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تقدیم به تمامی عزیزانم که در ترجمه و تدوین این کتاب مرا یاري 
  کرده اند
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  1فصل 
  !کند؟ چه چیزي پولدارها را پولدارتر می

  
آن . روزي پس از بازگشتن از مدرسـه بـه دفتـر کـار پـدر پولـدار رفـتم                  

ماننـد تمـام نوجوانـان همـسن و سـال خـودم از              .  سال داشتم  15روزها  
تـر یـاد      خواسـت خیلـی سـریع       دلم مـی  . درس و مدرسه دلزده شده بودم     

هـاي مدرسـه را ورق        ي اینکه کتاب  بگیرم که چگونه پولدار شوم و به جا       
هـاي کـسب پـول و         خاصـیت آنهـا را حفـظ کـنم، روش           بزنم و مطالب بی   

دوست داشتم بـه جـاي بخـش کالبدشـکافی و     . افزایش درآمد را بیاموزم 
» )101(پـول   «هاي    مان، خط به خط کتاب      تشریح بدن قورباغه کتاب علوم    

بنـابراین از   .  حفظ کنم  را بخوانم و  » )202(توان میلیونر شد      چگونه می «و  
چرا مدارس به جاي تشریح بدن قورباغه و حیوانات         : پدر پولدار پرسیدم  

دهند که چطور پول به دست آوریـم و زنـدگی             بیچارة دیگر به ما یاد نمی     
 مـالی مواجـه      ام بـا مـشکل      خود را بسازیم؟ آیا اگر در آینـده در زنـدگی          

  به من کمک کند؟ تواند  تکه شده می شوم، آیا بدن قورباغه تکه



ۀ تجارتمدرس  8 

هـاي در دسـتش نگـاه     پدر پولـدار لبخنـدي زد و همـانطور کـه بـه برگـه            
 نگـاهی بـه   1پدر پولـدار . اي به فکر فرو رفتم      لحظه. دانم  نمی: کرد، گفت   می

از : پرسـی؟ بـه آرامـی گفـتم         چرا چنین سئوالی مـی    : من انداخت و پرسید   
گیرم   ه یاد می  چون ارتباطی بین آنچه که در مدرس      . ام  مدرسه خسته شده  

با آنچه که در آینده قرار است برایم اتفاق بیفتد و من با هوشـیاري بایـد                 
خـواهم مهمتـرین مبحـث        مـن مـی   . کـنم   به تمام آنها پاسخ بدهم، پیدا نمی      

توانیـد    شما می . »توانم پولدار شوم    اینکه چگونه می  «. زندگی را یاد بگیرم   
تواند بـه مـن کمـک کنـد تـا            مرا قانع کنید که آیا قورباغه تشریح شده می        

هـاي   ام را بخرم؟ آیا هر آنچـه کـه مـن دربـارة کتـاب      ماشین مورد عالقه  
ام آرامـش      به من کمک کنـد تـا در زنـدگی آینـده            تواند  میام بدانم،     درسی

چـرا تـو همـین      : پدر پولدار با صداي بلند خندیـد و پرسـید          داشته باشم؟ 
ورباغـه را تـشریح کنـی و        خواهد ق   سئوال را از همان معلمی که از تو می        

از تمـام  : پرسـی؟ جـواب دادم   اعضاي بدن آن را با دقت نگـاه کنـی، نمـی       
  .ام هاي یکسانی شنیده ام اما جواب معلمانم پرسیده

  اند؟ چه گفته: پدر پرسید
هایت را خوب یاد بگیـري، در   گویند اگر درس معلمان فقط می : جواب دادم 

کند و تو را بـه هـر آنچـه کـه      دار میکنی که تو را پول آینده شغلی پیدا می   
هـاي خـوب    تو ابتدا باید خوب درس بخوانی و نمره . رساند  خواهی می   می

راسـت  : پـدر پولـدار گفـت     . شود  ات خود به خود درست می       آینده. بگیري
دهنـد، امـا      این دقیقاً همان کاري است که اکثـر مـردم انجـام مـی             . اند  گفته

                                                 
هاد می شود کتاب پدر پولدار پدر بی پـول از رابـرت    آشنایی بیشتر با پدر پولدار پیشن براي-1

  .کیوساکی را مطالعه فرمایید
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بـه پـدر   . اند و تو هـم نخـواهی رسـید    متأسفانه هیچ یک به نتیجه نرسیده   
خواهـد بعـد    دلم نمـی . ها را از دست بدهم خواهم فرصت   اما من نمی  : گفتم

ها درس خواندن همانند کارگرهاي بیچـاره از صـبح تـا شـب در                 از سال 
. ام برگـردم    ها کار کنم و در آخر ماه با حقـوق نـاچیزي بـه خانـه                 شرکت

چرا بایـد کـاري     . حمت بکشم دوست ندارم براي کس دیگري کار کنم و ز        
چـرا  ! کنم که دیگران برایم تصمیم بگیرند که آیا به مسافرت بروم یا خیر       

باید براي رفتن به هر جایی و انجـام هـر کـاري از رئـیس و مـدیر خـود                    
شـما خودتـان    . خواهم آزاد باشم و آزادانه زنـدگی کـنم          می! اجازه بگیرم 

ارد بازار تجارت شدید و     کسی بودید که بدون هیچ سواد و نمرة خوبی و         
پولم کـه   بینم که بین شما و پدر بی        امروز می . امروز سرمایۀ خوبی دارید   

هاي مختلف درس خوانـد،   ها در دانشگاه    کارنامۀ درخشانی داشت و سال    
او با همۀ تالشـش امـروز دسـتش خـالی           . فرق بسیار بزرگی وجود دارد    

معلـوم  . تـري داریـد     است، اما شما با هیچ سواد و مدرکی آیندة درخشان         
است که هیچ یک از نمرات خوب پدرم زندگی امروز او را تـضمین نکـرد                

