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 ی مترجممقدمه
گونی وجود  گونا . داردهمواره پیرامون افراد مشهور و موفق، تصورات 

ای ديگر  شان قديس ساخته و عده از افراد مشهور موردعالقه ،ای عده
اند. ناپلئون هیل نیز در قامت  سعی در تخريب وجهه این افراد داشته

گرامی، از این قاعده نويسنده ی شما مخاطب  کتاب پیش رو ی 
ی ديگری اصول و مستثنی نیست. موفقیت هم مثل هر مقوله

ی  عالیه ئل آمدن به مدارجی خاص خودش را دارد و برای نا قاعده
ی موفقیت را بشناسیم و اصول آن را بايست فلسفه موفقیت ابتدا می

کتاب حاضر، فلسفه در بندبند زندگی کار بنديم. در  ی مان به 
که در ه استتفصیل شرح داده شد موفقیت و اصول آن به . امیدوارم 

کرده شناساندن فلسفه ی موفقیت و تبیین اصول آن موفق عمل 
 باشم.

کسب موفقیت را می ثروت ی تمايالت و  توان در زمره اندوزی و 
که مرزها مفهوم  خواسته کرد. در دنیای امروز  های مهم انسان تلقی 

کند، بدیهی  ی جهانی زندگی میسابق را ندارند و بشر در دهکده
که زندگی ملّون و پرزرق ثروت و شهرت همواره  صاحبانوبرق  است 

کانون توجه ديگ که رؤيای  گیرد و چه ران قرار میدر  بسا افرادی 
پرورانند و توقع دارند ثروتی بادآورده به چنگ  اندوزی را در سر می ثروت

کنند. آورند و ره صدساله را يک  شبه طی 
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کتاب شما اصول علمی و دقیق خلق ثروت و همچنین  ،در این 
گرفت و پسنائل آمدن به مدارج عالیه از  ی موفقیت را فرا خواهید 

که  گزیر به پذیرش این امر خواهید شد  کتاب نا آرزو، ثروت مطالعه این 
 .آورد نمی

که از خانواده در پايان بر خود الزم می بابت همسر عزیزم و ام  دانم 
کنم. همچنین از سرکار خانم پرستو دريغشان  های بی محبت تشکر 

کتاب را بر عهده داشتند،  که امر ویراستاری این  مهدوی حسینی 
 دارم. ام را اعالم می مراتب سپاسگزاری

جا دارد از مدیريت فرهیخته و محترم انتشارات آماره، جناب 
کتاب  آقای فرهاد نوع که رهنمودهای ايشان باعث ارتقای  پرست، 

آرایی  شده است سپاسگزاری نمايم. همچنین از واحد صفحه
کوششی کتاب از هیچ  که در هرچه بهتر شدن این   انتشارات آماره 

 دريغ نورزيدند نهايت تشکر و امتنان را دارم.
 

 تقدیم به جویندگان راه موفقیت
 متین محمدی

 
 



 پیشگفتار
کتابچه9109در حالی در سال  9ناپلئون هیل ی تحریر  اش را به رشته ، هفده 

که همگی توضیح که او این  دهنده درآورد،  ی اصولی از موفقیت بودند 
کارنگی 9149اش در سال  اصول را از مصاحبه فراگرفته بود. در آن  2با اندرو 

که وظیفه زمان،  کارنگی را ناپلئون خبرنگار جوانی بود  بر  ی مصاحبه با آقای 
که به او در  گرفت  کارنگی به حدی تحت تأثیر او قرار  عهده داشت، و آقای 

کرد. ناپلئون  کمک بسیاری  سال بعدی  24نوشتن فلسفه موفقیت فردی، 
که در این مدت از  زندگی کرد و آنچه را  اش را صرف مالقات با افراد موفق 

کتابی تحت عنوان  ، به چاپ فقیتقانون مواین افراد فراگرفته بود، در قالب 
کتاب را تحت  شده ی خالصه ، نسخه9167رساند. در سال  ای از این 

