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  مقدمه
  

توسـط ثروتمنـدان ایجـاد    ترین بنیادهاي خیریۀ جهـان       دانید بزرگ   آیا می 
شـده و شـعار اکثـر آنهـا فعالیــت بـراي زنـدگی بهتـر بـشر در سراســر         

ثروتمندان موفقیت خود را در گرو خوشـبختی مـردم فـارغ از             ! دنیاست؟
  .دانند مکان جغرافیایی در سراسر دنیا می

هاي جدیـد بـسیار خاضـع          فراگیري مهارت  دانید که ثروتمندان در     آیا می 
دانید که مفهوم کار از نگـاه ثروتمنـدان بـا     آیا می! فروتن و پیگیر هستند؟ 

  !مفهوم کار از منظر سنتی و دانشگاهی از زمین تا آسمان تفاوت دارد؟
تـرین   دانیـد کـه ثروتمنـدان اعتقـاد دارنـد کـه بـراي کـسب بـزرگ           آیا می 
دانید که براي     ها را متحمل شد؟ آیا می       ستترین شک   ها باید بزرگ    موفقیت

هاي کارساز در زمینۀ پولدار شدن باید به فکـر تحـصیل       یادگیري مهارت 
  !در مراکز و اساتیدي غیر از دانشگاه و اساتید دانشگاهی بود؟

دانید باید دلیل کامل، جامع و همراه با جزئیات تمام براي ثروتمنـد         می  آیا  
دانید   آیا می ! یر پولسازي زود از پاي نیفتید؟     شدن داشته باشید تا در مس     

نمـا در مـورد       که براي ورود به شهر ثروتمندان باید اعقاید پوسیده و نخ          
 تـري بـه پـول،    ها دفن کدره و نگاه بهتر و تازه        ترین چاه   را در تاریک  پول  

  !ثروت، دارایی و ثروت داشته باشید؟
گـذاري زیـادي روي ارتقـاء         دانید براي پولدار ماندن باید سـرمایه        میآیا  

هاي تازة پولسازي را کـشف و         هاي مالی خود کرده و جنبه       سطح مهارت 
  !فرا بگیرید؟



 ثروت و ثروتمند را باور کن

 

6

و اینکه گام نهادن در هر مسیر جدید بـراي تمـام مـردم فـارغ از سـن و                    
  .ارزد آور است ولی به ریسک آن می سال و جنسیت و دین کمی دلهره

هـا مقالـۀ جدیـد از رابـرت کیوسـاکی در              این کتاب ماحـصل بررسـی ده      
باشد و انتشارات طاهریان به عنوان نمایندة رسـمی         شرکت پدرپولدار می  

وي این افتخار را دارد که بـراي اولـین بـار آنهـا را در قالـب یـک کتـاب                      
  .خدمت شما تقدیم دارد

یر موفقیـت در    امید است توانسته باشیم همراه خـوب و مطمئنـی در مـس            
  .کنار شما باشیم

  همیشه پیروز و شاد باشید
 انتشارات طاهریان                                                                                 



  1 فصل

نگاه شما به پول، آیندة مالی شما را 
  سازد می

  
  د؟ی را دارکی در مورد پول وجود دارد، کدام دگاهی ددو

  
 پولـدار  از کمبود؟ پـدر  یکی ای ی از فراوانیکی د؟ینیب ی را م ی نوع جهان  چه

  .دندید می را به طرق مختلف ای دنپولم بیمن و پدر 



8 ثروت و ثروتمند را باور کن

 ماننـد   ی، او جمالت  لی دل نیبه هم . دید را   ی از کمبود مال   ییایدن پولم  بی پدر
 مـن   دیـ کن یفکر مـ  "ای "؟شود  سبز می  درختان   ي پول رو  دیکن ی فکر م  ایآ"

  ". پرداخت آن را ندارمییتوانا"ای "؟رود پولم از پارو باال می
 پـول  یب دیاجازه نده" مثل یاو جمالت. دی را دی فراوان يایمن دن  پولدارپدر

  "م؟ییآن برآهاي  هزینه از پس میانتو یچگونه م" و "شود   شمابهانه

   شما درباره پول و دو نوع مشکل پولدگاهید
 ستی ن یپول کاف . دو نوع مشکل پول وجود دارد     " :گفت  می پولدار من    پدر

  " د؟یخواه یکدام نوع مشکل پول را م.  استادیو پول ز
  
 یپـول کـاف  نبـودن   مشکل  در آنها کهندیآ ی مییها  افراد از خانواده   شتریب
 دو خـانواده در بـزرگ شـدن         ری کـه مـن بـا تـأث        ییها تی از مز  یکی. ستا

 مـن  پـول  بیپدر  . نمیتوانم هر دو نوع مشکالت را بب       ی بود که م   نیداشتم ا 
 اگـر   ی، حتـ   داشـته باشـد    یتواند پـول کـاف     ی که هرگز نم   دیرس یبه نظر م  

