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 تمجیدازکتاب
 چسبندهاییکهدرذهنمیداستان

 اس ت یت ابک نی ا د،یدار شما هک وکاری کسب هر و هیدد می انجام شما آنچه هر از فارغ"
 ت  ا ک. یق  یحق و نن  دهک س  رمرم ارآم  د،ک اس  ت یت  ابک. دی  بخوان را آن دی  با ح  اا نیهم   هک  

 "کند می جذ  خود به را شما کایندرا  دیجد
 THIS IS MARKETING تایمز ، نویسنده کتاب پرفروش نیویورک1ست گودین

 

 و تر ج    ذا  را ه    ا داده. اس    ت وکار کس    ب در یض    رور مه    ارت ی      س    رایی داستان"
 یشخص  ه ر یب را را س رایی داستان خ ود تا ک در کایندرا . سازد می تر اثربخش را ارتباطات

 هایی داس  تان ت  ا دیباش   یع  ا  ای نویس  نده ش  ما س  تین ازم. اس  ت داده ق  رار دس  ترس در
 ."بچسبد ذهن در تا دییبگو یداستان چگونه دیبدان دیبا فقط شما. دینک نقل ا عاده فوق

 ، نویسنده کتاب پرفروش2چارلز داهیگ
 THE POWER OF HABIT  وSMARTER FASTER BETTER 

 

                                                             
1 SETH GODIN 
2 CHARLES DUHIGG 

 



 

 را ت ا ک نی ا ش ما ب رد، می س ر ب ه خود ینونک تیموقع در شما وکار کسب: است نیا داستان"
 م  ن هک   مون  ه همان خوانی  د، می نشس  تن ی    در را آن دی  بگذار ن  ارک را آن هک  نیا ب  دون خری  د، می

 ص  هنه. ش  ود می پررون    اریبس   ش  ما وکار کس  ب و کنی  د می زده ش  گ ت را خ  ود ذه  ن خوان  دم،
 ن   ر ی    و هس  تند یع  ا  س  رایی داستان در یم  ک تع  داد موین  د، می داس  تان یادی  ز اف  راد: یینه  ا
 ."است تابشک و ندرایاک داستان نیا و. دیده انجام را ارک چگونه این دهد نشان شما به تواند می

 2سرا داستان و ریمشاه تاالر سخنران و زهیجا برنده و پرفروش سندهینو ،1استراتن اتکاس
  
 اما. وکار کسب های کتا  مورد در خصوص به. پسندم لکمش اریبس خوانم می آنچه در من"
 نی ا. ش وم ج دا آن از نگذاش ت و ردک  قال  تا ک نیا به اول ص هات همان در را من ندرایاک

 د،یباش بخش ا هام خود میت و انیمشتر یبرا خواهید می امر. تییسسراانداست وهکباش قدرت
. دی    نک بازاری    ابی بهت    ر و ردهک     ان    داز طنین خ    ود وکار کس    ب در را آن م،یترس     اندازی چش    م
 ."است یضرور یخواندن تا ک ی  چسبند می ذهن در هک هایی داستان

 4تروکاسپار مؤسس ،3نکیشیف راند
 
 و ها خطاب   ه ها، خالص   ه در معم   واا  ام   روزه هک    اس   ت هن   ر از ای مون   ه س   رایی داستان"

 هک  کن د می دایپ تیاهم یزمان موضوع نیا متأس انه. افتد می قلم از روز با  های رونوشت
. اس ت ب وده ها انس ان انیم ارتباط یبرقرار یبرا یروش زبان، پیدایش زمان از سرایی داستان

 یب را را ای مباحث ه ییب ایز ب ه 5ه ال ندرایاک ،چسبند می ذهن در هک هایی داستان تا ک در
 مذاش ته نق ل ب ه اس ت، آن داس تان ساختن هک خود روش نیبهتر با سرایی داستان تیاهم
 ."ندک کدر را آن تا دارد ازین ین لوئنسریا و وکار کسب صاحب هر هک یهتینص. است

 THE 5 SECOND RULEالمللی  ، نویسنده کتاب پرفروش بین6مل روبینز
                                                             
1 SCOTT STRATTEN 
2 HALL OF FAME SPEAKER/STORYTELLER 
3 RAND FISHKIN 
4 SPARKTORO 
5 Kindra Hall 
6 MEL ROBBINS 



 ذهن در هک هایی داستان تا ک. قدرتمند و انگیز دل شده، سازی شخصی موقع، هب"
 اریبس. است ازم کامالا  ها، داستان قدرت واسطه به شما وکار کسب رشد یبرا چسبند می
 !"شود می شنهادیپ

 TALK TRIGGERSنویسنده کتاب و  Convince & Convert، مؤسس 1جی بایر
 
 آن بر مواه و یریاعتمادپذ موهر   ،یشخص یها داستان ردنک نقل من، وکار کسب در"
 یس ر ها داستان. برسد جهینت به هک کنم می  مک یسک چه به و کنم می چه من هک است
 ارتباط یبرا را یراه و میشو شناخته آن واسطه به توانیم می ممیت و من هک سازند می را

