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 گیرید؟میدر این کتاب چه چیزهایی یاد 

 ان مؤسسهای هر یک از دهی آوردهوزن -
 روش عادالنه تقسیم سهام  -
 ابزار تقسیم سهام -
 قراردادهای مرتبط با ثبت توافقات پیرامون سهام بر اساس قوانین ایران -
 سرمایه بر اساس قوانین ایران قرارداد جذب -
 قرارداد عدم افشا و صیانت از ایده شما بر اساس قوانین ایران -

کند تا هر فرد بر شود، کمک میچارچوبی که در این کتاب آموزش داده می
وکار در اختیار تیم )شرکت( قرار گیری کسبهایی که برای شکلاساس آورده

دهند ریافت نماید. تحقیقات نشان میدهد، بصورت عادالنه سهم خودش را دمی
ها و که تقسیم سهام داینامیک، بهترین شیوه برای پیشگیری از چالش

 شوند.های رشد یافته با آن مواجه میاستارتاپهایی است که درگیری

خواهند در مسیر کارآفرینی قدم بگذارند و این کتاب برای همه افرادی که می
 شود.را آغاز کنند، به شدت توصیه می وکار خودشانیا کسب استارتاپ

نظرات برخی از خوانندگان کتاب که به صورت مستقیم از سایت آمازون بدون 
 :استشدهتغییر آورده 

 سال پیش داشتم! 14: ای کاش این کتاب را رایان
خواهند وارد حوزه : خواندن این کتاب باید برای همه افرادی که میالکس

 شوند، اجباری شود. استارتاپ
 ها باید از این کتاب استفاده کنند!استارتاپ: همه مارک

 تر )نسبت به کتاب قبلی مایک مویر(فهم: متمرکزتر و قابل مشتری آمازون
خواهد با پول کم یا بدون العاده برای هرکسی که می: کتابی فوقجانسون
آغاز کند. ش رااستارتاپسرمایه 
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ام و این کتاب ی ایران گذراندهاستارتاپبیش از یک دهه از عمرم را در فضای 
اندازد. وکار میام در حوزه کسبترین تجارب اجراییرا به یاد یکی از کلیدین م

ام تا چراغ راه افرادی باشد که دقیقا به همین دلیل است که به آن پرداخته
نسخه راهنما،  ؛. این کتابوکار بگذارندو کسب استارتاپخواهند قدم در راه می

یم کیک( است که چند سال پس )تقس Slicing Pieتر کتاب جدیدتر و کاربردی
است. به گواه  های جدیدی هم به آن اضافه شدهاز آن منتشر شد و بخش

در سایت آمازون آمده، خواندن این کتاب از لحاظ  هاآنخوانندگان که نظریات 
تر و کاربردی بودن، به کتاب قبلی مایک مویر ارجحیت دارد. بنابراین با درِک راحت

های کاربردی متناسب با همکارانم این کتاب را برای شما ترجمه کردیم و بخش
هام به شرایط و قوانین ایران شامل قراردادهای حقوقی جذب سرمایه و تقسیم س

 بهره بگیرید. هاآنانتهای کتاب اضافه شد تا بتوانید از 

های مستقل بسیاری برای آن قدر مهم است که کارگاهنحوه انتخاب شریک آن
ام. یادتان باشد انتخاب شریک دست کمی از انتخاب همسر و ازدواج برگزار کرده

ای، بلکه در اخالق حرفه تنها بتوانند مکمل شما باشندندارد و الزم است شرکایتان نه
 ها و تفکر، مشابه شما باشند.فرهنگ کاری، دورنما، ارزش
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ترین کارهایی است ترین و در عمل یکی از پیچیدهتقسیم سهام به ظاهر ساده
با چه افرادی شراکت  کهاینگیری کنید. فارغ از که مجبورید درباره آن تصمیم

ند، ممکن است در طول زمان شرایط، و متعهد هست معتمد چقدر هاآنکنیم و می
های شرکا تغییر کند و از این رو تقسیم سهامی ها، امکانات و تواناییمحدودیت

تواند است )تقسیم سهام استاتیک(، دیگر نمی که با فرضیات پیشین صورت گرفته
کننده باشد. در این کتاب، تقسیم سهام به یک پای سیب توافقی عادالنه و راضی

کند. است که هر شخص، سهم خودش را از آن مطالبه می شبیه شده)کیک( ت
ایم، تقسیم سهام استاتیک بوده که در دادهمی انجاماغلب ما تا به امروز  چهآن

یک زمان مشخص و با فرضیات، آمار، اعداد، ارقام و توافقات آن لحظه منعقد 
و عوامل تغییر  بینی و راهکاری برای زمانی که این معیارهااست و پیششده
. عمدتا به دلیل کم تجربگی یا مشغله و فشار زیادی که استشدهکنند، لحاظ نمی

 اندیشیم. با آن مواجهیم، به نتایج تغییر شرایط نمی استارتاپدر شروع یک 

سال بیشتر نداشتم؛ تازه از انگلستان  23زمان راه اندازی زودفود، 
انداز خودم بود در یک میلیون تومان سپ چهآنم و تمام بود شدهالتحصیل فارغ

که شد. آن روز برای آنمدت بانک پاسارگاد خالصه میکوتاهپول موجود در حساب 
بتوانم با پول کم شروع کنم، حقوق پرسنل را بپردازم و زودفود را شکل دهم، 

رسید. تمام حلی بود که به ذهنم میپرداخت خرد خرد سهام بجای حقوق تنها راه
درصد  35عنوان ههزار تومان آورده من، در حساب، شرکت بوپنجاهمیلیونآن یک

بایست به حساب رسمی واریز شود. از سرمایه ثبتی شرکت بود که طبق قانون می
ای را متقاعد کنم تا در شرکت کار کنند و به مرور سهام با این روش توانستم عده

عنوان رئیس هودم. پدرم ببگیرند و مجبور به پرداخت حقوق به عده دیگری ب
مدیره، این مدیرعامل جوان و تأب رئیس هییعنوان ناهمدیره و عمویم بتأهی

وکار رسمی خود را در کردند؛ کسی که اولین کسبدیره را همراهی میمتأعضو هی
 کرد. ، مصمم و قاطع آغاز می1388سال 
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شود و اغلب مردم میفود شناخته زودفود امروز در سراسر ایران با نام اسنپ
فود اند. ممکن است افراد زیادی که امروز در اسنپبار آن را تجربه کردهحداقل یک

گیری زودفود را نشنیده باشند و ندانند چگونه این کنند، داستان شکلکار می
متری پشت بام منزل ما با اندک پولی آغاز شد و تا  12کوچک از اتاق  استارتاپ

میلیون  ینوکار سودآور ملی، اوج گرفت. چندبشدن به یک کسمبدل
رش غذا در میلیون نصب فعال اپلیکیشن سفاکننده از خدمات، یکاستفاده
هزار رستوران، صدها میلیارد فروش آنالین غذا،  5های مختلف، بیش از پلتفرم

گیری طور مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد انگیزه برای شکلهایجاد اشتغال ب
اینترنتی مشابه در همین حوزه، کاهش نیاز به کاغذ جهت تبلیغات  وکارهایکسب

 تراکتی با ایجاد بازار آنالین تبلیغات و فروش غذا، همکاری با برنامه جهانی غذای
سازمان ملل متحد و بسیاری دستاوردهای دیگر محصول فعالیت زودفود 

 فود فعلی( است.)اسنپ

به  تحت فشار زیاد هاآنان سمؤسوکارها، گیری کسباگرچه در حین شکل
اوقات  باشند اما خیلیجویی برای حل مسائل پیش رویشان میدنبال چاره

کنند و ها نیستند و موقتا مشکلی را حل میحلراه های سریع، بهترینحلراه
ی را در آینده پیش روی ما خواهندگذاشت. معتقدم اگر تربزرگمسائل 

مل و عمل، أطور بین تهالزم است یاد بگیریم چ خواهیم فاندر توانمندی باشیم،می
و  گرایی منفیاز کمال تواند ناشیمل زیاد میأقدر که تتعادل برقرار کنیم. همان

تواند ها را بسوزاند؛ تعجیل بیش از حد هم میترس از شکست باشد و فرصت
ن ها باشد که باز هم درنهایت ممکاز دست دادن فرصت ناشی از ناپختگی و ترِس 

 وکار ماندگار را بر باد دهد. کسب است شانس ما برای ساختن یک

ام که حل نکردن و ها دیدهاستارتاپکارهای کوچک و وبه وفور در کسب
ی بسیار بزرگ و الینحل را هانانپرداختن به مسائل کوچک اولیه، بعدها بحر

شان در ؛ یکی از مهمترین این مسائل، سهم افراد بابت مشارکتاست شدهموجب 
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گیری است که همان ابتدا باید راجع به آن صحبت و نتیجه استارتاپساختن یک 
 شود.

