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 مقدمه 

 .ی مستحکمی داشتیملاقایم که ثروت کم اما اصول اخ هایی سختکوش بزرگ شده من و همسرم مایکل در خانواده 

غل پردرآمد و عالی به شهای عالی بگیر تا در آینده  والدینم همیشه به من میگفتند: سخت درس بخوان و نمره

تا روزی که پسرم آمد و به من گفت چرا باید وقت خود را  ،ام دگاه بزرگ شدهدست آوری. و من همیشه با این دی

صرف مطالعه موضوعاتی کنم که در زندگی واقعی هرگز به کار نمیآید؟ امروزی باش و به اطرافت نگاه کن که 

یل گیتس ی باند. به مایکل جردن و مدونا نگاه کن، حت پولدارترین افراد به دلیل مدرک تحصیلیشان پولدار نشده

من میخواهم ثروتمند شوم اما نمیخواهم به  ،که ثروتمندترین مرد آمریکاست نیز از هاروارد اخراج شده بود. مادر

 هایم را بپردازم. های بیشتر و قرض ر کار کنم تا فقط مالیاتدسختی شما و پ

جویان به دلیل عدم ان و دانشد و دانش آموزنکسی در مدرسه سواد مالی را آموزش نمیده ،او راست میگفت، آری 

سواد مالی وارد دنیایی میشوند که در آن بیش از صرفه جویی به خرج کردن پول تاکید میشود. از آن روز تمام 

ام همین مساله بود تا روزی که همسرم از دفترش تماس گرفت و گفت با شخصی آشنا شده ام که اسمش  دغدغده

ی آموزشی به نام کش فلو یا جریان الایه گذار و متقاضی ثبت یک کرابرت کیوساکی است. او یک تاجر، سرما

نقدینگی است. این محصول شبیه یک صفحه بازی روپولی مونوپولی رنگارنگ بود که یک موش خوش لباس در 

 از این وسط آن قرار داشت. با این حال بر خالف بازی روپولی دو مسیر وجود داشت: مسیر داخلی و بیرونی. هدف

به مسیر بیرونی یا مسیر سریع که یادآور نحوه  نکه مسابقه موش مینامید و رسید خروج از مسیر درونیبازی 

این بازی به سواد مالی همه افراد کمک بسیاری میکرد و او اعتماد داشت که ت. بازی افراد ثروتمند در زندگی اس

گذاری است. پس از مدتی رفت و  سرمایه اثبات کفایتتان در حسابداری و ،موش ابقهتنها راه برای خروج از مس

شما چگونه به یک کودک در باره پول و سایر موارد مالی آموزش خواهید  م؛د خانوادگی بسیار از رابرت پرسیدآم

داد؟ آیا میتوان این موضوع را برای کودکان ساده کرد؟ او گفت: بله من کتابی در کامپیوترم نوشتم که هرگز 

 هم آورم. بنابراین از او خواستم که این مطالب را به من نشان بدهد. پس از خواندن بخشام آن را گرد نتوانسته

های مختلف آن متوجه شدم که مطالب بسیار ارزشمندی است که باید با دیگران به اشتراک گذاشته شود بنابراین 

دامه داستان رابرت کیوساکی من به عنوان حسابدار به ویرایش و تدوین و حمایت این کتاب ارزشمند پرداختم. در ا

پول که پدر خودش بود  پولش را خواهید خواند که پدر پولدار پدر دوستش بود و پدر بی و دو پدر پولدار و بی

  .میگفت خوب تحصیل کند تا برای یک شرکت کار کند ولی پدر پولدارش میگفت که شرکت خودش را بسازد
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  پول پدر پولدار، پدر بی اول:فصل 

در داشتم. یکی ثروتمند و یکی فقیر. یکی تحصیل کرده و روشنفکر و دارای مدرک دکتری که با بورسیه من دو پ

ش هشتم را تمام نکرد. یکی که پیش از مرگ کلاسکامل به دانشگاه استنفورد و شیکاگو رفته بود و دیگری هرگز 

پرداخت میشد. هردوی آنها به آموزش به ارث گذاشت و دیگری تنها یک صورتحساب بدهی که باید  دلارها  میلیون

های آموزشی مشابهی را توصیه نمیکردند. یکی میگفت سخت درس بخوان تا بتوانی  باور قوی داشتند. اما دوره

برای شرکتی خوب کار کنی و دیگری میگفت سخت درس بخوان تا بتوانی شرکتی تاسیس کنی. یکی میگفت 

ریسک نکن و دیگری میگفت یاد بگیر چگونه ریسک را مدیریت کنی.  وقتی بحث پول به میان میآید مراقب باش و

به من یاد داد که چگونه یک سابقه کاری تاثیر گذار بنویسم تا شغل خوبی پیدا کنم. دیگری با  تحصیلاتشیکی با 

باید یکی میگفت  م.ی بنویسم تا بتوانم شغل ایجاد کنهای تجاری و مالی قو اش آموخت چگونه بتوانم طرح تجربه

به سختی تحصیل کنم، مدرکی بگیرم و شغلی بیابم و دیگری میگفت من برای پول کار نمیکنم بلکه پول برایم 

ودم ام در باره پول گوش نکنم و نگرش خ کار میکند. من تصمیم گرفتم که به نصیحت و نگرش پدر تحصیل کرده

رکز ای تم های تحصیلی و حرفه س بر روی مهارترا معطوف کنم به نصایح پدر پولدارم زیرا که او معتقد بود مدار

های پدر پولدارم را به شما  درس ادامهاست. در  ثروتمندانهای مالی و همین تفاوت بین فقرا و  میکنند نه مهارت

 .میگویم

 فصل دوم: ثروتمندان برای پول کار نمیکنند 

ثروتمند بودند و همواره وسایل  س هایمانهمکلام که دیگر یساله بودیم در مدرسه میدید ۹من و دوستم مایک که 

