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 پیشگفتار مترجمین

ماا  اا ماداد  کنیم و کاالهاا و خااماد درفایتی این روزها، وقتی به اطراف خود نگااه مای
شادفم  دفگار  هاا می دهیم، متوجاه غییرارا اساسای دا ن اوه دساتیابی باه    براسای قاراا مای

کنایم و باه  روزگااا که الزم بود براا خرفا هار م واوی فاا خاامتی سااعت ها وقات رارف 
ا بروفم غا باه هااف خاود برسایم، گ شاته اسات و اماروزه باه نقاط مختلف شهر فا حتی کشد

وغااه و راریا باا  ناا کلیاب فاا باا  ناا شاربه انگشات باه را  ه کااحتی، با ررف زماانی 
گااهی  غوانیم به هر    غل ن همراه، می  ه مداد نیازما  است، نه غنها دا سراسار کشادا، بل اه 

کنایم و ماا هااا هار اده از  ها، برنااها و کی یت یدا هر کجاا دنیا که باشا، دسترسی پراا 
کااارده و م لاااو  غرین  م واااوالد و خااااماد اا باااا کمتااارین م ااااودفت باااا هااام مقاف اااه 

کارد  و غ،اامالد ماا، بل اه ناو   انتخا  اا انجام دهایم  ایان غییراراد ناه غنهاا ن اوه خرفاا 
 هااا حارااز  یاا ا غ رف اااد و حتاای نیازهافمااا  اا هاام غ اات غاااهیر قااراا داده و همااه این

هاا دفجیتای که بر همه اب،ااد زنااگی ماا و ب ایااا از ایاراد دا سراسار  نی تنا، به ج  پلت رم
 انا  جها  سافه ای ناه

کااااه از خرفااااا کاالهاااااا روزمااااره و  هااااا حاااادزه ب اااایاا وساااای،ی اا دا باااار می پلت رم گیرنااااا 
اا مانناااااا  المللاااای فااااا خرفاااااا م وااااوالد پر یاااااه هااااااا برن غنامواااارف غااااا پرداخت

هاا عمر و کاالهاا غخووی و حتی ن وه و کی یات ااغباطااد ماردم اا پوشا   نامه برمه
کاه ااه ایان پلت رم دهنا     می هاا غاازه  زااز شااه و دا  فنااه   ه مشخص است ایان اسات 

 پلت رم همه  ی  خواها بود  
هاا ن ابتا  گریتاه از    هاا قااد هاا و اکوسی اتم کاه پافاااا شاا  پلت رم با غوجه به این

هااا د اااا کمبااود اساات و  گی اخ داده، ادبراااد موجااود دا زمینااه م اااتز مااایرفتی   بااه غاااز



 

  

فااااابی، مناااااب  ان ااااانی و      ب اااایااا از پلت رم هاااااا ندپااااا، دربااااااه م اااااتز اسااااتراغ ا، بازار
رو ه اتنا  دا ایارا  هام، ایان غاازگی وجاود دااد و هار  وکااشا  با ابهاماد زفاادا روباه ک ب

ک وکااهاا پلت رمای  مب باه ایا  ابهامااد و اشاا و غوسا،ه ک ابکس به ندبه خود س،ی دا 
 غوانا منجر به اشا و ش ویایی اقتواد شود  کنا که دا نهافت می می

کااه می غوانااا دا ایاان زمینااه م یااا واقاا  شااود، غولیااا  باار ایاان اسااا ، ف اای از اقااااماغی 
کاااربردا دربااااه مااایرفت پلت رم یاان ااب ااه هااا اساات و دا ا م تااواا علماای و دا عااین حااای 

کاه ساابقه و غجرباه برشاترا دا ایان زمیناه  غرجمه کتب و مقااالد غهیه شااه دا کشاداهایی 
کتاااا  حاشااار باااا موشاااو  براسااای اساااتراغ ا غواناااا ااه دااناااا، می هاا مراحاااز  گشاااا باشاااا  
کاه دا ایان  هاا، ف ای از غال  اناازا و غوس،ه غا پافاااسازا پلت رم مختلف ااه هاایی اسات 

