ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯽﻓﮑﺮی

اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی را ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ .ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎصﺗﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﺑﺎ ارزﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ارزش آن ﻓﮑﺮ
ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺻﻄﻼح ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺰ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ آن از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
دﯾﮕﺮ ،ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ دﯾﮕﺮ و از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻧﮕﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻄﻼح
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻋﮑﺴﯽ دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻮد و وﺿﻮح و ﺟﺰﯾﯿﺎت آن ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ از ﻋﮑﺎس آن ﭘﺮﺳﯿﺪم از ﭼﻪ دورﺑﯿﻦ و ﻟﻨﺰی ﺑﺮای ﺛﺒﺖ آن ﻋﮑﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ،
در ﮐﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪﺗﺮ از ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻋﮑﺲ ،از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻢ ﺳﺮ ﺑﺎز زد! ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻦ
درﺑﺎره ﺗﮑﻨﯿﮏ ،ﻓﻦ ﯾﺎ روش ﻋﮑﺎﺳﯽ آن ﻋﮑﺲ ﺳﺆال ﻧﮑﺮدم؛ زﯾﺮا ﺳﻮژه و ﻧﺤﻮه ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﻋﮑﺲ ﺳﺎده ﺑﻮد .ﭘﺮﺳﺸﻢ
درﺑﺎره اﺑﺰاری ﺑﻮد ﮐﻪ آن درﺟﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ را داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺎ ﭼﻪ دورﺑﯿﻦ و ﻟﻨﺰی
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دورﺑﯿﻦ
ﮐﺎﻧﻦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﻮم ﻓﺮﻣﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﮐﺎﻧﻦ ﯾﺎ زاﯾﺲ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ! روز دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻋﮑﺲ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮدم .در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭼﺎپ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،دوﺑﺎره ﺑﺎ
ﻟﺒﺨﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﯽ رو ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم .از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪم» :ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪلﻫﺎی ﻧﻮرﯾﺘﺴﻮ ﯾﺎ ﻓﻮﺟﯽ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟« اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎ و در ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح رخ ﻣﯽدﻫﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻄﺮحﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در
ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ،داده ﯾﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ وب درﺑﺎره ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آنﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮﺳﯿﻢ ،از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را درون ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﮕﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺳﺮورﻫﺎی اچﭘﯽ و آیﺑﯽام ،راهﮐﺎرﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی  EMCو اچﭘﯽ و روﺗﺮﻫﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎی
ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آن ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﺮراﺳﺖ و ﺳﺎده دارد،
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد؟ اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ را ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﯿﻨﻢ ،ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای در
ذﻫﻨﻢ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮐﺎﻧﻦ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﺲﮔﺮ  250ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از
ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻧﺎم آن را از دﯾﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻨﺘﻞ و اچﭘﯽ روش ﮐﺎﻫﺶ ﭼﻨﺪ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﺧﻮد و روش ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﭘﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺪ را اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ بامو راه و ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺎدهای ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ و ﺳﺒﮏﺗﺮ ﺑﺎ
اﺻﻄﮑﺎک ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدروی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﮐﺎﻧﺎل ورود ارزانﺗﺮ اﯾﻦ ﺧﻮدرو را اﺳﺮار ﺗﺠﺎرت
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ .اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯽﻓﮑﺮی ﺑﻨﺎﻣﻢ .در واﻗﻊ ،ﻓﮑﺮی در ﭘﺲ آن
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﺮسوﺟﻮﯾﯽ در ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار دارد و ﻣﯽﺗﻮان آن را ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﭘﺮسوﺟﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺘﻪ اﺳﺮار ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از ﻓﮑﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای

روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻨﻈﻮرم ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺰﻧﻢ .ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی و درﻣﺎن
ﻧﺎﺑﺎروری در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﺟﻬﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺎل اﮔﺮ از رﯾﯿﺲ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎ از ﭼﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺳﺮ ﺑﺎز ﺑﺰﻧﺪ .در واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺳﺎده
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺶ را ﭘﻮچ و ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﭘﻮل ﺧﺮﯾﺪ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .آنﭼﻪ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ ،آن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﮑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﺎورد ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪهام اﻓﺘﺨﺎر
ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ .آنﻫﺎ را ﺧﺮﯾﺪهام ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﮑﺮی و داﻧﺶﻣﺤﻮر ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﻢ.
ﯾﻌﻨﯽ ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﺑﺰارﻫﺎﯾﻢ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﺑﮕﺬارم ،اﮔﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪون داﻧﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﺎوردی ﺑﺮﺳﯿﺪ! آن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ارزش ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن دارد ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد ﯾﺎ در ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه آن ﺛﺒﺖ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺳﺮور اچﭘﯽ ﺑﺨﺮد و از ﺑﯿﺎن ﻧﺎم آن در ﺑﯿﻦ رﻗﺒﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ از داﻧﺶ و ﻓﮑﺮ ﺑﻪ آن ﺳﺮور اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ داﻧﺶ و ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﺑﻪ رﻗﯿﺐ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﺳﺘﺎورد ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﻓﮑﺮ اﻣﺮوز ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻔﺘﺪ و از رﻗﺒﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﮑﺮ اﻣﺮوز او را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دزدﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ ﻓﺮدای ﺧﻮد ،ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ ﻫﺎرد
 100ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ،ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﮏ ﻣﮕﺎﻫﺮﺗﺰی ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﺲﮔﺮ  5ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻠﯽ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اﺑﻌﺎد ﺗﺠﺎری ﻧﺪارﯾﻢ ،داغ
ﺑﻮدن رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی ﺑﯽﻓﮑﺮی اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 12ﻣﻬﺮ 1394
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