـید. بسـیاری از مشـتریان این شـرکت عالقۀ فراوانی به آن دارند و رقبایش نیز به شـدت از آن 

در هراسـند. حتـی نـام ایـن شـرکت به  طـور غیررسـمی وارد واژگان تجـاری شـده اسـت، اما نه به 

شـیوۀ کامـالً مطلـوب. بـرای مثـال »بـه زیـر سـلطۀ آمـازون رفتـن«1 به معنـی به  ناچار نشسـتن و 

نظاره کردن این رقیب جدید اینترنتی مسـتقر در سـیاتل اسـت که مشـتری ها و سـود کسب وکار 

فیزیکـی و سـنتی دیگران را باال می کشـد.

همان طـور کـه بسـیاری از افـراد می داننـد، سرگذشـت آمـازون یکـی از داسـتان های نمادیـن 

عصـر اینترنـت اسـت. ایـن شـرکت بـه  عنـوان یـک کتاب فروشـی اینترنتـی کوچک شـروع بـه کار 

کـرد و سـپس سـوار بـر اولیـن مـوج شـور و هیجـان دوران دات- کام۲ در اواخـر دهـۀ 1۹۹۰، 

فعالیتش را به فروش موسـیقی، فیلم، وسـایل الکترونیکی و اسـباب بازی توسـعه داد. سـپس 

آمـازون بـا پایـداری در برابـر یـک مـوج بدبینـی در مـورد چشـم اندازهای آینـده اش، کـه مصـادف 

بـا دوران کسـادی دات -کام در سـال ۲۰۰۰ و ۲۰۰1 بـود، بـا احتیـاط از فاجعـه اجتنـاب کـرد و 

توانسـت بـر مسـائل فیزیکـی شـبکۀ توزیـع پیچیـدۀ خـود مسـلط شـود و نرم افـزار، جواهـرات، 

پوشـاک، لباس هـای مجلسـی، کاالهـای ورزشـی، قطعـات خـودرو و هرچـه فکـرش را بکنیـد به 

محصوالتـش بیفزایـد. سـپس زمانـی کـه آمـازون خـود را به  عنـوان خرده فروش برتـر اینترنت و 

یک پلتفرم3 برجسـته،  که فروشـندگان دیگر می توانسـتند محصوالت خود را در آن بفروشـند به 

1. To be Amazoned
۲. دوران دات-کام )dot-com( یـک حبـاب اقتصـادی مشـهور و یک دوره از سـرمایه گذاری مخاطره آمیز 
افراطـی بـود کـه تقریبـًا از سـال 1۹۹5 تـا ۲۰۰۰ رخ داد، در ایـن دوره رشـد شـدیدی در اسـتفاده از اینترنت و 

انطبـاق با آن وجود داشـت.
3. پلتفـرم )Platform(، بـه معنـی بسـتر و زیرسـاختی اسـت کـه بـه افـراد و کسـب وکارها امـکان ارتبـاط 
می دهـد، بـه  عنـوان مثال، سـامانه های فـروش کتاب الکترونیکـی، پلفترمی برای ایجاد ارتباط بین ناشـران 

و نویسـندگان از یـک طـرف و خواننـدگان از طـرف دیگر اسـت.
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اثبـات رسـانده بـود، بـار دیگـر خود را به  عنوان یک شـرکت فناوری چندمنظـوره از نو تعریف کرد 

کـه زیرسـاخت رایانـش ابـری معـروف بـه خدمـات تحـت وب آمـازون و همچنین دسـتگاه های 

دیجیتـال ارزان قیمـت و کاربـردی، ماننـد کتاب خـوان الکترونیکی کیندل1 و تبلـت کیندل فایر۲، 

می فروخـت.

اریـک اشـمیت3، رئیـس گـوگل و رقیـب آمـازون کـه شـخصًا عضـوی از سـرویس حمـل دو 

روزۀ آمـازون پرایـم4 اسـت، می گویـد: »از نظر من آمازون داسـتان یک مؤسـس باهوش اسـت 

کـه شـخصًا ایـن چشـم انداز را بـه  پیـش راند. تقریبـًا هیچ مثال بهتـری وجود ندارد. شـاید بتوان 

شـرکت اپـل را مثـال زد، امـا مـردم فرامـوش می کننـد کـه اکثـر افـراد بـاور داشـتند کـه آمـازون 

محکـوم بـه شکسـت اسـت زیـرا اسـاس سـاختار هزینۀ این شـرکت عملی نبـود. آمـازون مدام 

در حـال زیـان دادن بـود و صدهـا میلیـون دالر از دسـت داد. امـا جـف بسـیار پرحـرف و باهوش 

بـود. او مثالـی برجسـته بـرای بنیان گـذار فّنی یک تجارت اسـت که تمام جزئیـات را درک می کند 

و بیـش از هـر شـخص دیگـری بـه آنها اهمیـت می دهد.«

ایـن شـرکت همچنـان  فلـک کشـیده ،  بـه  به تازگـی سـر  آمـازون  قیمـت سـهام  بااینکـه 

منحصربه فـرد و بـه  شـکل ویـژه ای اسـرارآمیز باقـی مانده اسـت. جمـع کل سـود در ترازنامۀ  این 

شـرکت بـه شـکل رسـواکننده ای ضعیـف اسـت و طـی توسـعه طلبی جنون آمیـز خـود بـه بازارها 

و دسـته بندی  محصـوالت جدیـد در سـال ۲۰1۲، درواقـع ضـرر هـم کـرد. امـا بـه نظـر می رسـد 

وال اسـتریت5 به نـدرت بـه ایـن ضررهـا اهمیـت می دهـد. جـف ِبیـزوس بـه  واسـطۀ بیانیه هـای 

مداومش، حاکی از این که او در حال سـاخت شـرکتش برای بلندمدت اسـت، وفاداری بسـیاری 

از سـهام داران خـود را کسـب کـرده اسـت، به طوری  کـه سـرمایه گذاران مایل انـد بـه انتظـار روزی 

بنشـینند کـه او تصمیـم بگیـرد از سـرعت توسـعۀ شـرکت کـم کند و سـودهای پررونـق  را بهبود 

. بخشد

ِبیزوس ثابت کرده که نسـبت به نظرات دیگران کامالً بی اعتنا اسـت. او تشـنۀ حل مسـئله 

اسـت، دیـدگاه رقابتـی او ماننـد یـک اسـتاد بزرگ شـطرنج اسـت و تمرکز او بـرای جلب رضایت 

مشـتری ها و ارائۀ خدماتی مثل ارسـال رایگان، مانند فردی اسـت که به وسـواس فکری-عملی 

1. Kindle electronic reader
2. Kindle Fire tablet
3. Eric Schmidt
4. Amazon Prime

5. وال اسـتریت )Wall Street( نـام خیابانـی در نیویـورک اسـت کـه »بـورس نیویـورک« و دفاتـر مرکـزی 
مهم تریـن بانک هـای سـرمایه گذاری آمریـکا در آن قـرار دارنـد و بـه نوعـی، نمـاد بـازار مالـی آمریـکا و حتـی 

نظـام سـرمایه داری شـده اسـت.
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مبتالسـت. او جاه طلبی هـای گسـترده ای، نـه  فقـط بـرای آمـازون بلکـه بـرای گسـترش مرزهـای 

علـم و بازسـازی رسـانه، دارد. ِبیـزوس عـالوه بـر سـرمایه گذاری در شـرکت موشـکی خـود، بلـو 

اُریجیـن1، شـرکت روزنامه نـگاری واشـنگتن ُپسـت۲ را کـه در مضیقـۀ مالی بود در ماه اوت سـال 

۲۰13، طـی معاملـه ای کـه صنعـت رسـانه را شـوکه کـرد، بـا قیمـت ۲5۰ میلیـون دالر به دسـت 

آورد. 

همان طـور کـه بسـیاری از کارمنـدان ِبیـزوس تاییـد می کنند، کار کردن برای او بسـیار دشـوار 

اسـت. او بـا وجـود خنده هـای صمیمانـۀ مشـهور و نقـاب شـاد شـخصیت اجتماعـی اش، همان 

نـوع واکنش هـای زننـدۀ اسـتیو جابـز -بنیان گذار اپل- را دارد که می توانسـت هـر کارمندی را که 

با او به آسانسـور قدم می گذاشـت به وحشـت بیندازد. ِبیزوس رئیسـی سـختگیر با سرچشمه ای 

بی پایـان از ایده هـای جدیـد اسـت و بـه تالش هایـی کـه بـا اسـتانداردهای دقیـق او همخوانـی 

نداشـته باشـند، به شـدت واکنش نشـان می دهد. 

از  ایجـاد کـرد - هالـه ای عظیـم  یـک حـوزۀ تحریـف حقیقـت3  ِبیـزوس هماننـد جابـز، 

شـعارهای ترغیب کننـده امـا درنهایـت همـراه با نارضایتی دربارۀ شـرکتش. او اغلـب می گوید که 

هـدف عمـدۀ شـرکت آمـازون »بهبود اسـتاندارد مشـتری مـداری در میان صنایع و سرتاسـر دنیا 

اسـت«]1]. ِبیـزوس و کارمندانـش واقعـًا غـرق در تأمیـن نیـاز مشـتری ها شـده اند، امـا می تواننـد 

به طـور بی رحمانـه ای بـا رقبـا و حتـی شرکایشـان رقابت کننـد. ِبیزوس معتقد اسـت بازارهایی که 

آمازون در آن رقابت می کند بسـیار وسـیع هسـتند و جا برای برندگان بسـیاری دارند. شـاید این 

گفتـه درسـت باشـد، امـا ایـن امـر نیز واضح اسـت که آمـازون به خسـارت زدن و نابـودی رقبای 

کوچک و بزرگی کمک کرده اسـت که بسـیاری از آنها، مانند برندهای ِسـرکیت سـیتی4، بوردرز5، 

بِسـت بـای6 و بارنـز اَنـد نوبل۷، زمانی شـهرت جهانی داشـتند.

آمریکایی هـا اغلـب از افزایـش زیـاد قدرت یک شـرکت نگران می شـوند، خصوصـًا زمانی که 

این افزایش قدرت مربوط به شـرکت های بزرگ مسـتقر در شـهرهای دور باشـد که موفقیتشـان 

بـه  و  وال مـارت8  تغییـر دهـد. شـرکت خرده فروشـی  را  َمنـش خـاص جوامعشـان  می توانـد 

1. Blue Origin
2. Washington Post
3. Reality-distortion field
4. Circuit City
5. Borders
6. Best Buy
7. Barnes & Noble
8. Walmart
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همیـن صـورت شـرکت های دیگـر نیـز بـا ایـن بدبینـی مواجـه شـدند؛ ازجملـه سـیرز1، وولورث۲ 

و دیگـر غول هـای خرده فروشـی هـر عصـر، حتـی فروشـگاه زنجیـره ای مـواد غذایـی ای انـد پـی3 

در گذشـته های دورتـر کـه درگیـر یـک پرونـدۀ قضایـی ضدانحصـار ویرانگـر در دهـۀ 1۹4۰ شـد. 

آمریکایی هـا بـه علـت راحتـی بیشـتر و قیمت هـای پایین تـر، بـه ایـن خرده فروشـی های بـزرگ 

هجـوم می آورنـد. امـا در یـک زمـان به خصـوص، ایـن شـرکت ها به قـدری بـزرگ می شـوند کـه 

تضـادی در روح مشـترک جامعـه آشـکار می شـود. مـا چیزهـا را ارزان می خواهیـم، امـا واقعـًا 

نمی خواهیم کسـی زیر قیمت دکان خانوادگی کوچک سـر خیابان یا کتاب فروشـی محل بفروشد 

کـه کسـب وکارش دهه هـا تحـت هجـوم بـوده اسـت؛ نخسـت توسـط ظهـور کتاب فروشـی های 

زنجیـره ای مثـل بارنـز اَنـد نوبـل و حاال آمـازون. 

ِبیزوس به شـدت محتاطانه، اطالعاتی در مورد شـرکتش بروز می دهد. او در مورد جزئیات 

برنامه هایش بسـیار مرموز اسـت، افکار و نّیات شـخصی اش را محرمانه نگه می دارد و معمایی 

در اجتمـاع کسـب وکار سـیاتل و صنعـت گسـتردۀ  فنـاوری اسـت. او به نـدرت در کنفرانس هـا 

صحبـت می کنـد و کمتـر بـه رسـانه ها فرصـت مصاحبـه می دهـد. حتی کسـانی که او را تحسـین 

می کننـد و به دقـت اخبـار آمـازون را دنبـال می کننـد ممکـن اسـت نـام  خانوادگـی او را اشـتباه 

تلفـظ کننـد )تلفـظ صحیـح آن »ِبْیزوس« اسـت نه »بیـزوس«(4.

