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 س یتنامه بیل گیزندگسی  برر 

در سهیت    مطلباین    ۀسهیت جنهت  ن     گ ف ه شده است؛   ای مشههدیکی از مطهلب  این ک ه چه از  
 زی  را کلیک کنید: لینک ،جنهت  ن  
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و    نانیکارآفر   نیتر از موفق   ی کی  تسیگ  لیبخش باشد! بشما هم الهام  یبرا  تواندی م  تسیگ  لیب  نامهی زندگ
 ندایو مل  لیب  ه یر یمؤسسه خ  گذارانیو بن  کروسافتیشرکت ما  گذارانیافراد در جهان است؛ او بن  ن یثروتمندتر 

 از آن خود داشت.  افرد جهان ر  نیثروتمندتر  کی ۀرتب ی اپ یسال پ 15است و به مدت  تسیگ

خالص   یی دارا  زان یبا م  تسیگ  لی ب  2023فوربس در سال    ۀمجل  ۀاطالعات بروز شد  نیبر اساس آخر   اکنون
 کندی به شما کمک م  تسیگ  لی ب  نامهیزندگ  ی فرد ثروتمند در جهان است. بررس  نی دالر، چهارم  اردیلیم  129

 . دیکن ستفادهاز آن الگوها ا تانی زندگ یها ت یبه موفق دنیرس یو برا دیر یکه از او الگو بگ

. میپرداز ی او م   یدستاوردها  نیتر و مهم  تسیگ  لیب  نامهی زندگ   ی جهان بهتر به بررس  تیاز سا  کتابچه  نیا  در
که الگوگرفتن از    دیدانی اکنون م  د،یااستفاده کرده  تیسا  ی و از مطالب قبل  دیما هست  ی میاگر از مخاطبان قد

 ست؛ی کامل ن  ایدن  نیدر ا  یفرد  چیه  چون  د،یمراقب باش  دیاست. البته با  ی مهم  اریافراد موفق جهان کار بس 
موفق  ی به فرد دیخواهی اگر م  ل،یدل نیدارد؛ به هم اشی در زندگ ی مختلف ی هر فرد قطعًا نکات مثبت و منف

 ی نه از نکات منف  د؛ یر یکه فقط از نکات مثبت افراد موفق الگو بگ  دیکن  یسع  د یبا  د، ی شو  لیو خوشبخت تبد
 ها... . آن

 کروسافتیما گذاران یبن تسیگ  ل یب نامهیزندگ
  28در    م،یشناسی م  تس یگ  لی( که آن را با نام بWilliam Henry Gates IIIسوم )   تسیگ  یهنر   امیلیو

و   گذارهیتاجر، سرما  ن،یکارآفر   کی آمد. او    ایبه دن  کایآمر   نگتنیواش  التیدر ا  اتلیدر شهر س  1955اکتبر سال  
 س یرا تأس  کروسافتیشرکت ما  ن،پل آل  ی( با همکار 1975)سال    ی سالگ  20است که در سن    یی کایآمر   کوکارین

 کرد.

لحظه   تسیگ  لیب ما  یااز  شرکت  تأس  کروسافتیکه  سال    سیرا  تا  مدت    ی عنی  2000کرد،  سال،    25به 
را بر عهده داشت و بعد    کروسافتیما  ره  یمدئتیه  استیر   2014شرکت بود و بعد از آن تا سال    نیا  رعاملیمد

از    %1.3حال، او هنوز    نیاکرد. با    یر یگشرکت کناره   نیا  ره  یمدئت یاز ه  2020او در مارس    تیاز آن، درنها
 کروسافت یشرکت ما  ۀدار عمدسهام  تسیگ  ل یگفت که ب  توانی م  نیدارد؛ بنابرا  اریرا در اخت  کروسافتیسهام ما

 است. 
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 یدر زمان کودک تسیگ  لیب نامهیزندگ
سرشناس   استیتجارت و س  ،ی آمد که از لحاظ خدمات اجتماع   اینسبتًا مرفه به دن  یادر خانواده  تسیگ  لیب

 ی هنر   امیلیبود. پدر او و یر یادگی  ۀجو و تشنشدت چالشبزرگ شد و به ی میگرم و صم یابودند. او در خانواده
 ره  یمدئت یمعلم مدرسه و عضو ه  زین  او بود. مادر    اتلیاز افراد سرشناس شهر س  ی کیو    یدادگستر   لی وک  تس،یگ
 .کردی م تی فعال هیر یبود که در امور خ  نترنشنال«یا  یو  تدیونای»

