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  مقدمه
  

تـرین کارآفرینـان      توان نسخۀ طالیی از یکـی از شـاخص          این کتاب را می   
گـذاري سـردي و گرمـی     آمریکا و کسی کـه خـودش در دنیـاي سـرمایه           

  .زیادي را چشیده است، دانست
رابرت کیوساکی از جمله افرادي اسـت کـه همـه او را بـا کتـاب مـشهور                   

 قع تجربیات واقعی خـود شناسند ولی او در وا    می» پول  پدرپولدار، پدربی «
ــار   را ــا ســخاوت تمــام در اختی  در کــسب و کارهــایی کــه انجــام داده ب

گـذاري و   او تجربیات خود را از دل بازار سرمایه    . دهد  عالقمندان قرار می  
هـاي    هاي مکرر با تکیـه بـر آمـوزش          ها و به پا خواستن      در خالل شکست  

  .پدرپولدار کسب کرده است
آفرینی چیــزي جــز رؤیــاپردازي، پیــروزي، او اعتقــاد دارد روحیــۀ کــار

هاي متوالی نیست که کارآفرینان همگـی بایـد بـه             شکست و درس گرفتن   
 ویژگـی اسـت کـه کارآفرینـان بـزرگ را از             ،ایـن روحیـه   . آن دست یابند  

  .کند متمایز می معمولی صاحبان مشاغل 
هـا،   هاي اخیر که در جهـان و خاورمیانـه مثـل جنـگ        اتفاقات مختلف سال  

ها مثـل     کرونا ظهور ابرقدرت  انند،  هاي مهلکی م    الفات و شیوع بیماري   اخت
چین و هند، باال رفتن نرخ بیکاري و سقوط اقتصادي کشورهاي مختلـف             

  .مرا بر آن داشت که این کتاب را بنویسم
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تـوانیم منجیـانی بـراي حـل ایـن مـشکالت در سراسـر              کارآفرینان را می  
ط این طبقه توانایی بهبـود وضـعیت        این واقعیتی است که فق    . جهان بدانیم 

  .را دارا هستنداقتصادي در سراسر دنیا 
توانند بـا گـره زدن آینـده بـه            کارآفرینان با افق دید وسیعی که دارند می       

هـاي مختلـف و     در بـدترین وضـع ظهـور کـرده و فرصـت     ؛دنیاي کنونی 
  .در اختیار مردم جهان قرار دهندرا متعددي 

نمـا شـده    هاست کـه دیگـر نـخ     صنعتی سالاقتصاد سنتی و عصر انقالب  
 مواجـه   عـصر اطالعـات   است و حاال ما با نوع دیگر از اقتـصاد بـه نـام               

  .هستیم
 شما بایـد یـک خانـه تکـانی اساسـی در             ،براي ورود به این عصر طالیی     

 گردونـه  مالی بدهید وگرنه خیلی زود از    مسائلافکار کهنۀ خود در مورد      
  .شوید  خارج میها رقابت

توانید بـا گوشـت و پوسـت          شما امروز در مواجه با ارزهاي دیجیتال می       
گفتم را حـس      دارایی واقعی می  ها پیش در مورد       خود عبارتی که من سال    

   :کنید
  ». واقعی در واقع اطالعات است ثروت و دارایی«

هـایی کـه در عـصر صـنعتی ظهـور پیـدا               در این دوره بسیاري از شـغل      
حاال اقتصاد یـک واژة جهـانی اسـت کـه           . اند  وستهها پی   اند به خاطره    کرده
  . مدت آن با ترفندهاي مختلف نیستندنیها قادر به کنترل طوال دولت

در این کتاب من قصد دارم کارآفرینی را از منظري تازه به شـما معرفـی           
کنم، اینکه چرا نود درصد صاحبان مشاغل در آرزوي تبدیل شدن به یک          

  .میرند با همین آرزو می و مانند کارآفرین موفق می
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دانند که دست به      شانسی می    کارآفرینان را افراد خوش    ،بسیاري از مردم  
هـا و مـشکالت       در واقع آنها از شکست    . شوند  زنند موفق می    هر کاري می  

 بـه هـیچ وجـه       شده است یک کارآفرین که در رسیدن به موفقیت متحمل         
  .اطالعاتی ندارند

در این راه    کارآفرینان باید    هایی که   هزینهها و     آنها از اطالعات و آموزش    
در واقـع   . بیننـد    را مـی    آنها  اصالً خبر ندارند و فقط موفقیت      شوندمتحمل  

 قـصد دارنـد کـم کـاري خـود را            ،شانس نامیدن کارآفرینان   آنها با خوش  
  .توجیه کنند

 انگـشت دارد و هـیچ چیـز         5هاي کارآفرینان موفـق مثـل همـۀ مـا             دست
 5من براي روشـن شـدن مطلـب در غالـب      . ود ندارد جادویی در آنها وج   

کـنم تـا     قابلیت مهم کارآفرینان را به شـما معرفـی مـی        پنج ،انگشت دست 
  .متوجه شوید که موفقیت این افراد اتفاقی نیست

