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ترین رهبران مالی جهان در  بزرگ
  ...گویند  رابینز چه می تونیمورد

  
فــرد از راه دور بتوانــد اینقــدر باعــث    بــسیار نــادر اســت کــه یــک     

 مرکز توجـه و صـداي       گذاري شود و به     بخشی و امید به سرمایه      روشنی
رابینـز یکبـار دیگـر      .  شود  تبدیل  تأثیرگذار بر صنعت مالی     و قابل احترام 

سـازي مـا در مقابـل          تـا بـا آمـاده      ا کتاب جدیدش انجام داد    این عمل را ب   
، از سودهاي حتمـی آن مـا        ها، اصالحات و صدمات حتمی بازار       بهسازي
   .مند سازد را بهره

  »2 مرکز اسکاي بریدجمؤسس، 1آنتونی اسکارامونسی«
  

بینز کتابی تهیه کرده است که هم براي افـراد          ا، ر آفرین  شگفت اي   شیوه  به
 که چندین بیلیون دالر سـرمایه را  باتجربه براي اساتید مالی  مبتدي و هم  

هـاي     براي کتـاب   3اگر یک جایزه پولتیزر   . کنند، جذاب است    سرپرستی می 
شک آن جایزه بـه آسـانی بـه ایـن کتـاب               گذاري وجود داشت بی     سرمایه
  . گرفت تعلق می

  »، ناشر مجله فوربز و مدیرعامل شرکت ثبت شده فوربز4استیو فوربز«
  

                                                           
1 - Anthony Scaramuci 
2 - SkyBridge 
3 - Pultizer Prize 
4 - Steve Forbes 



  ناپذیر شکست

 

5

 اقتصادي است که تا کنون با او کار         کننده  یمتنظگرداننده و   بینز بهترین   ار
هاي برترین افکار مالی جهـان بـراي          ه  رسالت او براي بیان دیدگا    . ام  کرده

  .گذاران متوسط به راستی الهام بخش است سرمایه
 چهـار دوره ریاسـت       طـی  ،بانـک مرکـزي آمریکـا      سـابق     رئیس ،1آالن گرینسپن «

  »جمهوري
  

 سـاعت ادامـه     4اي به دفتر من آمد کـه           دقیقه 45تونی براي یک مصاحبه     
 ترین مصاحباتی بـود     ترین و پرکاوش    این مصاحبه یکی از گسترده    . یافت

گـذاري   هاي تعاونی سـرمایه   سال حرفه خود در صنعت شرکت65که در   
مـن  . انرژي و اشتیاق تونی شورآفرین و فراگیر اسـت  . تجربه کرده بودم  

اي است که تـأثیر بـسیار زیـادي        دانم که این کتاب به شیوه        می به راستی 
  .گذاران خواهد داشت بر سرمایه

 تریلیـون دالر سـرمایه   3، کـه بـیش از     3 گروه وانگـارد   مؤسس 2.جان، سی، باگل  «
  ».تحت مدیریت دارد

  

اي  نظیـرش را در ایجـاد مجموعـه    در این کتاب تونی رابینـز اسـتعداد بـی      
گـذاران     بهتـرین سـرمایه    عقایـد اي کـه      ست به گونه  ساده نمایان ساخته ا   

بــراي هــم هــاي عملــی بیــان کــرده اســت کــه    جهــان را بــه شــکل درس
  . مفید است،اي با مهارت گذاران ساده و هم افراد حرفه سرمایه

 1 و رتبـه     2گذاري بریـدج واتـر       و مدیر مشترك اداره سرمایه     مؤسس،  1ري دالیو «
  »گذاري تأمینی در جهان سرمایه

                                                           
1 - Alan Greenspan 
2 - John. C. Bogle 
3 - Vanguard Group 
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رسالت او کمک به ایجاد زندگی بهتـر  . ونی رابینز نیازي به معرفی ندارد  ت
شـک ایـن کتـاب را         گذاري بی   هر سرمایه .  است انگذار   سرمایه تمامبراي  

  .انگیز و شفاف خواهد دید بسیار شگفت
  »گذار و سیاستمدار بیلیونر ، سرمایه3کارل ایکاهن«
  

 بـه سـخنان او گـوش دهیـد     توانید تونی رابینز را مالقات کنید و  شما نمی 
این کتاب به شما راهبردهـایی را هدیـه         . بدون آنکه به عمل تشویق شوید     
  .  را به ارمغان آوریدتان خانوادهخواهد داد تا آزادي مالی خود و 

، مـدیریت و مــدیر  BP مرکـز  مـدیرعامل ، مـدیر و  گـذار  بنیـان ، 4تـی بـون پیکنـز   «
 CNBC، 18 در مورد قیمت نفت در       او پیشگویی   مرتبه21  از    ،TBPگذاري    سرمایه

  ».مرتبه آن صحیح بوده است
 

آمیـزد تـا فرآینـد     هـا و تجربیـات را در هـم مـی     تونی به سادگی داسـتان  
ها آغاز     با آموزش مالی آن    -گذاري را براي خوانندگان ساده کند       سرمایه

  . رساند ها یاري می  براي آینده به آنمؤثرریزي  و سپس در طرح
 میلیـون   4/2،  6، مدیریت سرمایه جی پی مورگـان      مدیرعامل،  5اردوزماري کاراهن   «

  ». دارد تحت مدیریت رادالر سرمایه
  

داند کـه چگونـه ذهـن شـما را           او می .  انسانی است  يگشا  مشکلتونی یک   
نظیـرش در   هـاي بـی     بـا کـاربرد دیـدگاه     . بروي احتماالت بزرگتر بگشاید   

                                                                                                                             
1 - Ray Dalio 
2 - Bridge Water Associates 
3 - Carl Icahn 
4 - T.Boon Pickens 
5 - Mary Callahan Erdoes 
6 - JPMorgan 
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سـازي راهبردهـاي      دهمورد ماهیت انسان توانسته است روشی براي سا       
تواند   گذاران جهان کشف کند بنابراین هر شخصی می         ترین سرمایه   بزرگ

  .  و مطلوب خود دست پیدا کندموردنظربه آزادي مالی 
 تجـار   10گذاري تئـودور و یکـی از           شرکت سرمایه  گذار  بنیان،  1پال تئودور جانز  «

