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مقدمه

هر مقطعی از کســب وکار فقط یک بار اتفاق می افتد. بیل گیتس بعدی یک 
سیســتم عامل را عرضه نخواهد کرد. لری پیج و سرگئی برین بعدی یک موتور 
جستجو را راه اندازی نخواهند کرد. و مارک زاکربرگ بعدی یک شبکه اجتماعی 
را پایه ریزی نمی کند. اگر این افراد و کارشان را تقلید کنید در واقع از آنها چیزی 

را نیاموخته اید و کار جدیدی عرضه نشده است.
همیشه آســان ترین راه این بوده که بجای ساختن چیزی نو، وضع موجود 
را کپی کنید. انجام کاری که با آن آشــنا هستیم و آن را بلدیم، تغییری در وضع 
جهان پیرامون ما ایجاد نمی کند ولی قطعا هر بار که یک چیز نو را ابداع می کنیم 
از صفر به یک حرکت کرده ایم و این دستاوردی بزرگ است. ایجاد و ابداع یک 
موضوع و کار نو، اقدامی منحصربه فرد است و قدمی دیگر در راه ارتقا موقعیت 

بشر در عالم هستی است.
بجای ســرمایه گذاری برای خلق چیزهای جدید، متاســفانه شــرکت های 
آمریکایی در انجام این کار با شکســت مواجه شــده اند و متوجه نمی شوند که 
چقدر به مرحله شکست و از میان رفتن سرمایه هایشان نزدیک شده اند. متاسفانه 
ما از بحران ســال 2008 نیز درس عبرت نگرفتیم و همچنان به همان روش ها 
و ابزارهای قدیمی برای کســب وکار چســبیده ایم. امروزه »بهترین عملکردها« 
ما را به ســوی یک جاده بن بست هدایت می کند، در حالی که بهترین راهها در 



ک
ا ی

ر ت
صف

8

واقع جدید و نیازموده می باشند. در جهان بوروکراسی های مدیریتی گسترده در 
بخش های خصوصی و دولتی، جستجو برای پیدا کردن یک راه جدید شبیه امید 
بستن به یک معجزه می باشد. در واقع، برای حرکت کسب وکار آمریکا به سوی 
موفقیت نه تنها باید شاهد صدها بلکه هزاران معجزه باشیم تا این اتفاق صورت 
پذیرد. شاید دچار ســرخوردگی شوید ولی ما انسان ها با سایر موجودات یک 
تفاوت مهم داریم و آن این اســت که می توانیم با معجزات کار خود را به پیش 

ببریم. در این کتاب ما این معجزات را فناوری می خوانیم.
فناوری شــبیه معجزه اســت زیرا به ما این امــکان را می دهد که با کمک 
کمترین ها به بیشترین های ممکن دست پیدا کنیم و قابلیت های اساسی خودمان 
را به باالترین سطح ممکن ارتقا دهیم. سایر حیوانات بر اساس غریزه چیزهایی 
را شبیه کندو یا سد در طبیعت می سازند ولی ما تنها گونه ای در جهان هستیم که 
می توانیم چیزهای جدیدی را اختراع کرده و راه های جدیدی را برای ســاخت 
ابداع کنیم. انســان ها از طریق در اختیار داشتن یک کاتالوگ کیهانی که از پیش 
در اختیار آن ها قرار گرفته شــده اســت، تصمیم به ساخت چیزها نمی گیرند؛ 
بلکه با خلق فناوری های جدید و بدیع راســا نقشــه جهــان را دوباره طرح و 
ترسیم می کنند. این ها موضوعاتی اولیه از آن چیزهایی هستند که در مدرسه به 
کودکان آموزش می دهیم ولی همین کودکان به مرور و با وارد شــدن به دنیای 
واقعی و شروع کردن به تکرار همان کارهای همیشگی، این واقعیات را به دست 

فراموشی می سپارند.
صفر تا یک درباره چگونگی ساختن شرکت هایی است که چیزهای جدیدی 

را می خواهند خلق کنند و می خواهند مسیرهای نوین را فتح کنند.
این ها همه شــامل تجربیات و کارهایی است که مستقیما به عنوان موسس 
پی پال1 و پاالنتیر2 و بعدتر به عنوان ســرمایه گذار در صدها استارت آپ از جمله 
فیس بوک و اســپیس ایکس3 آنها را دنبال کرده ام. الگوهای بســیاری را دیده ام، 

