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  مقدمه
  

هاي تمام نـشدنی دانـست کـه          توان عرصۀ چالش    دنیاي کارآفرینی را می   
ساکنان آن کسانی هستند که به معناي واقعی دنیا دیده و باتجربـه بـوده        

بــه طوریکــه اتفاقــات و . خورنــد و بــه ســادگی در زنــدگی شکــست نمــی
مشکالتی که در نظر عموم مردم یک فاجعه اسـت بـراي آنهـا یـک اتفـاق                  

  . آید به حساب میروزمره 
شما براي تبدیل شدن به یک کارآفرین واقعی باید از مـسیري سـنگالخ و      

ها و مشکالت را بهترین معلمان خود بدانیـد و            سخت عبور کنید و سختی    
  .همیشه در این مسیر تشنۀ یادگیري باشید

خواستند کـه نکـات جدیـد و     هایی از ما می   بسیاري از دوستان طی تماس    
یاي کسب و کار که توسط این دو نویـسنده تـدوین شـده را               اي از دن    تازه

  .دانیم که تأکید کنیم خود الزم میارائه کنیم، لذا بر 
توان توقـع داشـت کـه تمـام یـک کتـاب آموزشـی در حـوزة                    مطمئناً نمی 

گذاري و کسب و کار تازه و جدید باشد، شما با دقـت   کارآفرینی، سرمایه 
هـا    جاي ایـن کتـاب      اتی طالیی در جاي   نظر و پیگیري مطالب باید سیاد نک      

سـاز بـر      تواند تـأثیري سرنوشـت      العاده می   چه بسا یک جملۀ فوق    . باشید
  . کسب و کار شما بگذارد

انـد   کتاب فوق نیز از این امر مستثنی نیست و نویسندگان آن سعی نموده           
. مطالبی نو و تازه را مطالق با نیازهاي امروزي به عالقمندان ارائـه کننـد              
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ولی مطمئناً افرادي هستند کـه بعـضی از ایـن مطالـب برایـشان تکـراري                 
  .است اما مطمئن باشند در جاهایی از این کتاب غافلگیر خواهند شد

کیم و رابرت کیوساکی دو نویسنده و کارآفرین موفق در این کتاب قصد             
هاي تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق را به شـما ارائـه             کاري  دارند ریزه 

دانند کـه   اي می   هایی فرازمینی و افسانه     همگان کارآفرینان را انسان   . دهند
ناپذیر    خستگی توان افرادي   آنها را می  . توان آنها را تأیید کرد      به نوعی می  

ما شما را بـه دیـدن       . از جنس پوالد دانست که پشتکار و همتی بلند دارند         
  .کنیم توانمندي این عزیزان در کتاب فوق دعوت می

  موفق و پویا باشید
  انتشارات طاهریان

 



  1 فصل

  هاي یک کارآفرین موفق ویژگی
  

  یوساکی کمی شده توسط کنوشته

   صفات مشترك هستندنی اي مشاغل موفق داراصاحبان

  
خـود   کـه از اعمـاق روح        می هست يما افراد . ستندی ن هی مانند بق  نانیکارآفر

جامعه مـا    متأسفانه.  که دنیا را جاي بهتري براي زندگی کنیم        خواهیم  می
 کـه بـه     کننـد   مـی  قی است که مردم را تشو     یسنتورهاي  با غرق در    کامالً

را کـار   نـده ی سـال آ 40 حقـوق و دسـتمزد   يدانشگاه بروند و سپس بـرا  
 و  هـا   آمـوزش  رایـ کننـد، ز   ی است که اکثر مردم انتخاب مـ       ی راه نیا. کنند
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 و بـه  اند دادهانجام نیز  آنها نی است که والدي کارنیا.  است یسنتباورها  
  .است بودهمن ی اخیال خود

هیچ امنیتی در ایـن سـبک از زنـدگی وجـود             که در واقع     می بدان نکهی ا مگر
 کـه چگونـه از نظـر        دیـ آموز ی شـما نمـ    هـا   در مـدارس و دانـشگاه     . ندارد

آموزنـد کـه پـول       یا به شما نمـ    جآن. دی در مدرسه هوشمند باش    ياقتصاد
 دی باشـ  "خـوب    کارمنـد    کی" که چگونه    گویند  فقط می . کند  میچگونه کار   

وعده . با حقوق و مزایا باشید     ی را به دنبال بازنشستگ    ندهی دهه آ  چهار تا
هـیچ   شـما    نکهی ا لی به دل  - است   يگری د ي کالهبردار ،بدست آوردن شغل  

شـما  . وجود ندارد  ی مال یتی امن چی، ه دینداربرروي آن    را   یکنترل شخص 
،  شما را اخـراج کنـد      تواند  می که   دی هست يگری شخص د  زیر یوق دائماً در   

