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  مقدمه
  

کارآفرینان و ثروتمندان واقعی دنیـا امـروز کـسانی هـستند کـه ذهنیتـی            
امـروز  . گذاري و ریسک دارنـد      متفاوت و متمایز نسبت به پول و سرمایه       

آنها دیگر هدفشان به دست آوردن پول بیشتر نیست بلکـه هـدف اصـلی               
هایی است که کمتـر       ی از چالش   ارزش آفرینی و کسب تجربیات طالی      آنها
مثالً سفر تفریحی بـه  (تر شدن به آنها را دارد  ی در دنیا جرأت نزدیک  آدم

  ). هاي فسیلی فضا و یا حذف کامل سوخت
آنها از اعماق وجود خود به این موضوع اعتقاد دارند که براي رسیدن به              

هاي خـود را بـاال بـرد و بـه      هاي خیره کننده باید سرعت شکست    موفقیت
هـاي عـالی    ن تأمل کرد تا به موفقیـت    عبارتی خوب شکست خورد و در آ      

تـرین معمـان      هاي رایج در مـسیر موفقیـت را صـادق           آنها شکست . رسید
به جاي تـسلیم در     ما  . اند  دانند که نکات طالیی زیادي را در خود نهفته          می

پذیري باید نگاهی به آسمان داشته باشیم         هنگام شکست و عدم مسئولیت    
و این سئوال را در ذهن خود مطرح کنیم که واقعاً بعد از این فـرود قـرار                  

تـر و    هر چقدر شکست شما سـخت . است من به چه فرازي دست پیدا کنم      
هاي  نظیر و پیروزي تر باشد باید منتظر اتفاقات بی    از دید دیگران ترسناك   

  .تر باشید العاده فوق
بیننـد   العادة شـما را مـی     هاي فوق   جالب است که قالب مردم وقتی موفقیت      

هـاي یـک    شوند و آنها را به شانس و موفقیـت      ناگهان دچار فراموشی می   
دانیـد کـه چـه        در این لحظات تنهـا و تنهـا شـما مـی           . دهند  شبه نسبت می  
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کنند را متحمل     گذاري می   ن را یک شبه نام    زحمات و مشقاتی که دیگران آ     
هـاي    ما باید به این باور برسیم که موفقیت عالی پـشت شکـست            . اید  شده

  .هدف اصلی این کتاب رسیدن به این باور است. بزرگ جاي گرفته است
  

  موفق باشید
 طاهریان                                                                                            



  1 فصل

  خواهید ثروتمند شوید؟  می
  نسبت به پول تغییر ذهنیت دهید

  

  
 نه آنچه ،دانید میو آنچه ... پول دانش است: 1 پول شماره دی جدقانون

  .کند می شما را ثروتمند د،یدار
  

؟ م دالر داشـت   ونیـ لی م کیـ  کاش   دی بگو ی که کس  دیا  دهیشن تا به حال     حتماً
 کـه آرزو    ی اسـت؟ در مـورد کـس        درست !شد ی پولدار م  ويآن وقت   آیا  
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 پولدار آنها   آیا در صورت برنده شدن     برنده شود چطور؟     يکند در التار  
  شوند؟ یم

 ایـ  اند داشتهدرآمد پول و  دالر ونیلی مکی است که ي پر از افراد ای دن البته
 گـر ید و امـروز     انـد   باختـه را  پولهـا    همـه آن     اما اند  شده برنده   يدر التار 
   است؟نطوری اچرا. ستندیثروتمند ن
ندارنـد  از ثروت و دارایـی       ی است که آنها درك درست     لی دل نی به ا  اساساً

  .ستی و واقعاً پول چکند می شما را ثروتمند يزیکه در وهله اول چه چ

   فکر فقراطرز
. کنـد  ی نمـ بیمـه  ی از نظر مال   ای شما را ثروتمند     ی سنت يها یی دارا امروزه،

