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به  دنیرس یما انسان هادر زندگ یف همه هد

هدف آسان  نیبه ا یابیاست. دست  تیموفق

 نانیکارآفر نیمشهورتر میشود اگر بدان یترم

نبوده اند  نیبرترجهان هم از ابتدا مشهورتر

.بودند  یعاد ییبلکه انسان ها  

کردند یم یزندگ گرید یمردم عاد انیودرم  

و موفق  نیچرا امروزما آن ها را مشهورتر اما

م؟ینام یم نیتر  

ینفریاپراو  

است که توانسته  یاز افراد یکی ینفریاپراو

به  ،یخوددرکودک رانهیفق یاززندگ  
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 ستمیقرن ب ییکایآمر_ییقایآفر نیثروتمندتر

شود. ملکه  لیتبد  

 اردیلیم 3از  شیروزها که ثروت اوراب زگردیم

زن  نیتوان بانفوذتر یزنند را م یم نیدالرتخم

 یچرا که قدرت و نفوذش م د،یدرجهان نام

 سیرئ ایکتاب  کی تیموفق اعثتواند ب

 !جمهورشود

توان متاثر از  یاورا م یباورنکردن تیموفق

.دانست یو انضباط فرد یخاص و تیترب  

اش  یخاطر کودک نیهمخدمتکار بود و  مادرش

  یم یسپر بیوپرازفرازونش یرا درفقر واقع
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 دنیدرمدرسه به خاطر پوش شهیکرد. اوهم

 بیس یها سهیکه از ک یکهنه ا یلباس ها

 یدوخته شده بود، موردتمسخرهمکالس ینیزم

.گرفت یقرارم انیها و اطراف  

 یویاو استخدام در راد یکار تیموفق نیاول

 یها قیوتشو تیپوستان بود. حما اهیس یمحل

شد اپرا همه تالش خودرا  و،باعثیراد رانیمد

که  یخود بکند، تالش یسطح شغل یارتقا یبرا

 ینفریمنجر به حضورخانم و تیدرنها

.شد ونیزیدرتلو  

در  یاجرا یرابرا ینفریخانم و برتیا رابرت

کرد.  قیاپرا تشو یونیزیتلو یشو یبرنامه   
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از موفق  یکیکه درمدت کوتاه به  یبرنامه ا

 یونیزیتلو یبرنامه ها نیتر نندهیو پرب نیتر

شد لیتبد کایآمر  

یزنید والت  

داشت و در  یبه نقاش یادیعالقه ز یزنید والت

 یاسب ها ینقاش دنیمعموأل باکش یکودک

بزرگتر  یکرد. وقت یمزرعه، خودرا سرگرم م

مه دردفتر روزنا ستیکارتون کیشد به عنوان 

 تینتوانست به موفق یاستخدام شدول

واردبخش  تیدرنها یو ابدیدست  یریچشمگ

شد کم کم به  ونیزیتلو یبازرگان یها یآگه

  یویوتوانست استود داکردیعالقه پ شنیمیان
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راه  شنیمیان دیتول ی نهیخودرا درزم یشخص

کند یانداز  

 یکارکتر نیخرگوش خوش شانس، اول اسوالد

خودش آن راساخت اما  یدرکمپان یزیبودکه د

 دیو حق تول یکارتون تیشخص نیتمام حقوق ا

 ورسالیونی یکمپان اریآن به طور کامل در اخت

 یوالت ازکمپان یخاطر وقت نیبود. به هم

 تیجدا شد تالش کرد تا شخص ورسالیونی

را خلق کند که همه حقوقش  یدیجد یکارتون

 ینقطه  نیباشد و ا یزید یمتعلق به کمپان

 تیشخص نیموس شد. خلق ا یکیم دیآغازتول

  دیجد یکارتون
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شد، اما  یزید یکمپان یبرا یپرش خوب یسکو