 شـروع نداشـت امـا       ي برا يادی ز زیپدر پولدار من چ   . شت دا یحقوق خوب 
 داشـتن پـول   ی واقعـ اری رساند که با مشکالت بـس ي را به حدثروت خود 

  . روبرو شدادیز
  ست؟یکردم، تفاوت چ ی فکر مشهی هممن

  ستی نی کافی مالمشکالت
 است کـه اکثـر مـردم جهـان بـا آنهـا آشـنا                ی از مشکالت پول   ی نوع نهایا

، عـدم    و اضـطراب مـداوم     ی، نگرانـ  ی حقـوق  شی فـ  کیـ  در   یزندگ. هستند
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 نی تـأم ي صـرفاً کـار بـرا   ایـ ، ی خوب زندگيزهاین از چ   لذت برد  ییتوانا
 خانواده و دوستان خود را      ی براي  وقت گری که د  ادی آنقدر ز  یمخارج زندگ 

  .دیندار
 پـول   یکـاف مقـدار    و اضـطراب نداشـتن       ی، نگرانـ  پول نبودن   ی کاف مشکل

 از مشکالت   نکهی ا يبرا. کند ی م جادی ا يشتری ب ی مشکالت پول  یاست و حت  
 را که نداشـتن پـول       ییگرا ی چرخه منف  دی، با دی خارج شو  پول خود کمبود  

  .دی، بشکنکند یم جادی شما ای در زندگیکاف

   استادی زی مالمشکالت
 دارنـد   ی متفاوت اری، ثروتمندان مشکالت بس   شود یم صحبت از پول     یوقت
  . بدی خوب و برخبعضی... 

 و  ریـ فقافراد  . شود ی م تر  دهیچیپ آن   تیری باشد، مد  شتری پول شما ب   هرچه
ــط   ــه متوس ــردرویطبق ــادهک ــد  يا  س ــول دارن ــه پ ــسبت ب ــا .  ن ــآنه  کی

  .دارند) k (401و احتماالً ) دیشا (انداز پس حساب کی، يجار حساب
 يادیـ  زيهـا   مکـان افتنیـ  بـه    ازی پول خود ن   افتنی ي ثروتمند برا  افراداما  

ه  بـ  ازی ن نیا.  است ادی ز اری مکان بس  کی يها فقط برا   نهی هز نی ا رایدارند ز 
 ي آن بـرا   جـاد ی ا ی در مورد نحوه کارکرد پول و چگـونگ        يا دهیچیدانش پ 

 خـوب   زیـ ر  برنامه کی مانند   ی به کمک مشاوران   ازی ن نی همچن ؛ و شما دارد 
  . داردرهی، حسابدار و غلی، وکثروت

امـا جالـب   ؛ مینـام  ی مشکل خوب مـ کی است که ما آن را     يزی همان چ  نیا
  .کنند ی استخدام کمک م اغلب درفی ضعتیاست که افراد با ذهن
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 کـه دوسـتان     دیـ فهم یشما مـ  . ستی خوب ن  یلی خ گری د ادی پول ز  مشکالت
سـودهایی بـاد    ، مردم انتظار دارند از شما        هستند ی شما چه کسان   یواقع

ــ نداری درســتتیــو اگــر ذهن بدســت آورنــد  راآورده ــا دیــتوان یمــ، دی  ب
 شما همـان   پول ییگو ... دی کن ی زندگ دیاضطراب از دست دادن هرچه دار     

  ).ستی ننطوریا (کند یم ثروتمند است که شما را يزیچ

  
  

   نسبت به پولفی ضعدی کمبود و دنگرش
 دارنـد، جهـان     يادی ز ی که مشکالت مال   یکسان: کرد می اشاره   پولدار پدر

  .نندیب ی را می فراوانيایآنها دن. نندیب ی کامالً متفاوت میرا به روش
 طنز را کـه     يها  کتاب توانستم   یان کودک  بود که من در دور     لی دل نی هم به

به منبعی از جریـان نقـدي تبـدیل          پرتاب شوند،    سطل اشغال قرار بود به    
 در  يتـر   کوچـک  يهـا  هی من توانست سـرما    پولدار پدر   لی دل نیبه هم . کنم

درست مثـل   ...  کند   لی تبد یی در ساحل هاوا   یامالك و مستغالت را به هتل     
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 ی مـال هـوش  چرا توانستم ؛ و) قرمزيها هتل سبز به    يها  خانه (یمونوپول
  . من شده استی مالي کنم که باعث آزادلی تبدیخود را به مشاغل

 کـه در آن     ستیـ  ن دهیـ  بر دهیـ  رقابت بر  ي برا ی مکان ای، دن  ثروتمندان يبرا
 نامحـدود اسـت کـه       ی مکان فرصت  نیا. دیشما بر سر ثروت محدود بجنگ     