هایی که بصورت بوت استرپ استارتاپهام عادالنه را به این کتاب تقسیم س
در  BLS (Bootstrapped Lean Startup) )شروع با سرمایه خیلی کم( یا 

 کهایندهد. برای می چوب آموزشچار صورت یکهگیری هستند، بحال شکل
، در باشدداشتهمطالب این کتاب از لحاظ اجرایی و حقوقی بتواند کارآیی الزم را 
 شود.انتهای کتاب، تیم حقوقی دکتر فرهاد بیات معرفی و پیشنهاد می

یا نگاه مبتنی بر  MBV هاآنکار دو نگاه مکمل وجود دارد که یکی از و کسب در
مبتنی بر منابع است. اولی نگاه برون سازمانی و دومی  یا نگاه RBVبازار و دیگری 

ترین کار، یکی از مهموسبو ک استارتاپسازمانی دارد. برای شروع هر نگاه درون
برای شروع است؛ منابعی چون  نمواردی که باید لحاظ شود، منابع ارزشمندما

. بر اساس تخصص، تجربه، زمان، پول، ارتباطات، مجوز فعالیت، فضای کار و غیره
 ریزیها است که مایک مویر تقسیم سهام داینامیک را پیهمین منابع و آورده

م ارائه داده است. پس از خواندن این اسه عادالنه ارچوبی برای تقسیمکرده و چ
طور توفیق در حوزه وکارتان و همینکتاب، برای موفقیت در استراتژی کسب

 دو رویکرد باال بیشتر بدانید. بازاریابی و فروش، نیاز دارید راجع به

خواهم تشکر کنم از آقای نوید افراز که با حضورش به تیم ما غنا بخشید و می
به همت بلند ایشان،  www.Slicingpie.irسایت ایرانی تقسیم سهام داینامیک وب

سازی این متدولوژی ارزشمند یاری تواند شما را برای یادگیری و پیادهامروز می
 رساند.

کنیم و انگار به اندازه عمر همه خوانیم، با نویسنده زندگی میهر کتابی که می با
کار وایم. این کتاب را بخوانید و یک کسبها، زندگی را تجربه کردهاین نویسنده

 را هم با اخبار خوش، از لذت سهمی که در موفقیتن بزرگ را بنیان بگذارید و م
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ایم تا خودمان باشیم؛ کارآفرین، ه ما آفریده شدههم مند سازید.ام، بهرهشما داشته
کند، مهم این است که چیزی با ارزش بسازید کارفرما، کارمند یا فریلنسر فرقی نمی

 و خلق کنید.

 

 با احترام
 1کیارش عباس زاده

 1398تابستان 

 
 

 

                                                                 
1 www.abbaszadeh.org 

 consult@abbaszadeh.orgاالتتان را برایم ایمیل کنید: ؤچنین سها و همموفقیت

http://www.abbaszadeh.org/
http://www.abbaszadeh.org/


 

 

 

 

 ام،تقدیم به بزرگان زندگی

 ام،زندگیمادرم، مربی 

 وکارم،پدرم، مربی کسب

 ام،برادرم، حامی همیشگی

 ام و مادر بزرگم، بانوی دوست داشتنی

 سیس دانشگاه تهران بوده است.أکه آغازگر مسیر علم در اولین سال ت

 زادهکیارش عباس -

 



 

 کند:میکیک ما از اعداد زیر برای تقسیم سهم استفاده 

  ضریب غیرنقدی
  ضریب نقدی

 % حقوق از ایده و حق
 % کمیسیون فروش

 % گذارحق ناشی از پیداکردن سرمایه
 ماه حفاظت از کارمندان وفادار

% 
 پول نقد وسیله و خودروی شخصی

 غیر نقد
 سهم

 

 

 اصل اولیه تقسیم کردن کیک

 % سهم هر نفر از حاصل کار = % سهم هر نفر از ریسک

 



 

 

 تعهد نویسنده

های خوبی در بر ندارد، هاب احساس کردید که توصیاگر بعد از مطالعه این کت
 تان هم عذرخواهی کنم:برگردانم و بابت اتالف وقت ار تانحاضرم پول

Mike@SlicingPie.com 

 

 

 سلب مسئولیت

واقع یک توصیه حقوقی شبیه بود، درتاب به توصیه حقوقی اگر چیزی در این ک
 نیست.

 یک توصیه مالی نیست. درواقعاگر چیزی به توصیه مالی شبیه بود، 

 ییدیه و رتبه.أم و نه حسابدار، و نه حتی یک مشاور مالی دارای تمن نه وکیل

را به دست خواهم شما و اعضای تیمتان، چیزی هستم که می بلکه فقط فردی
 .ترکمرا دارید. نه بیشتر و نه  ه لیاقتشکآورید 

 



 مقدمه

 مقدمه

محاسبات مربوط  2008این واکنش من بود زمانی که در سال « نبند! اقرارداد ر»
ی اندازم با توماس هلمن را دیدم. به شخصه مشکالتی را در راهابه تقسیم سه

 استارتاپن مدارک و مستنداتی از هزاران ها احساس کرده بودم اما االتیم
 درواقعم در یک شرکت، اترین راه تقسیم سهآمریکایی در دست دارم: متداول

 ترین راه ممکن است.خطرناک

ها در ماه اول، سهام استارتاپاز  درصد 73تر، متوجه شدیم که به صورت دقیق
ها ر مجموعه، استراتژیکنند و منجر به بروز عدم قطعیت زیادی دخود را تقسیم می

 ها زمانشوند. اکثر تیمها و حد مسئولیت افراد میخود، نقش وکارکسبو مدل 
ند با این هدف که از مذاکرات کنمذاکره در خصوص سهم می را صرفی اندک

م را به صورت کامال اکنند. در نتیجه سه اجتنابسهام تقسیم زای مربوط به تنش
رسیدن  هرگونه امکانی برای به تعادل درواقعنند؛ که کثابت و استاتیک تقسیم می

 برد.میرا نیز از بین 

قرارداد بستن »کنند، اصطالح سهام را تقسیم می با این شیوههایی که به تیم
هایی با های ما نشان داده است که چنین تیمم. تحلیلدهمی نسبترا « سریع

شوند. این خطا اری مواجه میگذو شدید مالی بعد از اولین سرمایهخطای واضح 
گذاری ضعیف خود ها یا ارزشچیز، در کاهش توانمندیماندن همه ثابت ضبا فر

اختاری های سها مشکالت مالی هستند، تنشدهد.  البته اینرا نشان می
بندی غلط سهامی ایجاد خواهد شد که مشکالت متعددی نیز از چنین تقسیم

 ی در پی خواهد داشت.تربزرگ
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خواهان هستید و شریک شما،  وکارکسباندازی یک گر در ابتدای مسیر راها
از شر او خالص شوید تا بتوانید ببینید  باشدیک قرارداد سریع است، شاید بهتر 

 استارتاپنکنید. حتی وقتی یک  تحملمهم است. فشارها را  عملچه چیزی در 
متوقف شود. البته  کامالهایی تواند با چنین تصمیمایده خوبی دارد، می

، دندهایی هم وجود دارند که با وجود تقسیم سهام استاتیک موفق شاستارتاپ
عاملی رابین چیس یا فیسبوک با مدیریت مارک زاکربرگ و با مدیر Zipcarمثل 

عامل و دومی باعث بروز یرشراکت او با ادوارد ساورین. البته اولی باعث خشم مد
 شد. دعاوی حقوقی متعددی بین شرکا

در م جان سالم بهاسهاستاتیک ی که از فاجعه تقسیم استارتاپهر  در مقابلِ 
یم سنحوه تق درواقع. خورندشکست میبه همین دلیل  شماریبرد، تعداد بیمی
است که شرکا با آن مواجه خواهند شد. مطمئن شوید  یترین تصمیممهم ،ماسه

)و نه  را برای موفقیت نتاشانس ،امکه تصمیم شما برای تقسیم استاتیک سه
یک  عنوانبهخود  به انتظارات فضایی همکاران .باالتر خواهد برد شکست(

ناموفق مثل  در روزهای اول. طبیعتا تمام تجاربکارآفرین توجه نکنید، حداقل 
، زمانی سهام را تقسیم کرده بودند که قرار نبود با مشکل بزرگی مواجه مارکرابین و 
 شوند.

