
 فصل های زندگیکتاب 

 جیم راناثر 

 *ما قادر به تغییر شرایط و فصل ها نیستیم اما میتوانیم خودمان را تغییر دهیم*

بهای کتاب اهمیتی ندارد بهایی که در صورت نخواندن کتاب پرداخت خواهی کرد 

 اهمیت دارد.

 

 

 *پیش گفتار*

بود، او میتوانسههههههت کیدیت مندری  موهبتی خدادادی .جیم ران در عرصههههههه ما مندری می رد

مردم را بهبود ببخشد، سمینارهای جیم در سراسر آمری ا و دنیا الهام بخش بسیاری ام افراد 

بود. کتاب فصهههل های مندری نیاهی اجمالی و ریرایی به عمخ شهههخصهههیت جیم ران اسهههت و 

ل ها شههه ل ی ی ام شهههاه ار ها و ختقیت های جیم ران میباشهههد. او مندری را با تغییر فصههه

میدهد و چون داستان مندری ی ایک ماست و تراژدی های مندری را مطالعه می ند و کیدیت 

آن ها بررسی مندری است، ایده ها و نظریه های بنیادین جیم ران است. میتواند مندری افراد 

سامد و آن ها را به موفقیت برساند. این کتاب طتیه دار تمام کتاب های جیم ران  را متحول 

اسههت و به طور سههاده الهام بخش اسههت و راه را برای جسههتوجو رران مسههیر خودشههناسههی و 

 کامیابی به وجود آورد.

 

 *درباره جیم ران*

بوده است، اما توانست تقریبا در پنج دهه ام سال های  به قول خود او کشاورمی اهل آیداهو

بسههههیاری را ام دری های متنود خود تحت تاثیر قرار دهد. او با سههههمینار ها و محصههههو ت 

 خود تاثیر عمیقی بر مندری بسیار ام افراد ام ج له مترجمان این کتاب ریاشته.

در شهر یاکیها ایا ت  1306 شهریور 26مندری نامه جیم ران: اما نوئل جیم ران در تاریخ 

واشهههنیتن وکترا بود. دوران کودکی در ممرعه خانوادری سهههپری شهههد. او با پایان رسهههاندن 

دبیرستان یک سال به کالج برآن واقع در ایالت مینسوتا رفت ولی در نهایت انصراف داد. او 

سهههپی تصهههمیم بعد ها عنوان کرد یک سهههال به کالج رفتم و ف ر می ردم عتمه دهر شهههده ام. 

ررفت شغلی برای امرار معاش پیدا کند تا چندین سال انبار دار شرکت بود و هدف مشخصی 

شت . جیم در  سال ها  25ندا سته. در آن  سالیی فهمید که هیچوقت چنین مندری را نمی خوا

جیم ران مقروض و بی پول و امدواج کرد و بچه دار شهههههد. به سهههههختی کار می رد و ریران 



و او غمیین بود چون قول هایی که برای مندری به خود و خانواده داده بود مندری می رد 

نتوانسهههههته بود محقخ سهههههامد. ی ی ام دوسهههههتانش جیم ران را برای روش دادن به سهههههخنرانی 

شههخک کار آفرینی به نام جان رارل شههف دعوت کرد. او سههخنران انییمشههی و فروشههنده ای 

او الهام ررفت و خواست شبیه او باشد. ام آن چیره دست بود بطوری که جیم ران سریع ام 

سال شف او را آمومش داد تا برخی ام فلسده های ساده ولی مهم و کلیدی را  5پی به مدت 

 در مندری خود به کار بندد و به دییران یاد دهد.

ام فرش به عرش: شهههف به او یاد داد که سهههود بردن بهتر ام ممد ررفتن اسهههت، همین باع  

ان شرود به ساختن کسب و کار کند تا بتواند جاییمین درآمد اندک او باشد. او شد که جیم ر

به عنوان کارمند ناخشنود فروشیاه منجیره ای انتخاب شود و او شف را برای میلیونر شدن 

سال ام نخستین دیدارشان شف در  سالیی مرد. پی ام  49به چالش کشید. تنها پی ام چند 

سهههالیی  31ام چالش اسهههتادش سهههربلند بیرون آمد و در  یک سهههال ام مرف شهههف، جیم ران

 میلیونر شد. ام آن پی تمام مطالب استاد خود را کلید راه مندریش نام برد.

میتدی فردی ثروتمند بود و تصهههههههمیم ررفت ام خانه  60میرا  جیم ران: در ابتدای دهه ی 

د تا در یک کلوپ روتاری پدرش به محله ی ثروتمندان برود. در اینجا بود که دوستی پیدا کر

محلی حضور یابد و داستان مندری خود بامرو کند و شرود به سخنرانی کرد و این سرآغام 

 مندری او بود.

نخسههههتین سههههمینار خود را آغام کرد و برای مردم پی ام آن سههههمیناری در  1963در سههههال 

 مش داد.سراسر آمری ا آغام کرد و دری هایی که در طول مندری یاد ررفته بود آمو

او سههمیناری برای شههرکت اسههتاندارد ایل بررمار کرد و نام آن را یماجرای موفقیت  نهاد که 

شههههامل سههههمینار و کارراه آمومشههههی بود. چیمی شههههبیه به سههههمینارهای آنتونی را بینند. ارین 

ساده است و  ساکسیی می روید جیم ران به ما یاد داد که موفخ شدن  سنده مجله  ک.کیی نوی

یجه پیروی کردن ام اصههول بنیادین اسههت، اصههولی که اکثر مردم در غدلت هسههتند. موفقیت نت

سهههههال دییر هم همین  200همار سهههههال پیش نتیجه بخش بود و تا 2دری های او به ما مانند 

 خواهد بود.

