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سليمان فرهاديان
 روزنامه نگار علم

موسى توماج ايرى
كارشناس ارشد
 فلسفه علم

ــت. ــان اس ــل انس ــافت، تخي ــرمايه ى مايكروس ــا س  تنه
 «بيل گيتس»

ــمبل قدرت فيزيكى  ــطوره اى يونان بود. او س هركول قهرمان اس
ــطوره ها آمده است  و همچنين شجاعت محسوب مى شد. در اس
هنگامى كه در گهواره بود، دو مار را خفه كرد و در سنين نوجوانى 
توانست شيرى را از پا درآورد. از مشخصه هاى هركول مى توان به 
سالحش كه گرزى از جنس چوب زيتون بود و لباسش كه از پوست 
ــاره كرد. همچنين گفته  شده است او از  شير درست شده بود، اش
دانش و خرد بهره ى چندانى نداشت. هر چه بود زور بازوى او در عصر 
خودش براى كشتن شير و مار يا دشمنان و همچنين براى شكار و 

بعدها كشاورزى بسيار كارگر مى افتاد.
نقاشى هاى به جامانده از هزاران سال پيش بر ديواره ى غارها حكايت 
ــين ما هم قدرت تخيل قابل تحسينى  از آن دارد كه اجداد غارنش
ــتر تخيل اجداد ما صرف شيوه هاى ارتباط با  داشتند. اما گويا بيش
محيط و تشخص بخشى به پديده هاى طبيعى مى شده است. شعرها، 
نقاشى ها، افسانه ها و اسطوره ها همه آفريده  ى تخيل خالق انسان 
كهن و راهى براى كنار آمدن با عجايب ناشناخته ى طبيعت مانند 
رعد و برق، خورشيد و ماه گرفتگى، سيل، توفان، زلزله، آتش فشان 

و امثال آن بود.
هزاران سال بعد، تخيل به ابزارى براى كشف اسرار طبيعت و غلبه بر 
آن تبديل شد. اين بار تخيالت بشرى به بوته ي آزمون منطق و تجربه 
نهاده شد تا با كشف قوانين طبيعت، امكان غلبه و بهره بردارى از آن 
فراهم شود. برخي از پديده هاى طبيعى افسون زدايى شده اند و در 
قالب اعداد و ارقام، به صورت فرآيندهاى عقالنى علت و معلولى تفسير 
شدند، به طورى كه تمام اسطوره ها و افسانه هاى كهن، به مثابه بازى 

خيالى و بچگانه ى اجداد بشر تلقى شدند. 
ــخير طبيعت به  ــاى رياضى امكان هاى عملى تس از دل فرمول ه
ــيد. صنعت و تكنولوژى با سرعت حيرت انگيزى توسعه  ظهور رس
يافتند و تسخير و تبديل مواد طبيعى به كاالهاى مصرفى با سرعتى 
سرسام آور تداوم پيدا كرد. اين روال توسعه ى علم و فناورى آن چنان 
قدرتى براى بشر فراهم كرده بود كه برخى از دانشمندان و متفكران 
ــاهده ى فاجعه ى استفاده از  بزرگ را نگران كرد. اينشتين، با مش
ــف مبانى علمى و تحقق عملى  بمب اتمى، كه خودش هم در كش
ــت، گفت: «گويا تكنولوژى ما از انسانيت مان  آن نقش مهمى داش

پيشى گرفته است.»
سنگ بناى تمام كشفيات علمى و ابداعات تكنولوژيكى بر تخيل 
ــتوار بود. تخيل اجداد ما از ترسيم شمايل يك  ــرى اس خالق بش
ــى چرخ، گارى،  ــار، به مرور زمان به طراح گاوميش بر ديواره ى غ
ماشين، هواپيما و سفينه هاى فضايى توسعه پيدا كرد. حاال اين تخيل 
با فرا رفتن از ابداعات عينى، به خلق فضاهاى مجازى پرداخته كه 

بيش از هر عامل ديگرى در طول تاريخ، زندگى حقيقى ما را با تغيير 
و تحول مواجه كرده است.