هـاي   و او با هزاران غصه و اندوه از دنیا رفت و ما را با مـصیبت و رنـج       
  .فراوان تنها گذاشت

زد، اما با نظر من کامالً موافق بود و بـراي             با اینکه پدر پولدار حرفی نمی     
هاي آن روز با پـدر پولـدار باعـث            صحبت. داد  میهایم به من حق       نگرانی

شد که از آن به بعد من پس از تعطیل شدن از مدرسه به نزد او بـروم و                    
دانـستم کـه مدرسـه     مـی . حتی روزهاي آخر هفتـه نیـز کنـار او بگـذرانم       

.  بدهـد  تی را که در ذهن من به وجود آمده را         تواند پاسخ تمام سئواال     نمی
 به مـن ثابـت      پول که همان پدر واقعی من بود،       یدر واقع سرگذشت پدر ب    
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هـاي    اي نخواهم داشت، فقـط فرصـت        کرده بود که با درس خواندن آینده      
از ایـن بـه بعـد بـه         : گفـتم   با خود می  . دهم  ام را از دست می      طالیی زندگی 

جاي اینکه درس بخوانم تا در آینده براي افـراد پولـدار کـار کـنم، تـالش             
خوب متوجه شده بـودم  . توانم پولدار شوم ه میکنم تا بفهمم که چگون     می

کـامالً  . که علت دعواها و مشاجرات پدر و مادرم بر سر چـه بـوده اسـت           
هـاي بـسیار بـاالي        کردم که بزرگترین درد آنهـا پـول و هزینـه            درك می 

دانـستم کـه چطـور پـدرم بـا وجـود              مخارج زندگی بوده اسـت امـا نمـی        
  !اش انجام دهد یریت مالی خانوادهتحصیالت باال نتوانسته کاري براي مد

کـردم،    هر چه بیشتر مشکالت مالی پدر و مـادرم را در ذهـن مـرور مـی                
کـردم کـه      احساس مـی  . شدم  تر می   هاي مالی مشتاق    براي شروع آموزش  

 سـالگی   9بنـابراین از سـن      . پدر پولدار بهترین راهنماي من خواهـد بـود        
هـا و     پولـدار و نـصیحت    تصمیم جدي خود را گرفتم تا در زیر سایۀ پدر           

دفتـر کـار پـدر      . هایش بتوانم یاد بگیرم که چگونه پولدار شـوم          راهنمایی
اي   یـک مدرسـۀ واقعـی بـراي آینـده         . پولدار مدرسۀ تجارت من شده بود     

هـا را     اگر از همین حـاال آمـوزش      : گفت  پدر پولدار می  . روشن و درخشان  
یعنی بـه جـاي     . يشو   می هآغاز کنی، خیلی زودتر از بقیۀ مردم بازنشست       

تــوانی در اوج جــوانی و ســرزندگی   ســالگی مــی47 ســالگی در ســن 60
بنابراین احساس خیلی خوبی در دل داشتم و از تـه دل       . بازنشسته شوي 

هایی پدر پولدار را درك کنم و هر کـاري کـه او               خواستم تمام توصیه    می
ه از  اولین درس او ایـن بـود کـ        . خواهد خوب و دقیق انجام دهم       از من می  

نگري باعث    این آینده . ام باشم   حاال باید نگران دوران بازنشستگی و پیري      
دوم اینکه همه چیز را     . شود که در آینده آرامش بیشتري داشته باشم         می
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. خوب به خاطر بسپارم و در شرایط واقعی از آنها به خوبی استفاده کنم             
به اشتباهات دادم، بیشتر   هاي پدر پولدار را گوش می       هر چه بیشتر حرف   

خـواهم در   مـن مـی  : گفـتم  با خود می. بردم ام پی می پول اما واقعی پدر بی 
گذاري    و در کارهاي بزرگ سرمایه     شومآینده صاحب یک تجارت بزرگ      

توانند مـرا در ایـن راه    هایش نمی  پس چون مدرسه و معلمان و کتاب      . کنم
براین بـه   بنـا . هدایت کنند، من چندان تمرکزي روي آنهـا نخـواهم داشـت           

  :گفتۀ پدر پولدار تصمیم گرفتم که هر روز جملۀ زیر را با خود تکرار کنم
  ».گذار شوي خواهی پولدار شوي، باید صاحب تجارت یا سرمایه اگر می«

  !!!!چرا توماس ادیسون هم پولدار بود و هم مشهور

  
تــا بــه حــال چــه چیزهــایی در مدرســه یــاد : پــدر پولــدار از مــن پرســید

  اي؟ گرفته
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ام  آنچه کـه تـا بـه حـال یـاد گرفتـه      : بعد از یک روز کامل فکر کردن گفتم    
  .سرگذشت زندگی توماس ادیسون بوده است

حـال کـه   . نامۀ او بسیار آموزنده و خوب اسـت        واقعاً که زندگی  : پدر گفت 
توانی بگویی چرا تومـاس ادیـسون    دانی، آیا می همه چیز دربارة او را می   

  ؟هم پولدار بود و هم مشهور
ما فقط با بزرگترین اختراع او آشنا شدیم، بـرق          . دانم  نه، نمی : جواب دادم 

  ...و جریان الکتریسیته و از این جور چیزها 
خواهم کار معلمـان تـو و زحماتـشان را            نمی: پدر پولدار لبخند زد و گفت     

ارزش کنم، امـا تـو بایـد بـدانی کـه تومـاس ادیـسون بـرق و جریـان                       بی
ادیـسون کـاري فراتـر از       . اي حبابی را اختراع نکـرد     ه  الکتریسیته و المپ  

او یکی از الگوهـاي     . او یکی از قهرمانان بزرگ دنیا بود      . آنها را انجام داد   
  .زندگی من بوده است

  پس ادیسون چه چیزي را اختراع کرده است؟: از پدر پرسیدم
هـاي حبـابی را       قبل از ادیسون افـراد دیگـري بودنـد کـه المـپ            : پدر گفت 

