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پیشگفتار

کسبوکا درروقتی ابرٔهمینزم بودمراریرایانش خوشحال بسیار میانداختم اه

استا اولین ایرکه اینرتاپ در جلوترزان کسبوکار که همینطور اما هستم؛ مینه

ی که مهم است «اولین» بودن است.زفت دریافتم که آخرین چیرمی

گ یاد خوبی به کسبوکاربعدها چه که استارفتم و نوپا حاری در چه و باشید ِلتاپ
کسبوکاساخ در نو محصولی برِت «چیرزی است مهم افتاده، جا و بسازیدزگ ی

است.ًاواقعٔه کلیدی اینجاًا میخواهند.» و کلمدم واقعرکه م

گذشته سال چند استازوردر چندین با افرانه همینطور داشتهام؛ کار و سر ادرتاپ

یا ایمیل طریق از ارزیادی میگیروشهای تماس ما با دیگر درتباطی تا ٔهربارند
مشورکسبوکا بگیرشان چیرت بسیازند، در که مشتری آنها از اینری است ک

م که واقعی مسألهای که براست باشند حاضر بهانداردم یا بدهند پول کافیزایش ه

کنند نکرتوجه حل و پیدا کرا پیدا کلید اعتباردهاند. و کاردن چنین یرسنجی

و با مشتریان است.رو در رگفتگوی پیوسته و 

کا انبوه میان از میگویم جرأت بنیانگذاربه که استارهایی ابتدایران در اهرتاپ

اعتبا کار مهمترین دهند انجام گفتگویرباید و گزورسنجی و مشتریان با فتنرانه

.)یری از مشتریادگی(ست از آنهاست ردهای درخوزبا

۱



ادهزناصر غانم 

۱۳۹۵مستانزان، رته

ستاربسیا از افری توسط فنیرتاپها داراد دوست آنها و میافتند فنیراه کار که ند

óمث دهند، بانجام نوشتن نرُکد چرازمافرای گریها، یاد چنین که دررا و فتهاند

مها کار داراین بیرت خود امن حاشیه از باید ولی برند؛ مشتریانمانزون با و نیم

های جز این نیست.رگفتگو کنیم، چا

د به نمیتوانند میکنند صحبت مشتریان با که کسانی حتی اعتباراما سنجیرستی

چ دارکنند تکنیکهایی و آداب آنها با صحبت براکه که کتابهایی میان در ایرد.

» است شده نوشته مشتریان با درِتسگفتگو و است بهترینها از یکی مامان» ِت

دهام.رفی کرا معرچند سال گذشته من همیشه این کتاب 

آ خوبم دوستان همت به که ازراکنون جمعی و فتاحی ابوالفضل میóنی، ش

پارمت به بهخوبی کتاب این خوب، برجمان آسانتررگرسی آن خواندن شده، دانده

هم از است. شده پیش سپاسگاز صمیمانه دوستان این امیدوارازٔه و کارم هایرم

بهرد بعدی چزخشان شوند، منتشر دررودی هنوز ما که ادازاهاندارمینهزا و ٔهری
های نو، محتوای خوب اندکی داریم.رکسبوکا

حال در استازاهانداراگر ازری دست ñحا همین هستید نو محصولی ساخت یا تاپ

ا بخوانید.رکار بکشید و نخست این کتاب 

استاربسیا از افری توسط فنیرتاپها داراد دوست آنها و میافتند کارراه که ند

óمث دهند، انجام بفنی نوشتن نرُکد چرازمافرای گریها، یاد چنین که دررا و فتهاند

مها کار داراین بیرت خود امن حاشیه از باید ولی برند؛ مشتریانمانزون با و نیم

های جز این نیست.رگفتگو کنیم، چا

۲



مقدمه

گ مشتریاد از مثرفتن زیَکندوکاِلی واسه باستانشناسها حقیقترِو خاکیهاست.

به که بیلی هر با شکننده. و حساس خیلی ولی پایینه اون میزجایی بهزمین نین،

ن ابزحقیقت که کافیه اما میشین کندوکاازدیکتر ناکاِر شما گنجیرِو تا باشه آمد

که اون زیر هست تیکهتیکه بشه.

زیادی تیمهای بولدورمن با که میبینم کازو دینامیت، و حفار کندوکاورِر و وری

هرش اونا میکنن؛ مروع شده که چیردمرطور تا میکنن مجبور خوشایندیو ِز
کسبوکار به سواñراجع از بگن. مثشون خامی دا”ِلِت که ایدهای میکنی مرفکر

بودن“خوبه؟ دنبالش که خاکیای زیر و میکنن سواñراستفاده این با خامو ِت
تیکه تیکه میکنن.

ط بنیانگذاراز از بعضی دیگه، شهرِف یه میکنن سعی زیها مسواکرمینیزرِر با و

بیل از و کنن پیداکدزکشف و عمیق زیدرِن باارِن خالیزرخاکیهای شونه ش

میکنن.