کاه اهاالی پلت رم و امیا می خووص رداد گریته هاا، غشانه فاادگیرا و  رود دا ایان دواانای 
هاااا ه اااتنا، بتواناااا کم ااای هااار  ناااا کو اااب باااه  ک اااب اطالعااااد درباااااه ادااه بهتااار   

هااا ایان  وکااها ب نا و دانشجدفا  و دانشاگاهیا  نیا  باا  مدزه کاا یرفنا  و راحبا  ک ب
 ر از قبز ظاهر شونا کتا ، دا نق  علمی و  مدزشی خود، قااغمناغ

 



 

 

 نویسندگانپیشگفتار 

 چرا این کتاب را نوشتیم؟
و ب اایاا  مفدانشاجو بااود ،مفافااد سفاا دا اطااراف پاار گرف ااف ۰۹۹۱دهااه  زیاکااه دا اوا یزماان
شانس بودفم که هنگام اخترا  و  جهاانی، دا اشاته علاوم کاامرروغر و شاب ه غ وایز  خو 

کردفم )دقیقا برن سای اوی و دوم غ ویالد ما بود که ایان اغ ااا ایتااد(  دا    زماا ، فاب  می
هاا اا  باودفم کاه هماه     ساافت اا فایتاه متوز از غ،اادا و   هم ده اه کو ب اما جهانِی به

م ادا قبلای ماداد  غوان تیم دا فب روز مشااهاه کنایم  جام،اه هااف ارالی اب ااهااا متن می
( دانشاگاهیا  بودناا و 1ها و نماف  اطالعاد )ماننا  ا ی و گاویر است اده دا ج تجوا یایز

شان ی براا اب ااهاا  سانی ماننا و  وجود نااشت  ما هام مانناا ب ایااا از کااربرا  اولیاه، 
رفااایتیم کااه ایاان پروناااهاا جافااا، غاااهیر ب اایاا زفااادا باار اقتواااد جهااا  طدا شااهودا د بااه

هاا جهااا  قااراا  دان ااتیم کااه مااای غولیااا خ اای کااه دا قلااب اقتواااد خواهنااا گ اشاات  می
 شا   داشت و از زما  انقال  رن،تی غییررا ن رده بود، داشت به  ال  کشیاه می

کاااه  از زماااا  یاا  الت وااایلی ماااا، غییراااراد زفاااادا اخ داده و باااراا اولاااین بااااا دفاااافم 
هاا کو ااب و بااواج و جواماا  مختلااف  گونااه بااا ایاان انقااال  دفجیتااای دگرگااو   شاارکت

غر، بار ب ایااا از بازااهاا  غر و شافا مخر  زما ، متوجه شافم که نیروهایی عمیق شانا  هم
رااریا عملیاااد خااود اا دفجیتااالی ن اارده بودنااا، بل ااه  هاا مویااق، گ اانااا  شاارکت اهاار می

طدا کاماز از ام اناااد حاراز از افنترناات  وکاا خاود اا هاام دگرگاو  کردنااا غاا بااه ماای ک ااب
کااه اخ داد این باراا غ،ااامالد جافاا بهره کننااا  اغ ااقی  کااه باه طاادا م ااای  بااردااا  گوناه نبااود 

کنااا، بل ااه بااا سااافتی هاام داشااته باشااا فااا حتاای ن ااخه   ، و  فااب روزنامااه نالفناای منتشاار 
                                                             
1 Archie and Gopher 
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گریتناااا   اسااات اده از جوامااا  خواننااااگا  و ندف اااناگا ، ک اااب وکااهاا جافااااا شااا ز 
کااه یاارو  بااه جاااا میازه  نااین، رااریا این هم هااا بااه رااداد  نالیاان انجااام شااود،  طاادا نبااود 

