
 

  »تعالی بسمه«
  
  

   پیشگویی پدرپولدار
  
  

  :نویسنده
  رابرت کیوساکی

  رتچشارون ل
  

  :مترجم
  آباد عفت عالی مراد خرم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              »                           پیشگویی پدرپولدار«
         عفت خدامراد خرم آباد:  مترجم● رتچ شارون ل-رابرت کیوساکی: مولف ●

  1398: سال چاپ ● اول: نوبت چاپ ●انتشارات طاهریان : ناشر ●   
   تومان    :قیمت ●آرزو خسروپور : طرح جلد ي وبند تایپ، صفحه ●   جلد300:تیراژ ●

  978-622-7126-02-0 :شابک ● اسالمی  :چاپ و صحافی ●
   11، طبقۀ چهارم، واحد 266میدان انقالب، خیابان کارگر جنوبی، خیابان لبافی نژاد، پالك : آدرس

  www.Taherianpress.com   66974152: تلفکس  66492733-66970767 : تلفن
رساند براي   از همراهی هوشمندانۀ شما خوانندة محترم، به اطالع میبا تشکر
گیري از تسهیالت و خدمات نوین حمایتی انتشارات طاهریان و همچنین  بهره

هاي به سوي موفقیت، لطفاً حتماً  مجموعه کتابکشی خوانندگان ویژة  شرکت در قرعه
  .از برندگان ما باشید ارسال کنید تا یکی 10000066492733 را به شمارة 1عدد 

   -  .م   - 1947    . تی رت  راب  ،  ی اک وس ی ک: سرشناسه
Kiyosaki, Robert T. 
   .آباد مرادخرم ؛ مترجم عفت عالی  اکی، شارون لیچرنویسنده رابرت کیوس/ پیشگویی پدر پولدار: عنوان و نام پدیدآور

  .1398طاهریان، :  تهران:مشخصات نشر
   .م  س5/21 × 5/14؛    . ص520: مشخصات ظاهري

  978- 600- 7126- 02-0: شابک
  فیپا: وضعیت فهرست نویسی

 Rich dad's prophecy : why the biggest stock market crash in history is still       :  عنوان اصلی: یادداشت
coming-- and how you can prepare yourself and profit from it!.  

  شخصی امور مالی: موضوع
  Finance, Personal: موضوع
   درآمد–بازنشستگی : موضوع
  Retirement income: موضوع
  گذاري سرمایه :موضوع
  Investments : موضوع
  بورس: موضوع
  Stock exchanges: موضوع

   . ال ارون  ش  لچتر، : شناسه افزوده
  .Lechter, Sharon L: شناسه افزوده
  ، مترجم-    1366  عفت،  عالی مراد خرم آباد، : شناسه افزوده

  HG   179: رده بندي کنگره
  024/332: رده بندي دیویی

 5983617 : شماره کارشناسی ملی

http://www.Taherianpress.com


 فهرست

  آیا افسانه پایان یافته است؟: 1بخش 

  21................................تغییر در سرنوشت آینده... تغییر در قانون: 1فصل 

  41...........................................................قانونی که دنیا را تغییر داد: 2فصل 

  61........................ رویارویی با دنیاي واقعی را دارید؟آیا آمادگی: 3فصل 

  101..................................................................شود کابوس آغاز می: 4فصل 

  127...................................................مفروضات مالی شما چیست؟: 5فصل 

گذاري کنید به این معنا نیست که شما یک  سرمایهصرف اینکه : 6فصل 

  159....................................................................................گذار هستید سرمایه

  179.......................................................گذار شوند همه باید سرمایه: 7فصل 

  197...................................................................................علت مشکل: 8فصل 

  217............................................................................طوفان گسترده: 9فصل 

  ساخت کشتی: 2بخش 

  249......................................................چگونه یک کشتی بسازید؟: 10فصل 

  271......................................................بدست گرفتن کنترل کشتی: 11فصل 



  

  

  

  287...............................کنترل بر روي خودتان: 1کنترل شمارة : 12فصل 

  335.................................کنترل احساسات خود: 2کنترل شمارة : 13فصل 

  353...............................................ام را ساختم؟ چگونه من کشتی: 14فصل 

  371...................................هاي خود کنترل بهانه: 3کنترل شمارة : 15فصل 

  389....................................... خود کنترل دیدگاه: 4کنترل شمارة : 16فصل 

  409................................................کنترل قوانین: 5کنترل شمارة : 17فصل 

  441..................................کنترل مشاوران خود: 6کنترل شمارة : 18فصل 

  451....................................کنترل بر زمان خود: 7کنترل شمارة : 19فصل 

  475............................کنترل بر سرنوشت خود: 8کنترل شمارة : 20فصل 

  485..................................................................................................گیري نتیجه

  495.............................................................................قانون اریسا: 1ضمیمۀ 

  501..............................................دربارة دیو استیفنز در مدارس: 2ضمیمۀ 



 

 

  مقدمه

 یکشت و نوح

 وکـار   کـسب  ک یـ  صـاحب  دیـ خواه  مـی  اگـر  «:گفـت   مـی  اغلب پولدارم پدر
» .دیـ کن درك رای  کـشت  و نوح داستان دیبا د،یشو گذار  هیسرما ای پررونق

 پـشتکار  بـا  امـا  بود، دهیند امبریپ عنوان به را خودش پولدار پدر چه اگر
 در اغلـب  وا. کـرد   مـی  تـالش  نـده یآ درك جهـت اش    ییتوانـا  بهبـود ي  برا

 یگـذاران   هیسـرما  و وکـار   کسب صاحبان عنوان به من و پسرش آموزش
 چقدر که دیکن درك دیتوان  می ایآ :گفت  می نند،یبب زین را ندهیآ توانند  می که

 و بـرود اش    خـانواده  سـمت  بـه  نـوح  حـضرت  تا است الزم مانیا و باور
 سـت، ا وقـوع  حـال  در یمـ یعظ لیسـ  که است گفته من به خداوند «د،یبگو

 ایـ آ« :گفـت   مـی  و دیـ خند  مـی  سـپس  ».میبسازی  کشت کی دیبا ما نیبنابرا
 بـه ي  زیچ چه گذاران  سرمایه وها    بچه همسرش، که دیکن تصور دیتوان می
 کـه یی  جـا  نـوح، ي  ا امـا «: کـه  باشند گفته است ممکن آنها باشند؟ گفته او

 معـرض  در مـا  واقع، در. بارد  نمی باران نجایا. است ریکو میکن  می یزندگ
 که است گفته تو به خداوند کهی  هست مطمئن ایآ. میهستی  خشکسال خطر

ی کـشت  سـازنده  گـروه  کیـ ي  برا هیسرما آوري  جمع د؟یبسازی  کشت کی
 مـسافرخانه،  کیـ  سـاخت  ایآ. است دشواري  امر ابانیب وسط در کوچک
 شتریـ بی  کـشت  کیـ  سـاخت  به نسبت چوگاني  باز نیزم و آبگرم چشمه
  »باشد؟  نمیدرك قابل
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 پولـدار،  پـدر  م،یداشـت  سـال  نـه  فقـط  کـه ی  زمـان  از سال،ی  س به کینزد
ــسرش ــن و پ ــوزش را م ــیآم ــا داد  م ــسب صــاحبان ت ــار ک ــراد و وک  اف
ي ابزارهـا  از مرتبـاً  او م،یبود بچه ما که ییآنجا از. میباشگذاري    سرمایه
 اصــول آمــوزشي بــرای مونــوپلي بــاز ماننــد ســاده اریبــسی آموزشــ
ي داسـتانها  از نیهمچنـ  پولـدار  پدر. کرد  می استفاده ما بهگذاري    سرمایه

 سـاخت  تیـ اهم انیـ بي  برا کوچک خوك سه داستان مانند روزمره جیرا
 چـوب  و کـاه ي  جـا  بـه  آجـر  بـا  شده ساختههاي    خانه از ،یمالهاي    خانه

یی داسـتانها  گذشته، روزگاراني  داستانها از نیهمچن او. کرد  می استفاده
 را نفـوذ  قدرت من و فرزندش به تا کرد  می ادهاستف جالوت و داوود مانند

 یدرسـ  عنوان به داوود،ی  سنگ قالب اهرم از مواقع نیا در بدهد، آموزش
 شکـست  را بزرگ مرد کی تواند  می کوچک مرد کی چگونه که کرد  می ادی