های مخرب و مشکالت توانند از خشم و عصبانیت، تنشمی ان چگونهمؤسس
افتد جلوگیری کنند؟ رابین چیس حقوقی که با تقسیم نامناسب سهم اتفاق می

تر از سهم را تقسیم کند، و خالصتر به سختی متوجه شد که باید چیزی اصیل
را نیز  قدم باقی بماند و بتواند عواقب خودها، ثابتیزی که در تمام عدم قطعیتچ

ترین راه ممکن این است که سرمایه مصرف ثیر قرار دهد. شاید خالصأتحت ت
شده را به جای سهم تقسیم کنند. در آمریکا، معموال سرمایه مصرف شده مبتنی 

دهند از ها ترجیح میتیم درصد 10اما  دهند،تخصیص میبر زمانی است که افراد 
ستفاده کنند. در چنین حالتی باید سرمایه مبتنی بر نقشه راه و مرحله عطف ا
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بسیار مشخص و شفافی با دیدگاه کامال صحیح درون تیم ایجاد  مراحل عطِف 
ام ثابت، پیشرفت قابل توجهی به شود. استفاده از چنین روشی در مقایسه با سه

ز کارهای نماینده ضعیفی اشده،  صرفزمان  آید. در بسیاری از مواقع،حساب می
 .استم بین افراد او مالک ضعیفی برای تقسیم سه ،استارتاپ شده در یکانجام

روی توسعه را در طول چهار سال گذشته، من تاثیر شگرف مایک مویر 
 برای، مسیر و روشی ها آزمودنام. پس از سالیدههای تقسیم دینامیک دروش

ان را کاهش دارسهامم پیشنهاد داده که مشکالت مربوط به دعاوی اتقسیم سه
 . عالوه برایننمایدارائه می آنبرای به کارگرفتن را ی مشخص چارچوبهد و دمی

 گذارد که از مدل او به راحتی استفاده کنید.می ابزاری در اختیارتان

 مکالمهابتدا خواهید شد،  مواجهلطفا توجه داشته باشید که با چه مخاطراتی 
روش  سپس داشته باشید، با شرکای خود در خصوص این مخاطراترا جدی 

کلیدی حساس و مایک را هم ببینید و شاهد باشید که چگونه در نقاط 
 کمک خواهد کرد.به شما تان وکارکسب

 

 مناسر دکتر نوام و

Founding Director, Founder Central initiative 

 دانشگاه کالیفرنیای جنوبی

 The Founder’s Dilemmasنویسنده کتاب 





 سهام داینامیکتقسیم آشنایی با روش  (1فصل 

 1فصل 

 «1تقسیم سهام داینامیک»آشنایی با روش 

اطمینان حاصل کنم هر کارفرما و شرکتش  هدف من در زندگی، این است که
 یابد.اش است، دست میبه جایگاهی که شایسته

ها کارآفرینان و شرکای جدید شرکتکنیم که از در عصری زندگی می
کنیم. تقسیم ناعادالنه مینبه این موضوع توجه  چندانو ما  ،شوداستفاده میسوء

حقوق صاحبان سهام به یک قانون تبدیل شده است و تنها در شرایطی خاص رخ 
خواهند منصف درواقع همه می افتد.دهد. رعایت عدالت به ندرت اتفاق مینمی

تقسیم سهام »شیوه کنند. در عمل این موضوع را رعایت نمیباشند، ولی 
دهد نیت رعایت انصاف را ی است که به افراد اجازه میاانهمدل منصف« داینامیک

 با عمل همراه کنند.

به سراغ اصل مطلب برویم، قصد دارم یک دید کلی از شیوه  کهاینقبل از 
توان یک تعریف ساده و ه نمیتقسیم سهام داینامیک ارائه کنم. با وجود این ک

نسبی از این مفهوم سر در بیاورید،  طوربهکه پسند از آن ارائه کرد، زمانیهعام
باید بدانید که عقل سلیم انسان، معایبی  شد. استفاده از آن برایتان ملموس خواهد

باشید، به نیز با این مشکالت مواجه شدهکنون نیز دارد؛ البته ممکن است که تا

                                                                 
( است که برای سهولت خوانندگان و روانی ترجمه، slicing pieنام این فصل در کتاب اصلی ) . 1

 .استشدهعنوان تقسیم سهام داینامیک ترجمه به
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خواندن  کههنگامی اگر در راهبرد عادالنه خود ضرری را تجربه کرده باشید. خصوص
 دانید که چگونه انصاف را در شراکت رعایت کنید.این کتاب را تمام کنید دقیقا می

کردن تسهیم عادالنه به  ای برای پیادهتقسیم سهام داینامیک، فرایند ساده
ترین روش شراکت را ل عادالنهروشی پویا و در عین حال اساسی است. این مد

خصوص برای کند. این مدل بهتأسیس ارائه میهای تازهبرای شرکت
که  یهایی که در ابتدا سوددهی ندارند و افراد، تجارت1اندازوکارهای خودراهکسب
 طراحی شده است. کنند،گذاری میسرمایه اولین باربرای 

 کهطوری. بهدهنده استدانطباقالمللی، مناسب برای همه و خواین مدل بین
کنند. دائما تغییر می هااستارتاپکند. حفظ می ، عدالت رادر صورت ایجاد تغییرات
های مختلف شوند. استراتژییا از آن جدا می اضافه شدهافراد مختلف به شرکت 

 ،و به مرور شدهصورت وجود( خرج  گیرد. منابع مالی )درمورد استفاده قرار می
شوند. تنها چیزی که در مورد هر بیشتر از قبل در موفقیت شرکت سهیم می افراد

 ی ثابت است، تغییرات آن است.استارتاپ

 استارتاپقاعده انصاف در 
دهد. حق سهمی از سود شرکت را به صاحب شرکت می« استارتاپانصاف در »

 تواند مقداری از سود آتی یا درآمد حاصل از فروش باشد.این سهم می

سهم هر فردی از سود اصل ساده است: یک تقسیم سهام داینامیک مبتنی بر 
 برابر است با میزانی که آن فرد برای رسیدن به سود، ریسک کرده است.

کند و برای مشارکت خود پولی می ی مشارکتاستارتاپفرد در یک زمانی که 
این امید که  به .درواقع با مشارکتش در حال ریسک کردن است کند،دریافت نمی

های آتی مشخص که زمان و میزان پاداشدر حالی ت یابد،در آینده به پاداشی دس
                                                                 

 سرمایه کمحداقل وکار بدون سرمایه یا با اندازی کسب( راهBootstrappedبه انگلیسی ) .1
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نیست. درنتیجه اندازه شراکت در ریسک، مشخص و برابر با ارزش منصفانه 
 شراکت در بازار خواهد بود.

که غیرممکن است بدانیم چه زمانی پاداش در انتظار شرکا است یا  جاآناز 
توانیم بدانیم برای دست گاه نمیاشی در کار خواهد بود یا نه، هیچحتی اصال پاد

بندی روی آینده شرط هر شراکتی درواقعباید ریسک کنیم.  چقدریافتن به پاداش 
 شود.زمانی تمام میبندی چهشرطداند که این کس دقیقا نمیاست و هیچ

 بازیکارت
دانید که آیا تان نمیبازی هستید. شما و هم تیمیتصور کنید در حال ورق

توانید ببرید. به بیان دیگر، آینده می چقدر کهاینتوانید برنده شوید یا نه. یا می
توانید در مورد آن مطمئن باشید این ناپذیر است. تنها چیزی که میبینیپیش

 اید، ممکن است کامال از دست برود!به اشتراک گذاشته چهآناست که 

تان یکسان باشد، آن را به صورت گذاریاگر سود به دست آورید و میزان سرمایه
 50اما اگر مثال دوبرابر شریکتان شرط ببندید، آیا تقسیم  کنید؛تقسیم می 50-50

اید برای برده چهآن درصد 75عادالنه است؟ احتماال نه. بلکه  چنانهم 50-
ماهیت شیوه  درواقع این برای شما بوده است. ریسکدرصد  75شماست، زیرا 

 تقسیم سهام داینامیک است.