 قـرار  ییهـا کار شـما را در  ای، شما را کوچک کند دهد  درجه زلا را تن  شم
  .دی دوست نداریدهد که حت

  نیکارآفریک  اتیخصوص
 نی کـارآفر  کیمثل   ی و گذران زندگ   ستمی س نی ا تغییر اگر به فکر     نیبنابرا
 خودتان  ي، کار کردن برا    شما طیبا توجه به شرا   ! میگو ی م کی، تبر دیهست
 ترك منطقه راحـت خـود و جهـش       نیهمچن.  دارد ير پربا اری بس يها جنبه
  .باشد ترسناك کامالً تواند می
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هـا    پـس از دهـه     د؟یداردر اختیار    آنچه الزم است را      ای آ : است نی ا سؤال

 يها یژگی، من و  اراند  هیگذاران و سرما   هی از سرما  يشمار یکار با تعداد ب   
آنهـا   تیـ وفق کردم که اغلب منجر بـه م       یی را شناسا  ینی از کارآفر  یخاص

  :کنید می گیري اندازه چگونه مینی ببدییایب. شود یم
þ شـغل خـود را      خواهید  می که   دیکن میاعالم  به همه    ی وقت :شجاعت

 وانـه یکننـد شـما د     ی، مـردم فکـر مـ      دیـ  تا کار خود را شروع کن      دیترك کن 
 لیـ  دل نیـ  بـه ا   ی بخـش  -کننـد    یدر مورد شما قضاوت مـ     راحت   و   دیهست

 يتا حد  میری را بپذ  نی ا دییایب کنند و  ی شما را درك نم    يها زهیکه انگ است  
 مبـدل   تیـ واقعرا بـه     پـردازي   خیـال کننـد کـه شـما        ی آنها حسادت مـ    هم

 ی و راه خود را طـ      دی شجاعت داشته باش   دیشما با در این مواقع    . اید  کرده
 اعتـراض خـود را      ایـ کننـد    ی متفاوت فکر م   انی همه اطراف  ی وقت ی، حت دیکن

 رایـ ، ز باشـد  تـک نفـره    یتوانـد راهـ    ی بـودن مـ    نیکـارآفر . کننـد  یابراز م 
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 ی از افراد بـه راحتـ      ياری است و بس   رینظ ی شما ب  يها تیها و موفق   چالش
  . کنندآنها را تحمل توانند نمی

  
þ در  ی قدرت را داشته باشد کـه حتـ        نی ا دی با نی هر کارآفر  :مداومت 

 نیلـ ، بـا او    صـورت  نیـ  ا ریـ در غ .  به جلو حرکت کند    زیصورت شکست ن  
 کـه  یکـسان .  کـرد  دیـ ترك خواه ، عرصه را     اشتباه نی اول اینشانه دردسر   

 در برابـر شکـست   شهیـ دهند، هم ی را نشان م  ی و مداومت  تیقدرت شخص 
 ي بـرا یراتـ یی تغ جادی و ا  اتاشتباهاز   يریادگیچطور؟ با   . شوند ی م تریقو

  . نداردیمشکلاصالً شکست خوردن : دی داشته باشادیبه . يفرصت بعد
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þ با صداقت    به تعهدات خود احترام بگذارد     دی با نی کارآفر کی :عهدت ،

اگر تجارت خـود را بـا صـداقت انجـام           .  صادق باشد  شهیرفتار کند و هم   
 گـر ی کـرد و د    دیـ  خـود را جلـب خواه      انی، احترام همکاران و مـشتر     دیده

  . بوددی نخواهیینگران رسوا

  
þ شـما   ر کـا   کـس اواسـط سـال      چی، هـ  دی هـست  مستقل ی وقت :هزیانگ 
 ي بـرا  يا  برنامـه  ایـ  دیـ  که چگونه کار کن    بگوید تا به شما     کند ینم ینیبازب
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 خـود  فیوظـا  که شما  کند  می کس تماشا ن   چیه. د کن می تنظ يسه ماهه بعد  
اگـر از   . دیشما خودتان پاسخگو هست   : درست است .  یا خیر  دیرا انجام ده  

 شـما بـر     -شـود    یتـر مـ     راحت اری کار بس  نی، ا دیدارالزم را    زهیخود انگ 
 کمبود ساختار بـر  دیده ی و اجازه نمدیکن ی انجام شود تمرکز م    دیآنچه با 
 و همـه مـا      دیـ  داشـتن مـشکل دار     زهیـ اگر در انگ  .  بگذارد ی منف ریشما تأث 

یـی   کـه چرا دی، به خاطر داشته باشمیکن ی دست و پنجه نرم م  آن با   گاهگه
  . مهم استاری شما بسلیدلو 