بیشتری نسبت به ما داشتند. برای همین تصمیم گرفتیم ما هم ثروتمند شویم. بنابراین از پدرم پرسیدم که 

میخواهم پولدار شوم. چکونه میتوانم نحوه پولدار شدن را یاد بگیرم؟ پدرم گفت برای جواب این سوال باید بروید 

، او میتواند به خوبی به شما نحوه کسب پول را یاد دهد. بنابراین من و مایک در همان پیش دوستم، پدر مایک

سن نزد پدر مایک رفتیم و گفتیم میخواهیم از شما نحوه ثروتمند شدن را بیاموزیم. او گفت باشد، به شما یاد 

ش میدهم. با این شیوه درس. شما برای من کار میکنید و در حین آن به شما آموز کلاسمیدهم اما نه به روش 

تر به شما آموزش دهم. اکنون یا قبول کنید یا فکر پول درآوردن را از سرتان بیرون کنید. من به  میتوانم سریع

سنت حقوق میدهم و هر شنبه سه ساعت در آنجا کار خواهید کرد. گفتم که من امروز  ۰7هرکدام از شما ساعتی 

سنت بسیار کم بود  ۰7ت یا قبول کن یا نکن. بنابراین با این که ساعتی یک مسابقه بیس بال دارم ! پدر مایک گف

ام را گرفتم و با مایک به کار کردن مشغول شدیم. در مدت چهار هفته من پدر مایک را  اما من تصمیم قطعی

ما اکنون ا ندیدم و آماده استعفا بودم چون فقط به این دلیل قبول کردم که میخواستم پول در آوردن را یاد بگیرم،
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مثل برده برای پول بودم. بنابراین سریع نزد پدر مایک رفتم و با کلی شکایت به او گفتم که شما هیچ چیز را یاد 

هستید. پدر پولدار به آرامی گفت من دارم به تو آموزش میدهم. گفتم شما در  کلاهبرداریای، شما آدم  نداده

اید و من آموزش ندیدم. پدر پولدار گفت: این نحوه یاد ه زدطول این چند هفته حتی یک بار هم با من حرف ن

ک ره یمادادن مخصوص مدرسه است، من به شیوه زندگی که بهترین معلم است آموزش میدهم. بنابراین درس ش

که پدر پولدار به من یاد داد این بود که طبقه فقیر و متوسط برای پول کار میکنند. طبقه ثروتمند کاری میکنند 

سنت در هر ساعت عصبانی  ۰7ها کار کند. پدر پولدار گفت خوشحالم که از کار کردن برای  ل برای آنکه پو

شدی چون اگر عصبانی نمیشدی مجبور بودم که بگویم نمیتوانم به تو آموزش دهم. زیرا که یادگیری واقعی 

یب ل است زیرا اشتیاق، ترکمستلزم انرژی، اشتیاق و یک تمایل سوزان است. عصبانیت بخش بزرگی از این فرمو

عصبانیت و عشق است. یاد بگیری این که چگونه پول برای تو کار کند نه پول برای تو. آموزش برای کل طول عمر 

است. امروز من میخواستم بفهمم که تو اشتیاق یاد گرفتن در مورد پول را داری زیرا که بیشتر مردم این اشتیاق 

دگیری را داری؟ من گفتم بله. او گفت پس به سر کارت برگرد. این بار من هیچ حقوقی را ندارند. آیا هنوز اشتیاق یا

او گفت تو  ت.م نداشتم و گفتم این منصفانه نیسسنت را ه ۰7به تو نمیدهم. من عصبانی شدم زیرا دیگر همان 

رو که شتم. او گفت بمیخواهی یاد بگیری پس باید درس اول را به خوبی یاد بگیری. بنابراین من دیگر حرفی ندا

مایک اکنون بدون حقوق کار میکند. من این موضوع را به پدرم نگفتم زیرا او نمیتوانست کار بدون حقوق را درک 

کند. به مدت سه هفته من و مایک هر شنبه بدون هیچ حقوقی کار کردیم. پس از سه هفته پدر پولدار را دوباره 

اید؟ من و مایک گفتیم خیر. او گفت خوب شما پسرها  چیزی یاد گرفته دیدیم. او گفت امروز میخواهم بدانم آیا

ها است. بیشتر افراد یک حقیقتی دارند. آنها به خاطر احساسات انسانی  فکر میکردید این یکی از بزرگترین درس

که  یپولی مارا به سخت کوشی وا میدارد، سپس زمان ناشی از ترس و طمع، یک قیمتی دارند. ابتدا ترس از بی

چک حقوقیمان را دریافت کردیم حس طمع و یا میل بیشتر خواستن ما را به اندیشیدن در مورد تمامی چیزهای 

جالبی سوق میدهد که پول می تواند آن را خریداری کند. افراد همیشه با دو احساس ترس و طمع پیش میروند. 