کشزچی دنبال به ما که کسبوکای چطور که اینه هستیم اون بهرمونرِف و

ب برموفقیت بیلرسونیم. خیلی باید کار، این حفازای عمیق و کرد یادمونری اما د.

کرن پیدا از قبل که جوادره سواñِن که بگیریم یاد باید سوالی، هر دِب ستیرِت

جواربپ اون و میشن منتهی اشتباه جوابهای به اغلب غلط سوالهای ِبسیم.
باع میتونه خودش بیناشتباه، از تمافترِث شبانهِن تóشهای بشه.زورِم یمون

ی که فکر میکنین اتفاق میافته.زاین موضوع خیلی بیشتر از اون چی

اب ما، سوالهای و اهداف که اینه حفارازواقعیت کاررهای از قبل اما هستن. یمون

اب این نحورازبا باید ابها، این از استفاده کارهارازٔه که بگیریم، یاد خوب احتیرِرو

گن چه که باشه یادمون اگه اما بنیست. زیرزِج منتظگی خاک بهرِر موقع اون مونه،

تها پی میبریم.رِی این مهارِی یادگیِش واقعزرا

۳



ای شما نوشته شده؟رآیا این کتاب ب

…سóم، اگه 

مو● توسعردر مشتِد customer(یرٔه development(استا لین lean(تاپرو

startup(مشت با چطور که نیستین مطمئن عمل در ولی داشتین یرمطالعه

صحبت کنین.

صاحرف● یا کسبوکاوشنده یه شِب یه تو میخواین و هستین سنتی ِتکرِر

مدزتا هنوز که تاسیس کسبوکاه طرشرِل نکرو فراحی تأثیرده، گذارردی

باشین.

س)mentor(ِمنتور● یا و حامی استامایهگذار، بهرِر میخواین و هستین تاپها

ی با مشتریاشون داشته باشن.رِل مفیدتاونا کمک کنین تعام

ایدعاش● تجاِق ترٔه از قبل میخواین و هستین جدیدتون شغرِی ِلِک
ایی بودن ایدهتون مطمئن بشین.رفعلیتون، از اج

جذدنبا● سِل برِب کسبوکارمایه سرای و هستین ارمایهگذارتون تونزها

ٔه واقعیه.ِل یه مسألاهحرخواستن با مستندات ثابت کنین که ایدهتون 

فک● استازاهاندارِدآینرِل نظرِی به ترتاپ از و سخته و مبهم خیلی دلتون ِه
ی وجود داشت.رِه سادهتاردین رو میکزرآ

ف● یه میگه بهتون حسی تجاصریه پیرِت جدید ورِشی هست وتون

و کشف کنین.رصت رمیخواین کم و کاستیهای این ف

کسبوکا● که میخواستین خودتونهمیشه ازرورِر میخواین و بندارین اه

وز تو این مسیر پا بذارین.رهمین ام

ای شماست.راین کتاب ب

۴



ی سختهرصحبت با مشت

آخ که میدونیم مشترهمهمون با طرش همری خیلیهامون و هستیم ًاواقعف

مشت با و محصولیرمیریم نهایت در که میشه چی اما میکنیم. صحبت یهامون

نمیخ هیچکس که قرمیسازیم مگه کره؟ صحبت که نبود مشترار با جلویردن ی،

ه؟رو بگیراین فاجعه 

تقریب که اینه همواقعیت ماًا مشتونرٔه با صحبت نهریرِد میریم. جلو اشتباه و

خو شخصتنها من مِد موتکرًا دهها بلکه شدم، اشتباهها این مشابهرِب بقیرد تو ٔهو

تا که کازکسایی شرشونره کرو وجوروع با دیدم. انفجادن تورِد که دانمینزی ِشٔه
میراستا نظر به افتاده، اتفاق فهمیدونرسهرتاپی مشتِد اینکه میخوادرِن چی ی

نکرف همونرقی و سابقوارده درِل میکنه؛ طی مثرو تورِلست من که وندی

 داشتم.)Habit(َهبیت ِت اولام کرش

درتاراستا ما تبلیغامینزِپ سالٔه سه میشدم. دیوونه داشتم من و بود اجتماعی ِت
میک کار دل و جون با داشتیم که تماربود سدیم. از که پولی گرِم فتهرمایهگذار

دوبا بتونیم نمیاومد نظر به و بود کشیده ته سربودیم بره کنیم. جذب ایرمایه

مشت به نراینکه کشوزیهامون یه به باشیم نقدیکتر دیگه کِر مکان ورِل بودیم ده

سزچی که بود نمونده کوفانی یا همبنیانگذار موضوع، همین )co-founder(مونِردِر

کاردیپو که بود ماه چند بشه. اصلت مشتِر با «صحبت بود شده من بعدرِی ی».