  
þ چـرا   دیـ  دوسـت ندار   دیا که دوست دار    ر ي اگر کار  : و عالقه  شور ،

 به کار خـود     مند  عالقه دی، با نی کارآفر کی به عنوان    د؟یده یآن را انجام م   
، بعالوه. دیا آن را انتخاب کرده و آن را ساخته       ، شما به طور خاص      دیباش
 عملکـرد  بـه    گرانی جذب د  عاملی مهم در   نی ا - است   ي مسر کامالً اقیاشت
 نی و همچنـ انیدمات، ارتبـاط بـا مـشتر   خـ / ، نحوه فروش محـصول     شما

  . شما استهاي ایده در گرانی دگذاري سرمایه
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  مخرب رفتار سه

 در تیـ  است کـه بـه شـما در موفق   ینی کارآفریژگی پنج ونی ابه طور کلی  
 یی چطور؟ در مـورد رفتارهـا      ها  چالشاما در مورد    ؛  کند یتجارت کمک م  

  د چطور؟نشو یشما مموفقیت که مانع 
ها   چه عادت  نکهی شروع به فکر کردن در مورد ا       ين مناسب برا   زما اکنون

 از  یبرخـ .  اسـت  دیـ  کن جـاد ی ا خود ي برا خواهید  می يدی جد يها دگاهیو د 
 دسـت از انجـام آنهـا       ایـ  (دی شروع به انجام آنها کن     دیتوان ی که م  ییکارها
   شما هستند؟تیموانع موفق) دیبرداردست 

 نیبنـابرا ؛  شـود  یاز ذهن خود آنها شروع مـ      مشکالت   نی، ا ياری بس يبرا
 امـروز  رفتـار را     نیـ  ا يخواهم شما را بـه چـالش بکـشم تـا جلـو             یمن م 

  :دیریبگ
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ý دی افکار و اعمال خود بردار، خودکلنجار رفتن با از دست!  
 کـه مـانع از      میکنـ  یمـ  جادی خود ا  ي را برا  ییها  تیمحدود اوقات، ما    اغلب
،  باشـد  ی مـال  يشما آزاد  يایرؤخواه  . شوند یم خود   ياهایرؤ در   یزندگ

، خود باشد  ی اجتماع رهیداگسترش   ای شدن، الغر   باشد مایاز هواپ پریدن  
 ه بدون آنکه متوجـ ی و غالباً، حتکنیم  سرکوبی می اوقات به خود  یما گاه 

  .میشو
  : کار وجود داردنی اترك ي چند روش برانجای ادر
 کیـ دارد مـا را در       ما دوست    يانتقادو   ی درون ي صدا .طلبی  راحت �

حفـظ خـود   عامـل   را بـه عنـوان     نیـ مغز ما ا  .  نگه دارد  بای امن و ز   حاشیه
 ای، قضاوت   ، اشتباه پذیري  آسیب ما را از احساس      خواهد  می رای، ز داند یم

، دیـ گو ممکن اسـت ب    ي انتقاد ی درون ي صدا نیا.  شدن محافظت کند   دیناام
اگـر شکـست    " ایـ  ،"اسـت     بزرگـی   کـار  یلی خ نیا" ای " يندار اقتیتو ل "

ــان  ي ممکــن اســت بــرا" چطــور؟يبخــور  گــوش دادن بــه آن صــدا چن
  .دی باور به آن را شروع کرده باشی که حتدی باششده ریزي برنامه
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 ی از دوران کـودک    تـصویر  نیـ  خـواه ا   . از خود  ی منف يسازریتصو �
 شما  ی باشد، منتقد درون   کشی خود ای خشن   اولیاي، طالق دردناك،    سخت

. کنیـد  نمی آن دنی به چالش کش  ي برا سعیر آشنا است که      شما آنقد  يبرا
 نیـ  خـود را براسـاس ا      ی و سپس کل زنـدگ     میکن ی م ریالگوها گ این  ما در   

 اسـت کـه مـا بـه آن عـادت            يزیـ  همـان چ   نی ا رای ز میکن ی بنا م  امترهاپار
 شـود   مـی  محافظت از ما انجام داده       ي که برا  یاتیدفاع متأسفانه. میا کرده

  .کند می ما را محدود لینس و پتایفقط زندگ
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 ی کـه در زنـدگ     ي در هر کـار    باًی تقر . ترس بر ما حاکم شود     دیگذار �

.  از عـشق   ایـ  کنیـد   میعمل  ) یخودخواه( ترس   ي از رو  ای،  دیده یمانجام  
 و در می، پنهـان شـو  میشود خـاموش شـو   ی است که باعث م   يترس انرژ 