ره ... . پرسیدم: پس ما چه کنیم؟ آنقدر برای ا و دوباه الگوی برخاستن، به سر کار رفتن، پرداختن صورت حساب

نفع  شما باید احساسات و عواطفتان را به اتلاف،پول کار نکنیم تا تاثیر ترس و طمع از بین برود؟ نه. این کار یعنی 

خودتان استفاده کنید و از ذهنتان کمک بگیرید. شما باید قدرت پول را تحت کنترل خود در آورید نه اینکه از آن 

این نادانی درباره پول  .ترس و نادانی است ،مالی کلاتی آن تبدیل شوید. علت اصلی فقر یا مش رسید تا به بردهبت

است که موجب این همه ترس میشود. سخت کار کردن برای پول با تصور اینکه پول، چیزهایی برایتان خواهد 

وس ماست. رفتن به درون ترسمان و خرید که شما را خوشحال میکند ظالمانه است. نقطه ضعف ما ترس و ه

 . هایمان راه عبور از نقطه ضعف ماست، و این امر فقط با انتخاب تفکرمان هموار میشود مواجه شدن با هوس
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 صل سوم: ضرورت آموزش سواد مالی چیست؟ف

اد ان دبهترین دوستم مایک امپراطوری پدرش را در اختیار گرفت. او عملکرد بهتری از پدرش نش ۰۹۹7در سال  

و ما اکنون سالی یکی دوبار همدیگر را در زمین گلف میبینیم. بازنشستگی به معنای کار نکردن نیست. بازنشستگی 

. در حالی که ثروتمان همچنان به طرز خودکار افزایش علاقه ماننجام کارهای مورد همسرم یعنی ا برای من و

ردم از من میپرسند که از کجا شروع کنم، یا به من بگو وقتی م .ای رخ دهد ابد، مگر انکه اتفاق غیر منتظرهمی

است سواد مالی داشته  لازمها میگویم اگر میخواهی ثروتمند شوی  چگونه به سرعت ثروتمند شوم؟ من به آن

اگر  ها را خریداری کنید. باشی. پدر پولدار به ما میگفت شما باید فرق بین دارایی و یک بدهی را بدانید و دارایی

اهید ثروتمند باشید این تنها قانون موجود است. او میگفت افراد ثروتمند دارایی میخرند و افراد فقیر و طبقه میخو

اند. او گفت چیزی که یک دارایی را تعریف میکند کلمات  متوسط بدهی میخرند، اما فکر میکنند که دارایی خریده

نمیتوانید بگویید دارایی چیست و در واقع چیزی که ارقام  اند و اگر نتوانید ارقام را بخوانید نیستند. بلکه ارقام

میگویند مهم است و باید بدانیم دارایی، چیزی است که پول در جیبت میریزد. بدهی چیزی است که پول از جیبت 

ها از سه قدرت  ها کنید. پدرم اغلب به ما میگفت ژاپنی در میآورد. پس باید تمام عمر خود را صرف خرید دارایی

است. جواهر نشانه قدرت پول است و یک  صلحگاه بودند: قدرت شمشیر، جواهر و آینده. شمشیر تمثیل قدرت آ

 تمثیل قدرت خودآگاهی است و ژاپنی ندهها را تعیین میکند. آی دارد، قانون طلا ضرب المثل که میگوید هرکس

ات اجازه میدهند که قدرت پول آنها را را ارزشمندترین میدانند. فقرا و طبقه متوسط همگی غالب اوق دهها آین

استفاده کنند از خود  دها از قدرت آینه کنترل کند. آنها با سخت کار کردن خود را برده پول میدانند. اگر آن

نگاه کرده و به جای ترس، نسبت به  دهاوقات نیاز داریم به آینمیپرسند آیا این منطقی است؟ همگی ما بعضی 

یم. من و مایک بیشتر از آنکه در مدرسه و دانشگاه یاد بگیریم با شرکت در جلساتی که خود درونیمان صادق باش

دانشگاهی نداشت، اما به لحاظ مالی تحصیل کرده و  لاتتحصیآموختیم. پدر مایک  پدر مایک ترتیب میداد می

ن از او باهوشترند. بنابرایموفق بود. او عادت داشت مدام به ما بگوید: یک فرد باهوش افرادی را استخدام میکند که 

 گفتم اقدامات لاباهوش را داشتیم. همانطور که قبها گوش دادن به او و یادگیری از افراد  من و مایک امتیاز ساعت

ها باعث  ها و هزینه های درآمدزا متمرکز کنید. تمرکز بر پایین نگه داشتن بدهی خود را تنها بر خرید دارایی

کر ف لان ترهای ک گذاری ها فراهم شود. میتوانید به سرمایه دارایی ختن در ستونمیشود پول بیشتری برای ری

درصد گرفته تا بینهایت بازگشت داشته باشند. سرمایه گذاری  ۰77هایی که ممکن است از  کنید. سرمایه گذاری

ن هوش مالی گذاری یک ریسک نیست، بلکه فقدا سرمایه .نامند می لاقه متوسط آنها را دارای ریسک باکه طب

های مختلفی از ثروت را  ریسک مواجه میسازد. من تعریف لایمالی است که فرد را با درجه باناشی از بیسوادی 
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آورم. او میگوید: ثروت، توانایی فرد برای  ام اما تعریفی را که استادم بیان میدارد را معقول به حساب می شنیده

روز دست از کار کردن بکشیم تا چه زمانی بقا خواهیم داشت؟ در بقا در طول روزهای بیشمار پیش روست، اگر ام

هایم دارم و این درآمدها خود به خود  واقع اگر من امروز از شغلم استعفا بدهم با درآمدهایی که در ستون دارایی

د، م شوهای ام هستم. هرچه پول بیشتری وارد ستون دارایی های ماهانه درآمد ایجاد میکنند قادر به پوشش هزینه

ام بیشتر رشد میکند و هرچه این ستون بیشتر رشد کند جریان نقدینگیام بیشتر خواهد شد. و تا ه ستون دارایی

 واسطه درآمد بیشتر وه های فوق نگه دارم ب تر از جریان نقدینگی حاصل از دارایی هایم را پایین زمانی که هزینه

د ثرتمندتر خواهم شد. پس یادتان باشد ثروتمندان، دارایی ام حاصل میآی بیشتری که از منابع غیر کار فیزیکی

هایی میخرند که فکر میکنند دارایی است. بنابراین باید از  میخرند. فقرا، فقط هزینه میکنند. طبقه متوسط، بدهی