کتابچه بیندیشید و ثروتمند شویدعنوان  کرد.  که در سال  منتشر   9109هایی 
کارنگی،  گرفتند، چراکه  دینامیت ذهنیمنتشر شدند، از سوی اندرو  لقب 

گزيده هرکدام دربرگیرنده کتابچه شامل  ای  ی اصول موفقیت بودند. هر 
کارنگی و تحلیل دقیق این اصول از  مفصل از مصاحبه ی ناپلئون با آقای 

کتابچه جانب ناپلئون بود. در طی ماه ی  متحده ها، اياالتهای انتشار این 
گرفتار آمريکا وارد جنگ جهانی دوم شده بود و طبیع کشور  که يک  ی بود 

اکنون بنیاد ناپلئون هیل در حال  هايش را ناديده بگیرد. هم جنگ نوشته
که  آوری و بازيابی این نوشته تالش برای جمع هاست و به دنبال این است 

کتاب آن های خودياری و موفقیت به  ها را برای نسل جديدی از طرفداران 
 چاپ برساند.

                                                           
1. Napoleon Hill 
2. Andrew Carnegie 
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کتاب، بنیاد  کتابچه تا 6در این  کرده  از  گردآوری  های دکتر هیل را 
کتابچه که این  ها چگونگی تحقق اهداف با تکیه بر اعمال و داشتن  است، 

کتاب به دهند. فصل ای منظم را توضیح می برنامه ی  خوبی درباره های این 
که  دهند. همان اهمیت تفکر در مسیر موفقیت، توضیحاتی ارائه می طور 

کارتان برنامه داشته باشید و بر اساس  می 6ناپلئون هیل در فصل  گويد: برای 
کنید.  آن برنامه عمل 

کتاب هم کردن آن  چنین درباره این  ی اتخاذ تصمیم و چگونگی مرتبط 
 دهد. هایی ارائه می برای تحقق هدف، توصیه

کاربردی، ناپلئون بخش اعظمی از مطالب  9در فصل  موسوم به ايمان 
کارنگی اختصاص  صاحبههای م این فصل را به سرفصل اش با اندرو 

کارنگی به ناپلئون جوان می می که برای انجام موفقیت دهد. آقای  آمیز  گويد 
کردن فلسفه ساله 24مأموريت  که آماده  ی موفقیت است، به ايمان  اش 

کورکورانه و ايمان منفعل  کاربردی نیاز دارد. وی هم چنین تفاوت میان ايمان 
کارنگی، ظرفیت صیل شرح میتف و ايمان فعال را به های ذهن را  دهد. آقای 

که  شناساند و به ناپلئون توضیح می در قالب الگویی نمادین، به ما می دهد 
که ذهن را از ترس و محدوديت ک نکنیم و ايمان  تا زمانی  های خودساخته پا

ای ببريم.  ها بهره توانیم از این ظرفیت فعال را جايگزین آن نسازيم، نمی
ممارست و پشتکار برای پرورش چنین ايمانی، موردنیاز هستند و عمل، 

کرد به خرد نامتناهی اجازه می که این ايمان پرورش پیدا  که  زمانی  دهد 
های فرد را بر عهده بگیرد و او را در اجرای این  ها و نقشه اختیار برنامه

کند. برنامه  ها ياری 
کارنگی، بندی صحبت بعد از جمع دکتر هیل  های میان هیل و 

که نشان می اش روايت می هایی از زندگی شخصی داستان دهند او  کند 
کرده است. اولین  چگونه از ايمان فعال برای رسیدن به موفقیت استفاده 

که در دوران رکود اقتصادی، بانک ها در  داستان، مربوط به زمانی است 
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کامل به سر می تش را از ی ثرو بردند و به همین دلیل او همه ورشکستگی 
که عملکرد خرد نامتناهی و طبیعت  دست داده بود، اما او به این فهم رسید 