توانید کنند را داشته باشید، میگذاری میاگر حساب مبلغی که افراد سرمایه
 است. به همین سادگی! چقدردقیقا حساب کنید که سهم هرکس 

 یک مدل پویا
کند. به ای پویا است، زیرا در گذر زمان تغییر میشیوه ینامیکتقسیم سهام دا

های فوری، مخارج متفاوت، امکانات، منابع و گیریاین دلیل که روزانه با تصمیم
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ها نیاز به مقداری ین حسابشوید. توجه و نگهداری تمام امواجه می ملزومات
 بود.  بسیار زیاد خواهد آن که سودهای آتیحال آن دارد، انضباط

 جمله کنید هرکسی ازاستفاده می سهام داینامیککه از شیوه تقسیم هنگامی
 ی شروعِ آورد. درست از لحظهکه استحقاقش را دارد، به دست می چهآنشما،  خودِ 

های هستید. خواسته« سهام»، در حال افزودن به سهمتان از شرکتیکار در چنین 
قرار خواهد گرفت، بنابراین اگر تیم و  راستا با دیگرانشما به صورت کامال هم

توانید آسوده باشید و اطمینان داشته باشید که وکارتان را دوست دارید، میکسب
های شما به صورت کامال عادالنه رسیدگی خواهد به پول، وقت و سایر مشارکت

وقت قوانین توانید مشارکت را ترک کنید و آنشد. اگر تیم را دوست ندارید، می
همه راضی  چنانهمو  شدهاشاره شده است( وارد عمل  هاآن)که در ذیل به  حذف

 هستند.

 عادالنهی جدید برای تقسیم روش
. استشراکت مورد تقسیم سهام داینامیک، روشی جدید برای تفکر عادالنه در 

کشد، زیرا های قدیمی تفکر درباره تقسیم عادالنه را به چالش میاین روش، شیوه
ها را به کنند مدلتالش می افرادیی ندارند. های سنتی کاراها روشاستارتاپدر 

که  دهددالیل زیر نشان میرسند. ای منصفانه نمیگاه به نتیجهکار ببرند، اما هیچ
 ند:ی نداریکاراهای سنتی چرا روش

 «تقسیم مقرر شده»مشکل 
کنند. می ستفادهفرض مقرر یا ایستا اها از روش پیشبه صورت سنتی، شرکت

در روش سنتی، سود شراکت به هریک از شرکا براساس میزان همکاری 
شود. این کار مثل این است که حقوق ساالنه می شان در آینده تقسیماحتمالی

فردی در روز اول کاری به وی پرداخت شود، فقط به این دلیل که به رئیسش قول 
لوحانه باشد، ولی این اتفاقی ن سادهداده که سخت کار کند! ممکن است به نظرتا
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توانند کنند که می؛ زیرا بسیاری از کارفرمایان تصور میدهدمیدائما رخ  است که
وجه هیچدرواقع اگر چنین تصوری نداشتند، احتماال به  بینی کنند.پیش آینده را

ی و بین. خوشیافتندوکار را نمینفس کافی برای تأسیس شرکت و کسباعتمادبه
 دهند.نمیرا نگری آینده توانِ کس ، اما به هیچبوده منفس مهاعتمادبه

های صحیح وارد این روش تقسیم سهام بنابراین مؤسسان با خواسته
 کنند:معادله زیر عمل میبر اساس هایشان بینیپیش شوند و براساسمی

ارزش همکاری شما
ارزش کل

=  سهم شما

 که کارفرمایان عدد واقعی را بدانند.شرطیبهحل این معادله آسان است، اما 
گذاری شده گذاری کنید و کل مبلغ سرمایهتومان سرمایه 100،000,000مثال اگر شما 

 .خواهدبوددرصد  10تومان باشد، سهم شما  1،000،000,000

کنید که در تناسب با می دریافت را عادالنه است، زیرا همان مقداری نظربه
ست که در بیشتر موارد مقدار اصلی اعتبار جااینست. اما مشکل تان امشارکت

تخمین یا  بینی،با پیشکنند و کارفرمایان سعی می )ارزش کلی( مشخص نیست
 .به آن برسندحدس 

بینی نمایند )مقدار پیش مؤسسان باید مقدار ارزش مشارکت هر فرد را
بینی پیش رکت را نیزباید میزان سود آتی ش چنینهمسودرسانی به شرکت( و 

 ال،ؤپاسخ به این دو س کنند )که احتماال در ابتدا صفر است(. واضح است که
که در حقیقت هیچ ارزشی ندارند و ناکارآمد تلقی  استبرخواسته از تصوراتی 

 شوند.می

ت، در بدترین حال و ندگمان فقط حدس وها این پاسخ ،در بهترین حالت
غیرممکن است که بتوان تقسیم  !ِصرف در مورد آینده هایییاپردازیؤخیاالت و ر
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 . حتی اگر شدنیایجاد کرد که منصفانه باشدی اشدهاز پیش تعیینسهام ثابت و 
 ،فردا اشتباه خواهد بود احتماال آید،باشد، روشی که امروز درست به نظر می هم

ثی بسیار پیچیده بح تقسیم سهام،کنند. روزانه تغییر میصورت بهها استارتاپزیرا 
کنند یا یا کال از آن خودداری می ،اکثر مؤسسان و به همین دلیلاست  چالشیو 

 ند.گیرمی در نظرها را به صورت مساوی درصد

 تمام تقسیمات پویا هستند

 ،های قدیمیشوند. در روشبازتنظیم باید  ،هاماسهتقسیم  یدیر یا زود همه
. این نحوه تنظیم کردن باعث ایجاد درگیری شدم به درستی تنظیم نمیاتقسیم سه

شود و هر کاری منجر به یک درگیری دیگر در آینده آتی بین اعضای تیم می
 نامم.می« 1تثبیت کن و بجنگ»شود. من این مدل را می

 چیزی ممکن است تغییر کندچه
باعث چنین  تاممکن است تغییر کند  چیزیچهشاید از خود بپرسید که 

 کنیدمی چیز. تمام آن چیزی که تصورهمههایی شود. جواب این است: درگیری
که دهید با زمانیمی انجامشما و شرکایتان در قبال زمان، سرمایه، امکانات و... 

دهد، که تغییر رخ میکند، متفاوت خواهد بود. زمانیواقعا شروع به کار می شرکت
 ال مواجه خواهید شد:با یکی از این دو احتم

ست که از آن چیزی ا ترکمواقعیت احتمالی نخست این است که سهم شما 
 هستید. مستحقش

ارزش همکاری شما
ارزش کل

>   سهم شما

                                                                 
1 Fix and Fight 
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از استحقاقتان،  ترکمدهد احتماال راضی نخواهید بود. اگر باگر چنین چیزی رخ 
که بیشتر از حق خود سهم داشته باشید، به این معناست که فرد یا افرادی هستند 

کننده است. ممکن است ناراحتبه ضرر شما تمام شده است.  واند سهم گرفته
اند بیابید و با قدرت هگرفت سهم ید تا افرادی را که بیش از حقشانحتی تالش کن

باشید( مقداری از حق خود را  اش را داشتهقیمت )اگر توان مالیوکالی گران
 (.1های اجتماعی)مثل شبکه دهدرخ میلی از اوقات بازگردانید. این اتفاق خی

حتی اگر از پیش، این قرار را بپذیرید، باز هم عادالنه نیست. تنها دلیلی که 
دیگر یا اطالعات دقیقی  راهافراد ممکن است چنین چیزی را بپذیرند این است که 

از افراد عادت  بسیاریها صادق است. ندارند. این داستان در بسیاری از موقعیت
توجهی، از دیگران استفاده )بخوانید اند که از روی استیصال یا بیکرده

 سوءاستفاده!( کنند.