1- Paypal 2- Palantir 3- SpaceX
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آزموده ام و آنها را در اینجا می آورم ولی الزم به یادآوری است که این یک کتاب 
خودآموز موفقیت نیست. مشکل آموزش کارآفرینی نیز همین است چرا که هیچ 
فرمولی وجود ندارد که با به کار بستن آن موفق شوید و همین طور تمام ابداعات 
و نوآوری ها هم منحصربه فردند و با هیچ نســخه ای و دستورالعملی نمی توان 
نوآور شــد. در واقع الگوی واحد مورد استفاده اکثر کارآفرینان موفق این بوده 
است که در جایی که انتظار موفقیت در آن نمی رفته است توانسته اند ارزش را 
کشف کنند و آنها این  کار را با خوب دیدن و به شکلی اصولی فکر کردن درباره 

ساختار کسب وکار انجام داده اند.
فکر اولیه نوشتن این کتاب از زمانی شکل گرفت که من در دانشگاه استنفورد 

در سال 2012 درباره استارت آپ ها دوره ای را برای دانشجویان ارایه کردم.
دانشــجویان در دانشــگاه ها مهارت های کامال تخصصی را می آموزند ولی 
مشکل اینجاست که بیشــتر آنها نمی توانند از این مهارت های به دست آمده در 
دنیای بی دروپیکر امروز اســتفاده مفیدی ببرند. هــدف اصلی من از این دوره 
آموزشی کمک به دانشجویان برای دیدن ورای آن چیزهایی بود که در دوره های 
آکادمیک می آموزند و کمک به آنها در خلق مرزهایی نو که می تواند بشریت را 
به پیش ببرد. یکی از دانشجویان کالس به نام بلیک مسترز یادداشت ها و نکات 
بســیار دقیقی از این دوره برداشــته که بسیار فراتر از یک کار دانشگاهی بود و 
کتاب حاضر حاصل این همکاری است تا محتوای مناسب مخاطب عام تر تهیه 
شــود. ولی اینجا یادآوری می کنم که توجه داشته باشید آینده لزوما در دانشگاه 
اســتنفورد یا هاروارد یا در دره سیلیکون رقم نخواهد خورد و شما هم در هر 

جایی که باشید می توانید این کار را انجام دهید.
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فصل 1

چالش آینده

هر بار که با فردی برای مصاحبه کاری به قصد اســتخدام کردنش صحبت 
می کنم این پرسش را ناخودآگاه از او می کنم: »مهم ترین موضوعی که تنها عده 

بسیار کمی در مورد آن با تو توافق دارند چیست؟« 
این سوال در نظر اول ساده به نظر می رسد چون بسیار سرراست و مشخص 
اســت. ولی در واقعیت پاسخ به آن کار بسیار دشوار می باشد. چون در مدرسه 
هر آنچه را که آموخته ایم بر اساس توافق ها بوده است از نظر روانشناسی بسیار 
دشــوار اســت تا نظر خودمان را درباره موضوعی بیان کنیم که می دانیم با نظر 
جمع یکی نیســت و می تواند محل بحث و جدل شــود. افکار درخشان نادر 
هستند ولی متاسفانه شهامت ابراز کردن آنها حتی بسیار نادرتر می باشد. اغلب 

اوقات من با جواب هایی شبیه این مواجه می شوم: 
»سیستم آموزشی ما به شدت دچار مشکل بوده و رو به اضمحالل است، باید 

به فوریت در مورد آن چاره جویی شود.« 
»آمریکا استثنا است.« 

»خدایی وجود ندارد.« 
اینها جواب های بدی هستند. اولین و دومین عبارت را خیلی ها با آن موافق 
هســتند و ممکن است درســت هم باشد. ســومین عبارت می تواند به راحتی 
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موضوع یک مناظره و مباحثه داغ شــود. جوابی خوب برای آن می تواند به این 
شــکل باشد که: »اغلب مردن به ایکس معتقدند ولی حقیقت می تواند برخالف 