. ع کردند، اما هیچ یک نتوانستند آنها را به طور عملی به کار بگیرنـد              اخترا
در حقیقـت او  . تمام آنها را به پایان برسـاند     اما ادیسون توانست کار نیمه    

کـاري کـه    . اختراع آنها را کامل کـرد و تـالش آنهـا را بـه نتیجـه رسـاند                 
 دنیـا   نتیجـه را بـه تمـام        ادیسون کرد این بود که یک اختراع قدیمی و بـی          

اي را به بهترین شکل بـه دنیـا           او اختراع ساده و پیش پا افتاده      . نشان داد 
  .معرفی کرد و به آن قدرت وارد شدن در بازارهاي جهانی را بخشید

  بازارهاي جهانی؟: با تعجب از پدر پرسیدم
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تـوان از یـک مـسئله     دانست که چطور می    ادیسون خوب می  . بله: پدر گفت 
او از اختراع ذهنـی افـراد پـیش از خـود بـراي      . ختپیش پا افتاده پول سا 

او ابتـدا روي افکـار   . خود پول و سرمایه و حتی شـهرت جهـانی سـاخت        
تمام آنها را به پایان برساند و بعد حاصـل   دیگران تمرکز کرد تا کار نیمه     
یعنی اختراع تکمیل شدة خود را بـه جـایی   . کار خود را به پول تبدیل کرد   

ارزش و    آیا تو هم بلدي از یک چیـز بـی         .  او پول بدهد   رساند که بتواند به   
پیش پا افتاده، یک اختراع جهانی بسازي و از آن پول به دسـت آوري؟؟؟           

هـاي    هـا نفـر از مـردم از ایـده           این روزها میلیون  . راز تجارت همین است   
تواننـد   کننـد، امـا نمـی    ذهنی خود براي اختراع خیلی از چیزها استفاده می   

شـاید ایـن کـار      .  معرفی کنند و آن را به پول تبـدیل نماینـد           آن را به همه   
به نظر من چـون     . خواهد  ساده به نظر برسد، اما توانایی بسیار باالیی می        

ادیسون چنین توانایی داشت، فقـط یـک مختـرع نبـوده، او صـاحب تمـام             
هاي الکتریکی کارهاي     هایی است که این روزها با استفاده از المپ          شرکت

آیـا معلـم تـو    . کنند  دهند و محصوالت جهانی را تولید می         می بزرگ انجام 
  چنین چیزهایی را براي تو توضیح داده بود؟

اما اي کـاش آنهـا چنـین چیزهـایی را بـراي مـا توضـیح              . نه: جواب دادم 
اگر مـن  . کردیم تري به مسائل مختلف پیدا می    دادند تا ما دیدگاه وسیع      می
 هم مخترع باشد و هم پولدار و هم         دانستم که چطور ادیسون توانسته      می

اش انجـام داده،   مشهور، عالقۀ بیشتري بـه او و کارهـایی کـه در زنـدگی      
ام خـوب   فهمم که دربارة تنها چیزي که در مدرسـه  تازه می . کردم  پیدا می 

  .دانم ام هم چیزي نمی یاد گرفته
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اي که ادیسون چه کسی       خوب است حاال فهمیده   : پدر پولدار خندید و گفت    
او چگونـه   . اش دست یافته اسـت      بوده و چگونه به جایگاه بزرگ امروزي      

. توانسته حتی با نبودنش در دنیـاي امـروز چرخـۀ صـنعت را بچرخانـد               
کنند همـان قـدر کـه بـه انـدازة             مشکل معلمان تو هم این است که فکر می        

آنها تقـصیري   . دانند، برایشان کافی است     ها می   هاي کتاب درسی بچه     خط
دهنـد، چـون      هـا بـه شـما نمـی         ه توضیح بیـشتري دربـارة درس      ندارند ک 

معلمان امـروزي تـو هـم       . دانند که بگویند    خودشان هم چیز زیادتري نمی    
حتی او را . شبیه معلمان ادیسون بودند که او را نشناختند و درك نکردند          

رحمــی از مدرســه بیــرون کردنــد و او را مجبــور ســاختند تــا در  بــا بــی
اما ادیسون کـه    . هن شکالت و آب نبات و مجله بفروشد       آ  هاي راه   ایستگاه

شناخت سعی کرد با فروش آب نبات و شکالت مهـارت             خود را خوب می   
تـا جـایی کـه پـس از چنـد سـال توانـست               . خود در فروش را تقویت کند     

او حتـی   . هـاي قطارهـا بفروشـد       روزنامۀ خودش را چاپ کند و در واگن       
هــایش را  هــا و شــکالت  آب نبــاتگروهــی از افــراد را اســتخدام کــرد تــا

  .بفروشند
د داري فکر می     مدت به یک مـدیر کـل تبـدیل       کنی که او در کوتاه      اکنون الب

فروخت و بـه آنچـه کـه بـه            هاي خود را می     او همچنان روزنامه  . نه! شد؟
دانـست   اگر چه او هنوز پسر جوانی بود، اما می  . دست آورد، مغرور نشد   

ناچیز امروز نیست، بلکه آرامـش و شـهرت         که موفقیت واقعی، دستاورد     
آیـد و شـهرتی کـه بـا تـالش             آرامشی که با پول به وجـود مـی        . فرداست

  .شود جهانی می
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. پس ادیسون هم خیلی ناگهانی تجـارت خـود را آغـاز کـرد             : به پدر گفتم  
  .خواهم بکنم مثل کاري که من می

  .پدر خندید و سرش را تکان داد
  .دانید، ادامه دهید شتري دربارة ادیسون میاگر چیزهاي بی: به پدر گفتم

معلوم است کـه داسـتان زنـدگی ادیـسون در پـنج دقیقـه و ده                 : پدر گفت 
ــی   ــه نم ــه خالص ــود دقیق ــن  . ش ــه در واگ ــانطور ک ــا   او هم ــاي قطاره ه