طور که خیلی از ما دچار هماناگر شما هم گرفتار چنین قضایایی شده باشید )
کنید که دفعات بعد با حواس جمع، خود را از مهلکه می ایم(، احتماال تالششده

تر باشد، تالش برای دور کردن خودتان درد تحمیل شده سخت قدرنجات دهید. هر
از مهلکه بیشتر خواهد شد، حتی اگر به این معنا باشد که دیگری در این موقعیت 

 رساند:یست، میباید بازنده باشد. این ما را به واقعیت دوم که باز هم منصفانه ن

ارزش همکاری شما
ارزش کل

<  سهم شما

حقتان است، دارید. در بسیاری از موارد هرچه پول،  چهآندر این مورد بیشتر از 
دانش یا قدرت یک طرف بر دیگری برتری داشته باشد، باعث افزایش سهم وی 

 شود.دیگر می طرفبه ضرر 

                                                                 
1 The Social Network 
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، مشکلی نداشته باشید، از حقش دارد ترکم اگر با این حقیقت که فرد دیگر
این وضع ممکن است شما را راضی کند. امیدوارم که چنین فردی نباشید. اگر 

روش تقسیم سهام داینامیک برای شما مناسب نیست و نباید در  هستید، پس
شماری فرصت برای شود، شراکت کنید. تعداد بیاداره می روش اینبا شرکتی که 

دانم که ممکن است این حرف ءاستفاده کنید. میشما وجود دارد تا از دیگران سو
 درست باشد که از دیگران سوءاستفاده کنید.کنم کمی تند باشد، ولی فکر نمی

من طرفدار عادل بودن هستم. معتقدم هر فرد تنها باید به اندازه حق خودش 
 خواهند از. دوست ندارم با افرادی کار کنم که میترکمسود ببرد؛ نه بیشتر و نه 

خواهم از دیگران سوءاستفاده من یا دیگران سوءاستفاده کنند و خودم هم نمی
 کنند، پاداش دهم.خواهم به افرادی که به من در راه ترقی کمک میکنم. می

ها، عادل بودن کمی استارتاپگذاری در با توجه به دورنمای کنونی سرمایه
که خودشان ی بدون آنکنیم که افراد گاهسخت است. ما در دنیایی زندگی می

 استفاده از دیگران هستند.بدانند در حال سوء

ممکن است با عدل و شفافیت راحت نباشید. مشکلی نیست، ولی دیگران را 
 نکنید. خودتان فاصله بگیرید. یوادار به استفاده از روش دیگر

 تمساح چاله
، شرایط که با ایجاد تغییرات حاصل از مدل تقسیم سهام داینامیک جاآناز 

اند، از حقشان دریافت کرده ترکمشود، گروهی که در روش قبلی، عوض می
های اند، تمساح)>( و گروهی که بیشتر دریافت کرده ترکوچکهای تمساح
ناراضی شده و اقدام به مذاکره  ترکوچکهای شوند. تمساح)<( می تربزرگ

شود. من می کنند. این اتفاقات باعث مسمومیت فضای شرکت و ایجاد جدالمی
 نامم.این را مذاکرات چاله تمساح می
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 تربزرگهای تمساح               ترکوچکهای تمساح

درواقع چاله تمساح  ایدر هر تقسیم سهام از پیش معین شده، هر مذاکره
 رود.زیرا دیر یا زود چیزی تغییر خواهد کرد و عدالت از میان می است؛

عدم اطمینان به  و آن را با ترس ؛گیریمزمانی که چاله تمساح را به کار می
قابل توجه است  دهیم.می انجامحس شدید صیانت از خود  چنینهمدیگری و 

 موفق نیستند. وکاریکسبساخت  برایها مصالح مناسب این که؛

افتد مؤسسان باید به عقب و به چاله تمساح برگردند تا دوباره هرگاه اتفاقی می
جدال همیشگی. این جدال  ،این فرایند پستغییر همیشگی است،  مذاکره کنند.
 واقعا کابوس است! شود.میباعث ضعف روابط کاری  در نهایتو  شدهروزانه تکرار 

شوند و له تمساح، گران تمام میهای ما برای جلوگیری از افتادن در چاتالش
 د.نکنغالبا اصل مشکلمان را تشدید می

 ها را خارج کنیدتمساح 
ایجاد مملو از اطمینان، انصاف و همکاری  خواهید یک محیط کاریِ اگر می

 ها را از معادله خارج کنید.باید تمساح باشند،همه با انگیزه کنید که 

اجرای  برایحلی جامع. روشی راه ؛حل استتقسیم سهام داینامیک یک راه
 تقسیم سهام منصفانه و پویا.

 دو جزء اصلی دارد: سهام داینامیکتقسیم 
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 سهم بگیرد. چقدرباید  یهرکس ؛کند تخصیص چارچوبی که مشخص (1

 کند.فرد شرکت را ترک مییک چارچوبی جایگزین برای مواقعی که  (2

 در طول زمان تغییریعنی این مدل پویاست.  ،تر اشاره شدطور که پیشهمان
شود، اما با من کند تا عادالنه بماند. این بخش گاهی باعث اضطراب افراد میمی

دهد . تحقیقات نشان میکنیدنهایت مفهوم آن را درک  در تاهمراه باشید 
یی هستند که از مدلی ثابت هاآن برند بهتر ازهایی که از مدلی پویا بهره میشرکت

در مقدمه این کتاب به آن اشاره  1طور که نوام واسرمنهماند )کنناستفاده می
اطمینان بیشتری به شرکا  ،کنند که مدل ثابت.( بعضی گمان میاستکرده
تنها اطمینانی دارید این است که نهایتا به درون چاله تمساح بله؛ بخشد. می

 خواهید افتاد!

 هامحاسبه سرمایه
م داینامیک، باید بتوانید ارزش منصفانه و تقسیم سها مدل از استفادهبرای 

 بینی آینده است.پیش تر ازعقالنی بازار را مشخص کنید. این کار بسیار آسان

 ینویس مجرب با تعداد زیادبرنامهیک که شما برای مثال بیایید فرض کنیم 
نویس پروژه موفق هستید. ارزش زمان شما بسیار بیشتر از زمان یک برنامه

هرکدام از شما  که هیچ تجربه جدی ندارد. استشده التحصیلازه فارغمبتدی ت
 .به دست آورداش متناسب با مهارت و تجربه یحقوق مقدار ،تواند در بازار آزادمی

در جهت سوددهی  تانمشارکتمیزان حقوق عادالنه شما براساس میزان 
. در استها، تحصیالت و تجربه های موجود در مهارتمطابق با تفاوت ،شرکت

فاکتورها، اگر مهارت شما باالتر باشد، به صورت منطقی  تمامی صورت برابربودن
نویس برنامهیک کاری که بدیهی است . کنیدمیدرخواست را درآمد بیشتری 

                                                                 
1  .  Noam Wasserman 
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ها یا ر هفتهکاتازه یکممکن است برای  دهد،می انجاممجرب در چند ساعت 
 ها زمان ببرد.ماه

 تطبیق
مشارکت نقدی و غیرنقدی. مشارکت نقدی، پول  وجود دارد؛مشارکت  نوعدو 

 کند، در حالی که مشارکت غیرنقدی با پول فرد سروکار ندارد.می فرد را مصرف
 ، مشارکت نقدی است.کردنخرج پول مثال زمان، مشارکت غیرنقدی و 

 تر از پول درآوردن است. اگر فردیکردن سختیرهدر بیشتر موارد پول ذخ
این مقدار را ذخیره  تواند تماممیباشد، نتومان دریافتی داشته 100،000,000 سالیانه
. نهایتا کندمیمالیات کارمندی را پرداخت  ؛و کارمند مالیات کارفرما ؛فرمارکند. کا

 پردازندرا میافزوده خرند، مالیات خرید یا مالیات ارزش وقتی افراد چیزی می
که در  کسیآورد. بنابراین میکه قدرت خرید با پول را به مقدار قابل توجهی پایین 

کند، در که بدون پول مشارکت میآن کسیحال مشارکت با پولش است، بیش از 
 حال ریسک کردن است.

هایی ضریبکننده نقدی و غیرنقدی، تقسیم سهام داینامیک، برای مشارکت
ها در ضریب. در مورد این استگرفتهسازهایی( را در نظر )یا به عبارت دیگر نرمال

نگاه به آن روش تطبیقی یک  عنوانبه. اکنون دادخواهیمهمین کتاب توضیح 
 کنید.