جـان دوئـر5، سـرمایه گذار خطرپذیـری کـه از ابتـدا آمـازون را حمایـت کـرد و یـک دهـه 

عضـو هیئت مدیـرۀ ایـن شـرکت بـود، بـه سـبک روابـط عمومـی افتضـاح آمـازون لقـب »نظریـۀ 

برقـراری ارتبـاط ِبیـزوس« داده اسـت. او می گویـد کـه ِبیـزوس در بیانیه هـای مطبوعاتـی، شـرح 

محصوالت، سـخنرانی ها و نامه های سـهام داران، هر آنچه پیام سـاده و مثبتی برای مشـتری ها 

نداشـته باشـد، بـا یـک خـودکار قرمـز خـط می زند. 

مـا خیـال می	کنیـم کـه ماجـرای آمـازون را می دانیـم، امـا درواقـع بـا اسـطورۀ سـاختگی 

بیانیه هـای  ِبیـزوس در  یعنـی همـان خطوطـی کـه  بـه خـود شـرکت آشـنا هسـتیم،  متعلـق 

بـا جوهـر قرمـز مخفـی نکـرده اسـت. مطبوعاتـی، سـخنرانی ها و مصاحبه هـا 

آمازون دوازده سـاختمان سـاده در جنوب دریاچۀ یونیون6 سـیاتل دارد؛ دریاچه ای کوچک، 

1. Sears
2. Woolworth’s
3. A&P

4.  در ایران بیشتر به اشتباه ِبزوس نوشته و تلفظ می شود.
5. 10 John Doerr
6. Union Lake
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سـرد و بـا آب شـیرین کـه توسـط کانال هایـی بـه تنگـۀ پیوجیـت1 در غـرب و دریاچۀ واشـنگتن۲ 

در شـرق متصـل می شـود. ایـن منطقـه در قـرن نوزدهم منزلـگاه یک کارخانۀ بـزرگ چوب بُری و 

قبـل از آن اردوگاه بومی هـای آمریـکا بـوده اسـت. آن منظرۀ سـاده و روسـتایی حاال خیلی وقت 

اسـت که دیگر وجود ندارد و شـرکت های نوپای زیست پزشـکی، یک مرکز تحقیقات سـرطان و 

سـاختمان های دانشـکدۀ پزشـکی دانشگاه واشـنگتن، این محلۀ شـهری متراکم را فراگرفته اند. 

در ظاهـر دفترهـای مـدرن و کوچـک آمـازون هیـچ عالمـت و نشـانه ای ندارنـد و چشـمگیر 

نیسـتند. امـا اگـر بـه سـاختمان ِدی وان نـورث3، مرکـز اصلـی دسـتورات رده بـاالی آمـازون واقع 

در خیابـان تـری4 و خیابـان ریپابلیکـن5 قـدم بگذاریـد، بـا نشـان تجـاری6 در حـال لبخنـد آمازون 

کـه روی دیـوار، پشـت میـز مسـتطیلی بـزرگ مالقات کننـدگان، قـرار دارد از شـما اسـتقبال 

می شـود. در یـک طـرف ایـن میـز، یک کاسـه بیسـکوییت غذای سـگ بـرای کارمندانـی می بینید 

کـه سگ هایشـان را بـه ایـن دفتـر می آورنـد )یـک مزیـت نادر در شـرکتی کـه کارمنـدان را وادار به 

پرداخـت پـول پارکینـگ و میـان وعـده می کنـد(. نزدیک آسانسـورها، یک لوح مشـکی با حروف 

سـفید وجـود دارد کـه مالقات کننده هـا را از ورود بـه حیطـۀ مدیرعامـل متفکـر مطلـع می کنـد. 

روی ایـن لوح نوشـته شـده اسـت:

هنوز چیزهای زیادی باید اختراع شوند.

اتفاقات جدید زیادی خواهد افتاد.

مـردم هنـوز روحشـان هـم خبـر نـدارد که اینترنـت چقـدر تأثیرگذار خواهـد بود و 

ایـن تـازه روز اول در چنیـن راه بزرگـی اسـت.

جف ِبیزوس

رسـم و رسـومات داخلـی آمازون بسـیار منحصربه فردنـد. فایل های پاورپوینت یـا ارائه های 

مبتنـی بـر اسـالید۷ هرگـز در جلسـات اسـتفاده نمی شـوند. در عـوض کارکنان  بـرای بیان مطالب 

خـود، ملـزم بـه نوشـتن گزارش هـای شـش صفحه ای هسـتند، زیـرا ِبیـزوس معتقد اسـت انجام 

1. Puget
2. Washington Lake
3. Day One North
4. Terry Avenue
5. Republican Street
6. Logo
7. Slide
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ایـن کار باعـث پـرورش تفکـر انتقـادی می شـود. آن هـا بـرای هـر محصـول جدیـد، اسـناد خـود 

را بـا مهـارت بـه شـکل یـک بیانیـۀ مطبوعاتـی درمی آورنـد. هـدف از ایـن کار تدویـن یـک ابتـکار 

پیشـنهادی اسـت، به گونـه ای کـه انـگار مشـتری بـرای اولیـن بـار دربـارۀ آن می شـنود. هـر جلسـه 

ابتـدا همـه ایـن سـند را در سـکوت می خوانند و سـپس بحث شـروع می شـود )درسـت همانند 

تمریـن تفکـر مبتکرانـه در دفتـر مدیـر دبسـتاِن ریـور اوکـس(. بـرای مالقـات آغازینـم بـا ِبیزوس 

جهـت بحـث در مـورد ایـن پـروژه، تصمیـم گرفتـم رسـوم آمـازون را مشـاهده کنـم و گـزارش 

خـودم را، بـه سـبک آمـازون، در قالـب یـک بیانیـۀ مطبوعاتی فرضـی در حمایت از کتـاب آماده 

کنم. 

ِبیـزوس در یـک اتـاق کنفرانـس هیئت مدیـره بـا من مالقات کرد و ما پشـت یـک میز بزرگ 

نشسـتیم که از شـش میز ساخته شـده از در، درسـت شـده بود. این میز از همان نوع چوب زرد 

کمرنگـی بـود کـه ِبیـزوس بیسـت سـال پیـش، زمانـی کـه در گاراژ خـود در حال سـاخت آمازون 

از صفـر بـود، از آن اسـتفاده کـرده بـود. میزهـای ساخته شـده از در اغلـب بـه  عنـوان نمـادی از 

صرفه جویـی پایـدار ایـن شـرکت نشـان داده می شـوند. وقتـی در سـال ۲۰۰۰ بـرای اولیـن بـار بـا 

ِبیزوس مصاحبه کردم، چند سـال سـفرهای بین المللی بی امان تأثیر ناخوشـایندش را گذاشـته 

بـود و او رنگ پریـده و ضعیـف بـه نظـر می رسـید. حـاال او الغـر و دارای تناسـب انـدام بـود. او 

هیکلـش را همان طـور تغییـر داده بـود کـه آمـازون را تغییـر داده بـود. او حتی موهای سـرش را 

کـه به طـور ناجـوری در حـال کچـل شـدن بـود، کامـالً کوتـاه کرده بود کـه به او ظاهـری صیقلی و 

تداعی کننـدۀ ظاهـر یکـی از قهرمانان علمی-تخیلی اش به نام کاپیتان پیکارد 1در فیلم پیشـتازان 

فضـا: نسـل بعـدی۲ را داده بود. 

ما نشسـتیم و من بیانیۀ مطبوعاتی را روی میز برایش سـراندم. زمانی که او به منظور من 

از تنظیـم چنیـن بیانیـه ای پی بـرد، چنان خندید کـه آب دهانش به بیرون پرید.

طـول سـال ها، حرف هـای زیـادی دربـارۀ ایـن خنـدۀ مشـهور ِبیـزوس گفتـه شـده اسـت. 

ازجملـه این کـه ایـن خنـده هماننـد عرعر کوبندۀ شـگفت آوری اسـت که وی حینش گـردن خود 

را بـه عقـب می کشـد، چشـمانش را می بنـدد و خرناسـی در گلـوی خـود می کنـد کـه صدایـی 

شـبیه بـه ترکیـب صـدای ُفـک  فیلی و ابـزاری برقـی دارد. اغلب ایـن خنده زمانـی رخ می دهد که 

مطلـب به طـور آشـکار بـرای دیگران خنده دار نیسـت. بـه جهتی خندۀ ِبیزوس معمایی ا سـت که 

هرگز حل نشـده اسـت؛ کسـی انتظار ندارد که شـخصی بسـیار جدی و متمرکز، چنین خندۀ پر 

سـروصدایی داشـته باشـد و بـه نظـر نمی آیـد کـه ایـن خنـده در خانـواده اش هم مرسـوم باشـد.

1. Captain Picard
2. Star Trek: The Next Generation
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کارکنـان آمـازون ایـن خنـده را در درجـۀ اول ماننـد صـدای فرورفتـن چاقویـی در قلـب 

می شناسـند کـه بحـث را می شـکافد و مخاطبـش را از پـای درمـی آورد. بیـش از چنـد تـن از 

همکارانـش معتقدنـد کـه ایـن کار از جهاتـی عمـدی اسـت و ِبیـزوس خنـده اش را هماننـد یـک 

سـالح بـکار می گیـرد. ریـک دالـزل1، مدیـر ارشـد فنـاوری اطالعـات پیشـین آمـازون، می گویـد: 

»منظـور ایـن خنـده واضـح اسـت. ایـن خنده خلع سـالح  کننـده و تنبیـه  کننده اسـت. او با این 

خنـده در حـال تنبیـه شماسـت«.

ِبیـزوس بیانیـۀ مطبوعاتـی مـن را در سـکوت بـه مدت یک یـا دو دقیقه خواند و سـپس ما 

در مـورد اهـداف ایـن کتاب ، شـرح دقیق و کامل داسـتان آمازون برای اولین بـار، از آغاز کارش 

در دهـۀ 1۹۹۰ در وال اسـتریت تـا بـه امـروز، بحـث کردیم. بحث ما یک سـاعت طول کشـید. ما 

در مـورد دیگـر کتاب هـای اندیشـه آفریـن راجـع بـه کسـب وکار کـه ممکن بـود به  عنـوان الگو به 

کار رونـد و دربـارۀ زندگینامـۀ اسـتیو جابـز۲، نوشـتۀ والتـر ایزاکسـون3، صحبـت کردیـم کـه کمی 

بعـد از مرگ نابه هنگامش منتشـر شـد. 

مـا همچنیـن بـه اشـتباهات بدیهی در نوشـتن و فروش کتابـی دربارۀ آمـازون، در این زمان 

بخصـوص، اذعـان کردیـم )بـدون شـک تمـام کتاب فروشـی های اینترنتـی و غیراینترنتـی کتـاب 

فروشـگاه همـه  چیـز، نظـرات رضایت بخشـی در مـورد موضـوع کتـاب ندارنـد. درواقـع اَِشـت 

لیـور4، غـول رسـانه ای فرانسـوی کـه مالـک نشـر لیتـل، بـراون اَنـد کامپنـی5 - ناشـر ایـن کتاب - 

اسـت، اخیـراً پرونـدۀ دادخواهـی ضـد انحصـار دیرینـی را با وزارت دادگسـتری آمریـکا و مقامات 

نظارتـی در اتحادیـۀ اروپـا حل وفصـل کـرده اسـت کـه ناشـی از مشـاجرۀ شـرکت اَِشـت لیـور بـا 

آمـازون بـر سـر قیمت گـذاری کتاب هـای الکترونیکـی بـود. همانند بسـیاری از شـرکت های دیگر 

در بسـیاری از صنایـع خرده فروشـی و رسـانه ای دیگـر، شـرکت اَِشـت نیـز بایـد آمـازون را، هم به  

عنـوان یـک شـریک خرده فروشـی قدرت بخـش و هم یک رقیـب خطرناک، در نظر بگیـرد. البته، 

ِبیزوس در این مورد هم نظری دارد. او دوسـت دارد به نویسـندگان و روزنامه نگاران بگوید که: 

»آمـازون اتفاقـی در تجـارت کتـاب نیسـت. آینـده اتفاقـی اسـت کـه در تجـارت کتـاب می افتد«.