 رگذار یتأث  کوکارین  کیاعتماد و  منتور قابل  کیمورد احترام،    لیوک  کیدرگذشت؛ او    ی سالگ  94او در سن    پدر
شده بود و   ی آشنا شود، وارد صنعت تکنولوژ  وتریها قبل از آنکه پسرش با کامپمدت تس،یگ  یهنر  امیلیبود. و

 شود. اآشن یبا تکنولوژ  ی کودک نیدر سن تسیگ لیموضوع باعث شد که ب نیهم

کرد؛  دایپ یادیز  اریعالقه بس  ی س ینوبه برنامه ی سالگ 13و در سن  خواندی درس م کی ل ۀدر مدرس تسیگ لیب
اش رفت و از  خود، به دنبال عالقه  ی لیتحص  ۀرشت  یر یگی پ  یجابه  ز،یدر زمان دانشگاه ن  ی که حت  یطور به

 . میکنی م ی شکل گرفت که روند آن را در ادامه بررس کروسافتیما یی ابتدا ۀاو، هست ی همان دوران نوجوان
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 وتریبا کامپ تسیگ  لیب ییآشنا
 ۀدیآموزان را با پدگرفت که دانش  می تصم  ،یالدیم  1968در بهار    کیل  ۀاز آنجا شروع شد که مدرس  داستان

کامپ  ید یجد نام  کامپانهی)را  وتریبا  البته  کند؛  آشنا  بس   یوترهای(  زمان  مدرسه   ار یآن  و  بودند  گران  و  بزرگ 
  «ی به کمک مال  ازمندیندوق »نص  کی  همدرس  نیکند؛ بنابرا  یدار یخر   یی تنهارا به  وتر یکامپ  کی  توانستی نم

برا است.   ازمند ین  ی سال، به کمک مال  کیبه مدت    PDP-10  وتر یکامپ  ۀاجار   یبرپا کرده و اعالم کرد که 
 بود. وتریآن کامپ ۀسال کی ۀاجار  یبرا ازیاز مبلغ موردن شتریجمع شد که ب یادی سرانجام پول ز 

آموزان  دانش  یبزرگ برا  ی کیالکترون  ستمیس  نیرا اجاره کرد، بعد متوجه شد که ا  وتریمدرسه آن کامپ  تیدرنها
 ن یبودند که به ا  ی پل آلن و چند نفر از دوستان او، از جمله افراد  تس،یگ  لیدارد. )ب  یادیز   اریبس   تیجذاب

 شدند.( کروسافتیما رشد ا سانی نوها برنامهآن ی همگ تیموضوع عالقه نشان دادند و درنها

مدرسه با    ن ینوشت. او در ا  کی س یدوز را به زبان ب  یباز   کیخود،    یس ی نوبرنامه  ۀتجرب   نیدر اول  تسیگ  لیب
  ۀ عالق  نیبودند و ا  وتریها عاشق کامپآن  یتر بود. هر دو به نام پل آلن دوست شد که دو سال از او بزرگ  یفرد

 ها شد.آن انیم  تیمیصم جادیمشترک، باعث ا

  ن یبود؛ هم  تیموفق  ۀگرا و تشنبرون  تسیگ  لیحرف داشت؛ اما در مقابل، بو کم  ی خجالت   ی تیآلن شخص  پل
و پل آلن، زمان   تسیگ  لیشود. ب  شانیدعوا  گریکدیها با  که آن  شدی اوقات باعث م  ی متفاوت، گاه   یهاهیروح

 .پرداختندی و مطالعه در آن حوزه م  ی س ینو در روز را به برنامه یادیز 
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 ی که داشتند، موفق شدند برا  یبا سماجت  تیبه دردسر افتادند؛ اما درنها  شانی خاطر کارهاها چند بار بهآن  بتهال
 .سندیافزار کامل بنونرم کی کرد،ی م هیرا ته وترهایکه کامپ ی شرکت

کار خودشان وسال سن داشت، به همراه پل آلن کسب   15که فقط    ی وقت  تسیگ  لی ، ب 1970در سال    سپس
را نظارت    اتلی« را توسعه دادند که آمدوشد شهر سTraf-o-Dataافزار به نام »نرم  کیها  را راه انداختند. آن

باعث شد   نید کسب کردند و ادالر سو  20,000افزار  نرم  نی وکارشان از فروش اکسب  نیها در اول. آنکردی م
 خودشان باشند. یشرکت برا کی سیها به فکر تأسکه آن