از لحاظ قدرت اقتصادى، انقالب صنعتى در اواخر قرن هجدهم و 
آغاز قرن نوزدهم به دوران هشت هزارساله اى كه كشاورزى منشأ 
ايجاد ثروت بود، پايان داد. «لستر تارو» در كتاب «ثروت آفرينان» 
مى نويسد كه فعاليت هاى كشاورزى اى كه در قرن هجدهم 98درصد 
ــغول كرده بود، در پايان قرن بيستم، منبع  جمعيت آمريكا را مش

درآمد فقط دو درصد جمعيت اين كشور بوده است.
ــيار عظيم تر از نيروى هركول را در  ــين بخار كه نيرويى بس ماش
اختيار گذاشت، كارهاى ناممكن را ممكن كرد. لئوناردو داوينچى 
تصوير انواع ابزارهاى مكانيكى درخشان را در ذهن خود داشت، 
ــد، زيرا موتورى  ــاخته باقى مان اما همه ى آن ها، روى كاغذ، نس
ــت كه نيروى محركه ى آن ها را تأمين كند. با ظهور  وجود نداش
ماشين بخار، بيشتر چيزهايى كه براى او فقط قابل تصور بودند، 

به واقعيت پيوستند.
صد سال بعد، در پايان قرن نوزدهم و آغاز سده ى بيستم، با ورود برق 
به صحنه ى زندگى و ابداع تحقيق و توسعه ى صنعتى پيگير و منظم، 
ــادى آن را انقالب صنعتى دوم  انقالبى پديد آمد كه مورخان اقتص
نام نهاده اند. شب و روز يكى شد. صنعت هاى جديد سر برآوردند و 
صنعت هاى قديم تغيير شكل دادند و قطارهايى كه با نيروى بخار كار 
مى كردند، به  قطارهاى برقى زيرزمينى تبديل شدند. مرزهاى فناورى 
با سرعتى بسيار بيشتر از گذشته در نورديده شدند. اقتصادهاى محلى 

نابود شدند و اقتصادهاى ملى جديد سر برآوردند.
ــت. ميكروالكتريك،  ــومين انقالب صنعتى در جريان اس امروز س
ــت، موبايل، مواد  ــات دوربرد، اينترن كامپيوتر، مخابرات و ارتباط
ــك، نانو  و بيوتكنولوژى همه ى  مصنوعى، هوش مصنوعى و رباتي

شئون زندگى ما را دگرگون كرده اند.
ــوم، پايه هاى قديم كاميابى، قدرت و  در عصر انقالب صنعتى س
ثروت فرو ريخته است. در تمام طول تاريخ بشر، منشأ كاميابى 
و ثروت، دستيابى به منابع طبيعى مانند زمين، طال و نفت بوده 
است، حاال ناگهان ورق برگشته و «تخيل، تفكر و دانش» به جاى 

آن نشسته است. دقيقا همان توانايى هايى كه هركول نداشت.
ــاخته بر پايه ى  ــع و فناورى هاى انسان س اين دوران، عصر صناي
ــت كه مفهوم  ــت. اين جاس ــى و توانايى هاى ذهنى» اوس «داناي
ــي، «آين رند»(Ayn Rand)، بهتر  جمله ى آن فيلسوف روس
فهميده مى شود كه گفته بود: «ثروت، محصول توانايى انسان در 

فكر كردن است.»
 بيل گيتس، ثروتمندترين مرد دنيا، مالك چيزهاى ملموس نيست؛ 
نه زمين دارد، نه طال، نه نفت، نه كارخانه، نه فعاليت صنعتى ديگر و 
نه ارتش و سپاهى و نه البته زور بازوى هركول. اين اولين بار در طول 
تاريخ بشر است كه ثروتمندترين مرد دنيا فقط «رويا، ايده و دانش» 

دارد و بس.
گويا در طول هزاران سال، در يك دگرديسى شگفت انگيز، قدرت بشر 
از سطح عينى خشن، فيزيكى و عضالنى به سطح ظريف و نامرئى 
ذهنى منتقل  شده است كه با وجود ظرافت و نامرئى بودن، ميليون ها 
بار از قدرت فيزيكى هركول قوى تر است و همين قدرت نوظهور است 

كه اصلى ترين منبع توليد ثروت در هزاره ى سوم خواهد بود.