  »برجسته تاریخ
  

اي واقعـی بـه منظـور       هـ    بـراي یـافتن پاسـخ      کـوش   سخترابینز متعهدي   
هـاي    استقالل و امنیت مالی است و اشتیاق شـدید او بـراي بیـان دیـدگاه               

ایـن کتـاب    .  اسـت  بخـش   الهـام  به راستی ماوراي ثروت براي افراد عادي      
  . تواند به طور کامل زندگی شما را تغییر دهد می
ترین  ، نویسنده پرفروش3 سابق شرکت کارلز اسکوآبمدیرعامل، 2دیوید پاتروك«

  ».لی را به سمت پیشرفت هدایت کنیمچگونه هر احتما: کتاب
  

در . ها نفر از جمله من تأثیر گذاشته است         آنتونی رابینز بر زندگی میلیون    
گـذاران جهـان را       ترین سرمایه   ها و راهبردهاي بزرگ     این کتاب او دیدگاه   

 زنـدگی را بـا ایـن        آفـرین   تحـول فرصت تجربه ارزشمند    . کند  پیشنهاد می 
  .کتاب از دست ندهید

 میلیـون دالر  30گذاري کـه       و سرمایه  5 مدیریت مرکز هایمن   گذار  بنیان،  4کیل باس «
  »ها  تریلیون دالر تبدیل کرد در میانه اولین بحران2را به 

  

                                                           
1 - Paul Tudor Johnes II 
2 - David Pattruk 
3 - Charls Schwab 
4 - Kyle Bass 
5 - Hayman 
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  گویند رهبران سایر صنایع در مورد آنتونی رابینز چه می
 دهنـده  سـرعت  یـک کاتـالیزوز،   او ماننـد . قدرت تونی فراتر از بشر اسـت      
  . تغییر در زندگی مردم است

  »هاي جمعی  توانمند رسانه، مجري2 جایزه امی، برنده1اپرا وینفري«
  

ترین شرکت جهانی به مدت چهـار          به عنوان خالق   3زفوربمجله  ما توسط   
 بیلیـون دالر    7درآمدهاي ما اکنون بـیش از       . ایم  سال متوالی انتخاب شده   

 saleforce.comهـاي آنتـونی ،       هدون دسـتیابی بـه آمـوز      ب. در سال است  
  . امروز وجود نداشت

  »saleforce.com مدیرعامل، مدیر و 4مارك بنیوف«
 

اي در زندگی مـن درون و     هاي آنتونی رابینز تفاوت قابل مالحظه       آموزش
 چگونـه ثروتمنـد     واقعـاً او به من کمک کرد      . برون زمین تنیس ایجاد کرد    

 زمین تنیس پیـروز شـوم و در زنـدگی خـود بـه یـک                 باشم و چگونه در   
  .سطح کامالً جدید دست پیدا کنم

  » طالي المپیکآور مدال و 6 تنیس گرند اسلم بار قهرمان22، 5سرنا ویلیامز«
  

                                                           
1 - Oprah Winfrey 
2 - Emmy Award 
3 - Forbes 
4 - Mark Beniof 
5 - Serena Williams 
6 - Grand slam tennis 
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آنتـونی مـرا قـادر    . ام دور کنـد    ترسیدم که موفقیتم مرا از خانواده       من می 
هـا    به میلیـون  چگونه   ساخت تا نگاهم را تغییر دهم و به من نشان داد که           

 خوشـایندترین احـساساتی اسـت کـه تـا کنـون       احتماالً. ام نفر کمک کرده 
  .ام تجربه کرده

  »سرا  ، خواننده و ترانه2، برنده جایزه گرمی1ملیسا اتریدج«
  

هیچ اهمیتی ندارد چـه کـسی هـستید، هـیچ اهمیتـی نـدارد چقـدر موفـق                   
ونی براي هـر چیـزي بـه    هستید، هیچ اهمیتی ندارد چقدر شاد هستید، آنت    

  . شما پیشنهاداتی دارد
  »4، تهیه کننده و بازیگر برنده جایزه امی و تونی3هاگ جکمن«
  

خواهید نتـایج   خواهید دارایی خود را تغییر دهید، اگر شما می  اگر شما می  
 که آن   کند  این کتاب این امکان را براي شما فراهم می        . خود را تغییر دهید   

  . نتونی مرد این کار استدهید، آ را انجام می
  »6سرا، خواننده برنده جایزه گرمی ، کارآفرین، ترانه5اوشر«
  

توانایی او براي هـدایت راهبـردي       .... آنتونی رابینز بسیار هوشمند است      
  . نظیر است افراد از میان هر چالشی بی

  » Wynn restore مؤسس و مدیرعامل، 7استیو وین«

                                                           
1 - Melissa Wtheridge 
2 - Grammy 
3 - Hugh Jackman 
4 - Emmy and Tony 
5 - Usher 
6 - Grammy 
7 - Steve Wynn 
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اي کـه در سـاحل ونیـز          هدیـه داد، بچـه     به مـن چـه چیـزي         واقعاًآنتونی  
 ایـن   واقعاًفروشد، پذیرفت ریسک کند، عمل کند، و          شرت می   نشسته و تی  

 25من به عنوان شخصی که با این راهبردها به مـدت            . اعمال مناسب بود  
من بیشتر از بارها و بارها و بارها        : گویم  ام به شما می     سال زندگی کرده  
  .ام به آن رجوع کرده

  »2 مرتبه برنده جایزه امی5 کننده تلویزیون و تهیه، 1نتارك بوم«
  

 6  با قامـت    که این همه هوادار دارد؟ او یک مرد        کند  یماین مرد چه کاري     
  . فوتی است7یا 
  »4سی ورد نیوز.بی.، خبرنگار سابق گود مورنینگ امریکا، اي3دیان ساویر«

  
 

                                                           
1 - Mark Burnet 
2- Emmy 
3 - Diane Sawyer 
4 - good morning America, ABC world news 



 

 

  دربارة این کتاب
  

مطالب مطرح شده در این کتاب از نظر نویسنده بسیار مهم اسـت و بایـد                
اما این کتاب با توجه بـه ایـن    . باید به نکات و مطالب آن بسیار دقت شود        

کننـد کـه    کدام پیشنهاد نمی شود که نویسنده و ناشر هیچ  نکته فروخته می  
 سـهم مـشارکت      هـر  این کتاب یک مشورت اختصاصی مناسب در زمینه       