 5کنـد بـا داشـتن ایـن       فارغ از زمان و مکـانی کـه زنـدگی مـی    ،هر فردي 
 دست به هـر چیـزي       هایی جادویی داشته باشد که      توانند دست   قابلیت می 

  .بزند طال شود
  »رابرت کیوساکی«
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  1 فصل

  سرسختی: انگشت شصت

  
ـ        تـو مـی   . زندگی مثل یک سنگ آسیاب اسـت      « رد تـوانی زیـر آن خُ

ال پیدا کنیشوي و یا ج.«  
  

  در آغوش گرفتن موفقیت
ست د من به اتفاق دوستانم به یکی از مناطق بکر و            2000در ابتداي سال    

م مثال این منطقه بود     هاي بی   و شاهد زیبایی  یم  نخوردة استرالیا سفر کرد   
که یکی از روزها همسرم کیم با موبایل مـن تمـاس گرفـت و بـا هیجـان                   



10 !شود؟ زنند طال می چرا ثروتمندان دست به خاك می

اند و از من بـراي شـرکت در            تماس گرفته  1خاصی گفت که از برنامۀ اُپرا     
  !اند؟ از او پرسیدم چه شد که به فکر من افتاده. اند برنامه دعوت کردهاین 

کتــاب پدرپولــدار و داســتان آن نظرشــان را جلــب کــرده و  «: کــیم گفــت
خواهـد در چنـد روز        اُپرا مـی  . خواهند در این مورد با تو صحبت کنند         می

  ».اش حضور پیدا کنی آتی تو در برنامه
 دنیا هـستم و فقـط بـا    طرف نیامن  «: من که حسابی دمق شده بودم گفتم      

  »!کشد تا به شیکاگو برسم  روز طول می2هواپیما 
این . ی اصرار کردند  آنها بر حضور تو در این برنامه خیل       «: کیم پاسخ داد  

. کنـد  برنامه فرصتی است که خودت و محصوالتت را به مردم معرفی می         
  ».خودت را برسان. به استرالیا سفر کنیمجدداً توانی  بعداً هم می

مثـل  .  روز دیگر در استودیو هـارپول برنامـۀ اُپـرا حـضور داشـتم              6من  
 که بعـضی  همیشه برنامه داراي تعدادي تماشاچی در سالن استودیو بود 

 میلیـون   20 اُپرا فقـط در آمریکـا         برنامۀ. کنند   را مطرح می   سؤاالتیمواقع  
. شـود    کشور دیگر به صـورت زنـده پخـش مـی           150نفر تماشاچی و در     

لهـره  وقتی به استودیو وارد شدم و فضاي اجراي برنامه را دیدم کمـی د         
  . خیلی دیر شده بودداشتم ولی دیگر براي پشیمان شدن

این شـما و ایـن      «: ن به طرف من چرخید، اُپرا با لبخندي گفت        وقتی دوربی 
ن همـین حـاال یـک      مپول؛ رابرت     نویسندة کتاب مشهور پدرپولدار، پدربی    

  ».میلیون نسخه از کتاب تو را فروختم

                                                 
هاي پربینندة آمریکایی که توسط اُپرا وینفلی مجـري مـشهور آمریکـایی               از برنامه یکی  .  1

 .شود اجرا می
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پول را بـا سـرمایۀ شخـصی چـاپ      یادم هست که کتاب پدرپولدار، پدربی    
 من در مدرسـه هـیچ       .کردم زیرا هیچ ناشري حاضر نشد آن را چاپ کند         

سـود مـن از     . وقت شاگرد اول نبودم ولی بازي با پول را خوب بلد بودم           
آن لحظه گفتۀ اُپرا را جدي نگـرفتم ولـی بعـدها      .  دالر بود  5هر جلد کتاب    

  .فهمیدم که این برنامه مرا از یک فرد گمنام به یک شهرت جهانی رساند
اي بـه چـاپ آن نـشان     نویس کتاب هیچ عالقه     ناشران پس از مطالعۀ پیش    

دادند و حتی بعضی از آنها گفتند این دست نوشته هـیچ شـباهتی بـه               نمی
دانـی چـه      کتاب ندارد و یا باورپذیر نیست و یا حتی خود شـما هـم نمـی               

 خـود آن را چـاپ         بـا سـرمایۀ    1997ولی من و کـیم در سـال         ! اي  نوشته
  .هدیه دادیمکردیم و در جشن تولدم یک نسخه از آن را به همۀ مهمانان 

 به صورت سینه به سینه توسـط مـردم بـه هـم              2000 در سال     تاباین ک 
هــاي  تــرین کتــاب کــم توانــست عنــوان پرفــروش شــد و کــم معرفــی مــی

  . را به خود اختصاص دهدمزیتا وركیوین
 بـه لطـف برنامـۀ اُپـرا توانـست بـه             2010 این کتاب تا سال      تنوار موفقی 