  .دی مطبوع درآمد کسب کني کلمه از هوای واقعي به معنادیتوان یمدر آن 

   به پولثروتمندانِ و نگاه ی فراواننگرش
 ی کـاف  ی که مشکالت مـال    ي به من اشاره کرد که افراد      نی همچن پولدار پدر

یـک   عنـوان  بـه  آنهـا جهـان را   رایـ  مـشکالت را دارنـد ز  نیـ ندارند اغلـب ا  
  .دانند ی ممجموعه از فرصتهاي محدود

  
 فرصـت  یاست کـه هرگـز بـه انـدازه کـاف          جایی   ین جها فقرا معتقدند  همه

 ثروتمنـد   ی بـه طـور ناگهـان      ی وقتـ  ی اسـت کـه حتـ      لیـ  دل نیبه هم . ستین
دهنـد و    ی پـول را هـدر مـ       نیـ  ارث، غالبـاً ا    ایـ  یکـش   قرعه، مانند   شوند یم

  .شوند ی مریدوباره فق
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 تنهـا   نیـ  ا رایـ ماننـد ز   ی مـ  ی بـاق  ریـ  پولدار واقعاً معتقد بود که فقرا فق       پدر
 در مـورد پـول    شـما تیـ واقع":  گفـت يو. ندسشنا ی بود که آنها م  ییایدن

شـما  " ". پول خارج از شـما خواهـد بـود         تی، واقع درون شما هرچه باشد   
 بار نگاه   نی که اول  ی تا زمان  دی ده ریی خود را تغ   ی خارج تی واقع دیتوان ینم

  ".دی دهرییخود را به جهان درون خود تغ
 بـه خانـه     بشیـ  سـکه از ج    کیـ وردن   آ رونیـ  درس را با ب    نی ا پولدار پدر
 پرداخـت آن را     یی مـن توانـا    :دیـ گو یم ی شخص یوقت": گفت یبرد و م   یم

 کـه  يا لحظـه امـا  ؛ نـد یب ی طـرف سـکه را مـ   کیـ ، آن شـخص فقـط   نـدارم 
 طـرف مقابـل     دنیـ  شروع بـه د    م؟یآ آن بر  نهیچگونه از پس هز    :دییگو یم
  ". دیکن یم

   کمبود1پارادوکس
 که بـر    يری با تأث  دید ی کمبود م  لی از دال  یان برخ آنچه را بعنو   پولدارپدر  

 بود که مردم    یینکته جالب ارزشها  . ساخت می، مرتبط   نگرش افراد داشت  
 باعـث  یکنـد و بـه طـور متناقـض     یکردند در واقع به آنها کمک مـ   یفکر م 

 کـه نتواننـد از کمبـود بـه         یتا زمان . شود ی آنها م  ی در زندگ  یابی کم جادیا
  .، قادر به ثروتمند شدن نخواهند بود شوندلی تبدی فراوانتیذهن
  :گفت می پولدار پدر
، در  دی داشـته باشـ    ازیـ  ن يشتریـ  ب تیـ  خود بـه امن    ی هرچه در زندگ   �

 اسـت کـه     لیـ  دل نیبه همـ  .  وجود دارد  يشتری کمبود ب  زی شما ن  یزندگ
 قیـ کنند تا بتوانند پول خـود را از طر         ی را صرف م   ییها مردم فرصت 

                                                 
  قیاس ضد و نقیض1
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 از حـد    شیآنهـا بـ   . تجارت به سود برسـانند     و   يگذار هیسرمامختلف  
  . کنندسکیترسند که ر یم
ــ هرچــه رقابــت ب � ــدگدی داشــته باشــيشتری  شــما کمبــود ی، در زن
 کسب شـغل و     ي است که افراد برا    لی دل نیبه هم .  وجود دارد  يشتریب

 کـسب نمـره در      يکننـد و بـرا     ی رقابت مـ   گریکدیارتقا در محل کار با      
  .گذارند یمسابقه م گریکدیمدرسه با 

 و ی و مهـارت مـال     روابـط عمـومی    که خالق،    ي، افراد گریاز طرف د   �
  . دارندی مالی فراوانشی با افزای، معموالً زندگ دارندی خوبيتجار

  
 پـول  بـی پـدر  . نمیـ  در دو پدرم ببي را در بازنیتوانستم ا  یمدقیقاً   من

 داشـته باشـم     منی ا ي باز زندگیکرد که در     ی م قی مرا تشو  شهیمن هم 
 میهـا   کرد که مهـارت    قی مرا تشو  پولدارمپدر  .  باشم تی به دنبال امن   و

