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مقدمه

وایکامبینیتور در ما، اصلی کار
۱

مشاو استار، به اینکهرهدادن با است. تاپها

استا به یکبهیک hکرمشاور فکر حال این با است، واجبات از کهرتاپها دیم

مشاو این قابلتعمیم بخشهای hعصار بتوانیم کتابچهرههاراگر یک به تبدیل ا

شرب کامبیرای وای باعثکتهای بکنیم، وایسیرِنیتور شد
۲

فکر بعد شد. خواهد

یم!راک نگذارت عمومی با همه به اشترا بهصورا این کتابچه ردیم که چرک

تا که است کسانی مختص کتاب وازاین استاره دنیای بسیارد شدهاند. یرتاپها

ب آن قسمتهای همکاراز نوشتههای که کسانی وایسیارای در ما دنبالرِن ا

تا ندازمیکنند موارگی آن Åهم که است بوده این ما هدف کنیم.ردرد؛ جمع یکجا ا

ب دومی قسمت آینده در چگونگیرشاید استارای یک امارشد باشیم داشته تاپ

د.زدارتاپ میپروع یک استارًا به چگونگی شاین کتابچه عمدت

استا یک بهعنوان شما چیرهدف ساختن کازتاپ که است عاشقشربری ان

(وایکامبی.۱ Yِنیتور Combinatorآم hشتابدهند اولین سالر) در که است تأسیس۲۰۰۵یکایی

س شتابدهنده این است. اولیهرشده Åبرمای استارا فرای ارتاپها با و میکند آموراهم Åشهایزائ

Àار میدهد.ریع قرشد سرا در مسیر رم آنها ز

۲.YCمخففY Combinatorاست

۱



م در بایدرباشند. بعد Åکارحل تا کنید پیدا بیشتاربراهی شمارِن محصول از ی

م ولی کنند. شراستفاده به لحظه چند است: حیاتی اول Åبسیاررحل کتهای

ش محصولی با آنها Åهم کنید! فکر کرموفق کاروع که ابتداییشاناربردند ِن

آن که بودند شده محصولشان عاشق دیگرآنقدر به میکرا توصیه اگرران دند.

بسا محصولی چنین خوزنتوانید خواهید شکست خودتانرید، اگر فرد. یبرا

کا که کنید فکر و عاشربردهید اینطوران که حالی در هستند، محصولتان ق
ِ

با خوزنیست، خواهید شکست گورهم استارد. افتاپهارستان از است کهرُپر ادی

ند.رحله بپروی این مردند میتوانند از رفکر میک

کا از کمی تعداد که محصولی ساختنربرساختن از بهتر خیلی باشند عاشقش ان

تعداد که است کازمحصولی از اگربریادی باشند. داشته دوستش هرران در چه

می ،Àبا حالت است،زدو یکسان مثبت احساسات کل کاران تعداد به ربرسیدن
ِ

دن «دوستداشتن» به «عشق» است.راحتتر از تبدیلکربیشتر 

ماجربگذا اول همین واقعیتیرید درا شرمورا استارد هر کارروع بگویم: تاپی

با از یکی است. سختی بهصورخوزفوقالعاده که شردهایی از مستمر کتهایرت

د کهروایسی است این میکنیم استازاهانداریافت چیری از سختتر یزتاپ،

میک تصور که افراست که است این موضوع این دلیل یاردند. تجربه هیچ اد

برچا ذهنیای فشارچوب و کار نوع با شدن مواجه استارای در که وجودری تاپها

نداردا استارد به پیوستن گاهی دلیل، همین به حالرند. در که سرتاپی یعرشد

ی مناسبتینÅ مالزÀً گاست، معمو
ِ

ی است.ر

ش باشید، فنیای آدم شما اگر دیگر، سوی استاراز یک شغلیروع لحاظ از تاپ

کاررب کارُرپایتان در اگر نمیشود. محسوب حتیریسکی باشید، متخصص تان

استا شکست باربا فزتاپتان انتظارهم در خوبی شغلی اکثررصتهای است. تان

بهدراف نمیتوانند اریسکهارستیراد داشتنزرا میکنم فکر خودم من کنند. یابی

پ یا فکژورایده که شمارکرهای آن به هیجانردن همزا میکند کازده با دررکرمان دن

ی است.ریسکترُرپینÅ زشغلی امن و آسان، گ

استارب یک داشتن نیارای شما موفق، بازتاپ (با عالی hاید تیمزمند خوب)، ار

ای عالی هستید.رعالی، محصول عالی و اج

۲



فصل اول:

ایـده

ش از ما سؤالهای اولین از ساختریکی حال در که است این وایسی کتهای

ا.ری هستند و چزچهچی

ب هم که هستیم مختصر و کوتاه پاسخهای بهدنبال ارما بهعنوانزرای شما یابی

ب همینطور و اربنیانگذار استزرای مهم میکنیم. استفاده آنها از ایده خود یابی

فک توانایی بنیانگذار بهعنوان شما ارکرکه و شفافردن شمارتباط باشید. داشته ا

وی این بژبه سرگی جذب استخدام، فرای دارمایه، نیاز و… بهصوروش کلی،رید. ت

ب فرایدهها تقراگیرای پیچیده ایدههای و باشند واضح باید نشانÅیبرشدن همیشه ًا

نام مندرافکار مشکلی یا شنیدنرآورتب هنگام نفر چند حداقل اگر هستند. دی

ده نشوند، نشانÅ بدی است.زیک ایده هیجان

دیگ بنیانگذارسؤال از که میپری اینران به بهشدت چهکسی که است این سیم

دا نیاز بهترمحصول در کارد. شما خود یا حالت، دبرین در یا هستید، هدف ر
ِ

جÅر

ر هدفتان دابرک خیلی خوبی از کاربعدی، د
ِ

ید.ر

ش یک کاراگر میپرکت، باشد، داشته کاربر تعداد که وربرسیم است چقدر ها

۳



س چه افربا حال در چزعتی بفهمیم میکنیم سعی هستند. سرایش شدرعترا

بهوی و نیست بیشتر مقدار این کاژاز آیا که بفهمیم میکنیم سعی واقعربره ًاان

دارمحصول دوست معمورا نه. یا کاند که است معنی بدین این Àًبدونربر ان،

استا دراینکه آنها از کرتاپ کهرخواستی میکنند توصیه دوستانشان به باشد، ده

استا خدمت یا محصول آیاراز که میکنیم سؤال همچنین کنند. استفاده تاپ

ا؟رد یا نه. اگر نه، چرآمدی دارکت درش

ش کاراگر هنوز چیربرکت حداقل میکنیم سعی ما باشد، نداشته کهریزی ا

ف آن با آرضیههاربتوانیم بزا بیابیم. کنیم، بهترمایش مثال، «تجربÅرای ین

میگیری»ربرکا نظر در تجربهرا آن اصلی Åهست میکنیم سعی و باریم و پیدا ا

وع کنیم.را شرآن کار 

آر آنزاه یا که است این ایده یک اتفاقیزاهاندارارمایش چه ببینید و کنید ی

آن کنید سعی یا بفرمیافتد اینکهرا از قبل کنید سعی مثال، (بهعنوان وشید.