  . میلیون نسخه برسد22فروش 
 از مردم انگار داسـتان زنـدگی خـود را در کتـاب پدرپولـدار یـا                  بسیاري
 و  کردنـد   مـی ؛ بعضی دیگر انگار با من همزادپنـداري         دیدند  پول می   پدربی
  .رسید به نظرشان جالب به نظر میکتاب 
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  شکست مقدمۀ پیروزي

را دادنـد   » موفق یک شبه  «ها در آن زمان به من عنوان          بسیاري از رسانه  
 53 مـن  2000در سـال  . خندیـدم  العمل آنها مـی    قابل عکس و من تنها در م    

 بـودم و تعـداد       سال سن داشتم و صـدها بـار شکـست را تجربـه کـرده              
  . آنقدر زیاد بود که برایم بسیار عادي شده بودها شکست

 بار شکست نخـوردم بلکـه       10000من در اختراع المپ     «: به قول ادیسون  
 دلیـل   ؛حتماً شما بـا ایـن گفتـه       » .اشتباه رفته بودم  را   بار راه    10000فقط  

. کنیـد   عدم موفقیت تعداد زیادي از مردم را در مسیر موفقیت را درك می            
  .هایشان آنها را شکست دهد دهند که شکست آنها در واقع اجازه می

بــدون . در دســت افــراد موفــق، انگــشت شــصت نمــاد سرســختی اســت 
. اهیـد داشـت   سرسختی شما توانایی پایداري و مانـدن در مـسیر را نخو           
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بینی و ناگوار اسـت       جادة کارآفرینی، مسیري پر از اتفاقات غیرقابل پیش       
  . دهند که بدون سرسختی افراد فرار را بر قرار ترجیح می

  نقایص
بسیاري اعتقاد دارند کـه دو فـاکتور مهـم در عـدم موفقیـت کارآفرینـان                 

  : به شرح زیر استکار تازه
  نداشتن سرمایۀ اولیه. 1
  گی و ناپخته بودنتجرب بی. 2

  :به آنها اضافه کردمنیز  علت سومی را ، تجربهبنا براما من 
  ثباتی شخصیت عدم بلوغ احساسی و بی. 3

ـ    امروزه دنیـا پـر از جوانـان بـاهوش و تحـصیل کـرده        در اي اسـت کـه قَ
 بنـاي  ،دانند و در برخورد با اولین مشکل و شکـست        استعداد خود را نمی   
 و عدم موفقیت خود را به گـردن زمـین و زمـان        دهند  آه و ناله را سر می     

  .اندازند می
هاي طالیـی خـوبی دارنـد ولـی از            از طرفی افراد دیگر هم هستند که ایده       

یـا کـسانی کـه قـدر لحظـات جـاري زنـدگی را         .  خبري نیـست   ییگرا  عمل
  .کنند دانند و فقط در آینده سیر می نمی
ا دارنـد ولـی حتـی از        هاي زیادي هم هستند که ادعـاي تغییـر دنیـا ر             آدم

  .تغییر وضعیت جاري زندگی خود نیز عاجز هستند
راه درست این است که افراد براي قدم نهادن در این مسیر بزرگ شده و               

  . به بلوغ احساسی و ثبات شخصیت برسند
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  دانستم اي کاش می
هـاي خـود را اینگونـه شـروع           من با افراد زیادي برخـوردم کـه صـحبت         

  :کنند می
تجربه و تازه کـار هـستم آن وقـت            دانستم که چقدر بی      می اي کاش ... 

  .کردم هیچ وقت این کار را شروع نمی
آن وقـت   . دانستم که این کـار خیلـی سـخت اسـت            و یا اي کاش می    ... 

  .رفتم اصالً سراغ آن نمی
 چقـدر خـوب شـد مـن         : کـه  کننـد    معرفی آیندة پیش رو اضافه مـی       اما در 
ایـن  . رسـیدم   مینها       حاال به این موفقیت    دانستم،  دانستم، چون اگر می     نمی

  .اند هاي امروز من شده ها باعث موفقیت شکست

  
  هدف من

هایم در صفحات آتی این کتاب آن اسـت         هدف اصلی من از شرح شکست     
اگر تـرس وجـود شـما    .  کارآفرینی بدانید که شما تکلیف خود را در جادة    
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هـاي   ر وقـت و هزینـه   را فرا گرفت و انصراف خود را اعالم کردیـد کـه د            
  .اید جویی کرده خود صرفه

ولی اگر در وجود خود به این نتیجه سیدید که توانایی تبدیل شدن به یک           
  .کارآفرین را دارید، در زندگی غافلگیر نخواهید شد

 از مـشکالت   بلند باالیک شبه است ولی لیستی    رخدادي  موفقیت در ظاهر    
  : گفت  قول پدرپولدارم که میبه. هاي متوالی را پشت خود دارد و شکست

  ».موفقیت و کامیابی نیاز به از خود گذشتگی دارد«
همۀ افراد موفق مثل قهرمانان المپیک یا ستارگان مشهور سینما تمرینات           

اند و از بسیاري از       مداوم، مستمر و مشکالت زیادي را پشت سر گذاشته        
ــه آرمــان  خوشــی ــدگی در راه رســیدن ب  خــود چــشم  و هــدفهــاي زن
موفقیــت بهــایی دارد کــه بــراي دســتیابی بایــد آن را      . انــد پوشــیده

