] ]
به نام آنکه جان را فکرت آموخت

رسشناسه :خلیلیفر ،ارسطو، - ۱۳۶۰
عنوان کتاب :حکایت دولت و فرزانگی
مشخصات نرش :تهران :بابان،.۱۳۹۴
مشخصات ظاهری:۱۱8ص.
شابک978-600-93871-2-0 :
وضعیت فهرست نویسی :فیپای مخترص
يادداشت :فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی http://opac.nlai.ir :قابل دسرتسی است
شامره کتابشناسی ملی ۳۸۲۲۹۳۹ :

| مرکز تحقیقات و توسعه انتشارات بابان |

دفرت مرکزی و فروشگاه:
تهران ،نارمک چهارراه تلفنخانه ،خیابان
نوروزی کوچه الله ،شامره  ،2واحد2
www.baban.ir
info@baban.ir
Sms: 5000206045
) +9821-77954063 ( 10line

نارش :انتشارات بابان
عنوان كتاب :حکایت دولت و فرزانگی
نویسنده :مارک فیرش
مرتجم :ارسطو خلیلی فر
مدیر تولید و گرافیک :علی خلیلیفر
واژهنگار و ویراستار  :فاطمه سعادتی
طراح جلد :سید بهادرخیربگیری
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :عرفان
با همكاری :گروه رسمایه گذاری بابان
نوبت چاپ :اول
سال و محل نرش :تهران1394 ،
قیمت 20000 :تومان
تیراژ 1000 :نسخه