نقش تخيل و دانش در توليد ثروت
 در هزاره ى سوم

دگرديسى  قدرت 
از هركول تا  بيل گيتس
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تجربه و آزمودن ايده هايى كه در سر داريم، گاه گران است. سه تابع 
كليدى، موفقيت يا ناكامى تبديل يك ايده به يك كسب وكار را تحت 

تأثير خود قرار مى دهند: زمان، هزينه و اعتبار.
گاهى هنوز زود است و جامعه ى مشتريان ايده ى من و شما، آمادگى 
ــنهادى مان را ندارند. گاهى دير  پذيرش محصول و خدمت پيش
است و تا ايده ى ما بخواهد تجارى شود، بازار از رونق افتاده است و 
ديگر كسى خواستار محصول ما نيست. گاه، خيلى هم خوب است 
كه شروع كننده ى كار ما باشيم و جلوتر از ديگران حركت كنيم. چرا 
كه تا رقبا بخواهند رد ما را بگيرند و راهمان را دنبال كنند و مشترى 
از ما و محصول مان روى برگرداند و به رقيب تمايلى نشان دهد، زمان 
زيادى صرف خواهد شد. در اين حالت رقبا اگر دانا باشند، معموال با 

چنين تحليلى، از ورود به گردونه ى رقابت با ما صرف نظر مى كنند.
از نگاه هزينه، بايد تحليل كنيم كه چقدر براى رقيب آينده ى ما 
خرج دارد كه به نقطه ى تهديد ما برسد. يعنى بتواند كم هزينه تر از 
ما، خودش را مهياى ميدان مبارزه ى حرفه اى در ميدان كسب وكار 
كند. اگر بتواند با هزينه ى كمى رقيب ميدان شود، ما بايد آماده ى 
ورود ديگران هم باشيم و فكر نكنيم ميدان عرضه و فروش محصول، 
درهايش هميشه براى ما باز است. نتيجه ى اين ماجرا، باال رفتن 
ــت. اگر آنچه ما  هزينه هاى زنده ماندن در بازار براى همه ى ما س
داريم، براى ما كم هزينه تمام شده باشد، ولى خرج راه اندازى اش 
ــت و يكى از امتيازهاى ورود  براى ديگران زياد باشد، بخت با ماس
موفق به بازار را داريم. ولى تنها با يك امتياز، پا به ميدان گذاشتن، 
بسيار پرريسك است. داشتن و نداشتن اعتبار، عامل تعيين كننده 
ديگرى است كه بخشى از موفقيت يا ناكامى ما را رقم مى زند. كافى 
است نام يك فرد معتبر يا يك شركت خوش نام و باسابقه همراه ايده 
و كسب وكار ما شود. مشتريان احتمالى ما به اعتبار آن خوش نامى، 
پذيراى اوليه ى ما هستند. اما ادامه ى ارتباط ما و محصول و مشترى، 
ــت به قابليت هاى محصول و عيار جذابيت مان. بدون  وابسته اس
آن اعتبار و نام نيك، مشترى بايد اول با ما به عنوان يك ناشناس، 
ــود و در همهمه ى بازار، تمايزمان را از ديگران تشخيص  آشنا ش
دهد و بعد در گذر زمان ببيند هنوز دوست دارد مشترى ما باشد 
ــورمان  يا ترجيح مى دهد از كنارمان بگذرد. اين روزها كه در كش
كسب وكارهاى نوپاى مختلفى بر مبناى ايده هاى نو متولد شده اند 
و بازار گپ و گفت درباره ى استارت آپ ها داغ است، مرور هر يك از 
آن ها و دانستن قصه ى تولد و مسيرى كه پيموده اند، هم جذاب است 
و هم آموزنده. بخوانيم و بپرسيم و ببينيم كه چه چيزهايى را آگاهانه 
يا ناخودآگاه رعايت كرده اند كه منجر به موفقيت شان شده است و 
در چه چيز هايى سهل انگارى كرده اند و ناكام شده اند. اين بخش از 
تاريخ، مستند و آشكار، در دسترس ماست و مى توانيم از آن رمز و 

رازهاى برنده يا بازنده بودن را كشف كنيم. 

چگونه ايده هاي كسب و كاري خود را 
به موفقيت برسانيم؟
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