 .را حل میکند مشکلاتمانهوش خود کمک بگیریم و این هوش است که 

  فصل چهارم: به فکر تجارت خودتان باشید 

مالی غالبا نتیجه مستقیم کار کردن تمام عمر  لاتمواظب کسب و کار خودت باش. مشکثروتمندان:  ۰راز شماره 

در مدرسه و دانشگاه وارد جمعیت نیروی کار شده و برای  تدیگر است. افراد پس از کسب مهار برای شخصی

راد میپرسم میگویند خوب، من یک خاطر پول کار میکنند. اکنون تفاوت بین شغل و تجارت چیست؟ وقتی از اف

میگویند خیر. آنها شغل را با  لایم آیا مالک آن بانک هستی؟ معموبانکدار هستم و تجارت من این است. میگو

 ن را صرف مراقبت از تجارت شخصی دیگر و ثرتمند کردن او مییشاها زندگ اند. آن تجارتشان اشتباه گرفته

ان را ت تان شکل میگیرد نه ستون درآمدتان. شما باید شغل روزانه تون داراییپردازند. بدانید که تجارت شما از س

هایی که هنگامی که آنها را به خانه میبرید هیچ  های واقعی کنید نه بدهی حفظ کنید اما شروع به خرید دارایی

درصد قیمت  ۵۲ریبا میکنید تق جید آن را از پارکینگ فروشگاه خارارزش واقعی ندارند. یک خودرو وقتی بعد از خر

مختلف جای  جای ندچهای واقعی در  خود را از دست میدهد و این از ارزشش کم شده است. در دنیای من دارایی

 د:میگیرن

ن را مدیریت میکنند تجارت هایی که نیازمند حضور من نیستند. من مالک آنها هستم اما افراد دیگری آ (۰

 است نه تجارت باشم آنجا کار کنم دیگر شغل رچون اگر مجبو

 سهام. .  (۵

 اوراق قرضه (۰

 گذاری های سرمایه شرکت (4

 امالک درآمدزا (۲
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 ها سفته  (6

 .حق امتیاز مربوط به مالکیت معنوی همچون موسیقی، نمایشنامه و حق اختراع  (0

 ای دارد. هرچیز دیگری که ارزش درآمدزایی و بازار آماده (8

نم که عاشق آنها هستم چون اگر عاشق آن نباشی، هایی را فراهم ک پدر پولدارم مرا ترغیب میکرد که دارایی 

و شما باید ستون  ها و زمین هستم مراقب آن نخواهی بود. من امالک جمع آوری میکنم چون عاشق ساختمان

ساعت شبانه روز را برایتان کار میکند. همچنان که جریان  ۵4داراییتان را مثل یک کارمند در نظر بگیرید که 

این است  ت مهم درولوکس و تجملی کنید. یک تفا لایمیتوانید اقدام به خرید چند کاد نقدینگیتان رشد میکن

مرحله اول اقدام  در لاه افراد فقیر و طبقه متوسط معموکه افراد ثرتمند آنها را در مرحله آخر میخرند در حالی ک

ای ه اقالم لوکسی همچون خانهتجملی میکنند. افراد فقیر و طبقه متوسط اغلب اقدام به خرید  لاهایبه خرید کا

یا قایق میکنند. زیرا میخواهند ثروتمند به نظر برسند. آنها ثروتمند به  لارگ، جواهرات ، پالتوهای پوست، طبز

نظر میرسند اما در واقع فقط بیشتر در قرض فرو میروند. افراد ثروتمند واقعی ابتدا داراییشان را میسازند آنگاه 

و حق  لوکس را میخرند. اما افراد فقیر و متوسط با عرق جبین لاهایدارایی، کا د حاصل از ستونبا درآم

 ت.گذاری در یک دارایی واقعی اس لوکس پاداشی به خاطر سرمایه لایکودکانشان میخرند. یک کا

 ها ها و قدرت شرکت فصل پنجم: تاریخچه مالیات 

ردم به نظریه اقتصادی رابینهود اعتقاد داشتند. های م وار شد که تودهمها تنها به این دلیل ه مسیر مالیات 

مبنی بر اینکه باید از ثروتمندان گرفت و به فقرا داد. مشکل این بود که اشتهای دولت برای پول آنچنان زیاد 

م شد از طبقه متوسط، بخصوص متوسط تحصیل کرده که پر درآمد بود هم مالیات گرفته ابود که به زودی الز

ها به اصل گرفتن از ثروتمندان معتقد  تر حرکت کرد. هر اندازه توده همچنان به سمت پایینشود و این پیکان 

باشند، ثروتمندان همیشه راهی برای دور زدن آنها پیدا میکنند. ثروتمندان روشنفکران را دور میزنند و صرفا به 

تا شش ماه از سال را برای دولت  جاین دلیل است که قدرت پول را میفهمند. امروزه طبقه متوسط آمریکاییان پن

هایشان را پوشش دهند و به نظر من این مدت زمان زیادی است. پدر پولدار دائم  کار میکنند تا بتوانند مالیات

به من و مایک یادآوری میکرد که بزگترین زورگو، رئیس یا سرپرست نیست، بلکه مامور مالیاتی است که همیشه 

باهوش خود میکرد، زیرا  لایآنقدر پول خرج حسابداران و وک دلیل بود که او سهم بیشتری میخواهد. به همین

او به من این بود: باهوش باش تا  سها کمتر از پرداخت به دولت بود. بهترین و موثرترین در که پرداخت به آن

من در سمینارهای آموزشی که به دیگران  ت،ل داده نشوی. او قانون را میدانسزیاد به این طرف و آن طرف ه

 ؛مالی شامل چهار حوزه مهارتی است IQ سواد مالی را آموزش میدهم، در هر سخنرانی یادآوری میکنم که
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مهارت حسابداری: یعنی سواد مالی و مهارتی حیاتی، اگر میخواهید یک امپراطوری بسازید، هرچه پول  (１