  .را ارتقا دهم و خالق باشم

  کند رییتغتان  ی تا زندگدی دهریی خود را به پول تغنگاه
 تیـ  امـروز کنتـرل کـردن واقع       ی مـن در زنـدگ     تیـ  از موفق  يا  عمده بخش
 کنم کـه    يادآوریمجبور شدم دائماً به خودم      .  من درباره پول بود    یداخل
 در اعماق درون من اغلـب احـساس         رای، ز  وجود دارد  يادی پول ز  ایدندر  
  . هستمری فرد فقکی کردم یم
 ایـ  احساس که دن   نی اغلب با ا   ای احساس آشنا است؟ آ    کی به نظر شما     ایآ

   د؟یکن یکمبود است مبارزه م
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 بـه   شهی داد که هم   ادی، به من     داشتم ی احساس نی چن ی، وقت  من پولدار پدر
 کنم که دو نوع مشکل پول وجود دارد و از خودم بپرسم             يادآوری خودم
  .خواهم یم را کیکدام 
، امـا    اعتقـاد نـدارم    قی و صـرفاً بـه قـدرت تـصد         ستمی ن باف  الیخ کی من

ــ ادنیپرســ ــورد  ســؤال نی ــه آرام شــوم و در م  از خــودم اجــازه داد ک
  . کنم بالقوه به وضوح فکريها حل راه که با آن روبرو هستم  و یمشکالت

 7 بار فقط    10از هر   ":  گفت ی بال عال  سی ب کنی بررا باز  یوگیهمانطور که   
 در نحـوه مـشاهده   ریی امروز، تغ".دی باشری و در تاالر مشاه دیضربه بزن 

 پـول خـود قـرار    تیـ  واقعرییـ  تغي قدم برا  نی و در اول   دیپول را شروع کن   
  . گرفتدیخواه

  
  وارِن بافت

 



  2 فصل

توانید به جاي  پنج کاري که می
  دانشگاه رفتن انجام دهید

  

  
 ي بـه جـا     بدانیـد کـه    دیخواه یاگر م .  است ی آفت مال  يدانشجووام   یبده

  . وجود داردنهی پنج گزنجای، در ادی انجام دهيدانشگاه چه کار
مـن  .  است يامروز جوانان   معضالتی از   کیاین موضوع   رسد   ی نظر م  به

  .کنم ی صحبت مییام دانشجو ویدر مورد بده
او . کرد که به دانـشگاه بـروم       ی م قی مرا تشو  پولم    بی  بودم پدر   بچه یوقت
 ی داشته باشم تـا بتـوانم شـغل خـوب    ی خوبالتیخواست که من تحص   یم
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 برخـوردار  ی بـا حقـوق بازنشـستگ   ی کنم و از حقـوق خـوب       دایپدر آینده   
  .میت از کلمه خوب داشی مختلففیمن و او تعاراما ؛ شوم
 :ان نبـود، امـا اسـتدالل همـان بـود        گـر  اآلن مثل   باًی، کالج تقر   آن زمان  در
 کار بهتر و دستمزد باالتر را       پیدا کردن  امکاندانشگاه  کردن براي    نهیهز
  .یتان باال خواهد بردابر
 در سراسـر جهـان انجـام    نی اسـت کـه توسـط والـد     یجـ ی را هی توصـ  نیا
 .ندشـت واقعـاً بـه آن اعتقـاد ندا   ه همـ  آنهـا  یشود حت یشد، اما معلوم م    یم
  . هستندمانی دانشگاه خود پشوامها از  ییکای آمرشتریب

 در TICAS"د، شـ  گزارش متحده  االتیا اخبار و جهان     در،  2013 سال   در
 بـاً ی که تقرگفت یی وام دانشجوی گزارش ساالنه خود در مورد بده     نینهم

 بـا  - درصـد  69 - 2013 در سـال  لیالتحـص   سالمند فارغ10 نفر از هر    7
، انـد   ه   را تـرك کـرد     دانـشگاه ،  یی وام دانـشجو   ی دالر بده  28400متوسط  

  ". 2012 نسبت به سال ي درصد2 شیافزا
 ژورنال نوشت که    تی، وال استر  2012در سال   .  بود انگیز  حیرت اعداد   نیا

  .تذش دالر گونیلی تر1  از بارنی اولي برایی وام دانشجویبده
 گــزارش USA Todayهمــانطور کــه . اســت حتــی بــدتر، اوضــاع راًیــاخ
 کـارت   ی از بـده   یی وام دانـشجو   ی بود که بـده    ی خبر بزرگ  نیا" :دهد یم

 دالر فراتـر    ونیـ لی تر 1 بـار از     نی اولـ  ي و بعـداً بـرا     ه گرفت یشی پ ياعتبار
 از يا  نـشانه نکـه ی، بـدون ا کند ی آمار تکان دهنده مرتباً صعود م     نیا. رفت