یادداشت نارش
ســالها پیــش مرحــوم پــدر بزرگــان زنـده یــاد دکــر حســین خلیلیفــر بنیانگــذار جغرافیــای نویــن
در ای ـران و مولــف کتــب درســی جغرافیــای کشــور بــا تاســیس و انتشــار مجل ـهی دانســتنیها در
ســال  ۱۳۳۰ایــن راه را آغــاز کــرد و مــا نیــز بــا تجربـهی بیــش از شــصت ســال فعالیــت خانوادگــی
در حــوزهی فرهنــگ و آمــوزش بــا اخــذ مجــوز نــر کتــاب از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی٬
انتشــارات بابــان را بنیــان نهادیــم .برخــود میبالیــم کــه ادامــه دهنــدهی ایــن راه بــا ارزش فرهنگــی
هســتیم .مــا نــام ایــن انتشــارات را بــه یــاد مرحــوم پــدر و پدربزرگــان بابــان نهادیــم ،بابــان بــه
معنــی خانـهی پــدری اســت و اینجــا خانـهی پــدری مــا خواهــد بــود.
بــا کــال میــل خرســندیم کــه مراتــب سپاســگزاری و قدردانــی خــود را از همـهی عزیزانــی کــه در
ایــن مســیر هم ـراه و همــدل مــا بودنــد بــه واســطهی حامیتهــای بیدریغشــان تقدیــم مناییــم.
انتشــارات بابــان از کلیـهی عزیزانــی کــه بــه هــر نوعــی در تولیــد و توزیــع ایــن مجموعــه ســهمی
داشــتهاند صمیامنــه تشــکر و قدردانــی میمنایــد و در انتظــار دریافــت نظــرات از اســاتید
گرانقــدر ٬دانشــجویان عزیــز ٬و دیگــر خواننــدگان ایــن مجموعــه اســت.
اميــد اســت كــه ايــن خدمــت ناچيــز مــورد قبــول خداونــد متعــال ق ـرار گرفتــه و قابــل اســتفاده
شــا عزي ـزان باشــد.
ارسطو خلیلیفر
(بنیانگذار و مدیرمسئول انتشارات بابان)
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مقدمهی مرتجم
حکایــت دولــت و فرزانگــی ،کتابــی کــه هرگــز تــا آخــر عمــرم فراموشــش نخواهــم کــرد.
کتابــی کــه مـرا بیدارتــر کــرد و بــه دنیایــی از آگاهــی هــا بــرد .کتابــی کــه بــه مــن گفــت
تــو بگونــه ای بهــر هــم مــی توانــی زندگــی کنــی .ندایــی کــه از جانــب خــدای مســبب
االســباب بــود ،آری ندایــی کــه از جانــب خــدای رزاق بــود .درســت در رشایــط ســخت
و دشــوار آن دوران ،روزی دوســتی قدیمــی کــه از خــارج آمــده بــود ،بــه دیدنــم آمــد و
کتابــی بــه مــن هدیــه کــرد کــه بــه زبــان انگلیســی بــود ،a tale of wisdom and wealth
حکایــت دولــت وفرزانگــی .آری یــک کتــاب رسنوشــت زندگــی مـرا عــوض کــرد و مـرا بــه
اوج علــم و آگاهــی و ثــروت و شــهرت رســاند .کتابــی کــه روزی گفــت هــدف هایتــان را
بنویســید و مــن هــدف تاســیس انتشــارات را نوشــتم ،امــروز هــان هــدف محقــق شــده،
یعنــی انتشــارات بابــان ،نــارش نســخه فارســی هــان کتابــی هســت ،کــه بــه مــن یــاد داد
هــدف هایــم را بایــد بنویســم .مــا افتخــار مــی کنیــم کــه نــارش ایــن کتــاب ارزشــمند بــه
زبــان فارســی هســتیم .و ایــن از لطــف خــدا بــوده اســت .اگرچــه ایــن کتــاب ســال هــا
در زمــره پرفــروش تریــن کتــاب هــای منتــر شــده در ایــاالت متحــده امریــکا و دنیــا
بــوده اســت و چــه بســا خیلــی از انســان هــا ایــن کتــاب را خواندنــد و اتفاقــی برایشــان
نیفتــاد ،امــا قطعــا ایــن کتــاب تلنگــری بــوده اســت بـرای بســیاری از انســان هــای موفــق
دنیــا کــه تشــنه یــک تغییــر بــزرگ و بــه دســت آوردن انگیــزه ای ب ـرای بهــر زندگــی
کــردن و رســیدن بــه اوج زیبایــی هــای یــک زندگــی بودنــد .آری هیــچ چیــز در ایــن دنیــا
اتفاقــی نیســت .هرکتابــی ،ســخنی ،رویــدادی ،مــی توانــد از ســوی خداونــد و سیســتم
هســتی بـرای شــا پیامــی داشــته باشــد .انســان هــای هوشــیار و آگاهــی کــه پیــام هــا را
مــی گیرنــد و بــا دقــت بررســی مــی کننــد و اقــدام مــی کننــد ،از زندگــی خــود شــاهکار
مــی ســازند.اینک ایــن کتــاب بـرای شــا پیامــی دارد .ایــن شــا هســتید کــه باتشــنگی و
احســاس نیــاز بـرای تغییــر ،ایــن پیــام را دریافــت مــی کنیــد .اگــر خــود را الیق یــک تحول
بــزرگ و رســیدن بــه یــک زندگــی مــادی ،معنــوی و علمــی مــی دانیــد ،بــا دقــت مفاهیــم
آن را بخوانیــد و درک کنیــد و بــاور کنیــد تــا بــا قانــون منــدی هــای جهــان هســتی بـرای
کســب ثــروت هــا و دســتاوردها هــم آوا شــوید.