کنا در ناامیدی و óتق ماهها تااز پریشان، و خسته تیم یه دازِر که شدم متوجه مره

و فهمیدم.ردم که اشتباهم رم. شانس آورو به کل اشتباه میراه ر

جمله این کهرخیلیهامون شنیدیم مشت”و با حرباید بریهات این“نیزف .

ح خودش درتوصیه، به نهایت در که اینه واقعیت اما نیست، بدی دمونرِف

مثرنمیخو باحاه. بچه که میمونه این مدِل دفیرسه،رِل نصیحترسخونشرِق و

که باش”میکنه باحالتر ح“یکم این در. به که نمیخورف بچرد اون ده، سخونرٔه

چطور بگه نیست هیچکس که اینجاست مشکل باشه، باحالتر باید که میدونه

و بکنه.رباید اینکار 

۵



مشت با دامانزیرصحبت امکان و هست کرَبر خیلیه کار، حرِل یه با ِتکراحت،

خ مشتراشتباه با گفتوگو اون اینکه بر عóوه بده رخ اشتباهها این اگه بشه. یراب

د نمیخوربه شمارد بدتر، بلکه یهره دارین که میکنه متقاعد اشتباهارو ورِه

مشترد میرین؛ بارست بهتون مثبترخوزیها کاذب(د البته باعث)و که میدن

ان و وقت پول، شما تیمتونژرمیشه صرِی همرو اگه حتا کنین. هیچی اصوف ِلٔه
مشت با داروریرگفتوگو امکان هم باز کنیم، سهلانگارعایت با ازره بعضی ما ِی

و بهمون انتقال بدن.ریها دادههای غلطی رمشت

یه کتاب کاراین و عملی ابربراهنمای و دیدگاهها حورازدیه. از کتاب این ههایزهای

مث توسعمختلفی مشتِل دیرٔه تفکر Design(اینزی، Thinking(استا لین تاپ،ر،

کاتجرب User(یربرٔه Experience(ف ور، سنتی همچنینردآورگ…وش شده. ی

تجرب اساس بر کتاب شاملاین که خودم تجربیات بنیانگذار، تعدادی با کار ٔه

در موفقیت و یادگیزشکست مشترمینه از دوستانری حمایت همینطور و بوده ی

ِن زیادی نوشته شده.و مربیا

مورویکر در کتاب این مشترِد با گفتوگو صحبتهارِد که هست این ورِیی سمی

مسئولیرفهارتعا و بذاریم کنار پو خوبسیدرِت سوالهای عهدهرِن به خودمون و

بگیریم.
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ی؟روش و صحبت با مشترِد فرم یه کتاب دیگه در موزبا

قفسواقع کتاًا کتأه به شما موِب در دیگهای فرِب مشترد با گفتوگو و نیازروش ی

ه؟ و آیا اون کتاب باید کتابی باشه که من نوشتم؟ردا

 بله! البته که بله.…خب

دلیلش اینه:

آد)۱ یه دمن و فنی فرونگرِم یه نه صحبترام، و گفتوگو خاطر، همین به وشنده.

مشت بربا تماریها سخته. دیگام کتابهای مِم فرٔه با امروشرتبط تا که وزرو

با داشتن کار و سر تو که بودن کسایی مخاطبشون هم و نویسنده هم خوندم،

کارم دردم قوانیرشون اونا نانوشتسته. مشتِن با صحبت منریرٔه ولی بلدن. و

کورکو شرمال صفر از کرمال جملروع اون معدم. تماس”ِفورٔه باهاتون خودمون ما

جملهر“میگیریم این ملت اوایل شنیدین؟ که بارو منمرو و میگفتن بهم ها

میکرباو کمرشون به مدتی از بعد اما مشاودم. و دوستان کمکمرِک چارهام، و ِهاه

گرکار یاد قرو و شردادهاییرارفتم با مثرو و…بستمMTVوSonyِلکتهایی

ه.ری و عمل وجود دارِن تئوِق زیادی بیراینطور بود که من متوجه شدم ف

کا)۲ یه چطور بگیریم یاد اینکه از دریرقبل بفهمیمرو باید بدیم، انجام ست

حیراهرکجای میریم. اشتباه داریم پو انجام کژورِن کار و خودم بارههای دن

تاربنیانگذا لیسزی تکهکار، اشتباهای این از کاملی کریرارِت تهیه اینرو تو دم.