 ."سازد می فراهم انمانیمشتر با یشخص
 هیتغذ و تنسیف متخصص ن،یارآفرک ،2االبرسک آتمن

 
 
 
 
 
 

                                                             
1 JAY BAER 
2 AUTUMN CALABRESE 

 



 

 

 

 



 

:مقدمه
اسلوونی،ِجی.اف.کیو
 داستانیکههمسرمنرابهاسارتگرفت

 و بوقلم ون هک  یح ا  در مردم دورتر، لیما هزار شش. بود شکرمزاری مراسم ه ته آخر
 کرااش ت ب ه ه م ب ا بودن د ش کرمزار ب ه خ اطرش هک  را آنچ ه خورند، می زمینی سیبپوره 
 یرو رس ید، می م وش ب ه ن هیزم پس   در فوتبال یباز یصدا هک یحا  در و مذاشتند می
 . رفتند می هوش از مبل
 . بودم ینواسلو در من چون...  دادم نمی انجام را ارهاک نیا از کدام هیچ من
 نمک  تص ور روز ی   هک  نب ود یزیچ" هستم ینواسلو در من" باشم، صادق خواهم می

 التیتعط  در هک  یح ا  در را ینواس لو فوتب ال نیکب از هک  هظه آن جز به ،بیاورم زبان بر
 ام ا. ردک  خ واهم ازدواج او ب ا هک  ش دم متقاع د روز ی   در و ردمک  مالقات بودم ویکزکم

 و ،(کن د نمی یباز فوتبال هک یسک) لیکما همسرم،. میبود آنجا ما. بودم آنجا من هنوز
 تخ   تیپا ،1ان   ایوبلی  ش   ده ف   رش س   ن  و مرط   و  ب   ا،یز اب   انیخ در زده حی   رت م   ن

 ک  امالا  م  ن ام  ا. می  داد دس  ت از را ش  کرمزاری جش  ن نیبن  ابرا و. زدم م  ی ق  دم یاس  لوون
 ...میبود مذاشته پا آن در هک ای افسانه شهر به خاطر تنها نه. بودم قدردان
 .بودم دهیشن  هظه آن در هک ام زندمی داستان نیبهتر به خاطر هکبل

                                                             
1 Ljubljana 



 

. هس  تند م  ن یزن  دم ها داس  تان. میبگ  و ش  ما ب  ه را یزی  چ دی  با ب  روم، ل  وترج هک  نیا از قب  ل
 را ام زن دمی داس تان نیاو   م ن. بینم م ی را ای دن هک  هس تند یروش  و من پول من، شغل ها آن
 ،ان  د کرده دنب  ال را م  ن ها داس  تان بع  د، ب  ه روز آن از و. داش  تم س  ال ازدهی   هک   م   تم یزم  ان
 داس  تان ی،اس  ترات ی     ب  ا چگون  ه هک  نیا م  ورد در ص  هبت اب   را روزم م  ن ح  اا و دن  دیطلب
 .  ندیبگو را خودشان داستان تا دهم می آموزش هیبق به و مذرانم می ،مییبگو
 ص  ورت به مته  ده ااتی  ا از م  ن. بودن  د یاس  لوون در حض  ورم لی  د  ها داس  تان ،واق  ع در
 ریم  د برن  د، ریم  د ،بازاری  ابی ریم  د ن   ر ه  زاران ح  دود حض  ور در ت  ا ب  ودم ش  ده دع  وت خ  اص
 در س رایی داستان ق درت خص وص در یشرق یاروپا سراسر از یغاتیتبل خا قان ایده و رسانه
 .  نمک صهبت وکار کسب
 متخص  - م ن هک  یزم ان د،ی نک کدر را س هیدس ح داقل، ای  م اجرا طن ز توانید می قطعاا 
 .  بودم دوران تمام در هوتاک داستان نیبهتر حضور شاهد -داستان
 هک  نیا وج  ود ب  ا. افت  اد ات   اق ن  وامبر یانی  پا ه ت  ه آخ  ر ب  ه یمنته   غ  رو  در ام  اجر نی  ا

 ه  ا آن هک   چ  را ب  ود س  رزنده و ش  اد ش  هر میرن  د، نمی جش  ن را ش  کرمزاریروز  ها اس  لوونیایی
 در لیک  ما و م  ن. مرفتن  د می جش  ن س  ال ه  ر یچراغ  ان درخت  ان ب  ا را التیتعط   فص  ل ش  روع

 در هک  هایی بلوط ش اه نیهمچن  و خ ود یمهل  یه ا یندینوش از هک ییایاسلوون هزاران انیم
 ش  تریب دنینوش  از  و ش  دند می برش  ته یاب  انیخ های فروش دس  ت ش  ده مداخت  ه آت  ش نیب  

 و ب  ود،  خن   و مرط  و  ه  وا ب  ود، ی   تار ش  ب آس  مان. داش  تیم برمی ق  دم برن  د، می    ذت
 ش ده معل   اختمانس  هر نیب در هک سمسیرک ینتیز های چراغ مرم و  میمال نور با ها خیابان
 ب  ه ه  ای ویترین و ب  ود، ان  داز طنین ش  هر زک  مر از س  رود فیض  ع یص  دا. درخش  یدند می ،ب  ود