ایکس باشد.« جواب این سوال را خودم در این فصل خواهم داد.
این ســوال متضاد چه کاری را می تواند در خصوص آینده انجام دهد؟ در 
خالصه ترین شکل ممکن آینده به ســادگی می تواند مجموعه ای از لحظه هایی 
باشــد که هنوز نیامده انــد ولی خواهند آمد. اما آنچه را کــه آینده را متمایز و 
بااهمیت می کند این نیســت که هنوز رخ نداده اســت بلکه این واقعیت است 
که این زمان مورد اشــاره، جهانی خواهد شــد که با امروز تفاوت دارد. در این 
تعریف، اگر جامعه ما در خالل 100 ســال آینده تغییری نکند، آنگاه آینده 100 
ســال از ما دورتر خواهد شــد، ولی اگر تغییرات بسیار قدرتمندی روی دهند 
آنگاه آینده، امروز در دستان ما خواهد بود. هیچکس نمی تواند آینده را کامال و 
به درســتی پیش بینی کند ولی دو چیز را قطعا می دانیم: 1- اینکه آینده با امروز 
متفاوت اســت 2- مسیر آن از امروز جهان می گذرد. اغلب جواب های پرت به 
این دلیل است که ما فقط اکنون را می بینیم و بهترین جواب ها آنهایی است که 

با نظر به آینده داده می شوند.

صفر تا یک: آینده پیرشفت و ترقی

وقتی به آینده می اندیشــیم آن را پر از امید و ترقی می بینیم و در نظر می آوریم. 
پیشرفت در واقع می تواند دو شکل داشته باشد: یک شکل آن افقی است که در 
آن ما به شــکل وسیعی از چیزهای موجود در جهان امروز، تقلید و کپی برداری 
می کنیم. این اتفاق خیلی اندک موجب بالندگی ما و جامعه می شــود. نوع دیگر 
شــکلی عمودی دارد و بسیار دشوار است که بتوان آن را تصور کرد زیرا برای 
انجام آن باید کارهایی را انجام دهید که تا به حال کسی آنها را انجام نداده است. 
اگر شما از روی یک دستگاه تایپ، صد کپی دیگر بسازید در واقع یک پیشرفت 
افقی را تجربه کرده اید حال آنکه با ســاخت یک پردازنده کلمات دست به یک 

پیشرفت عمودی زده اید.
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در ســطح کالن یک کلمه واحد برای پیشرفت افقی می تواند مفهوم جهانی 
شدن باشد -در واقع پیاده کردن ایده ها و کارهایی که در یک نقطه از جهان پیاده 
شــده اند و جواب داده اند در سایر نقاط جهان- چین در این خصوص می تواند 
مثال خوبی باشــد. در واقع چین در نظر دارد طی یک برنامه 20 ســاله چیزی 
شــبیه به امروز آمریکا شود. چینی ها به شدت در حال کپی کردن هر آن چیزی 
هستند که در جهان توســعه یافته غربی وجود دارد: راه آهن قرن نوزده، سیستم 
تهویه مطبوع قرن بیستم و حتی تمام آنچه را که در یک شهر می توان پیدا کرد. 
آنها ممکن است که چند قدم را حتی پریده باشند مانند پیاده کردن سیستم های 
مخابراتی بیسیم )وایرلس( بدون نصب خطوط زمینی مرسوم و قدیمی؛ ولی در 
یک کالم باید گفت که آنها بســیار متعصبانه در حال تقلید و کپی کردن از هر 

چیزی هستند که در جامعه آمریکایی وجود دارد.
در برابــر آن، یک کلمه واحــد که بتواند مفهوم پیشــرفت عمودی )یعنی 
فرایندی از صفر به یک( را به خوبی بیان کند، فناوری اســت. در سال های اخیر 
پیشــرفت خیره کننده فناوری اطالعات، دره ســیلیکون را به پایتخت بالمنازع 
فناوری در ابعاد مختلف تبدیل کرده اســت. ولی دلیلی ندارد که ما فناوری را 
به رایانه ها محدود کنیم. در واقع هر راه جدید و بهتری که برای انجام کارها و 

ابداع چیزها داشته باشیم، فناوری می باشد.
جهانی شــدن و فناوری هر دو مدل هایی از پیشــرفت هستند و این امکان 
وجود دارد که یا هر دو را با هم داشــته باشــیم یا یکی از اینها را به تنهایی در 
اختیار بگیریم. برای مثال از سال 1815 تا 1914 ما دوره ای را شاهد هستیم که 
در آن توسعه فناوری ها با جهانی شدن همگام شده بود. بین دوره زمانی جنگ 
جهانی اول تا سفر هنری کیسینجر به چین برای بازگشایی روابط سیاسی با آن 
کشور در سال 1971، دوره ای از رشد سریع را در توسعه فناوری شاهد هستیم 
ولی خبر چندانی از جهانی شــدن در این زمان نمی بینیم. از سال 1971 شاهد 
رشد عظیم جهانی شدن هستیم در حالی که توسعه فناوری بجز در مورد فناوری 

اطالعات را شاهد نیستیم.