دا قصد متوجهرکتاب اینکه بدون جاهایی چه در ببینید تا کنم کمک بهتون م

ِل اشتباه هست.بشین احتما

یه کتاب این نهایت در کامرو کتااهنمای یه نه عملیه óًقطو تئوِرِب از یهایرُپر

کتاب این ازخستهکننده؛ هست براهکارُپر عملی دسترهای این از سوالهایی ای

مشت کجا از قرکه: که کنیمریهایی صحبت باهاشون هست یارار کنیم؟ پیدا و

مشت اینکه بدون مóقاتهامون، تو بیتوجهیرچطور بهش داریم که کنه فکر ی

ٔه این سوالها توی این کتاب هست.ِب همداریم؟ جوارمیکنیم، یادداشت ب
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چهجو بدم یاد بهتون نمیتونم کسبوکارمن برتونری بارزو دیگه اون کنین. گ

اب بهتون میتونم ولی کازخودتونه. صحبت مشترِر با جریاردن به دادن جهت و ِنی
ابرگفتوگو این با شما بدم. یاد مشتزو که بگیرین یاد میتونین واقعرار چیی ًا

ف استارمیخواد. یه شدن براموش میتونه که چیزیه غمگینترین اتفاقرتاپ، اش

و بگیریم.رُیفته و ما میخوایم جلوی این اتفاق ب
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ِح کلی کتاب و اصطqحهای اونِد طرریادداشتی در مو

خóصرق کتاب این نیست فار «توسعآینرٔه مشتِد تعریری»رٔه یا بده توضیح ِفو

ا ازجدیدی برش استیو بده. Steve(َلنکائه Blank(کتا دو «توی اهنمایرِب

یارکا Theآفرینان» Startup Owner’s Manualیا تجلی» تا قدم «چهار Theو

Four Steps to the Epiphanyده.رد بحث کرت کامل در این موربه صو

کتاب مشترویراین با گفتوگو گروشهای یاد و تمری اونا از دارفتن ه.رکز

ب از یکی توسعرزگفتوگو جنبههای بگترین نیست. قضیه تمام ولی مشتریه ایرٔه

گرجلوگی اشتباه از «توسعری با موضوع این مشتفتن حرٔه به بعد به این از فری»

ی» میگم.ری» یا «صحبت با مشتردم، «گفتوگو با مشتردن با مز

شما اکثریت اهمیرمیدونم مشتوی با گفتوگو نمیخوامرِت دارین. توافق من با ی

مو این دوباردر اینکهرد از بیشتر کتاب این کنم. متقاعدتون «چوره ایی»رِی

مشت با تمرگفتوگو موری در باشه، داشته مشترکز با گفتوگو «چگونگی» یرد

بحث میکنه.

ِل مطلب.ِر اصخوب مقدمه دیگه بسه، بیاین بریم س
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فصل اول:

ِت مامانِتس

بپ مامانتون از نباید آرمیگن نه. یا خوبه ایدهتون که جورسین یه دره سترایی

ح این که اونایی ولی میرفرمیگن نکتزو اصلنن ماجٔه شمارارِی نشدن. متوجه و

از نباید واقع کسدر بودرباردهیچ بد یا خوب حداقلٔه کنین. سوال ایدهتون ِن
سوال این کافیه کلمات. این با بپرنه مامانتونرو جوابش تو و خیلی(سین چون

دا د)هردوستتون بهتون همه از سواربیشتر سوال، این کل در میگه؛ دوغ ستیرِل

وغ بگه.رو تشویق میکنه که تا حدی تو جواباش درنیست و هر کسی 

ندا وظیفه کس حقیقترهیچ وظیفره این بده. نشون ما به پیداشو که ماست ٔه

ِن سوالهای مناسبه.سیدرسیدن به حقیقت پرِش ورکنیم و 

ستس یه مامان قانورِت بی ساده، طرِن خوبه؛احرای و مناسب سوالهای ِی
نتونن هم مامانا جوابشون تو حتا که دِبسوالهایی برِهمون چه بگن، بهروغ سه

یها.رمشت

س اینکه از مامانارقبل با متفاوت گفتوگوی تا دو بیاین بریم، قانونها این ورِغ

ببینیمررب و کنیم کتارسی کنیم: کشف میتونیم چی ایدهمون به آشپاجع یزِب

.)iPad(َپد ای آیردیجیتال ب

ِت ماماند شدن تو تسَر

ب”پسر: ایده یه من مامان، درمامان، پول دارآورای بردن میشه تعریفشرم. ات

لطفپس“کنم؟ رسیده. ایده این به تا کرده فکر کلی دانشمندت باِر احساساتم با یزًا

نکن.

عزی”مامان: پس“مزالبته دونتو یه یکی حتاِر نکنم ناراحتت اینکه برا من و مامانی ٔه
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حاضرم دروغ هم بگم.

“ش استفاده میکنی، نه؟زِدت خیلی خوشت میاد؟ خیلی اَپتو از آی”پسر:

تو همین جوابو میخواستی و گرفتی.“هرآ”مامان:

حاض”پسر: پس یهرخب، بخی آشپرَاپ کتاب یه مثل که آیریزی ِدتَپو
رو“میمونه؟ جوابی چه که میدونی و پرسیدم فرضی سوال یه خوشبینانه من

میخوام ازت بشنوم.