ـ         يعـشق انـرژ   . میسکوت رنج بکش   بهبـود   دهـد  یل مـ   اسـت کـه مـا را ه ،
، هـا  تـرس از ناشـناخته    . می شـو  شکوفا تا   دهد یم اجازه   ابخشد و به م    یم

، ترس از طرد شدن و ترس از قضاوت اغلب ما را عقـب              ترس از شکست  
 دیـ ، هرگـز نخواه   دیـ  ترس مبـارزه نکن    نی هم قیاما اگر از طر   ؛  دارد ینگه م 
به  که قادر    دی فهم دیشما هرگز نخواه  . ستی آن چ  گری که در طرف د    دیفهم

  .دی هستيچه کار
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  ی خودکارشکنآزمون

 نیرسد؟ اگـر چنـ   ی آشنا به نظر م    برایتان طی شرا نی از ا  کی چی ه ای، آ حال
 نی تمـر  نیـ  و ا  دیـ خواهم شـما و چنـد لحظـه اختـصاص ده           یاست، من م  

  :دی انجام دهاتی و غلبه بر فرضتی را در خالقعیسر
  .دی کنمی قطعه کاغذ را به سه ستون تقسکی: 1 مرحله �
 را کــه انجــام یی از تمــام کارهــایستیــدر ســتون اول، ل: 2 مرحلــه �
  .را بنویسید به دنبال آن هستید ي، طوفان فکردیده یم
 ی، مـانع  " دیـ خواه می"سپس در ستون دوم، در کنار هر        : 3 مرحله �

  . است" رممکنیغ" که دیسیرا بنو
 دور زدن   يهـا   راه از   یستیـ  سپس در ستون سوم، ل     : چهارم مرحله �
 کـار را  نیـ  کـه ا یدر حـال . دیـ  همـراه کن  ي موانع را با طوفان مغـز      نیا

 يهـا   حـل   راه دیستیـ شما مجبور ن  : دی داشته باش  ادی، به   دیده یانجام م 
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 - دی محدود کن  دی شخصاً انجام ده   دیتوان یم که   یی کارها يخود را برا  
  !دی فکر کنگرانی دیی از تواناستفاده ايها به راه
 د؟یدی رسـ  يزیـ به چـه چ   . دی خود نگاه کن   تسی، به ل   اکنون :5 مرحله �
  رسد؟ ی به نظر م" رممکنیغ" اکنون طی شرانی از ای برخایآ

  
   مهم استتیقدرت شخص

 میکن یم از آنچه فکر     يشتری ما مقاومت ب   می هستم تا به شما بگو     نجای ا من
منطقـه   بـه    یخوشـ   دل ایـ  از خـود     ی، انتقاد منفـ    ترس دیاجازه نده . داریم

 را يدیـ  جدزیـ ، ممکـن اسـت چ     مطمئنـاً .  نگـه دارد   نییا شـما را پـ     ،آرامش
 معتقـدم کـه مـا هرگـز از     کـامالً امـا مـن   ؛ دی و شکست بخور   دیامتحان کن 

 کـه   یی کارهـا  بـراي ، فقط    شد می نخواه مانی پش میا  داده ام که انج  ییکارها
  .میمتأسف میا هرگز امتحان نکرده

، گـوش خـود را      دیـ ا رده ک دای پ يشتری ب ی آگاه دهی پد نی اکنون که از ا    و... 
اگر فقط مـن    " :ندیگو ی را م  ی جمالت گری که افراد د   دی باز بگذار  يدر موارد 
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. "...تـوانم چـون      یمن نمـ  " ای،  "... است   رممکنی غ نیا" ای،  " ...توانستم یم
توانـد   ی مـ  يزی چ هچ" :دی، از خود بپرس   دیشنو یم نوع نظرات را     نی ا یوقت

 ي مـشکل بـرا    نی حل ا  ان ب توا ی شخص را حل کند؟ چگونه م      نیمشکالت ا 
  " کرد؟ جادیمردم تجارت ا

 از  دیتوان ی که م  دی کن دای پ ي تجار ی فرصت عال  ای دهی ا کیشما ممکن است    
شـود ذهـن شـما       ی باعـث مـ    نیـ حـداقل ا  . دی ثروت استفاده کن    خلق آن در 

  .دی فکر کننی کارآفرکیعادت کند که مانند 
 ایـ چقدر بزرگ اسـت   که خانه شما    ستی، مهم ن   همه کارها گفته شد    یوقت

 را  لی همـه آن وسـا     یوقت.  است   در گاراژ پارك شده    ي فانتز لیچند اتومب 
 است کـه شـما      يزی چ نی ا - شماست   تی شخص یژگی، تنها و  کنید  میدور  

 سـفر شـما بـه    تا دیوفادار بمان صادق و   با خود   . کند ی م زی متما هیرا از بق  
  .باشد در دسترس یال ميسمت آزاد
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 »یادداشت«