هـا اکنـون     ییکـا ی، آمر فدرال رزرو انک  بطبق گزارش   : ند شدن آن باشد   کُ
  ".  پرداخت نشده دارندی آموزشی دالر بدهونیلی تر4/1 از شیب
   دالر32،731 امروز؟ یی دانشجوبار بدهی متوسط و
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 Citizens توسـط  دیـ  جدی نظرسـنج کی تعجب است که طبق ي جااکنون

Bankيکارهــااي کــاش کننــد  یآرزو مــ" هــا ییکــایآمر از ٪75 بــاًی، تقر 
 خـود انجـام     یی دانـشجو  يهـا   وام به حداقل رسـاندن بـار        ي برا يشتریب

  ."دادند  می
 اسـت کـه اگـر    ییهـا  هی توصـ نی بهتـر دهنده نشان نی همچن ی نظرسنج نیا

  :دهند ی، به خود م به گذشته برگردند و مکالمه کنندبتوانند
ü 43 (دی قرار دهتی را در اولویی دانشجويها وام پرداخت٪(  
ü  41 (دی وقت بگذاریی وام دانشجويها نهیگز  درك کامليبرا٪(  
ü    داشـته   يشتریـ  با کارشناسان مکالمـه ب     یدر مورد بودجه آموزش 
  )٪33 (دیباش
ü 29 (دی شرکت کنمتیدر کالج ارزان ق٪(  
ü مجـدداً  ) ٪26( نرخ بهره کمتـر      افتی در ي را برا  یی دانشجو هاي  وام
  .دی کننیتأم

  

  !دهد پوشش نمی زی دانشگاه را ننهی هزی دانشگاه حتیبده
 دی، امـا شـا    دی شوکه شـده باشـ     ی کم یی دانشجو ی شما از رشد بده    دیشا

 زیـ  چنیـ ا.  ادامـه دارد ی دانـشگاه  التی که حداقل تحـص    دیشما هم فکر کن   
  ، درست است؟ استیخوب

 دانـشگاه وام    يهـا   درصـد بچـه    50 باًیتقر:  قبل نوشتم  ی که مدت  همانطور
  : مانندییزهایچ ي تا آن را برارندیگ یم را ییدانشجو
  )٪3 (التیتعط %
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  )٪13 (ها رستوران %
  )٪15(لباس  %
  )٪19 (نی ماشنهی هز %
  )٪41( همراه يها  ماهانه مانند تلفنيها نهی هز %

  
کننـد کـه     ی فکـر نمـ    النیالتحـص   از فارغ  ياری که بس  تی واقع نی از ا  گذشته

 از  ياری اسـت کـه بـس      نیـ  ا تیـ ، واقع  را دارد  یبدهاین  مدرك آنها ارزش    
  !رسد ی هم نمالتی به تحصی حتیی دانشجويها وام
 "،Student Loan Hero دی جدی نظرسنجکیطبق "، "USA Today" طبق

 ي از پـول وام مدرسـه خـود را بـرا           يآموزان مقـدار    از دانش  یمیحدود ن 
  کـه آن را بـراي      ٪3، از جملـه     کننـد  ی مـ  مصرف ی آموزش ری غ يها نهیهز

  ". اند هخدر خرج کرد و مواد میمشروبات الکل
 بـدهکار  النیالتحـص  فارغ از جمله    ییها  هیانیب است که منجر به      تی ذهن نیا

  :شود یمشده 
 در  لی تحـص  ،ییکای آمر يایرؤ از   ی بار اعتقاد داشتم که بخش     کیمن  "

. کنـد  ی منی را تضم  ی مال ي شغل بزرگ و آزاد    کی نیدانشگاه است و ا   
بـه  د هـستم و  من مادر سـه فرزنـ  . دهم ی را از دست م    دمیمتأسفانه ام 

 خانـه منـصرف   دی از خری نسبت درآمد به بده    لیشوهرم به دل  همراه  
  ". میا شده

.  اسـت   مـن  ی، در زنـدگ   یزنـدگ فرصتهاي   حفره بلعنده    کی من   یبده"
  ".  ارزش آن را نداردی مدرك دانشگاهچیه
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 خانـه  اجـاره    نـه ی از پس هز   یمن به سخت  .  من حول کار است    یزندگ"
 نیتوانم خـودم را تـأم      ی م یکنم و به سخت    یها را کم م    ، قبض میآ یبرم
 ییدانـشجو وام   از درآمد ماهانـه مـن بـه          یمی ن باًیتقرچرا؟ چون   . کنم
  ". رسد یم
  
، صـنعت وام    نیی پـا  ی و هـوش مـال     ی عال يها  وعده،   از پول آسان   یبیترک

سـوق  بـه خـود      سهم بازار     دالر از  ونیلی تر کی از   شی را به ب   ییدانشجو
  . هستندمانی از افراد پشياری و بس پول استيادیز مقدار نیا. داده است

 یکنند مـشکل بـده   ی م ی از مردم سع   ياری است که بس   نی قسمت ا  نیبدتر
مـن در مـورد      ...  انداختن آن حل کننـد     ریتأخ...  از حد دانشگاه را با       شیب