آشپ“ِاممم.”مامان: کتاب یه به سال و سن این تو من که دارم.زانگار احتیاج دیگه ی

فقط”پسر: هم تومنهزه۴۰هزینش ا…ار آشپزرحتا کتابهای اون از یایزونتر

دا قفسه تو جوا“یرکه که نیست سوامهم بیشترِب بهتره دادی، سرد خیلی رو قبلی ِل

ٔه فوقالعادم توضیح بدم.در مورد اید

ً* سه چهار هزار تومن نیست؟َاپها معمومگه قیمت …“ُخب”مامان:

دستو”پسر: توش میتونی اشتو به دوستات با غذا بذارِر یهراک آیفونی، َاپ

لیسردا که ویدیوهاه حتا و توشه خریدت معِت آشپز اون عاشقشیرِی که وروفه

َنگی، دست بردار نیستم.خواهش میکنم بگو «آره». تا “ه.رهم دا

عزیرآِ…ا”مامان: عالیه.زه هرم، چهل میگی، چیزاس که تومن بگوزار نیست. ی

هست؟ هم غذاها خود عکس توش بگم“ببینم بذا بخرمش ا*ن نمیخوام که من

ویهم یه بهتره خوبه. قیمتش هم خوبیه، کنهگژَاپ فکر تا بدم پیشنهاد هم جدید ِی

ًا دارم بهش فکر میکنم.واقع

قرآ”پسر: تویراره عکه غذاهاَاپ بذاریمرِس هم عاشقتم!…و مامان. “ممنونم

من این مکالمه رو به اشتباه اعتبارسنجی تلقی کردم.

ñ”مامان: کم یه بخوزنمیخوای دا“ی؟رانیا تو که ایدههایی این با که نگرانم یرمن

ی بخور!زًا یه چیکتام بر نیای. لطفأه خورد و خورٔه هزینحا*حا*ها از عهد
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گمآفریرکا داستاارِن مکالمِه تا چند از بعد ما شبیِن متقاعدٔه سریع خیلی این، ِه
مو در که درمیشه ایدهاش کارِد از میکنه، فکر همرست و میده استعفا ٔهش

صرشزپساندا ساخترو باِف که میکنه تعجب بعد میکنه. اپلیکیشن این ِن
چوجو داده خرج به که دقتی بابرِد ماماناش، حتا هیچکس، اینا پولیِت َاپ

نمیده!

نک مشترصحبت با گمردن گفتوگوی یه از بهتر خیلی درری وقتی کنندهاس. اه

مورمو اون در که تصمیماتی باشیم، نداشته اطóع موضوعی هسترد بارد و

مو اون در اطóعاتمون اگه ولی میگیریم. کهراحتیاط تصمیماتی باشه، غلط د

خط جمعآورمیگیریم میشن. سرناک یه مثری اشتباه، دادههای یهی که اینه ِل
ه.ردی نمیخوره: به هیچ درو متقاعد کنیم که هوشیارآدم مست 

مکالم اشتباهای قبلیبیایین برٔه گفتوگورطرو اگه که کنیم ثابت و کنیم ورف

مورد در میتونه هم مامان حتا ببریم، پیش اعتبارست کمکسنجرد ایدهمون ِی
کنه.

ِت مامانقبولی تو تس

“ه؟رِد جدید چطوَپمامان! آی”پسر:

“ش استفاده میکنم.زوز اروای عاشقشم. هر ”مامان:

کامعمو”پسر: چه ñًمیکنی؟ر باهاش وا“ایی بایدای پرسیدیم. کلی سوال یه من! ِی

حواسمون باشه که جوابش نمیتونه خیلی به درد بخور باشه.

با…ُخب”مامان: سودوکو میخونم، میزاخبار گپ دوستام با میکنم، …نمزی

“ای معمولی.رکا

کا”پسر: بود؟رآخرین چی دادی انجام باهاش که دقت“ی فرد گذشته رفتارهای به

کنین تا به دادههای واقعی و قابل اعتماد برسین.