  .سخاوتمندانه پرداخت
زیـرا معمـولی    . زننـد   اما بسیاري از مردم، از پرداخت این بها سر باز می          

  .تر است بودن بسیار راحت
  : مشهور افتادم کهالمثل ضربدر اینجا یاد این 

  ». ندارد بمیرد دوستکس چیههمه دوست دارند به بهشت بروند ولی «

   منيها يباز وانهیدداستان 
  :گوید  میانیشتینآلبرت 

 و   هـستی   شـد، یکـی جهـان      قائـل تـوان حـدي       براي دو چیز نمـی    «
امـا مـن در مـورد اول شـک        . بـشر نـوع   دیگري حماقـت و نـادانی       

  ».دارم
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هاي زیادي را در طول زنـدگی         بازي   من دیوانه  ،انیشتیندر تأیید این گفتۀ     
هـاي پالسـتیکی      ام؛ مثالً ابتدا من در تجارت تولید کیـف          خود مرتکب شده  

عالقـه   اي در آن نداشتم و حتـی بـه آنهـا بـی           وارد شدم که هیچ سررشته    
  .بودم

  اولین داستان حماقت من
ترین مهارتهایی که یک کارآفرین موفق بایـد داشـته باشـد              یکی از حیاتی  

بـه شـما    ا  زیرا فروش است که امکان کسب درآمد ر       . مهارت فروش است  
  .دهد می

  مـن بـه توصـیه پدرپولـدار در شـرکت زیـراکس        ،براي کسب این مهارت   
 و  هاي فروش آن شـرکت کـنم        ها و دوره    شروع به کار کردم تا در کالس      

  .مهارت فروش را به صورت عملی فراگیرم
هاي فروشی که کسب کردم تبـدیل بـه            سال و با تکیه بر مهارت      3پس از   

 دالر 27000 سـال  3شدم و توانـستم طـی     بهترین مشاور فروش شرکت     
  .انداز کنم پس

  :اند از قدیم بزرگان گفته
  ».کنند هایشان خداحافظی می ها خیلی زود با پول احمق«

  :و این اتفاق براي من رخ داد...
ــتانم    ــی از دوس ــشویق یک ــه ت ــرکت   ،ب ــود را در ش ــول خ ــن پ ــا   م  آنه

من پس از یک    . رم درصد سود بگی   20گذاري کرم تا در پایان ماه         سرمایه
دوستم بـه مـن   . ماه براي پس گرفتن اصل و سود پول با او تماس گرفتم        
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 دالر را بـراي پرداخـت      27000گذاري آن      به جاي سرمایه   رعاملیمدگفت  
  . است هاي قدیمی هزینه کرده بدهی

  .اي به جز باور کردن حرف او نداشتم من چاره
ز کردن عبارتی بود کـه      اندا  ها در ابتدا و پس      عادت پرداخت صورتحساب  

غافل از اینکه عادت فوق     . در بین بسیاري از مردم هنوز هم متداول است        
  .گردد هاي اقتصادي می ارزش شدن دارایی در بحران باعث بی

  دومین داستان حماقت من
پـول  ! حاال من باید چه کار کـنم؟  «: با ترس و لرز از دوستم جان پرسیدم       

  »!شود؟ من چه می
  . کنیيگذار هیسرمااه این است که تو کمی دیگر او گفت تنها ر

 مـاه  3ها بـودم و بـا قـرض طـی      تر از این حرف    کنید من احمق    اشتباه می 
ایــن . گـذاري کــردم   دالر دیگــر در کـسب و کــار او ســرمایه 50000آتـی  

 این است کـه مـن چگونـه پولـدار     سؤالحاال .  دالر هم به باد رفت    50000
  !شدم؟

هاي عملـی و نظـري زیـراکس فراگرفتـه            ر دوره  را من د   سؤالجواب این   
من . هاي جدید و تمرین و ممارست در آنها         تنها با فراگیري مهارت   . بودم

 تمـاس  10 تماس جهت فروش، 100 بودم که از هر   در زیراکس یاد گرفته   
  .شد  تماس منجر به فروش می1فق خرید بودند ولی در نهایت تنها امو

تماس با مشتریان بـراي جـان تـدوین         پس من یک برنامه جهت فروش و        
  .کردم و آن را بر روي دیوار نصب کردم
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محصول تولیدي جان یک صابون به شکل میکـروفن بـود و افـرادي کـه                
مـن بـا    . کردنـد   عاشق آواز خواندن در حمـام بودنـد از آن اسـتفاده مـی             

گذاري در این پروژه متقاعـد        تجربیاتی که داشتم افرادي را براي سرمایه      
  .کردم
 درصدي را به من کرد من مانند        20 جان پیشنهاد سود ماهانه      که یهنگام
دیـدم و      فقط سود سـرمایه را مـی       ،هاي شکاري چشم و گوش بسته       سگ

