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خالصه کتاب بابای پًلذار ،بابای بی پًل
ىلسىَ ٌّ :یعٍسگان کحاب  ،روش ُای آىّزػی ىسارس را ةصای عصص خاضص ىٍاظب و
کافی ٌيی داٌٍس و ىعحلسٌس کَ ىسرظَ ُا کارىٍس پصورٌس و ٌَ کارآفصیً پصور .
ٌّیعٍسگان ةَ جّاٌان اىصوز جّصیَ ىی کٍٍس کَ کارآفصیً ةاػٍس .ةصای کارآفصیً ةایس
ظزث کّش ،رّش ةیً و ریعک پشیص ةّد و ةایس ُّػيٍسی ىانی داػث.
ُّػيٍسی ىانی ٌیض از چِار عاىم  -1آػٍایی ةا خعاةساری  -2روش ُای
ظصىایَ گشاری  -3ةازاریاةی ُا  -4آگاُی از كّاٌیً  ،خاصم ىی ػّد.
و ةاالرصه پیام اصهی کحاب ایً اظث  ( :ةصای پّل کار ٌکٍیس ،ةگشاریس پّل ةصایحان کار کٍس)
ةزغ ٌزعث  :ةاةای دارا ،ةاةای ٌادار
ىً دو ةاةا داػحو  ،یکی دارا و دیگصی ٌادار  .از دیس یک ةاةا ( عؼق ةَ پّل ظصچؼيَ
ُيَ ةسی ُا) و از دیس دیگصی ( ةی پّنی ریؼَ ُيَ ةسی ُا ) اظث یکی از دالیهی کَ
دارایان ُيّاره داراجص و ٌاداران ٌادارجص ىی ػٌّس ،ایً اظث کَ ىّضّع کارةصد پّل را در راٌَ (
ٌَ در ىسرظَ ) یاد ىی گیصٌس .ةعیاری از ىا از پسران و ىادران رّد درةاره کارکصد پّل چیضی
ىی آ ىّزیو  .ةٍاةصایً یک پسر و ىادر ٌادار از پّل چَ ىی داٌٍس کَ ةَ فصزٌس رّد ةیاىّزٌس؟
آٌان ةَ ظادگی اٌسرز ىی دٍُس کَ ( رّب درس ةزّان و ٌيصه ُای رّب ةگیص) در ىسرظَ از
پّل چیضی ةَ ىا ٌيی آىّزٌس.
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یکی از ةاةاُایو عادت داػث ةگّیس ( :از عِسه ىً ةص ٌيی آیس ) دیگصی از
ةکار ةصدن ایً واژه پصُیض ىی کصد و ةَ جای آن ىی گفث :چگٌَّ ىی جّاٌو از عِسه ایً کار
ةصآیو؟ عتارت ٌزعث خانث رتصی و عتارت دوم جٍتَ پصظؼی دارد ( .از عِسه ىً ةص ٌيی
آیس) ىغض را از کار ىی اٌسازد ( چگٌَّ ىی جّاٌو از عِسه آن ةصآیو ؟ ) ىغض را ةَ خصکث و
جعحجّ وا ىی دارد.
یکی از ىً ىی رّاظث جا رّب درس ةزّاٌو ،ةَ درجات جدصیهی ةاال ةصظو و ةصای
پّل درآوردن کار کٍو .وکیم ،خعاةسار یا کارػٍاس ارػس ىسیصیث ةازرگاٌی ػّم .دیگصی ىصا
جؼّیق ىی کصد جا ةصای دصوجيٍس ػسن درس ةزّاٌو  ،دریاةو کَ پّل چگٌَّ کار ىی کٍس و
چگٌَّ ىی جّاٌو آن را ةَ رسىث رّد ةگیصم .وی پیّظحَ ىی گفث ( ىً ةصای پّل کار
ٌيی کٍو ،پّل ةصای ىً کار ىی کٍس)
پّل گّػَ ای از كسرت اظث  ،از آن كسرجيٍسجص ،آىّزش ىعایم ىانی اظث .پّل
ىی آیس و ىی رود ونی اگص چگٌّگی کارکصد پّل را ةیاىّزیس ةص آن چیصه ىی ػّیس و ةَ
دصوجيٍس ػسن ىی پصدازیس.
بخش ديم
درس  -1ثريتمىذان برای پًل کار ومی کىىذ