 ت.های مالی اس توانایی خواندن و درک اظهار نامه ،سواد مالیت. بیشتر باشد به دقت بیشتری هم نیاز اس

 هاست. گذاری: که همان علم پول سازی از پول است، این مهارت شامل استراتژی و فرمول مهارت سرمایه  (２

مهارت درک بازارها: علم عرضه و تقاضا، نیاز به دانستن ابعاد فنی بازار دارد و محرک آن احساسات است.   (３

گذار است که نشان میدهد که بر مبنای شرایط  بازار، منطق اساسی یا اقتصادی یک سرمایهعامل دیگر 

 گذاری معقول است یا خیر فعلی بازار آیا یک سرمایه

ذاری و بازارهاست گ های حسابداری، سرمایه مهارت بر قانون: برای مثال، شرکتی که مجهز به مهارت  (４

های مالیاتی شرکت آگاه است  فردی که از مزایا و حفاظت میتواند رشدی انفجاری در پی داشته باشد.

میتواند سریعتر از یک کارمند ثروتمند شود. یک شرکت میتواند کارهای بسیاری انجام دهد که یک فرد 

  به تنهایی مجاز به انجام آن نیست، مثل پرداخت هزینه قبل از اعمال مالیات

 آفرینند فصل ششم: ثروتمندان پول می

ام که همه ما یک چیز مشترک داریم و آن  ام به هزاران نفر آموزش دهم دریافته مدت که توانستهدر این  

های ذاتی است. با این حال آنچه همگی ما را عقب نگه میدارد، تردید داشتن  العاده و موهبت پتانسیل فوق

اس کلشخصی است و در من دریافته ام که تردید و ترس بیش از حد، بزرگترین دشمنان نبوغ  .به خود است

اصرار میکنم که افراد باید یاد بگیرند ریسک پذیر باشند، شجاع باشند و اجازه دهند نبوغشان این ترس  هایم

سال قبل زمین ثروت به شمار میرفت و هرکه زمین داشت ثروتمند  ۰77را به قدرت و ذکاوت تبدیل کند. 

حب ثروت شدند. امروزه عصر ذاشتند و صنعتگران صاجات و تولید پای به عرصه ظهور گ بود، سپس کارخانه

را دارد صاحب ثروت است. پدر پولدار همیشه میگفت قویترین  لاعاتاست و شخصی که به روزترین اط لاعاتاط

 IQ دارایی ما ذهنمان است اگر به خوبی آموزش ببیند، میتواند ثروت عظیمی را در یک آن تولید کند. من

ترین بازی دنیا شرکت کنم. عصری  ترین و بزرگ توسعه میدهم که میخواهم در سریع ام را به این دلیل مالی

تری های بیش ای شوم فرصت ها فقط با ذهنشان کار میکنند نه بدنشان. هرچه بیشتر حرفه که در آن انسان

 اترلهرچه هوش مالیتان باهای بیشتری به شماست.  در مسیرم قرار میگیرند. توسعه هوش مالی عرضه فرصت

 ؛گذار وجود دارد سرمایه وتر میشود. د باشد درک این که یک معامله خوب است یا بد ساده

وتر رید کامپخذاری را میخرند، مثل گ اولین و متداولترین آنها افرادی هستند که یک بسته سرمایه (１

 از یک فروشگاه کامپوتر

 ها را ایجاد میکند گذاری گذارانی که سرمایه سرمایه (２
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گذاران باشیم. بنابراین سه مهارت را در خود توسعه  همیشه میگفت که ما باید از نوع دوم سرمایهپدر پولدار 

 دهید

چگونه فرصتی را بیابید که فردی دیگر از آن غافل مانده است. شما با ذهنتان چیزی را میبینید که  (１

 دیگران با چشمهایشان از آن غافل میشوند

دوم باید بداند که  گروهفقط به سراغ بانک میروند اما  عادی های چگونه پول را افزایش دهید. آدم  (２

گذاری یعنی دانستن، نه  های بسیاری وجود دارد که در آن نیازی به بانک نیست. سرمایه شیوه

 خریدن

چگونه افراد باهوش را سازماندهی کنید. افراد باهوش کسانی هستند که با فردی کار میکنند یا فردی  (３

که باهوشتر از خودشان است. وقتی نیاز به مشورت دارید اطمینان حاصل کنید را استخدام میکنند 

 .که فرد مشاور را آگاهانه انتخاب میکنید

 فصل هفتم: کار کنید تا یاد بگیرید برای پول کار نکنید 

. تگذاری، بازاریابی و قانون اس اشاره کردم هوش مالی یک همیاری بین حسابداری، سرمایه لاهمانطور که قب 

ترین قسمت اداره یک شرکت مدیریت افراد است.  پدر پولدار به من توصیه میکرد و توضیح میداد که سخت

های خطرناک صحبت میکرد و میگفت تو باید  او در مورد ارزش یادگیری هدایت افراد به درون موقعیت

همانطور که در عالم  چون اگر یک رهبر خوب نباشی، از پشت تیر خواهی خورد درست ،چیزی را یاد بگیری

 انیلتمرکز میکنند اما اغلب در طو کار برای حقوق و مزایایی کوتاه مدت دربیشتر کارگران  .تجارت رخ میدهد

قبل  .است که به دنبال کار برای یادگیری باشند نه یک درآمد توصیه من به جوانان این .مدت گرفتار میشوند

هایی به  ابقه هوش به انتهای جاده کن تا ببینی که مهارتاز یک حرف خاص و قبل از گیر افتادن در مس

دست خواهی آورد. در مدرسه و محیط کار دیدگاه مرسوم ایده، تخصصی سازی است. بدین معنا که به دلیل 