تــا هــر اندیشــه ثــروت جویانــه شــا کــه بــا یــک بــاور عالــی حامیــت مــی شــود ،فرمانــی
بــه سیســتم هســتی شــود و خــدای مســبب االســباب کــه سیســتم هســتی را بــه خدمــت
اندیشــه هــای انســان درآورده اســت بــر شــا عنایــت کنــد تــا مظاهــر ثــروت هــای
مــادی و معنــوی جــذب شــا شــوند و شــا بــه ســعادت دنیــا و آخــرت برســید و رســتگار
شــوید.
ولــی بــه راســتی چگونــه ممکــن اســت از باالتریــن کیفیــت زندگــی بهرهمنــد شــد؟ چطــور
میتــوان لحظــه بــه لحظــه بــه انتخــاب درســت دســت زد و عــامل خــود را بــه واالتریــن
و زیباتریــن شــکل ممکــن آفریــد؟ چ ـرا برخــی اف ـراد موفــق میشــوند ثرومتنــد شــوند،
در حالیکــه عــدهای دیگــر فقــط در خــواب و رویــای آن بــر میبرنــد؟ آیــا آنهــا بیشــر
کار میکننــد؟ آیــا آنهــا باهوشترنــد و یــا از تحصیــات باالتــر و بهــری برخوردارنــد؟ بــه
ایــن ســواالت در کتــاب حکایــت دولــت و فرزانگــی پاســخ داده میشــود ،کتابــی حــاوی
حکایتــی قدرمتنــد ،مملــو از اندرزهــای ویــژهی مالــی کــه در را بــه ســوی ســعادت مالــی
و فــردی میگشــاید .شــاه کلیــد و راز نهــان موفقیــت در رشــتهای از اصــول نهفتــه اســت
کــه نویســنده در رسارس کتــاب ایــن اصــول و قواعــد را بــه زیباتریــن شــکل ممکــن بیــان
منودهاســت .در محیــط اطرافــان هم ـهی مــا اف ـرادی را میشناســیم کــه از حــد اعــای
انــرژی ،طــراوت ،رسزندگــی و ســامت برخوردارنــد .میتوانیــد ایــن خصوصیــات را در
نشســت و برخاســت و یــا در چشامنشــان ببینیــد .بــا حضــور در هــر مجلســی تاثیــری
خــاص بــر حــال و هــوای مجلــس پدیــد میآورنــد .بــر خــاف اعتقــاد متعــارف ،رســیدن بــه
اوج کــال در زمینههــای احساســی ،مالــی ،روابــط و تندرســتی ب ـرای همــه دس ـتیافتنی
اســت .مــروط بــه اینکــه ابـزار و تدابیــری کــه زندگــی فوقالعــاده را بــه وجــود مـیآورد
بــه روشــنی درک کننــد و آنهــا را بــکار بربنــد .یکــی از ایــن ابزارهــا ،فکــر یــا قــدرت ذهــن
اســت ،در دنیــای انســان همــه چیــز از یــک فکــر آغــاز میشــود و فکــر مبــدا تحــول و
خلــق هــر پدیــدهای توســط اوســت .انســان هــان اســت کــه میاندیشــد و اگــر انســانها
بــه دنبــال موفقیــت ،خوشــبختی و نشــاط در زندگــی خــود هســتند ،بایــد بدانند کــه آدمی
تنهــا در ســایهی تولیــد افــکار درســت ،مثبــت ،خــاق و هدفمنــد و روحیــه آفریــن اســت
کــه میتوانــد بــه دســتاوردهای عالــی برســد و ســعادت و خوشــبختی را در آغــوش بگیــرد.