  2 فصل

چگونه از باخت بزرگ در جنون بازار 
  جلوگیري کنیم؟

  
  یوساکی کرابرت شده توسط نوشته

  
 نـه ی هز گـذاري   سـرمایه  ي از حد برا   شی مردم ب  شود  می باعث   ی عوامل چه

  کنند؟
 از  شیبـ  مندي  رضایت جالب است، به خصوص با توجه به         سؤال کی نیا

IPO ) و من چند بـار در        بود شی اسنپ که چند سال پ     سهام) عرضۀ اولیه
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 اسـنپ   IPO" و   " یباشـ  نی کـارآفر  کیخوب است که    ": مورد آن نوشتم  
  ." اموزدیب ی به شما در مورد ارزش ذاتتواند می يزیچه چ

  
کـه بـه اختـصار     Initial Public Offerings) :انگلیسی به ( اولیه سهامعرضه

شـرکت   شود، عبارت است از نخستین فروش سهام یک نشان داده می IPO با
 اولیه سـهام  عرضه .شود تبدیل می شرکت عمومی که طی آن به یک خصوصی
بـه جـاي خریـد سـهام      گـذاران  سـرمایه  شـود بخـشی از پـول    باعث میمعموالً 

 موجود، براي خرید سهام نو به کار رود و به ایـن ترتیـب، تقاضـاي مـؤثر بـراي     

 کـل سـهام در بـازار افـزایش     کـه عرضـه   موجود را کـاهش دهـد در حـالی    سهام
  .شود ها منجر می چنین وضعیتی به تنزل قیمت. است یافته

  
 اسـت و  خوب سهام اسنپ در حال حاضر کامالً       متی که ق  نجاستیجالب ا 

 پـس از سـالها جهـش در         نیـ  هر سهم است، اما ا     ي دالر برا  60در حدود   
 گذاري  سرمایه مدت   ی طوالن ي برا  که یکسان.  کمتر است  ای دالر   20حدود  
 معاملـه   IPO دوره   لیـ  هـستند کـه در اوا      ی بهتـر از کـسان     اری بس اند  کرده

  .کردند یم

GameStop ،ارزشمندگذاري سرمایه بازار و مندي رضایت   
 از حـد در معـامالت سـهام       شی بـ  تیـ  محبوب ری اخ يها  نمونه از   گری د یکی

GameStop روز جمعـه،  "وشـتم   در پست خود نیهمانطور که مدت  .  است
 ز ایکــی و بــه دی دالر رســ380 بــه GameStop، ســهام 2021 هیــ ژانو29
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 ي فروشگاه تجـار  کی ي اتفاق برا  نیچگونه ا . بازار.  شد لیتبد گرانسهام  
  " افتاد؟  کروناری همه گيماری عصر حجر در وسط بيبا مدل تجار

  
اي هـ  اي معـروف بـازي   ، فروشـگاه زنجیـره  (Gamestop) سـهام گـیم اسـتاپ   

 درصـدي را تجربـه   134به شکلی ناگهانی در یکی دو هفته اخیر رشـدي   ویدیویی
تـیم  . آوري همچنـان ادامـه دارد   ایـن رونـد بـا سـرعت سرسـام      کـرده اسـت و  

گـر مـاجرا اسـت و     اعالم کرده که به طور مـستقیم نظـاره   اقتصادي کاخ سفید
هـاي   در شبکههایی  و افراد درخواست وضع ممنوعیت هاي خارجی برخی از رسانه
 چه اتفاقی در حال رخ دادن اسـت؟ در ادامـه همـراه    قاًیدقاما  ؛اجتماعی دارند
انگیزتـرین   ترین شکل ممکـن یکـی از هیجـان    قصد دارم به ساده باشید چرا که

  .حال حاضر را برایتان توضیح دهم هاي اینترنتی جنبش
  

د بـا    پـول نقـ    بـه جیـب زدن     يآماتورها بـرا  .  بود جنون و دیوانگی   پاسخ
 دالر  40 سـرانجام در محـدوده       GameStop. کننـد  یمـ  عجله   يسوار  موج

 يکـار  مـوج  نیـ در طول ا.  دالر است 200امروز در محدوده    . سقوط کرد 
و  ... انـد   داده از دسـت     يادیـ  از افـراد پـول ز      ياری که بس  ببینید دیتوان یم

  . استیک قمار بزرگاما همه ؛ اند کرده سب کيادیدرآمد ز

   بازارمندي رضایت شده و ي رمزنگارارز
 هیـ  رمزپا ي، بـازار ارزهـا    جنـون بـازار    نمونـه    نی آخـر  دی سرانجام، شا  و