کاربردی مراتب از پول و ثروت بااهمیت به کشف در او ايمان  ای را  ترند و این 
که  که نیاز داشت، به وجود آورد. داستان دوم مربوط به پسرش بلر است 

گوش خارجی ناشنوا متولد شد و هیچ نشانه نداشت اما به لطف  ای از 
کمک  کاربردی ناپلئون، پسرش توانست توانایی شنیدن را بدون  ايمان 

کمک شنوایی مانند سمعک و  ... به دست آورد. هرگونه ابزار فیزيکی  
کید می کسب موفقیت تأ کند و  در ادامه، دکتر هیل بر اهمیت نفس در 

کنترل آن را نیز بیان می ک کند. همان چگونگی  که آقای  ارنگی هم طور 
وسیله  گفتند: ترس و شک بايد جای خودشان را به ايمان بدهند تا بدین

کرد. دکتر هیل سپس از افرادی مثال  بتوان به اهداف مطلوب دست پیدا 
که نفس آن می ی موارد  شد، و در همه کنترل می ها توسط همسرانشان زند 

کنترل برای موفقیتشان ضروری بود. دکتر هیل با بیان ای نفس »که: ناین 
کاربردی را جمع« قدرتمندترین قانون طبیعت است بندی  اهمیت ايمان 

کمک این دو می می ی عمل  تواند به تمايالت خود جامه کند، زیرا فرد به 
 بپوشاند.

گزيده«اشتیاق» 2فصل  کارنگی  ای از مصاحبه ، نیز با  ی ناپلئون با آقای 
کارنگی می آغاز می 9149در سال  يند: وجود اشتیاق برای گو شود. آقای 

زدودن ذهن از افکار منفی و جايگزينی آن با ايمان امری ضروری است. 
که برای پرورش ايمان الزم بوده و امید و ايمان و  اشتیاق تجلی امید است 

آيند. در ادامه  اشتیاق همگی از ملزومات رسیدن به موفقیت به شمار می
کارنگی عوامل برهم رش و حفظ اشتیاق مانند عدم زننده و مخل پروآقای 

تفصیل مورد بررسی  تندرستی و مصرف مشروبات الکلی يا مواد مخدر را به
کشیدن  ناپلئون  چنین توضیح می دهد. او هم قرار می که چگونه قد  دهد 

که نامادری  همچونحاوی بذرهای مفید   جوان در دل فقر، اشتیاق بود 
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کرد و او را به خ کارنگی ناپلئون در ذهن او القا  کرد. آقای  برنگار شدن ترغیب 
کمبود آن نیز بحث می درباره کنند و  ی مسری و قابل انتقال بودن اشتیاق يا 

که چگونه اشتیاق می توضیح می کسب دهند  وکار، يک  تواند در سطح يک 
کند. اشتیاق معادلی برای نگرش  گسترش يابد و نفوذ  مؤسسه يا خانواده 

که بايد به کنترل شود وااّل به  اسطهو ذهنی مثبت است  ی تأديب نفس 
کشیده می ی اتاق فکرها بايد در درون خود از اعضایی  شود. همه گمراهی 

ها فردی حضور دارد  مند برخوردار باشند و اگر هم در جمع آن مشتاق و عالقه
کنترل  ای نمی که از عنصر اشتیاق بهره برد، بايد بتواند به حفظ تعادل و 

کند.اشتیاق در ديگر اع کمک   ضا 
کاربردی  در تحلیل نهایی می که اشتیاق دقیقًا شبیه ايمان  گفت  توان 

برای فراتر رفتن از سطح تفکر و اقدام به عمل در راستای حصول هدف 
 نهایی، امری ضروری است.