حکایــت دولــت و فرزانگــی توســط مــارک فیــر میلیونــر بــه نــگارش درآمــده و براســاس
ماج ـرای واقعــی مالقاتــش بــا پیرمــردی اســت کــه رازهــای موفقیتــش را بــه او منتقــل
منــود .ایــن کتــاب ارزشــمند ،داســتانی جالــب و بیادماندنــی را بــه مــا ارزانــی م ـیدارد
کــه پــرده ،از راز یکــی از بــا اهمیتتریــن و بــا ارزشتریــن حقایــق زندگــی برم ـیدارد،
ایــن حقیقــت کــه بدســت آوردن موقعیــت مالــی و یــک زندگــی پــر حاصــل ،هدفهایــی
هســتند کــه مــا میتوانیــم در صــورت درک و اجـرای اصــول و قوانیــن موفقیــت بــه آنهــا
دســت یابیــم.
حکایــت دولــت و فرزانگــی کــه در زمینـهی تغییــر نگــرش و رفتــار اســت ،بــه یقیــن بـرای
متــام اقشــار جامعــه اعــم از پــدران و مــادران ،اســاتید ،مدی ـران ،بازرگانــان ،دانشــجویان
و غیــره راهنــا و رهگشاســت .بــه شــا توصیــه میکنــم ایــن کتــاب را بــا جــان و دل
بخوانیــد زیـرا کــه بــا یادگیــری ایــن اصــول و بــکار بســن آن ،کیفیــت زندگــی شــا بـرای
همیشــه تغییــر خواهــد کــرد.
بــا کــال میــل خرســندم کــه مراتــب سپاســگزاری و قدردانــی خــود را از همــه عزیزانــی
کــه در تهیــه ایــن کتــاب نقــش داشــتهاند بــه واســطه حامیتهــای بیدریغشــان تقدیــم
منایم.
از جنــاب آقــای علــی خلیلــی فــر مدیرعامــل محرتم انتشــارات بابــان به پاس سختکوشــی
و تــاش فراوانشــان ،کــال تشــکر و قدردانــی را میمنایم.
همچنیــن رسکار خانــم فاطمــه ســعادتی کــه انجــام امــور اجرایــی کتــاب را برعهــده
داشــتند ،کــال تشــکر و قدردانــی را میمنایــم.
در پایــان دوســت دارم در یــک بیــان صمیامنــه ،بــه خواننــدگان محــرم ،ابـراز کنــم کــه در
ترجمــه ایــن کتــاب چیــزی بــه جــز عشــق و خدمــت را لحــاظ نکــردهام .متــام فکــرم آن
بــوده کــه هرآنچــه در تــوان دارم را در ایــن مســیر بــه کار گیــرم.
بــا وجــود دقــت فراوانــی کــه در تهیــه ایــن اثــر بـهکار رفتــه اســت ،وجــود اشــتباه در آن
اجتنابناپذیــر اســت .لــذا از متامــی دوســتان ،اســاتید و دانشــجویان عزیــز خواهشــمندم
هرگونــه نظــر و پیشــنهاد در زمینــه اصــاح یــا بهبــود ایــن کتــاب را از طریــق ســایت،
 khalilifar.irبــا مــن در میــان بگذارنــد.

در انتهــا دوســت دارم کــه شــا خواننــده عزیــز رصفــا بــه خوانــدن ایــن کتــاب اکتفــا
نکنیــد ،بلکــه بــا دفــر انتشــارات بابــان متــاس بگیریــد و دیگــر محصــوالت موفقیــت را
دریافــت کنیــد تــا از خــود یــک انســان توامننــد و زیبــا بســازید و بــا اندیشــه هــا و نگــرش
هــای مثبــت و عالــی ،خــوب فکــر کنیــد ،خــوب تــاش کنیــد و خــوب زندگــی کنیــد.
امیــد اســت کــه ایــن خدمــت ناچیــز مــورد قبــول خداونــد متعــال ق ـرار گرفتــه و قابــل
اســتفاده شــا عزی ـزان باشــد.
ارسطو خلیلی فر