 داخ ل ب ه ت ا کردن د می دعوتمان زدند، می صدا را ما درخشیدند، می ها فروشگاه شده صف
 .  مینک دیبازد و میبرو فروشگاه
 زدن د، می ص دا را م ن فروش گاه های ویترین قتیحق در. ستین درست کامالا  نیا ب،خ  
 او. کن  د نمی دی  خر لیک  ما چ  ون کنن  د نمی ص  دا را لیک  ما فروش  گاه ه  ای ویترین. م  ا ن  ه
 دی  خر اص  الا بهت  ر اس  ت بگ  ویم  ای   ی   یتخ  دی  خر ن،ی  آنال دی  خر ،یم  رد نیت  ریو وق  ت هیچ



 بخ رد، ی آن ران و ،هک نیا از قب ل او یرش لواریز بن د شک . خرد نمی یچیه تقریباا  او. کند نمی
 .ندارند هم پول فکی یحت او قتیحق در. شود می یشمتال

 دمانیخر هاتیترج در ما یاساس ت اوت رفت، می شیپ اروپا در ما س ر هک همچنان
 :تبدیل شده بود ررکم ا مهکم ی  به

 .میبنداز نگاه میبر. یمهل یطراح ی بوت ی ! اوه: من
 [دهد می ادامه ودخ تکحر به. دهینشن مرا یصدا هک کند می تظاهر یطور]: لیکما

 .میبنداز نگاه میبر. یمهل یباف چهیقا  مغازه ی ! اوه: من
 [دهد می ادامه تکحر به. شنود نمی مرا یصدا]: لیکما

 .میبنداز نگاه میبر. شده ساخته پنبه چو  از مغازه آن در زیچ همه! اوه: من
 [دهد می ادامه رفتن راه به کند، نمی ارک هکنیا با درآورده، را خود همراه تل ن]: لیکما

 !تازه نان! اوه: من
 [دهد می ادامه رفتن راه به کشد، می شده پخته نان یهوا از  یعم ن س ی ]: لیکما
 فقط ما دو، و. دارم عادت آن به ،ی . کرد نمی خاطر آزرده لید  دو به را من مسئله نیا
 در هم نرم نان از ای تکه یحت. میبود آورده ای ه ته ی  س ر نیا یبرا یدست چمدان دو

 .نینداختم راه به یچندان یدعوا ،نیبنابرا شد، نمی جا ما چمدان
 ... دمید را هایی ک ش...  شب آناینکه در  تا 

 . داشتند حضور کننده خیره  شک یج ت وه،کباش روشن نیتریو ی  در غرور با آنجا،
 مونه این هک ؛بود یدنیوشن به خاطر دیشا و. پرتال و یحت و. درخشان و بودند ای نقره ها آن
 مقاومت نیا از شیب توانستم نمی  هظه، آن در اما ،(مرسنگی نیهمچن و) کردم، می تصور
 به را چارهیب لیکما من است، دادن رخ حال در یات اق چه بداند او هکنیا از قبل. نمک

 .شاندمک انایوبلی  ابانیخ از ای موشه در  وکس و اعیانی ی بوت ی  سمت
 مرفته یمچ ساعت از داشت، وجود مختلف مهصوات از ای مزیده مغازه، داخل در
 تا ردمک رها را لیکما و رفتم  شک سمت به میمستق من.  باس تا یهنر آثار از جواهرات، تا
 . دهد ادامه خود ارک به عطرها نارک در



 

. نن   دهکورک. ب   ود زنن   ده اریبس    ه   ا ک ش یب   اا قس   مت م   ن، ناپذیر وص   ف یدی   نوم در
 تال   و نیاو    ب  ا یزدن   ه  م ب  ه چش  م در هک   مرف  ت ف  را را موج  ود سراس  ر یق  یعم من  اه ساحس  ا
 هک   ییج  ا در درس  ت مغ  ازه، یجل  و س  مت ب  ه  س  رعت ب  ه. ردمک   ره  ا را لیک  ما ه  ا، ک ش
. برمش تم ن د،ک پنه ان عط ر ه ای بطری از یچرخ ان ب رج پش ت را خود تا کرد می یسع لیکما
 راه ب  ه مغ  ازه از رونی  ب  ام  ن ه  ای فرش س  ن  تس  م ب  ه ت  ا رمی  بگ را او خواس  تم هک   نیهم  
 در ییایاس  لوون س  ا ه س  تیبح  دوداا   بلن  دپرواز اریبس   آس  مان فروش  نده از نامه  ان م،ی ت  یب

 س تادهیا لیک ما هک  ییج ا از ینچ یا چن د فاص له ب ه درس ت عطره ا، انترک پشت ما، یجلو
 .زد می صدا را او و شد ظاهر ، بود
 "مشتید؟ می عطری دنبال به آقا، خوام یم عذر"
 .است وخیال خوا  در چارهیب کپسر نیا! نه اوه ردم،ک رکف خودم شیپ