در . گذاري پول خـود را دو دسـتی بـه او دادم             بدون بررسی نوع سرمایه   
واقع کسب و کار و شراکت با جان نـوعی از کالهبـرداري رایـج بـه نـام                   

گـذاران    گذاران جدید، سـود سـرمایه       از پول سرمایه  بود که    1 پونزي طرح
گـذاران جدیـد      سـرمایه . شـد   شد و همین رویه دنبال می       قدیم پرداخت می  

تر را براي این شرکت دسـت   گذاران جدید   براي دریافت سود باید سرمایه    
  .و پا کنند

  کار رایگان: مرحلۀ سوم
آید تا تو بتـوانی       رمیباالخره من از جان پرسیدم که چه کمکی از دستم ب          

اي بود ولی جان سـریع پاسـخ داد کـه              احمقانه سؤالپول مرا برگردانی؟    
باید براي سر پا ماندن کسب و کار وي به او کمک کنم تا بتوانم به پـولم                  

  .برسم
پس من بعد از پایان ساعات کاري روزانه در زیراکس، بـه شـرکت جـان               

  .کردم رفتم و کار می می
                                                 

1  .Ponzi :     بـار   هـاي هرمـی کـه اولـین     یک نوع کالهبرداري رایج مورد اسـتفاده در شـرکت
  .وي میلیاردها دالر از این طریق کالهبرداري کرد. توسط برنی مدوف ابداع گردید
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کرد که براي پولدار شدن سعی کنیـد          به من توصیه می   پدرپولدار همیشه   
اکثر کارآفرینان در ابتدا و شـروع کـار   . که بعضی مواقع مجانی کار کنید     

کننـد بـدون اینکـه        روزي بر روي پروژة خـود کـار مـی           به صورت شبانه  
بگیران با کارآفرینان     شاید این ویژگی تفاوت بزرگ حقوق     . حقوقی بگیرند 

کننـد   نان بستگی به تعداد ساعاتی که مجانی کار می   بزرگی کارآفری . است
هاي جهانی و المپیـک را        براي مثال قهرمان بزرگ ورزشی که مدال      . دارد

 رایگـان تمـرین      هیچ حقوقی کـامالً     ها بدون تعطیلی بی     کنند سال   کسب می 
  .کنند می

 شناگر آمریکایی که به تنهایی در المپیک پکـن          1همۀ شما نام مایکل فلپس    
گویـد    س در خاطرات خود می    فلپ. اید  را حتماً شنیده  دال طال گرفت    هشت م 

ي  اجازه داد تمرین نکنم یکبار برا      دو بار ام فقط      سال گذشته مربی   10در  
  . بودتولد دوستم و دیگري تولد خواهرم

  
  پیاپی هاي المپیک در چهار دوره بازي ترین ورزشکار موفق

                                                 
1  .Michael Fred Phelps  
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ت که شغل دومی بعد از شـغل اول         بگیر این اس    توصیۀ من به افراد حقوق    
هاي تـازه باشـد    پیدا کنند و مجانی کار کنند و فقط هدفشان کسب مهارت     

  .و بس

  اي تازه تجربه: پردة چهارم
مـن و جـان در      . هـا را بـه جیـب زده و فـرار کـرد              شریک جان تمام پـول    

هاي   در این شوك بودیم که ایدة تولید کیف       . اي به نام شکست بودیم      نقطه
ایـن کاورهـا بـه صـورتی       . پالستیکی شنا و دریانوردي به ذهن ما رسید       

توانستید مدارك خود را بـدون اینکـه خـیس شـود در آن       بود که شما می   
  .قرار دهید

هاي پالستیکی کـردیم و مـن     من و جان با تالش شروع به تولید این کیف         
  .تجربیات زیادي در مورد آن پیدا کردیم

  ترس و دلهره: قسمت پنجم
هاي پالستیکی شنا و دریانوردي زیاد موفق نبود بنابراین من            تولید کیف 

بنـد  بـه   میـدانی را دادم کـه        تولید یک کیف پالستیکی مخـصوص دو       ایدة
توانـست مـدارك خـود را در          شد و ورزشکار می      می لاي وي وص  ه  کفش

  .جاي امنی قرار دهد
تـرین محـصوالت آن سـال شـد و در اکثـر               این محـصول یکـی از موفـق       

  .شد مجالت ورزشی از آن صحبت می
هاي جدیدي    من یاد گرفتم که پس از ترس و دلهرة شکست خوردن، طرح           

ترسـند و گاهـاً دلهـره         هـا مـی     مکارآفرینان نیز مثل بقیـۀ آد     . را ارایه کنم  
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دارند و از آنها براي کشف چیزهاي جدید و کسب تجربیات تازه استفاده             
  .کنند

  هاي خود باشید مراقب موفقیت: پردة آخر
هاي پالستیکی بسیار رونق گرفته بود ولی هنوز کفاف           پروژة تولید کیف  

کـردم و     من هنوز براي تأمین سرمایه تالش مـی        .داد  هاي ما را نمی     بدهی
گـذاران بـه       هزار دالري یکی از سرمایه     100یادم هست که روزي با چک       