پد”مامان: و من که برمیدونی داریم سفرت برای داشتمزنامهریرمون میکنیم، ی
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هتدنبا میگشتم.ِل مناسب آی“ِل از مامان سپس بر ع+وه انجامرَپدش برای گرمی

اینجو فقط رو مورد این میکنه. استفاده هم جوارکارهاش تو و فهمید میشد ِبی

ً*» شروع شد، نمیشد کشفاش کرد.ٔه «معموقبلی مامان که با کلم

باز”پسر: خاصی کرَاپ استفاده کار این ناخود“دی؟رای میتونه که سوال گاهآیه

جه و بزنیم تلنگر یه بحث به مجبوریم گاهی ولی بده. جهت مامان صحبتهای ِتبه

گو رو به سمتی که میخوایم بکشیم.وگفت

ک”مامان: استفاده گوگل از فقط برنه! که نمیدونستم بردم. اینرنامهای ای

چیه؟ اسمش هست. از“کار (َاپجوانترها Appِاستور Storeموتور عنوان به (

بهش کسی که زمانی تا شما مامان که درحالی میکنن، استفاده روجستجو َاپای

نمیکنه. نصب رو اون نکرده، مقیااتوصیه تو موضوع این بزگه باشه،رِس درست گتر

ِاستور واجبه.َاپ ج از رِی خوب و خاِل بازاریابکردن یه کانااپید

بقی”پسر: کهٔهمامان! دارَاپهایی گوشیت کریروی پیدا چطور برای“دی؟رو

انگیزفهمید و رفتار جوابشونِن که بپرسیم سوالهایی و بشیم عمیقتر باید افراد ٔه

برامون غیرمنتظره هست.

دازور”مامان: ستون یه یکشنبهها میخونم، که اسمرنامهای به هفته.َاه شما“ِپ

با ورآخرین رو روزنامه یه که تبلیغاری میرسه نظر به ولی نیست یادتون زدین ِتق

جذچاپ برای مناسب گزینههای از یکی سنتی مشتِی مشابرِب مامانتونیهایی ِه

باشه.

اینطور”پسر: که کتار…آهان یه مامان، آشپاستی دیدم.زِب قفسه تو جدید ی

اومده؟قب کجا از نداشتی، اونو óً“تجا معمورایدههای نقای شکسً* متعددیِط ِت

نقا این از یکی باشن. داشته مامانهامیتونن آیا که بود این شکست احتمالی َاپِط

ی استفاده میکنن یا نه.زِب آشپً+ از کتانصب میکنن یا نه. دومی اینه که اص

کتاب”مامان: عیراون میگی؟! بو خانوم شهین امسال آورِد عیدی حتارام بود، ده

نرو هم کزقش فکر چی خودش با شهین نمیدونم سنردم. این تو من، یعنی ده؟

ب سال پخترو ñا کتازِن به آشپانیا دازِب نیاز جوا“م؟ری یه سهآهان! به ط+یی ِب
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) دستو۱دلیل: به دیگه مسنترها ندا) نیاز عمومی پختهای (رِر رو۲ن. بشه شاید ِی)

هدیبازا (ِر کرد. باز حساب کتاب بخ۳ٔه شاید مشت) نیست.رِش درست ما انتخابی ی

ابتدای اصول از خیلی هنوز جوانترها چون آشپشاید کهزِی باشن اونا نمیدون، رو ی

ی ما هستن.رمشت

کتا”پسر: آخرین آشپمامان! بود؟زِب چی خریدی خودت که پرسید“یای ِنبا

ی نمیخرم" رو بگیرین.زِل "من کتاب آشپِی جوابهای کلی مثسوا*ی مشخص، جلو

حدو”مامان: میکنم، فکر بهش که ñاسمحا به خریدم کتاب یه پیش ماه سه ِد
پدز«آشپ گیاهی». سالمتری غذاهای میکنه سعی بیماریش خاطر به بخورت هری

آشپ میکنم فکر خوندزو با من خوشمی کتاب این بشه.زِن سالمتر و نکته“هتر یه

ن.رِی خاصی رو بخزط+یی دیگه: آشپزهای باتجربه ممکنه هنوزم کتابهای آشپ

ب پیش خوب اگه و میکنه پیدا ادامه صحبترگفتوگو میتونم سمتره، این به و

دستوربب بهدنبال تابحال مامان آیا که آیرم در غذایی آموات ویدیوهای یا و شزَپد

 بوده یا نه.)Youtube(ی تو یوتیوب زآشپ

ماد از ñرشما بهخاطر تازتون که کاکتوسی به میکنین، تشکر آبزانیا خریدین ه

می خونه از و بیزمیدین گرنین یاد شما گفتوگو این با ساختنرون. که فتین

تو اون انتشار اپلیکیشن، بَاپیه انتظار و مرِاستور اینکه اونرای بخرن،ردم و

باص óًبنامر خوبی شرٔه شمارای ساده، گفتوگوی این با نیست. کسبوکار یه وع

بهتدی مسأله،رِد به نسبت مشتری بخشبندی و تبلیغات احتمالی یهاتونروش

)Customer Segmentation(ک گفتوگویرپیدا یک گفت میشه این به دین.