کاه از طریاق پلت رم ، بای هااا باواج و متمرکا ا مانناا اا بل ه ایراد این ام ا  اا پراا کردنا 
کااه شاارکت م،املااه انجااام دهنااا  این ها از زمااا  انقااال   هااا دقیقااا مخااالف روشاای بودنااا 

رن،تی براا خود سازماناهی کرده بودنا  نگاه خ ای باه شارکت و درونااادهاف  )نیاروا 
کاااا غباایز باه برونااادهاا )کاالهاا و خااماد( ارزشامناا  کاا، مواد خام و    (، باه ن اوا 

کاه ایان شارکتشا غوشای شانا و دفگر نمی کنناا   هاا خااص  گوناه ی،الیات می ح داد 
کااه برن   ۰1هاا  هاااا ارزشاامناا اا دربااااه ن ااوه عملیاااد شاارکت م ال،ااه ماادادا یااداد 

هایی ماننا اپاز،  ماازو ، گوگاز،  خداد  شرکت سای پر  یراهم کرده بود، دفگر به داد نمی
کاه رو سابقه اشا کردنا، دا  ، با سرعتی بی2و اوبر 1بی ا  ایربی شاا   هااا عملیاغی حالی 

 گریت  هاا سنتی ماننا یداد مداد است اده قراا می به نااد دا شرکت
کااه ب اایااا از ایاان پلت رم هم زنناااه، دا واقاا  بااه ن ااو  هاااا برهم  نااین متوجااه شااافم 

هاا  وکاا غرکیاااااب شاااااانا غاااااا اکوسی اااااتم هاا سااااانتی ک اااااب اا باااااا ماااااای هوشااااامناانه
ک کنناااه خودغقدفت اساات اده و    اا بااا  3ننااا  ماا ال،  مااازو  از مااای بازااگاااه بااازاا اا خلااق 
کارد  اپاز بار غولیاا و یارو  م واوالغی غمرکا  دااد  مای خرده یروشی دفجیتای خود غرکیاب 

ها  کناا، اماا ایان دساتگاه % دا ماا    اا غولیاا می0۱که طراحی زیباایی دااناا و ایان بار  از 
کاه غوسام جم،ای از  دشا  خرفاااا میهاا من ور به یر ازلب به دلیز اپلی یشن شاونا 

دهناگا  براارو  از اپااز غهیااه شاااه و دا پلت اارم یروشااگاه اپلی یشاان قابااز دسترساای  غوساا،ه
گوگاااز هاااام باااا گ اااتره ه اااتنا  پلت رم اا از م وااااوالد و  هااااا غبلییاااااد و ج اااتجوا 

کاه غوسام گوگاز باه عناوا  بخشای از اکوسی اتم خاماد دفگرا پرشتیبانی می ا   شاونا 
 شونا  اشا سرف،ی دااد، غوس،ه داده می که

                                                             
1 Airbnb 
2 Uber 
3 open marketplace 
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کبه قدرانبا  را یباای او ب ن  وکار و جاذببه ن  های جدید کسب  عالقه ما به این مدل هبا  
کبا،یم  مبا را بببه را  کبه مباکک منباور  انبدایی نن  ببار اربببه  کببا،  ای مخبب    ورکب  هبدایک 

ار پق فامبب  وک های جدیبد کسبب  ها یباای لقببر ا یه بببه واب قه ایببن مببدل کمب  بببه مبباکک
هبا وجب ، ندامبک و همبا  مب ار، م جب ،  های زیا،ی ، بار  پق فام ااک. ،ر ن  یما   کتاب

حرم و ،ارای مح  ایی ،اننگاه  ی ،نبد. ببا ا ابته افوبا و وبارو یی  هم اغق  بس ار کم
کبه بسب اری ای مباکک که یاای کس  ا اننبد  ها م  وکارهای پق فام  ،ام  م  م  جه مبدیم 
 های ما یها  یباند. و یینشای اربییات 