 مشتن عطر البدن به هکنیا به خاطر تنها نه. مشت نمی عطری دنبال به لیکما قطعاا 
 اپوشانی را هیقض این  هظه آن تا هک) بخرد، یعطر خواهد می ندک تظاهر تا شد می باعث
 عطر دنبال به هک نبود یآدم او! هرمز. زد نمی عطر اصالا  او هکآن ربه خاط هکبل( میبود کرده
 . شود پنهان تا داشت ازین ای موشه ی  به هک چرا بود ستادهیا عطرها انترک نارک در او. باشد
 ییباا ق سه از راه راه دیس  و ای سرمه ای جعبه تمام، چه هر ظرافت به مرد آن عوض در

 .برداشت
 جعب ه دور( بودن د بلن د یعیرطبیغ طرز به دمیفهم من هک طور آن) نشانگشتا هک یحا  در
 ب  رخال  ت  ا میب  ود س  تادهیا م  ا" ماس  ت مهص  ول ت  رین پرفروش نی  ا: "م   ت ب  ود، مرفت  ه را

 .  میبشو زده یاسپر خود خواسته
 ش  هیش یرو را عط  ر نش  ده ب  از جعب  ه او ع  وض، در. ردک  ن ب  از را جعب  ه یحت   فروش  نده ام  ا

 .ردک صهبت به شروع کند، می ارک چه دارد داند می هک یمرد  بخند با و، داد قرار شخوانیپ
 
 
 



 ِایتاندباب
یت اند با  برند نیا"  [.1] است 1ا 
 در احتیس     ح    ال در ،ییایک    آمر یدانش    جو پ  یخوش    ت ج    وان   م    رد ،1391 س    ال در
 یس ک ه ر. ب ود خ اص اریبس  او م ورد در یزی چ ،یس ا گ ستیب سن در. بود فرانسه 2یرایویر
 ."ندک حس را رفتن باا حال در ای ستاره از عطری توانست می دید می را او هک

 م وش م ا بل ه. ری خ ای دهیم می موش ما ایآ هک ندیبب تا ردک درن  ای  هظه جوان فروشنده
 .  دادیم می
 زاده نجی  ب ،یفرانس  و م  رد ب  ا ،کش  هر یح  وا  در و ب  ود رفت  ه رونی  ب ج  وان م  رد نی  ا یروز"
 .کند می برخورد بود، 9وئتکفرو آ برت نامش هک عطر خبره و یسیپار
 هک  ب ود نی ا دانس ت می هک  یزیچ تمام دانست، نمی را نیا ییایکآمر جوان مرد هک ا بته 
 عط ر م اه هیچ هک  را وئ تکفرو ،ییایک آمر م رد ،یمرم  ب ه. داد م ی ای ا عاده خارق یبو مرد آن
 ."بدهد او به را اش خواستنی لنکاد از کیوچک نمونه تا ردک قانع فروخت، نمی را خود
 .زد می به هم کیپل دیبا اان تا او انداختم، ینگاه لیکما به من
 هی  بق بازمش  ت، ایک  آمر ب  ه ج  وان م  رد هک   یزم  ان د،ی  نک تص  ور توانی  د می هک   طور هم  ان"
 م رد. ب ود قطع اا  اان نب ود، یخواس تن ق بالا  او ام ر و ش دند، م دهوش عط ر آن ب ا زی ن انشیاطراف
 تمن ا او از و نوش ت وئ تکفرو ب ه ای نام ه او نیبن ابرا دارد، یم وهبت ح اا هک  دانس ت می جوان
 ."ب رستد با  یبرا هم نمونه ی  و عطر آن از گرید نمونه هشت تا ردک

 را آن ادام ه در فروش نده هک  پرس ید می س اا ی اش چهره اما نگ ت، یزیچ لیکما هکنیا با
 .  داد پاسخ
عن وان  ب ا ش ما احتم ااا  ب،خ   ج وان، م رد و. ب ود ج وان م رد ب رادر واقع در با  دانید، می"
 ."یج   تر، ساده صورت به ای شناسید، می را آن 4جان

                                                             
1 Eight & Bob 
2 Riviera 
3 Albert Fouquet 
4 John 



 

 دزد یل یو م ن  هک  ییمو ل،یکما و شد، مهو اش جمله اتمام از قبل فروشنده مرد یصدا
ی.ا : "ردک زمزمه باشد، افتهی را 1چشم  ت ییایدر  "ک 

 "  بله: "م ت و داد انکت سر فروشنده
 ب  رادرش یب  را نمون  ه و ،2ین  دک .ا  ج  ان ج  ز نب  ود یس  ک کننده درخواس  ت ج  وان م  رد"

 ."بود 9رابرت
 فق ط ام ا( باش م ب وده اول از اصالا  امر) نبودم ا مهکم نیا عضوی از گرید من  هظه نیا در
ی ت ان د  داس تان آخ ر ب دانم خواس تم می هک یحا  در. بودم تماشامر ی   تم ام چگون ه ب ا ا 
 .  خورد می رقم من چشمان مقابل در هک بودم یداستان مشتاق شتریب شود، می
 !"است؟ یندک. ا  جان نلکاد نیا: "دیپرس یشگ ت با لیکما