فروخــت توانــست کــاري کنــد کــه بــراي   هــاي خــودش را مــی روزنامــه
 منبع اطالعاتی   خیلی زود به یک   . هاي مختلف هم روزنامه بفرستد      شرکت

کــرد و  تبـدیل شــد و بـا قطارهــا از یـک شــهر بــه شـهر دیگــر سـفر مــی     
خبررسـانی اولـین   . رسـاند  جدیدترین اخبار را به گـوش همـۀ مـردم مـی       

قبل از اینکـه بخواهـد      . چیزي بود که او در ابتداي تجارتش یاد گرفته بود         
  .هاي الکتریکی پی ببرد به ایدة ذهنی خود براي ساخت المپ

فـروش بـه یـک صـاحب تجـارت تبـدیل        پس چطور یک روزنامه   : مپرسید
  .شد؟ پدر لطفاً آن قسمتی که ادیسون پولدار شد را برایم تعریف کن

اگر فرصت بدهی همه چیز دربـارة ادیـسون را برایـت تعریـف              : پدر گفت 
او . شوي کـه ادیـسون فقـط مختـرع نبـوده اسـت              آخر متوجه می  . کنم  می

بـه  . به یک صاحب تجارت بزرگ تبـدیل شـد         جوانی    کسی بود که در اوج    
درست همان دو چیـزي کـه       . خاطر همین بود که او پولدار و مشهور شد        

او به جاي اینکه به مدرسه برود       . روز به دنبالش هستند     تمام مردم شبانه  
ها را بخوانـد، وارد بـازار کـار شـد و بـا دنیـاي واقعـی                    هاي کتاب   و خط 

یلی متفـاوت از آنچـه کـه در مدرسـه           در واقع او حقیقت را خ     . روبرو شد 
دهند، دریافت و تالش کرد تا با همه چیز، چـه خـوب و چـه بـد،      درس می 
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همۀ افراد پولدار   . روبرو شده و براي زندگی آیندة خود تجربه کسب کند         
به خاطر همین است که هر روز پولدارتر از دیـروز  . اند  همین کار را کرده   

کردي، مگر     به همین موضوع فکر می     تو هم داشتی  : پدر پرسید . شوند  می
  نه؟

بلـه، دقیقـاً بـه آن    : با خجالت سرم را پایین انداختم و با شـرمندگی گفـتم        
  . کردم فکر می

ــا  ادیــسون وقتــی از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر مــی  : پــدر گفــت رفــت ت
توانـست   هایش را پخش کند دائم در فکـر بـود کـه اي کـاش مـی             روزنامه

هاي بیـشتري     یچ زحمتی بتواند روزنامه   سیستمی طراحی کند که بدون ه     
  .بفروشد و اخبار را به گوش مردم برساند

  اگر گفتی چرا؟: پدر پرسید
چـون  . چون او به فکر یک تجارت بزرگ بـوده اسـت  : از جا پریدم و گفتم 

تـر از یـک اختـراع      جهانی بسیار مهـم  دانست که اختراع یک سیستم   او می 
  .است

مـردم  : او گفـت . پدر سرش را تکان داد و با لبخند جواب مـرا تأییـد کـرد        
روند تا یاد بگیرند که براي یک سیـستم کـار کننـد،               همیشه به مدرسه می   

تفاوت ادیسون با مـردم در  . اما ادیسون به دنبال طراحی یک سیستم بود   
این بود که مردم به یک تک درخت در میان انبوهی از درختان یک جنگـل           

. کـرد  یره شده بودند، اما ادیسون به وسعت و بزرگی یک جنگل فکر می       خ
کردنـد،   حتی مخترعان قبل از ادیسون هم به یک اختراع کوچـک فکـر مـی        

اما ادیسون به فکر طراحی یک سیستمی بود که صدها اختراع را در خود              
آنها به دنبال طراحی یک المپ الکتریکی کوچـک بودنـد، امـا             . داد  جاي می 
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هـا المـپ را       توانـست میلیـون     ن به دنبال جریان برقی بود کـه مـی         ادیسو
گویم ادیسون فقط یک مخترع نبـوده،         براي همین است که می    . روشن کند 

او فقط اختـراع    . هاي بزرگ امروزي در دنیاست      بلکه صاحب تمام تجارت   
  .نکرده، بلکه خدمت بزرگی به دنیا و مردمانش کرده است

امـروزه مـردم    : تان ادیـسون برگـشت و گفـت       پدر پولدار دوباره به داسـ     
خـواهی موفـق      اگر تو هم می   . کنند  سیستم را براي خود شبکه تعریف می      

شوي، ابتدا باید اصطالحات هر چیزي را خوب یاد بگیري و معنـاي آنهـا          
بایـد از  . تـوانی آن را بـسازي   اگر معناي شبکه را ندانی نمـی  . را بشناسی 

 :امروز با خود بگویی
  

سازند کـه افـراد عـادي در آن برایـشان             هایی را می    روتمند شبکه افراد ث «
  ».سود آوري کنند

  

اي  واقعـاً کـه اگـر شـبکه    : من هم حرف پدر پولدار را تأیید کـردم و گفـتم    
هـاي    براي ارسال جریان برق وجود نداشته باشد، مهم نیـست کـه المـپ             

 مفیـد   انـد و چقـدر خـوب و         الکتریکی در دنیا با چه کیفیتـی اختـراع شـده          
  .هستند

امـا آنچـه   . اي خوشحالم که متوجه اصل مطلب شده     : پدر لبخند زد و گفت    
خـواهی سیـستم یـا شـبکه          خواهم بدانی این است کـه چطـور تـو مـی             می

خواهی پولدار شوي، باید صاحب       تجاري خود را طراحی کنی؟ اگر تو می       
  !اي شبکه یا سیستمی شوي که خودت ساخته