 شی دالر تـا بـ     25000تواند از    یکه م  کنم ی صحبت م  MBA  مدرك گرفتن
، بـدون ذکـر   باشـد داشـته    هیدت دو سـال شـهر      م ي دالر برا  100،000از  

 آن ارزش دارد نـه ی است که هزنیاتفاق نظر ا.  دست رفته از کار ازدرآمد  
.  کـرد دیـ  جبـران خواه ي حقـوق بـاالتر  بـا  شما به مرور زمان آن را     رایز

 هـا   MBAکـنم    ی چرا فکـر مـ     نکهیدرباره ا . همان استدالل و همان گاو نر     
 " ارزش آن را دارد؟    واقعـاً  MBA ایـ آ" ارزش آن را ندارند در پست من،      

  .دیوان بخشتریب
 و  -انـد     شده مانی دانشگاه خود پش   ی از افراد از بده    ياری که بس  ی حال در

 از اشتباهات آنهـا  دیتوان ی شما م- اند کرده آن را خرج     نهیچطور هز اینکه  
 گـرفتن   ایـ  اتمـام دوره     ي برا ای (دیاگر به فکر دانشگاه هست    . دیریدرس بگ 
 پنج کـار را    نی همه ا  ای کی، انجام   )دیگرد یبرم به دانشگاه    شرفتهیمدرك پ 

  .دیریدر نظر بگ
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  دی کار کنيریادگی يبرافقط 
  رفـتم  نی مـار  نی مـارچ  ی، من به آکادم   ض نرفتم در عو   ی به کالج سنت   من
 ي متمرکز بر آمـوزش زنـان و مـردان جـوان بـرا         ی دانشکده نظام  کیکه  

ــمحافظــت از خطــوط ح ــ تجــارت دریاتی ــاییای ــان.  اســت م ، در آن زم
 يهـا   از شـغل   ی برخـ  ی بـه راحتـ    نی مار نی مارچ ی آکادم النیالتحص  فارغ

 و  ی تخصص اری بس يها  مهارت آنها   رایز...  داشتند   اختیارپردرآمد را در    
  . داشتندیاتیح

 فرصـت را داشـتم کـه در         نیـ ، ا  شـدم  لیالتحـص   فـارغ  که از کالج     یهنگام
 معادل شش رقـم  - کسب کنم ی و درآمد خوب   صنعت حمل و نقل کار کنم     

خـواهم   ی که نمـ   فهمیدم،  پولدارم مشاوره از پدر     گرفتناما پس از    ؛  امروز
  . شومنیخواستم کارآفر یممن با تمام وجود .  شومبگیر حقوق

  آریانا هوفینگتون- زنان کارآفریننیتر معروف

 
  میلیون دالر50:ثروت خالص
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اسـت و حتـی پـس از     The Huffington Post  شـرکت گـذار  انیـ بن او
 میلیون دالر، او هنوز در بخـش  315به مبلغ  AOLبه فروش این شرکت 

او هم چنین یک . نقش به سزایی دارد مهمی از عملیات روزانه این شرکت
میلیـون دالر بـرآورد    50 خـالص او   ثـروت .نویسنده بسیار موفق اسـت 

  .شود یم
  

، يریـ بگ  حقوق در قالب زندگی      مطمئن کار کی گرفتن   ي من به جا   نیبنابرا
 راکسیـ  فروشـنده در ز    کیـ  من به عنـوان      - را انجام دادم     یکار خطرناک 

 کسب تجربه ،   که تجربه آن را نداشتم     يا نهی در زم  تامشغول به کار شدم     
 يها  در تجارت به مهارت    تی موفق يدانستم که برا   یمن م چون  چرا؟  . کنم

، آن  دســتمزد دریافــتبــام ستتوانــ ی مــراکسیــدر ز.  دارمازیــفــروش ن
  .اموزمی ارزشمند را بيها مهارت

، امـا همـانطور کـه در      ل بـودم  پرسندر بین    فروشنده   نی ابتدا من بدتر   در
 فروشـنده   روز به روز پیشرفت کردم و تبـدیل بـه          مهارت پیدا کردم  کار  

 کـه مـن در      يزیـ  از هر چ   شی فروش ب  يها  مهارت نیا.  شدم شرکتبرتر  
  . داده استجهیم نت بود دانشگاه آموخته

  دی کنتجربه کسب ی سنتری آموزش غدر
 ی سـنت يهـا  موسـسه  خارج از  دیتوان ی وجود دارد که م    ی مهم يها مهارت