 "  بله واقع، در: "داد ادامه فروشنده
"،  فرانس  ه و مته  ده ااتی  ا نیب   هم  واره ا ملل  ی بین رواب  ط دانی  د، می هک   طور هم  ان قطع  اا
 انتق  ال و حم  ل هک   دانم م  ی س  تم،ین خیت  ار متخص    هک  نیا وج  ود ب  ا م  ن و نب  ود، آس  ان
 ه ای ونقل حمل ح اظ ت یبرا ن،یبنابرا. بود شدن سخت حال در اریبس لنکاد های بطری
 "... در بود شده یمخ  ها بطری نیآخر ها، نازی دست از یینها

 ن دهما ب از م هین ینگ  یبگ  ده انش هک  لیک ما ب ه ینگ اه و ردک  درن  ای  هظه فروشنده
 ."ها کتا  در" داد ادامه و انداخت بود

 در جعب  ه. ردک   ب  ازرا  ب  ود، برداش  ته ق س  ه از ق  بالا  هک   ای جعب  ه فروش  نده اش  اره، نی  ا از پ  س
 یقا ب تمام چه هر ییبایز به هک یص هات انیم در آنجا، و ردک باز را تا ک او. بود تا ک ی  واقع
 . بود ردهک انه عطر، ستالیرک یبایز یبطر رد،یبگ بر در را شیمهتوا تا بود شده دهیتراش
 :بودم دهینشن او از عمرم تمام در هک م ت را ای کلمه سه لیکما  هظه آن در
 "خرم می را آن"

                                                             
1 One-Eyed Willy 
2 John F. Kennedy 
3 Robert 



 دهدچگونهیکداستانهمهچیزراتغییرمی
 ف  رد ب  ا و ب  ود ش  ده مرفت  ه مروم  ان م  ن همس  ر: ب  ود روش  ن م  ن یب  را زی  چ ی     هظ  ه نی  ا در
 یلن  کاد! خ رد می ل نکاد هک  ای بیگان ه م رد. ب ود ش ده نیگزیج ا نب ود او هم ا هیچ هک  یگ رید
 .  است ردهکن بو را آن یحت او م،یبگو تر واضح ه،ک

،  فروش  گاه آن در لیک  ما یب  را عجی  ب و غریب  ی زی  چ چیه  . دانم م  ی بهت  ر م  ن حقیقت  اا
 هک  ب ود یت  اقا ترین انس انی ،فروش نده ت الش ب ه او پاس خ واق ع، در.  ت ادین ات اق ییایاسلوون
 .  بخورد رقم است نکمم

 خ ود از تر ج ذا  ن د،کن خ رج بشیج از یپو  خواهد می هک یمرد خواسته از تر قوی چون
 یگ ذاریجا درس تی به هک  یداس تان. اس ت داس تان ارک ان رقابلیغ قدرت ،یندک .ا  جان
 ب  ه ،ت  وجهش و  ی  عال از فرات  ر یانک  م ب  ه را یم  رد توان  د می ش  ده، منتق  ل نق  ب  ی و ش  ده
 ای   و" ب  ردارم چش  مازش  ت  وانم نمی" مانن  د یعب  ارات. ن  دک منتق  ل تس  خیرکننده ک  امالا  یانک  م
وض  عیت  مانن  د ،یداس  تان  هظ  ات نی  ا در" ردمک   فرام  وش را خ  روجم راه م  ن ،ی عنت   اوه،"

 نت رلک از کنیم م ی ح س هک  ای مون ه به آورد م ی در خ ود اسارت به را ما غرو ، آن در همسرم
   .است خارج ما

 ب ه هک  یزمان د،ید میخواه هک مونه همان. کنیم می احساس مونه این هک دارد وجود یعلت
 هک  یزم ان از. میری بگ را خودم ان یجل و ت وانیم نمی واقع اا  رس یم، می ا ع اده فوق داس تان ی 

یت داستان م تن به شروع ی بوت آن در فروشنده  ریی تغ. داد رخ م ا در یریی تغ رد،ک با  اند ا 
 .هایمان خواسته در رییتغ ان،مکدر در
 عط ر، شیش ه ی   دی خر از فرات ر. م ردیم می آن دنب ال ب ه م ا از یلیخ هک است یرییتغ نیا
ف   رد  ب  ه را یمش  تر. دارد وکار کس  ب ب  ر یژرف   اث   ر کن  د می ج  ادیا داس  تان ی    هک   یرات  ییتغ

 رانیدم  و کن د می لیتب د شیش ک به را ارمندانک. دهد می رییتغ جدیدی یا به کیش دیگری
 از مهمت  ر دیش  ا و ده  د می ریی  تغ را بازاری  ابی اث  ر و ماهی  ت. وکار کس  ب رهب  ران ب  ه را ی  یاجرا
 .  دهد رییتغ خودمان به نسبت را دماهمانید تواند می داستان همه،