 کـه   دی بپرسـ  "گذاران  هیسرما" شبه فقط از آن  براي درك بهتر کافی است      
) k (401 و   شانیها  خانه که   یبزرگ، زمان اقتصادي   رکود   نیدر طول آخر  

ممکن  شما    هم امروز.  خود را از دست دادند     زیهمه چ چگونه  ،  به فنا رفت  
هـر  . دیـ  کاالهـا ضـرر کن     و در تجارت، امالك، سهام، اوراق قرضـه         است

فقـط نگـاه    . ت مواجه شود   ممکن است در هر لحظه با شکس       ییکالس دارا 
  . افتادی چه اتفاقدی کوودوره شیوع که در دیکن

 ي روندستتوانـ  ی من مـ نی مثال، نسل والد ي برا ه نبود نطوری ا شهیهمالبته  
دالر ثابـت بـود،     قیمـت    مـوارد،    شتریدر ب .  پول حساب کنند   یمی قد نیقوان

  هـر سـال بـه طـور        هـا   خانـه  بـود، ارزش     ی منطق انداز کردن   پس نیبنابرا
 از  ی در دوران بازنشستگ   انی و کارفرما  تافی ی م شافزای معمول و معقول  

 دیتوانـست  ی همه مقاصد، پول بـود و مـ        ي برا ،پول. کردند یشما مراقبت م  
  .دی آن حساب کنيرو
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 ییایـ  در دند،ی اعتماد کنزهایبه آن چ  هنوز  اگر  . ستی ن نطوری ا گری د امروز
 پـول، طـرز فکـر فقـرا        یمی قـد  نیاناعتماد به قو  . دی قرار دار  ی مال بیاز آس 
  .است

   فکر ثروتمندانطرز
 نی که قـوان دانند یمآنها .  دارندی در مورد پول طرز فکر متفاوت  ثروتمندان

  .رایی ندارند کاگری دیمی قدنی پول وجود دارد و قواني برايدیجد
 زانیـ  کنندگان بازنده هـستند و م      انداز  پس که   دانند یمثروتمندان   نیبنابرا

  .ارتباطی مستقیم دارد شما دار شدن سرعت پولباما ثروت ش



10 خوب ببازید تا عالی ببرید

  
 داننـد  یمـ  است، ثروتمنـدان  یی داراشان خانه کنند یم که فقرا فکر   ییجایا  

  .ستا بدهی آنهاکه خانه 
 ازی خوب ن التی ثروتمند شدن به تحص    ي که برا  کنند یم که فقرا فکر     ییجا
 اریواقـع بـس    در   ی مـال  يهـا   مهـارت کـسب    که   دانند یم ثروتمندان   د،یدار
  . استتر مهم

  کند میذهن چگونه کار 
 لیـ  دل10« به نـام  ی کتابراًی من جان مک گرگور اخ     ی و مشاور مال   دوست
 شـما را    ی مال ی که زندگ  ي قدرتمند يها  داستان:  شکست ثروتمندان  یاصل
  . نوشته است»شهی هميبرا... دهند ی مرییتغ
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ذهـن بـه اشـتراك       نحـوه عملکـرد      ي بـرا  دیـ  مف ی آن کتاب، او چارچوب    در
  : استB.E.A.R مخفف صورت به ؛ کهگذارد یم
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B - لی مـا را تـشک     ي همـه کارهـا    اسـتارت  که   ی، افکار اساس  1باورها 
همـانطور کـه جـانز     .  کـامالً ناخودآگـاه هـستند      بـاً ی تقر نهـا یا. دهند یم
 نحوه تفکر و عمل ما      ي ما برا   ذهنی  ما چارچوب  يباورها «:سدینو یم

  ».کند می نیی اقدامات ما را تعقاًی نظرات دقنیا. هستند
E - مـا   ي از باورها  ی و ناش  میآور ی که به زبان م    ییزهای، چ 2ها  بهانه 