گـذاري اجرایـی، یـا        خاص یا هر نیاز ویژه انفرادي، یا مـشورت سـرمایه          
اگـر هـر   . اي مانند مشورت حسابداري یا قانونی است  سایر خدمات حرفه  

هـاي    هایی مانند مـشورت     کسی نیازمند به همکاري متخصصین در زمینه      
، بایـد خـودش ایـن خـدمات         گـذاري اسـت     حسابداري، قانونی و سـرمایه    

هاي اجرایی را     این کتاب داده  . اي کامل را جستجو و درخواست کند        هحرف
نتـایج گذشـته   . آوري کـرده اسـت   هاي زمانی طـوالنی جمـع    در طی دوره  

هـاي اجرایـی همـراه بـا          بعـالوه، داده  . تضمین کننده اعمال آینـده نیـست      
توانـد چگـونگی    یابد می هایی که در طی زمان تغییر می       قراردادها و قانون  

این کتاب به تنهایی اطالعـات      .  کتاب را تغییر دهد    یندر ا ات موجود   اطالع
کند تا در مورد اصول اساسی و بنیادین بحث کـرده      تاریخی را فراهم می   

عالوه بر این، این کتاب تمایلی ندارد که بـه عنـوان            . دها را شفاف کن     و آن 
 به عنوان یک توصـیه   یا خدمت کند شمایک اساس براي هر تصمیم مالی    

گذاري خاص یا به عنوان یک پیشنهاد براي فروش یـا خریـد هـر                 سرمایه
تنها به عنوان یک دفترچه راهنما براي خرید یـا فـروش و             . باشداي    وثیقه
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شود استفاده شود، و یک دفترچه راهنما باید قبـل از             ها پیشنهاد می    وثیقه
گذاري یا خرج کردن پول بـا دقـت خوانـده و بررسـی شـود، در                   سرمایه

رابطه با صحت یا تکمیل اطالعات موجـود در ایـن کتـاب هـیچ ضـمانتی                 
 هیچ مـسئولیتی بـراي      مخصوصاًکدام    ده و ناشر هیچ   نویسن. وجود ندارد 

پذیرد یا بـه      شخصی را نمی  گذاري    بدهکاري، خسارت و خطر سرمایه    هر  
 اسـتفاده و کـاربرد هـر یـک از     یرمـستقیم غعبارت دیگر نتایج مستقیم یا      

در متنـی کـه در ادامـه        . شـوند   مطالب موجود در این کتاب را متحمل نمی       
هـا تغییـر      هاي شناسایی آن    ي اشخاص و هویت   ها  آید، بسیاري از نام     می

  . یافته است
ــاز ــانونیيآشکارس ــدیره     آن:  ق ــت م ــضو هیئ ــدیر و ع ــز م ــونی رابین ت

.  اسـت  1گذاري در شرکت ثبت شـده طراحـی خـالق           شناسی سرمایه   روان
اداره کل اوراق بهادار و داد و       (SECگذاري ثبت شده      یک مشاور سرمایه  

آقاي . کنند   ایالت خدمت می   50 به تمام     ثروت یرتمدهمراه با   . است) ستد
بینز با خدمت در این زمینه بر اساس افزایش تجارت ناشـی از خـدمات     ار

آقـاي  . هـایی دریافـت کـرده اسـت     پاداش ،طراحی خالقشرکت  او توسط   
طراحـی خـالق   شـرکت  گذاران بـه   بینز انگیزه مالی براي ارجاع سرمایه ار

یا جوایز بزرگ مربوط به     / بندي و   هاطالعات بیشتر در رابطه با رتب     . دارد
  : توانید در سایت زیر ببینید طراحی خالق را میشرکت 

http://getasecondopinion.com/ranking 
 

                                                           
1 - Creative Planning 
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  مقدمه
  شرکت ثبترعاملیمد ناشر مجله فوربز و 1استیو فوربز

   فوربزشده
زمــان نوشــتن ایــن کتــاب خالصــه، نیــروبخش و غنــی از خــرد از ایــن   

هـا و     حتـی بهتـر اسـت بیـان شـود کـه دیـدگاه             . توانست بهتر باشـد     نمی
هـا، هرکـسی        تر از آن    گذاران و مهم    سرمایه. هاي آن جاودان است     توصیه

اي ندارد باید آن را بخواند و مطالـب آن را بـا             ضر سرمایه که در حال حا   
  .قلب خود بپذیرد

ایم که از آغاز با چنین احتیاط         هرگز ما چنین بازار رو به ترقی را نداشته        
بازار سهام هرگـز    . و بدبینی حتمی در مورد ماندگاري رشد همراه باشد        

در خط مستقیم صـعودي یـا نزولـی حرکـت نکـرده اسـت و هـر کـاهش             
ولـی مـا    . هاي غم و اندوه بوده اسـت         همراه با ناله   2009ناگهانی از سال    

ــشت ــزش وحـ ــستیم در لغـ ــري هـ ــري از  . زاي دیگـ ــوادث تنفـ ــن حـ ایـ
  میلیـون  هـا   ده کـه    این تنفر موجب شده   . گذاري ایجاد نموده است     سرمایه

مـدت زمـان    مخـصوصاً  از مردم کـسانی کـه بایـد در بـازار باشـند،       نفر
 طـور  بـه آنتـونی رابینـز   . گذاري نیستند به سرمایهحاضر   که   زیادي است 

 دوران بازنشـستگی  براي   مخصوصاً سرمایه   خصیصتبه لزوم   شایسته  
بـسیار  و ها یک اشتباه طوالنی مـدت    آندهد که    و نشان می   کند،  توجه می 

  .دهند گران را با ماندن در کارهاي فرعی انجام می
                                                           

1 - Steve Forbes 
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شد این است کـه نویـسنده   کند مطالب این کتاب باورپذیر با آنچه کمک می 
. هاي فراگیر ما در مورد آینده اقتصادي همـراه اسـت            با صراحت با ترس   

 ما یک بازار رو به نزول واقعی را تجربه خـواهیم           اتفاقاًداند که     بله، او می  
اي هـیچ دلیلـی بـراي         چنین حادثه وقوع   احتمال   دهد که    نشان می  اما. کرد

سادگی بنشینند و دست روي دسـت       افراد نیست که ایستادگی نکنند و به        
دهد اما  اي رخ می  هاي نزولی بزرگ در بازار به طور دوره         چرخه. بگذارند