 نـده، یآ از يتـصور  داشـتن  تیـ اهمي  ادآوریـ  هنگام در پولدار پدر ...دهد
 او امـا  ...داشـت یی  نایب نوح که دیباش داشته ادی به شهیهم «:گفت  می اغلب

ــ خداونــدهــاي  گفتــه کــردنی عملــي بــرا را شــجاعتش و مــانیا  از شیب
 تـصور  خـود ي  بـرا  يانـداز   چشم افراد ازي  اریبس. پنداشت  می تصورش

 ...ستندیـ ن قـدم  ثابـت  شـجاعت  و مـان یا در گرییکـد  مثل همه اما کنند، می
 آنهـا  تـصور  ن،یبنـابرا  ...شانیاهایرؤ کردنی  عملي  برا شجاعت و مانیا

 افـراد  گـر، ید عبـارت  بـه » .اسـت  امروز به نگاهشان همان ندهیآ به نسبت
 ...نندیب  نمی را وقوع حال در راتییتغ اغلب نشیب و شجاعت و مانیا بدون

 .شود  میریدی لیخ کهی زمان تا

 بـه  موسـوم ي  الدیمـ  1974 سال مصوب قانون نگرانی  لیخ پولدارم پدر
 به نسبتی  حت مردم شتریب آن، بیتصو زمان در «:گفت  می او. بود سایار
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 دهینـشن  دیشـا  مـردم  ازي  اریبـس  امـروزه، ی  حتـ . نداشـتند ی  آگاه سایار
 یقـانون ي  امـضا  بـه  و شـده  بیتـصو  کنگـره  توسط قانون نیا که باشند
 رییـ تغ نیـ ا کامـل  ریتـأث . اسـت  دهیرسـ  کسونیني  آقا وقت جمهور  رئیس
 مـن  رفـتن  از بعـد  مدتهای  حت ...سال پنجاه تا پنج و ستیب مدت به قانون

 نیهمـ  از که میبگو آنها به توانستم  می کاشي  ا. شد نخواهد احساس ز،ین
 نـده یآ مـورد  در آنهـا  بـه  تـوانم   مـی  چگونـه  اما ...باشند رییتغ آماده االن
 »م؟یبگو

 همچنان کا،یآمر متحده االتیا مردم که يالدیم 2002 سال هیژانو ماه در
 خبــر ناگهــان بودنــد، شــوکه ،يالدیمــ 2001 ســپتامبر 11 عیوقــا از

 را کـا یآمر دری  آب تراشه سهامي  شرکتها نیبزرگتر ازی  کیی  ورشکستگ
ي اریبـس  پشت کهیی  خبرها ،یورشکستگ خبر از شیب اما؛  کردند افتیدر
 1964 و 1946ي  سـالها  نیبـ  کـه ی  نـسل  لرزانـد،  را مـن  نسل هم افراد از
 شـرکت  کارمنـدان  ازي  اریبس که بود تیواقع نیا ،اند  آمده ایدن بهي  الدیم

 بار، نیاولي  برا. اند  داده دست از را خودی  بازنشستگ انداز  پس کل انرون،
) k (برنامـه  کیـ  کـه  کردند درك را مسئله نیا کم کم بومری  بیبها    ونیلیم

ــآ ،401 ــرید و رای ــه گ ــاهــاي  برنام ــیچن نی ــر کــهی ن هــاي  صــندوق از پ
 تـصور  آنهـا  کـه  آنقـدر  هـستند،  شـرکت  سهام و مشتركگذاري    سرمایه

 يا  برنامـه  بـود،  شـده  گفتـه  آنهـا  بـه ی  مـال  زیر  برنامه توسط ای کردند می
 شـرکت ي بـرا  کـه ي نفـر  هـزاران  با 1بومری بیبها   ونیلیم. ستندین مطمئن

                                                           

ـ جمع انفجـار ة  دور در کـه  اسـت ی  کـس  بومر یبیب ا ی انفجار نسل کودك 1 جنـگ  از پـس  تی 
 .باشد  شده زاده 1964 و 1946ي ها سال فاصل حد دری عن یم،دوی جهان
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 شـرکت ی  فروپاشـ . بودنـد  مـشترك  موضوع نیا در کردند  می کار انرون
 درك و داشـتند  که یترس با که بود یاشخاصي  برا يهشدار زنگ انرون

 را فکـرش  کـه  آنطـور  اسـت  ممکـن شـان     یبازنشـستگ  زمـان  که امر نیا
 قـت یحق بـه  پولـدار  پـدر یی  شگویـ پ کـه  نجاسـت یا. نباشـد  امـن  کننـد،  می
  .ونددیپ می
 اگـر  کـه  خواسـت  من از و گرفت تماس من بای  محلی  ونیزیتلو شبکه کی

 سیرئـ  عنـوان  بـه  انـرون،  شـرکت ی   ورشکستگ ریتأث درباره دارم لیتما
 جـذاب  جـوان  محقـق . دهـم  ارائـه ی  حاتیتوضـ  گـاز  و نفـت  صنعت سابق
 دادیـ رو کیـ  انـرون  شـرکت ی  ورشکـستگ  ایـ آ«: دیپرسـ  من از ونیزیتلو

 »است؟ جداگانه

 رقابـل یغ موضـوع  کی انرون شرکتی  ورشکستگ «:که بود نیا من پاسخ
 مکـن   مـی  تعجـب «: گفتم ادامه در» .ستین جداگانه مورد کی اما است درك
 اکوم،یـ و سکو،یـ س هـاي   شـرکت  در مـشغول  افـراد  بـه  چـرا ها    رسانه که

 مـشابه ي اریبـس هـاي   شـرکت . کنند  نمیتوجه گریدهاي    غول و موتوروال
 حقـوق  کارمندانشان از یتوجه  قابل درصد که دارند وجود انرون شرکت

 اگرچه است، خورده گره شانیکارفرما شرکت سهام باشان    یبازنشستگ
 ».نباشند چشم در است ممکن انرون شرکت اندازه به

 »ست؟یچ منظورتان«: دیپرس ونیزیتلوي مجر

 هـشداردهنده ي  ندا کی دیبا انرون شرکت فاجعه که است نیا من منظور«
 بداننـد  کـه  اسـت  ییآنهـا ي  بـرا  هـشداردهنده ي  ندا کی. باشد مردمي  برا

 مکـن م که رایز ...ستین نقص یب و اریع و تمام برنامه کی k (401 (برنامه
هـاي    صـندوق  ...دیـ بده دسـت  ازی  بازنشـستگ  از قبـل  را زیـ چ همه است
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 داشته یمتنوع اقدامات اگری  حت ...ستندینی  مطمئن مشتركگذاري    سرمایه
 ».دیباش

 کـه  اسـت  نیا شما منظور «:که دیپرس و خورده جا تیعصبانی  اندک با او
 اقـدامات  اگـر ی  حتـ  ستند؟یـ ن مطمـئن  و امـن  مـشترك هاي    گذاري  سرمایه
 امـا  کـرد،   نمـی  کـار  انرون شرکتي  برا او اگرچه» د؟یباش داشته یمتنوع
 .ام گذاشته پا ش،یپا انگشتاني رو بر انگار که کردم حس

گـذاري    سـرمایه هـاي     صـندوق  مـورد  در بحـث  وارد نکـه یاي  جـا  بـه  من
ی سـالگ  هفـت  و چهـل  در مـن «: گفـتم  م،یبـشو  متنـوع  اقدامات و مشترك

ــسته ــدم بازنش ــدون ش ــهیا ب ــه نک ــد مس ــهام ازي واح ــ س ــندوق ای  ص
ــرمایه ــذاري  س ــشتركگ ــته م ــم داش ــرا. باش ــن،ي ب ــندوق م ــاي  ص ه
 اگـر ی  حتـ  هـستند،  ریپـذ   سکیـ ر اریبـس  سـهام  و مشتركگذاري    سرمایه
گـذاري    سـرمایه ي  بـرا ي  بهتـر هـاي     روش. دیباش داشته یمتنوع اقدامات

 ».دارد وجود تان یبازنشستگ زماني برا

گـذاري    سـرمایه هـاي     صندوق سهام، در که دییگو  می شما ایآ«: دیپرس او
 »د؟ینکنگذاري  سرمایه متنوع اقدامات و مشترك

 فقط من. ندهد انجامي  کار چیه که میگو  نمی یکس به من» نه«: دادم پاسخ
 صـندوق  ایـ  سـهام  از یسـهم  چیه بدونی  زندگ لیاوا در من که میگو می