امـا  ؛ کنم یم گذاري سرمایه آن ي رو و هستميمن طرفدار رمزنگار  . باشد
 از مـردم    ياریمتأسفانه، بـس  . کنم ی م خرید و فروش   آن را    یمن فقط وقت  
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 و پـس از     نـد کن ی مـ  دیـ  بـاال خر   در قیمـت  ،  ماننـد  یمـ  منتظر   ی طوالن یلیخ
از دسـت   " پـول خـود را       کننـد  یم فکر   رای ز ترسند یم دی از خر  ختنیفرور
  ."اند  داده
 ي را بـرا يادیـ  زيها نهیهزچرا مردم : کند یم جادیرا ائوال  سنی هم، ا  باز

  کنند؟ ی پرداخت مگذاري سرمایه
 هرالــد لنــدیوزی نيکــه بــرا PIE يهــا صــندوق رعاملیمــد، لــوری تکیــما
  . ارائه دادیی درآمدزای در مورد روانشناسدی مفاي نظریهنوشت،  یم

  ؟چقدر جنون کافی است
 کیـ  باشـند، او از      وانهیتوانند د  ی چقدر م  گذاران  سرمایه نکهی ا نیی تع يبرا

، کنـد   مـی  اسـتفاده    ام  گذاشته به اشتراك    زیداستان شناخته شده که قبالً ن     
The Lul Craze.  

  
 عصر طالیـی هلنـدي   اي در به دوره Tulip mania) :انگلیسی به( جنون گل الله

شود که قیمـت بـراي     میالدي گفته می1637 تا سال 1634هاي  مابین سال )
اده بـاال ترقـی کـرد و سـپس     العـ  به سـطح فـوق   گل الله پیاز تازه معرفی شده

و یکـی از   حباب اقتصادي جنون گل الله اولین حادثه .طور ناگهانی سقوط کرد به
  .آید  میبه شمارا سه حباب اقتصادي بزرگ در تاریخ معاصر اروپ

  
 ازیـ  از پی انواع خاصـ متی، ق1637 تا   1634 ي سالها نی طور خالصه، ب   به

اوضـاع  .  داشـت  يری گل به خصوص با ارزش، رشد چـشمگ        کیگل الله،   
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ــا 1636 يدر ســالها ــرا .  واقعــاً داغ شــد1637 ت  يآالســتر ســوك، کــه ب
  :دهد یم افتد یم از آنچه اتفاق ی، گزارش خوبنوشت یم یس یب یب
 بـود کـه مـردم       نیـ  قـرن هفـدهم ا     يهـا   اللـه  بازار   يها يکنجکاو از   یکی"

 را  ی و متقاضـ   ابیـ  انـواع کم   ازیـ  بلکه پ  کردند ینمخودشان گل را معامله     
 آنچـه امـروز   "، همانطور کـه داش اشـاره کـرد،   جهینت. کردند یمجستجو  

 از ده شروع به اسـتفا یی به تنها ی حت ها  الله. " شود  می خوانده   ندهیبازار آ 
 ي به تعداد انگـشت شـمار     ی، امالك واقع  1633در سال   :  پول کردند  یوعن

 المـپ سـمپر آگوسـتوس ارزش        کی،  1633در سال   ... المپ فروخته شد    
 10 دو برابـر شـد، بـه    باًی تقرنی، ا1637ماه .  کننده را داشت   ری متح 5500

ه، لبـاس و خانـه   ی تهيبرا": دیگو یم مبلغ را در متن نیداش ا. لدریهزار گ 
 از یکـ ی دیـ  خري بـرا ای بود،  ی از عمر کاف   یمی ن ي برا يام خانواده هلند  تم

 کیـ  پول نقد، کامل با      ي در آمستردام برا   کی کانال ش  هاي  خانه نیبزرگتر
 اسـت کـه    ی در زمـان   نیـ  و ا  -)  متـر  25( فـوت    80 بـاغ    کیـ  و   یخانه مرب 

در ". گران بودنـد   ان آن شهر به اندازه امالك در هر نقطه از جه          هاي  خانه
 رفـت   نیتقاضا از ب  ...  خراب شد    ها  الله، بازار   1637 در سال    هی فور لیاوا

.  خود سـقوط کردنـد     ی قبل يها  ارزش دهم   کی به   ها  ارزش افتی انیو جر 
  ".  بودياری بسي برای فاجعه مالانداز چشم امر نی اجهینت

   فراوان استه امروز، اللهجنون گل
 توسـط   یخی تار ي ناهنجار کی الله   جنونمانند   اي  پدیده دی تصور کن  مبادا
 هـاي  دیـوانگی  بـه  دیـ  است، شما فقـط با   شی صدها سال پ   مانده  عقبافراد  