بعد باید یاد بگیرم که چطـور سیـستم خـود را       پس از این به     : جواب دادم 
تـوانی بـراي    هـاي زیـادي وجـود دارد کـه مـی           راه: پدر گفت . طراحی کنم 
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پس قدرت انتخاب وسیع    . ات از آنها استفاده کنی      طراحی سیستم یا شبکه   
بد نیـست   . ریزي کنی   خواهی طرح   شود که آن را هر طور که می         باعث می 

د مـوفقی کـه قبـل از تـو سیـستم خـود را              که از همین ابتدا به دیگـر افـرا        
دي راکفلـر یکـی از بزرگتـرین        . جـان . اند هم نگـاه بینـدازي       طراحی کرده 

او هم روزي مانند تو تصمیم گرفـت کـه سیـستم      . ثروتمندان در دنیا بود   
هـاي دور کـشورهاي مختلفـی     چون در زمان. تجاري خود را طراحی کند 

اي تـصمیم     ا وجـود چنـین مـسئله       او ب  ،بردند  از کمبود گاز و نفت رنج می      
ــق خطــوط    ــاگونی را از طری ــی و گــازي گون گرفــت کــه محــصوالت نفت

در واقـع او بـا      . کشی و ارسال تانکرها به کشورهاي مختلف بفرستد         لوله
شناسایی یک کمبود توانست سیستم تجاري خود را طراحی کند و آن را             

 آنقـدر بـزرگ     سیستم او . هاي جهانی بدل نماید     به یکی بزرگترین سیستم   
شد که دولت از او خواست که سیستم خود را از بین ببرد و یا از جهاتی                 

  .آن را محدود کند
الکـساندر گراهـام بـل هـم تلفـن را           : میان حرف پدر پولدار پریدم و گفتم      

  . گذاشتAT & Tاختراع و سیستمی طراحی کرد و نام آن را 
اختـراع  . ن طور اسـت   بله، همی : پدر که همچنان لبخند بر لب داشت و گفت        

هاي بزرگی بودنـد کـه افـراد          تلفن و رادیو و تلویزیون نیز همگی سیستم       
  .گذاري کردند مختلفی آنها را پایه

هـاي    گیرنـد و راه     پس چرا مدارس این مسئولیت را بر عهده نمی        : پرسیدم
ساخت سیستم و شـبکه و در پـی آن سـاختن آینـده را بـه مـا آمـوزش                     

  دهند؟ نمی
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. دانـم  نمی: خبري باال انداخت و گفت هایش را به نشانۀ بی شانهپدر پولدار  
شاید چون بیشتر مردم عالقه دارند که بـراي افـراد دیگـري کـار کننـد و            

بنـابراین  . هـا ندارنـد     هـا و شـبکه      تمایلی براي یاد گرفتن طراحی سیـستم      
گذارد   کامالً طبیعی است که آموزش و پرورش هم پاي خود را فراتر نمی            

اینهـا  . کنـد  ها بسنده مـی  هاي ساده و پیش پا افتاده کتاب مان درس و به ه  
داننـد کـه سیـستم     آنهـا اصـالً نمـی    . گـردد   همگی به ناآگاهی مردم بازمی    

حتی اگر آمـوزش و پـرورش هـم بـدان           . چیست و چه معنایی در بردارد     
در . کشد تا در اذهان مـردم جـا بـاز کنـد     ها طول می    بپردازد باز هم سال   

اگر تـو امـروز کـه       . ها وقت الزم است      ساخت یک سیستم سال    واقع براي 
اي، دسـت بـه کـار شـوي شـاید ده سـال آینـده                  مفهوم آن را درك کرده    

پـنج سـال    . اي براي خود طراحـی کنـی        بتوانی سیستم دست و پا شکسته     
هـاي کمتـري      پیش من نسبت به تمام دوستان و همسن و ساالنم موفقیت          

لدارتر از پدران دیگر دوستانم بود، حتی از      اگر چه پدرم بسیار پو    . داشتم
. داشت باالتري درآمد   ،تمام آنهایی که پدرانشان دکتر و یا مهندس بودند        

 را با هـم جمـع کنـی، شـاید بـه      همۀ آنهااما امروز اگر تمام پول و ثروت       
چرا؟ چون آنها ثروت خود را تـصادفی بـه دسـت          . اندازة ثروت من شود   

اند، اما من سیـستمی را طراحـی     خود به ارث بردهاند و یا از پدران    آورده
آنقدر در طراحی آن دقت به خـرج دادم         . کرد  کردم که برایم پولسازي می    

  ...که همیشه و در هر زمانی سودآور باشد 
پدر پولدار شروع کرد به معرفی افراد مختلفی که سیستم دلخواه خود را             

: گفـت  او مـی . تبدیل شدندطراحی کردند و به افراد موفق و بزرگ در دنیا      
تنها راه پولدار شدن در ایـن زمانـه طراحـی و سـاخت سیـستم و شـبکۀ                
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اي کـه افـراد    اگر تا به حال دقت کـرده باشـی متوجـه شـده    . تجارت است 
هاي بزرگ در سر دارند و کارهاي بـزرگ را            بزرگ همانند خودشان ایده   

هـاي لـوکس را       شـین مثالً به جاي اینکه یک گاراژ پر از ما        . دهند  انجام می 
بعد آنقدر روي طراحـی یـک       . خرند  روند و هواپیما می     خریداري کنند، می  

در دنیـاي امـروز   . اندازي کننـد  کنند تا آن را راه     خط هواپیمایی تمرکز می   
قدرت در دستان تکنولوژي است و هر آنچه که به کامپیوتر و الکترونیک             

تـوان بـا کمـک آنهـا           مـی  تمام اینها همان وسایلی هستند که     . ارتباط دارد 
تـو هـم مثـل مـن     . انـدازي کـرد   ها را با آنها راه ها و شبکه  بهترین سیستم 

هایـت را داشـته       توانی در سیستم جدیدت همانند من تبلیغـات فعالیـت           می
 بـرو تـا بـا مفهـوم         richdad.comسایت مـن در       همین حاال به وب   . باشی