هــاي  صــندوق در متنــوعي کارهــا انجــام ایــ – مــشتركگــذاري  ســرمایه
هاي   صندوق و سهام در دیخواه  می اگر. ام  شده بازنشستهگذاري    سرمایه
 ممکـن  د،یهـست  طلـب   تنـوع  و دیـ کنگذاري    سرمایه مشتركگذاري    سرمایه

 .نه مني برای ول ...باشد مناسب شماي برا امر نیا است
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 کـه  متـشکرم  شما از« ».مینیببی  بازرگانی  آگه به دیبا ما «:گفت جوان زن
 نیدوربـ  سـمت  بـه  عیسـر  و داد دست من با او» .دیبود ما هبرنام مهمان
 چـروك  و نیچـ  ضـد  کرم کیي  ایمزا مورد در صحبت به شروع و رفت
 .کرد دیجد

ی وقتـ  دیرسـ   مـی  نظـر  بـه . بـود  دهیکش طول انتظار حد از شیب مصاحبه
ی شخـص گذاري    سرمایههاي    ياستراتژ تا گرفته انرون شرکت از صحبت
ي بـرا  شد منتقل چروك ضد کرم غیتبل به ونیزیتلوي  مجر خانمی  احتمال
 بـه  ننـده یب هـزاران ي  بـرا  بلکـه  ونیزیتلوي  مجري  برا تنها نه کردن بحث

 .نبودی آسان مبحثی بازنشستگ موضوع. شد لیتبد تر ریدلپذی موضوع

 انداز  پس به افراد قیتشو سایار قانون از شده گرفته نظر در جینتا ازی  کی
ي بـرا  را جانبه سه کردیرو کی امر نیا. بود خودی  بازنشستگ زماني  برا

  :کند  میقیتشوی بازنشستگ بودجه تأمین
  یاجتماع تأمین. 1
  کارگری شخص اندازهاي پس. 2
ــ .3 ــه کی ــستگ برنام ــرکتی بازنش ــرا یش ــتي ب ــستمر پرداخ ي م

 شــده گذاشــته کنــار نیمعــ پــول از کارمنــدانش،ي بــرا یبازنشــستگ
 .کند  میپرداخت

 عنـوان  با پست واشنگتن در يا  مقاله ،يالدیم 2002 سال  می ماه پنجم در
 نیــا» یبازنشــستگي مــستمر راتییــتغي بــرا شــده مطــرحهــاي  چــالش«

  :کرد سهیمقا هیپا سهی کرس کی با را جانبه سه کردیرو
 م،یکـرد  توجـه ی  اجتمـاع  تـأمین ی  عنـ ی ه،یـ پا نیاولـ  بـه  کـه ي  بار نیآخر

 بـه  که خورد  می چشم به آن در یثبات یبی  کم اگرچه بود، برقرار همچنان
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ــت ــه ضــمانت عل ــا نام ــا ییه ــد ب ــشمول درآم ــمال م ــزا ات،ی  ســن شیاف
ی اصـل  هـدف  موارد ریسا و ایمزای  برخي  برا اتیمال وضع ،یبازنشستگ

  ....کرد  میدور رای اجتماع تأمین وجود از

 - کنگـره  توسـط  شده ثبت و شده نوشته انداز  پس موفقهاي    برنامه همه
ي بـرا  حـتم  طـور  بـه  -کئـوگز  را،یـ آ-سـپ  را،یآ ،k (401،) b (403 (مانند
ي مـستمر  کـردن  تـأمین  بـه  کـارگران،  انـداز   پـس ی  عنـ  ی دوم، هیپا تیتقو

ي ایـ مزا. اسـت  وابـسته  طیشـرا  همـه  در تر یطوالن و شتریبی  بازنشستگ
 کـه  - شرکتی مال تیحما تحتهاي  برنامه به وابستههاي   شرکتی  اتیمال

 ایـ  تیـ تقوي  بـرا  - شـود   مـی  لیکتش کارگرانی  شخصی  نگینقد با عمدتاً
 قیتـشو ي  جا به آنها. دارند داللت ،یکرس سوم هیپا کردن نیگزیجای  حت
هـاي    برنامـه  کـه  انـد   سـاخته  قـادر  را شـرکتها  نیا کارمندان، در انداز  پس
 .کنند محدود شدت به رای بازنشستگي مستمری سنت

 هیـ پا سـه ی  کرسـ  کیی  عنی م،یباش نیزبیر: که استی  معن بدان نهایا همه
 !است هیپا دوي دارا فقط که

 ریـزي   برنامه تیمسئول باره یک به مردم سا،یار قانون جهینت در نیبنابرا
 منتقـل  کارمند به کارفرما از را آن و گرفتند عهده بر را خودی  بازنشستگ

 جهـت  کارمنـدان  بـه  کمـک ي  بـرا  الزمی  مـال  آموزش آنکه بدون - کردند
 از نفـر  هزاران ناخودآگاه، طور به. دباش داشته وجود موفق ریزي  برنامه
 را نفـر هـا     ونیـ لیم تـا  بودنـد  دهیـ د آموزش سرعت بهی  مال زانیر برنامه

 »دنیبخـش  تنـوع  و يدار  نگـه  و دیـ خر مـدت،  بلنـد گـذاري     سرمایهي  برا«
ــد آمــوزش ــا ازي اریبــس. دهن ــدان نی ــوز کارمن ــد  نمــیدرك هن ــه کنن  ک

ي بـــرا آنهـــایی اتوانـــ بــه  کـــامالًی بازنشـــستگ دوران در درآمدشــان 
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 پـدر یی  شگویـ پ اگـر . داردی  بـستگ ی  فعلـ  زمان در عاقالنهگذاري    سرمایه
 مـشکل  نیـ ا مـردم،  همـه  نه اما نفر،ها    ونیلیمي  برا ...باشد درست پولدار
 کـه  رسـد   مـی  نظـر  بـه . شـد  خواهد بدتر ندهیآ سال پنج و ستیب در فقط

 .دارد تیواقع پولدار پدریی شگویپ

 میعظ رونق و رکود

ي بـرا  واقـع  در کتـاب  نیا. ستین عذاب و اندوه و غم انیبي برا تابک نیا
 1980 دهـه  در وي  الدیمـ  1970 دهـه  اواخر در. است رونق و رکود انیب
 او. کـرد ي  ادآوریـ  را سایـ ار قـانون  مـن  و پسرش به پولدار پدري  الدیم

 وقـت  هر. دیباش قانون در راتییتغ مراقب شهیهم «ل،یقب ازي  موارد: گفت
 در رییـ تغي  بـرا  شـما  اگـر . کنـد   مـی  رییتغ زین ندهیآ کند،  می رییتغی  قانون
 در راتییـ تغ بـه  اگـر . داشـت  دیـ خواه یخـوب ی  زندگ د،یباش آماده قانون
 تـصور  یلیاتـومب  راننـده  ماننـد  را خـود  است ممکن د،ینکن یتوجه قانون

 بـه  و ... نـد یبب را جلو به رو ریمس در هشداردهنده عالمت نتواند که دیکن
 به کند، کنترل را لیاتومب سرعت موقع به تا بکاهد را سرعتش نکهیاي   جا
 توانـد   نمـی  کـه  کنـد  روشـن  را ویـ راد تـا  شـده  خم و داده ادامه خود کار

  ».رود  میجنگل سمت به و شده منحرف جاده از لیاتومب و کند روشن
 داشـته  ادیـ  بـه  اسـت  ممکـن  ،انـد   خوانـده  را من گریدي  کتابها کهی  کسان
 1986 سـال  مـصوب  یاتیـ مال اصالحات قانون از کتابها آن در که باشند

 بـود  قانون دري  گرید رییتغ قانون، در رییتغ نیا. ام  کرده صحبتي  الدیم
 مردم ازي  اریبس. کنم توجه آن به که داد  می هشدار من به پولدار پدر که
 دالرهـا     اردیـ لیم آنهـا ی  آگـاه  عـدم  ارزش و نکردنـد  یتوجه رییتغ نیا به
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ي الدیمـ  1986 سـال  در قـانون  رییـ تغ نیا من، نظر به. است هشد برآورد
 نیبزرگتــر ازی کــی و وام و انــداز پــس صــنعت ســقوط دری مهمــ نقــش
ي بـرا  اسـت  یلـ یدل زیـ ن و بود مستغالت و امالك بازار ارزشهاي  سقوط