 يا  هـا چرخـه     بهانـه «: سدینو یجان م . » ندارم یوقت کاف «هستند، مانند   
 ستیـ  مهـم ن   گردانـد،  ی بـاز مـ    تانی که شما را به باورها     کنند ی م جادیا

بـر  ( خـود    ی درون يها  ر بهانه و شما ب    نادرست هستند  ایچقدر ناقص   
 بد  يها   را در همان عادت    تان  شهی تا ر  دیکن ی م هیتک) تانیرهااساس باو 
  ”. دیحفظ کن

A - خــود يهــا بهانــه کــه بــر اســاس باورهــا و یماتی، تــصم3اعمــال 
 بـد،   ماتی تصم نی و ا  شود یم بد   ماتی منجر به تصم   ها  بهانه. میریگ یم

 همـان عمـل     یعملـ  یبـ  بلـه و   (دهنـد  یم قرار   ریتأثرا تحت   اعمال شما   
  ).است

R - کـامالً   سـت  و اعمـال شما    هـا   بهانه باورها،   یعی طب جهی نت ،4جینتا
  . استعادالنه
 دیـ  با د،ی ده ریی خود را تغ   جی نتا دیخواه یم اگر   ،دیگو یم که جان    همانطور
 و منجر بـه     دهد یم ریی ما را تغ   يها  بهانهکه   دی ده ریی خود را تغ   يباورها

  .شود یم باالتر تیفیاقدامات با ک

                                                 
1 Beliefs  
2 Excuses  
3 Actions  
4 Results 
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 دیـ  با د،ی ثروتمنـد شـو    دیـ خواه ی و اگـر مـ     نامم ی م ی ذهن ریی را تغ  نی ا من
 را   ثروتمنـد  یتـ ی که به شـما ذهن     یتی ذهن د،ی ده رییرا تغ خود   ی پول تیذهن
  .بدهد
 ،ي و هر دستاورد بزرگ در سطح فرد       خی پس هر حرکت بزرگ در تار      در
کـه   ر وجـود دارد    کامـل در طـرز فکـ       رییـ  تغ کی  و  بزرگ ی ذهن ریی تغ کی

  .دهد ی مریی تغشهی همي را برا- ی شخصای ی عموم- خی تارریمس

  تی ذهن انسانریی تغچهار
 دربـاره چهـار     ، یک میلیـاردر را داشـته باشـید        ی مال یهوش کتابم،   در

 فکــر ي اقتــصادي بــه عــصرهایوقتــ.  نوشــتمتی بــشريعــصر اقتــصاد
 در  راتییـ وسـط تغ   هـستند کـه ت     ی جهـان  ی ذهن رییها واقعاً تغ     آن د،یکن یم
و آنچـه بـه واسـطه آن     انـد   شـده کیـ  تحري بـشر يها  شهی و اند  يآور  فن

  . ممکن استيفناور
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   بشرخی عمده در تاری ذهنریی تغچهار
  :کننده جمع-ی شکارچتی ذهنریی تغ.1
 عـت ی ثـروت بـه طب     نی تـأم  ي برا ها  انسانگردآورنده،  -یدر عصر شکارچ  

 که شـکار خـوب و   رفتند یم ییجا بودند و به  نینش آنها کوچ .  بودند یمتک
 ی و جمع کن   ی شکار کن  ي چطور ي بلد بود  دیبا.  فراوان بود  یاهیپوشش گ 

از نظـر  .  بـود ی اجتمـاع تیـ من الـه ی قب،ی شـکارچ  يبرا. يمرد یموگرنه   –
  . بودندریهمه فقدر واقع .  بودندکسانی همه ياقتصاد-یاجتماع