، 2000 دهـه    لیـ  اوا يخودمان در دوران مدرن مانند حباب سـهام فنـاور         
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 طـراح در  وهیـ  طعـم م یو حت 2008 در سال  دی نخست نگاه کن   مهیبحران ن 
 پونـد   20،000 ی هندوانـه مربعـ    کیـ  ي آن برا  نهی که هز  یی، جا ژاپن مدرن 

  .است
  :سدینو یها م وانهی دنی در مورد الوری تکی که ماهمانطور

 گلـه قـرار     تیـ  ذهن ری تحت تـأث   یدر هر مورد، افراد به ظاهر منطق      "
 که ارزش   اند  کرده يداری خر هایی  باقیمت را   ییها ییاند و دارا   گرفته

 انیـ  خود را با باتمی تصمگذاران سرمایه، غالباً. اي ندارند   همنصفان
 شهیـ  هم ي بـرا  ی فعلـ  طی قرار دارند و شـرا     يدی جد ي در الگو  نکهیا

 - دور از آن است      اری معموالً بس  تیواقع. کنند  می هیادامه دارد توج  
  ". در واقع، کامالً برعکس است

  
با وجود همه   . می در سهام روبرو شو    يگری د جانی ممکن است با ه    امروز

 ي و اصـول متزلـزل بـازار، بازارهـا         ادیـ  ز يکاری، ب یجهانکروناي   يریگ
 دیـوانگی  رسـد   نمـی به نظر   . سهام همچنان در حال ثبت رکوردها هستند      

  .متوقف شود
. می بـزرگ هـست    ي، ما فقط در آن طـرف سـودها        ي رمزنگار ي بازارها در

مـن  .  باشـد دیـ  خر ي بـرا  ی ممکـن اسـت زمـان مناسـب        کنند  می فکر   یبرخ
تعداد  شیخواهم کرد که شاهد افزا     تعجب ن  نی، اما همچن  کنم  نمی ینیب شیپ
 بازگشت به قطار حدس و گمان باشـند         ي آماده برا  ي از آماتورها  يگرید

 ی شـوخ  کیـ کـه بـه عنـوان         داگ کوین   مانند يمزنگار ر کی ي برا یحت... 
و  گـر ی دي بـا ارزهـا   سهیـ  آن در مقا   بیـ  از مـوارد معا    ياریآغاز شد، بس  
  .مشهور بود افراد گذاري سرمایه لی به دلشتریرشد آنها ب
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   بازارجنون عامل در سه
. افـت ی ادامـه خواهـد      جنونکنند که    یگذاران فکر م   هی سرما شتری ب امروزه

 يآنهـا در الگـو  " نویـسد  مـی  لـور یآنها قاطعانـه معتقدنـد همـانطور کـه ت         
  :کند می انی طرز فکر بنی اي برالی سه دللوری ت". قرار دارنديدیجد
 که  یمتی با ق  گذار  سرمایه کیر آن    است که د   ی صفت نیا:  انداختن لنگر 
 بـا   ی ارتبـاط  چی اما ممکـن اسـت هـ       "اندازد   میلنگر  " آنها مهم است     يبرا

بـه عنـوان مثـال،      .  نداشته باشـد   کنند  می گذاري  سرمایه که در آن     يبازار
 یـی دارا. تمرکز شما بر دو برابر کردن پول شما و فقط فـروش آن اسـت              

  .سدر می مرحله نی به امتی قی وقتایاگر 
  

 لنگر انداختن

 جهت تـصمیمات آینـده   گذار سرمایه که شود میانداختن به زمانی گفته  لنگر
ایـن تعـصب   . کنـد  مـی نقطـه مرجـع در گذشـته، بـیش از انـدازه اتکـا        به یک

 بوجـود آورد و مفهـوم بـسیار    گـذاران  سرمایهزیادي را براي   مشکالتتواند می
  .شود میمحسوب  مهمی در مالی رفتاري

  
 اکثر مردم ناراحت کننـده اسـت و   ي ضرر براصی تشخ: گریزي ضرر 

 يری کـه ممکـن اسـت از آن جلـوگ          یی تا جـا   کنند  می ی سع گذاران  سرمایه
 آن  ي بـرا  گـذار   سـرمایه  مـت ی ق ری ز یی بدان معناست که اگر دارا     نیا. کنند

 باشـند کـه بتواننـد رونـد         دواریـ پرداخته باشد، آنها آمـاده هـستند تـا ام         
 توانـد   مـی  نیـ  رو به کاهش باشـد، ا      ییاگر دارا . ورند را بدست آ   يودصع
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 شـما در  هی بدان معناست که سـرما     نی حالت، ا  نیدر بهتر .  باشد بار  فاجعه
 ي در جـا   توانـد   مـی  کـه    ی کرده اسـت، وقتـ     ری گ فی با عملکرد ضع   ییدارا