مقدمهی نارش
هــر عــری داســتانهای ویــژهی زمــان خــود را دارد ،بخصــوص داســتانهایی کــه
فرهنــگ وبســر ، 1ایــن چنیــن معنایشــان میکنــد« :داســتانهایی کــه واقعیتــی ارزشــمند
را یــادآوری میکنن ـد» ایــن کتــاب کوچــک ،داســتانی نیرومنــد ،پرمعنــا و جدیــد را بــه
مــا هدیــه میکنــد کــه یکــی از باارزشتریــن حقایــق زندگــی را آشــکار میکنــد ،ایــن
حقیقــت کــه رفــاه مالــی و زندگــی رسشــار از خوشــبختی ،اهدافــی هســتند که اگــر اصول
موفقیــت را درک کنیــم و بــکار ببندیــم ،هم ـهی مــا میتوانیــم بــه آنهــا دســت یابیــم.
شاید داستان بهرتین روش برای نشان دادن این حقایق باشد:
زیــرا در ســادگی کودکانــهی یــک داســتان ،میتوانیــم بطــور مســتقیم بــا ســادگی
کودکانـهی ضمیــر ناخــودآگاه خــود ارتبــاط برقـرار کنیــم و تغییـرات مثبــت فراوانــی را در
زندگــی ایجــاد کنیــم.
مــا افتخــار میکنیــم کــه نــارش ایــن کتــاب در ایــاالت متحــده هســتیم .ایــن کتــاب قبــا
در ده کشــور جهــان ،از جملــه بیشــر کشــورهای اروپــای غربــی ،ژاپــن ،چیــن ،مکزیــک و
برزیــل بــه چــاپ رسیدهاســت.
نویســندهی کتــاب ،یــک ثرومتنــد بــه معنــای واقعــی کلمــه اســت« .یعنی حــرف و عملش
یکــی اسـت» و منیتــوان بــه ســادگی از حکایتــش گذشــت.
ایــن کتــاب را نــه یــک بــار ،بلکــه بارهــا و بارهــا بایــد خوانــد و بــه رازهــای آن عمــل منود.
کتابــی درخشــان ،کــه میتوانــد شــا را از هــر جهــت ثرومتنــد کنــد و بعضــی از ایــن
جهــات بســیار مفیدتــر و باارزشتــر از ثــروت مــادی اســت.
مارک آلن
نارش
1-Webster
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روزی روزگاری مــرد جــوان باهوشــی زندگــی میکــرد کــه دلــش میخواســت ثرومتنــد
شــود .در حالــی کــه ناامیدیهــا و مشــکالت متــام وجــودش را ف ـرا گرفتــه بــود ،امــا بــا
اینحــال همچنــان بــه ســتارهی بخــت خــود ایــان داشــت.
در حالــی کــه منتظــر بــود تــا بخــت و اقبــال بــه رویــش لبخنــد بزنــد ،در یــک رشکــت
تبلیغاتــی کوچــک بــه عنــوان دســتیار مدیــر حســابداری کار میکــرد .حقوقــش کافــی
نبــود و مدتــی بــود کــه از کارش احســاس نارضایتــی میکــرد .دیگــر حــال و حوصل ـهی
کارکــردن را نداشــت.
او بــه فکــر انجــام کار دیگــری بــود ،شــاید کتــاب داســتانی بنویســد کــه او را بــه پــول و
شــهرت برســاند و مشــکالت مالـیاش را بــه یکبــاره و بـرای همیشــه خامتــه دهــد .امــا آیــا
ایــن آرزویــش کمــی بلنــد پروازانــه و نامعقــول نبــود؟ آیا بــه راســتی از اســتعداد و مهارت
کافــی ب ـرای نوشــن کتابــی پــر فــروش برخــوردار بــود یــا صفحــات آن از ناامیدیهــا و
بدبختیهــای درونــش پــر میشــدند؟
بیــش از یــک ســال بــود کــه کارش بــه کابــوس روزانـهاش تبدیــل شــدهبود .رئیســش بیشــر
اوقــات صبــح را بــه خوانــدن روزنامــه میگذرانــد و قبــل از آنکــه بـرای نهــار ســه ســاعته
غیبــش بزنــد ،یادداش ـتهایی مینوشــت .او مــدام تغییــر عقیــده م ـیداد و دســتورهای
ضــد و نقیضــی را صــادر میکــرد .امــا فقــط رئیســش نبــود ،دور و بــرش همکارانــی
بودنــد ،کــه از کارشــان خســته و دلــزده بودنــد ،انــگار هــوش و حواسشــان را از دســت
داده بودنــد و همگــی قیــد همــه چیــز را زده بودنــد.
جــرأت نداشــت بــه هیــچ یــک از آنهــا دربــارهی رویایــش بگویــد کــه قصــد دارد دســت
از همــه چیــز کشــیده و نویســنده شــود .میدانســت کــه آنهــا حرفــش را شــوخی
میپندارنــد .زمانــی کــه رس کار بــود خــودش را از همـهی جهــان جــدا میدیــد ،انــگار در
کشــوری بیگانــه بــود کــه منیتوانــد بــه زبــان آنهــا صحبــت کنــد .هــر دوشــنبه صبــح از
خــود میپرســید کــه چطــور میتــوان یــک هفت ـهی دیگــر در اداره دوام آورد .او بطــور
کامــل بــا انبــوه پروندههــای روی میــزش و بــا نیازهــای مراجعانــی کــه طالــب فــروش