از صمیم قلـب    .  سهام همیشه رشد خواهد داشت      بازار جهت طوالنی مدت  
هستند هنگامی که   افراد  صادقانه بپذیرید که احساسات، دشمن درجه یک        

انند راهبردهایی را به کار ببرند      تو  شوند، افراد می    گذاري می   وارد سرمایه 
اي سـود بـسیار    سازد از بازار و اکثر مـدیران حرفـه       ها را قادر می     که آن 

  .زیادي بدست آورند
هاي  به جاي ترس و هراس از جنبه   دهد    رابینز با دقت و آگاهانه نشان می      

آور، شـما   زننـده و هـراس   اي آسـیب  منفی و واکنش نشان دادن به شـیوه      
گـذاري خـود را در دسـت          ود مدیریت سرنوشـت سـرمایه     قادر خواهید ب  

 شما بایـد انجـام دهیـد هنگـامی کـه بـازار سـقوط           کاريچه  . بگیریـد 
توانید فرصـت پیـدا کنیـد وقتـی کـه هـر شـخص         کند؟ چگونه می    می

او قوانین محسوسی را فـراهم سـاخته        بیند؟    بار می   دیگري آن را فاجعه   
کند، حتی بهتر     سنگین حفظ می  است که شما را از انجام اشتباهات بسیار         

 ماننـد تنظـیم   -انجـام دهیـد  دهد که چه عملی را        تشریح می  -است بگوییم 
توانـد سـودهاي بـیش از حـد            که مـی   -هاي شما    سرمایه خصیصمجدد ت 

  .گذاري کند آینده شما را پایه
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 مربوط بـه مخارج فقط و فقط .  است ها   و هزینه  ها  دشمن درجه دو شهریه   
. هاي پنهان نیز وجـود دارد       ست بلکه تنوعی از هزینه    هاي آشکار نی    هزینه

تواند جـزء بـه       سازي این مبالغ صرف شده با گذر زمان می          قدرت ترکیب 
بـه خـاطر    . دهنـد  مـی جزء ذخایر شما را نزدیک صدها هزار دالر کـاهش           

داشته باشید که هر دالر هزینه به مفهـوم ایـن اسـت کـه یـک دالر کمتـر                    
ن دلیلی است که شـما      یا. ال بعد رشد پیدا کند    وجود دارد که بتواند در س     
را جـستجو   خـود  K (401 ( طرح بازنشستگیباید دقیق باشید هنگامی که 

شوید که توقع زیاد ممکـن اسـت سـرمایه شـما را از               می متوجه   ،کنید  می
. تواند تخریب کنـد  دستتان خارج کند همانطور که موریانه یک خانه را می       

 را بـراي شـما      یرضروريغهاي    نند هزینه توا  هاي شاخص می     سهام  حتی
ــد گــذاري محبــوب کــه شــامل   در مــورد ابزارهــاي ســرمایه . ایجــاد کنن

تواند براي پول شما، مانند       ها می   هاي آن   هاي ساالنه است، هزینه     پرداختی
یـک  در آینـده  گـذار آگـاه    یـک سـرمایه  . تأثیر گودزیال بـر شـهرها باشـد     

  .گذار ثروتمندتر خواهد بود سرمایه
رسـیدن  که  اینکند     را در مورد خلق ثروت بیان می       یبینز نکات اانجام، ر سر

 نیست امـا خـودش یـک جنبـه بـسیار مهـم بـراي                ن راه پایان ای به ثروت   
دستیابی به یک زندگی هدفمند است، حقیقتی که اغلب بسیار نادیده گرفته       

 پی برده بـود کـه شـرکت مـا در            1فوربز. سی.  من بی  پدربزرگ. شود  می
 قرن قبل، مطلب اول مجالتی بوده اسـت کـه نـام او را گذاشـته                 حدود یک 

  ".هدف تجارت تولید شادي است، نه انباشتن پول"بودند 
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ترهـا     جـوان  مخصوصاً يتوانیم امیدوار باشیم که افراد بیشتر       میتنها  ما  
گـذاري    د، پیـام سـرمایه    نشـو  می مشغول به کار      خود  زمانی که در حرفه   

  !بدست بیاورند در قلبشانآن را  بینز وارد قلبشان شود؛ار
 را  یاشـتباهات یکـسان   هـا     انسانهزاران سال است که     : گوید  او راست می  

 سال قبل این اشتباهات را انجـام        ها  ده قبلی از    هاي  نسل. شوند   می  مرتکب
.  عظیمی ترسـانده شـده اسـت       یديناامیک نسل که توسط فاجعه      . اند  هداد

، میـانگین  1932 تـا  1929 هـاي   سـال در. ترس مردم کامالً قابل فهم است     
 %90 تقریبـاً !  پوینـت اسـت   17000 که امروز معادل با      1صنعتی داو جانز    

سـپس  . آمیـز بـود      زیـاد بیکـاران فاجعـه      تعداد 1930 سال   .سقوط داشت 
هـا    آور نیست که اکثر آمریکایی      تعجب. جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست     

  . سوگند خوردند به سهام نزدیک نشوند
 بعد از جنگ جهانی دوم، ایالت متحـده وارد یـک دوره بـسیار               ین حال با ا 

متأسفانه . هاي سهام به چند برابر افزایش یافت        قیمت. عالی شکوفایی شد  
 یا بیش از اندازه     ها وارد نشدند    در گردش مالی سهام   افراد بسیار زیادي    

 بـه  هـا  آن.  ایمن بودنـد ظاهراًگذاري کردند که  اي سرمایه در اوراق قرضه  
 آن بازار بدهکار شـروع       رشد صعودي  توانستند درك کنند که     سختی می 

. ه بـود   سـاله تبـدیل شـد      35شده باشد کـه بـه یـک بـازار رو بـه نـزول                
تـورم از   افـزایش    و بسیار زیـادي را بـا         کننده  یجگگذاران مقادیر     سرمایه

ایـن افـراد یـک      . دست دادند که موجب شد اصل اوراق قرضه سقوط کند         
  .نایی را براي ثروتمند سازي زندگی خود از دست دادندفرصت استث

                                                           
1 - Dow Jones 
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بنابراین هرگـز ایـن دو دشـمن بـسیار سـنگدل موفقیـت بـازار سـهام را                  
  .)ها هزینه(ها ترس و شهریه: فراموش نکنید