 این کتاب برای چه کسانی مناسب است؟
وکاری  های جدیبد کسب  هدف این کتاب همه کسان  هس ند که ببه ،ر  یه با مبدل

وکار هببم ،ر  بخنبند  عالقببه ،ارنبد. ،اننببر یا  مبدیبیک و کسبب  کبه بببه اق  با، قببدرت م 
کتبباب  منببابچ  وارو ب یبباای ،ر  یه ببا نحبب    هببا و ملا تببات مبب ر،ی ا یمببمندی را ایببن 

وکار پق فامب  ل اهنبد یا.بک. مبدیاا  پق فبام هبم قبا،ر ل اهنبد یب ،  های کسب  کارکا، مدل
کبه  نگااا به وا ش م    مدیبیک  ویما  ل ، را اغ یا ،ا،  و نگاه  کل هایی ،امب ه بامبند 

کببه یبباای  نینببد. ،ر نهایببک  مببدیاا  کسبب  وکارمببا  پدیببد م  بببا ا.بب ایش مق ببا  کس  وکار 
کار م  ماکک .ا،ی را ، ببار  کارکا،هبای ،القب   هبای منح بببه کنند  یینش های ان   
هببببای  هببببا و واکنش یننببببدن  ن  وکار مب نبببب  یببببا پق فببببام  پ انسبببب ل یاهم های کسبببب  مببببدل

 اا اااژی  مح مل  ل اهند یا.ک.

 کند؟ ه میئاین کتاب چه چیز جدیدی ارا
کببه بببا کسبب  مببا ماننببد یبب  جتبببه ابب ا  ر. ببار وکارهای پق فامبب  عم  مببا م  جببه مببدیم 

کبارکا، ن  م  نبا.  م ،ر ایبن کتباب نحب    ای ایبن هبا را  ننبا  ،هب م.  م ، و بنایااین ا م م 
کبه پق فام ل اه مطبیر م  هبا  هبای ن  کننبد و .تا  ک هبا وبه م  به ایبن م وب ب یدبا،ازیم 

کبه ،ر ایبن  1 ها مبا را ببه ابمک مبدل م مب وکارهای ان   ،ارند و این وه افاوا  با کس 
                                                             
1 Rocket model 
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کااا  کتا  اااته شاه است، هاافت کردنا  هم کااا پلت رمای، فاب  کاه   نین متوجاه شاافم 
هاا  وکااها مانناااا  ماااازو ، دا حقیقااات ماااای رااا ر و ف ااای نی ااات و ب ااایااا از ک اااب

 ااا و  اکوسی اتم  کننا  این موشو ، ماا اا باه سامت وکاا اا غرکیب می مختلف ک ب
کاارد و ساابا ی،الیت قااد کااه غوساام فااب شاارکت و مااای  گریتااه از پلت اارم هاااافت  هااایی اا 
شاونا، نشاا  دادفام و باراا اولاین بااا شااها اهمیات شا اییت ایان  وکاا    انجام می ک ب

 شا  بودفم   ها، قبز از غاوین استراغ ا پلت رم م اتز دا شرکت
کاه م هااا یاراوا  باا دوساتا ، پژوهشاگرا  و  احواز ب  دا نهافت، از ایان غجربرااد 

کااااا دا پلت رم کاااه غجرباااه  بااای،  ا  پاااز، اوبااار، ایربی بااای، پی هاااایی مانناااا اا هم اااااانی باااود 
کاه عالقمناا باه  یی بو  و گوگز اا داشتنا، جهات غوسا،ه اهنماودا عملای باراا ک اانی 

کاردفم  روشان اسات اناازا، ای اف  مقیا  و دیا  از پلت رم ه اتنا، اسات  طراحی، ااه اده 
کااه   هایی عمااومی کااه هاار پلت اارم بااا دفگاارا مت اااود اساات، ولاای مااا پرساا  اا پاسااد دادفاام 