 معمـاران  و حـسابداران  وکـال،  پزشکان، مانند کرده لیتحص متخصصان
 لـذت  مـن  ماننـد  تاجران اتیمال قانوني  ایزام ازي  اریبس از توانند  نمی که

 در رییـ تغ اعمال مراقب شهیهم «است، گفته پولدار پدر که همانطور. ببرند
 ».کند  میرییتغ زین ندهیآ کند،  میرییتغی قانون که بار هر. دیباش قانون

 در شـده  شـناخته  کمتـر  رییـ تغ نیـ ا سا،یـ ار قـانون  لیدل به نفرها    ونیلیم
ی بعـض ي  بـرا . شد خواهد گذاشتهی  منف ریتأثشان    یالمی  زندگ بر قانون،
 افتـاده  اتفاق شانیبرا تاکنون که بودی  اتفاق نیبهتر قانون رییتغ نیا افراد،
 انـدوه  و غم و عذاب انیبي  برا کتاب نیا که میگو  می لیدل نیهم به. است

 کـه ی  کـسان ي  بـرا . اسـت  میعظـ  رونـق  و رکـود ي  بـرا  یکتاب بلکه ستین
 امـروز  هماننـد شـان     نـده یآ کـه  کننـد   مـی  فکر و زنند ی م گول را خودشان
ی تیوضـع  همان به است ممکن آنها که چون هستم نگران من بود، خواهد
 ... شـدند  دچـار  آن به انرون شرکت کارمندان ازي  اریبس که شوند دچار

ی بازنشستگي  برا يا  پشتوانه چیه بدون را خودي  کار سابقه تینها در و
 دانند  می که نیا لیبدل هستند آگاه و اریهوش کهیی  اآنه. برسانند انیپا به
 شـوند،   مـی  آمـاده  نـده یآ راتییـ تغي  بـرا  و کند  می رییتغ شهیهم ندهیآ که
 نیـ ا ازی  ناشـ  سـقوط  اثـر  بر اگری  حت بود، خواهد درخشان اریبس ندهیآ
  .دهد رخ خیتار در سهام بازار سقوط نیبزرگتر قانون، در رییتغ
 کـه  نبـود  نیای  کشت و نوح داستان از پولدار پدری  اصلهاي    درس ازی  کی

 بـه  را مـا  نکـه یاي  جا به پولدار پدر. میشو امبریپ میکنی  سع ما از کی هر
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 آمـوزش  يا  حرفـه  یثروتمنـدان  به شدن لیتبد و نیبلورهاي    يگو داشتن
ی آمادگ وي  اریهوش جهت یدرس عنوان بهی  کشت و نوح داستان از دهد،
 بـه  ملـوان  کی که همانطور قاًیدق«: گفت  می او .کرد  می استفاده ندهیآي  برا

 کیـ  اسـت،  نـده یآ يهـوا  و آب تیوضـع  رییـ تغ عالئم مراقب مداوم طور
 اسـت  شیپـ  در کهي  زیچ هري  برا دیبا گذار  هیسرما و وکار  کسب صاحب
 ماننـد  دیـ با گذاران  سرمایه و وکار  کسب صاحبان. باشد آماده و اریهوش

 ...کننـد  تیهـدا  بزرگ یانوسیاق در را کوچکشان قیقا و کنند فکر ملوانان
 ».يزیچ هر وقوع احتمالي برای آمادگ

 پـدر یی  شگویـ پ دیـ بگو کـه  اسـت  نـشده  امـر نوشـته    نیـ اي  برا کتاب نیا
 نکتـه  شـش  ارائـه ي  برا کتاب نیا بلکه. وستیپ خواهد قتیحق به ثروتمند

 :است شده نوشتهی اصل

 ازی  برخـ  بـه  ارهاشـ  و یآمـادگ  جهـت  ما همه به کردني  ادآوریي  برا. 1
 در. میکنـ  توجـه  آنهـا  به دیبا پولدار پدر گفته طبق که هشداردهنده عالئم

 گـر، ید عبارت به؛  شد دیخواه آشنا سایار قانون نقص و بیع با کتاب نیا
 يتـر   شـده   شـناخته  کمتر نقص کی شده شناخته کمتر قانون نیا داخل در
 سـقوط  نیبزرگتـر  ،پولدار پدر گفته به کهی  کوچک نقص ...دارد وجود زین

 .دارد دنبال به جهان خیتار در را سهام بازار

هـاي    ییراهنما پولدار پدر. یواقعی  مال انداز  چشم با امروزي  ایدن دنید. 2
 قـانون  در نقـص  و قـانون  در رییـ تغ ماننـد  ،ياسـتوار  قیحقـا  از را خود

 اسـت،  کـرده  اسـتفاده ي  آمـار هـاي     تیـ واقع از نیهمچن او. است برگرفته
 83 و بومری  بیب نسل از نفر ونیلیم 75 که تیواقع نیا مانند ییها  تیواقع

 رتـر یپ کـه  دارنـد  وجـود ی  رقـانون یغ وی  قـانون  مهـاجران  از نفـر  ونیلیم
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 او. کننـد   مـی  عمـر  شتریـ بشـان     نیوالـد  بـه  نسبت آنها شتریب و شوند می
 بومرهـا ی  بـ یب نیـ ا از تعـداد  چـه  کـه  دیپرسـ  خواهـد  را سؤال نیا سپس
ي برآوردهــا شــوند؟ بازنشــسته بتواننــد کــه دارنــدی افکــهــاي  یــیدارا

 بومرهای  بیب از درصد 40 از کمتر امروز که دهد  می نشان کارانه  محافظه
 .دارندیی دارای کاف اندازه به

 بومرهای  بیب نیای  پزشک وی  مالي  ازهاین پرداختي  برا کایآمر دولت اگر
 کـا یآمر قتـصاد اي  بـرا ی  اتفـاق  چـه  دهـد،  شیافـزا  راهـا     اتیمال ،يریپ در
 دولـت  اگـر  کند؟ حفظ جهان در را خودي  رهبر نقش تواند  می ایآ افتد؟ می
 میتـوان   مـی  ایـ آ دهـد،  شیافـزا  را اتیمال سالخوردگان حق پرداختي  برا
 پرداخـت  بـه  و میباشـ  داشـته  دست در همچنان جهان در را سبقتي  گو

 شیافـزا  هـا   اتیمال کهی  هنگام م؟یده ادامه رومندینی  ارتش انهیماه حقوق
 اتیـ مال کـه یی  کـشورها ي  جـستجو  در اسـت  ممکـن هـا     شـرکت  ابد،ی می

 االتیـ ا ازي  اقتـصاد  لحاظ از نیچ اگر. کنند ترك را کشور دارند،ي  کمتر
 افتـد؟   مـی  یاتفـاق  چـه  کند عبور جهان اقتصاد نیبزرگتر عنوان به متحده

 نهمـا ی  نـ یچ کـارگر  کـه ی  زمان میدار نگه باال را دستمزدها میتوان  می ایآ
 پـسرش  و مـن  بـه  پولدار پدر نیبنابرا دهد؟  می کمتر انجام  نرخ با را کار

 بنا امروزهاي    تیواقع اساس بر را مان  ندهیآ يها ینیب  شیپ تا داد آموزش
 .میکن

 مـن . ریـ خ ایـ  دیهست آماده ندهیآي  برا واقعاً ایآ که دیبپرس خودتان از. 3
 پولـدار  پـدر  رایـ ز د،وندنـ یپ  مـی  قتیحق به پولدار پدریی  شگویپ میگو نمی

 ایـ  نیبلـور ي  گـو ي  دارا ایـ  خـاص ی  ذهنـ هـاي     قدرت باي  فرد را خودش
 جـاد یا شما ذهن در را سؤال نیا نکته نیا. ندیب  نمی خدا با يا  ژهیو ارتباط
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 بـا  مواجههی  آمادگ ایآ باشد درست پولدار پدریی  شگویپ اگر که«: کند می
 2020 سـال  تـا  اآلن از الًمثی  زمان کی اگر گر،ید عبارت به» د؟یدار را آن
ی مـال  اوضـاع  دهد،ي  رو خیتار در سهام بازار سقوط نیبزرگتر ،يالدیم

 دچـار  ایـ  شـد  خواهـد  بهتـر  شـما  تیوضـع  ایـ آ شد؟ خواهد چطور شما
ي بـرا  ایـ آ دهـد،  رخ بـازار  سـقوط  نیـ ا اگر شد؟ دیخواهي  بدتر تیوضع

ي نـابود ي  برا يا  لهیوس موضوع نیا ای دیهست آماده آن با شدن رودررو
 شد؟ خواهد شما