  
  : يکشاورزبه  تی ذهنرییتغ .2

 توسـعه   لیـ به دل .  شاهد ظهور طبقات مختلف مردم بود      عصر کشاورزي 
 اریـ  را در اخت   نی کـه زمـ    ی کـسان  ن،ی کاشـت و زراعـت زمـ       ي برا يفناور

، دهقـان  کردنـد  یمـ  کـه در آن کـار   ی و کـسان دندیداشتند، به سلطنت رس 
 دهقانـان  کـه    یشـدند در حـال     ی سوار بر اسب مـ     یخانواده سلطنت . شدند
 ریـ  دو گروه ثروتمند و فق     ی و اجتماع  يصاداز نظر اقت  . رفتند یراه م پیاده  

  .وجود داشت
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  :ی صنعتتی ذهنریی تغ.3
 بـا   1800 را در دهـه      ی از مردم شروع عصر صـنعت      ياری که بس  یدر حال 

 آن را در سـال      کـنم  ی من در واقع فکـر مـ       دهند، یها قرار م    ظهور کارخانه 
 دیـ  جد يایـ دنکـشف    ي کـه کلمـب بـرا      یزمان.  با کلمب شروع کرد    1492

 مس، قلـع  ت، از منابع ارزشمند مانند نف يدیش کرد، قرار بود منابع جد     تال
 مــدت، ارزش امــالك و مــستغالت از کــشت نیــدر ا. ابــدی را بکیو الســت

 نی باعث شد که زمـ     نیا.  کرد ریی منابع تغ  نیتأم به   يمحصوالت کشاورز 
و ثروتمنـدان، طبقـه متوسـط    :  آمدنـد دیـ  سه طبقـه پد ؛ و  شود تر  ارزشبا  
  .رفقی
  

  : ذهن اطالعاترییتغ. 4
 و  ي که اطالعات با اهرم فناور     یی جا م،یامروز، ما در عصر اطالعات هست     

 بدان معناسـت    نیا. کند  می ثروت   دی تول کون،یلی مانند س  متیمنابع ارزان ق  
 خ،ی بـار در تـار     نی اولـ  يبـرا .  اسـت  افتـه ی ثروتمند شدن کاهش     متیکه ق 

 چهـار گـروه از مـردم        ناکنـو .  همه در دسترس اسـت     ي برا باًیثروت تقر 
 . طبقه متوسط، ثروتمند و فوق ثروتمندر،یفق: وجود دارد
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 اطالعـات   نیـ  ا ،میکنـ  یمـ  ی ما در عصر اطالعـات زنـدگ       نکهی با وجود ا   اما
 را از اطالعات به   تی ذهن ریی تغ دیشما با . کند  می که شما را ثروتمند      ستین

  .دیدانش انجام ده

   اطالعات و دانشنیتفاوت ب
 که  ی که در حال   ام  دهید را   ی کلمه مردم محل   ی واقع ي به معنا  م،ی سفرها در

 امـک ی، بـا تلفـن همـراه خـود پ         انـد   شـده  االغ سـوار     ي گـار  کیـ بر پـشت    
 در ی بـه راحتـ  نترنتی درس در سراسر جهان، ايها در کالس . سندینو یم

 نظـر   صـرف .  دوم است  عتی طب ها  بچه اکثر   ي برا يدسترس است و فناور   
 و فـراوان  گـان ی رايادیـ  اطالعـات تـا حـد ز       ،يتـصاد اق-یتماعاز طبقه اج  

 یتواننـد بـه اطالعـات دسترسـ        ی مردم م  خ،ی بار در تار   نی اول يبرا. است
 ریـ  فق ایـ  ثروتمنـد    نکـه ی بـدون توجـه بـه ا       يزی کنند و در مورد هر چ      دایپ

  .اموزندیباشند، ب
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 اطالعات ارزشمند هستند، به اندازه دانـش ارزشـمند   نی که همه ای حال در
 ي مهم را بـرا    ری که اطالعات غ   دهد یم امکان را    نیدانش به شما ا   . دستنین
دانش به شما قـدرت عمـل بـه اطالعـات را     . دی کنلتری اطالعات مهم ف  افتنی
  . نه اطالعاتکند می است که شما را ثروتمند يزیدانش چ. دهد یم