  .بسیار از من تشکر کردبابت این موضوع دفتر رفتم و جان 
فــرداي آن روز بــراي شــرکت در یــک نمایــشگاه کاالهــاي ورزشــی بــه  
شیکاگو رفتم و در پایان با دفتر شرکت تماس گرفتم کـه منـشی شـرکت               

  .برداشت تلفن را کنان هیگر
  :اش را جویا شدم پاسخ داد وقتی من علت گریه

 نیست ولی بایـد بهتـون خبـر         آقاي کیوساکی قصدم ناراحت کردن شما     «
هاي شرکت را برداشـتند و شـرکت را تعطیـل            م که آقاي جان همۀ پول     بد

  ».کردند و رفتند
واقعـاً شـوکه    . آن لحظه انگار یک سطل آب یخ روي سرم ریختـه باشـند            

نزدیـک  کـه  دانستم چه کار کنم به هتل محل اقامـت خـود             نمی. شده بودم 
در آن  . دریاچۀ میشیگان بود رفتم و از پنجرة اتاق به دریاچه نگاه کـردم            

چطور تونستی اینقدر احمـق     «: کردم که   لحظات مدام خود را سرزنش می     
  »!باشی پسر؟

هاي خود را پرداخت کرده و مـرا بـا حـدود یـک میلیـون                  جان تمام بدهی  
  .ر بدهی به حال خود رها کرده بوددال
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دانـست کـه بـا        پدر پولدار همیشه افرادي مثل جان را شعبده بازهایی می         
شـاید  . دوز و کلک قصد دارند کارهاي غیرواقعـی را واقعـی جلـوه دهنـد          

. تعجب کنید دلیل اینکه من به جان اعتقاد کردم این بـود کـه تنبلـی کـردم           
  :گوید اي زیبا دارد که می هنري فورد جمله

  ».ترین کار فکر کردن است سخت«
کننـد را بـراي       در ادامه من چندین نوع تنبلی که افراد در امـور مـالی مـی              

  .شما لیست کنم
þ که از روي تنبلی، امنیت خود را در گـرو زنـدگی             یرانیبگ  حقوق 

  .دانند حقوق بگیري و تأمین اجتماعی می
þ ي تحقـق  مـداران بـرا    هـاي سیاسـت      کـه بـه وعـده      یلوحان  ساده

  .کنند خوش می آرزوهاي آنها دل
þ ــول ــه پ ــرادي ک ــرمایه    اف ــت س ــود را جه ــاي خ ــه   ه ــذاري ب گ

سـپارند تـا آنهـا را         دان مـی    گذاري و اقتـصاد     هاي سرمایه   صندوق
  .پولدار کنند

þ    کنند تنها راه نجات مالی آنهـا کـسب مـدارك              کسانی که فکر می
  .باالي دانشگاهی است

þ  ــه طمــع یــک شــبه م ــونر شــدن در کــالس و   کــسانی کــه ب یلی
هـایی را نیـز       کننـد و حتـی کتـاب        هاي این چنینی شرکت می      کارگاه

  .خواهند می

  توهمات مالی
  :آیا جمالت زیر برایتان آشنا نیست



23 سرسختی: انگشت شصت: 1فصل 

  . پول براي من مهم نیست و فقط عشق در زندگی کافی است%
  .آزمایی خواهم شد  من برندة بخت%
  .اریم من و همسرم بدون پول هم با هم تفاهم د%
  .گذارم حداقل پولم زیر سرم است  پول را در بانک می%
  . دولت مسئول حل مشکالت مالی من است%
%....  
%....  
%....  

توانید چند مورد دیگر هم به این لیست اضافه کنـیم؟ امتحـان               آیا شما می  
  .کنید لطفاً

  !ها کلید پیشرفت شما هستند نادانسته
ا از همکاري با وي منصرف نکرد بلکه         پدرپولدار ابداً مر   ،در داستان جان  

  .اي داشته باشم هاي تازه معتقد بود که من باید تجربه
هاي ما هـستند کـه موجـب شکـست مـا              پدرپولدار اعتقاد داشت نادانسته   

 و اطالعات کـسب  توانید از آنها درس بگیریم  شوند بنابراین باید تا می      می
تـرین    مهـم . حیطه هستند کنیم، کارآفرینان شاگردان بسیار خوبی در این        

 این است که افـراد      ، سال اول  پنج شرکت در    10 شرکت از    9دلیل شکست   
بازنـد و عطـاي    داننـد قافیـه را مـی       هنگام برخورد بـا چیزهـایی کـه نمـی         

بخشند و سـریع پـرچم سـفید را بـه عالمـت        کارآفرینی را به لقاي آن می     
سـطح مـدرك   این موضوع هیچ ارتبـاطی بـه نـوع و       . برند  شکست باال می  
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بلکه نادانی آنها نـسبت بـه شغلـشان اسـت کـه             . تحصیلی افراد هم ندارد   
  .شود باعث شکست آنها می

  بازها درس بگیریم از شعبده
شود و قصد     بازها در اطراف شما پیدا می        سر و کلۀ شعبده    ،با شروع کار  