مانند   ی که روز   دیام  نیبه ا  رد،یحقوق بگ  ۀخود را در رشت  پلمید  دیبا  تسیگ  لیپدرش اصرار داشت که ب  اما
ب  لیپدرش وک خاطر اصرار پدرش سرانجام وارد به   ی به آن رشته نداشت، ول  یاعالقه   چیه  تسی گ  لیشود؛ 

ا )به  شد  هاروارد  آرزو   دیام  نیدانشگاه  بتواند  وک  ی که  و  کند  محقق  را  برا  لیپدرش  او  هرچند   یشود(؛ 
  ت یهرطور بود واحدها را با موفق  ی بود، ول  وتریاوقات پشت کامپ  شترینداشت و ب  ی خاص  یۀرو  چیخواندن هدرس

 . گذراندی م

  کایواشنگتن شده بود؛ اما بعد از سال دوم، دانشگاه را ترک کرد و به شهر بوستون آمر   آلن هم وارد دانشگاه   پل
و بعد   وستیبه او پ 1974هم در سال  تسیگ لیول« مشغول به کار شود. سرانجام ب یرفت تا در شرکت »هان

  یهابارتشرکت از ع  نی. نام ادندکر   سی« تأسMicro-Softشرکت خود را با نام »  1975در سال    ،ی از مدت
Micro-computer   وSoftware « برگرفته شده بود و بعدها بهMicrosoftافتی ریی« تغ . 
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 تس یگ  لیب نامهیدر زندگ  کروسافتیشرکت ما روند
دالر فروش در سال، آغاز کرد.   ونیلیم  2.4کارمند و حداکثر    40کارش را فقط با    ر،ی مس   یدر ابتدا  تسیگ  لیب

سال   جد  میتصم  IBMشرکت    1980در  نسل  ساخت  کامپ  ید یبه  کامپ  وترهایاز  نام  با  امروزه    یوترهایکه 
 گرفت. شوند،ی ( شناخته مPC)  ی شخص

کرده و کار   یسپار را برون  شیوترهایکامپ  یبرا  ازیموردن  یافزارهانرم  ی داشت که تمام  م یتصم  IBM  شرکت
شرکت نرم  ۀتوسع توسط  را  ا  گرید  یهاافزارها  دهد.  فرصت  نجایانجام  که  عالفوق  ی بود   ی برا  ی العاده 

 کروسافتیبه شرکت ما  اخود ر   یافزارها نرم  ی تمام  ۀکار ساخت و توسع  IBMشد! شرکت    جادیا  کروسافتیما
را   ی شد و انقالب بزرگ یساز ادهیپ کروسافتیدر ما windows عاملستم یساخت س ۀدیا ،ی سپرد. بعد از مدت

  شرفت یپ  ک یشرکت،    نیا  رعاملیو مد  گذاران یعنوان بنبه   تسیگ  ل یکرد؛ آنجا بود که ب  جادی شرکت ا  نیدر ا
 العاده را رقم زد.و فوق رینظی ب

 او  یشخص ی و زندگ تسیگ لی ب ازدواج
به   یبا دختر   یالدیم   1994سال    هیدر ژانو  کروسافت،یشرکت ما  سیسال از تأس  19بعد گذشت    تسیگ  لیب

 بود، ازدواج کرد. کروسافتیفرنچ که از کارمندان ما نداینام مل
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واج خواهان ازد   یادی باهوش ز   ی: »پسرهاد یگوی ( داشت، مforbesفوربز )   ۀکه با مجل  یادر مصاحبه   ندایمل
که عاشق   یدختر   زیالبته آن روزها ن  م؛یهم قائل بود   یبرا  یاحترام خاص  لیبا من بودند؛ اما هم من و هم ب

 بود«. ابیباشد، کم یفناور 

 چقدر است؟ تسیگ  لیثروت ب زانیم
مرد جهان  نیثروتمندتر  کمی ۀرتب ی اپیسال پ 15گفتم، او به مدت  تسیگ لیب نامهی زندگ ی در ابتدا طورهمان

  کا،یفرنچ جدا شد، بر اساس قانون آمر   ندایاز همسرش مل 2021در سال  نکه یرا از آن خود داشت؛ اما بعد از ا
فرد در   نیپنجم ثروتمندتر  ۀبه رتب 2022تا سال  ل،یدل نیاز ثروتش به همسر سابقش واگذار شد؛ به هم ی مین