در دهـۀ گذشـته احتمـاالً دوازده بـار بـا ِبیـزوس صحبـت کـرده ام و صحبت های ما همیشـه 

پرانـرژی، سـرگرم کننده و اغلـب منقطـع با رگبار خندۀ او هسـتند. او باتوجـه، دقیق و پر از انرژی 

خیره کننده و پرشـور اسـت )اگر او را در راهرو ببینید، او دریغ نخواهد کرد تا به شـما بگوید که 

1. Rick Dalzell
2. Steve Jobs
3. Walter Isaacson
4. Hachette Livre
5. Little, Brown and Company
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هرگـز از آسانسـور دفتـر اسـتفاده نمی کنـد و همیشـه از راه پلـه اسـتفاده می کنـد(. او تمام توجه 

خـود را بـه بحـث اختصـاص می دهـد و برخـالف بسـیاری از مدیرعامل هـای دیگـر، هرگـز حـس 

اینکـه عجلـه دارد یـا حواسـش جایـی دیگـر پـرت اسـت، بـه شـما منتقـل نمی کنـد امـا در مورد 

انحـراف از نـکات موثـق و بسـیار خالصـۀ مکالمـه به شـدت محتـاط اسـت. برخی از ایـن گفته ها 

قـدری بـه گـوش خورده انـد کـه ممکـن اسـت بعضـی آن هـا را ِجفیسـم1 بنامنـد. تعـدادی از ایـن 

گفته هـا، بـه مـدت یـک دهـه یا بیشـتر بر سـر زبان هـا باقـی مانده اند.

ِبیـزوس می گویـد: »اگـر می خواهیـد بـه ایـن حقیقـت برسـید کـه چـه چیـزی باعـث تفاوت 

مـا می شـود، جوابـش همیـن اسـت« و بـا تغییـر بحـث بـه یـک جفیسـم آشـنا می گویـد: »مـا 

واقعـًا مشـتری مـدار هسـتیم، مـا بلندمدت نگـر هسـتیم و واقعـًا به نـوآوری عالقه مندیـم. اکثر 

شـرکت ها این گونـه نیسـتند. آن هـا به جـای مشـتری بـر رقیـب تمرکـز دارنـد. آن هـا می خواهنـد 

روی چیزهایی کار کنند که در عرض دو یا سـه سـال به سـود سـهام برسـند و اگر در این مدت 

محقـق نشـود بـه کار دیگـری می پردازنـد. آن هـا ترجیـح می دهنـد دنباله روهـای خوبـی باشـند 

تـا مبتکـر، چـون ایـن کار امن تـر اسـت. پـس اگـر می خواهیـد بـه حقیقـت آمـازون دسـت پیدا 

کنیـد دلیلـش ایـن اسـت کـه ما متفاوت هسـتیم. شـرکت های بسـیار کمـی همۀ این سـه اصل 

را دارنـد«.

بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان سـاعتی کـه ما بـه بحـث در مورد ایـن کتـاب پرداختیـم، ِبیزوس 

بـه طـرف جلـو خـم شـد و بـر آرنج هـای خـود تکیه داد و پرسـید: »قصـد داری چگونـه به مغلطۀ 

قصه پـردازی۲ رسـیدگی کنی؟«

اوه بلـه البتـه، مغلطـۀ قصه پـردازی. بـرای یـک  لحظـه همـان حـس خیـس شـدن از عـرق 

ناشـی از دلهـره را تجربـه کـردم کـه هـر کارمند آمازون طی دو دهۀ گذشـته، هنگام روبه رو شـدن 

بـا یـک سـؤال پیش بینی نشـده از رئیسـی بسـیار باهـوش، حـس کـرده اسـت. ِبیـزوس توضیـح 

داد کـه مغلطـۀ قصه پـردازی، اصطالحـی بـود کـه نسـیم  نیکـوالس  طالـب3 در کتاب سـال ۲۰۰۷ 

خـود بـه نـام قـوی سـیاه ابـداع کـرد تـا شـرح دهـد انسـان ها چگونـه بـه لحـاظ زیست شـناختی 

مایل انـد واقعیت هـای پیچیـده را بـه  داسـتان هایی آرام بخـش اما بیش ازحد سـاده تبدیل  کنند. 

طالـب اسـتدالل کـرد کـه محدودیت هـای ذهـن انسـان موجب تمایـل گونۀ  ما به فشـرده کردن 

حقایـق و رویدادهـای غیـر مرتبـط بـه شـکل معادله های علـت و معلولی و سـپس تبدیل آن ها 

بـه داسـتان هایی می شـود کـه به سـادگی قابل فهـم باشـند. طالـب در کتابـش نوشـته اسـت کـه 

1. Jeffism
2. Narrative fallacy
3. Nassim Nicholas Taleb
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ایـن داسـتان ها در برابـر بی قاعدگـی راسـتین دنیـا، هرج ومـرج گذشـتۀ انسـان و تـا حـدی عامل 

دلهـره آور شـانس کـه در تمـام موفقیت هـا و شکسـت ها نقـش دارد، از نـژاد بشـر محافظـت 

می کنـد.

ِبیـزوس می گفـت کـه ظهـور آمازون ممکن اسـت از آن نوع داسـتان های به شـدت پیچیده 

باشـد. توضیـح سـاده ای بـرای رونـد اختـراع برخـی از محصوالت خـاص وجود نداشـت، همانند 

خدمـات تحـت وب آمـازون کـه تجارت اَبری پیشـگامی اسـت که اکنون بسـیاری از شـرکت های 

اینترنتـی دیگـر، بـرای اجـرای عملیـات  خـود، از آن اسـتفاده می کننـد. ِبیـزوس گفـت: »ایـده ای 

جدیـد در یـک شـرکت فرآینـد پیچیـده ای اسـت. لحظـۀ الهـام ناگهانـی وجـود نـدارد«. تقلیـل 

سرگذشـت آمـازون بـه یـک داسـتان سـاده، کـه ِبیـزوس دربـاره اش نگـران بـود، می توانسـت بـه 

جـای انتقـال واقعیـت، اثر گویاسـازی داشـته باشـد.

در کتـاِب نیکـوالس طالـب )کـه ضمنـًا تمـام مدیـران اجرایی آمـازون مجبور بـه خواندنش 

بودنـد( نویسـنده می گویـد کـه راه اجتنـاب از مغلطـۀ قصه پـردازی، اهمیـت به انجـام آزمایش و 

دانـش بالینـی بـه جـای داسـتان گویی و حافظه اسـت. شـاید یـک راه کاربردی تر، حداقـل از نظر 

ایـن نویسـندۀ بلندپـرواز، تأییـد تأثیـر بالقـوۀ مغلطـۀ قصه پـردازی و سـپس پیش رفتـن با تمام 

قـوا و بـه هر طریقی باشـد. 

بنابرایـن مـن بـا سـلب مسـئولیت شـروع می کنـم. ایـدۀ راه انـدازی آمـازون در سـال 1۹۹4 

در طبقـۀ چهلـم آسمان خراشـی در مرکـز شـهر نیویـورک بیـان شـد. تقریبـًا بیسـت سـال بعـد، 

شـرکت حاصل شـده بیش از ۹۰ هزار نفر را اسـتخدام کرد و تبدیل به یکی از شناخته شـده ترین 

شـرکت های دنیـا شـد، کـه اغلـب مشـتریان خـود را بـا انتخاب هـای گسـترده، قیمت هـای پایین 

و خدمـات مشـتریان عالـی شـگفت زده می کنـد درحالی کـه صنایـع را نیـز تحـت نظـر دارد و 

مسـئوالن برخـی از مطرح تریـن برندهـای دنیـا را دچار وحشـت می کند. این کتاب تالشـی اسـت 

بـرای شـرح اینکـه تمـام ایـن سـازوکار چطـور بنـا شـد. ایـن تـالش بـر اسـاس بیـش از سـیصد 

مصاحبـه بـا مدیـران اجرایـی و کارکنـان کنونـی و پیشـین آمـازون اسـت، ازجملـه گفت وگوهـای 

مـن در طـول سـال ها بـا خـود ِبیـزوس – بااینکـه معتقـد بـود بـرای نگاهـی عمیـق بـه آمـازون 

»خیلـی زود« اسـت، درنهایـت از ایـن پـروژه حمایـت کـرد. بـا ایـن حـال، او اجـازه  داد با بسـیاری 

از مدیـران اجرایـی ارشـدش، خانـواده  اش و دوسـتانش مصاحبـه کنـم و مـن بـه خاطـر ایـن کار 

سپاسـگزارم. من همچنین از 15 سـال سـابقه ام در تهیۀ گزارش راجع به این شـرکت در مجلۀ 
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نیوزویـک11، روزنامـۀ نیویـورک تایمـز۲۲ و مجلـۀ بلومبـرگ بیزنـس  ویـک33 اسـتفاده کـردم.

هـدف ایـن کتـاب بیـان سرگذشـت یکـی از بزرگ تریـن موفقیت هـای کارآفرینـی از زمانـی 

اسـت کـه َسـم والتـون4 هواپیمـای دو نفـره اش را بـرای مشـاهدۀ جایگاه هـای آتـی فروشـگاه 

وال مـارت در سرتاسـر ایـاالت جنوبـی آمریـکا بـه پـرواز درآورد. ایـن کتـاب داسـتان چگونگـی 

تبدیـل  کودکـی بااسـتعداد بـه یک مدیرعامـل فوق العاده باپشـتکار و همه فن حریف و همچنین 

شـرط بندی سـنگین او، خانواده  و همکارانش بر شـبکه ای انقالبی به نام اینترنت و بر چشـم انداز 

بلندپروازانـۀ فروشـگاهی اسـت کـه همـه  چیـز می فروشـد.
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فصل	1

مؤسسۀ تحلیلگران کّمی

پیـش از اینکـه آمـازون خـود را بزرگ تریـن فروشـگاه کتـاب در دنیا یا فروشـگاه بـزرگ برتر 

وب بنامـد، ایـده ای بـود کـه در دفاتـر یکـی از خارق العاده تریـن شـرکت های شـهر نیویـورک در 

وال اسـتریت، دی. ای. شـاو اَنـد کـو1، در حـال شـکل گیری بـود.

صنـدوق پوشـش ریسـک کّمـی، دسـکو۲ (بـه همـان صورتـی کـه کارکنانـش از روی عالقـه 

خطابش می کنند)، در سـال 1۹88 توسـط دیوید ای. شـاو3، اسـتاد سـابق علوم رایانۀ دانشـگاه 

کلمبیـا، بنـا نهـاده شـد. شـاو همـراه بـا دیگـر بنیان گـذاران مؤسسـه های پیشـگام تحلیـل کّمـی 

آن دوران، هماننـد شـرکت تکنولوژی هـای رنسـانس4 و شـرکت سـرمایه گـذاری تـودور5، در 

اسـتفاده از رایانـه و فرمول هـای ریاضـی پیچیـده بـرای بهره بـرداری از روال هـای غیرعـادی در 

بازارهـای مالـی جهانـی پیش قـدم شـدند. برای مثـال، زمانی که قیمت یک سـهام در اروپا به طور 

جزئـی از قیمـت سـهام مشـابه در ایـاالت  متحـدۀ آمریکا بیشـتر بـود، متصدیان رایانـه تبدیل به 

جنگجویـان وال اسـتریت در دسـکو می شـدند و بـرای اجـرای سـریع تر مبـادالت و بهره بـرداری از 

اختـالف، نرم افـزار می نوشـتند. 

جامعـۀ مالـی گسـترده تر چیزهـای کمـی از شـرکت دی. ای. شـاو می دانسـت و مؤسـس 

همه چیزدان این شـرکت هم همین را می خواسـت. این شـرکت ترجیح می داد به دور از جلب 

 توجـه عمـل کنـد، از سـرمایۀ خصوصی سـرمایه گذاران ثروتمنـدی، مانند سـرمایه گذاِر میلیاردر 

دونالـد ساسـمن6 و خانـوادۀ تیـش۷، اسـتفاده کنـد و مالکیـت الگوریتم هـای مبادالتـی اش را از 

دسـتان رقبـا دور نگـه دارد. شـاو به شـدت احسـاس می کـرد کـه اگـر قـرار باشـد دسـکو شـرکتی 

1. D. E. Shaw & Co
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3. David E. Shaw
4. Renaissance Technologies
5. Tudor Investment Corporation
6. Donald Sussman
7. Tisch
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پیشـگام در اسـتفاده از روش هـای جدیـد سـرمایه گذاری باشـد، تنهـا راه حفـظ پیشـگامی اش، 

مخفـی کـردن راز بینـش خـود و خـودداری از تعلیـم چگونگـی تفکـر دربـارۀ ایـن مرزهـای جدیـد 

هدایت شـده بـا رایانـه بـه رقبـا بود.