مفید.
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یه گفتوگوی مفید

مشتمعیا با صحبت بودن مفید مورِر در واقعی اطóعات چقدر که اینه ِدری
دیدگاز و مشتندگی کرِه جمع دری به که هستن اطóعات نوع این بهبوردیم. ِدِد

مون میخورن.رکسبوکا

افاید هست؟ یادتون اولیهمون آشپارٔه کتابهای از مسن آیزِد و خوششونی َپد

یه ما پس آشپَامیاد؛ کتاب بزِپ آیری هستای کلی خیلی ایده، این میسازیم. َپد

و پیدا کنیم.رِب دهها سوال ی اون باید جوازاهاندارِن و حی

اید یه با اولیما پٔه از هیچکدوم به نمیتونیم مبهم، مثرٔه اساسی «چهسشهای ِل
دستو آشپارنوع تویریزِت باید «مو یا و بذاریم» قرَاپ چطور ماراردم وره

جزئیا به که وقتی تا بدیم. جواب نکبشناسن؟» فکر ایدهها ایدههارِت همه دیم،

سن.رعالی به نظر می

بع مامانفقط با صحبت بار یه مشت(ِد دی)یمونریا شفافت، و بهتر نسبترِد ی

حداقل که میدونیم ñحا داریم. ایدهمون مشتبخ۲به از مشخص داریمرِش یها

محصو یه اونا از کدوم هر کامکه ریسکهایِل این بر عóوه میخوان. متفاوت óً

ِی کار باید بهشون فکر کنیم:ِع جدوردیم که قبل از شرو شناسایی کرمهمی 

دستو)۱ میتونیم پخما خاصِر غذاهایی رژیمی(ِت غذاهای شاید)محلی، که

نباشنزآشپ بلد باتجربه برهای بدیم. پیشنهاد اینهرزو میاد پیش که سوالی گترین

مشت وقتی چطور دسترکه بهشون نیستن، اپلیکیشنها دنبال به پیداریهامون سی

می نظر به ورکنیم؛ مجóت از میتونیم بزورسه کنیم.رنامهها استفاده تبلیغات ای

ط)۲ براز میتونیم دیگه، آشپرِف طریزای از که جوانی بهشونَاپِقهای ِاستور
دستوراحتترِیسردست هنوز و داریم پخی غذاهاِر نشدن،رِت حفظ خوب باو َاپی

پخدستو غذاهاِر مشتِت از بخش این تو هنوز البته کنیم. آماده عمومی یهامونرِی

نک صحبت هیچکس مثربا داریم؛ زیادی سوالهای پس گدیم، این آیا óًکهر وه

خریدمعمو به عادت ñًآشپ کتابهای گزِن اپلیکیشرِی ندارن، ماون یارِن میخرن و

نه.
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چی شد، عایدمون گفتوگو اولین از که بزاونچه طنابی جز دارری خودمونزای دن

واقعیتهایی گفتوگو دومین اما اسارنبود. بر میتونیم که داد نشون بهمون ِسو
کار چراونا که اینجاست سوال ñحا ببریم. جلو کارو چه شد؟ اینطور متفاوتیا ِر

ِی گفتوگوی دوم انجام دادیم؟تو

ددلی بهمون نمیتونست مامان اینکه مورِل در وجه هیچ به ما که بود این بگه دروغ

دیم.رایدهمون صحبت نک

جو حریه اینکه بدون ما نه؟ مگه عجیبه، برایی ایدهمون از آیازفی که میفهمیم نیم

د به مشترایدهمون میخورِد صحبتری ایدهمون از اینکه جای به واقع در نه. یا ه

ندگیش صحبت میکنیم.زِد مخاطب و رکنیم، در مو

ح که باشه نریادمون وحزف ایدهمون، از بَزُمنِیدن که البته نیست. پولرل ای

مرگ از مورفتن در باید چیردم، کنیم.زد صحبت باهاشون میسازیم داریم که ی

د».رولی باید دقت کنیم که «هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دا

اف با صحبتهاتون تو خودتونراگه جلوی موراد، در و بگیرین حرو ایدهتون فرِد

میپزن که سوالهایی خود به خود ورنین، سادهترین کار، این میشن. بهتر سین

ِد گفتوگوهاتون انجام بدین.ای بهبورگترین قدمی هست که میتونین برزب

کااحترایرب دارِی وجود ساده قانون تا سه بهرتون باشه. یادتون همیشه باید که ه

آقایونمجمو و خانومها قانون، سه این نواختصدا(ِع دِی «تس…)امرِن مامان»، ِت

میگیم:

ٔه خودتون.اد صحبت کنین، نه ایدرِی افندگزِد ردر مو●

جا● سوالهابه نظِی و کلی افِی مورِر در موراد در آینده، اتفاقهارد ِیِد
ٔه اونا سوال کنین.ِص گذشتمشخ

نین و بیشتر گوش بدین.زف برکمتر ح●
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قانونها این تسراسم کهو میشن منجر سوالهایی به چون گذاشتیم، مامان ِت

د بهتون جوابشون در نمیتونه هم مامانتون مورحتا سه این وقتی بگه. دروغ

در مرو بدین، انجام متوجرست حتا سدم یه نمیشن. هم ایدهتون ابرِه ورازی ها

مهرت معفندهای بهتون کتاب آخر تا که هستن هم دیگه قبلشرِم ولی میکنم. فی

مایش کنیم.زوی چند تا سوال آرو رِت مامان بذارین تس

کوفو مشتی:رهگزِت با صورصحبت به پیشفری قرِت برارض جلو اشتباه اینره ه.