ي بـرا  تـا  دیـ ده انجـام  دیـ توان  مـی  کـه  آنچـه  مـورد  در ییهـا   دهیا ارائه .4
ی برخـ  اگرچـه . دیشـو  آماده بشر خیتار در سهام بازار سقوط نیبزرگتر

 کـه  آنچه مورد در من اما ،اند  شده ذکر منی  قبلي  کتابها درها    دهیا نیا از
 پرداخت خواهمي  شتریب اتیجزئ به د،یده انجام حاضر حال در دیتوان می
 رانهیشگیـ پ اقـدامات  انجـام  حاضـر  حـال  در چـرا  نکـه یا تر   مهم همه از و

  .استي ضرور
ي الدیمـ  2010 سـال  تـا  اسـت  ممکن که میده اطالع شما به نکهیاي  برا .5

 کتـاب  نیـ ا در قـت، یحق در. دیباشـ  داشـته ی  آمـادگ  شـما  تـا  افتدیبی  اتفاق
 امـسال  از و هستند خوب اریبسا  ه  فرصت نیا چرا که شد دیخواه متوجه

 خواهـد  وجـود  سـهام  بـازار  در میعظـ  رونـق  کی ،يالدیم 2010 سال تا
؛ افتـاد  خواهـد  اتفـاق  بـزرگ  یورشکـستگ  از قبل میعظی  شرفتیپ ...داشت
 داشـته ی  آمـادگ  تنهـا  و دیباشـ  نداشـته ي  زیـ چ امـروز  اگری  حت نیبنابرا
 ماننـد  دیریبگ هدف نر گاو بازار در را گرید مورد کی است ممکن د،یباش

 دري  الدیمـ  2000 تـا  1995ي  سـالها  نیب که نر گاو بزرگ بازار انحصار
 .میداشت دست



  مقدمه
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ی آمـادگ  فعال طور به اگر که میده اطالع شما به نکهیاي  برا ت،ینها در. 6
 بـه ؛  داشـت  دیـ خواه يبهتـر  تیوضـع ی  مـال  نظر از احتماالً د،یباش داشته
 آمـاده  و دیـ کن عمـل  آن بـه  و کرده يریز  برنامه حاال از اگر گر،ید عبارت

 اگـر ی  حتـ  باشـد  تـر   درخـشان  اریبـس  شمای  مال ندهیآ است ممکن د،یشو
 بـودن،  فعـال . ندهـد  رخ جهـان  خیتـار  در سـهام  بـازار  سقوط نیبزرگتر
 کـه  اسـت ی  مـال ي  اسـتراتژ  از بهتـر  اریبس بودن آماده و داشتن لیتحص

 رفعـال یغي  اسـتراتژ  ...دارنـد  خـود گذاري    سرمایه هنگام در مردم شتریب
 ابـد ی رونق سهام بازار که کند  می دعا ...»کردن دعا و ماندن راکد د،یخر«
 و رود  مـی  بـاال  فقـط  سـهام  بازار معتقدند کهي  افراد البته. نپاشد هم از و

 اعتقـاد  زیـ ن پـاك  دیـ ع خرگـوش  وجـود  بـه  احتماالً کند،  نمی سقوط هرگز
 .دارند

ي امبریـ پ ...اسـت  بزرگ امبریپ کی ازی عال یداستانی  کشت و نوح داستان
 ادیـ  شـما  بـه  کتـاب  نیـ ا. داشت يا  العاده  فوق شجاعت و مانیا نش،یب که

 نـان یاطم شـما  بـه  بـاور  نیا معتقدم اما ...دیباش امبریپ کی که داد نخواهد
 رخ خیتـار  در سـهام  بـازار  سـقوط  نیبزرگتـر  نکـه یا از فـارغ  که دهد می
 زانیـ عز و شـما  دسـترس  در يرت  روشني  اقتصاد ندهیآ ر،یخ ای دهد می
 باشد، نیبلوري  گو کی که ستین قرار کتاب نیا نیبنابرا؛  بود خواهد شما
 هـر ي  بـرا ي  گرید فرد هر از شتریب که دهد ادی شما به که دارد قصد بلکه
 نیـ اي  بـرا  گـر، ید عبـارت  به؛  بد ای خوب ...دیباش آماده و اریهوشی  اتفاق
. دیباشـ  داشـته  خـود ی  مـال  دهنـ یآ بـر ي  شتریـ ب کنتـرل  دیـ بتوان کـه  است

 ستیـ ن نیای  کشت و نوح داستان نکته «است، گفته پولدار پدر که همانطور
ی اتفـاق  هـر ي   بـرا  و داشت جسارت و مانیا نوح بلکه داشت، حق نوح که
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 وسـط  در میعظـ  لیسـ  کیـ ی  حتـ  ...بـود  آماده او دهد،ي  رو بود قرار که
  ».کرد نابود را جهان هیبق که یلیس ...ابانیب

 ریسـا  نیهمچنـ  و k (401 (بـدنام  برنامـه  جـاد یا بـه  سایـ ار قـانون  :جهتو
 زیـ ن گرید يکشورها. است کرده کمک کایآمر دری  بازنشستگهاي    برنامه
 :مثالً. دارندی متفاوت يها نام فقط آنها. دارندی مشابههاي  برنامه

 .شوند  میادی» یبازنشستگهاي  برنامه «عنوان به آن از ایاسترال در. 1
 .شود  میدهینام RRSP برنامه مشابهی طرح کانادا رد. 2
  .شود  میگفته k (401 (برنامه طرح نیا به زین ژاپن در. 3

  

 پولدار پدریی شگویپ
 .سایار قانون در اشتباه •

ي رو بـر  مـا  نـسل ی  مـال  مـشکالت  تـا  اسـت  داده اجـازه  سایار قانون چگونه •
 .ردیبگ قرار فرزندانمان نسل پشتوانه

 قیـ دق زمـان  نیـی تع هرچند - داد خواهد رخ سهام بازار در زرگب سقوط کی •
 .است ریناپذ اجتناب آن وقوع اما است، دشوار آن

 بدسـت  وی  مـال  دانـش  داشـتن  ،یورشکستگ از بردن سود وی  آمادگ راه تنها •
 .است خودی مال امور کنترل گرفتن

 داده حیتوضـ  شـما  یآمـادگ  بـه  کمکي  برا ینانیاطم قابلی  مالهاي    ياستراتژ •
  .است شده



   بخش

 افتهی انیپاآیا افسانه 
  است؟

 

 یخـوب  نمـرات  بـرود،  مدرسـه  بـه  کـه  است مجبور يفرد هر ،يروز کی
 باشــد، یشناســ فــهیوظ کارمنــد ابــد،یب مطمــئن و امــن شــغل کیــ رد،یــبگ

 و کنـد  مکـان  نقل گلف نیزمي  دارا کوچکتر خانه کی به شود، بازنشسته
 .کندی زندگی خوش وی خوب به آن از پس

 شـروع ي  روز یـک  کـه  داسـتان  نیـ ا کـه  میدانـ   می ما ازي  اریبس امروزه
 جـز ي  زیـ چ کنند،  می یزندگی  خوش وی  خوب به آنها ان،یپا در و شود، می

 وهـا     شـاهزاده  ازي  اریبـس  امروزه که است نیا مشکل. ستین افسانه کی
.. .باشـد  نشده تمام افسانه نیا که دوارندیام هم هنوزی  فعلهاي    دخت شاه

 دیـ خر مدت، بلندگذاري  سرمایه «باشان    یمال زانیر برنامه که دیام نیا به
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 افسانه نیا کنند  می یزندگ آنها کهی  زمان تا »هیسرما در تنوع ،انداز  پس و
 .دارند  مینگه زنده را

ــانطور متأســفانه، ــه هم ــب ک ــذاران هیســرما شتری ــه گ ــیيا حرف ــد،  م  دانن
 .ندارندی خوش انیپا شهیهم سهام بازار به وابستههاي  افسانه

 گذار هیسرما یک به شدن لیتبد از تر مهمي زیچ چه
 است؟ ثروتمند

 تنهـا گـذاري     سـرمایه  بـودم،  بچـه ي  الدیمـ  1960 دهـه  در مـن  که یزمان
 امـروزه، . شوند ثروتمند خواستند  می که بودی  کسان ای ثروتمندان تیفعال
 شـدن  ثروتمند از تر مهم اریبسي زیچي  براگذاري    سرمایه به ازین ما همه
 نیـی تع را خـود  ندهیآ هوشمندانهگذاري    سرمایه با چگونه امروزه،. میدار