دیویـد شـاو در دوران ظهـور اََبررایانه هـای جدیـِد قدرتمنـد بـه سـن بلـوغ رسـیده بـود. او 

در سـال 1۹8۰ مـدرک دکتـری خـود را در رشـتۀ علـوم رایانـه از دانشـگاه اسـتنفورد کسـب کـرد 

و سـپس، بـرای تدریـس در دانشـکدۀ علـوم رایانـۀ دانشـگاه کلمبیـا، بـه نیویـورک نقـل  مـکان 

کـرد. اوایـل دهـۀ هشـتاد، شـرکت هایی بـا فنـاوری پیشـرفته تـالش می کردنـد او را بـه بخـش 

خصوصـی جـذب کننـد. َدنـی هیلیـِس1، مختـرع و بنیان گـذار شـرکت ماشـین های متفکـر۲، 

شـرکت تولیدکننـدۀ اََبررایانـه و بعدهـا یکـی از نزدیک ترین دوسـتان جف ِبیزوس، تقریبًا شـاو را 

متقاعـد کـرده بـود تـا بـرای او کار کنـد و رایانه هـای موازی طراحی کند. شـاو با دودلی این شـغل 

را پذیرفـت و سـپس نظـرش را تغییـر داد و بـه هیلیـس گفـت کـه می خواهـد کاری سـودآورتر 

انجـام دهـد و پـس از ثروتمنـد شـدن، هر وقت که بخواهـد، می تواند به حـوزۀ اََبررایانه برگردد. 

هیلیـس اسـتدالل کـرد کـه حتـی اگـر شـاو پولـدار شـود )کـه بعیـد بـه نظـر می رسـید(، هرگـز بـه 

علوم رایانه بازنخواهد گشـت )شـاو این کار را انجام داد؛ او بعد از اینکه به یک میلیاردر تبدیل 

شـد و مدیریـت روزانـۀ دی. ای. شـاو را بـه دیگـران سـپرد، بـه علـوم رایانـه برگشـت(. هیلیـس 

می گویـد: »مـن  در هـر دو مـورد به شـدت اشـتباه می کـردم«.

سـرانجام شـرکت مـورگان اسـتنلی3 بـه کنجـکاوی در مـورد شـاو پرداخـت و او را از محیـط 

دانشـگاهی درآورد و بـه گـروه مشـهوری افـزود کـه بـر نرم افـزار آمـاری خریدوفـروش سـهام ، 

بـرای مـوج جدیـد تجـارت ماشـینی، کار می کردنـد. امـا شـاو میـل شـدیدی داشـت تـا کاری را 

بـه تنهایـی آغـاز کنـد. او شـرکت مـورگان اسـتنلی را در سـال 1۹88 تـرک کـرد و بـا ۲8 میلیـون 

دالر سـرمایه گذاری اولیـه توسـط دونالـد ساسـمِن سـرمایه گذار، کارش را در طبقـۀ بـاالی یـک 

کتاب فروشـی کمونیسـتی در محلـۀ ِوسـت ویلیـج4 در َمنَهَتن5آغـاز کـرد.

بـا طرح ریـزی قبلـی، شـرکت دی. ای. شـاو یـک شـرکت متفـاوت در وال اسـتریت بود. شـاو 

کارشناسـان امـور مالـی را بـه کار نگرفـت بلکـه دانشـمندان و ریاضیدان هـا را اسـتخدام کـرد - 

افـرادی دارای ذهن هـای بـزرگ بـا پیشـینه ای غیرمعمـول، مـدارک تحصیلی عالـی و مهارت های 

1. Danny Hillis
2. Thinking Machines Corporations

3. مورگان اسـتنلی )Morgan Stanley( شـرکت خدمات مالی آمریکایی و شـرکتی چندملیتی در زمینۀ 
مدیریـت سـرمایه گذاری، اوراق بهادار و مدیریت ثروت اسـت.

4. West Village
5. Manhattan
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معاشـرتی نـه  چنـدان بـاال. بـاب گلفونـد1 پـس از نقل مکان این شـرکت به یـک اتاق زیرشـیروانی 

در بلـوار پـارک جنوبـی ۲، بـه دسـکو ملحـق شـد. او می گویـد: »دیوید دوسـت داشـت تـا قدرت 

اسـتفاده از فنـاوری و رایانه هـا را بـه روشـی علمـی در سـرمایه گذاری ببینـد« و اینکـه او »شـرکت 

سـرمایه گذاری بانکـی گلدمـن سـاکس3 را تحسـین می کـرد و قصـد داشـت کـه یـک شـرکت 

نمادیـن در وال اسـتریت ایجـاد کند«.

بـه ایـن دلیـل و دالیـل دیگـر، دیویـد شـاو حساسـیت سـخت گیرانه ای را بـرای مدیریـت 

شـرکتش بـه کار گرفـت. او به طـور مرتـب طومار هایـی توزیـع می کرد تا به کارکنـان نحوۀ صحیح 

نوشـتن نـام شـرکت بـه روشـی خاص را )بافاصله ای بیـن دی. و ای.( آمـوزش دهد. او همچنین 

دسـتور داد تـا همـه از یـک متـن توصیفـی اسـتاندارد دربـارۀ هـدف عمدۀ این شـرکت اسـتفاده 

کننـد، ایـن متـن توصیفـی شـامل »معاملـۀ سـهام، اوراق قرضـه، معامـالت آتـی، اختیـارات 

معامـالت و سـایر اوراق مالـی دیگـر« دقیقـًا به همین ترتیب بود. سـخت گیری شـاو به مسـائل 

بنیـادی بیشـتری نیـز گسـترش یافـت: هرکـدام از دانشـمندان رایانـۀ او می توانسـتند ایده هـای 

تجـاری پیشـنهاد دهنـد، امـا ایـن ایده هـا بـرای اثبات اعتبارشـان باید در بررسـی علمی دشـوار و 

آزمون هـای آمـاری قبـول می شـدند.

در سـال 1۹۹1، شـرکت دی. ای. شـاو به سـرعت در حال رشـد بود و این شـرکت به طبقات 

فوقانـی آسمان خراشـی در مرکـز َمنَهَتـن منتقـل شـد کـه یـک خیابـان از میـدان تایمـز فاصلـه 

داشـت. دفاتـر چشـمگیر امـا به طـور سـاده تزیین شـدۀ ایـن شـرکت، که توسـط معمار اِسـتیِون 

هـول4 طراحـی شـده بودنـد، مشـتمل بـر یـک سـالن انتظـار دوطبقـه  با رنگ هـای شـب تابی بود 

کـه بـه  صـورت بخش هایـی برش خـورده  روی دیوارهـای سـفید گسـترده، نقـش افکنـده بودنـد. 

پاییز همان سـال شـاو میزبان یک مراسـم گردآوری سـرمایه با بلیط های هزار دالری برای نامزد 

ریاسـت جمهوری، بیل کلینتون5، شـد. ژاکلین اوناسـیس6 و افرادی ازاین دسـت در این مراسـم 

شـرکت کـرده بودنـد. از کارکنـان خواسـته شـده بـود تـا در بعدازظهـر همـان روز، قبـل از شـروع 

ایـن رویـداد، دفتـر را تـرک کننـد. جـف ِبیـزوس یکـی از جوان تریـن معاونـان مدیرعامـل در ایـن 

شـرکت، رفـت تـا بـا همکارانـش والیبـال بـازی کنـد، امـا ابتدا ایسـتاد و عکسـی بـا رئیس جمهور 

آینـده گرفت.

1. Bob Gelfond
2. Park Avenue South
3. Goldman Sachs
4. Steven Holl
5. Bill Clinton
6. Jacqueline Onassis
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ِبیـزوس در آن زمـان در اواسـط دهۀ بیسـت سـالگی خـود بود، قدی حدود 1۷۲ سـانتی متر 

داشـت، از همـان وقـت در حـال کچـل شـدن بـود و ظاهـری رنگ پریـده و نامرتـب، هماننـد یک 

معتاد به کار متعهد، داشـت. او پنج سـال را در وال اسـتریت سـپری کرده بود و ظاهراً هرکسـی 

را کـه مالقـات کـرده بـود، بـا هـوش زیـاد و ارادۀ بی حدومـرزش، تحـت تأثیـر قـرار داده بـود. در 

سـال 1۹86، ِبیـزوس به محـض فارغ التحصیلـی از دانشـگاه پرینسـتون، بـرای دو تن از اسـتادان 

دانشـگاه کلمبیـا در شـرکتی بـه نـام فیتـل 1، مشـغول بـه کار شـد کـه درحال  توسـعۀ یک شـبکۀ 

رایانـه ای خصوصـی بـرای معامله گـران سـهام کشـورهای دو طرف اقیانوس اطلس بود. گراسـیال 

چیچیلنیسـکی۲ یکـی از هـم  بنیان گـذاران و رئیـس ِبیـزوس، از او بـه  عنـوان یـک کارمنـد توانـا و 

خوش بیـن یـاد می کنـد کـه به طـور خسـتگی ناپذیری کار می کـرد و در مواقـع مختلـف، عملیـات  

شـرکت را در لنـدن و توکیـو مدیریـت می کـرد. چیچیلنیسـکی می گوید: »او به اینکـه افراد دیگر 

چـه فکـری می کردنـد اهمیتـی نمـی داد. وقتی شـما بـه او یک مسـئلۀ ذهنی جـدی می دادید، او 

فقـط بـه آن می اندیشـید و انجامش مـی  داد.«

ِبیزوس در سـال 1۹88 به شـرکت مالی َبنِکرز ِتراسـت3 رفت و از روبه رو شـدن با وضعیتی 

کـه آن را بـه  عنـوان بی میلـی سـازمانی در شـرکت ها بـرای بـه چالـش کشـیدن وضـع موجـود 

می دیـد، ناامیـد شـد و تصمیـم گرفـت تـا بـه دنبـال فرصتـی بـرای شـروع کسـب وکار متعلـق 

بـه خـودش باشـد. بیـن سـال های 1۹8۹ و 1۹۹۰ او در اوقـات فراغتـش بـه همـراه یـک کارمنـد 

جـوان شـرکت مریـل لینـچ4 بـه نـام هالسـی مینـور5، کـه بعدهـا شـبکۀ خبـری اینترنتی سـی ِنت6 

را تأسـیس کـرد، چندیـن مـاه را صـرف کار بـر شـرکت نوپـای خـود کـرد. کسـب وکار مخاطره آمیز 

نوپـای آن هـا، کـه بـا هـدف ارسـال خبرنامـۀ شخصی سازی شـده از طریـق دسـتگاه های دورنـگار۷ 

بـه افـراد بـود، بـا انصـراف شـرکت مریل لینـچ از سـرمایه گذاری وعـده داده شـده به آن هـا، ازهم 

 پاشـیده شـد. باوجودایـن، ِبیزوس تأثیر بسـزایی گذاشـته بـود. مینور به یاد مـی آورد که ِبیزوس 

چندیـن تاجـر ثروتمنـد را از نزدیـک بررسـی کـرده و به طـور ویژه مـردی به نام فرانـک میکس8 را 

تحسـین کـرده بـود. فرانـک میکـس یـک کارآفرین اهـل ویرجینیا بود کـه با مالکیـت امتیازهای 

1. Fitel
2. Graciela Chichilnisky
3. Bankers Trust
4. Merrill Lynch
5. Halsey Minor
6. CNET
7. Fax Machine
8. Frank Meeks
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شـرکت رسـتورانی دومینـوز پیتـزا1 ثـروت هنگفتـی بـه هـم زده بـود. ِبیـزوس همچنیـن آلن کی 

۲، دانشـمند رایانـۀ پیشـگام، را تحسـین کـرد و اغلـب ایـن اظهارنظـر او را نقل می کرد کـه »زاویۀ 

دیـد به انـدازۀ 8۰ امتیـاز ضریـب هوشـی مـی ارزد« )تذکـری که بیان مـی دارد نگاه کـردن به اوضاع 

بـه شـیوه های جدیـد می توانـد درک شـخص را افزایـش دهـد(. مینـور می گویـد: »او بـا تأثیـر از 

هرکسـی چیـزی یـاد گرفـت. فکـر نمی کنـم کسـی بوده باشـد که جـف از او عبور کرده باشـد بدون 

اینکـه درسـی از او یـاد گرفته باشـد«.