 فرد جهان قرار دارد.   نیچهارم ثروتمندتر   ۀخالص، در رتب  ی ی دالر دارا  اردیلیم  129. او اکنون با  افتیجهان تنزل  

 سهل  سیگ لی  ییدارا زات یم
 2018 دالر اردیلیم 90

 2019 دالر اردیلیم 95.6
 2020 دالر اردیلیم 98

 2021 دالر اردیلیم  124
 2022 دالر اردیلیم  129

 پدرشان ۀنرایسختگ ن یو قوان تسیگ  لیب فرزندان
فرزند پسر    کیو    تس«یجان گ  یو »رور   تس«یگ  نیکاتر   فری»جن  یهااکنون دو فرزند دختر به نام  تسیگ  لیب

  2002و    یالدیم  1999  ،یالدی م  1996متولد سال    بیها به ترتدارد؛ هرکدام از آن تس«یبا نام »فوب ادل گ
 هستند.  یالدیم

خود گفته است که   یهادر مصاحبه  تسیگ  لیداشته باشند! ب  لیموبا  ی سالگ  14حق نداشتند تا سن    هاآن
 داشته باشند. لیموبا ی سالگ 14فرزندانش حق نداشتند تا قبل از سن  
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  ز یشب ن  انیدر پا  ونی ز یتلو  یتماشا  یغذا ممنوع کرده است و برا  زیرا سر م  لیاستفاده از موبا  ن یهمچن  او
  ن یا  هاتیمحدود  نیا  لیگفته است که دل  شیهادر مصاحبه   تسیگ  لیرا قرار داده است. ب  ی یهاتیمحدود

 به نفع فرزندانش بوده است. ن یقوان نیزودتر به رختخواب بروند. او معتقد است که ا بوده است که فرزندانش

 چقدر است؟  تسیگ  لی ب درآمد
دالر و    15,000  قهی. او در هر دقشودی اضافه م  تسیگ  ل یدالر به ثروت ب  250  هیدر هر ثان   ی بیتقر   صورتبه

اکثر افراد   یرقم برا  نیبه نظرم ا  د؟یرقم را تصور کن   نیا   دیتوانی دالر درآمد دارد. م  ونیلیم  20روزانه حدود  
  ی زندگ  از ثروت خود را صرف بهبود  ی است که بخش بزرگ  ی حال، او کس   نیاست. با ا  تصوررقابلیجهان غ

دستان  ی به فکر ته شهیکرده است؛ او هم یتر شدن زندگشرافتمندانه  یبرا یسطح زندگ شیمحرومان و افزا
 هیتوص  د، یآن را بدان  لیدل  دیخواهی ! اگر مستیباور ناز افراد قابل  ی لیخ  یموضوع برا  نیو فقرا است. هرچند ا

 شدن افراد ریها در فقرسانه ریثتأ: د ینیپست را بب نیا کنمی م

 تس یگ  لیب ۀخان

 
  20,116ها در جهان است که  خانه  نیتر مت یقو گران  نیباتر یاز ز   ی ک ی  Xanadu 2.0با نام    تسیگ  لیب  ۀخان

 را به خود اختصاص داده است.  نگتنیدر واش نایمد یهااز تپه ی مترمربع وسعت دارد و بخش 
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اکنون هم  ،یسال مرمت و بازساز   7کرد و بعد از    یدار یدالر خر   ونیلیم  2  متیخانه را به ق  نیا  1988او در سال  
ها به از آن   ی کیحمام دارد که    24خانه    نیکه ا  نجاستیجالب ا  ۀدالر است؛ نکت  ونیلیم  154او    ۀارزش خان

 شده است. ی طراح تسیگ لیب ی عنوان حمام اختصاص

 اند از:العاده عبارتفوق ۀخان نیا  یهای ژگ یاز و گرید ی برخ

 ی متر  20و سقف  ربنایمترمربع ز  762با  ی باشگاه اختصاص یدارا •
 آشپزخانه مجهز به صورت پراکنده 6 یدارا •
  یشو با روکش مخمل + بخش تختخواب  ی راحت  ی صندل  20سبک آرت دکو و مجهز به    سالن تئاتر به  یدارا •

 مترمربع( 450کورن )مساحت: اسنک و پاپ یۀته یمخصوص برا
 مترمربع 640به مساحت   ی خصوص ۀکتابخان یدارا •
کوار  کی یدارا •  ییایموجودات در  رینهنگ و سا ن،یشامل دلف میعظ ومیآ
 دالر است ونیلیم کیبه  کیخانه نزد نیا ۀساالن اتیمال •
 نهیهز   هیر یخ  یخانه برا  نیکنند؛ درآمد حاصل از تور ا  دنیخانه د  نیاز ا  توانندی م  نهیبا پرداخت هز   افراد •