  .ابدی صی تخصيگرید
 کـه در برابـر فـشار     گیـریم   مـی  ادیـ  ی جـوان  نی ما از سن   :اي   گله رفتار 

 نوبـت   یوقت.  مقاومت نی کمتر ي با ری به عنوان مس   می شو میاالن تسل همس
 کـار را انجـام دهنـد، آرام         نی هـم همـ    هی، اگر بق  رسد  می گذاري  سرمایهبه  
 مـت ی بـا ق  ینترنتی سهام ا  دیبه عنوان مثال، اگر همه در حال خر       . شویم  می
 کیـ  نیـ  ا دیـ  شـما بـه شـما بگو       ی اگر مغز منطقـ    ی هستند، حت  حد از   شیب

همه دوسـتان مـن     " رای ز کنید  می هی خود را توج   میت، شما تصم  جنون اس 
  ."باشد  درست دی بانی، بنابراآورند می و پول در کنند می کار را نیا

 لـور ی ت ستیـ  کـه ل   ي از سه رفتار   توان  مید که چگونه    دان ی، بافت م  مطمئناً
 مـردان  نی از ثروتمنـدتر یکـ یبه عنـوان   .  کرد يری، جلوگ در آن قرار دارد   

. بـرد  مـی او فقـط از آنهـا سـود    . کـشاند  نمـی  بـازار  جنونو را به   جهان، ا 
  چطور؟

، بافـت گفـت کـه    زدند ی که سهام دوباره رکورد می، هنگامشی سال پ  چند
فـت  ا کـه ب  اي  نکتـه  نیمهمتر. شود هنوز هم ممکن است ارزان       کرد یمفکر  

 امـر براسـاس     نی بود که ا   نی ارزان بودن سهام به دست آورد ا       نییدر تع 
 ایـ  بهـره هفـت   هـاي  نـرخ اگـر  ":  گفـت يو.  بود نیی با نرخ بهره پا    یطیمح

  ".دیرس ی باال به نظر ماری سهام بسهاي قیمت نیهشت درصد بود، ا
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بافـت در   .  آمـاتور اسـت    کیـ  و   اي  حرفـه  گذار  سرمایه کی نی تفاوت ب  نیا

 ي بـرا  ی اساسـ  لیـ ، دال  هـستند  ی که آماتورهـا بـه دنبـال سرخوشـ         یحال
 يادیـ فت مدت ز  ا که ب  دی کن يبند  شرط دیتوان  می شما   . دارد يگذار هیسرما

او .  کـار را انجـام دهنـد، خـارج خواهـد شـد             نیـ  که آماتورها ا   نیقبل از ا  
  . ضرر خواهند کردگری دياری و بس- کسب خواهد کرد يادیدرآمد ز
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 ي بازار امرجنون زنده ماندن در ي برایچرا آموزش مال
  ؟ استيضرور

، چه رسد بـه   فهمد اصول بازار را نمی    متوسط   گذار  سرمایه کی،  متأسفانه
 بـازار در    رای ز خرند یمآنها فقط   . را بداند  نرخ بهره بر ارزش سهام       نکهیا

  .کنند ی کار را منی ا همهیو بق... حال صعود است 
 ، ضـرر  پادزهر لنگر انـداختن   . آورد  می جالب را به وجود      سؤال کی نی ا و

  ست؟ی چوار  و رفتار گلهگریزي
  .شود می افتی یدر آموزش مال پاسخ

 ... دینی روندها را بب   دیتوان ی، شما بهتر م    کار پول و بازار    ی درك چگونگ  با
 مـن   ؛ و  کار ساخته است   نیبافت ثروت خود را با هم     . دیو از آنها سود کن    

  .نطوریهم هم
 ي بـرا ی، مکـان خـوب  دیـ  خـود را ارتقـا ده  ی مال التی تحص دیخواه ی م اگر

  . استمالی گردش بازي آموزش کارگاهشروع ممکن است 
  .دی از آن باشتر عمیق دی شما بااما

 متحده در   االتی ا خی سقوط بازار سهام در تار     نیمن هنوز معتقدم بزرگتر   
،  مناسـب  ی معتقـدم کـه، بـا آمـوزش مـال          نیمن همچنـ  . شرف وقوع است  

 زنـده مانـدن تـالش       ي بـرا  گـران ی کـه د   ی در حـال   دی کن شرفتی پ دیتوان یم
 ماننـد  ییزهـا ی اسـت کـه از کنـار چ        نی که الزم است ا    يزی چ تنها. کنند یم

 ی تـا بـه درسـت      دیـ  عبـور کن   وار   و رفتـار گلـه      گریزي لنگر انداختن، ضرر  
 شـما کارسـاز   يتوانـد بـرا    ی و چگونـه مـ     کنـد   می پول چگونه کار     دیبفهم
 .باشد
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