ا مدیون بیل گیتس و     البته همۀ م  . سیستم و مزایاي آن بیشتر آشنا شوي      
افرادي نظیر او هستیم که همگی تالش کردند و سیستمی ساختند کـه بـه           

تو هم از امروز برو     . کنند  دنیا و مردمانش هر روز و هر لحظه خدمت می         
. ها پس از تو دنیا از آن بهره ببرد          و به طراحی سیستمی فکر کن که سال       

توانی چنـین کـاري        می آیا. حتی اگر خودت نباشی که از آن استفاده کنی        
بکنی؟ براي یافتن پاسخ این جواب باید اطالعاتت را باال ببـري و از همـه                

  .چیز آگاهی کسب کنی

  شوند؟ ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر میچرا 
ثَل کبوتر با کبوتر باز با باز را شنیده          دانـیم کـه    بنابراین مـی . ایم همۀ ما م

ثَل فقط دربارة پرنده   هـا نیـز صـدق     بلکه در مـورد انـسان  . ستها نی این م
چه پولدار و چه فقیر و یـا حتـی طبقـه متوسـط جامعـه و مـردم                   . کند  می
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هـا و     هـا هـم سیـستم       همانطور کـه برایتـان توضـیح دادم، انـسان         . عادي
سیستم فقیرانه براي مردم فقیر، سیـستم       . هاي خاص خود را دارند      شبکه

پـدر  . عمولی براي مردم عادي   قدرتمندانه براي مردم ثروتمند و سیستم م      
خواهی ثروتمند شوي، باید تالش کنی تـا در           اگر می : گفت  پولدار اغلب می  

چـون  . سیستم افرادي وارد شوي که از تو پولدارتر و ثروتمندتر هـستند           
توانند بـه تـو کمـک کننـد تـا تـو هـم در         آنها آنقدر قدرتمند هستند که می    

هـا از     بسیاري از افراد سال   : گفت او همچنین می  . شرایط بهتر قرار بگیري   
تواننـد پیـشرفت      کنند که هرگز نمـی      هایی تلف می    عمر خود را در سیستم    

همین جا الزم است بگویم که هدف اصلی نگارش این کتاب معرفـی             . کنند
هاسـت و اینکـه افـراد چگونـه بایـد       هـا و شـبکه   چگونگی طراحی سیـستم  

  .در آنها حفظ کنندها را شناسایی کنند و جایگاه خود را  سیستم
در حال حاضـر اگـر قـرار اسـت کـه وارد یـک سیـستم شـوید و یـا بـه                        

خواهیـد آن را ارزیـابی کنیـد، بایـد از خـود               اید و می    سیستمی وارد شده  
توانـد بـه شـما کمـک کنـد و یـا        بپرسید که آیا ماندن در آن سیـستم مـی     

یـستم  تان کند؟ آیا با صرف وقت و انرژي در آن س         اي وارد جیب    سرمایه
اي براي خود جمع کنیـد و پولـدار شـوید؟ هنگـامی کـه       توانید سرمایه  می

زد که با آن  پانزده سال داشتم، پدر پولدار دربارة روشی برایم حرف می         
هـاي    حرف. هایی شوم که برایم سودآور هستند       توانستم وارد سیستم    می

پــدر بــراي مــن بــسیار بــسیار جالــب و بامعنــا بودنــد و مــن در مقابــل  
هایـشان    هایم که فقط به فکر گـرفتن نمـرات خـوب در کارنامـه               کالسیهم

ــی    ــر در م ــشتري س ــب و موضــوعات بی ــد، از مطال ــم  بودن آوردم و دل
هایی از افراد شوم که پولدار هستند و بـه واسـطۀ              خواست وارد گروه    می
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خواسـت    دلم مـی  . پول و سرمایۀ آنها بتوانم صاحب پول و سرمایه شوم         
احـساس  . خـواهم بـشوم     نی و سالم صاحب آنچه که می      از راه کامالً قانو   

ام و براي تحقق بخـشیدنش بایـد تمـام            کردم که تصمیم بزرگی گرفته      می
 سال داشـتم،    15البته چون در آن زمان فقط       . تالش خود را به کار بگیرم     

امـا مـن بـه    . کردند که در رؤیاپردازي و خیالبـافی هـستم         همه تصور می  
پـدر  . کـردم و تـصمیم جـدي داشـتم     یا فکر میچیزي فراتر از خیال و رؤ 
اي مراقــب باشــم و  خواســت کــه در هــر زمینــه پولــدار دائمــاً از مــن مــی

خواست که خوب گوش دهـم و حقـایق           او از من می   . هوشیارانه عمل کنم  
هـر چـه   . را از خیاالت و توهمات جدا کنم تا به نتیجه اصـلی دسـت یـابم               

تـر    کـردم، گـیج     اي پدر فکر مـی    ه  رفتم و به جزئیات حرف      بیشتر پیش می  
: او گفـت  . از پدر خواستم که موضـوع را بـرایم موشـکافی کنـد            . شدم  می

منظورم این اسـت کـه چـون تـو در حـال حاضـر هـیچ کـار و درآمـد و                       
انتخـاب  . اي نداري، باید تالش کنی تا دوسـتان خـوبی پیـدا کنـی               سرمایه

اصـل ورود بـه     دوستانی که بتوانند براي تو سودرسانی کنند، مهمتـرین          
دوستانی که هم برایت سـرمایه هـستند و هـم        . یک سیستم یا شبکه است    

  .راهنما
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  مدرسه تجارت براي همۀ مردم

  
هـاي    هـا و سیـستم      من ایـن کتـاب را بـراي معرفـی بازاریـابی در شـبکه              

هـا و      صـنعت شـبکه     زمینـۀ  هـا در    بـسیاري از شـرکت    . ام  صنعتی نوشته 
هـاي    کننـد کـه بـا تکنیـک         پیشنهاد مـی   به مردم    ،هاي پولی و مالی     سیستم