ِبیـزوس آمـاده بـود تـا وال اسـتریت را به طـور کامـل تـرک کنـد امـا یـک راهنمـای کاریابی او 

را متقاعـد کـرد تـا فقـط مدیـران اجرایـی را در یک شـرکت مالـی دیگر، با پیشـینه ای فوق العاده، 

مالقـات کنـد. ِبیـزوس بعدهـا گفت که او نوعی نیمۀ گمشـدۀ شـغلی را در دیوید شـاو پیدا کرده 

بـود، »شـاو از معـدود افـرادی اسـت کـه می شناسـم کـه هـر دو نیمکـرۀ چـپ و راسـت مغـز او 

کامالً توسـعه یافته اسـت«.]۲]ٍ

ِبیزوس در شـرکت دسـکو، بسـیاری از خصیصه های منحصربه فردش را به نمایش گذاشت 

کـه بعدهـا کارکنانـش در آمـازون نیز شـاهد این خصیصه ها بودند. او منظـم و دقیق بود، مدام 

ایده هـا را در دفترچـۀ یادداشـتی ثبـت می کـرد کـه همـواره همـراه خود داشـت، طوری کـه انگار 

اگـر آن هـا را یادداشـت نمی کـرد ممکـن بـود کـه از ذهنش بپرنـد. او به سـرعت ایده های قدیمی 

را تـرک می کـرد و زمانـی کـه گزینه هـای بهتـری خودشـان را نشـان می دادنـد ایده های جدیـد را به 

کار می بسـت. او از همان هنگام، همان شـور و هیجان پسـرانه و خندۀ قطع کنندۀ گفت وگویی 

را از خـودش بـروز مـی داد کـه دنیـا بعدها بـه آن پی برد. 

موقعیت هـای  ازجملـه  می کـرد،  فکـر  همـه  چیـز  بـه  تحلیل گرایانـه ای  به طـور  ِبیـزوس 

اجتماعـی. او در آن زمـان، کـه مجـرد بـود، بـه کالس هـای رقـص  دونفـره می رفـت، زیرا محاسـبه 

کـرده بـود کـه بـا ایـن کار بیشـتر در معـرض آنچـه قـرار می گیـرد کـه آن را زنـان+اِن3 می نامیـد. 

او بعدهـا  آشـکارا اعتـراف کـرد کـه دربـارۀ چگونگـی افزایـش »جریان زنـان«]3] خود فکـر می کند؛ 

اسـتنتاجی  کـه از اصطـالح وال اسـتریتی »جریـان معامـالت«4 گرفته شـده بود. جریـان معامالت 

بـه معنـای تعـداد فرصت هـای جدیـدی اسـت کـه یـک بانکـدار می توانـد بـه آن هـا دسـت یابـد. 

جـف هولـدن5 فـردی بـود کـه ابتـدا در شـرکت دی. ای. شـاو اَنـد کـو و بعدهـا در آمـازون بـرای 

جـف ِبیـزوس کار کـرده اسـت. جـف می گویـد کـه او: »درون گراتریـن فـردی اسـت که تـا به حال 

1. Domino’s Pizza
2. Alan Kay
3. n + women
4. deal flow
5. Jeff Holden
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دیـده ام. او در مـورد همـه  چیـزِ زندگـی اش بسـیار روشـمند بـود«.

شـرکت دی. ای. شـاو هیچ کـدام از تشـریفات بیخـودی سـایر شـرکت های وال اسـتریتی را 

نداشـت؛ ایـن شـرکت حداقـل بـه لحـاظ رفتـار ظاهـری، بیشـتر شـبیه به یک شـرکت نوپـای درۀ 

سـیلیکون1 بـود. کارکنـان ایـن شـرکت شـلوار جیـن یـا رنگ خاکـی می پوشـیدند، نه کت وشـلوار 

و کـراوات، و سلسـله  مراتـب شـرکت مسـطح بـود )امـا اطالعـات کلیـدی دربـارۀ فرمول هـای 

تجـاری به شـدت حفـظ می شـدند(. ِبیـزوس ظاهـرا عاشـق ایـدۀ سـاعات کاری پیوسـته بـود. او 

یک کیسـه خواب لوله شـده در دفترش و کمی اسـفنج شـانه تخم مرغی روی طاقچۀ پنجره اش 

نگـه می داشـت تـا در صـورت نیـاز به گذراندن شـب در شـرکت، از آن ها اسـتفاده کند. نیکوالس 

الوجـوی۲ همـکار ِبیـزوس بـود کـه بعدهـا در آمـازون بـه او می پیونـدد، او معتقـد اسـت کـه 

»کیسـه خواب به انـدازۀ یـک عصـای دسـت واقعـًا مفیـد بـود«. زمانـی کـه مـردم دیگـر در دفتـر 

نبودنـد و آنجـا را تـرک می کردنـد، ِبیزوس و همکارانش در دسـکو اغلب به معاشـرت با یکدیگر 

می پرداختنـد و معمـوالً تـا صبـح بـر سـر پـول، تخته نـرد و ورق بـازی می کردنـد.

هم زمـان کـه شـرکت رشـد می کـرد، دیویـد شـاو در فکـر این بود کـه چطور پایگاه اشـخاص 

بااسـتعدادش را توسـعه دهـد. او در جسـت وجوی افـرادی فراتـر از حوزه هـای ریاضـی و علـوم 

بـود کـه آن هـا را همه دان هـا می نامیـد، یعنـی آن دسـته از افـرادی کـه اخیـراً به  عنوان شـاگردان 

برتـر کالسشـان فارغ التحصیـل شـده  بودنـد و کسـانی کـه اسـتعداد چشـمگیر در موضوعـات 

خـاص نشـان داده  بودنـد. ایـن شـرکت همچنیـن بـه جسـت وجوی عمیـق در میـان رتبه هـای 

برتـر بورسـیه های تحصیلـی برنامـۀ فول برایـت3 و دانشـجویان لیسـت منتخـب رئیس دانشـکده 

در بهتریـن کالج هـا پرداخـت و صدهـا نامـه ناخواسـته برایشـان ارسـال کـرد کـه در آن بـه معرفی 

شـرکت می پرداخـت و اعـالم می کـرد کـه: »مـا نزدیـک بـه زمـان جـذب نیـروی خـود، بـه روشـی 

بـدون تعـارف نخبه گـرا، هسـتیم.«

و میانگیـن   بودنـد  برجسـته  نظـر می رسـید منحصـراً  بـه  نامه هـا کـه  بـه  پاسـخ دهندگان 

نمـرات و نمـرات آزمـون اسـتعداد آن هـا به قـدر کافـی بـاال بـود، بـرای یـک روز طاقت فرسـا 

جهـت مصاحبـه   بـا هواپیمـا بـه نیویـورک سـفر کردند. اعضای این شـرکت از پرسـیدن سـؤاالت 

تصادفـی اسـتخدامی ماننـد »چه تعداد دسـتگاه دورنگار در ایاالت  متحدۀ آمریـکا وجود دارد؟« 

بسـیار لـذت می بردنـد. هـدف از ایـن قبیـل سـؤاالت پـی بـردن بـه این نکته بـود کـه داوطلب ها 

چگونـه سـعی می کننـد مشـکالت دشـوار را حـل کننـد. بعد از مصاحبه ها هرکسـی کـه در فرایند 

1. Silicon Valley
2. Nicholas Lovejoy
3. Fulbright
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اسـتخدام مشـارکت کـرده بـود، یکـی از ایـن چهـار نظـر را دربـارۀ هـر فـرد بیـان می کـرد: اکیـدًا 

اسـتخدام نشـود؛ ترجیـح می دهـم اسـتخدام نشـود؛ ترجیـح می دهـم اسـتخدام شـود یـا اکیدًا 

اسـتخدام شـود. هـر عـدم پذیرشـی می توانسـت کارجـو را بـا شکسـت روبـه رو کنـد.

بعدهـا ِبیـزوس دقیقـًا همیـن فرآیندهـا -همراه با بذرهـای دیگری از تکنیک هـای مدیریت 

شـاو- را بـه سـیاتل بـرد. حتـی امـروزه، کارکنـان آمـازون از آن دسـته بندی ها بـرای رأی دادن بـه 

اسـتخدامی های جدیـِد محتمـل اسـتفاده می کنند.

تـالش بـزرگ جـذب نیـرو و فرايندهـای مصاحبـۀ دسـکو به خوبـی بـا طـرز فکـر ِبیـزوس 

هماهنـگ شـده بودنـد. در دسـکو آن هـا حتـی شـخصی را جـذب کردند کـه به ِبیزوس بـه  عنوان 

شـریک زندگی اش ملحق شـد؛ مکنزی تاتل1. او که سـال 1۹۹۲ با مدرک زبان و ادبیات انگلیسـی 

از دانشـگاه پرینسـتون فارغ التحصیـل شـده بـود و بـا تونـی موریسـوِن۲ نویسـنده تحصیل کرده 

بـود، بـه  عنـوان دسـتیار اداری به این صندوق پوشـش ریسـک پیوسـت و بعدها رفـت تا به  طور 

مسـتقیم برای ِبیزوس کار کند. الوجوی به یاد می آورد که شـبی ِبیزوس یک ماشـین لیموزین3 

اجـاره کـرد و چندیـن تـن از همکارانـش را بـه یـک کلـوپ شـبانه بـرد. الوجـوی می گویـد: »او بـا 

همـه صحبـت می کـرد ولـی آشـکارا تمام حواسـش به مکنـزی بود.«

بعدهـا مکنـزی گفـت، او بـود کـه ِبیـزوس را هـدف قرار داده بود، نه برعکسـش. او در سـال 

۲۰1۲ بـه مجلـۀ ُوگ4 گفـت: »دفتـر مـن مجـاور دفتـر ِبیـزوس بـود و تمـام طـول روز آن خنـدۀ 

شـگفت انگیز را می شـنیدم. چطـور می  تـوان عاشـق آن خنـده نشـد؟«. او تـالش خـود را بـرای 

بـه دسـت آوردن ِبیـزوس بـا پیشـنهاد ناهـار بـه او شـروع کـرد. ایـن زوج، سـه ماه بعـد از اولین 

قرارشـان نامزد کردند و سـه ماه بعد از آن ازدواج کردند.)( مراسـم عروسـی آن ها در سـال 1۹۹3 

در ِبرِیکـرز5، تفریحگاهـی در شـهر ِوسـت پالـم بیـچ6، همـراه بـا برنامه هـای بـازی بـرای مهمانـان 

بزرگسـال و یـک مهمانـی در اواخـر شـب در اسـتخر هتـل، برگـزار شـد. بـاب ِگلفونـد ۷ و یـک 

برنامه نویـس کامپیوتـر بـه نـام تـام کارزِس8 از شـرکت دی. ای. شـاو نیـز حضـور یافتنـد.

درحالی کـه دسـکو به سـرعت رشـد می کـرد، مدیریتـش نیـز دشـوارتر می شـد. در آن زمـان 

1. MacKenzie Tuttle
2. Toni Morrison

3. لیموزیـن )Limousine(: یـک نـوع کالس خـودروی لوکس با طول زیاد اسـت که معموالً توسـط یک 
رانندۀ شـخصی رانده می شـود.

4. Vogue
5. Breakers
6. West Palm Beach
7. Bob Gelfond
8. Tom Karzes
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چندیـن همـکار بـه یـاد دارنـد کـه دی. ای. شـاو یـک مشـاور فنـی اسـتخدام کـرد تـا آزمـون 

شخصیت شناسـی ماِیرز-بریگـز1 را روی تمـام افـراد گـروه اجرایـی پیـاده کنـد. بـدون تعجـب، 

در جـواب آزمـون همـه درون گـرا شـناخته شـدند. کسـی کـه کمتریـن درونگرایـی را در این گروه 

داشـت، جـف ِبیـزوس بـود. در اوایـل دهـۀ 1۹۹۰ در دی. ای. شـاو، او یـک برونگـرا بـه شـمار 

می آمـد.