 وت اما ادیدگاه را داشام هم همین  کسب پول بیشتر یا ترفیع یافتن باید متخصص شوید. پدر تحصیل کرده

رفتن تخصص بیشتر در دام وابستگی به آن گرفتار میشود. پدر پولدار توصیه میکرد که  لااا بفهمید که ب نمی

ها همین کار را میکنند، آنها یک دانشجوی  من و مایک خودمان را تربیت کنیم زیرا که بسیاری از شرکت

 رکت را در دستتیزهوش جوان را از دانشگاه تجارت انتخاب و شروع به تربیت او میکنند تا روزی که زمام ش

متخصص نمیشوند و از این بخش به آن  شکارمندان تیزهوش هستند در یک بخ گیرد، بنابراین چون این

ثروتمندان اغلب فرزندان خود را با یادگیری  .بخش برده میشوند تا تمامی ابعاد سیستم تجاری را بیاموزند

م رفتن از شرکتی به شرکت دیگر چنین چیزهایی پرورش میدهند. برای مثال در زمان جنگ جهانی دو
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اما امروزه این کار را ذکاوت میدانند. او میگفت که تنها تو باید چیز کمی درباره چیز بزرگی  ،پسندیده نبود

بدانی و کار با افراد باهوش و گردآوردن افراد باهوش بسیار مهم است و توصیه میکنم یک سال را صرف 

تمند شدن باید قادر به ارائه کردن و همچنین دریافت کردن باشید. یادگیری فروش کنید. همچنین برای ثرو

پدر پولدار اول بده تا دریافت کنی را همواره مورد توجه قرار میداد. برای همین پول زیادی را به دیگران 

  .های ثروتمند است راز خانواده نمیداد. پول داد

  فصل هشتم: غلبه بر موانع

نتوانند وارد جریان  نج دلیل ممکن است همچنان ستون داراییشان اندک باشد وافراد دارای سواد مالی به پ

 شوند. لانقدینگی با

ام که واقعا دوست داشته باشد  دلیل یک: ترس از دست دادن پول است. هیچوقت با کسی برخورد نکرده 

ز دست نداده باشد. ام که هیچگاه پول ا ام هرگز فرد ثروتمندی را ندیده پول از دست دهد و در کل زندگی

اند. تفاوت اصلی بین یک  گذاری نکرده ام که هیچگاه یک پنی هم سرمایه اما افراد فقیر زیادی را دیده

هاست. پدر پولدار در مورد این ترس از دست دادن پول توصیه  ثروتمند و فقیر در نحوه مدیریت این ترس

کن و میگفت مثل یک تگزاسی باشم، آنها جمله میکرد که اگر از ریسک نفرت داری و نگرانی زودتر شروع 

ی ورشکست شو و همچنین فرانک معروفی دارند که میگوید اگر میخواهی ورشکست شوی درست و حساب

میگوید بردن به معنای نترسیدن از باخت است. برای اکثر افراد دلیل شکست  NF نون بازیکن بزرگسالتارک

 دادن پول بسیار بزرگتر از لذت ثروتمند بودن است. مثل ضربمالی این است که برای آنها درد از دست 

المثل همه دوست دارند به بهشت بروند اما هیچکس دوست ندارد بمیرد. پدر پولدار میدانست که شکست 

ان هایش ها شکست تر خواهد کردو هرچه در سن کمتری باشد بهتر است. تگزاسی تر و باهوش تنها او را قوی

 .ل میکنندرا به پیروزی تبدی

ح داد ها تحلیل. پدر پولدار توضی ها انتقاد میکنند و برنده آسمان دارد فرو میریزد. بدبین ،دلیل دوم: بدبینی 

ند ها اجازه میدهد تا دریاب ها میشود. تحلیل به برنده که انتقاد باعث کور شدن و تحلیل باعث باز شدن چشم

ران اند. یافتن چیزهایی که دیگ که دیگران از آن غافل ماندههایی را ببینند  که منتقدها کور هستند و فرصت

نمیخواهم هم یک کلید اند کلید هر موفقیتی است. پدر پولدار همیشه به من میگفت: من  از آن غافل مانده

نیم گذاری میک ها سرمایه ، زیرا آن چیزهایی که دیگران نمیخواهند را اگر ما بتوانیم بر روی آناستموفقیت 

 .کلید است و به موفقیت خواهیم رسیدو این 



12 
 

anarplan.ir 
 

 .ها هستند. خوب تنبلی چیست؟ داشتن اندکی طمع ترین آدم دلیل سوم: تنبلی. افراد گرفتار غالبا تنبل 

ایم که هوس و طمع بد هستند. اما با این حال همگی ما در  بسیاری از ما از ابتدا با این فکر بزرگ شده

را داریم. بدون اندکی طمع میل به داشتن چیزی بهتر  نگیزو هیجان ادرونمان میل به داشتن چیزهای زیبا 

و پیشرفت حاصل نمیشود. دنیای ما به این دلیل پیشرفت میکند که همگی مایل به زندگی بهتر هستیم. از 

خود بپرسید اگر این کار را انجام دهم چه چیزی عایدم میشود؟ فایده آن چیست؟ اما یادتان باشد طمع بیش 

هم خوب نیست. الینور روزولت میگوید: کاری را انجام بده که در قلبت احساس میکنی کار درستی  از حد

و اگر انجامش دهی تو را لعنت خواهند کرد و اگر انجامش  است. چون به هر حال از تو انتقاد خواهند کرد

 .ندهی هم تو را لعنت خواهند کرد

ر آید از پد مان. یادم میلاتهایمان است تا تحصی ی از عادتها. زندگی ما بیشتر انعکاس دلیل چهارم: عادت 