جیم ران در طول حیات خود سههمینار های بمرف در سههراسههر دنیا بررمار کرد و کتاب های 

ی او هدت کلید دسهههههتیابی به ثروت و شهههههادکامی، پنج قطعه پامل ماندراری نوشهههههت. کتاب ها

سههههههتون موفقیت، جادوی کار پاره وقت، چالش موفقیت و هنر مندری اسههههههتثنائی  12مندری، 

اشههاره کرد. او همانند اسههتاد امسههانی الهام بخش بود. ام شههارردان او آنتوانی را بینند، مارک 

ی و کریی وایدنر هارواکر داشهههههههته اسهههههههت. این هیوم و تأثیر عمیقی بر مندری برایان تردی

برایان تردیی درباره  .تاثیرریاری به حدی بوده اسههههت که به او لقب اسههههتاد اسههههتادان داده اند



ست و راحت ترین بیان را دارد و حرفه ای  سان برجسته ای ا جیم ران می روید: جیم ران ان

 دارد.ترین سخنران آمری ا است. حرف های او برای هر کسی پیامی 

جیم ران نائل به دریافت جایمه انجمن سخنرانان شد. سپی جایمه تاثیرریاری  1985در سال 

را دریافت کرد. کریی وایدنر اظهار می کند قبل ام این که جایمه را به جیم  2004در سههال 

ندر ام سهههخنرانان بودند سهههوال کرد چند ندر ام شهههما  2500ران بدهند مجری ام حضهههار که 

ند که جیم ران نقش مهمی در مندری شههما داشههته اسههتب تقریبا دو سههوم آن ها این ایعان می ک

 نظر را داشتند.

پایان مندری و مرف: جیم ران به عنوان مربی چیره دسههت در ممینه رشههد شههخصههی شههناخته 

میلیون ندر در سراسر دنیا و سمینار های او شرکت کردند  5می شود به طوری که  بیش ام 

ام طریخ کتاب ها و محصههو ت صههوتی و تصههویری جیم ران مطالعه کرده و آمومه های او 

 اند.

درریشهههت و هم اکنون در لوی  1388جیم ران به علت تصهههلب بافت های ریوی در آیر ماه 

آنجلی کالیدرنیا مدفون است. هماران ندر سورواری کردند. جیم ران چنان با بیان ساده با دل 

ثل من بدهمد او با فروش کار خود را آغام کرد و و جان آدمی سهههخن می ردت تا شهههخصهههی م

 موفخ شد. بعد ام موفقیت تجربیاتش را با دییران در میان ریاشت.

تقدیم به پدر و مادرم چون به من آموختند که مندری و کسههب و کار همانند فصههل ها در حال 

 تغییر هستند.

 

 *چرخه ها و فصل های زندگی :1دری *

افراد به دنیا می آیند و آمومه هایی را ام مدرسه و والدین خود یاد می ریرند و در طول عمر 

خود بسهههههههیار در رویا پردامی و بلند پروامی مندری می نند اما در آخرین لحظه مرف هی  

چیمی ام خود باقی نمی ریارند. فقط چند چیم به جای می ریارند: سهههههههنک قبر، کا های 

شد کسانی که ن ات  500ارمش  مصرفی و خدمات به شاید تنها مدرک آن ها با همار د ر. 

یادریری های خود را در  مام  با اراده خود ت ند  ته ا یت را در آغوش ررف و آمومه های موفق

اختیار دییران می ریارند. برای دسههههت یابی به ثروت به بهای ام دسههههت دادن خیلی چیم ها 

یمان اسههت. شههاید خانواده این افراد در کنارشههان می دهند. بعضههی ها هم ثروت ام آن ها رر

برای همیشههه باشههد اما ما در ی ی ام این دو حالت مندری می کنیمب یا فقیر یا دنبال ثروت، یا 

دهه به دست آمده و تتش  4ثروتمند هستیم و به دنبال شادمانی مییردیم. این کتاب در طول 

 ها را به تصویر ب شد. دارد چشم اندام ام رویداد ها، فرصت ها و چالش



ن ته: این کتاب رسهههههاله نیسهههههت که شهههههما را برای دسهههههتورالعمل برای موفقیت یا اجتناب ام 

 ش ست نوشته نشده.

 مطمئن باشید آن چیمی که یک ندر را ثروتمند کرده است دییری را به بدبختی می کشاند.

های مندری خوب  پروردرار مشهههخصههها هر کدام ام ما را منحصهههر به فرد آفریده و به چالش

جواب می دهیم. ما ام کودکی الهام بخش ها و پاسههههخ های فراوانی در یهن ما ریاشههههته شههههده 

 است و قصد این کتاب بیدار کردن آن ها است.

سوال های مندری خودمان می رویم. و با کشف چرخه های مندری  سخ های  حال به دنبال پا

 اتداق افتاده که برایتان بامرو می نیم.

 