هـا    تمـامی آن تکنیـک    . شـوند طراحی و ایجاد یک سیستم شخصی آشـنا         
. آموخـت   هایی هستند که پدر پولدار به مـن لحظـه لحظـه مـی               همان روش 

. اولین تکنیک این بود که باید از هر فرصتی به نحو احسن اسـتفاده کنـیم           
هـا تلـف کنـیم، ابتـدا بایـد       به جاي اینکه وقت و انرژي خود را در سیستم       

هـایی دارنـد و چـه افـرادي را در بـر               ها چه ویژگـی     بدانیم که آن سیستم   
  .اند گرفته

البتـه  . تکنیک دیگر این است که همه بایـد سیـستم خـود را طراحـی کننـد                
الزمه یک سیستم خوب و موفق این است که به جـاي جمـع کـردن افـراد             

در واقـع   . مهـارت اسـتفاده کنـد     خوب و مستعد، از مدیران با تجربه و با          
دانند که چطور باید افراد گروه یا سیستم تجـاري خـود را بـراي                 آنها می 

ها   هدف من از معرفی سیستم    . انجام کاري تشویق و یا حتی تحریک کنند       
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هاي تجاري در این کتاب هم همین بوده که سخن از مـدیرانی بـه          و شبکه 
اگـر بیـشتر دقـت      . ارت باشند توانند معلمان مدارس تج     میان آورم که می   

اي اسـت     اي که مدرسه همان سیستم یـا شـبکه          کرده باشی، حتماً دریافته   
با این تفاوت که در این مدرسه همه بـه  . زنیم ها از آن حرف می  که ساعت 

هر آنچه  . دنبال پول و سرمایه هستند، نه تشریح بدن قورباغه و پرندگان          
گی یـک قـدم بیـشتر بـه جلـو        که در این مدارس بیـاموزي تـو را در زنـد           

  .شوي رسی و موفق می راند تا اینکه به آخر راه می می

  هاي پولدار شدن دیگر راه
دانند که چطور باید یک سیستم تجاري خـوب           بسیاري از مردم خوب می    

در حقیقت آنها روي استعداد و توانـایی خـود حـساب            . اندازي کنند   را راه 
در دســت دارنــد، کــار خــود را اي کــه  کنــد و بــا مقــدار کــم ســرمایه مــی

اگر چه این کار بسیار دشوار است، اما به همان          . کنند  هوشیارانه آغاز می  
مـن در فـصل بعـدي ایـن کتـاب دربـارة             . تواند آسان باشد    اندازه هم می  

هاي کـم سیـستم تجـاري خـود را طراحـی کردنـد،                افرادي که با سرمایه   
هـاي   ی عملکـرد و دیـدگاه  دهم تا شما بتوانید با ارزیـاب  بیشتر توضیح می  

تا همین جاي کتاب که دربـارة  . آنها وضعیت خود را سبک و سنگین کنید 
ایـد و     ایـد، کـار بـسیار بزرگـی کـرده           مفهوم سیستم و شبکه آشـنا شـده       

. ایـد  ترین گام را براي طراحـی و سـاخت سیـستم خـود برداشـته         اساسی
 کتاب را بیرون    ها، این   هاي کتابفروشی   همین که از میان حجم انبوه کتاب      

ایـد و آن را خریـداري         اید و شادمانه به سمت صندوق خرید رفتـه          آورده
خواهید کاري  کند که عاشق پول و سرمایه هستید و می       اید، ثابت می    کرده
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من در ایـن کتـاب قـصد دارم کـه تمـام رؤیاهـاي            . براي خود انجام دهید   
تـان بگـذارم کـه    دیرینه شما را به واقعیت تبدیل کنم و راهـی را پـیش پای             

فقط کـافی  . بتوانید با سرعت نور به سمت آرزوها و اهدافتان حرکت کنید 
  .است مطالب را با دقت بخوانید و به درك آنها برسید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ۀ تجارتمدرس  26 

  
»معرفی یک کتاب پرفروش مرتبط«  

  
  یوساکیرابرت ک  ازماندگارشاهکار 

  

:اي از کتاب خالصه  
هـا    ل  یل مشکالت اکثر مردم این است که سـا        رابرت کیوساکی معتقد است دل    

وي . انـد   اند، اما هیچ چیز در مورد پول یاد نگرفتـه           در مدرسه درس خوانده   
گیرنـد تـا بـراي پـول کـار کننـد، امـا هرگـز یـاد                    که مردم یاد مـی    :گوید  می
پول  دار، پدر بی کتاب پدر پول.گیرند، کاري کنند تا پول برایشان کار کند   نمی

شـان را در      خواهند کنترل مالی    راي تمام کسانی است که می     نقطۀ شروعی ب  
  .آینده بدست گیرند

 را به شماره 13براي سفارش فوق کافی است عدد
. ارسال کنید10000066492733  



  2فصل 
بیش از یک راه براي پولدار شدن وجود 

  دارد

  
تـوانی بـه      آیا می : فرداي آن روز به مدرسه رفتم و از معلم خود پرسیدم          

  من یاد دهی که چگونه پولدار شوم؟
  .نه: ام جواب داد شناسی معلم زیست

  ...!!!شود  اگر من پولدار شوم چه می: پرسیدم
  خواهی پولدار شوي؟ چرا می: او پرسید

خواهم آزاد باشم و آزادانه زندگی کنم و هر کـاري             چون می : جواب دادم 
دوست نـدارم کـارگر کـسی باشـم و بـا            . خواهد انجام دهم    را که دلم می   

دوست ندارم آرزوهایی را بـراي خـود   . حقوق کم زندگی خود را بگذرانم  
  .ام دارند انتخاب کنم که ارزشی به اندازه حقوق ماهیانه
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مطمئن باش که اگـر خـوب درس     ! هاي عجیبی   چه حرف : معلمم جواب داد  
هاي خوبی بگیري، همه چیز در آینده خود به خود برایـت              بخوانی و نمره  