دار پدرپول. دگذاري کنی   دارند که شما را راضی کنند که روي آنها سرمایه         
فقط . دیری بگ ادیبازها چیز     توانید باید از این شعبده      اد داشت که تا می    اعتق

  .سعی کنید آنها را آینۀ عبرت خود بدانید و به یکی از آنها تبدیل نشوید
پدرپولدار اعتقاد داشت یکی از وظایف هر کارآفرین مراقبـت و محافظـت             

  .از کارکنان خود است
ــت    ــی از آف ــصیتی یک ــات شخ ــوغ و ثب ــتن بل ــاي   نداش ــزرگ دنی ــاي ب ه

 قربانی بزرگ ، با مدرك باالي دانشگاهیپولم  بیپدر  . گذاري است   سرمایه
 سالگی تمام دار و ندار خود را پس از          50این سیستم آموزشی شد و در       
  .خروج از سیستم، از دست داد

او کارهاي مختلفی مثل اخذ نماینـدگی یـک بـستنی فروشـی معـروف یـا                 
را تجربه کرد ولی متأسفانه در هـیچ یـک          شرکت در انتخابات فرمانداري     

العـاده مهربـان و صـادقی بـود ولـی             پدرم مـرد فـوق    . از آنها موفق نبود   
  1.متأسفانه فاقد بلوغ و ثبات شخصیتی در کارآفرینی بود

  قانون مورفی
  :گوید قانون مورفی می

  ».اُفتد اگر قرار باشد چیزي خراب شود حتماً اتفاق می«
                                                 

 .پول آمده است  داستان زندگی او در کتاب پدرپولدار پدر بی- 1



25 سرسختی: انگشت شصت: 1فصل 

ینان عدم درك و شناخت از چیزهایی است کـه   دلیل عمدة شکست کارآفر   
خورنـد تـا بـه دانـایی مـورد نیـاز              دانند، بسیاري آنقدر شکـست مـی        نمی
هایی کـه   توان گفت موفقیت را باید در پی شکست    به عبارتی می  . رسند  می

  .هاي درست دهد جستجو کرد و نه در میان پاسخ رخ می
 عـدم درك ایـن کـه        ؛ر من دلیل عمدة عدم کامیابی افراد دانشگاهی مثل پد       
  .شود، است پیروزي پس از شکست و در خالل آن کسب می

  هاي مختلف موفقیت از دیدگاه
در مدرسه و کالس درس، موفقیت به معنی عدم اشـتباه و کـسب نمـرات              

در .  نــداردییکــارااســت؛ امــا ایــن فرمــول در دنیــاي تجــارت ) A(عــالی 
راوانی بر کاهش ریسک و     هاي آموزشی مدیریت و اقتصاد تأکید ف        برنامه

شـاید  . کند عدم شکست دارند ولی دنیاي کارآفرینی دقیقاً بلعکس عمل می 
. به همین دلیل اسـت کـه افـراد دانـشگاهی در کـارآفرینی موفـق نیـستند                 

  . از این دسته هستند... وافرادي مثل وکال و حسابداران
خود را  هاي    پدرپولدار اعتقاد داشت که براي موفقیت باید سرعت شکست        

هاي ابتدایی یک کارآفرین باید شکـست خـوردن، روش            در سال . باال برد 
روبرو شدن با شکست، تصحیح اشـتباهات، یـادگیري و درس گـرفتن از          

هدف اصلی من در بیان داستان فعالیتم در تولیـد      . اشتباهات را یاد بگیرد   
  .هاي پالستیکی همین بود کیف
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  شانسی حرکت از بدشانسی به خوش
توانـد یـک    هاي یک کارآفرین این است که او مـی     ترین ویژگی    بارز یکی از 

هـاي    اصـالً یکـی از راه     . شانـسی تبـدیل کنـد       بدشانسی را به یـک خـوش      
هـا    هـا و کـسب فرصـت        رسیدن به بلوغ احساسی مواجه شدن با شکست       

بسیاري از مردم هنگام مواجه شدن بـا شکـست بـه دنبـال مقـصر        . است
ت بر گردن وي هستند بنابراین هـیچ درسـی   اشتباه و انداختن علت شکس 

شما در واقع هنگام رخ دادن شکـست  بنابراین  . گیرند  از شکست خود نمی   
  .توانید چهرة واقعی افراد را ببینید به سادگی می

پــذیري راهـی درســت بـراي دســتیابی بـه بلــوغ     راسـتگویی و مـسئولیت  
دهی تنها  وقتی من با یک میلیون دالر ب      . احساسی و ثبات شخصیتی است    

گذاران عذرخواهی کنم و بـه        ماندم پدرپولدار به من یاد داد که از سرمایه        
 سـال بـه درازا      6البته این فرایند    . آنها قول دهم که پول آنها را بازگردانم       

  .کشید
هایی به شرح زیر گرفتم که آنها را در اختیار شما             من از اشتباهاتم درس   