 نیکند، به هم یهم نتوانست والت را راض نیا

و باشکوه  نیبه ساخت بزرگتر میخاطر تصم

 کلند پار یزید اگرفت،یدن یحیپارک تفر نیتر

وجودندارد.  ایکه مشابه اش در دن یرینظ یب

 نیاز بزرگتر یکی یزنیوالت د یمپاناکنون ک

رود و  یبه شمار م ایدردن یسرگرم یغول ها

 کی یتوان نمونه  یراهم م یزنیبدون شک، د

 ایموفق، فوق العاده و خالق در دن نیکارآفر

.دانست  
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وجابزیاست  

درمورد افراد  دیریگ یم میتصم یوقت

 ینم د،یسیبنو ایو  دیبخوان یمطلب نیکارآفر

 یکی وجابز،یراحت ازکنار اسم است یلیخ دیتوان

  نانیکارآفر نیاز مشهورتر

مشکالت  لیدل وجابزبهی. استدیبرترجهان ردشو

 نهیو پرداخت هز نشیوالد ییو عدم توانا یمال

. دمجبور به ترک دانشگاه ش لیتحص یها

از کالس  یدربرخ یررسمیهرچندبه طور غ

کرد.  یشرکت م یسیهاازجمله کالس خوشنو

  یخطاط یریادگیکالس ها و  نیدرا یحضور و
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خط  یرادرطراح یبعدها به او کمک کرد تا انقالب

توان گفت اگر جابز  یآورد.م دیو انواع پد

کرد،  یشرکت نم یسیخوشنو یدرآن کالس ها

 یایهمه تنوع فونت در دن نیامروزه ا دیشا

مینداشت تالیجید  

به  دنیرس یبرا یزندگ ریمس یادامه  در

از دوستان  یکیپل را با ا یکمپان ت،یموفق

اش به  یدوران کودک  

بود،  کیکه متخصص الکترون اکیزن وینام است

  یراه انداز
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 تالیجید یایکرد. اغلب ازاوبانام پدربزرگ دن

بزرگ  رییتغ کی ویشود. درواقع کار است یادمی

. وجودآوردبه  کیالکترون یایو شگرف دردن

را  یدرزمان مرگش ثروت خالص و

زدند و اعتبار و نام  نیارددالرتخمیلیم3.8حدود

نسل  یا انهیاز محصوالت را یاریاو صرف بس

.هم شد یبعد  

تسیگ لیب  

برترجهان در  نانیاز کارآفر یکی تسیگ لیب

مرد درجهان، که  نیعصرحاضراست. ثروتمندتر

 یزده م نیتخم ارددالریلیم79از  شیثروتش ب

 شود. لقب 
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سال گذشته، 21در  ایمرددن نیثروتمندتر

تعلق گرفته است تسیگ لیبار به دل16  

 نیگذاران بزرگتر انیاز بن یکی تسیگ لیب

. شرکت استیدر دن یشرکت نرم افزار

رادرصنعت  یکه انقالب بزرگ کروسافتیما

در  تسیکرد. گ جادیا یخانگ یها انهیرا

 یبه برنامه ها یادیز یهم عالقه  یخردسال

داشت و معموأل در اوقات فراغت  به  انهیرا

 پیتاتله  نالیترم یبر رو ییخلق برنامه ها

پرداخت. بعدها تمام تالش  یمدرسه م انهیرا

که بتواند بر  یساخت نرم افزار یخود را برا  
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 نصب شود، انجام داد یشخص یها انهیرا یرو

 و 

 یبه شهرت شگرف ندوزینرم افزار و دیبا تول

.دیرس  

 نانیاز کار آفر یاریمانند بس تسیگ لیب

عام  یها تیبه خاطر فعال شتریبرترجهان، ب

از  یادیکرد و مقدار ز دایالمنفعه اش شهرت پ

و  هیریخ یثروتش را صرف سازمان ها

درسال  تسیکرد. گ یعمل یگسترش تالش ها

 یگذار انیرا بن ندایو مل تسی،مؤسسه گ2000

 هشکه هدفش کا یخصوص یکرد، مؤسسه ا

بهبود سطح  ،یبهداشت عموم شیافزافقر،   
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جامعه به  شتریب یسواد جامعه و دسترس

الر  اردیلیم 28از  شیب تسیبود. گ یتکنولوژ

کرد و  نهیمؤسسه هز نیا یگذار انیبن یبرا

.مشغول به کارشد زدرآنجایخودش ن  