ی زنـدگ  سـطح  دیـ کن فـوت  یـا  و دیباش زنده اگر احتماالً ؛ و ...کرد دیخواه
 عبـارت  بـه ؛  بـود  خواهـد  چگونه تان  ندهیآی  مال تیامن نیهمچن و تان  ندهیآ
 کـه ی  زمـان  و دیـ یایب بـر ی  زنـدگ  مخـارج  نیتـأم  عهـده  از شما اگر گر،ید

ــه باشــد، شــده لحــاظی پزشــکهــاي  مراقبــت ــا چگون گــذاري  ســرمایه ب
 بـه  چطـور  نـده یآ در که دیکن نییتع دیتوان  می تینها در ،یفعل هوشمندانه

 ،گـذاري   سرمایه از تر  مهم اریبس امر نیا و ...دیکنی  زندگ  و خوشی  یخوب
 .است شدن ثروتمندي برا صرفاً

  »یوساکیک رابرت«
  

 



1 فصل  

تغییر در ... تغییر در قانون
  سرنوشت آینده

  

 اریبـس  کارکنانـشان ی  کل رفاه مورد در پولم  بی پدر هم و پولدارم پدر هم
 الـت یا پرورش و آموزش  سرپرست عنوان به ،ام  یواقع پدر. بودند نگران
 اوي  رو بـر  آنهـا،  از مراقبـت ي  بـرا  کـه  داشت کارمند هزارها    ده ،ییهاوا

 م،یگـو   می پول یب پدر آن به من کهي  مرد ،ام  یواقع پدر. کردند  می حساب
 و آمـوزش   سرپرسـت  گریدی  وقت که بود معلمانش تیوضع نگران آنقدر

 اسـت یر معلمـانش،  حـال  رفـاه  جهـت  مذاکرهي  برا دوباره نبود، پرورش
 ییهـاوا  الـت یا معلمان انجمن مخفف که شد HSTA نام به معلمان انجمن

 .باشد می

ي اریبـس  از و بـود  نگـران  اریبـس  کارمنـدانش  به نسبت زین پولدارم پدر
ی نگرانـ  لیـ دل. بـود  کارمنـدانش  نگـران  شتریـ ب پـدرم  به نسبت او جهات،

 و دولـت ی  مـال  تیـ حما از مـن  پول یب پدر کارمندان که بود نیا او شتریب
 مپولدار پدر کارمندان. بودند برخورداری  مل وی  محل معلمانهاي    هیاتحاد
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 کـاش ي  ا«: گفـت   می اغلب او. نبودند برخوردار هیاتحاد و دولت تیحما از
 بـه  نم،یـ ب  مـی نـده یآ در  را کـه آنچـه  و دانـم   مـی  کـه  را آنچـه  توانستم می

 را آنهـا  که ترسم  می  اما توانستم یم کاشاي    .میبگو راحت خود کارمندان
 کـه  اسـت  نیـ ای  اصل مشکل عالوه، به. کنم استرس و دلهره دچار شتریب
 کـه  کننـد  درك اوالً  اینکـه  تا هستند یاساسی  مال وزشم آ فاقد هاآن شتریب

. کننـد  اتخـاذ  رای  اصـالح  اقـدامات  بتواننـد  نکـه یا دوم و میگو  می چه من
 فقـط  ،که امروزه  میبگو وفادارم کوش  سخت کارمندان به توانم  می چگونه

ي بـرا  تـوانم   مـی  چگونـه  ست؟ینی  کاف بودن کوش  سخت و یشناس  فهیوظ
  بـراي  را آنهـا ی  مـال  تیبلندمدت امن  دری  شغل تیکه امن  دهم حیتوض آنها

ی قـانون  رییـ تغ دربـاره  آنها به توانم  می چگونه کند؟  نمی نیتضم بلندمدت
 چگونـه  اسـت؟  داده رییـ تغ شهیـ همي  بـرا  را شـان   نـده یآ که دهم حیتوض
 چگونـه  دهـم؟  حیتوضـ  آنهـا  بـه  اسـترس  و تـرس  جـاد یا بدون توانم می
 مـردم  بـا  فتـد، یب اتفاق است ممکن کنم  می فکر که آنچه مورد در توانم می

 اتفـاق   امـر  نیا ایآ که ستمین مطمئن که یحال در بگذارم، انیم را در  فکرم
 »نه؟ ا یافتاد خواهد

 نگـران  اریبـس  پولـدارم  پـدر  هـم  و پـولم   بـی  پـدر  هـم  گفتم، که همانطور
 تیو حما  لتدو قدرت ،پولم  بی پدر که بود نیا تفاوت. بودند کارمندانشان

 پولـدارم  پـدر . داشـت  کارمنـدانش  بـه  کمـک ي  برا را معلمانهاي    هیاتحاد
 نیـ ا و دارنـد  قـرار ي  نامـساعد  تیوضـع  در کارمنـدانش  کـه  دانـست  می

ر ییـ تغ کیـ ي  الدیمـ  1974 سال در. بود کرده نگران اریبس را او موضوع
 کمـک ي  براها    گزارش طبق که شد جادیا کایکشور امر  از یقانون در عمده

 کـار  مپولـدار  پـدر  ماننـد ي  افرادي  برا که بود شدهی  طراحی  کارمندان به
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 نیـ ا پـشت  در کردنـد   مـی  فکـر  مـردم  ازي  اریبـس  کهی  حال در. کردند می
 صینقـا  توانـست   مـی  پولـدار  پـدر  اسـت،  راه دری  عالي  خبر دیجد قانون
 شتریـ ب تیوضـع  جهـات، ي  اریبـس  از که دانست  می او. ندیبب را آن یاصل

اي   ندهیفزا دیتهد توانست  می و شد نخواهد بهتر مدت دراز در انشکارمند
 بیتـصو  ازی  ناشي  اقتصاد فاجعه کی... ندیبب ندهیآ در رای  مال بحران از
 .عمل در قانون نیا

 را تالشـم  تمـام  و بودم ساله دو وی  س کهی  زمان ،يالدیم 1979 سال در
 پـول  فیـ ک وکـار   کـسب . دارم نگه پا سر را خودم وکار  کسب تا کردم می
 رونـق  رفت  می انتظار که آنچه از تر  عیسر من، ولکرو و لونینا ازی  بیترک

ي رویـ ن کیـ  بـا  بـزرگ  یشـرکت  صاحب سال، چند عرض در تنها. گرفت
 االتیـ ا خـود  در فقـط  مـستقل  فـروش ی  نـدگ ینما 380 از شیب در فروش
 دتعـدا  چه که مینشد متوجه هرگز جهان، سراسر در. میبود کایرام  متحده

 مـا  کـه  بـود  نیـ ا مـشکل . اند داشته فروش ما شرکتي  برا فروشندگان از
 میتـ  بـا  پـا نو کوچـک  شـرکت  کیـ  صـاحب   امـا  میداشت یجهانی  محصول

 در تیصـالح  عـدم  و تیموفق کهی  هنگام. میبود تیکفا یب جوانی  تیریمد
 .باشد  نمیدور چندان فاجعه صورت نیا در رند،یگ  میقرار گرییکد کنار

 را کـردن  شنای  درس کتاب کیي  رو از دیتوان  نمی شما«: که دشو  می گفته
 کی با دیتوان  نمی شما«: که کنم  می اضافه را جمله نیا زین من» .دیریبگ یاد

 ،تـر   نییپـا  نیسن در» .دیریبگ ادی را وکار  کسب مدرسه در ایی  درس کتاب
 کـه یی  درسـها  م،یریگ  می اد ی وکار  کسب مورد در ساده درس چند فقط ما
 نیـ ا عـالوه  بـه . گرفـت  ادیـ  را آنهـا  توان  می عمل در کردن تجربه با هاتن
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هـاي    درس ازی  برخ کنند، دور تیموفق ریمس از را شما توانند ها می   درس
  :شامل ،ام گرفته ادی من که يگرید

 .ستندینی خوبي تجاري شرکا شهیهم دوستان. 1

ی مال مشکالت ریدرگ همزمان و باشد سودآور تواند  می شرکت کی. 2
 .باشد زیني جد

 کار کل تواند  می ،یکاف میزان به نخ نداشتن مانند ،یکوچکي  زهایچ. 3
 .کند متوقف را

  امـر  نیا کنند،  نمی پرداخت را خود هاي  حساب  صورت شهیهم مردم .4
 بـه  را هـا   حـساب   صـورت  دیـ توان  نمی شهیهم شما که استی  معن بدان
 را شما مردم دیکن  نمی اختپردی  پول آنها به شمای  وقت. دیبپرداز موقع