او گفث  :پعصُا آىاده ایس ؟ ىا ةا جکان دادن ظص پاظذ دادیو.
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ةعیار رّب ةَ ػيا درس رّاُو داد ونی ٌَ ةَ روش ىسرظَ ای .ػيا ةایس کار کٍیس
ىً ُو درظحان ىی دُو اگص اٌجام ٌسادیس از درس ُو رتصی ٌزّاُس ةّد.
گفحو :ىی جّاٌو چیضی ةپصظو؟
 ٌَ  ،ةپشیصیس یا رُا کٍیس .اگص ٌحّاٌیس ذًُ رّد را جصيیو گیصٌسه ةار آوریسُ ،یچ گاهپّنعاز ٌزّاُیس ػس .فصصث ُا ىی آیٍس و ىی روٌس .ایً کَ ةساٌیس کی و چگٌَّ ةایس ةا
ػحاب جصيیو گصفث ،ىِارت ىِيی اظث  .فصصحی کَ رّاظحَ ایس در ارحیار ػياظث
جا ده داٌیَ دیگص یا درس آغاز ىی ػّد یا كصارىان ةَ ُو ىی رّرد.
ىً و ىایک پشیصفحیو ةاةای ىایک گفث ةَ فصوػگاه ىً ىی رویس و ةصایو کار ىی کٍیس
ظاعحی  10ظٍث ةَ ػيا ىی دُو و ُص ػٍتَ  3ظاعث کار رّاُیس کصد.
ىً گفحو ىا ػٍتَ ُا ةازی ةیعتال داریو.
ةاةای ىایک ةا رؼٌّث گفث :ىی پشیصیس یا رُا ىی کٍیس؟
پاظذ دادم ىی پشیصیو و کار کصدن و آىّرحً را جاٌؼیً ةازی ةیعتال ٌيّدم.
ةعس از ظَ ُفحَ گفحوُ :صگض ةا ىً ظزٍی ٌگفحیس .ىً ةصایحان کار کصدم و ػيا ُیچ یادم
ٌسادیس؟
ةاةای دارا پصظیس  :آیا درس دادن جٍِا از راه گفحگّ و ظزٍصاٌی ػسٌی اظث؟
پاظذ دادم :آره رّب

pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha


 تلفكس  - ( 027 ) 88949670 -5 :فاكس ) 027 ( 88949679 :
URL:www. parsnamaddata.com 
E-mail : info@parsnamaddata.com 

تهران – هيدان  7تير –خيابان قائن هقام -نرسيده به خيابان فجر -نبش کوچه سام -پالك  – 77طبقه 4

نتزٍس زٌان گفث  :ایً روػی اظث کَ در ىسرظَ ُا یاد ىی دٍُس  .زٌسگی ایً گٌَّ
درس ٌيی دُس زٌسگی ظزً ٌيی گّیس ،ػيا را ةَ ایً ظّد و آن ظّ ىی فؼارد .ةا ُص
فؼاری ىی گّیس ةیسار ػّ ،چیضی ُعث کَ ةایس ةیاىّزی اگص از آن دظحَ آدم ُایی ةاػی کَ
ُص ةار زٌسگی روی رؼً رّد را ٌؼان دُس جعهیو ىی ػّی ،چٍیً آدم ُایی ُيّاره خاػیَ
ای را ةص ىی گضیٍٍس ،آُعحَ ىی آیٍس و آُعحَ ىی روٌس .پط اٌساز ىی کٍٍس ةصای روز ىتادایی
کَ ُصگض ٌزّاُس آىس.
ٌاداران و طتلَ ىیاٌی ةصای پّل کار ىی کٍٍس ،دصوجيٍسان جصجیتی ىی دٍُس جا پّل
ةصایؼان کار کٍس .ةاةای ةعیار درس رّاٌسه جّصیَ ىی کصد  ،ظزث درس ةزّاٌو ٌ ،يصه ُای
رّب ةگیصم جا ةحّاٌو در یک ػصکث ةضرگ ػغهی ىطيئً و جضيیً ػسه ةا ىضایای عانی ةَ
دظث آورم .ةاةای دارا از ىً ىی رّاظث جا رىض کار کصدن پّل را ةیاىّزم و آن را ةَ رسىث
ةگیصم .ایً گٌَّ درس ُا را ةا راٍُيایی او در رالل زٌسگی ( ٌَ کالس درس) یاد گصفحو.
دصوجيٍسان ةصای پّل کار ٌيی کٍٍس.
ديری گسیذن از یکی از بسرگتریه دام های زوذگی

