اﺳﺘﺎرتآپ واﻗﻌﯽ ﯾﺎ ﺣﻤﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﻮاﻫﺮات

ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﻧﺠﺎر ﻫﺴﺘﻢ «.ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ درﺳﺖ و دﻗﯿﻘﯽ از اره و ﻣﯿﺦ اراﺋﻪ دﻫﯿﺪ؟ »ﻧﻪ ،ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ! ﻧﻪ
دورت ﺑﮕﺮدم! اﻣﺎ  38ﺳﺎل اﺳﺖ ﻧﺠﺎر ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اره و ﻣﯿﺦ و اﺑﺰارﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺑﺴﺎزم!«
ﺷﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﻧﺮماﻓﺰار ﭼﯿﺴﺖ؟«،
»ﻋﮑﺲ ﺧﻮب ﭼﻪ ﻋﮑﺴﯽ اﺳﺖ؟« و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ دﯾﮕﺮ را ﻧﺪارم .ﺑﻪ واﻗﻊ اﻫﻤﯿﺖ آن را درک ﻧﮑﺮدهام .اﮔﺮ ﺑﻪﻓﺮض
ﻋﮑﺲﻫﺎی ﻣﻦ در دهﻫﺎ ﺟﺸﻨﻮاره داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺧﻮب ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺴﺘﻢ و در آن ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ رﺳﯿﺪهام ،ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ از آن اراﺋﻪ دﻫﻢ
ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﻢ و آﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﻣﻦ در آن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽرود؟
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺐ و ﺗﺎب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺳﺘﺎرتآپ« ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ واژه در ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﻃﻮری ﺟﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺮﯾﻊ ،ﻗﺪرت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺳﻮد ﮐﻼن ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻫﻮش و ذﮐﺎوت
ﻓﺮدی ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ،ﻣﻌﺎدل ﯾﺎ ﻫﻢارز ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را در ﯾﮑﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی
اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﮐﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮﭼﺴﺐ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ اﻣﻮری ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ ﺧﻮد را از واژه اﺳﺘﺎرتآپ وام ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻤﻞ ﺟﻌﺒﻪ
ﺟﻮاﻫﺮات ﺧﻮد را در ارزش ﺟﻮاﻫﺮات داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺷﺮﯾﮏ و ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻮج اﭘﻠﯽ! ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ و
اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻣﺜﻞ آیﻓﻮن ﯾﺎ آیﭘﺪ آنﻗﺪر ﺑﻪﺧﻮد ﻧﺒﺎﻟﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ
ﮔﻮﺷﯽ اﭘﻞ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﻇﻬﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﮑﺮر از وی ﺑﻪﺧﻮد ﺑﺎﻟﯿﺪهاﯾﻢ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ ،واژه اﺳﺘﺎرتآپ را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ آن را ﻧﻘﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ ﻟﺰوﻣﺎ ً اﺳﺘﺎرتآپ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎی آن ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد .ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻗﺒﻮل .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ
اﺳﺘﺎرتآپ ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎرتآپ زودﺑﺎزدﻫﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺆال ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﺑﺮﺳﺪ ،اﺳﺘﺎرتآپ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻠﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻪ آن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ،
ﭼﻄﻮر؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﺗﻌﺮﯾﻒ آﻣﺪه زودﺑﺎزده! ﺳﻪ ﺳﺎل ﮐﻪ زود ﻧﯿﺴﺖ! ﺧﻮب ،اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ
درآﻣﺪی در اﺑﻌﺎد درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑﺮﺳﺪ ،ﭼﻄﻮر؟ »اوه ،اﺳﺘﺎرتآپ اﺳﺖ!« ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ!؟ »ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ ،اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺑﺎ آن ﺳﻪ ﺳﺎل ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ!«
در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی و ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل
ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﺎرد درآﻣﺪ و رﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﻮﻓﻖ از آن ﻧﺎم ﺑﺮده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺿﻌﻒ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮی و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮی ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽﺧﻮرد و اﻋﻼم ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻮد،
ﯾﺎدﺗﻮﻧﻪ؟ اﺳﺘﺎرتآپ ﻧﺒﻮد! ﺧﻮب از ﮐﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮ و ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟
در ﺗﻌﺮﯾﻒ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎرتآپ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﺪام روش ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﯽرﺳﺪ! ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺎری در آﯾﻨﺪه ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد .در ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﯽ آن ،اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ
اﯾﺪهای ﺑﻪ ذﻫﻨﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﮑﯽ در ﺗﻮﻓﯿﻖ آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ

ﺗﻮﻓﯿﻖ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ و آن را ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺮﺳﺪ ،آنﮔﺎه ﭼﻮن در راه
ﺗﻮﻓﯿﻘﺶ ﻗﻄﻌﯿﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ؟ ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎل وﻗﺘﯽ اﻧﺒﻮه ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران از او رﻣﺰ
ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺳﺘﺎرتآﭘﺶ را ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺳﺘﺎرتآپ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ از اﺳﺎس ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮﯾﺮی
از ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ روش ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ!
اﺻﻼ ً ﭼﻪ اﺻﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ واژه را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻋﺪهای آن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ اﺻﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺪام ﺧﻮد و ﺳﺎز و ﮐﺎر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﻧﻄﺒﺎق دﻫﯿﻢ و ﺗﻨﻪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﺗﻨﻪ اﯾﻦ واژه ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ از ﻧﻤﺎﯾﺶ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ واژه اﺣﺴﺎس ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟ ﭼﻪ ﻫﺪﻓﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ؟ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻢ
ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺘﯿﮋ آن زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻪ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و درﮔﯿﺮ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه آن ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ .ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ،ﺑﻪواﻗﻊ ﺣﻤﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﺟﻮاﻫﺮات ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﯿﺖ آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ از
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎ روﮐﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﺟﺬاب اﺳﺘﺎرتآپ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ده ﻧﻔﺮ ﮐﻠﯿﺪ واﻗﻌﯽ را ﺑﮕﯿﺮد و
ﺑﺎ آن ﻗﻔﻞﮔﺸﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
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