 داردرا هر چیزی ارزش منصفانه بازار 
از  ،برای هرگونه مشارکت کتاب، توصیف محاسبه ارزش منصفانه بازار ادامه در

. هدف، محاسبه مخارج استشدهپول گرفته تا زمان، تجهیزات، منابع و... آورده 
 های ایجاد شده و نیازهای شرکت است.فرصت
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کردن میزان ارزش منصفانه بازار معموال کاری ساده است، اما گاهی مشخص
مثال ارزش منصفانه وانت کارنکرده بستگی به این دارد  خاصی دارد.های ظرافت

مدت زیادی در پارکینگ  کهاینکه این وانت از تولیدکننده خریداری شده باشد یا 
خانه پارک بوده باشد. در این مثال ارزش منصفانه اساسا همان پول خرج 

 فروش مجدد دارد. که در موارد آتی ارتباط بیشتری با ارزش، در حالیاستشده

 فرمول تقسیم سهام داینامیک
از پیش تطابق یافته )که محاسبه آسانی دارد( را با ارزش  اگر ارزش منصفانه

یگزین جاناماش غیرممکن است( عوض کنیم، برای محاسبهآینده )که محاسبه
 عالی خواهیم داشت:

ارزش همکاری شما
ارزش کل

=  سهم شما

 شود بهتبدیل می

 ارزش تنظیم شده منصفانه همکاری شما
 ارزش تنظیم شده منصفانه کل

=  سهم شما

« قطعات»از اصطالح  slicingpie.comدر وبسایت  چنینهمدر این کتاب و 
درواقع یک واحد خیالی به نمایندگی ای از کیک( )قطعه کنم. قطعهاستفاده می

سهم است  معادله، نه از ارزش منصفانه بازار در یک شراکِت پرریسک است. قطع
گیری کند که درصدی صحیح را اندازهمی و نه ارزشی حقیقی دارد. تنها به ما کمک

 است: گونهبدینکنیم. فرمول تقسیم سهام داینامیک 

قطعات شما
 همه قطعات

=  سهم شما
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بیایید یک مثال خیالی را در نظر بگیریم که اعضای آن در پول، زمان، روابط، 
کنیم که سازی فرض میکنند. به منظور سادهمنابع مشارکت میها و باقی ایده

(. دو شریک داریم ُنروین Sاند )ها به یک قطعه تبدیل شدههریک از این مشارکت
تواند ترکیبی از کنند )که میگذاری میسرمایه 100Sهر دو  اول 1و َانسون. در ربع

 پول، زمان و... باشد(.
 

یی جاآنو از  هستندوکار منطقی است که هرکدام صاحب نیمی از این کسب
، بنابراین ارزش شراکت استشدههایشان تبدیل به قطعات همکاریواحد که 

احتماال در این هنگام شرکت هیچ ارزشی  کهاینهردویشان برابر است، باوجود 
دیگر  100S. در ربع بعدی انسون (استکردهکار )چرا که به تازگی شروع به ندارد

گذارد، شاید به این ای نمیکند، در حالی که نروین هیچ سرمایهگذاری میسرمایه
اش بوده است. این اتفاقی است که درصورت تقسیم دلیل که مشغول شغل روزمره

 دهد:روی می 50-50سود به حالت ثابت 

گذاری و مشارکت ای برای سرمایهدر مدل تقسیم ثابت، انسون هیچ انگیزه
ماند. این منصفانه میباقی  50-50اضافی نخواهدداشت؛ زیرا تقسیم در هر صورت 

                                                                 
 .شودیم ربع کی آن قسمت هر که است بیس یپا یا کیک قسمت چهار منظور اصطالح در 1

  1 ربع 2ربع   3 ربع  4 ربع کل تقسیم
50 % 100S    100S ُنروین 
50 % 100S    100S َانسون 

 200S      

  1 ربع 2ربع  3 ربع 4 ربع کل تقسیم
50% 200S   100S 100S َانسون 
50% 100S   0S 100S  ُنروین 

 300S      
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نیست؛ زیرا انسون و نروین باید به چاله تمساح رفته و دوباره درخصوص نحوه 
تقسیم سود، مذاکره کنند. در مدل تقسیم سهام داینامیک، درصد سود شرکا 

 است.گونه این

اند. شاید کسی اعتراض کند که و هردو نفر راضیبوده این منصفانه 
 استارتاپگیری ریسک در ولی اندازه دارد،ی بیشتر گذاری اولیه ریسکسرمایه

 گیری ارزش در آینده غیرممکن است.اندازه مانند

تصمیم به قطع همکاری بگیرد،  ،مشتری اصلی شرکت ،حال اگر در دومین ربع
گذاری با ریسکی بیشتر شود؟ این بدین معناست که مرحله بعدی سرمایهچه می

 :کندمیتر از نروین عمل طاز مرحله قبل بوده است. بنابراین انسون محتا

مقدار سهم صحیحی خواهدداشت. ارزش  چنانهممدل پویا، هر شریک  در
 استشده، مقداری  خصمشنامعلوم است. تنها چیزی که  چنانهمنهایی شرکت 

ی ترکمسهم  کهاینبا . انسون استکردهگذاری که هرکس نسبت به دیگری سرمایه
گذاری نروین شرکت احتماال داند بدون سرمایهمی چرا که .راضی است دارد،

کنند؛ زیرا گذاری نمییک سرمایهدر آخرین ربع هیچدر نهایت خورد. شکست می
 .استتهداشدالری  1،000،000شرکت فروش

  1 ربع 2ربع  3 ربع 4 ربع کل تقسیم
40 % 200S  0S 100S 100S  َانسون 
60 % 300S  200S 0S 100S ُنروین 

 500S      

  1 ربع 2ربع  3 ربع 4 ربع کل تقسیم
40 % 200S 0S 0S 100S 100S  َانسون 
60 % 300S 0S 200S 0S 100S ُنروین 

 500S      
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کند. این دقیقا همان مقداری $ دریافت می400،000$ و انسون 600،000نروین 
بینی کند که پیش توانستنمی هاآنیک از . هیچباشندداشتهاست که هریک باید 

هرکدام از  ولی باشندهداشت میلیون دالر فروشاز یک سال یک ترکمدر مدت 
. این استکردهگذاری مقدار که برای پیشرفت شرکت الزم بود، سرمایههمان ،هاآن

 مدل همیشه در تعادل قرار دارد.

چه  کنند تا مشخص نمایند بهدر بیشتر موارد، افراد پیش از آغاز تالش می
کنند تا درآمدهای آتی را مقدار پول، زمان و منابع نیاز دارند. سپس تالش می

واقعا کابوس  کنند.ای را تعیین میتقسیم مقرر شدهو پس از آن  مشخص کنند
و  افتادهدرون چاله تمساح  هاآناست! بدون استفاده از تقسیم سهام داینامیک، 

 چاله بیفتد!این کس دوست ندارد که در هیچقطعا شوند. مجبور به جدال می

 انجامگذاری در مدل تقسیم سهام داینامیک با پول، زمان یا منابع دیگر سرمایه
نسبت به دیگران را که  چهآنتوانند مطمئن باشند می هاآنشود و در هر زمانی می

 حقشان است، دارند.