ثـروت  بـراي او    این کتـاب خردمندانـه تـونی رابینـز            درآمد حاصل از   آیا
بـه افـراد گرسـنه      تمام سودهاي حاصل بـراي غـذا دادن         . خیرسازد؟    می

هـاي غـذایی رایگـان بـراي کـسانی را فـراهم               صرف خواهد شد و وعـده     
یـک  به سادگی و به وضـوح       بینز  ادر این کتاب، ر   . سازد که نیاز دارند     می

تجارت و  : که اغلب نادیده گرفته شده است     کند    بیان می  را   اساسیحقیقت  
که هـا دو روي یـک سـ         آن. خیرخواهی دو قطب متـضاد همـدیگر نیـستند        

سـازي یـک محـصول یـا          در بازارهاي آزاد، شما تنهـا بـا فـراهم         . هستند
 ایـن   - و بـه آن نیـاز دارنـد        خواهنـد   شوید که دیگران می     خدمت موفق می  

. هــاي دیگــران را بــرآورده کنیــد هــدف شماســت کــه نیازهــا و خواســته
ــواهی  ــز خیرخ ــران اســت   نی ــاي دیگ ــردن نیازه ــرآورده ک ــورد ب . در م

د نیاز در هـر یـک از ایـن فـضاها ممکـن اسـت                هاي مهارت مور    مجموعه
در حقیقت بازرگانـان و تجـار   . یکسان است، متفاوت باشد اما اهداف پایه   

اي از تمـام    تنهـا نمونـه   یتسگبیل  . ترین افراد خیرخواه هستند     اغلب موفق 
  .آن افراد است

برخی چیزهـا،   تولید  تونی رابینز ثابت کرده است که با خلق منابع توسط           
کتـاب او راهنمـاي بـسیار      . کنیـد   وم کمک به دیگران را درك مـی       شما مفه 
 براي شما اسـت تـا شـما را قـادر سـازد همـان عمـل را انجـام           یباارزش
شـما ممکـن   قبل از خواندن این کتـاب   ، و در یک مقایسه و سنجش    -دهید
  .هرگز احتمال نداردانجام این عمل  که تصور کنیداست 
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  پیشگفتار
 تریلیون 3وانگارد، که بیشتر از  مؤسس، 1باگل. سی. جان

  ر سرمایه را تحت مدیریت خود دارددال
 تـایمز   نیویـورك ، من صبح شـنبه خـود را بـا خوانـدن             2016با شروع سال    

و (بعد از بررسـی صـفحه اول   . خوردم که صبحانه می شروع کردم در حالی 
. ، توجه من به بخـش تجـارت جلـب شـد     )کنار گذاشتن جدول معما براي بعد     

مطلـب ران    نمایش داده شده بود      B1 به شکل برجسته در باالي بخش        آنچه
که راهبردهاي ضـروري مـدیریت پـول         .بود ستون پول شما   در مورد    2لیبر

متخـصص  شـش   هاي شـاخص توسـط        را مشخص کرده بود و روي کارت      
  :مالی شخصی نوشته شده بود

ارد، نکات   پول نیازي به پیچیدگی ند     مؤثرداد که مدیریت       نشان می   ران نکات
پـنج  . کلیدي مدیریت پول شما متناسب با یک کارت شاخص انفـرادي اسـت             

 دهـد کـه چگونـه       عدد از این شش کارت شاخص این موضوع را نـشان مـی            
 ابزارهـاي سـاده یکـسانی را        ، و هـر یـک     گذاري کنید   ذخایر خود را سرمایه   

  .  است بهترگذاري در سهام شاخص که سرمایه: دنده میارائه 
 مـن   1975در سـال    . شـود    منتقل می  گذاران   سرمایه به از این طریق     این پیام 

گـذاري سـهام شـاخص را ایجـاد کـردم و از               اولین شرکت تعاونی سـرمایه    
در آن روزهــاي . ام  تعریــف کــردهتــاکنونجــوایز و مزایــایش از آن زمــان 

                                                           
1 - John C. Bogle 
2 - Ron Lieber 
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هـاي    امـروزه گـروه   .  بدون حتی یک شـنونده بـودم       ،ابتدایی من صدایی تنها   
. اند تا به من کمـک کننـد ایـن حـرف را گـسترش دهـم                  ی توسعه یافته  فراوان

انـد و بـا عمـل خـود بـه آن              گذاران صداهاي بلند و روشن را شنیده        سرمایه
  .اند به عبارت دیگر با دالرهایشان رأي داده

گـذاري    هـاي تعـاونی سـرمایه       گذاران شـرکت      ، سرمایه 2007از انتهاي سال    
هـاي شـاخص      سهامانداز خود را در       پسون دالر    تریلی 65/1 به میزان    تقریباً

هـاي تعـاونی    هـاي شـرکت   که دارایـی  ، درحالیافزایش دادند  خالص   باارزش
آن .  بیلیـون دالر کـاهش یافـت       750گذاري با مـدیریت فعـال حـدود           سرمایه
 سـال اخیـر     9گذاري در طی       تریلیون دالري در ترجیحات سرمایه     4/2 تغییر

هـاي تعـاونی، ایـن حجــم از     خ صـنعت شـرکت  ، در تـاری اسـت، مـن معتقـدم   
  .استبوده سابقه  گذاري بی سرمایه

تونی رابینـز رسـالتی بـراي کمـک بـه پیـروزي             آندر طی هفت سال گذشته،      
هـاي    مگذار متوسط در گـردش مـالی انجـام داده اسـت، پیـام سـها                 سرمایه

گــذاران گفتــه اســت کــه   و بــه ســرمایهشــاخص را ســفارش کــرده اســت  
  ایـن در. ش از اندازه را بـراي سـودهاي کمتـر متوقـف کننـد           هاي بی   پرداخت

. هـاي مـالی صـحبت کـرده اسـت          هـوش اساتید  سفر، او با برخی از برترین       
تـونی بـه اداره     . اگرچه من مطمئن نیستم که به این گروه تعلق داشته باشـم           

. گذاري دست پیـدا کنـد        آمد تا به افکار من در مورد سرمایه        1من در وانگارد  
بعد از  !  است العاده  فوقیک نیروي   صاحب  هید به شما بگویم، تونی      اجازه بد 

 متوجه شدم که چگونـه او    آنکه تنها چند دقیقه را با تونی گذراندم، من کامالً         
  .ها نفر در سراسر جهان جانی دوباره ببخشد قادر است به میلیون