 .ندارند دوست

 موفق تجارت کی از یمهمهاي    جنبهي  تجار عالئم و اختراعات ثبت .5
 .هستند

 .باشد پاافتاده شیپ  امرکی تواند  مییشناس فهیوظ. 6

 .استي ضروري حسابدار وی مال قیدق سوابق داشتن. 7

 ورانمـشا  ازي  قـو  میتـ  کیـ  زیـ ن وي  قـو ی  تیریمـد  میت کی به شما .8
 .دیدار ازین حسابداران و وکال ماننداي  حرفه

 .شود  میصرفي ادیز پول وکار کسب کی جادیاي برا. 9

 شتریب ، امر نیا لیدل. ستین وکار  کسب کیي  نابود باعث پول نبود. 10
 .باشد  میيفرد انسجام عدم و وکار کسب در تجربه عدم

 شکـست  و تیفقمو تجارب. است تر یطوالن اریبس دروسی  واقع فهرست
 دو بلکـه  بار کی نه رای  تجارب نیچن من. ندهست ارزشمند اریبس جهان در
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ی طـ  دوبـاره  را ریمـس  نیـ ا همـه  خـواهم   نمیاگرچه ؛ وام  کرده تجربه بار
 بـه  زیـ ن و دیباشـ  عالقمند شما اگر رایز... هستم حال آماده  نیا با اام  کنم،
 نیـ ا د،یـ ریگب درس خـود  اشـتباهات  از کـه  دیباشـ  داشـته  تواضـع ي  حد

 کـه  داد نـشان  من به وکار  کسب در یشکست هر. هستند ارزشمند درسها
 نیـ ا و...  دارمي  زیـ چ چـه ي  ریادگیـ  بـه  ازیـ ن و دانستم  نمی راي  زیچ چه

 .شد  منيبعدهاي  تیموفق به منجري ریادگی در تجربه

 گـوش  درونـم ي  نـدا  به اتیتجربي  ریادگی در من ،يالدیم 1979 سال در
 را خـودم  ،یشخـص  یتیکفا یب لیدل به و داشتم ذهنم در یاشتباهات. دادم
 زانیـ م. رمیبگ ادی يشتریب زیچ خواستم  نمی و مه بود کرد  دفن درونم در

 پـدر  تیوضع نیا با که بود دیجد هايزیچ ادگرفتنی ازر  شتیب من حماقت
 1979 سـال  بهـار  در. کنـد  گوشـزد  مـن  بـه  شتریب شد  می مجبور پولدار

 يهـا   حـساب   صـورت  و رفتم کارش دفتر بهي  عاد یاتمالقي  برا ،يالدیم
 پولـدار  پـدر  صورتحـساب،  به ینگاه با. دادم نشان او به را شرکتمی  مال

 ترسـم   می و... داردی  مال سرطان شما شرکت«: گفت و داد تکان را سرش
 شـرکت  کیـ  بـه  توانـست   مـی  کـه  رای  شـرکت . باشـد  آخر ستگاهیا نیا که

 ».دیا کرده اداره بد  آن راپسران شما ،شود لیتبد قدرتمند و ثروتمند

 جلـسات  شتریـ ب در او اامـ   نبود، منی  شغل کیشر پولدار، پدر پسر ک،یما
 خـوانم،   مـی  پولـدار  پـدر  را او مـن  کـه ي  مـرد  پـدرش،  بـا  مناي    مشاوره
 دوسـتان  نیبهتـر  رسـتان یدب دوران طـول  در کیما و من. داشت حضور

 ییآنجـا  از تنام،یو جنگبازگشت از    و دانشگاه اتمام از بعد اام  م،یبود هم
 حفــظ م،یبـود  یمتفــاوت کـامالً ي تجــار وي اقتـصاد هــاي  هیـ اتحاد در کـه 

 بدسـت  حال در کیما ،يالدیم 1979 سال در. بود مشکل کینزدی  دوست
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 دسـت  از حـال  در من و بود پدرشي  دالر ونیلیم چند يگرفتن امپراتور 
 اوضـاع  بـه ی  نگـاه  کیمای  وقت. بودمي  دالر ونیلیم چند وکار  کسب دادن
 احــساس مــن و داد تکــان را ســرش زیــن او انــداخت، مــن شــرکتی مــال

 .کردم خجالت وی شرمندگ

: گفـت  مـن  بـه ی  مـال  يها  حساب  صورت ازی  بخش به اشاره با پولدار پدر
 »ه؟یچ نیا«

 بـه  ما که استی  مبالغ نیا«: گفتم و کردم نگاه کرد،  می اشاره کهیی  جا به
 حقـوق  بـر  اتیـ مال و حقـوق  پرداخـت ي  برا دولت کارگزاران و کارمندان
 ».میکن  میصرف

 کـن،  نگاه خود يموجود تیوضع به حاال«: گفتي  جدی  لحن با پولدار پدر
 وی  کنـ  هیـ ته دسـتمزد  و حقـوق ی  خـواه   مـی  چگونه» «.ندارد وجود یپول
 »؟يبپرداز راها  اتیمال

 عشـرو  در مـن  ... خـب . نگفـتم ی  چـ یه و نشـستم  ساکت لحظه آن در من
 خـود هـاي     حساب نیشیپ مطالبات ازی  برخ ما یوقت خب، «داشتم، ضعف

 میخـواه  آنهـا  بـه  پرداخـت ي  بـرا  پولی  کاف اندازه به م،یکن آوري  جمع را
  ».داشت
. نـده  لیـ تحو مـن  بـه  را هودهیبهاي    حرف نیا» .جلو ایب« :گفت پولدار پدر
 نمیـ بب شـما ی  مال منابعي  رو از توانم  می من. ستمین تو دانشگاه استاد من
 و مـن . دارنـد  تـأخیر  روز 120 از شیبـ  تانیها حساب مطالبات شتریب که

 هرگز دیا  فروخته آنها به را محصول شما کهي  افراد نیا که میدان  می شما
 خـودت  بـا . بگـو  مـن  بـه  را راسـتش . بپردازنـد ی  پول شما به خواهند نمی

 حـاال  و دیـ ا  شـده  ورشکسته شما. دیا  شده ورشکسته شما. باش روراست
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 شـما . دیکنی  کوتاه آنها اتیمال و کارمندان حقوق پرداخت در دیخواه می
 ».دیکن  میاستفاده کارمندانتان پول از خود شرکت حفظي برا

 ياعتبـار  مـشکل  کیـ  فقـط  نیـ ا امـا «: کـه  دادم پاسخ خود از دفاع در من
 جهـان  و متحـده  االتیـ ا سراسـر  در مـا . میـ دار پول ما. است مدت کوتاه
 ».میردا فروش

ي بـرا  موقع به را آن دینتوان و دیکن دیتول رای  محصول دینتوان اگر اام  بله  «
 تـوانم   مـی  من ؟داشت خواهدي  سود چه شما فروش د،یده لیتحو فروش

 بـدهکار  پـول  شـما  بـه  مـردم  کـه  نمیـ ببی مـال  هاي  حساب  صورت نیا در
 هکـ  دیهـست  بـدهکار ي  افراد به شما. دیهست ونیمد پول زین شما و هستند
ي زیـ چ چه. دیکن  می هیته آنها از خود محصوالت دیتولي  برا را الزم مواد
 شـما  بـه ي  شتریـ ب اعتبـار  تـان یکارپردازها کـه  دیـ کن فکـر  شود  می باعث

 »داد؟ خواهند

 حـرفم  تیعـصبان  با دوباره پولدار پدر که دهم جواب خواستم من» خب«
 .کرد قطع را

 نیـ ا دیـ با آنهـا  چرا. دهند ی نم شما بهي  شتریب اعتبار شماي  کارپردازها«
 »دهند؟ انجام را کار

 ».کنم صحبت آنها با خواهم  میدوباره من خب،«

 ؟يشـو   نمـی  روبرو قتیحق با چرا ن،یبب» «.یباش موفق«: گفت پولدار پدر
 نادرسـت  را خـود  وکـار   کـسب  ،یهـست  کیشر آنها با که یدلقک سه و تو
 دیهـست  کفایت  بی شما... دیکن  می کار چه دیدان  نمی شما... اید  کرده تیریمد
. دیـ ندار را مـوارد  نیـ ا از کیـ  چیهـ  رشیپذ جرئت شما بدتر، همه از و ...