  :دهم قرار می
þواریدي به نام دانایی قرار دارد در بطن هر اشتباه، مر  

  : ترین اندیشمندان جهان دکتر فولر اعتقاد دارد که بزرگیکی از 
  ».کنیم نی است که ما به آنها اعتراف میااشتباهات در واقع گناه«

هنگام برخورد با مشکالت به جاي شخم زدن زنـدگی بـراي پیـدا کـردن                
با اینکار بـه    .  بگیرید  خودتان مسئولیت کارهاي خود را به عهده       ،گناهکار
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 انـرژي   ،گردیـد و پـس از پیـدا کـردن آن دالیـل              دنبال دالیل شکست مـی    
  .کنید اي براي جلو رفتن پیدا می العاده فوق

  
þخود را فلج نکنید   

هاي خـود     هاي خود، نوار موفقیت     با مقصر شمردن دیگران براي شکست     
و از حرکـت  بـا اینکـار شـما در واقـع در حـال فلـج کـردن                 . را قطع نکنید  

زیرا خـود را قربـانی یـک داسـتان کالهبـرداري            . شوید  ایستادن خود می  
  .کنید دانید و خود را رستگار می می

  
þبا اشتباهات خود چشم در چشم شوید   

کننـد در     دار است افرادي که مدعی هستند هرگز اشـتباه نمـی            بسیار خنده 
  .کنند  می و تکرارواقع یک اشتباه را چندین بار تکرار و تکرار

کننـد و همـین امـر باعـث انجـام          بعضی دیگر اشتباه خـود را کتمـان مـی         
این افراد با دروغ جلوي پیـشرفت خـود را          . شود  تري می   اشتباهات بزرگ 

  .گیرند می
افراد دروغگو در واقع ترس و بزدلی خـود را در مواجـه بـا مـشکالت و                   

  .کنند اشتباهات و پذیرفتن آن، پنهان می

  یدي براي داشتن دستانی طالییپذیرش اشتباهات کل
آموزان اسـت و   دانشاشتباه در کالس درس مساوي با تنبه و نمرة منفی        

امـا در   . هـا هـستند     کننـد همـان شـاگرد اول        آموزانی که اشتباه نمی     دانش
شما با شکـست خـوردن و       .  داستان متفاوت است    دنیاي کارآفرینی اصالً  
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بـه  . کنید  تبدیل میس خوبدستان خود شانس بد را به شانپذیرش آن با  
هـا در یـادگیري هـیچ نهایـت و محـدودیتی              نظر من براي توانایی انـسان     

  .توان قائل شد نمی
. شـوید   هاي مکرر روبرو می     کارآفرینان در پروسۀ کاري مدام با شکست      

آنها باید یاد بگیرند بعد از پذیرش مسئولیت چگونه مدیریت بحران کننـد             
  .مقصود برسانندو کشتی خود را به سر منزل 

پذیرنـد و از آنهـا        هاي خـود را مـی       کارآفرینان در واقع بازخورد شکست    
  .گیرند درس می

  
  بگیران و کارآفرینان تفاوت بین حقوق

بگیران کسانی هستند که نگاه بـه فـیش حقـوقی سـر مـاه دارنـد و                    حقوق
ــد بازنشــستگی عــوض مــی   ــه امی ــد آزادي و جــوانی خــود را ب ــا . کنن ام

مردم آزادي هستند که افراد زیادي از قبال کار آنها مـشغول            کارآفرینان  
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 شخص ثابـت  3کارآفرینان موفق در کارهاي خود همیشه      . به کار هستند  
العـاده در زمینـۀ    وکیل، حسابدار و یک مربی فـوق  : را در کنار خود دارند    

  .کاري خود
من مربی به نام پدرپولدار را در کنـار خـود داشـتم، پدرپولـدار مـن یـک           

هاي موفقیت را خـود پلـه بـه پلـه             شته و خبره بود که پله     ارآفرین کار کُ  ک
  .باال رفته بود

یکی از اشتباهات رایج افراد، مشاوره گـرفتن از افـرادي اسـت کـه هنـوز              
  .زنند بگیري دست و پا می خود در زندگی حقوق

  گیري نتیجه
وغ ترین دالیل شکست افراد در مـسیر کـارآفرینی نداشـتن بلـ     یکی از مهم  

این بلوغ فکـري آمـوختنی اسـت البتـه نـه در         . فکري و احساسی آنهاست   
پـذیري    هاي متوالی، مسئولیت    ها، بلکه از طریق شکست      مدارس و دانشگاه  

  .شود و درس گرفتن از اشتباهات حاصل می
 10ام بلکـه    شکست نخـورده 000/10من «: از اینرو است که ادیسون گفت 

اي  در دنیاي بسکتبال تفاوت بازیکنان حرفه     » .هزار بار راه را اشتباه رفتم     
بعـضی از مواقـع   . دهنـد  هایی است که انجام می با آماتور در تعداد پرتاب 

 پرتـاب وجـه تمـایز افـراد         2ایـن   .  پرتاب است  2ها فقط     تفاوت این پرتاب  
شـود بـا دیگـران        زنند طـال مـی      موفق، یعنی کسانی که دست به خاك می       

  .است
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  »یادداشت«
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