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 اول فصل

 

 ؟ دارد ییوکار چه معناکسب در قانون  نیا ست؟یچ برابر دهقانون 

 

به   ،برابر دهکه قانون  کند ی م یانب یسنده نو .کند یم  آغاز  برابر ده قانون  یحرا با توض اول فصل ،گرنت کاردون 

  بیش اگرچه ممکن است    .است  شده   یان ب  ،شدهینتضم  ی تجار   یت به موفق  یابیدست  ی منظور کمک به مردم برا 

  یهابخش   ین از بهتر  یکی  .است  فهمقابل ساده و    نسبتاً  یتعدر واق  برابر   دهقانون    اما  ،به نظر برسد   یااز حد حرفه 

آورده   ینجادر ا برابر  دهقانون  ین، عالوه بر ا .شودبه کار گرفته ی در جنبه مال ید نبا لزوماً است که  ینا ، قانون

 . کمک کند  هاآن یاجتماع  یحت  یا فیزیکی یهااست تا به مردم در بهبود بخش  شده

  ین در ا  .چیست واقعاً  برابر ده   ونقانکه   پردازد ی م ینا یحتوض به  ترعمیق طور  به  یسنده از مقدمه کوتاه، نو  پس

 اییوه به ش  یانجام کار یبرا ید چقدر تالش و تفکر با ینکهاز ا یقدق یبر آگاه ،قانون اینکه  نیمخوای مکتاب 

ه  ک  ی را به عنوان قانون برابر  ده قانون  یموانتی م ،شد  بیان  که تعریفی با  .شود، استوار است گذاریسرمایه موفق 

  .کنیمی م  یین تحقق اهداف را تع یبرا  یازموردنسطح تالش  در بخش اول،  .یمنببی متشکل از دو بخش است، 

  غیرممکن   کردمی تصور    قبالً کند، فراتر از آنچه    جرئتبتواند  او    فرد است تا  یک افکار    یم شامل تنظ  ، بخش دوم

تالش   ی به معن برابر  ده، قانون یمشرح بده ساده قانو.ن را به زبان  ین هم یمبخواه اگر  . ند ک پردازی یاؤر است،

 .بزرگ است رؤیای سخت و 

از   یاری در بس داده  تشکیل را آن محتوای  و آنچه  دهد ی ارائه نم یدی جد  چیزیچه  واقعاًکتاب   ترتیب،  این به 

که به خواندن    کند ی م  یهبه شدت به خوانندگان خود توص  یسندهحال، نو  ینبا ا  .شودمی  یافتمشابه    یهاکتاب

که خوانندگان   یزیدارد، چ فردمنحصربه  واقعاً ویژگی یککه کتاب  است ینا شیل دل .کتاب ادامه دهند  ینا

 .اند نخوانده  یگر د ی جا یچدر ه
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  ، یگرمشابه د  یهااست که کتاب  ینا  گوید،ی مکتاب    یواقع   یتاهم  یح در خالل توض    یسندهکه نو  یزیچ  اولین

 .دهد ی مثال را شرح م  ینچند  یسنده موضوع، نو  ینا یحتوض یبرا .اند کرده  یجادما ا یرا برا  هایییت محدود

ندارند و   یاندازافراد شغل ثابت دارند، پس  از  ی که برخ  یمثال، در حال  ی برا .انداز استدرباره پس    مثال   اولین

دالر درآمد    ۵۰۰۰۰از مردم    یممکن است برخ  یگر،از طرف د  .انداز کنند دالر پس  ۱۰۰۰دوست دارند حداقل  

خوب   یهاممکن است شرکت  یگرد افراد  . کنند  کسب دالر  یلیون م یک  خواهند ب حال  ینع در داشته باشند و 

 خواهندی م هاآن  .یستند ن  یکار راض ین اما از ا ،ند رفروش دا دالر  یلیون م یک داشته باشند که ساالنه  ی و موفق

  اتفاق  ، ممکن است هاین ااست که همه  ینا مسئله  . دهند  یش افزا یلیون صد م یاده  به را  دالر  یلیون م یک که 

عبور   امناز منطقه  اگر البته ، بود خواهد  یرپذ امکان ندگان خوان یبرا  کار ین ا که دهد ی م   قول لف ؤم  .بیفتند 

  کند، یتهدا درست مسیررا به  شخوانندگان ،یسندهنو ینکه حال، قبل از ا ینبا ا .کنند و وارد معرکه شوند 

 .است یدهاو هنوز به آنجا نرس  خود است که چرا  ین ا سؤال . پاسخ داده شود ید با وجود دارد که یسؤال

 اند کرده تالش    یبه سخت ،اند شده خود  ی در زندگ مناسبی ی مال یگاهکردن جا یداکه موفق به پ  یافراد  بیشتر

  در  تمَِس ترینباالبه  رسیدن  ،مدت ی طوالن مطالعه در مورد  ینکها اب .موفق شوند  یتدر نها اند توانسته و 

کار را   ینا موفق   داست که افرا ینا مهمنکته   ،کنیممی صحبت  ،ورشکسته شرکت یکنو ساختن  از و  شرکت

به   یدن از رس  فراتر یزی چ که  گوید ی م یسندهحال، نو ینبا ا . خود انجام دادند  کار کردن سخت به لطف 

که    یتنها کار .ید به دست آ شودی باالتر از آنچه تصور م  ی در سطح تواند ی م یتموفق  . وجود دارد هم  یتموفق 

 .کند   قفخود را متو یلاست که محدود کردن تخ ینانجام دهد ا ید فرد با