 

 ریی تغ نی ا سرایی داستان قدرت واسطه به توان می چگونه و دهد می رخ رییتغ چگونه این
 .شماست یرو شیپ تا ک یصلا موضوع مرفت، نترلک تهت را

ی  ت ان  د ل  نکاد شیش  ه تنه  ا ر،یتق  د ب  ر دس  ت  شیش  ه هم  ان ش  ب، آن در فروش  گاه آن ب  ا  ا 
 داس تان، نق ل جانیه در. میبخر را آن توانستیم نمی یحت ما. میدید ق سه در ما هک بود ای نمونه

 هم راه ب ه در م ا ییتوان ا ع دم ام ا. ندک  چ انبار در را عطر آن یموجود هک ردک فراموش فروشنده
 . ردک تیتقو را آن واقع، در نداد، اهشک را لیکما اقیاشت و شوق هرمز خانه به شیشه آوردن

 دنب ال ب ه م ن و ک ردیم می کتر را ی بوت هک همچنان. شد شارژ باره ی  به من باثبات همسر
 ش ده، ت هخیبرانگ ییاروپا ی  حرارت و شور با لیکما مشتم، می یدنینوش یبرا گرید ای موشه

 و ش ده زده حی رت مهص ول بندی بس ته از او. داد م ی انک ت را هایش دس ت و کرد می صهبت
 دیش  ا ه  ا نازی از ا ی  مک عط  ری هک   ک  رد می تص  ور او. ب  ود ش  ده همس  و داس  تان ب  ا ،نیبن  ابرا
 یمهت  و رازآ   ود ه  ای کتا  ده،یرس   دیس    اخک   ب  ه و ردهک   عب  ور ه  ا نازی از ان  هیمخ  ص  ورت به

 . است نشسته متهده ااتیا  جمهور رئیس زیم بر یروز ،عطر شده یمخ  های شیشه
 نی  ا. مین  ک امته  ان ایک  آمر ش  مال از را و ف  روش ای  ن عط  ر عی  توز دی  با م  ا: "م   ت می او

 ."بدانند آن درباره دیبا همه زند،یانگ شگ ت مهصوات
ک  ه هک  نیا م  ورد در ه  م ب  ار ی  م  ا: دیباش   داش  ته ذه  ن در  داش  ت ای رایه  ه ط  ور چ  ه عط  ر 

 میب ود مرفت ه را مانیتص م م،یبرمشت هتلمان به هک یزمان. نبود مهم نیا. .. میردکن صهبت
 س مت خان ه ب ه پرواز به مجبور هکنیا از قبل  مهمو ه دیشا تا میبزن سر مغازه به زین بعد روز هک

 .باشد دهیرس بشویم،
 آن در. نداش ت حض ور آنج ا قب ل ش ب فروش نده م،یرفت  مغازه به بعد روز صبح هک یزمان
یت عطر همچنان هک داد حیتوض ما به سال میان یخانم  هظه،  .  ندارند را با  اند ا 
 "د؟ییبگو ما به عطر نیا درباره را زیچ همه است نکمم: "بودم اوکنجک من
 "نمیبب دیبگذار: "ردک یرکت  او



. اوه. دارد وج  ود مت   اوت ه  هیرا 5 مهص  ول نی  ا دی  تو  خ  ط در: "ک  رد می تق  ال خ  ود ب  ا او
. آی د می پرطرف دار اریبس نظر به. کنند می است اده فرانسه...  ام.. . در یخاص اهانیم از ها آن

 .  بود نیهم اش همه و آورد مک جمله او سپس." باستیز اریبس آن بندی بسته
 ب ا ای مغ ازه وارد یات  اق صورت به قبل روز هک ییمو. بود نندهک هکشو تجربه دو نیب ت اوت
 لیتب د 1ازدهی -ه  ت فروش گاه ب ه آنج ا ش ب ی   یط در و میبود شده افسونگر یا فروشنده
 .  بود شده
 ه  ای تراژدی ش  اهد معم  ول طور ب  ه ش  غلم در م  ن. نب  ود رمعم  ولیغ ام  ا. ب  ود نن  دهک هکش  و
 طری    از ج  ذا  یداس  تان  از اس  ت اده ب  ا ت  ا کنن  د می تق  ال ف  روش میت  . هس  تم امی  پ انتق  ال
 دس  ت از را نش  ان هک   فروش  ی های نماین  ده. نن  دک برق  رار ارتب  اط دهن  د، می ارائ  ه هک   حل  ی راه

 فرهن    هک   هایی ش  رکت .هس  تند ب  ا قوه انیمش  تر ب  ا م  اثر تعام  ل یبرق  رار دنب  ال ب  ه دادن  د،
 را یداس  تان توانن  د نمی ه  ا آن رهب  ران هک   چ  را ش  ود می یپ مردم   دچ  ار ی،ابی  امک یبج  ا ه  ا آن