 نیـ ، بسته به ا    و به شما کمک خواهد کرد      دیری بگ ادیچهار ساله   آموزشی  
  .دی انجام دهي خود چه کاری با زندگدیخواه یکه م
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 يگـذار  هی سـرما  نـه ی را در زم   ییهـا   دوره ی محل يها  از کالج  ياریبسمثالً  
 برگـزار    فـن   توسـط متخصـصان    ،دی اسـات  يکننـد کـه بـه جـا        یبرگزار م 

 ماننـد   دیـ  جد يایـ  مهـم دن   يهـا   مهـارت  دیـ توان ی، شما م  نیهمچن. شود یم
 ادی نهی هز صرف را با    گری وب و موارد د    ی، طراح وتری کامپ یسینو برنامه

 کـه   دیـ  فکـر کن   نیـ بـه ا  در دانـشگاه     چهـار سـال      نکـه ی ا يبـه جـا   . دیریبگ
 کـه   یی و کالسـها   ی بـده  کـردن جمـع   دنبال    و به  دی چه کار کن   دیخواه یم

 ي و کالسـها   هوشمندانه انتخاب کنیـد   ،   بروید  کرد دیهرگز استفاده نخواه  
  .د بودن به سود شما خواهندهی که در آدی را بگذرانیخاص
هـا   ، مطالعه کتاب، شرکت در کـالس نارهای، با شرکت در سم   نی بر ا  عالوه

 نیهمه ا. دی کن جادی ا  سودمندانه  خود را  ی مال التی، تحص یاستخدام مرب و  
، به طور گـسترده  یمال گردش يباز يها کارگاه قی، از جمله از طر  خدمات

  .در دسترس هستند
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  دی کنيگذار هیسرما به شروع
 را  الزم يهـا  ییتوانـا ، تمـام    دیـ  کن دایـ  مورد عالقه خود را پ     یی دارا کالس

 تـا   دیـ  اسـتفاده کن   دیـ کرد یمـ  دانشگاه خـرج     ي که برا  ی و از پول   دیاموزیب
 انجـام آن  ي اگـر بـرا  ی حت- نه بعداً دی خود را شروع کنی مالندهیاکنون آ 

  .دیمجبور به گرفتن وام باش
 ی کـه بـده    دیـ  شما فقط به مـا نگفت      ایآ. دی، ممکن است بپرس   دی صبر کن  اما

 نیبـه همـ    بـدهکار نـشو    دانـشگاه    به میگو یم من   نه ؟براي خود نتراشیم  
.  اسـت ي بد ضـرور ی خوب و بده   ی بده نی است که دانستن تفاوت ب     لیدل

 بـد  ی بده و کند یموارد   شما   بی ج بهپول را   ) يگذار  هیسرما( خوب   یبده
  .کند ی شما خارج مبی را از جلپو)  دانشگاهیبده(

   تجارتکی شروع
 شغل خـوب    کی است که    نی ا  رفتن دانشگاهاز  ، تمام هدف    اد اکثر افر  يبرا

، متفاوت  دیخوان ی را م  نی احتمال وجود دارد که اگر ا      نیا. دنرا بدست آور  
ــر کن  ــر مــردم فک ــاز اکث ــقیبرخــ. دی ــر  از موف  صــاحبان مــشاغل و نیت

 را رهـا    لی هرگز بـه دانـشگاه نرفتنـد و تحـص          شناسم یم که   ینانیکارآفر
 و استعداد   ي، انرژ ی، جوان  تمام وقت  توانند یمآنها درك کردند که     . کردند
 گـران ی د ياهایرؤ و ساختن    گرانی د بید را صرف گذاشتن پول در ج      خو
.  خود اسـتفاده کننـد     ياهایرؤ و   بی ج ي منابع برا  نی از ا  توانند یم ای،  کنند
  .دی، اکنون با آن کار کندی داری خوبي تجاردهیاگر ا
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   دانشگاه نرفتوقتکارآفرینی که هیچ -محمود خیامی

  

  دی خود خدمت کنجامعه به
 بـه جامعـه خـود خـدمت کننـد امـا بـه نظـر                 خواهند یم مردم    از ياریبس
گاه  کار را بعد از دانش     نیمن ا ": ندیگو یآنها م . رسد هرگز وقت ندارند    یم

 انجـام   ي کـارآموز  نیـ  کار را بعـد از ا      نیمن ا "،   سپس ".انجام خواهم داد  
 انجـام  هـا  بچـه  کـار را بعـد از بزرگتـر شـدن        نیـ من ا "سپس،  . "دهم   یم
   ...گذرد یمندگی همین طور و ز ".دهم یم

 دیـ  روح شـما مف    ي نه تنهـا بـرا     گرانی معتقد هستم که کمک به د      من کامالً 
المثـل   همانطور که ضـرب   .  است الزم زی شما ن  ی مال ندهی آ ياست بلکه برا  