بهتر است همین حاال تیغ را از روي میز برداري و دسـت           . شود  فراهم می 
  .به کار تشریح قورباغه شوي

بـارة  ام در   هاي آموزشـی    ها و برنامه    به همین خاطر است که من در کتاب       
اي  اي، روش حرفـه    روش مدرسه : ام  سه نوع روش آموزشی توضیح داده     

هــا شــما  الزم اســت بدانیــد در تمــامی ایــن روش. و روش سیــستماتیک
البتـه  . توانید استعداد و توانایی مدیریت مـالی خـود را افـزایش دهیـد               می

آورند و موضوعاتی را در این        ها حرفی از پول به میان نمی        چون مدرسه 
مانـد    آنچه کـه مـی    .  نیستند کار ساز کنند، چندان مؤثر و        مطرح نمی  زمینه

اي شما باید     در روش حرفه  . اي و سیستماتیک است     دو روش خوب حرفه   
شغلی را انتخاب کنیـد و در حـین انجـام وظـایف دربـارة موضـوعات و                  

تـان یـاد      در واقع به واسـطۀ شـغل      . کنید  مسائل مالی نیز آگاهی کسب می     
تـان    ونه بایـد در شـرایط دشـوار بـراي پـول و سـرمایه              گیرید که چگ    می

در روش سوم که همان روش مـورد نظـر مـن اسـت،        . گیري کنید   تصمیم
اي کـه ممکـن    آموزید که چگونه با کنار هم چیـدن اطالعـات پایـه            شما می 

است هر روز به آنها دست پیدا کنید، اقدام به طراحی یک سیـستم بـزرگ        
م من همان روشـی بـود کـه در فـصل            در حقیقت روش سو   . تجاري کنید 

 برایتان توضیح دهـم کـه چگونـه         اش   درباره بدون اینکه نامی از آن ببرم     
  .باید سیستم یا شبکۀ تجاري خود را طراحی کنید



...بیش از یک راه براي پولدار: 2فصل   

 

29 

  اي آموزش مدرسه

  
دهـد از موضـوعات    اي روشی است که فقط به مـا یـاد مـی            روش مدرسه 

 چگونه تحت عنوان درس     مثالً. ساده و پیش پا افتاده چطور استفاده کنیم       
ریاضی چند عدد و رقم را با هم جمع بزنیم و یا تحت عنوان درس علـوم              

آیند و عالئم خود را       ها چگونه در بدن به وجود می        یاد بگیریم که بیماري   
اما به نظر من دنیاي واقعی امروز ما به چیـزي فراتـر از   . سازند ظاهر می 

هایم به نام  در یکی از کتاب  . ارداین چنین موضوعات پیش پا افتاده نیاز د       
ام کـه     به طـور مفـصل توضـیح داده       » کودك امروز نابغۀ اقتصادي فردا    «

ــدارس   ــل م ــه (چــرا شــاگردان تنب ــدیران ) Cشــاگردان رتب ــه م روزي ب
شـوند و شـاگردان زرنـگ مـدارس           هاي بزرگ تجاري تبدیل می      مجموعه

کردنــد،  را کــه همیــشه رتبــه ممتــازي را کــسب مــی) Aشــاگردان رتبــه (
اید، از خود     اگر آن کتاب بسیار جالب و زیبا را نخوانده        . کنند  استخدام می 

هـایی   بپرسید که واقعاً چرا شاگردان زرنـگ روزي بـه اسـتخدام شـرکت        
واقعـاً جـاي    . شان مدیران آنها هـستند      آیند که شاگردان تنبل کالس      درمی
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د بـه   تأسف ندارد که شاگرد زرنگ و همیشه آمادة کـالس روزي بخواهـ            
  !خدمت شاگرد تنبل و ضعیف کالس درآید؟

توانستم بخـوانم     من هم یکی از همان شاگردان تنبل بودم که نه خوب می           
خواسـتم بـراي امتحـانی درس بخـوانم و            هـر بـار کـه مـی       . و نه بنویسم  

روز طـول     مطالعه کنم، حفظ کردن چند خـط کوتـاه از کتـاب یـک شـبانه               
اي از آنچـه       پا شکسته چند کلمـه     آخر هم لحظه امتحان دست و     . کشید  می

معنـا را تحویـل       نوشتم و جمالتـی بـی       که در ته ذهنم باقی مانده بود، می       
خواندید، محال بود متوجـه       ام را می    هاي درسی   اگر جزوه . دادم  معلمم می 

آنقدر در هم و نامفهوم بودند کـه        . شوید که مربوط به کدام درس هستند      
کـردم کـه در    س بخوانم، احساس مـی خواستم از روي آنها در  هر گاه می  

  .حال تجزیه و تحلیل یک متن فلسفی هستم
تواننـد در   ام که حتـی شـاگردان تنبـل مـدارس هـم مـی       اما امروز دریافته  

من که قادر نبودم چند خط از    . هاي دیگري نبوغ خود را نشان دهند        زمینه
 مالی  ام را حفظ کنم، امروز معادالت ریاضیاتی و قوانین          هاي درسی   کتاب

توانـستم چنـد خطـی از زبـان           من که نمی  . سپارم  بسیاري را به خاطر می    
هـا بـه چـاپ        هاي بـسیاري در روزنامـه       خود بنویسم، مقاالت و یادداشت    

هایی  کتاب. ام ام و چاپ کرده    ام و حتی تاکنون صدها کتاب نوشته        رسانده
تـک آنهـا افتخـار        که در همه جاي دنیا در دسترس هستند و مـن بـه تـک              

  .کنم می


	Madreseye Tejarat-Taherian-1394-PDF
	Onvan
	Shenasname
	Madreseye Tejarat-Taherian-1394-PDF
	F1
	F2
	F3
	F4
	F5
	F6
	F7
	F8
	F9
	F10
	F11
	F12
	F13