 .  دهند می انجام ،نندک می هک را یارک چرا ندک انیب هک بسازند
 در. س تین ازم لکمش  نی ا ح ل یب را یافس ونگر مق دار چیه  هک  اس ت نی ا خو  خبر
 را نی ا ق درت س رایی داستان چگون ه هک  ردک  میخواه بررسی ما د،یدار رو ش  یپ هک یص هات
 ش   ما چگون   ه و ده   د ریی   تغ وکار کس   ب در را یس   ک ه   ر رفت   ار و احساس   ات ر،ک   ت  هک    دارد
 .دینک است اده قدرت نیا از تانخود توانید می
 یحت  ام ا کنم، م ی ش نهادیپ ش ما ب ه اریبس  التیتعط  در انا رایوبلی  به س ر هکنیا وجود با
 .ستین ازم موضوع نیا دنیفهم یبرا هم یاسلوون به س ر

                                                             
1 7-Eleven: فروش ند و از  یم  رهی و غ یمجل ه، مهص وات بهداش ت ،یدنیکه غذا، نوش  یکوچک یها سوپرمارکت

 ر انگستان.هم در شهر  ندن د یهست و تعداد  یرا کایها در آمر فروشگاه نیصبح زود تا اواخر شب باز هستند. ا
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 99 (کنند ی)و نم کنندیها را پر مکه آن ییهاوکار و پلدر کسب ییها فصل اول: شکاف

 99 وکار شماشکا  در کسب

 94 فیضع یهاه بد، پلیمواد او 

 98 پل-حل شکا راه

 45 شوندیکه ماندمار م ییهاو ساختن پل ییسراداستان

 45 و توجه ییسراداستان

 42 ریو تأث ییسراداستان

 49 و تهول ییسراداستان

کسترا و  44 پل ییداستان نها آدامس ا

 05 از چرا به چگونه

 09 مغز کی یروزگار یفصل دوم: روز

 04 مرداندیستن در ارت اع چهل هزار پا: چگونه داستان مغز را میمر

 06 اما اول از همه، توجه

 07 یه ه  داستانیریموسسه خ

 69 ر بادوامییتغ

 69 ینه هر داستان

 60 کندیم یتان را عالداس کی یزیفصل سوم: چه چ

 67 ست؟ین رفقا چیون دار بیلیم ۴



 

 61 فرستندیدرود م ییسراهمه به داستان

 79 امپراتور داستان  باس ندارد

م ته م  یکه واقعاا  یزمان  78 شودیداستان 

 78 کلمه ۱۰۰پارکر در  یوارب

 71 ستین یخونگ یهاموضوع درباره س 

 85 مییبگو یداستان واقع  یتا از است ین یزیچه چ

 89 یعا  یداستان یچهار ما  ه برا

 82 ییقابل شناسا یهاتیشخص

 89 و قابل اعتماد لیاص جاناتیه

 89 تیمعنادار و حائز اهم یا هظه

 80 خاص اتییجز

 88 آزمودن داستان

 15 استلر ییسرا چارچو  داستان

 19 یعاد

 12 ان جار

 19 دیجد یعاد

 19 همچنان در سرآغاز

کسب ییها؛ افسانهیقسمت دوم: چهار داستان ضرور  10 دیبگو دیبا یوکارکه هر 

 17 فصل چهارم: داستان ارزش

 952 داستان ارزش

 952 وسوسه اطالعات



 

 954 ستمیمغز، دو س  ی

 958 هاست ..."حر  نیاز ا شتریب یلی"خ

کن کار   999 کند جادیو تهول ا رییش تغکه داستان ارز میچه 

کن، مشکل چ  996 ست؟یمهصول را فراموش 

 997 داستان ارزش آنبونس

 991 را دوست دارم میاما من آمارها

 925 ییسراچارچو  داستان یاجزا  یت ک

 929 هاما  ه  یداستان ارزش: ت ک

 922 ییقابل شناسا یهاتیشخص

 924 و قابل اعتماد لیاص جاناتیه

 920 تیمعنادار و حائز اهم یا هظه

 926 خاص اتییجز

 927 داستان ارزش یارزش واقع

 999 فصل پنجم: داستان مؤسس

 999 دارد یداستان یوکار هر کسب

 994 مذار هیشکا  سرما یپل زدن رو یداستان ماسس برا

 996 ی_استارتاپی#زندم

 998 دیخودتان را ب روش

پذ از مشکوک به  945 داستان ساده  یفقط در  ریباور

 942 یپل زدن بر شکا  مشتر یداستان ماسس برا

 949 م؟یکن جادیت اوت ا میتوانیم یوقت میچرا همرن  جماعت شو



 