 خداحافظی کردن!
ی در مراحل اولیه، خروج یکی از استارتاپترین اتفاقات برای هر یکی از مخرب

اعضای تیم است. این موقعیت هم بار احساسی سختی دارد و هم ممکن است 
نیاز به جایگزینی باشد. در این  ی تیمدادن یکی از استعدادهاکه به دلیل از دست

ها، سرهای زشتشان را و تمساح آمدهپیش  عادالنهمواقع است که بحث تقسیم 
 ند.آورباال می

هم  ؛که استشدهطراحی  مدل تقسیم سهام داینامیک برای چنین شرایطی
 وجود دارد.نیاز به برقراری عدالت برای کارمند و هم شرکت 

 زیر شرکت را ترک بگوید:چهار موقعیت هر فرد ممکن است در یکی از 
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 فسخ با دلیل (1

 فسخ بدون دلیل (2

 استعفا با دلیل مناسب (3

 استعفا بدون دلیل (4

و باید تالش  گرفتهدر بعضی از موارد، مثل فسخ با دلیل شرکت در تنگنا قرار 
کند تا کارمندی را جایگزین کند و زمان از دست رفته را جبران نماید. در مواردی 

 کاریبرابر کم دردرواقع مانعی  کند کهمی شبیه این، کارمند بار این خروج را تحمل
با دلیل مناسب، کارمند با نیت مناسب عمل . اما در مواردی چون استعفا است

شود که در شرایط کارمند تأثیر منفی کند، اما شرکت مرتکب کارهایی میمی
درواقع  کهبایست بار این خروج را تحمل کند گذارد. در این شرایط، شرکت میمی

مانعی در برابر تصمیمات ناخوشایند تیم مدیریتی در قبال کارمندان به وجود 
 است.کتاب آمده ها در ادامه. توصیف جزئی این موقعیتآیدمی

کند تا شرکت با می اگر کسی شرکت را ترک کند، مدل خود را دوباره تنظیم 
این تغییرات تطابق پیدا کند. درنهایت شما، شرکا و دیگران همیشه مقدار منصفانه 

 کنید.خود را دریافت می

کنید در ربع دوم، نروین تصمیم به مان برگردیم. فرض بیایید به مثال قبلی
وکار بگیرد؛ زیرا شغلی با حقوق بسیار مناسب در جای دیگری خروج از این کسب

است. این استعفا بدون هیچ دلیل خاصی است. ممکن است دلیل این پیدا کرده
گونه نیست. در مدل کار برای خود نروین کافی باشد، ولی مسلما برای شرکت این

ی را انهشود و سهم عادالینامیک، نروین متحمل لطمه مالی میتقسیم سهام دا
، از دست خواهدداد استداشتهدلیل هرگونه مشارکت غیرملموس مثل زمان بهکه 

شود تا ای دیگر برخورد میهای ملموس مثل پول و منابع، به گونه)با مشارکت
 امکان کالهبرداری کاهش یابد(.
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و  داشتهکنیم که نروین تنها مشارکت زمانی کردن موضوع تصور میسادهبرای 
دهد. بله؛ این برای نروین مطلوب نیست. ولی گونه سهم خود را از دست میاین

خروج او بدین معناست که شرکت باید برای جایگزینی او تالش کند و این 
تا آخر  خواهد سهمش را حفظ کند، بایدموقعیت ناخوشایندی است. اگر او می

درصد شرکت است  100همراه پروژه باقی بماند. پس از خروج او، انسون صاحب 
 و شریکی هم ندارد.

 کرده و اوشریک پیدا  عنوانبهشود ِمریلی را خوشبختانه انسون موفق می
تقسیم سهام داینامیک،  های نروین را جایگزین کند. مدلمهارتتواند بعضی می

 دهد.های مریلی را تطابق میبه سادگی تالش

 .رودپیش میو پروژه مجددا ت شده های او تبدیل به قطعاهمکاری 

 چنانهم هاآنمیلیون دالری دیرتر رخ بدهد، ولی ممکن است آن فروش یک
شاید به نظر شما عجیب باشد این چنین از زمان  شانس چنین اتفاقی را دارند.

بازتاب  نظر کنیم، ولی درواقع کامال منطقی است. این محاسبات،نروین صرف

  1ربع 2ربع  3ربع 4ربع کل تقسیم
100 % 200S   100S 100S َانسون 

 ُنروین       
 200S      

  1ربع 2ربع  3ربع 4ربع کل تقسیم
67 % 200S  0S 100S 100S َانسون 

 ُنروین       
33 % 100S  100S   ِمریلی 

 300S      
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هایی برای مشخص کردن مقدار صحیح تنها راه هاآنارزش حقیقی نیستند. 
 هیچ است. چنانهمها هستند. ارزش واقعی شرکت سهم

مایل  500اش که به مشتری اصلی راگیرد شرکت فرض کنیم انسون تصمیم می
اش از هم بپاشد، مریلی دوست ندارد خانواده .کنددورتر از آن است، نزدیک 

گیرد. این استعفا با دالیل موجه است. تصمیم نابراین تصمیم به استعفا میب
مریلی را در وضعیت بدی که خودش هیچ  ،جایی شرکتانسون برای جابه
دهد. در این مورد شرکت باید تاوان این ، قرار میاستداشتهتقصیری در آن ن

 را حفظ کند. قطعات )سهامش(خروج را بدهد. مریلی اجازه این را دارد که 

وظایف مریلی  انجامرود، آنه را برای انسون به منطقه جدید می کههنگامی
 کند.استخدام می

همه چیز عادالنه باشد. هرکسی به  ؛شودمدل پویا باعث می بار دیگر اینیک
 چنانهمکند. مریلی مستحقش است، دریافت می که را چهآننسبت سایرین 

داند سهمی از شرکت را در اختیار دارد، زیرا عادالنه نبود که آن را پس بدهد. آنه می
داند و اعتماد دارد، زیرا میو به کار کردن با ا کردهکه انسون عادالنه با مریلی برخورد 

اند. حتی نروین هم از شغل همه راضی شده وکه با وی نیز منصفانه برخورد 
داند که با انتخاب آگاهانه خودش از مشارکت خارج جدیدش راضی است، زیرا می

، پس هیچ قطعه )سهمی( در آن شرکت را در هنگام نیاز رها کرده و چونشده 
 .ندارد

  1ربع 2ربع  3ربع 4ربع کل تقسیم
60 % 300S 100S 0S 100S 100S َانسون 

 ُنروین       
20 % 100S  100S   ِمریلی 
20 % 100S 100S    آنه 

 500S      
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 گیرینتیجه
صل اول این بود که توجه شما را به روش تقسیم سهام داینامیک و هدف ف

و  هاآنو شما را با روش کار  ردههای تسهیم پویا جلب ککلی به روش طوربه
 کهاین. به جای متوجه شویداهمیتشان آشنا کند. امیدوارم که ارزش این روش را 

فرادی که قصد دارند ها کشتی بگیرید، بهتر است روی برپایی شرکت با ابا تمساح
 با شما منصفانه رفتار کنند، تمرکز کنید.

 هدف دهد.این کتاب در ادامه به صورت جزئی عملکرد این مدل را توضیح می
شما را کامال در  ووارد عمق بیشتری از این مطالب شوم  با تکرار،این است که 

!ور کنمغوطه هااستارتاپم برای اترین روش تقسیم سهعادالنه





 بجنگتثبیت کن و  (2 فصل

 2فصل 

 1تثبیت کن و بجنگ

تر و در کتاب اصلی من چنان که پیشمدل تقسیم سهام داینامیک، آن
 صورت است: تأمین مالی شرکتتان بدون منابع مالی. این دینب مشاهده نمودید

در میان شرکای اولیه است که شامل  استارتاپم ایا سهادالنه روش برای تقسیم ع
 شود که مشارکتمی یکانیگذاران، کارمندان، مشاوران و سایر شرمؤسسان، سرمایه

شده را پول پرداخت کند. اگر شما روش ارائه هاآنتواند برای و شرکت نمی شتهدا
 نقصی خواهیدبود.بی ادالنهکنید، شاهد تقسیم عبه دقت پیاده

 ن و بجنگ( روش سنتی )تثبیت ک
بیشتر افراد، حتی افراد بسیار باهوش، باتجربه و با اهداف خوب، برای دست 

کنند، چراکه بسیار تالش می سهام یافتن به روشی مناسب جهت تقسیم عادالنه
غیرممکن تقریبا تقسیم، یافتن مدل صحیح را این نوع های متعدد پیرامون بحث

 کند.می

 ایجاد مشکالت فراوانرا بانی های قدیمی وشره شماری وجود دارد کدالیل بی
 شدهاما مشکل اصلی این است که بیشتر مردم از روش تثبیت ،داندمی
کنند. اساس این روش بر ارزشی استوار است که در آینده ایجاد میفادهاست

                                                                 
( است که برای سهولت خوانندگان و روانی ترجمه، tFix & Fighنام این فصل در کتاب اصلی ) 1

 .استشدهترجمه « تثبیت کن و بجنگ»عنوان به
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های سهام به صورت شده به این معناست که بسته. تقسیم از پیش تعیینشودمی
بینی سودآوری پیش شده براساس میزانی که شرکت برای شرکااز پیش مشخص
بینی صحیح پیش بین باشد، اماشرکت باید خوش شوند. مؤسسدارد، تقسیم می

برای انسان محال است. این را با امر غیرممکن تقریبا آینده امری است که 
 دارید! دستوری عالی برای موفق نشدناکنون محاسبه ارزش افزوده همراه کنید. 