 بـه  مـن ی  وقتـ  اامـ   ... دیهـست  تجـار  هیشـب  کـه  دیکن  می وانمودها    بچه شما
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 ایـ  و دیهـست  کالهبـردار  ایـ  پـسرها  شـما  کـنم،   می نگاه شمای  مال اوضاع
  شـما  د،یـ نکن جـاد یا یراتـ ییتغ اگـر  امـ ا   ....دیباشـ  دلقک که دوارمیام  .دلقک
 را شیهـا   لـب  کـه ی  حـال  در پولـدار  پـدر » .دیشـو  می کالهبردارهاي    دلقک
ــگز مــی ــه و دی ــ ب  از گــرفتن وام«: گفــت ،داد  مــیتکــان را ســرشی آرام

 هنوز که یقبل ياتهایمال به فقط. است بار  انیزی  کاف اندازه به کارمندانتان
 »د؟یبپرداز را آنها حقوق دیخواه  میچگونه. دیکن توجه د،یهست بدهکار

ــدر ــدار پ ــه از پول ــالگ ن ــمی س ــن معل ــوده م ــرد او. اســت ب ــسي م  اریب
 مـرد  گـر ید او... شـد   مـی  یعـصبان ی  وقت اام  بود، دلسوز و یداشتن  دوست
هـا    ساعت وکار  کسب تیریمد در خصوص به داغ مبحث نیا. نبود یمؤدب
هاي   ییدارا کرده، لیتعط ار کار که کردم قبول من سرانجام،. داشت ادامه
 حقــوق و اتیــمال پرداخــتي بــرا پــول نیــا از و کــنم نقــد را مانــده یبــاق

  .کنم استفاده کارمندان
 امـا » .نـدارد  وجودي  رادیا چیهیی  توانا عدم رشیپذ در «:گفت پولدار پدر
 دیـ ده  مـی  انجام کار چه دیدان  می شما نکهیا به کردن تظاهر و گفتن دروغ
 کـه  رامـ   نیـ ا بـه  شـما  کـردن  وانمـود  و گفـتن  دروغ. سـت ا اشتباه اریبس
 نیهمـ  خـواهم   مـی  و... اسـت ي  بد عادت دیده  می انجامي  کار چه دیدان می
 د،یباشـ  موفق و ثروتمند دیخواه  می اگر. دیکن ترك را عادت نیا شما حاال
 کمـک  درخواسـت ر  زودتـ  د،یـ کن افشا زودتر را قتیحق که دیریبگ ادی دیبا
ــکن ــس و دی ــع اریب ــ متواض ــان. دیباش ــر جه ــراد از پ ــفق اف ــرور، ری  مغ

ي زیـ چ کنند اعتراف توانند  نمی کهي  افراد... است سواد یب و کرده  لیتحص
 یزنـدگ  کـه  کننـد   مـی  وانمـود  کـه  اسـت ي  افـراد  از پر جهان. دانند  نمی را
 نظـر  به احمق آنها که شود  می باعث  امر نیا و... هستند باهوش و کنند می
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 هـر  کـه  است نیا قدم نیاول د،یریبگ ادی سرعت به دیخواه  می اگر. برسند
 .دیدان  نمیيزیچ که دیکن اعتراف زودتر چه

 کـه ی  درسـ  د،یآور  می خاطر به مدرسه در را کشنبهي ی روزها درس ایآ«
 کـه  هـست  یمتواضـع  و حوصـله  بـا  افرادي  برای  خوشبخت کرد،  می انیب

 فیضـع  افـراد ي  رابـ  حرکت ریمس خود شوند؟  می زیچ همه مالکي  روز
ــ و مغــرور افــراد و آورد  نمــییخوشــبخت ــن  کــرده لیتحــصافــراد  ای  زی
 و متواضـع  افراد از آن ی  خوشبخت دیگو  می عبارت نیا. ستندین خوشبخت
 ادیـ  دقـت  بـا  راي زیچ اگر و آموزند  میرا زیچ همه که استاي    باحوصله

 داونـد خ که شد دیخواهی  زندگ دري  سرشارهاي    نعمت مالک شما دیریبگ
 ن،یخـودب  متکبر، یپسران شما. است داده قرار ما همه مقابل در عتیطب ای

 کــه نیــا لیــدل بــه شــما. دیستیــن باحوصــله...  دیهــست نــادان و خودنمــا
 تیـ موفق که دیکن  می تصور است، دهیرس فروش به تیموفق با محصولتان

 پــسران شــما. دیستیــن تــاجر هنــوز پــسران شــما. اســت شــده بتانینــص
 خـود  شـانس  لیتبـد ي  برا الزم تجربه و مهارت  اما دیهست یسشان  خوش

 یشـغل  صـاحب  شـب  یک در کس چیه. دیندار را موفق وکار   کسب کی به
 و دیـ دار ازیـ ني  ریادگیـ ي  بـرا ي  شتریـ بي  زهـا یچ شـما . شـود   نمی موفق
 د،یهـست  بـدهکار  یپـول  اگـر  که است نیا دیریبگ ادی دیبا که امروزی  درس

 خـود  صورتحساب کهي  افراد از مردم. دیکن پرداخت را آن صورتحساب
 هــم از مــشاغل وهــا  خــانواده دوســتان،. دارنــد نفــرت پردازنــد،  نمــیرا

 بازپرداخـت  شـده  گرفتـه  قـرض هـاي     پـول  که لیدل  این به تنها اند  دهیپاش
 بـه  شما که نمیبب توانم می شما شرکتی  مال اظهارات به توجه با. اند  نشده
 خـود  کارمنـدان  به تر  مهم همه از و کمل صاحب خود، کارپردازان دولت،
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 را آنهـا  اکنـون  هـم  و کرده حساب راها    صورتحساب آن. دیهست بدهکار
 انجـام  يگـر ید کـار  حـسابها  صورت نیا پرداخت زمان تا. دیکن پرداخت

 ،ایـد  کـرده ن پرداخت را کارمندانتان همه و خود اتیمال کهی  زمان تا. دینده
 بازرگـان  و تـاجر  کیـ  بـه  شـدن  لیدتبـ  حـال  در شما. دیبرنگرد نجایا به

 از حـاال  نیهمـ . شـد  دیـ نخواه موفـق  و ثروتمنـد ي  تاجر و دیهست شلخته
 ،دیـ ا  نـداده  انجـام  ام  گفتـه  شـما  به که راي  کار کهی  زمان تا و دیبرو نجایا

 ».دیبرنگرد

 وا کـردن  فکـر  به مرا بارهاها    سال طول در پولدار پدر گفتم که همانطور
 را دری  وقت. بودی  ماندن ادی به پولدار پدر از ژهیو درس نیا اام  داشت، می

 حال  در ژهیو درس نیا که کنم احساس توانستم می بستم،  می سرم پشت
. کـرد  نخـواهم  فرامـوش   آن را  هرگـز  کـه ی  درسـ ... هست درونمبه   نفوذ

 مهـم  درس کیـ  درس نیـ ا کـه  دانـستم   مـی  اام  کردم،  می ضرر من اگرچه
 کـامالً  ایـ  و شد  نمی یعصبان نقدریا پولدار پدر نبود، مهم اگر رایز... است

اي   انـدازه  بـه  و داشـتم  سن سال دو وی  س من. کرد  نمی رفتار رحمانه یب
 اندازه به و کنم تجربه را یجانیه و سخت درس نیا که بودم شده بزرگ

 .رمیبگ ادی دیبا رای مهمي زهایچ بدانم که داشتم هوش و عقلی کاف

 بارهـا  رای  راسـت  و قـت یحق درس همچنـان  پولـدار  پـدر  سالها، گذشت با
 از افـراد،  ازي  اریبـس  «:گفـت   می من و پسرش به اغلب او. کرد  می سیتدر

 کـاره  چـه  دیـ خواه  مـی  د،یشـو   مـی  بـزرگ ی  وقتـ  ،»کنند  می سؤال جوانان
 کـودك  کـه  پرسـند   مـی  معمـوالً  پرسـند،   مـی  را سـؤال  نیای  وقت «د؟یباش
ی وقت که دهم  نمی یتیاهم شخصاً من. کند دنبال رااي    حرفه چه خواهد می
 کیـ  شـما  که ستین مهم مني  برا. داد دیخواه انجام کار چه دیشد بزرگ
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