 940 هیمت اوت، درست مثل بق

مرفته شدند: داستان پ کسانیهمه   946 است روزیدر نظر 

 909 تعدادپل زدن بر شکا  اس یداستان ماسس برا

 909 میکجا به دنبال داستان ماسس مورد نظر خودمان بگرد

 909 دیبه عقب برمرد

که "با یا هظه  900 دیاوریوجود داشته باشد" به خاطر ب یراه بهتر  ی دیرا 

 900 دیبه دنبال خون، عرق و اش  بگرد

 907 ها(از آن یدور یچهار تله و دام  داستان ماسس )و چگونگ

 908 میری: داستان ماسس و داستان ارزش را با هم اشتباه بگ۱له شماره ت

که از م تنش خسته شده دییموی: داستان ماسس خود را نم۲تله شماره   908 دیاچرا 

 965داستان ماسس  دیتوانینم دیستیکه شما ماسس ن یزمان دیکنی: فکر م۳تله شماره 

کند ل،یمیسس بکه ما دی: بگذار۴تله شماره   969 داستان ماسس را خاموش 

 969 ییسراداستان یاجزا  یداستان ماسس: ت ک

 969 ییقابل شناسا یهاتیشخص

 960 و قابل اعتماد لیاص جاناتیه

 967 تیمعنادار و حائز اهم یا هظه

 967 خاص اتییجز

 968 بدون شانس دوم

 979 فصل ششم: داستان هدف

 976 داستان هد 

 976 هد  فراتر از من عت



 

 978 هد  از )داستان( هد 

 978 اقدام مبتکرانه ایهد    ی رامونیپ ییهمسو

 985 موضوع حساس  ی رامونیپ ییهمسو

 989 دیآنچه شما واقعاا به دنبال آن هست رامونیپ ییهمسو

 980 داستان هد  موف   ی دیکل

 988 کلمه اخطار  ی

 981 د َه  داستان ه

 914 ییسراداستان یاجزا  یداستان هد : ت ک

 914 ییقابل شناسا یهاتیشخص

 910 و قابل اعتماد لیاص جاناتیه

 917 تیمعنادار و حائز اهم یا هظه

 918 خاص اتییجز

 911 سازمان یمرز فرهنگ نیداستان هد  و آخر

 252 یو در سالمت یماریدر ب

 259 یترفصل هفتم: داستان مش

 250 یداستان مشتر

 257 در مقابل داستان ارزش ی: داستان مشترانیسراداستان رییتغ

کامالا از ب یبو  251 بردیم نیبد را 

 251 مادربزرگ فعال

 295 معتبرتر هستند ،یمشتر یهاچرا داستان

 299 منبع مهم است



 

 290 مهم است اتییجز

 296 میکن یآوررا جمع ین: چگونه داستان مشترشدیبوم

 296 دیبپرس دیقانون اول: شما با

کن  یقانون دوم: دق  298 دیکنیم افتیصورت پاسخ را در نیدر ا د،یساال 

 291 نکند فیآن را تعر یدر بازار وجود داشته باشد اما کس یداستان مشتر  یمکن است م

 229 اجزا  ی: ت کیداستان مشتر

 229 ییساقابل شنا یهاتیشخص

 222 و قابل اعتماد لیاص جاناتیه

 229 تیمعنادار و حائز اهم یا هظه

 229 خاص اتییجز

 224 یمشتر یهادر رابطه با داستان قتیحق نیآخر

 220 دیکن جادیخودتان را ا یاساس یهاداستان

کن گفتن داستان خود افتن،ی؛ دیقسمت سوم: داستان خود را خلق   227 ساختن و 

 221 داستان خود افتنیفصل هشتم: 

 294 ها در دو مرحلهداستان افتنی

 290 داستان یآورداستان، فاز اول: جمع افتنی

 297 هاداستان ا،یها، اشمردم، مکان

 291 شتریب یهابازکردن ق ل داستان

 249 آن دروغ بزرگ

 249 ها در  هظهداستان افتنی

 209 دیمردیکه به دنبال آن م دیکنیم دایرا پ یزیشما چ یهنگام



 

 
 

 200 داستان خود ساختنفصل نهم: 

کار ب ییسراداستان یچارچو  و اجزا  206 دیندازیرا به 

کن  207 دیان جار: از اواسط شروع 

 208 نی: بازمشت به نقطه آغازیعاد

 265 میمال یقرانی: قادیجد یعاد

 269 یبازده، بدون حقهیچیبدون متن پ

 269 یداستان در هر زمان و هر زمان

 260 یاهیثان ۱۰داستان 

 268  یرا یهااجتنا  از تله

 268 از اهدا  شما ساخته نشود تیحما یطور خاص براداستان به

 275 دیکوچ  را برش ده یزهایچ

 272 آخر یبرا هانیبهتر

 277 دییفصل دهم: داستان خود را بگو

 285 دییداستان بگو تانیهاو ارائه هایدر سخنران

کن  یبا   289 دیداستان شروع 

کلمه ارزش ندارد ریتصو  یکه  یزمان 289 به اندازه هزار 

 280 کندیرا خرا  م هانیاز حد، بهتر شیب نیتمر

 287 دیبرو شیتا پ دییداستان بگو

 281 درست هستند دیکنیکه احساس م دییبگو ییهاداستان

کنار برو  219 دیاز سر راه خود 



 

 

 

 219 تازه شروع ماجراست شهی: خوشبختانه همیریگجهینت

 217 یروزمار یروز

 959 منابع و مآخذ

کا  957 هال ندرایدرباره 