پردازد؟ گفتم:  هایش را می حساب پولدار درباره عادت ثروتمندان پرسیدم. او گفت: پدرت چه زمانی صورت

 است. او لاتشم. او گفت: این عادت اصلی مشکآیا چیزی هم باقی میماند؟ گفتم: خیلی ک :اول ماه. پرسید

: اگر م. من اول سهم خودم را برمیدارم، حتی قبل از آن که به دولت پرداخت کنم. پرسیدعادت بدی دارد

هم خودم ابتدا س، ه؟ پدر پولدار گفت: همان کار راحسابهایتان را بپردازید چ پول کافی نداشته باشید تا صورت

 ها و دیگر بدهکاری لیاتتر از همه چیز است. پس از پرداخت به خودم، فشار ما ها مهم را. چون ستون دارایی

هایم آنقدر زیاد است که مرا مجبور میکند به دنبال اشکال دیگری از درآمد باشم. فشار برای پرداخت تبدیل 

تر و فکر کردن واداشت و باعث شد که وقتی بحث از پول  به انگیزه میشود. این فشار مرا نیز به کار سخت

ا آخر از همه به خودم پرداخت میکردم هیچ فشاری را حس تر باشم . اگر آن ر تر و فعال میشود باهوش

 .نمیکردم و ورشکست بودم

ن میبرد. پولم را از بی لاتمو مجهو هایم برایم پول میسازد دلیل پنجم: خودپسندی. پدر پولدار میگفت: دانسته 

ل هستی، از اهمیت میشوم. وقتی میدانی که در یک زمینه جاه هایم بی زیرا در خودپسندی، به ندانسته

 . طریق یافتن یک کارشناس یا یک کتاب یا سمینار در آن حوزه به آموزش خودت اقدام کن

  فصل نهم: آغاز به کار 

من بر این باورم که هرکدام از ما در درون خود نبوغ مالی داریم اما مشکل این است که نبوغ مالیمان خوابیده 

به این علت است که بر اساس فرهنگ ما، عشق به پول ریشه است که صدایش کنیم زیرا که نبوغ خوابیده ما 

 ؛تمامی بدیهاست. من ده گام را برای بیدار کردن نبوغ مالیتان پیشنهاد میکنم. گامهایی را که شخصا دیدهام
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ر ها قاد ها و از خود گذشتگی عشق است که مرا به غلبه بر سختی ،من دلیل فراتر از واقعیت میخواهم ( ۰ 

ها است. وقتی افراد میپرسند دلیلم برای تمایل به ثروتمند  ها و ناخواسته سازد. هدف ترکیبی از خواستهمی

 ها: آنها باعث های عاطفی عمیق است. اول ناخواسته ها و ناخواسته شدن چیست میگویم ترکیبی از خواسته

هر شای در  شغلی، خانه ام را کار کنم. چیزهایی مثل امنیت ها میشوند. نمیخوام تمام زندگی خلق خواسته

ها: میخواهم آزاد باشم که به هرکجای دنیا سفر کنم و با  را نمیخواهم. نمیخواهم کارمند باشم. اما خواسته

من  ( ۵ام کنترل داشته باشم.  م بر زمان و زندگیهزندگی کنم. میخواهم پول برایم کار کند. میخواآرامش 

ند در کشوری آزاد زندگی کنند. هانتخاب دلیل اصلی آن است که مردم میخواروزانه تصمیم میگیرم. قدرت 

ز ومن هن بیش از حد میخواهد.بیشتر مردم تصمیم میگیرند ثروتمند نشوند. زیرا که پولدار شدن زحمت 

ت دوچیز را از افراد میگیرند. عواهم کرد. این جماام فکر خ آنگاه به آینده مجوان هستم، وقتی پول بدست آورد

ی برای ا تان است و دیگری یادگیری. صرفا این که شما پولی ندارید بهانه یکی زمان که ارزشمندترین دارایی

 یاد نگرفتن نیست. من هرروز تصمیم میگیرم که ثروتمند باشم.

در این جهان دارید ذهنتان است. قویترین گذاری کنید. تنها دارایی واقعی که  ابتدا در آموزش سرمایه ( ۰ 

من هر سال دست کم در دو دوره شرکت میکنم. عاشق نوارهای صوتی هستم . ابزاری که بر آن تسلط داریم

میخرند  لاکیا امر عجبم از کسانی که سهام چون میتوانم به سرعت آنها را به عقب برگردانم. من همواره د

 گذاری نمیکنند. فقط خرید یک یا دو خانه شما ن یعنی ذهنشان سرمایهشا اما هیچگاه در بزرگترین دارایی

 نمیکند. لاکرا تبدیل به یک کارشناس در ام

دوستانتان را با دقت انتخاب کنید. من دوستانم را بر اساس اظهار نامه مالیشان انتخاب نمیکنم. من  ( 4 

حال دوستانی دارم که هرسال چند میلیون اند و در عین  دوستانی دارم که تا کنون چند میلیون از دست داده

ها یاد بگیرم. من دوستان ثروتمندی دارم و به دنبالشان  میکنم تا از تمامی آن لاشد. من آگاهانه تآورن در می

مالی  اتلم مهم است و از دوستانی که مشکبلکه دانش آنها برای ،ها نیستم میگردم زیرا که من دنبال پول آن

 یفهمم که چه کارهایی را نباید بکنم.دارند هم یاد میگیرم و م

در یک فرمول مهارت بیابید و سپس فرمول جدیدی یاد بگیرید. شما چیزی میشوید که میخواهید. من  ( ۲ 

در یک روز به درآمدی بیش از درآمد بسیاری از  لاتر بودم به همین دلیل معمو همیشه دنبال فرمول سریع

چندان اهمیتی ندارند زیرا اغلب قدیمی هستند. مهم این است  های شما و دانسته افراد در کل عمرشان دارم