 ها غوجه داشته باشنا  وکااهاا پلت رمی بافا دا مراحز مختلف غوس،ه خود به    ک ب
کوغااااه، پلت رم بااای، باااا سااارعتی  ا   هاااایی مانناااا اوبااار و ایربی دا فاااب باااازه زماااانی ب ااایاا 

هااا   می  اشااا کردنااا و غوجااه جام،ااه اا بااه خااود جلااب نمودنااا  دا برخاای مااوااد، پلت رم جنااو 
کااه شاارافم کااشااا  بااه هاام خااداده   یرفنااا  قااافمی و رفشااه موجااب خشاام نق  دااا شااانا 

اانی  هاا غاک ای هاا فاا شارکت هایی اا درباااه نمافنااگا  هتز بود  غا کنو   نا باا داساتا 
وااد گالفاه داانااب باا ایان وجاود،  ساا   زیرمنوا انه ایان ناو واا  غاازه افا که از اقابات شنیاه

کاه  هاا،    بود  و ان، ااف، پرشانهاداد نو وااناه و اهربخشای ایان پلت رم قااا جا ا  اسات 
کااارد  مشاااترفا  باااا پاااوی خاااود و باااا گوشی نمی هافشاااا  باااه ایااان  غاااوا  دا برابرشاااا  مقاومااات 

کااه خااود اا بااا عناااوفنی ماننااا اوباار  افااا اسااتااغا انااا  بااا ظهاادا نااو  ج هااا ااا داده پلت رم ها 
)که اف س و واا براا گ تره وسی،ی از رناف  و اناوا  مختلاف  2بی واا ا  فا ایربی 1اف س

                                                             
1 Uber of X 
2 Airbnb of Y 
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کااااا می فاااابی  روناااا( جافگاه م واااوالد از جملاااه هواپرماااا، غ، ااایالد، کشاااتی و     باااه 
اناااااازا و  ، ااهشااااود  بااااا ایاااان حااااای کننااااا، غقاشاااااا مشااااترفا  برشااااتر غ رفااااب می می

کتااا  1پاا یرکرد  پلت اارم غااا اساایا  بااه غااوده حیاااغی مقیا  کاااا سااختی اساات و دا ایاان   ،
کارده و نیا  ن ااد و اب ااهاایی  هاا من وربه س،ی کردفم برخی از این  ال  یرد اا م تنا 

 ها پرشنهاد دهیم  اا براا اسیاگی به   

 نشستن بر شانه بزرگان
هااا پااژوه   انااا غااا دربااااه پلت رم خااود اا دو براباار کرده هاااا دانشااگاهیا  بااه غااازگی غال 

کاه حادزه کننا؛ پلت رم  2اا جافاا دا اقتوااد ه اتنا و باه عناوا  بازااهااا  ناطریاه هایی 
، 3غوسم برناه یران وا ندباز اقتوااد، ف،نای جاین غیاروی 3۱۱2شونا و دا سای  شناخته می

کتااا  باااو  برن  اساامیت فایتنااا  مااا ق ،ااا روا شااانه ایاان بواگااا  نش ااته هااا و  افم و ایاان 
کاه دا  ناا  شماا پلت رم هاا مایرا  بی داستا  ها، دانشگاهیا ، دانشجدفا  و مشاترفانی 

کنیم  هایی غشا ر مای انا، مم ن نبود  از هم ااا همه    سای گ شته به ما ب یاا  موخته
تانا، مااا اا بااه کااه دفاگاهشااا  اا بااا مااا بااه اشااترا  گ اشااتنا، پااژوه  خااود اا برافمااا  یرساا

هاا مااا حضاادا داشااتنا فااا  هافشااا  دعااود کردنااا، دا برخاای سااخنرانی ساامینااها و کااگاه
 واک ( داخواست مشاواه کردنا  رریا از شرکت ما )ف،نی الن 
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