ِبیزوس یک رهبر مادرزاد در دسکو بود. تا سال 1۹۹3، او از راه دور گروه تجاری اختیارات 

معامـالت مسـتقر در شـیکاگو را اداره می کـرد و سـپس ورودی جنجالـی  بـه تجـارت بـازار سـوم 

داشـت؛ بـازار سـوم جایگزینـی بـرای مبادلـه در فرابـورس بود که بـه سـرمایه گذاران خرده فروش 

اجـازه مـی داد تا سـهام را، بدون کارمزد معمول اخذ شـده توسـط بازار نیویـورک، مبادله کنند.)( 

برایـان مـارش۲ برنامه نویسـی بـود که در این شـرکت و بعدها در آمـازون کار می کرد. او می گوید 

کـه ِبیـزوس »دربـارۀ پـروژۀ بـازار سـوم فوق العـاده پرجذبـه و ترغیب کننـده بـود. در آن  زمـان 

فهمیـدن اینکـه او یـک رهبـر بـزرگ اسـت، سـاده بـود«. بااین حال، گـروه ِبیزوس بـا چالش های 

پی درپـی مواجـه  شـد. بازیگـر غالـب در آن زمـان شـخصی بـه نام برنـارد میداف3 بـود )طراح یک 

ترفنـد پانـزی بـزرگ کـه در سـال ۲۰۰8 منحـل شـد(. گـروه بـازار سـوم متعلق بـه میـداف در این 

تجـارت پیشـگام بـود و رهبـری خـود را در بـازار حفـظ کـرد. ِبیـزوس و گروهـش می توانسـتند 

دفاتـر میـداف را در سـاختمان لیپ اِسـتیک4 واقـع در سـمت شـرق، از طریـق پنجره هایشـان بـر 

فراز شـهر مشـاهده کنند. 

درحالی کـه دیگـر فعـاالن وال اسـتریت شـرکت دی. ای. شـاو را بـه  عنـوان یـک صنـدوق 

پوشـش ریسـک بسـیار مرمـوز می دیدنـد، ایـن شـرکت خـودش را تـا حـدودی متفـاوت تصـور 

می کـرد. از نظـر دیویـد شـاو، ایـن شـرکت واقعـًا یـک صنـدوق پوشـش ریسـک نبـود، بلکـه یک 

آزمایشـگاه فنـاوری چندمنظـورۀ پـر از نوآوران و مهندسـان بااسـتعداد بود که می توانسـتند علم 

رایانـه را بـر انـواع مختلفـی از مشـکالت اعمال کننـد.]4] سـرمایه گذاری صرفًا اولین حـوزه ای بود 

کـه ایـن شـرکت مهارت هایـش را در آن بـه کار می بسـت. 

بنابراین در سـال 1۹۹4، زمانی که فقط افراد معدودی اینترنت را زیر نظر داشـتند و متوجه 

قابلیت هـای بالقـوۀ آن شـدند، شـاو احسـاس کـرد کـه شـرکتش به طـور منحصربه فـردی آمـادۀ 

بهره برداری از آن اسـت. شـخصی که او انتخاب کرد تا رهبر این تالش باشـد، جف ِبیزوس بود. 

1. Myers-Briggs
2. Brian Marsh
3. Bernard Madoff
4. Lipstick Building
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شـرایط شـرکت دی. ای. شـاو بـرای بهره گیـری از اینترنـت ایدئـال بـود. اکثـر کارکنـان شـاو 

به جـای پایانه هـای معامالتـی انحصـاری، دارای رایانه هایـی بـا دسترسـی بـه اینترنـت بودنـد و 

از ابزارهـای اینترنتـی اولیـۀ اینترنـت اسـتفاده می کردنـد، ماننـد پروتـکل گوفـر1، یوزنـت۲، نامـۀ 

الکترونیکـی3 و موزائیـک4، کـه یکـی از اولیـن مرورگرهـای وب بـود. آن هـا بـرای نوشـتن اسـناد 

از یـک ابـزار صفحه آرایـی دانشـگاهی بـه نـام التکـس5 اسـتفاده می کردنـد، اما ِبیزوس اسـتفاده 

از ایـن نرم افـزار را نپذیرفـت و ادعـا می کـرد کـه پیچیدگـی آن غیرضـروری اسـت. دی. ای. شـاو 

همچنیـن در میـان اولیـن شـرکت های وال اسـتریت بـود کـه نـام دامنـه اش را ثبـت کـرد. اسـناد 

اینترنتـی نشـان می دهنـد کـه وب سـایت ایـن شـرکت6 در سـال 1۹۹۲ درخواسـت شـده اسـت. 

شـرکت گلدمـن سـاکس در سـال 1۹۹5 ایـن دامنـه را تصاحـب کـرد و شـرکت مـورگان اسـتنلی 

یـک سـال بعـد آن را خریـد. 

شـاو کـه طـول سـال های فعالیتش به  عنوان اسـتاد دانشـگاه، از اینترنت و جـدش آرپانت۷ 

اسـتفاده می کـرد، بـه مفاهیـم تجـاری و اجتماعـی یـک شـبکۀ کامپیوتـری جهانـی واحـد بسـیار 

عالقه منـد بـود. ِبیـزوس ابتـدا در سـال 1۹85 در دانشـگاه پرینسـتون، در یـک کالس فیزیـک 

نجومـی بـا اینترنـت آشـنا شـد، امـا تـا زمان رسـیدن به دسـکو دربـارۀ پتانسـیل تجـاری اش فکر 

نکـرده بـود. شـاو و ِبیـزوس همدیگـر را چنـد سـاعت در هفتـه مالقـات می کردنـد تا بـرای موج 

فنـاوری پیـش رو ایده پـردازی کننـد و سـپس ِبیـزوس ایـن ایده هـا را بـا خـود می بـرد و عملـی 

شدنشـان را بررسـی می کـرد.]5] اوایـل سـال 1۹۹4 در شـرکت دی. ای. شـاو، چندیـن طـرح 

کسـب وکار پیش گویانـه از گفت و گوهـای میـان شـاو، ِبیـزوس و دیگـران بـه وجـود آمـد. یکی از 

آن هـا مفهومـی از یـک سـرویس نامۀ الکترونیکـی رایگان برای مصرف کنندگان، با پشـتوانۀ مالی 

آگهی هـای تبلیغاتـی بـود )همـان ایـدۀ اساسـی جی ِمیـل8 و یاهوِمیـل۹(. دسـکو ایـن ایـده را بـه 

شـرکتی بـه نـام جونـو1۰ تبدیـل کـرد کـه در سـال 1۹۹۹ و بالفاصلـه بعـد از ادغـام بـا رقیبـی به نام 

ِنت زیـرو11 جـزو سـهامی عـام شـد.

1. Gopher
2. Usenet
3. E-mail
4. Mosaic
5. LaTeX
6. Deshaw.com
7. ARPANET
8. G-mail
9. Yahoo
10. Juno
11. NetZero
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ایـدۀ دیگـر ایجـاد نوعـی خدمـت مالـی بـود که بـه کاربـران اینترنت اجـازه می داد تا سـهام و 

اوراق قرضـه را به صـورت اینترنتـی معاملـه کننـد. در سـال 1۹۹5، شـاو ایـن ایده را به شـکل یک 

شـرکت تابع، به نام خدمات مالی فارسـایت1، درآورد که پیشـگامی برای شـرکت هایی مثل ای-

ِترِید۲ اسـت. او بعدها این شـرکت را به شـرکت مریل لینچ فروخت. همچنین شـاو و ِبیزوس 

در مـورد ایـدۀ دیگـری نیـز گفت وگـو کردنـد. آن ها این ایده را »فروشـگاه همه  چیـز« نامیدند.

ایـدۀ  چندیـن مدیـر اجرایـی کـه آن زمـان در دسـکو کار می کردنـد، اظهـار می کننـد کـه 

فروشـگاه همـه  چیـز بسـیار سـاده بـود: یک شـرکت اینترنتـی که نقش واسـط را میان مشـتریان 

و تولیدکننـدگان ایفـا می کـرد و تقریبـًا هـر نـوع محصولـی را در سرتاسـر دنیـا می فروخـت. یـک 

عامـل مهـم در چشـم انداز اولیـۀ ایـده ایـن بـود که مشـتریان می توانسـتند نظـرات کتبـی خود را 

برای هر محصول ثبت کنند، که یک نسـخۀ تسـاوی گراتر و قابل اعتمادتر از نقد و بررسـی هایی 

بـود کـه کاتالـوگ مونتگومـری وارد 3 سـابق از تأمین کننـدگان خـودش داشـت. خـود شـاو ایـدۀ 

ایـن فروشـگاه اینترنتـی را در زمـان مصاحبـه بـا مجلـۀ نیویورک تایمـز در سـال 1۹۹۹ تأیید کرد، 

او گفـت: »ایـدۀ فروشـگاه موردنظـر همـواره ایـن بوده اسـت که شـخصی این امـکان را پیدا کند 

کـه بـه  عنـوان یـک واسـطه سـود ببـرد. سـؤال اصلـی این اسـت کـه: چه کسـی خواهد توانسـت 

آن واسـطه باشـد؟«.]6] ِبیـزوس به واسـطۀ عقیـدۀ راسـخ شـاو دربـارۀ اهمیـت اجتناب ناپذیـر 

اینترنـت، کنجـکاو شـد و شـروع بـه تحقیـق در مـورد رشـد اینترنـت کـرد. یک نویسـنده و ناشـر 

سـاکن تگـزاس بـه نـام جـان کوارترمـن4 به تازگـی ِمیتریکـس نیـوز5 را راه انداختـه بـود-  یـک 

خبرنامـۀ ماهانـه کـه بـه تحسـین اینترنـت می پرداخـت و فرصت هـای تجـاری اش را موردبحـث 

قـرار مـی داد. مجموعـه ای از اعـداد در ایـن خبرنامـه، به خصـوص در نسـخۀ فوریـۀ سـال 1۹۹4، 

بسـیار شـوکه کننـده بـود. بـرای اولیـن بار، کوارترمن رشـد شـبکۀ جهانی وب یک سـاله را تحلیل 

کـرد و خاطرنشـان کـرد کـه رابـط سـاده و کاربرپسـندش مخاطبـان بسـیار بیشـتری را، نسـبت بـه 

دیگـر فناوری هـای اینترنـت، مجـذوب خـود کـرده بـود. او در یـک نمـودار نشـان داد کـه تعـداد 

بایت هـای )یـک مجموعـه از ارقام دوتایی( منتقل شـده در بسـتر وب بین ژانویـۀ 1۹۹3 تا ژانویۀ 

1۹۹4 بـا ضریبـی معـادل ۲۰5۷ افزایـش یافتـه بـود. نمـودار دیگـر نشـان مـی داد کـه در مـدت 

یکسـان، ناگهـان تعـداد بسـته های )یـک واحد مجـزا از داده( ارسال شـده در بسـتر وب با ضریب 

۲56۰ افزایـش یافتـه بـود.]۷] ِبیـزوس از ایـن اطالعـات این طـور دریافت که فعالیـت وب کاًل آن 

1. FarSight Financial Services
2. E-Trade
3. Montgomery Ward
4. John Quarterman
5. Matrix News
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سـال بـا ضریـب تقریبـی ۲3۰۰ )۲3۰۰۰۰ درصـد افزایـش( بـاال رفتـه بـود. ِبیـزوس بعدهـا گفت: 

»رشـدی بدین سـرعت هرگز اتفاق نمی افتد. چنین رشـدی به شـدت غیرمعمول بود و من را به 

فکـر فـرو بـرد کـه چـه نـوع طرح کسـب وکاری ممکن بـود درزمینۀ چنین رشـدی منطقی به نظر 

آید؟«]8] )ِبیزوس همچنین دوسـت داشـت که در سـخنرانی های سـال های اولیۀ آمازون بگوید 

که نرخ رشـد سـاالنۀ »۲3۰۰ درصدی« وب بود که باعث شـد او از خود  پسـندی اش خارج شـود. 

ایـن اتفـاق یـک نکتـۀ جالـب تاریخـی دارد: آمـازون بـا یـک خطـای ریاضی شـروع بـه کار کرد(.