                                                           
1 - Vangaurd 
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 ما آنقدر زمان گفتگوي عالی را با یکدیگر سپري کـردیم کـه برنامـه زمـانی                
ــصاحبه  ــه45م ــا    دقیق ــا ت ــد  4اي م ــول انجامی ــه ط ــاعت ب ــی از .  س آن یک
 سـال حرفـه خـود    65 مصاحباتی بود کـه در   ینتر  پر کاوش ترین و     گسترده

انـرژي و   . گذاري تجربه کـرده بـودم       هاي تعاونی سرمایه    در صنعت شرکت  
 که این کتـاب بـه       مطمئن هستم   من  . اشتیاق تونی شورآفرین و فراگیر است     

  .گذاران خواهد داشت است که تأثیر بسیار زیادي بر سرمایهاي  شیوه
 اولـین کتـاب     .شاید من حتی عظمت تأثیرگذاري تونی را ناچیز شمرده باشم         

 است که در بـیش  ،گذاري، پول هنر مدیریت گردش مالی     او در مورد سرمایه   
ت  ماه در رتبـه بـاالي فهرسـ   فتو ه از یک میلیون نسخه فروخته شده است      

اکنون او با   . ه است تایمز قرار داشت    تجاري نیویورك  هاي  ین کتاب تر  پرفروش
 برگشته است، که مطمئن اسـت حتـی ارزش بـسیار بیـشتري              ناپذیر  شکست

ــدگان دارد  ــراي خوانن ــست. ب ــذیر شک ــدگاهناپ ــاي   دی ــی از به ــرین بهرخ ت
دیویـد   و   1دهـد افـرادي ماننـد وارن بافـت          ان را نشان می   هگذاران ج   سرمایه
اند کـه   وارن و دیوید هر دو گفته. 3یالگذاري دانشگاه  رمایهمدیر س 2سونسن

گـذاري    هاي شـاخص بهتـرین روش بـراي سـرمایه           زمان و همراه آن سهام    
ایـن  . گذاري به حداکثر برساند     ها را براي موفقیت سرمایه      است تا شانس آن   

  .بیشتري رسانده شودگذاران  کتاب کمک خواهد کرد تا آن پیام به سرمایه
 زمـان   بینی   پیش  تالش براي  به جاي . استهاي شاخص ساده      سهام عملکرد

هـاي    اي پول در مـورد آینـده سـهام          بازار یا حدس بهتر سایر مدیران حرفه      
ها را  در یـک         تمام سهام  به این صورت است که    هاي    سهام، عملکرد   انفرادي

                                                           
1 - Warren Buffett 
2 - David Swensen 
3 - Yale 
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 ) (S&P 500 500شاخص وسـیع بـازار ماننـد شـاخص اسـتاندارد و فقـر       
هــاي  هــاي شــاخص بــا کــاهش هزینــه ســهام. دکننــ حفــظ مــیخریــداري و 

اي را بـراي      هـا هـیچ شـهریه       آن. کننـد   گذاري تا حداقل الزم کار مـی        سرمایه
. هـاي تجـارتی حـداقل دارنـد         کنند و هزینـه     مخارج مدیران پول پرداخت نمی    

مـا  . کننـد    حفـظ را دنبـال مـی       - و –ها راهبردهـاي کامـل خریـد          بنابراین آن 
رل کنـیم کـه چـه چیـزي را بـازار انجـام خواهـد داد امـا مـا                 توانیم کنتـ    نمی
. گـذاریمان پرداخـت کنـیم       توانیم کنترل کنیم که چه مقدار بـراي سـرمایه           می

هـا در یـک سـهم     دهند تا شما با حـداقل هزینـه    هاي شاخص اجازه می     سهام
  .گذاري کنید  ام سرمایهnمشارکت گوناگون تا درجه 

 گـذاران مالـک     تمـام سـرمایه   :  فکـر کنیـد     شـیوه   موضوع به ایـن    درباره این 
 بــازار هــستند و بنــابراین در ســودهاي ناخــالص بــازار ســهیم  گروهــی از

توسط مالکیت سـاده کـل      هاي شاخص نیز      سهام). هاي قبل   هزینه(باشند    می
سـت  هـاي سـاالنه بد       حـداقل هزینـه    بـا بـازار را    سودهاي حاصل از    بازار،    

مقـداري اسـت کـه شـما        % 05/0 بـا    يمـساو هـا     میزان این هزینـه   : آورند  می
گـذاران و   باقیمانده بازار فعال است، شـامل سـرمایه    . کنید  گذاري می   سرمایه

کننـد و در تـالش هـستند          مدیران پول است که به شدت با یکدیگر رقابت می         
هـا نیـز     به عنوان یک گـروه، آن     . تا سود بسیار زیادي از بازار بدست آورند       

 آن  کـل . آورنـد   ناخالص بـازار را بدسـت مـی       مالک کل بازار هستند و سود       
مـدیران سـهام،   .  اسـت  و پـر هزینـه  تجارت به میـزان بـسیار زیـادي گـران      

اسـتریت   کـه وال    کننـد، در حـالی      می) دریافتو  (هاي زیادي را تقاضا       شهریه
هـاي پنهـان      هـا و سـایر شـهریه        ایـن .  آن تجـارت عظـیم اسـت       کلاي از     تکه
  .در هر سال برسد% 2الي تواند به آسانی تا میزان با می
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را پـس از    گذاران سهام شاخص سودهاي ناخـالص بـازار           بنابراین سرمایه 
که   کنند، در حالی    یا کمتر دریافت می   % 05/0 به میزان اندك     ییها  شهریهکسر  

پس از کـسر  گذاران فعال به عنوان یک گروه همان سود ناخالص را           سرمایه
سود ناخالص بازار   . فت خواهند کرد  یا بیشتر دریا  % 2 هایی به میزان    شهریه
گـذاري مـساوي بـا سـود خـالص        سـرمایه )هـاي  شـهریه (هاي     هزینه منهاي
مـرتبط بـا   هـاي   ایـن فرضـیه   شما الزم است در مـورد    .گذاري است   سرمایه
گـذاري   مزایاي سـرمایه بتوانید  تا ها به طور کامل آگاهی داشته باشید    هزینه