 .شودی م

 تس یگ  ندا یو مل ل یب مؤسسه
 ا ند یو مل  لیکردند و نام آن را »ب  سیرا تأس  هیر یخ  ۀمؤسس   کی  2000در سال    ندایو همسرش مل  تسیگ  لیب
 یۀ ر یخ  یادهایبن  نیاز قدرتمندتر   ی کیمؤسسه اکنون به    نی« گذاشتند. اBill & Melinda Gates  -  تسیگ

 شده است.  لیدر جهان تبد ی خانوادگ

 ، یالدیم  2006(، در سال  تسی گ  لیاز دوستان ب  ی کیفرد ثروتمند جهان است )   نیبافت که اکنون ششم  وارن
 مؤسسه شد.  نیا یکار، باعث گسترش دوبرابر  نیمؤسسه اهدا کرد و با ا نیدرصد از ثروت خود را به ا 85

مؤسسه   نیبه بهداشت و کاهش فقر در جهان بود. ا  ی سهولت دسترس  شیمؤسسه، افزا  نیا  سیاز تأس  هدف
  ی ش فاصله طبقاتدر کاه  ی و اطالعات، سع  یبه تکنولوژ   یو دسترس  ی آموزش  یها دادن فرصتبا گسترش

 دارد.
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قرار دارد و در حال حاضر با کمک سه عضو   کایآمر   نگتنیواش  التیدر ا  اتل،یمؤسسه در شهر س  نیا  مکان

 ل ی( و وارن بافت )دوست بتسیگ  لیفرنچ )همسر سابق ب  ندایمل  تس،یگ  لیب  ی عنیآن،    ره  یمدئتیه  ی اصل
و    تس«یاچ گ  امیلیتوان به »وی ها م آن  نیتر هم دارد که از معروف  یگر ید  رانیالبته مد  شود؛ی ( اداره متسیگ

 (« اشاره کرد.CEO)  فریاستونس  ی »پت

 ست؟ یچ تسیگ  ل یب تیموفق راز
استخدام نمودن افراد خبره و   کروسافت،یشرکت ما  تیمهم موفق  لیاز دال   ی کیمعتقد است که    تسیگ  لیب

محل کار خود را   ،ی که به مدت چند روز متوال  شدی قدر مشغول کار ماوقات آن  ی باهوش بوده است. او گاه
ها و سفارش  پروژه  یرو   ودبه همراه کارمندان خ  ماند،ی که در شرکت م  یی در روزها  تسیگ  لی. بکردی ترک نم

 . کردی کار م انیمشتر 

موفق شدن   یاستخدام افراد باهوش و متخصص و سماجت او برا  تسیگ  لیب  تیز موفقگفت که را  توانی م
 ت.سبوده ا
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 یی نها یبندجمع 
که   دوارمیاو را شرح دادم. ام  ی زندگ   یدادهای رو  نیتر کرده و مهم   ی را بررس  تسیگ  لی ب  نامهیزندگ  کتابچه  نیا  در

خود را در بخش   یشنهادهایکه نظرات و پ  میشوی واقع شده باشد. خوشحال م  دیمف  تان یپست برا  نیمطالب ا
 . دیمطرح کن هادگاهید

و آخرت    ایثروتمند، سالمت و سعادتمند در دن  روز،یشاد، پ  شهیهم  کتایدر پناه الله    د،یهرکجا که هست  شاءاللهان
 .دیباش

 شما، دوستدار
 یمحمد موسو  دیس
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 ahanebehtar@j: کانال جهان بهتر در تلگرام

 jahanebehtar.irصفحۀ جهان بهتر در اینستاگرام: 

 مفید باشد: انشاید این مطالب نیز برایت

 

 

 

 

 

 آورد؟آیه پ ل خ شبخ ی می
 15/02/1401در  منتشر شده 

  ن  ین ج الت انگیزشی

 27/05/1401منتشر شده در 

 نهمه ان شه انصهریزندگی
 29/09/1401 منتشر شده در  

از  ییهههیاول ک هب رؤ  صفح 28دانل د 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس ال هس

 ؟را پیدا کنیمچط ر جسهرت تغیی  
 21/11/4001 منتشر شده در  

 قهن ت جذب چیست؟
 15/10/1401در  بروزرسانی شده 

 پهیهت
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