کارنگی آموخته بود، دکتر هیل، با پیروی ازآنچه از مصاحبه اش با آقای 
 دهد: توضیحات زیر را ارائه می

که میا کاربردی و ُبعد عملی انديشه است  تواند نگرش  شتیاق، ايمان 
کند. او توضیح می که چگونه يک ذهن  منفی را به نگرش مثبت تبدیل  دهد 

آورد. او بسیاری از  متعادل و هماهنگ موجبات پرورش اشتیاق را فراهم می
کند و در صدر این  وار بیان می دستاوردهای مثبت  اشتیاق را فهرست

رست، قدرت اصلی اشتیاق يعنی تبدیل افکار منفی به مثبت را، جای فه
 دهد. می

کید می کالمی نافذ تأ گفتار  دکتر هیل بر اهمیت داشتن  کند، چراکه 
ای طوالنی با  راهی اساسی برای بروز اشتیاق است. او سپس مصاحبه

خوبی  دهد و در این مصاحبه، به مخترع بزرگ توماس اديسون ترتیب می
ق اديسون را برای اختراع ماشین سخنگو و المپ الکتريکی به تصویر اشتیا

که فرد بايد برای  می کشد. دکتر هیل همچنین فهرست مفیدی از اقداماتی 
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کتاب را  پرورش اشتیاق انجام دهد، تدوین می کند. او سپس این فصل از 
که ب بینانه به آينده آمريکا و جهان به پايان می با نگاهی خوش ر رساند، 

 اساس باور او پیروزی از آن اشتیاق خواهد بود.
که دکتر هیل آن را  کتاب اختصاص به اصلی دارد  سومین فصل از این 

کرده ی فردی نام يافته تالش سازمان ای  اند. این فصل نیز با مصاحبه گذاری 
کارنگی آغاز می کارنگی  با آقای  ویژگی ضروری رهبری را  69شود. آقای 

کید می شمارند و بر برمی کنند.  وجوب اقدام سريع در مقايسه با مسامحه تأ
کار مداوم  يافته فردی نیازمند مؤلفه تالش سازمان هایی مانند هدف، برنامه، 

تر از تحصیالت و  و پشتکار است. داشتن میلی وافر برای موفقیت، مهم
کارنگی  آموزش است. برای موفقیت نبايد حتمًا يک نابغه باشید. آقای 

ی مردم  کند: شما و همه بندی می طور جمع اش با ناپلئون را این مصاحبه
که به ی موفقیت  تان از فلسفه ی درک معنوی واسطه دنیا این شانس را داريد 

تواند،  تنهایی می فردی، ثروت مادی بسیاری به دست آوريد. ثروت مادی به
کار بايد با روشنگری و ر شد مخرب شخصیت باشد و برای جلوگیری از این 

کارنگی درباره معنوی همراه شود. دکتر هیل مصاحبه ی اش را با آقای 
گفته يافته فردی ادامه می تحلیل تالش سازمان ی ايشان، تنها دو  دهد. به 

که شکست را تجربه می درصد مردم موفق می کنند،  شوند و باقی افراد 
اسامی  احتمااًل از مخالفان و معاندین با این اصل هستند. او فهرستی از

کار بستند و به  افراد موفقی ارائه می که این اصل را در زندگی خود به  دهد 
کردند. او در ادامه داستان دو شخص را روايت  مدارج موفقیت دست پیدا 

که از این اصل در زندگی می کردند. يکی از آن کند  ها دارای  شان استفاده 
کاماًل بی ها از قدرتی  ما هردوی آنسواد بود، ا تحصیالت عالیه بود و ديگری 

که در اختیار داشتند، نهايت بهره را بردند. دکتر هیل سپس بر اهمیت 
کید می کند و اعتقاد دارد بايد از  استفاده از نقاط قوت و قدرت در انسان تأ
گرفت.  کمک  شده در این  اصل ارائه سهاین قدرت در جهت تحقق اهداف 
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کردن برنامه آموزند. تفکر،  را به شما می هايتان کتاب، چگونگی عملی 
کافی نیستند، برای رسیدن به اهدافتان بايد وارد  امیدواری و رؤياپردازی 

که ناپلئون هیل می عمل شويد چراکه همان  .آورد آرزو، ثروت نمی  گويد: طور 
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