  .دکنی ی برداشت می خوبيزهای، چدی بکاری خوبيزهای اگر چ: گفتهیمیقد
، بـا   دیـ  خود فکر کن   يای از دن  دهد خارج  ی به جامعه به شما امکان م      خدمت
 کرد ارتباط برقـرار     دی صورت مالقات نخواه   نی ا ری که هرگز در غ    يافراد
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 ازهـا ی ن نی رفع ا  ي برا ییها  راه،  دی کن ییها را شناسا    و فرصت  ازهای، ن دیکن
 بـسته   ت صـور  نیـ  ا ریـ د کـه در غ    یـ کن را بـاز     يادیـ  ز ي و درها  دی کن دایپ
  .شوند یم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



26 ثروت و ثروتمند را باور کن

 »یادداشت«



  3 فصل

  تر باشید به دنبال شکست سخت
  

   استيروزی پپلشکست 

  
 دیروزخوردگان  شکست ی برندگان زندگنیبزرگتر

  !هستند
 نیـ ا. ترسند ی مردم از شکست م    شتریب. شود  می ی تلق ی اغلب منف  شکست
 تیـ  از عـدم موفق    يری جلـوگ  ي بـرا  ی آموزشـ  ستمیـ  س ستی آنها ن  ریتقص

، باعـث  دیـ  کـسب کن ي بـد  و نمـره دیـ  کنسکیـ اگـر ر . ساخته شـده اسـت   
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 و همرنـگ جماعـت   انطباق. کنید  می خراب خود را    ندهی آ دیشود فکر کن   یم
  ...گیرد نوگرا مورد حمله قرار می تفکر  و قاعده استکی شدن
؛ تواند موفق باشـد    ی کس نم  چی نکنند ه  سکی است که اگر ر    نی ا تی واقع اما
   : خورددی، شکست خواهدی کنسکی اگر قرار است رو

l قبل از اختـراع  يو.  دادریی با اشتباهات جهان را تغسونیس اد توما 
  . بار از کار افتاد3000 یکیالمپ الکتر

l شرکت فورد موتور ورشکست شدتی فورد قبل از موفقيهنر .  
l شاخه آمازون ی فرعيها فروشگاه Jeff Bezosناموفق بود .  
l ر  تـالش کـرد و قبـل از شـروع کـار اوراکـل د            ها  سال سونی ال يلر

  . بودزی همه چواگذاري و یآستانه ورشکستگ
l  خود که امروز     ي برنامه تجار  ي برا تیفرد اسم FedEx نمره   است ،

  . کردافتی در مدرسه تجارت درمردودي

  
  هنري فورد و توماس ادیسون
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l          کنـد و قبـل از       بـازبینی سرهنگ ساندرز مجبور شد بارها خـود را 
 را  شکـست  بـار    دهاصـ  ی سـالگ  65 در) مـرغ کنتـاکی   ( KFC تیموفق

  .تجربه کرد

  
  ساندرزکلنل 
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؛ دن باشـ "بازنـده  "  کـه کنید می، فکر نکنید می افراد نگاه  ستی به آن ل   یوقت
آنها درك کردنـد کـه   .  برنده شوندنکهیقبل از ا...  بودندنیاما همه آنها هم   

  .است تی کردن و شکست قبل از موفقسکی رتیرمز موفق

توانم  یچگونه م" :دیس بپرد؟ی موفق باشخواهید می ایآ
  "تر شکست بخورم؟ سخت

 خـود را بـه حـداقل        یشکـست زنـدگ   احتمـال   کننـد    ی مـ  ی افـراد سـع    اکثر
ترسـند امـا     یافراد موفق از شکـست نمـ      . کنند ی خطر نم  نی، بنابرا برسانند

آنهـا خطـرات   .  اسـت  ي و رشـد آنهـا ضـرور       يریادگیـ  کـه    کنند  میدرك  
تـر از آنچـه در        اسـت سـخت    داننـد کـه ممکـن      ی و مـ   رندیپذ ی را م  یبزرگ
  . بخورندکستاند ش  خود داشتهیزندگ
 داشـتند موفـق     تـصور  از آنچه کـه      شی، آنها در عوض ممکن است ب      البته
  .شوند

  : این است کهسؤالاما 
  ؟یکن ی کار را نمنی و چرا اد؟ی شکست بخورتر سخت دیتوان ی مچگونه

   غلبه بر ترس استي شکست به معنارفتنیپذ
. باخبریـد  ی آموزش مـال   تی، از اهم  دیمن را خوانده باش   بلی  ق يهاکتاب اگر

 دیـ توان ی مـ ی آموزش مـال   قی خود از طر   ی هوش مال  شی افزا قیفقط از طر  
. ستیـ  آسـان ن   ری مـس  کیـ  نیـ ، ا همـانطور کـه گفتـه شـد       . دیثروتمند شو 
 کـه آن را درك    ی، خـصوصاً در فرهنگـ      اسـت  ی کـار سـخت    یآموزش مال 

  .ستی آن ارزش قائل ني براایکند  ینم
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