تفاهمنامهای بنویسید، کد خط مشتریک با ببندید.)را بری اول ایدههاییروش ای

مشت مصرکه (مشتریشان میکند عمل بهتر هستند استرفکنندهها ممکن یان

ک خواهند استفاده محصولتان از که بگویند شما تاربه عمل در اما کهزد، مانی

نک خرج پولی حرآنها به کنید)،ردهاند شک برفهایشان دوم، ایدههاییروش ای

مشت سارکه دازی (تنهارمانی است مناسبتر محصولزند بسارمانی کهزا ید

خزسا قول آنرمانی سارید محصولی شما محصول اگر بدهد). یکیزا باشد، مانی

میپ شما از که سؤاÀتی اولین مشتراز از نامهای آیا که است این یهایتانرسیم

ا داده باشند یا نه.رید محصولتان رید که قول خردا

ش بیشتر خصوص بیوتکنولوردر hحوز فناوژکتهای و آری،ری ایدهشانزاه مایش

مشت با کوچکترصحبت ساختن سپس و است بالقوه ازریزینریان مجموعه

ید.زیهایی که میتوانید در ابتدا بسارفناو

اجا که است حیزمهم ایدهتان دهید ده ن
ِ

بار طرخوزیافت از مشترد تکمیلرف یان

کا که است مهم خیلی درانتانربرشود. خوب درا کنید؛ مشترک همانرک یان

بزچی شما که است اری شزرای ساخت و عالی محصولی ساخت ایده، کتیریابی

ید.رگ، به آن نیاز دارزب

۴



قب که طور گفتیم،همان Ãًاستازاهاندار واقعری نیازتاپها کار این است. سخت ًا

تÃشزبه و طوÀنی دازمان بریاد تحملکرد. بنیانگذارای فشار، این وردن ان

دارکا نیاز مأمورمندان انجام حال در کنند حس که همینرند به هستند. مهم یتی

بنیانگذا از ما که است استاردلیل میپران چرتاپها که اینرسیم میخواهند ا

ی کنند.زاهاندارا رِت خاص کرش

شرپ چگونه که است این ما بعدی بارسش انحصار آینده در دسترارزکت به ا

آو برخواهد مختلفی نامهای دارد. وجود موضوع این عبارای به ما که ترد

تیلرربهکا پیتر توسط فته
۱

با انحصار از ما منظور میکنیم. قابترار،زاستناد

مقابلرناجوانم در کسبوکاردانه بهدنبال ما واقع، در نیست. هاییرقیبها

دن آنها سخت میشود.رُکپیکتمندتر شده و رشد بیشتر، قدرهستیم که با 

درس ما بارآخر، hبازبار حجم میکنیم. سؤال سزار چه با است، چقدر شدرعتیرار

چ و برمیکند خیلی آینده سال ده طی دلیلرزا میکنیم سعی شد؟ خواهد گ

س باÀیراحتمالی بارعت چرارزشد و شویم متوجه بارا این بزا ورار یکرای ود

تغییراستا از ما است. مناسب فناورتاپ مرات اکثر که اساسی Åمتوجهران هنوز دم

ش (و میکنیم استقبال نشدهاند برآنها معمورزکتهای تغییگ این به Àًاتر

نمیپ بزداربهخوبی و شرند). برای تصورروع گرخÃف بفترایج، سهم ن
ِ

یکرز از گی

اهکار است.رین رار کوچک، بهتزبا

چند نکتÅ دیگر در خصوص ایدهها:

معمو جدیدما ایدهای Àًقبر که ایدهای به تا شده انجام Ãًبیشترر میدهیم. جیح

برش کامرزکتهای ایدهای با خودگ کار جدید Ãًمعانیر از (یکی میکنند آغاز ا

ب «رقابلقبول میتواند «جدید» hواژ عÃوهرب۱۰ای اینکه باشد). بقیه» از بهتر ابر

استا شربر ده شما، برتاپ با دیگر مشابهرکت مشابرنامهای موضوعی ایدhوی ِه

س شانس و نیست خوب ما نظر از میکنند، کار طرمایهگذارشما از ماری ارف

کمتر میکند.

۱.Peter Thiel

۵



ب که است این موضوع این دÀیل از اجریکی عموم، تصور جدیدرخÃف کار یک ای

اج از دشوار، قبرولی که آسان کار یک شدهای انجام Ãًحالتر در است. احتتر

م کراول، کمک شما به همکاردم شما با و چنینرده دوم حالت در ولی میکنند ی

نیست.

بهت کار، ابتدای میردر نظر به بد ایدهها خوبیرین ایدههای واقع در ولی سند

مطرحک از نباید دیگرهستند. جلوی ایدهتان ایدhردن اگر باشید. داشته واهمه ان

واقع باشما باشد، خوب نگزًا درهم چزان نباشید، ایدهتان احتماردیدهشدن Àًاکه

نظ دیگدر ر
ِ

ار دزران ازش ایدهتان اگر حتی داشت. نخواهد دزردیدن دیدهشدنزش

اف تعداد که باشید داشته نظر در باشد، دارداشته خوبی hاید که هرادی انرازند

اف تعداد از بیشتر شربار یک به خوب hاید یک تبدیل بهدنبال که است کترادی

مطرحک با ضمن، در و هستند. دیگرموفق از بتوانید شاید ایدهتان کمکردن ان

ید.ربگی

د نکته کرموریک مطرح دیگرد با ایده داردن وجود هیجانران اینکه با دهشدنزد:

اف از دارتعدادی اهمیت ایدهتان شنیدن حین افراد بیشتر ولی ازرد تنها نه اد

هیجان شما hاید ایدهتانزشنیدن که گفت خواهند شما به بلکه شد نخواهند ده

ارآنقد در آنها شاید یا باشد، آنها با حق شاید نیست. خوب هم یابیزرها

صراستا شاید یا نیستند خوب دلیلیفرتاپها هر موضوع این میکنند. حسودی ًا

با باشد داشته نظررکه که میکنید فکر اÀن اگر حتی و افتاد خواهد اتفاق ها

نداردیگ اهمیتی باران حزد این شنیدن نارهم باعث ورفها شد خواهد احتیتان

هربر گذاشت. خواهد تأثیر شما ایدهتانزچهروی و خود به باور تقویترودتر ا

نظ از کمتر افرکنید و منفی متنفرات شما hاید از که دلسرادی میشوید.رند، د

داشت خواهند وجود عدهای همیشه میشوید؛ موفق چقدر شما که نیست مهم

ند.رند و حتی از شما متنفرات منفی دارکه نظ

بهدنبال ولی نداشتید ایدهای استازاهانداراگر یک بهترری شاید چطور؟ بودید تاپ

منص استارباشد و باشید داشته ایدهای ابتدا است بهتر شوید. تنهارف ِهارتاپ

ی آن ایده در دنیای واقعی باشد.زپیادهسا

آ یک برزدر ما تیرمایش، چند بدووی ولی خوب م
ِ

س ایده کرمایهگذارِن دیم؛ری

۶



ب خوب ایدهای به مدتی از بعد که امید این شکستربا تیمها آن Åهم سند.

بنیانگذارخو که است این مشکل از بخشی من بهنظر ایدههایردند. خوب، ان

(معموزخوب خیلییادی Àًداز بریاد) مشکل اما شمارزند. وقتی که است این گتر

استا یک هرصاحب باید هستید، سرتاپ ازرچه و باشید ایده یک بهدنبال یعتر

استا که شرآنجایی یک به تبدیل شما نبایدرکترتاپ شما hاید است، شده سمی

عجیبوغ تکرخیلی ولی و منطقی ایدههای به شما نهایت، در باشد. یایراریب

قب اجکه Ãًشدهاندر میآورا خطرو از یکی این و چرید (رات درpivotsخشها (

تاپهاست.راستا

بربناب است بهتر پیداکراین استارای hاید خودتانردن به نیاوزتاپی فشار ید.ریاد

چی عوض، بسیازدر متفاوت بگیرهای یاد تمری مشکÃترید. بتوانید تا کنید ین

ناکا تغییرآمدیهارو به حواستان همینطور دهید، تشخیص جهشهایرا و ات

باشد.رفناو پرانی بهنظژوروی که میتوانیدرههایی تا کنید. کار هستند جالب تان

اف با کنید باÀخرسعی کنید. دیدار جالب و باهوش بهسراد ایدهها کمکم اغتانره

خواهند آمد.

۷





فصل دوم:

تیم عالی

ش متوسط، نمیسارتیمهای عالی مهمتزکتهای از یکی معیارند. برین ما ایرهای

است.رمایهگذارس بنیانگذار تیم توانایی خودمزی، که استارمانی تاپهایروی

س میکرمایهگذاربالغتر کاری تواناییهای بنیانگذاردم، که انرمندانی

ک بنیانگذاراستخدامشان خود توان hبهانداز هم بودند تصمیمگیرده در منرها ی

اهمیت داشت.

مهمتژوی چیست؟ عالی بنیانگذار یک ویرگیهای بنیانگذارژین یک گیهای

عبا ارخوب بودن، توقف قابل غیر از: استوارتاند سراده، و تدبیر.ری در عتعمل

بنیانگذا دیگر مهم خصوصیات هم اشتیاق و اینرهوش تمام است. عالی های

کاژوی Åتجرب از مهمتر بسیار برگیها زبان فÃن در تخصص البته و نامهنویسیری

یرازمافرک نریموریا ف
۱

هستند.

موفقت که شدیم متوجه بنیانگذارما کارین که هستند کسانی آنهارکرها با دن

۱.Software Framework

۹



د چهریکی «کتاب به طور دیگر» است که سعی دازوشگاه آنÃین و فیرکانگونیو ف

ید آن و چه در حین خواندن کتاب، تجربهایرحله یافتن کتاب خوب و خردر م

ونیک و صوتی اینرند. شما میتوانید نسخههای چاپی، الکتزقم برا رمتفاوت 

وشگاه آنÃین کانگونیو تهیه کنید:را از فرکتاب و همینطور کتابهای دیگر ما 
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