ةاةای دارا ىی گفث  :ةعیاری از ىصدم را ىی جّان ةا یک ةِا رصیسُ .ص کسام از آٌان ةِایی
دارٌس کَ ةصراظحَ از ىیضان جصس و آز ػان اظث ٌ .زعث جصس از ةی پّل ػسن آٌان را ةَ
ظزث کّػی ةص ىی اٌگیضد و ٍُگاىیکَ چک دظحيضد رّد را گصفحٍس آزىٍسی یا آرزوُا ظص ةص
ىی آورد و ةَ فکص چیضُای دنپشیصی ىی افحٍس کَ پّل ىی جّاٌس ةزصد.
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پصظیسم چَ انگّیی؟
انگّی از رّاب ةصراظحً  ،رفحً ةَ ظصکار  ،پصدارحً صّرت خعاب ُا و جکصار ةصراظحً ،ةَ
ظص کار رفحً  ،پصدارحً صّرت خعاب ُا  ،از آن پط  ،زٌسگی را جٍِا اخعاس ُا ُسایث
ىی کٍٍس ،جصس و آز ةَ آٌان پّل ةیؼحص ةسُیس ةَ ُضیٍَ کصدن ُا ىی افضایٍس.
پصظیسم چگٌَّ ىی جّاٌیو از ایً دام ةگصیضیو؟
دلیل اصل واداری یا ريیاريیی با مشکالت مالی  ،ترس ي واداوی است ،وه اقتصاد ،

ديلت یا ثريتمىذان .جصس دروٌی و ٌاداٌی اٌعان را در دام اظیص ىی کٍس .پط ػيا درس
ةزّاٌیس و داٌؼگاه را ُو جيام کٍیس .ىً ُو یادجان ىی دُو کَ چگٌَّ ةیصون از دام ةياٌیس.
ةاةای دارا جّضیح داد کَ زٌسگی اٌعان کّػغ و دظث و پا زدن اظث ىیان ٌاداٌی و آگاُی
گعحصده ٍُگاىی کَ اٌعان از جعحجّی اطالعات و داٌغ رّدػٍاظی ةازایعحس ةَ ٌاداٌی
ىیسان داده اظث ندظَ ةَ ندظَ ةا ایً کّػغ درگیصیو کَ ةیاىّزیو جا چؼو دل را ةاز کٍیو
یا ةتٍیسم.
دیذن آوچه دیگران ومی بیىىذ