 که چقدر سریع یاد میگیرید و سپس به دنبال مهارت دیگر بروید.
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اول به خودت پرداخت کن. این همان نکته موجود در داستان معروف ثروتمندترین مرد بابل است. پیام  ( 6 

 جهت موج و ثروتمند شدن. لافی حرکت در خل و جرات داشتن براآن کتاب این است د

قدرت مشاور خوب. پدر پولدار به من یاد داد که به پول دادن به  ،هایت حقوق خوبی بده لالبه د ( 0 

امالک و  لالان، حسابداران و دالوک ،لم همان سیاست را اختیار کردم. حاها اهمیت بدهم! من ه کارشناس

دماتشان برایتان پول به بار خواهد آورد. از طرفی سهام گران قیمتی دارم چون اگر افراد کارشناس باشند خ

 هرچه پول بیشتری به دست بیاورند من هم پول بیشتری به دست خواهم آورد. 

 ببرید. الکز کنید و ستون داراییتان را باقدرت تمرکز. به اینکه پول چگونه میتواند برایتان کار کند تمر ( 8

الگوگیری از قهرمانان به منبع عظیمی از نبوغ دست میابیم.  ها. ما با ها و قدرت اسطوره نیاز به قهرمان ( ۹

ی تر به نظر برسند. یادگیر ها باعث میشوند کارها ساده قهرمانان که بیش از صرف الهام بخشی به ما دارند. آن

 های یادگیری است و تقلید از قهرمانان یکی از قویترین شیوه

رگاه احساس کردید به چیزی نیاز دارید اول آن را بدهید و چندین آموزش دهید تا دریافت کنید. ه ( ۰7

و این امر در مورد پول، لبخند، عشق و دوستی صادق است. درباره پول یاد  برابرش نزد شما باز خواهد آمد

 ید.آن را به فرد دیگری آموزش بده دبگیری

 فصل دهم: باز هم بیشتر میخواهید؟ 

 هایی که طالب چند می که ارائه کردم راضی نشوند. بنابراین برای آنممکن است بسیاری از افراد با ده گا 

 ارائه میکنم: خلاصه د هستند مواردی را بطور خو دستورالعمل درباره نحوه آغاز کار

ای متفاوت. دست از کاری که جواب نمیدهد بکشید و  دیوانگی یعنی انجام کاری یکسان و توقع نتیجه ( ۰

 د و راه حل جدیدی باشید. به دنبال کار جدید، ایده جدی

 پس از یاد گرفتن چیزی عمل میکنم.  لافاصلهن بمعمل کنید.  ( ۵

از آنها طلب نصیحت و  ،اند که شما میخواهید انجام دهید افرادی را پیدا کنید که کاری را انجام داده ( ۰      

 ترفندهای کوچک تجاری کنید.

ام ثروتمند  هایی که گذرانده به خاطر دوره ها، سمینارها بروید و نوارهای صوتی بخرید. من سلابه ک ( 4      

 هستم و نیازی به شغل ندارم. 
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وقتی در جست و جوی ملکی هستم به امالک بسیاری میروم و در همه  ،پیشنهادهای زیادی بدهید ( ۲     

یکی بگوید آری. جست و جو کنید، پیشنهاد بدهید، رد کنید،  ستی مینویسم. پیشنهاد دهید، ممکن اپیشنهاد

 و بپذیرید.  چانه بزنید

عه را که یک مطالتغییر است. مطالعات زیادی انجام میشوند اما این تغییر است  یدچیزی که دنبال آن هست ( 6   

 هایی از تغییرات بهتر هستم.  سود آوری میکند. من همواره منتظر نشانه تتبدیل به یک فرص

 باید اول بدانی که به دنبال چه میگردی و سپس به دنبال آن بروی.  ( 0  

د. اما ان های بزرگ در بورس ابتدا بوده بزرگ فکر کن. حتی اگر کوچک هستی بزرگ فکر کن. تمامی شرکت ( 8

 . ن دست به کار شولا. همین ایدتر از همه چیز این است که دست به عمل بزن مهم

  تامین کنیم؟ لارد 0777فرزندانمان را تنها با  بخش پایانی: چگونه هزینه دانشگاهی

 ۰77از سختی پس انداز پول برای تحصیل دانشگاه چهار فرزندش شکوه میکرد. او هر ماه  روزی یکی از دوستانم

جمع کرده بود و تخمین  لارار دهز۰۵گذاری واریز میکرد. آن زمان حدود  را به حساب یک شرکت سرمایه لارد

چون فرزند بزرگش سال فرصت داشت  ۵نیاز دارد و  لارهزار د477ار فرزندش به همیزد که برای گذران دانشگاه چ

ز ا هستند بخشیهایشان  ساله بود. به او پیشنهاد کردم با توجه به خرابی بازار که مردم در حال فروختن خانه 6

 میخواست مهاجرتسال میتوانست پول فراهم کند. صاحب خانه  ۰۵و او در حالی که این  ردخپولش را یک خانه ب

پیشنهاد کردیم و او قبل کرد. آن خانه دارای وام ویژه بود و بدون بانک  لارد 0۹777کند و ما خانه را با مبلغ 

 لارهزار د 0هزار بدهکار بود برای همین کل پولی که دوستم باید میگذاشت  0۵امکان خرید وجود داشت. مالک 

عد ب ر داد و سه سالبود، یعنی تفاوت مابین بدهکاری و رقمی که باید پرداخت شود. دوستم خانه را برای اجاره قرا

 لارهزار د 87انه داد. او یکباره به خبرای خرید  لارهزار د۰۲6یک مستاجر چون عاشق آن خانه بود به او پیشنهاد 

 .خود خواهد رسید لارهزار د477رسید و دوباره خانه خرید و مطمئن است که به 