ِبیـزوس این گونـه نتیجـه  گرفـت که یک فروشـگاه همه  چیـز واقعی )حداقـل در اوایل کار(، 

غیرعملـی خواهـد بـود. او یـک فهرسـت از بیسـت دسـته بندی های محصـول ممکـن، ازجملـه 

نرم افـزار کامپیوتـری، لـوازم اداری، لباس مجلسـی و موسـیقی ایجـاد کـرد. دسـته  ای کـه درنهایت 

بـه  عنـوان بهتریـن گزینـه به نظـرش آمد، کتـاب بود. کتـاب  کاالیی خالص بود؛ یک نسـخه از یک 

کتـاب در یـک فروشـگاه، یکسـان بـود بـا همـان کتـاب کـه در فروشـگاهی دیگـر عرضه می شـد، 

بنابرایـن خریـداران همیشـه می دانسـتند که چـه چیزی دریافـت می کننـد. دو توزیع کنندۀ اصلی 

کتـاب در آن زمـان اینگـرام 1 و ِبیِکـر اَنـد تیلـور۲ بودنـد، بنابرایـن یک خرده فـروش جدید مجبور 

نبـود به طـور جداگانـه بـه هـزاران ناشـر کتـاب مراجعـه کنـد. از همـه مهم تر، سـه میلیـون کتاب 

در سرتاسـر دنیـا در حـال فـروش بودنـد، کـه خیلی بیشـتر از مقداری بود که یک فروشـگاه بزرگ 

مثـل بارنـز اَنـد نوبـل یـا بـوردرز می توانسـت در آن زمان انبـار کند.

حداقـل  ایجـاد کنـد،  واقعـی  همـه  چیـز  فروشـگاه  یـک  نمی توانسـت  بالفاصلـه  او  اگـر 

می توانسـت ماهیتـش )انتخاب هـای نامحـدود( را در یـک دسـته بندی مهـم از محصـوالت بـه 

دسـت آورد. ِبیـزوس گفـت: »بـا آن حجـم عظیـم از محصـوالت متنـوع می شـود یک فروشـگاه 

اینترنتـی ایجـاد کـرد کـه سـاخت آن بـه هیـچ طریـق دیگـری ممکـن نیسـت. می تـوان یـک 

فروشـگاه بزرگ واقعی با انتخاب های تمام نشـدنی و مطابق باارزش های مشـتری مداری ایجاد 

کـرد«.]۹] ِبیـزوس در دفتـر خـود در چهلمیـن طبقۀ سـاختمان شـمارۀ 1۲۰ خیابـان چهل و پنجم 

غربـی، به سـختی می توانسـت جلـوی اشـتیاق خـود را بگیـرد. او با همراهـی چارلـز آردای3، مدیر 

اسـتخدام دسـکو، برخی از اولین کتاب فروشـی های اینترنتی مانند بوک اِسـتکس آنلیمیتد4 

1. Ingram
2. Baker and Taylor
3. Charles Ardai
4. Book Stacks Unlimited
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واقـع در ِکلیولنـد1 در ایالـت اوهایـو۲ و ُوردزُورث3 واقـع در کمبریـج4 در ایالـت  ماساچوسـت5 را 

مـورد بررسـی قـرار داد. آردای هنـوز مـدرک خریـدی را دارد کـه آن هـا در آن زمـان بـرای بررسـی 

این وب سـایت ها انجام دادند. او یک نسـخه از کتاب رؤیاهای مجازی اسـحاق آسـیموف6 را از 

وب سـایت کتابخانـۀ رؤیایـی آینده۷واقـع در پالو آلتو8 در ایالت کالیفرنیـا۹ خریداری کرد. قیمت 

ایـن کتـاب 6 دالر و 4 ِسـنت بـود. دو هفتـه بعـد کـه کتـاب بـه دستشـان رسـید، آردای مقـوای 

بسـته را پـاره کـرد و کتـاب را بـه ِبیـزوس نشـان داد. ایـن کتـاب در حمـِل بـار به شـدت پاره شـده 

بـود. هیچ کـس هنـوز نفهمیـده بـود کـه چطـور بـه شـکل درسـتی کتاب هـا را از طریـق اینترنـت 

بفروشـد. زمانـی کـه ِبیـزوس بـه این موضـوع پی برد، ایـن ایده هنوز یک فرصت دسـت نخوردۀ 

بـزرگ بود. 

ِبیـزوس می دانسـت کـه اگـر در شـرکت دی. ای. شـاو بـه دنبال این ریسـک می رفـت، هرگز 

نمی توانسـت صاحب آن شـرکت شـود. درواقع، شـرکت دی. ای. شـاو از آغاز، مالک تمام جونو 

و فارسـایت شـد و شـاو در مقـام رئیـس هـر دو شـرکت بـود. اگـر ِبیـزوس می خواسـت کـه یـک 

مالـک و کارآفریـن واقعـی باشـد، که نـوآوری اش از ارزش باالیی برخوردار باشـد و توانایی بالقوۀ 

دسـتیابی بـه همـان نـوع مزایای مالی را داشـته باشـد کـه تاجرانی مانند فرانـک میکس - قطب 

تجـارت پیتـزا- بـه دسـت آورده بـود، بایـد جایـگاه پرمنفعـت و راحتـش در وال اسـتریت را ترک 

می کرد.

آنچـه بعـداً اتفـاق افتـاد بـه یکـی از افسـانه های بنیادیـن اینترنـت تبدیـل شـد. بهـار همـان 

سـال، ِبیـزوس بـا دیویـد شـاو صحبـت کـرد و بـه او گفـت کـه قصـد تـرک شـرکت را دارد تا یک 

کتاب فروشـی اینترنتـی ایجـاد کنـد. شـاو پیشـنهاد داد کـه باهـم قدمـی بزنند. آن ها بـه مدت دو 

سـاعت در ِسـنترال پارک1۰ راه رفتند و به بحث در مورد ریسـک و پشـتکار کارآفرینانه پرداختند. 

شـاو گفـت کـه انگیـزۀ ِبیـزوس را درک می کنـد و بـا او همدلـی کـرد، زیـرا شـاو همیـن کار را در 

زمان ترک شـرکت مورگان اسـتنلی انجام داده بود. شـاو یادآور شـد که شـرکت دی. ای. شـاو در 

1. Cleveland 
2. Ohio
3. WordsWorth
4. Cambridge
5. Massachusetts
6. 10 Isaac Asimov’s Cyberdreams
7. Future Fantasy bookstore
8. Palo Alto
9. California.
10. Central Park
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حـال رشـد سـریعی بـود و ِبیـزوس در همـان زمـان یک شـغل عالی داشـت. او به ِبیـزوس گفت 

کـه ایـن شـرکت ممکـن اسـت بـا ایـدۀ جدیـد او وارد رقابت شـود. هـر دوی آن ها توافـق کردند 

کـه ِبیـزوس چنـد روزی را بـه فکـر کـردن در مورد این ریسـک بپـردازد.

در آن زمـان ِبیـزوس بـه تازگـی ازدواج کـرده بود، در یک آپارتمان راحت در محلۀ آپر ِوسـت 

سـاید1 زندگـی می کـرد و شـغلی بـا درآمـد باال داشـت. بااینکه مکنـزی گفته بود کـه در  راه اندازی 

کسـب وکارش از او حمایـت خواهـد کـرد، ایـن تصمیـم سـاده  نبـود. بعدها ِبیـزوس روند فکری 

خـود را بـا بیـان نامعمـول و ازمدافتـاده ای توصیـف کـرد. او گفـت کـه ایـده ای بـه فکـرش رسـید 

کـه نـام آن را »چارچـوب فکری به حداقل رسـاندن حسـرت ها« گذاشـت تا بتواند برای برداشـتن 

قـدم بعـدی در ایـن نقطـۀ مهم زندگـی کاری خـود، تصمیم بگیرد.

ِبیـزوس چنـد سـال بعـد گفـت: »زمانی کـه شـما در کشـاکش زندگی هسـتید، ممکن اسـت 

توسـط موضوعات کوچک سـردرگم شـوید. می دانسـتم که اگر هشتادسـاله شـوم، هرگز به طور 

مثـال، بـه ایـن فکـر نمی کنـم کـه چـرا مـن سـال 1۹۹4، آن هـم وسـط سـال و در بدتریـن زمـان 

ممکـن، از پـاداش سـاالنۀ خـود در وال اسـتریت گذشـتم. چنیـن فکـری امـری نیسـت کـه شـما 

واقعًا در سـن هشتادسـالگی در موردش نگران شـوید. درعین حال می دانسـتم که ممکن اسـت 

از سـهیم نبـودن در آنچـه اینترنـت می نامنـد، کـه فکـر می کـردم بـه یـک رویـداد انقالبـی تبدیـل 

خواهـد شـد، واقعـًا پشـیمان شـوم. زمانی کـه بدین صورت به قضیـه نگاه کـردم... تصمیم گیری 

فوق العـاده  برایم آسـان شـد«.]1۰] 

والدیـن ِبیـزوس، مایـک و جکـی، نزدیـک بـه سـه سـال بـود کـه در شـهر بوگوتـا۲ در کشـور 

کلمبیـا، زندگـی می کردنـد. در آنجـا مایـک بـه  عنـوان مهندس نفت برای شـرکتی به نام ِاکسـان3 

کار می کـرد و در همیـن دوران بـود کـه آن هـا یـک تمـاس تلفنـی دریافـت کردنـد. »منظـورت 

چیسـت کـه می خواهـی از طریق اینترنت کتاب بفروشـی؟« بنابر گفتۀ مایک ِبیـزوس، این اولین 

واکنـش آن هـا بـه ایـدۀ جف ِبیزوس بـود. والدین ِبیـزوس از خدمات اینترنتی آغازیـن ِپرادجی4 

بـرای مکاتبـه بـا اعضـای خانـواده و ترتیـب دادن مهمانـی نامـزدی جـف و مکنزی اسـتفاده کرده 

بودنـد، بنابرایـن غریبـه بـودن آن هـا با فناوری نبود که باعث ناراحتی شـان شـد. بـه بیان دقیق تر، 

مشـکل ایـن بـود کـه آن هـا می دیدنـد کـه پسـر موفقشـان در حال ترک شـغلی بـا درآمد بـاال در 

وال اسـتریت بـود تـا بتوانـد ایـده ای را دنبـال کنـد کـه بـه نظـر دیوانگـی محـض می آمـد. جکـی 

1. Upper West Side
2. Bogotá,
3. Exxon
4. Prodigy
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ِبیـزوس بـه پسـرش پیشـنهاد کـرد کـه در شـب یـا آخرهفته هـا بـر شـرکتش کار کند. ِبیـزوس در 

جـواب بـه او گفـت: »نـه، همه  چیز به سـرعت درحال تغییر اسـت. من باید به سـرعت پیشـرفت 

کنم.«

بنابرایـن، جـف ِبیـزوس شـروع بـه برنامه ریزی برای مسـیرش کرد. او برای تماشـای قسـمت 

آخـر سـریال پیشـتازان فضـا: نسـل بعـدی1، یـک مهمانـی در آپارتمـان خـود واقـع در محلـۀ آپـر 

ِوسـت سـاید ترتیب داد. او سـپس برای مالقات دو تن از برنامه نویسـان باتجربه که توسـط پیتر 

الِونتـول۲، اولیـن کارمنـد دیویـد شـاو، بـه او معرفـی  شـده بودنـد بـا هواپیما به سـانتا کـروز3 در 

ایالـت کالیفرنیـا سـفر کـرد. ِبیـزوس طـی صـرف پنکیک هـای بلوبـری در کافـه  ای به نام اُلد َسـش 

میـل4 واقـع در سـانتا کـروز، موفـق شـد یکـی از آن هـا بـه نـام ِشـل َکِفـن5 را مجـذوب کنـد کـه 

فـردی باتجربـه در کسـب وکار نوپـا بـود. َکِفـن می گویـد: »تحـوالت اینترنـت ِبیـزوس را هـم مثل 

مـن دسـتخوش هیجـان زیـادی کـرده بـود و او از این هیجان ملتهب شـده بـود«. آن ها باهم در 

سـانتا کـروز بـه فضاهـای اداری نگاهـی انداختنـد، امـا ِبیـزوس بعـداً از یـک تصمیم دیـوان عالی 

در سـال 1۹۹۲ مطلـع شـد کـه حکـم سـابقی را حفـظ کـرده بـود و طبـق آن تّجـار در ایاالتـی کـه 

عملیـات فیزیکـی نداشـتند مجبـور بـه وصـول مالیـات فـروش از مشـتری ها نبودنـد. درنتیجـه، 

کسـب وکارهایی که از طریق ُپسـت کار می کردند معموالً از مسـتقر شـدن در ایاالت پرجمعیت 

ماننـد کالیفرنیـا و نیویـورک اجتنـاب می کردنـد، بنابرایـن ِبیـزوس نیـز همیـن کار را کرد.

ِبیـزوس بـا بازگشـتش بـه نیویـورک بـه همکارانـش خبـر داد کـه در حـال تـرک شـرکت دی. 