ةاةای دارا ىی گفث ةَ کار اداىَ دُیسُ ،ص چَ زودجص از اٌسیؼَ ٌیاز ةَ چک و دظحيضد رُا
ػّیس زٌسگی ةضرگعانی ػيا آظان جص رّاُس ػس .ىغض رّد را ةَ کار ةیٍسازیس و ةی ىضد کار
کٍیس روزی رّاُس رظیس کَ راُی پیسا کٍیس ةا درآىسی ةیؼحص از آٌچَ ىً ةحّاٌو ةَ ػيا ةسُو.
چیضُایی رّاُیس دیس کَ دیگصان ٌيی ةیٍٍس .فصصث ُایی کَ درظث پیغ چؼو جان اظث.
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ةعیاری از ىصدم ُصگض ایً فصصث ُا را ٌيی ةیٍٍس ،زیصا جٍِا ةَ دٌتال پّل و ایيٍی
ُعحٍس ،پط ةَ ُيیً ُا ىی رظٍسُ .صگاه کَ یک فصصث را ػٍارحیس در ظصاظص زٌسگی آن را
رّاُیس ػٍارث .ایً را ةیاىّزیس و رّد را از ةضرگحصیً دام زٌسگی رُا کٍیس ،دیگص ُصگض ةَ ایً
دام ٌزّاُیس افحاد.
ایً ٌکحَ ُا ةاعخ ػس ىا یک ىؼارکث ةَ راه اٌسازیو .ىاىان ىا زیصزىیٍی داػث کَ
ةسون اظحفاده ىاٌسه ةّد .آٌجا را جيیض کصدیو و صسُا کحاب ٌلاػی رٍسه آور کَ جاریذ آن
گشػحَ و ٌیيَ جهس ُص کسام را كتال پاره کصده ةّدٌس و ظاُصا ارزػی ٌساػث .گصدآوری کصدیو.
کحاةزاٌَ ای ةصپا کصدیو و رّاُص کّچک جص ىایک را کَ عاػق ىطانعَ ةّد ةَ کحاةساری
گياػحیو .کحاةزاٌَ از ظاعث  14:30جا  16:30ةاز ةّد و از ُص ٌفص  10ظٍث ورودی ىی گصفث.
رفحَ رفحَ ُيَ ةچَ ُای ىٍطلَ ىؼحصی کحاةزاٌَ ىا ػسٌس .ةصای آٌان داد و ظحس رّةی ةّد .در
فاصهَ دو ظاعث پط از ىسرظَ ىی جّاٌعحٍس پٍج – ػغ کحاب رٍسه دار ةزّاٌٍس و جٍِا 10
ظٍث ةپصدازٌس .در خانی کَ اگص ىی رّاظحٍس کحاب ُا را ةزصٌس ،ىی ةایعث در ةصاةص ُص جهس
 10ظٍث ةسٍُس.
رّاُص ىایک کار دتث ٌام روزاٌَ ىؼحصیان  ،ىلسار پّنی کَ داده ةّدٌس و ىّاظتث از
کحاب ُا را ةَ رّةی اٌجام ىی داد .ىیاٌگیً درآىس ىایک و ىً ُفحَ ای  9/5دالر ةّدٌ .فصی
یک دالر ةَ کحاب دار ىی دادیو و اجازه داػث کَ ُص چَ ىی رّاُس کحاب ةزّاٌس .کّػغ
کصدیو کَ ػعتَ دیگصی ُو ةصپا کٍیو ونی ُیچ گاه ةَ اىاٌحساری و ظزث کّػی رّاُص
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ىایک ٌیافحیو .از آن زىان دریافحیو کَ پیسا کصدن کارىٍس ػایعحَ چلسر دػّار اظث.
ةاةای دارا ریهی رّػدال ةّد  .ایٍک چیضُای دیگصی داػث کَ ةَ ىا ةیاىّزد .او از
ایً کَ ىا درس ٌزعث را رّب آىّرحَ ةّدیو ةعیار رّػدال ةّد .ةا دظحيضد ٌگصفحً ٌاچار
ػسیو جا ىغض رّد را در پی یافحً فصصحی ةصای پّل ظارحً ةَ کار اٌسازیو .ةا ةَ راه اٌسارحً
کحاةزاٌَ ،اىّر ىانی را در دظث و ىِار رّد داػحیو و ةَ کارفصىایی ىحکی ٌتّدیو .جانب جصیً
ةزغ آن ةّد کَ کعب و کارىان پّل در ىی آورد  ،خحی ٍُگاىی کَ رّدىان خضّر
ٌساػحیو ،پّل ةصایيان کار ىی کصد .ةاةای دارا ةَ جای ىضد دادن  ،آن ُيَ پّل ةَ ىا رظاٌس.

pars namad dade

pars namad dadeha

Pars namad dadeha