طور که باید پیش نرود، تیم باید به عقب بازگشته و دوباره البته وقتی امور آن
بینی جدیدشان پیش براساس هاآنسر میز مذاکره بنشیند. روش جدید 

 .استهای سابق، اشتباه ، که درست مثل شیوهخواهدبود

هربار  .داردشرکت نیز وجود  تأسیس در روزهای ابتدایی چنینهماین روند 
و شرکا را بیشتر در مقابل  هبودتر از دفعه قبل کنندههای تکراری، ناراحتاین مذاکره

کسی ارزش که چه است. اصوال درگیری بر سر این موضوع دهدمیهم قرار 
 و هریک مستحق چه مقداری است. کرده بیشتری به شرکت اضافه

خواهدداشت. تمام در این دعوا یک سری دعاوی طوالنی حقوقی وجود  بارهر
از پیش  تقسیمو مشکل اساسی را که همان بوده ها مانند چسب زخم این بحث
تنها باعث جنگ و دعوا روند گذارد. این سهام است، حل نشده باقی می مقرر شده
 .خواهدبودو درگیری 

 کنندکرده و طبق آن مشخص میگاهی افراد به استانداردهای سنتی اعتماد 
های تخمینی همیشه وجود دارد، ولی سهم بگیرد. حساب کتاب چقدرباید  فردهر

چیز براساس برنامه همه کهاینپابرجاست؛ مگر  چنانهمشده مشکِل مدِل تثبیت
 !آیدمیصورت دعوای دیگری پیش شده پیش برود. در غیر اینتعیین

امی نحوی وارد معامالت سهروزانه در سرتاسر دنیا، کارآفرینانی با قصد خیر، به
شود. می و تمام رویاهایشان نقش بر آب شدهعکس  شوند، که باعث نتیجهمی

 ها را تصور کنید:این سناریو



 41   |   کن و بجنگ  تی( تثب2فصل 

 عنوانبهکند. تام را تأسیس می فرانک بازاریاب است. او شرکتی را
(. کردنتثبیتدهد )درصد سهام را به او می 50و  کرده نویس استخدامبرنامه

درصد به او سهم  10نویس کمکی استخدام کند و برنامهخواهد که تام می
یا هر دو  ؟تام ؟فرانک ؟شودکسی داده میدرصد از سهم چه 10بدهد. این 

 کند!(؟ تقسیم سهام داینامیک این مشکل را حل میجنگیدن)

افزار ورزشی دارد. و ایده جدیدی برای یک نرم بودهنویس جیل، برنامه
دهد که پس از شود و قول میاین ایده می جو، بازاریاب است و عاشق

 هاآندر ارتباط است، بفروشد.  هاآناجرایی شدنش آن را به افرادی که با 
بندی درصد برای جو تقسیم 40درصد برای جیل و  60صورت بهسهام را 

سال مدت یکو به گفته (. جیل شغلش را ترککردنتثبیتکنند )می
و  شدهمشغول کار دیگری نیز جو  .شودمیافزار مشغول طراحی این نرم

خواهد، درصدش را می چنانهمدیگر قصد فروختن این برنامه را ندارد؛ ولی 
تقسیم سهام داینامیک،  (.جنگیدن) استکردهگذاری $ سرمایه5000زیرا او 

 کند.با او عادالنه برخورد می چنانهمدهد، ولی اجازه این کار را به جو نمی

قرارداد یکساله به او  درصد در طول 25کند و می را استخدام لن، مایلز
و کارش را به اتمام  کرده(. مایلز به سختی کار کردنتثبیتدهد )سهم می

رساند. لن او را بدون هیچ دلیل مناسبی، درست یک هفته قبل از موعد می
اجازه  سهام داینامیکتقسیم  (.جنگیدنکند )می مقرر پرداخت اخراج

 دهد.استفاده لن از مایلز را نمیوءس

ای را درصد سهم، برنامه35کند تا به ازای می سیندی، رون را استخدام
وقت روی برنامه کار (. در حالی که رون نیمهکردنتثبیتبرای او بنویسد )

کند. کردن بازار برای محصول تالش میکند، سیندی به سختی برای آمادهمی
کند؛ یعنی تمام پولش را! می طول شش ماه پرداخت$ در 4000او به رون 

گیرد که سهم بیشتری کند ولی تصمیم میمی رون کار نوشتن برنامه را تمام
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کند می دریافت کند و این را دقیقا قبل از تحویل کار به سیندی اعالم
افزار دهد که نرمبه رون اجازه نمی سهام داینامیکتقسیم  (.جنگیدن)

 سیندی را گروگان نگه دارد!

کنند تأسیس می 50-50جان و میلتون شرکتی را به صورت 
و به مرحله  به موفقیتی بزرگ هاآن (. در طول سال اول،کردنتثبیت)

 50و همسرش مالی، شده ای کشته رسند. میلتون در حادثهسوددهی می
دهد.  انجامبرد. اکنون جان باید تمام کارها را خودش درصد او را به ارث می

سهام تقسیم  جنگیدن(.) ؟درصد سهم را به مالی بدهد 50آیا او باید 
 کند.راهکار اخالقی، مالی را راضی می با ارائه داینامیک

ی (. شما همهکردنتثبیتشویم )می 50-50وکار کسب شما و من وارد
شود م... حال چه میولی من صاحب نیمی از شرکتهید، دمی انجامکارها را 

دهد که اگر ای میرهبه شما راه چا سهام داینامیکتقسیم  (؟جنگیدن)
عمل باشد، بتوانید با او برخورد مناسبی مثل سنگ بی شریکتان

 باشید.داشته

را « تثبیت کن و بجنگ»یی که بسیاری از این مؤسسان شیوه سنتی جاآناز 
ای مواجه احتماال با مشکالت عدیده هاآناند، همه مورد استفاده قرار داده

 شود.می منتهیوکار رفتن کسببینخواهندشد که درنهایت به از 

ن نیاز دارند. حلی است که تمام این مؤسسان به آتقسیم سهام داینامیک راه
کند. معتقدم هر مؤسس و کارفرما در سراسر واقعا کار می است که این تنها روشی

اب مطمئنم که دنیا باید از تقسیم سهام داینامیک استفاده کند. در پایان این کت
 !بودخواهید شما هم با من موافق

دهند!را نمی و جنگیدن کردنتثبیتدوستان به دوستان اجازه 



 اصل تقسیم کیک (3فصل 

 3فصل 

 اصل تقسیم سهام داینامیک

تقسیم سهام داینامیک، روشی جهانی و مناسب برای تمام مشکالت 
باشد. متوجه هستم که این عبارت، خیلی شجاعانه نداز میهای خودراهاستارتاپ

بسیار شایع « داردبستگی»به ویژه در دنیایی که استفاده از عبارت  .شودمطرح می
های دیگر بستگی دارد. باوجود این، من زچیز به خیلی چیاست، یعنی تقریبا همه

برد. توان بهرهجا میکنم، چراکه باور دارم از آن در همهاز این جمله استفاده می
 کردم، هدفم جهانی شدنش بود.که این مدل را طراحی میزمانی

مدلی جهانی است این بود که اصل  ،این مدل تصور کنم شددلیلی که باعث 
تقسیم سهام داینامیک  اساسی پشت آن ساده بوده و ابهام خاصی ندارد. اصل

 این است:

 اندازیدسهم شما از پاداش و سود = درصدی که به ریسک می

صورت سود یا درآمد بهکنم، مالی است و پاداشی که من از آن صحبت می
حق دریافت بخشی از پاداش است، به باشد. هرکس مستحاصل از فروش می

اند تا آن پاداش را هایی باشد که به خطر انداختهکننده بخشای که منعکسگونه
ورد. بعضی معتقدند مقدار سهمشان باید بیش از مقداری باشد که به آدست به

اند. ولی بیشتر افراد حاضر نیستند با فردی کار کنند که حاضر است خطر انداخته
 ت ضرر دیدن دیگران، سود ببرد.به قیم