 در گذاري، این تفاوت سـاالنه    مایهدر طی یک عمر سر    . شاخص را درك کنید   
 اکثـر افـراد کـه بـه تـازگی وارد         .یابـد   افـزایش مـی   به راستی    ها  مورد هزینه 

اند و در حال کسب درآمد هـستند ممکـن اسـت بـه               فضاي کسب و کار شده    
اگر تـأثیر زمـان      .گذاري خود ادامه دهند      سال یا بیشتر به سرمایه     60مدت  

گذاري   هاي بسیار زیاد سرمایه     یم، هزینه ها را محاسبه کن     بر میزان هزینه  
گـذاري شـما را    سود حاصل در طول مدت سرمایه     % 70توانند بیش از      می

  . مصاده کنند
بـسیاري از  شـود کـه       هـایی تخمـین زده مـی         کمتر از هزینـه    اغلباین هزینه   
هـاي   گـذاران در طـرح    سـرمایه مخصوصاً. گذاران باید پرداخت کنند    سرمایه

 پیـشنهاد   3 همانطور کـه تـونی در فـصل          .b (403( و   401) K(بازنشستگی  
اغلب بـه میـزان زیـادي پنهـان         (ها    کرده است، این میزان بسیار زیاد شهریه      

 از سـودها را از دسـترس       اي  کننـده   یجگـ  یک سهم بسیار زیاد و       ،)شده است 
  . شده استانداز پس یشانها کند که توسط سهام خارج میگذاران  سرمایه

م تا سهم کوچک خود را به این کتاب اضافه کنم و از تونی              من بسیار مشتاق  
من بسیار خوشـحال هـستم کـه        . ها باشد   حمایت کنم تا صدایی براي خوبی     

خداونـد را   بـسیار   مـن   . انگیز را با صـحبت بـا او گذرانـدم           یک عصر شگفت  
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بدسـت آوردم تـا     گـذاري      فرصتی براي گسترش حقیقت شاخص     شاکرم که 
هـایی کـه بـه      امانت خداونـد یعنـی انـسان      ندگی بهتر به ز  بتوانم کمکی باشم  

زمین فرستاده شـدند تـا بـراي بازنشـستگی ایمـن و آمـوزش فرزندانـشان         
  .اي داشته باشند ذخیره
گـذاري     تاریخ سودها و خطرات سرمایه     انگیزش  شگفت و دانش    بااستعداد تونی

ن تاریخ را   گذاران موفق باید ای      و سرمایه  کند  به شکل کامل و روشن بیان می      را  
گفته شده است کـه تـاریخ بـه صـورتی اسـت کـه شـاعر بریتیـشی            . درك کنند 

  کـشتی   یـک فـانوس در عقـب       همانند  تاریخ  نوشته است،  1ساموئل تیلر کولریج  
، اما شود هاي پشت سر ما می  موجباعث درخشش و نمایان شدن    است، که تنها    

اي بـراي آینـده        مقدمـه  ضـرورتاً  گذشته   .کند  مسیر پیش روي ما را روشن نمی      
  .نیست

هـاي    کنـیم و نـه تنهـا بـا خطـرات ناشـناخته              ما در جهانی نامطمئن زندگی مـی      
هایی که    آن. شویم  رو می   هاي ناشناخته نیز روبه     شناخته شده بلکه با ناشناخته    

ین خطرات اگر مـا هـستیم تـا هـر         ا باوجود ".شناسیم  شناسیم، ما نمی     ما نمی  "
ف مالی طوالنی مدت خود داشته باشیم، ما باید         شانسی براي رویارویی با اهدا    

در غیر این صورت از سقوط اندك مطمـئن هـستیم و اگـر              . گذاري کنیم   سرمایه
سرمایه خـود   % 100اما ما نباید    . رسیم  گذاري نکنیم به اهداف خود نمی       سرمایه
ــا  ــراي بدســت آوردن % 100را ب ــاداش % 30ریــسک ب ــر(پ ــسیار کمت ) اغلــب ب
 بازارهاي اصـلی بـا قیمـت    هاي شاخص با خریداري سهام  . مگذاري کنی   سرمایه

توانیـد تـضمین کنیـد کـه سـهم            شما مـی  ) ها براي همیشه    و نگهداري آن  (پایین  
  .مناسبی از هر سود را از بازارهاي مالی در طوالنی مدت دریافت خواهید کرد

                                                           
1 -  Samuel Taylor Colerdige 
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  1 فصل

  ناپذیر شکست
  

  قدرت و آرامش ذهنی در یک جهان نامطمئن 

  )ینیب شیپ رقابلیغ(
  اعتمادي بدون شک و نگرانی

  حرکتی با سرعت ثابت به سمت حقیقت) تعهد(پیمان 
  باقی ماندن، داشتن ذهن آرام و آرامش در میان طوفان

  
در  اگر بدانیـد کـه در ذهنتـان، در قلبتـان و              چه احساسی خواهید داشت،   

ه همیشه ثروتمنـد خواهیـد بـود؟ اطمینـان مطلـق داشـت            ،  اعماق وجودتان 
 شـما   بازار سهام یا امالك حقیقـی،     هر اتفاقی در اقتصاد،     با وجود    باشید

بدانیـد شـما     اینکـه    همچنان تا پایان زندگی امنیت مـالی خواهیـد داشـت؟          
آنقدر دارایی خوهیـد داشـت کـه نـه تنهـا قـادر خواهیـد بـود احتیاجـات                    

 را برطرف کنید بلکه از لذت یاري رساندن به دیگـران شـاد       خود  ادهخانو
  شوید؟
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 آرامش درونی دست پیدا کنیم      چنین جایگاهی از  ما همگی آرزو داریم به      
به طور خالصه ما همگـی آرزو داریـم         . که راحت، مستقل و آزاد باشیم     

  .شکست ناپذیر باشیم
پـول نیـست، آن     موضوع فقط    اما معناي واقعی شکست ناپذیري چیست؟     

هنگامی به راستی شکست ناپـذیر خواهیـد بـود    . یک حالت ذهنی است 
 البتـه بـه ایـن       .داشته باشـید  ی کامل   ها اطمینان   که حتی درمیان طوفان   

توانیم مـدتی     همه ما می. معنی نخواهد بود که هرگز نگرانی نداشته باشید    
ایـد بـراي مـدت      هیچ چیـز نب   . توقف کنیم اما این حالت نباید ادامه پیداکند       