موظیف که شماست واقرٔه باشین اشتباهها این مشترِب با گفتوگو دریروند سترو

جلو ببرین.
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ِل بد سوا…ِل خوبسوا

مورنظ در لیسرتون سوالهای نظد به چیه؟ پایین جرِت یکیشون کدوم ِوزتون
ج یکیشون کدوم و خوبن تسزسوالهای تو سوالها این بد؟ سوالهای مامانِو ِت

سوالها این میتونیم چطور میشن؟ یکمرقبول کنیم؟ بهتر سوالهاورو این ِی
دشون بیشتر بحث کنیم.رٔه کتاب در موفکر کنین تا تو ادام

ٔه خوبیه؟فکر میکنین اید●

و انجام بده میخرین؟رو که فóن کار رشما محصولی ●

و انجام بده چقدر حاضرین پول بدین؟رای محصولی که فóن کار رب●

س● یا محصول سویایرِسویراگه یا محصول اون داشت، وجود شما ویسرِی

چطور بود؟

و میخواین؟رگی ژا فóن ویرچ●

وی● این محصول برگیژاگه پیامدهایی چه میشه، چی باشه نداشته ایرو

ه؟رشما دا

ی که این اتفاق افتاد بیشتر توضیح بدین؟رد آخرین بارمیشه در مو●

ام توضیح میدین؟رو برتون رِد کاونر●

دین؟رو امتحان کراهحلهای دیگهای رِل مشکلتون چه ای حرب●

مبل● برتومنnِغحاضرین کاررو فóن که محصولی میده،رای انجام و

داخت کنین؟رپ

و چطور حل میکنین؟رِل حاضر مشکلتون در حا●

و چه کسی یا کسایی میگیرن؟رتصمیمهای مالی ●

تون دیگه با کی صحبت کنم خوبه؟ربه نظ●

سیده باشم؟رتون سوالی باقی مونده که من نپربه نظ●
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“ٔه خوبیه؟فکر میکنین اید”

سوا تایه افتضاح! وازِل ایدهتون یا محصول که بارمانی جوازِد نمیتونین نشه، ِبار
سوال صراین دیگهای چیز هر کنین. پیدا اظهافرو یه اینکهًا مگر شخصیه. نظر ِر

افنظ اینارِر تو متخصص بپرمینهزِد دارو احتمال خیلی که اشتباهرسین به ه

شون مثبت باشه.رنظ

سوال این بهتربیایین فرو کنیم: نرش میخواین شما کنیم بسازینرازمافرض ی

ش به برتا ساختمانی مدیریرکتهای میتونینای کنه. کمک تامینکنندههاشون ِت

بپزا اینکاررشون چطور اñن همین که ارسین میکنن؟ موزو در بخواین ِدرشون
فعلونر کاِد قسمرِی کدوم از بدن؛ توضیح اینشون کدومرِت و میاد خوششون وند

چهبخ میکنه. اذیتشون کار ازراهکارِش قبل باهکارهایی فعلیشون اینرِر ای

ک امتحان برمشکل جایگزینی دنبال آیا ابردن؟ آازای اگه هستن؟ فعلیشون ه،رِر

کاررچ این اñن تا نکرا نرو از میشه باعث چی قبلیازمافردن، کدومَنِدلِر َکنن؟

از باهحربخش هدر بیخودی پولشون که میشه باعث فعلیشون بودجهایرِل ه؟

ه؟رار جایگزین وجود دازمافرای تهیه نرب

ک پیدا از جوادربعد خودتونِن کóه سوالها، این کهرِب بگین کنین قاضی و

ایدهتون خوبه یا بد.

د نمیخورن.راد به درِی افِت شخصارنظی:رهگزِت کوفو

“و انجام بده میخرین؟رو که فqن کار رشما محصولی ”

ب سوال نظیه دارین شما دیگه! کساییِد میپرِر قضیهرو به خوشبینانه که سین

شما ندارن دوست و میکنن دلسرنگاه جوارو بنابرین کنن. همیشهد سوال این ِب
ش.زر«بله» هست و بیا

سوا این اشتباهبیایین درِل ارو کنیم: بپزست فóنرشون چطور اñن همین که سین

اینرمسأله و میکنن حل برو چقدر داراهحل هزینه چقدراهحره.راشون فعلی ِل
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