  
  دانشیت ذهنرییتغ

 از مـردم  ياریبـس . نفت با ارزش اسـت    ":  بار به من گفت    کی پولدارمپدر  
 نفت شـما    يادیاما داشتن مقدار ز   ؛   داشته باشند  يادیدوست دارند نفت ز   

 نفـت  دیـ  تـا بفهم کنـد  مـی  جـاد ی را اتیـ  ذهنرییـ  تغنیا. کند  میرا ثروتمند ن  
بـه  . آورد یمـ بـه همـراه    شما را ثروتمند کنـد کـه ثـروت           تواند یمچگونه  

 نیـ ا.  دارد یمـ  نـشود، ارزش ک    شی که پاال  ی نفت خام تا زمان    ال،عنوان مث 
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 شی پـاال يبـرا .  داردازیـ  نزاتیـ  است که به علـم و تجه     دهیچی پ ندی فرآ کی
سوخت ارزشمند است و شما     .  به دانش است   ازینفت و ساختن سوخت، ن    

  ".دی سوخت بدون نفت داشته باشدیتوان ینماما شما کند؛  میرا ثروتمند 
 ای اطالعات دن   تمام دیتوان یمشما  .  ندارد ی در عصر اطالعات تفاوت    امروز،

 دیـ  خواهریـ  به دانـش، همچنـان فق  تی ذهنریی اما بدون تغ   د،یرا داشته باش  
 است که او    لی دل نی مارك زاکربرگ به ا    تی موفق لیبه عنوان مثال، دل   . بود
 ییهـا  ي سـاخت فنـاور  ی بکند و دانش چگـونگ دی با اطالعات چه با داند یم

  . استفاده از اطالعات دارديبرا

  
 بـوك   سی به او امکان ساخت فـ      نترنتی ا يرگ از فناور   مارك زاکرب  دانش
 از تـر  بـاهوش  بسازد و افراد می ت کی که چگونه    داند یم نیاو همچن . را داد 
 کـه   دانـد  یمـ  او   ت،یدر نها .  بوك را بزرگتر و بهتر کند      سی تا ف  ابدیاو را ب  

 اطالعـات   يآور   در جمـع   بـوك   سیف.  فروش ارزشمند است   ياطالعات برا 
 ي خـود را بـرا  غـات ی کـه تبل یکننـدگان  غیفروش آن به تبلشما، پردازش و   

  . داردي برتردهند، یکسب درآمد از شما هدف قرار م
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   داد؟دی خواهریی پول را تغتی شما ذهنایآ
 او  یی، بلکه توانا  کند  می که مارك زاکربرگ را ثروتمند       ستی اطالعات ن  نیا

ز آمـوزش  در پردازش و استفاده مجدد از آن است، دانش است و دانش ا            
  .دیآ یم

 - از جملـه شـما       - همـه    ي کـه ثـروت بـرا      میکنـ  یم ی زندگ يما در عصر  
 تـا   دی داشـته باشـ    ی مال التی تحص دیاما با ؛   است یفراوان و قابل دسترس   

  .دی و از آن استفاده کندی آن را پردازش کندیبتوان
. کنـد   مـی  ری و کمبود دانش شما را فق      کند  می دانش شما را ثروتمند      امروز
  . استدی دانش شماست که پول جدنی شجاع، ادی جديای دننیدر ا
 ی هوشـ  بی ضـر  ی مال التی تحص شی که با افزا   کنم  می قی شما را تشو   من
 بود اطالعات مهـم را      دیسپس شما قادر خواه   . دی ده شی خود را افزا   یمال
 .دی عمل به آن را داشته باشي و دانش الزم برادیابیب
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