  .اجازه ندهید ترس بر شما غلبه کند. طوالنی به شما ضربه بزند
اگر شما به سرعت تعادل خود را بدست آورید و برهدفتان تمرکـز کنیـد               

ترسند شما با ایـن     که دیگران می     هنگامی. آورید میآرامش خود را بدست     
ایـن حالـت    . قدرت ذهنی از حوادث گیج کننده اطرافتان سود خواهید بـرد          

یـک رهبـر    جـاي پیـروي از دیگـران،          بهداد تا    ه شما اجازه خواهد   بذهنی  
یکـی از   . از بـازي شـطرنج   اي   مهـره یک بازیکن شطرنج باشید، نه      . باشید

 که تنهـا   شماري  افراد بی اندك افرادي باشید که انجام خواهند داد نه جزء          
  !زنند   حرف می

هـاي سـخت، شکـست ناپـذیر      نااما آیا این امر ممکن است که در این زمـ      
  بود؟ یا این تنها یک آرزوي دست نایافتنی است؟ 

کـه      داشـتید، هنگـامی    2008آیا شما به یاد دارید، چـه احـساسی در سـال           
هاي مالی، به شدت بر اقتصاد جهانی ضربه زد؟ آیـا شـما تـرس،                 نا بحر

 بـه یـاد   را هیجان، عدم اطمینانی که بـر همگـی مـا غلبـه پیـدا کـرده بـود         
. ان در حـال فروپاشـی اسـت   هـ رسـید ج  مـی که به نظر        هنگامی ،آورید      می
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بیمـه   ((k)401بازار سهام به طـور ناگهـانی سـقوط کـرد، احتمـاال طـرح                
،  رکود کامل رسید    به تدریج به    امالك بازار.  شما آسیب دید   )بازنشستگی

 هـاي     بانـک . ، از بین رفـت    عزیزانتاناحتماال ارزش منزل شما یا برخی از        
هـا    میلیـون . یکی پس از دیگـري برشکـست شـدند       بزرگ به طور ناگهانی     

  . شغل خود را از دست دادند،مردم بسیار سخت کوش
را کـه          رنـج و تـرس عظیمـی      آن   ،تـوانم بـه شـما بگـویم             دقیقا اکنون مـی   

را دیـدم کـه      مـن مردمـی  . هرگـز فرامـوش نخـواهم کـرد،       ، بودم ششاهد
هـاي خـود را          مجبور شدند خانـه    ،ست دادند زندگی خود را از د    انداز    پس

. ترك کنند و پولی بـراي فرسـتادن فرزنـدان خـود بـه دانـشگاه نداشـتند            
به من گفت که شغل او به طور جـدي در معـرض خطـر اسـت                     آرایشگرم  

 براي کوتـاه کـردن مـوي خـود     لیچون هیچ فردي حتی حاضر نیست پو   
نـد مـن کـه بیلیـونر        هـاي بـسیار ثروتم        حتی برخی از مـشتري     .خرج کند 

هـا   آن انـد زیـرا تمـام سـرمایه       هستند مرا در ترس وحشتناکی فرو بـرده       
انـد و     شده است که از لحاظ اقتصادي یخ بسته        یوارد بازارهاي مشخص  

رسد به طور ناگهانی در خطر از دست دادن تمام دارایی خـود             به نظر می  
ود و بـه    رش بـ   در حال گست   در هر محلی   ،این ترس مانند ویروس   . باشند
 که موجـب نفـوذ احـساس نـا امنـی در         زندگی مردم غلبه کرد    اي بر   گونه

  .ها نفر شد زندگی میلیون
 پایان  2008  سال ها در     آور نبود اگر تمام این نگرانی      آیا براي شما تعجب   

کردیـد کـه جهـان بـه حالـت عـادي کنـونی                 آیا شـما فکـر مـی       یافته بود؟ 
بـه مـسیر    دوبـاره   اقتصاد جهـانی     آیا   این سوال مطرح نبود که    ؟  رگرددب

   خود باز خواهد گشت؟یا و شکوفاییپو رشد
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در .  ایمـن نیـست     جهـان  وضعیت اقتصادي اما حقیقت این  است که هنوز        
اي   بـدون لحظـه   هـاي مرکـزي         بانکـداري  هاي پس از این واقعه،      تمام سال 

مجـدد  رسـیدن    براي    خود  و شجاعانه  انهمبارزه مشتاق درنگ به تالش و     
ــ ــد ب ــصادي ادامــه دادن ــا آن. ه شــکوفایی اقت ــوز در حــال ه ــودن  هن آزم

 گوناگونی هستند که هرگز در کـل تـاریخ اقتـصاد           اقتصادي هاي    سیاست
  . است جهان دیده نشده

 .کمـی بیـشتر بیندیـشید     خـوب،    ؟کـنم   اغـراق مـی   کنیـد مـن           شما فکر مـی   
کشورهاي جهـان اول ماننـد سـوئیس، سـوئد، آلمـان، دانمـارك و ژاپـن                 

دانیـد چقـدر ایـن مـسئله              آیا شما می  .  هستند نرخ منفی بهره  اکنون داراي   
نــامعقول اســت؟ هــدف کلــی سیــستم بانکــداري ایــن اســت کــه شــما بــا 

  را پول شما توانند         می ها  بانک بانک سود ببرید، بنابراین      گذاري در   سپرده
سراسـر جهـان اکنـون     در  امـا مـردم     . دهنـد ب افـراد     سایر  به به شکل وام  

هـایی را کـه بـه سـختی             ها پول پرداخت کنند تا سرمایه         ورند به بانک  مجب
  قـصد  1یتاسـتر  والروزنامـه  . حفـظ کننـد  برایـشان  انـد را     بدست آورده 

ایـن شـرایط نامـساعد    کـه جهـان      سازي آخرین زمـانی را داشـت      آشکار
  اقتـصادي  مورخیک  از  بنابراین روزنامه   .  را تجربه نموده است    اقتصادي

 رخـداد  اولـین ها گفت؟ این  آن  دانید او چه چیزي به             شما می  .استفاده کرد 
  .  سال تاریخ بانکداري است5000در 

قـرض  .  زنـدگی کنـیم  معقـول چقدر فاصله وجود دارد تا ما در یک جهان         
گـذاري   گـذاران بـراي سـرمایه      شود و سرمایه        ها پرداخت می      دهنده قرض

                                                           
1 -The wall street Journal 
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