ای. شـاو اسـت. ِبیـزوس و جـف هولـدن، یـک تازه فارغ التحصیل از دانشـگاه ایلینـوی در اِربانا-

شـمپین61 کـه بـه  عنـوان یـک مهنـدس در پـروژۀ بـازار سـوم بـرای ِبیـزوس کار کـرده بـود، شـبی 

بـرای خـوردن نوشـیدنی بـه بیـرون رفتنـد. ایـن دو باهم دوسـتانی صمیمـی بودنـد. هولدن اهل 

روچسـتر هیلـز۷۲ در ایالـت میشـیگان8 بـود و در نوجوانـی، تحـت عنـوان هکـری با نام مسـتعار 

نـووا۹، در شکسـتن قفـل حـق تکثیـر نرم افـزار مهـارت پیـدا کـرده بـود. وی بسـیار عالقه منـد بـه 

ورزش اسـکیت بـود و خیلـی سـریع صحبـت می کـرد؛ به طوری کـه ِبیزوس دوسـت داشـت تا به 

1. Star Trek: The Next Generation
2. Peter Laventhol
3. Santa Cruz
4. Old Sash Mill Café
5. Shel Kaphan
6. University of Illinois at Urbana-Champaign
7. Rochester Hills
8. Michigan
9. nom de guerre the Nova
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شـوخی بگویـد کـه هولـدن »بـه مـن یـاد داد که سـریع تر گـوش کنم.«

حـاال آن هـا در مقابـل هـم، در یـک کبابـی بـه نـام ویرژیـل1 واقـع در خیابـان چهـل و چهـارم 

نشسـته بودنـد. ِبیـزوس تصمیـم گرفتـه بود تا شـرکتش را موقتًا ِکَدبـرا۲ بنامد. اما خیلـی دربارۀ 

ایـن نـام مطمئـن نبـود. هولـدن هـر دو طـرف یک برگـه از دفتر را از اسـم های جایگزیـن پر کرد. 

اسـمی کـه ِبیـزوس در ایـن فهرسـت بیشـتر از همـه پسـندید، ِمیک ایت سـو دات کام3بـود، زیرا 

او را بـه یـاد دسـتور همیشـگی کاپیتـان پیکارد در پیشـتازان فضـا می انداخت.

هنگامـی  کـه آن هـا در حـال نوشـیدن بودنـد، هولـدن بـه ِبیـزوس گفـت کـه می خواهـد بـه 

همـراه او شـرکت دسـکو را تـرک کنـد. امـا ِبیزوس در این مورد نگـران بود؛ در قـرارداد او با دی. 

ای. شـاو قیـد شـده بـود کـه اگـر او شـرکت را تـرک کنـد، حـق نـدارد حداقـل بـه مـدت دو سـال 

کارمنـدان دسـکو را اسـتخدام کنـد. دیوید شـاو کسـی نبود کـه ِبیزوس بخواهـد برخالف میلش 

عمـل کنـد. ِبیـزوس بـه هولـدن گفـت: »تـو به تازگی از مدرسـه خارج شـده ای و بدهکار هسـتی. 

بنابرایـن انجـام دادن ایـن کار خطرنـاک اسـت. همین جـا بمـان. کمی دارایی جمـع کن و من نیز 

بـا تـو در تماس خواهـم بود.«

کمـی بعـد در همـان مـاه، ِبیـزوس و مکنزی وسـایل خانه شـان را جمـع کردند و بـه کارگران 

باربـری گفتنـد تـا وسایلشـان را به سـمت آن طرف کشـور ببرند، آن ها گفتند کـه روز بعد در جاده 

بـا آن هـا تمـاس می گیرنـد و مقصـد مشـخصی را بـه آن هـا می گوینـد. ابتـدا جـف و مکنـزی بـا 

هواپیمـا بـه شـهر فـورت ُورث4 در تگـزاس5 سـفر کردنـد و از پدر ِبیـزوس یک خودروی ِشـِورِلت 

بلیـزِر مـدل 1۹88 قـرض گرفتند. آن ها سـپس به سـمت شـمال غـرب به راه افتادنـد، درحالی که 

ِبیـزوس در صندلـی سـمت مسـافر نشسـته بـود و بـرآورد بـازده سـرمایه گذاری را در یک صفحۀ 

گسـتردۀ ِاکِسـل6 می نوشـت )اعـدادی کـه بعـداً ثابـت شـد کامـالً نادرسـت بودنـد(. آن هـا سـعی 

کردنـد تـا در یـک مسـافرخانه  بـه نـام متـل6، در شـهر شـامروک در تگـزاس جایـی رزرو کننـد 

امـا ظرفیـت پـر شـده بـود، بنابرایـن بـه مسـافرخانه ای در جـاده به نـام َرمبِلـر، قناعت کردنـد.]11] 

زمانی کـه مکنـزی اتـاق را دیـد، از درآوردن کفش هایـش در آن شـب خـودداری کـرد. روز بعـد، 

آن ها در کنار درۀ گَرند َکنِین۷ توقف کردند و طلوع خورشـید را تماشـا کردند. ِبیزوس سی سـاله 

1. Virgil’s
2. Cadabra Inc
3. MakeItSo.com
4. Fort Worth
5. Texas
6. Excel spreadsheet
7. Grand Canyon
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و مکنـزی بیست وچهارسـاله بـود و آن هـا باهـم در حـال رقم زدن یک داسـتان شـروع کارآفرینی 

بودنـد کـه در تصـور مشـترک میلیون هـا کاربـر اینترنـت و بنیان گـذاران امیـدوار شـرکت های نوپا 

نقش می بسـت.

بیشـتر از یـک سـال گذشـت تـا جـف هولـدن دوبـاره خبـری از دوسـتش شـنید. ِبیـزوس در 

سـیاتل مسـتقر شـده بـود و از طریـق نامـۀ الکترونیکـی، آدرس1 یـک وب سـایت را بـرای هولدن 

ارسـال کـرد. ایـن وب سـایت حـاال وب سـایت آمـازون نـام داشـت. ایـن وب سـایت مبتـدی 

بـود، بیشـتر از متـن تشـکیل شـده بـود و نسـبتًا جـذاب نبـود. هولـدن تعـدادی کتـاب از ایـن 

سـایت خریـد و چنـد بازخـورد پیشـنهاد داد. سـپس یک سـال دیگر گذشـت و باالخـره چند ماه 

بعدازاینکـه قـرارداد »نداشـتن حـق جـذب کارمنـدان« ِبیزوس با دیوید شـاو به سـر رسـید، تلفن 

هولـدن زنـگ خـورد. ِبیـزوس پشـت خط بود. او به هولـدن گفت: »حاال وقتشـه. این کار نتیجه 

می ده.«

1. Link
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حکایت ِبیزوس

ارسال شده توسط سیستم تابلوی اعالنات یوزِنت1، ۲1 اوت سال 1۹۹4:

یک شـرکت نوپا دارای سـرمایۀ مناسـب، به دنبال توسـعه دهندگان فوق العاده بااسـتعداد 

زبـان سـی۲، سـی پـالس پـالس3و یونیکـس4 جهـت کمک به پیشـگامی یـک تجـارت در اینترنت 

اسـت. شـما بایـد تجربـۀ طراحی و سـاخت سیسـتم های بزرگ و پیچیـده )اما قابل نگهـداری( را 

داشـته باشـید و باید قادر باشـید این کار را در حدود یک سـوم زمانی انجام دهید که اکثر افراد 

دارای سررشـته معتقـد بـه امـکان انجامـش در آن زمـان هسـتند. شـما بایـد مدرک کارشناسـی، 

کارشناسـی ارشـد یـا دکتـرا در علـوم رایانـه یـا معـادل آن را داشـته باشـید. مهارت هـای ارتباطـی 

سـطح بـاال ضـروری می باشـند. آشـنایی بـا سـرویس دهنده های وب و زبـان اچ تـی ام ال5 مزیـت 

محسـوب می شـود اما الزامی نیسـت.

انتظار همکاران بااسـتعداد، باانگیزه، پرشـور و جالب را داشـته باشـید. باید مایل باشـید به 

سـیاتل نقل مـکان کنیـد )ما در پوشـش هزینه های باربری کمـک خواهیم کرد(.

حقوق و مزایای شما شامل مالکیت سهامی ارزشمند خواهد بود.

رزومـه و نامـۀ معرفـی خـود را بـرای جـف ِبیـزوس بـه آدرس ُپسـت ایاالت  متحـدۀ آمریکا، 

واشـنگتن، بِلویـو، خیابـان بیست وهشـتم،  1۰۷۰4 شـمال شـرقی، شـرکت ِکَدبـرا، کـد پسـتی 

۹8۰۰4 ارسـال کنیـد.

ما یک کارفرما با فرصت های برابر هستیم.

1. Usenet
2. C
3. C++
4. Unix
5. HTML
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»ساختن آینده از پیش بینی کردن آن آسان تر است.«

»آلن کی«

آن هـا در ابتـدا می دانسـتند کـه بـه نـام بهتـری نیـاز دارنـد. کنایه هـای جادویـی اسـم ِکَدبـرا 

)بـه معنـی اجـی مجـی الترجـی( بسـیار مبهـم بودنـد، درسـت همان طـور کـه تـاد تاربـرت1، اولین 

وکیـل ِبیـزوس، بعدازاینکـه آن هـا ایـن نـام را در ماه ژوئیۀ سـال 1۹۹4 در ایالت واشـنگتن ثبت 

کردنـد بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد و مردم پشـت تلفن آن را به اشـتباه ِکَدِور۲ )به معنی جسـد( 

می شـنیدند. بنابرایـن اواخـر آن تابسـتان، ِبیـزوس و مکنـزی پـس از اجـارۀ یـک خانـۀ ویالیـی 

سـه خوابه در بِلویـو، شـهری حومـه ای در شـرق سـیاتل، شـروع بـه چاره اندیشـی کردنـد. اسـناد 

موجـود در اینترنـت نشـان می دهـد کـه آن هـا در آن زمـان دامنه های وب سـایت اِِویـک3، ِبرووز4 

و بوک مـال5را ثبـت کردنـد. ِبیـزوس همچنیـن بـرای مـدت کوتاهـی دامنـۀ آرد6 را از یـک کلمـۀ 

هلنـدی مـورد بررسـی قـرار داد، تـا بدیـن  صـورت در صـدر اکثـر فهرسـت های وب سـایت هایی 

باشـد کـه در آن زمـان بـر اسـاس حـروف الفبـا مرتـب می شـدند.

ِبیزوس و همسـرش شـیفتۀ دامنۀ ممکن دیگری به نام ِرِلنتِلس7 )هم به معنی سرسـخت 

و هـم بـه معنـی بی رحـم( شـدند. دوستانشـان معتقـد بودند کـه این نام کمی خبیـث به نظر 

می رسـید. امـا بـه هـر صـورت ِبیـزوس بـه ایـن دامنـه عالقه مند شـده بـود. او در سـپتامبر 
سـال 1994 ایـن دامنـه را ثبـت کـرد و آن را نگـه داشـت. اگـر امـروز در مرورگـر وب آدرس 

ِرِلنتِلـس را تایـپ کنیـد به سـمت وب سـایت آمـازون هدایت می شـوید.

ِبیـزوس تصمیـم گرفـت کـه شـرکتش را در شـهر سـیاتل راه انـدازی کنـد زیـرا ایـن شـهر بـه  

عنـوان کانـون فنـاوری مشـهور بـود و ایالـت واشـنگتن )در مقایسـه بـا کالیفرنیـا، نیویـورک و 

تگـزاس( جمعیـت نسـبتًا کمـی داشـت و بـه این معنـا بود که آمـازون مجبور بود تنهـا از درصد 

کمـی از مشـتریان، مالیـات فـروش ایالتـی دریافت کنـد. درحالی که این ناحیـه هنوز یک منطقۀ 

شـهری دورافتاده بود که بیشـتر به خاطر موسـیقی راَکش معروف بود تا جامعۀ کسـب وکارش، 

امـا مایکروسـافت در حوالـی شـهر ِردمونـد )واقـع در ایالـت واشـنگتن( روی غلتـک افتـاده بـود 

1. Todd Tarbert
2. Cadaver
3. Awake.com
4. Browse.com
5. Bookmall.com
6. Aard.com
7. Relentless.com
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 ادامه دارد... 
 کامل آن،   ۀسفارش نسخبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد کتاب و 

 به سایت نشر نوین مراجعه کنید:

www.nashrenovin.ir 


