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 6  چراغ جادوي پدر پوالدار

از  یکـی  . بـود پولدار و دیگري بـی پـول  از آنها  کیه یمن دو پدر داشتم ک   
 بسیار با هوش بود وي داراي مدرك دکترا         تحصیالت عالیه داشت و    آنها

دو سـال طـی کـرده     لیسانس را ظرف مـدت کمتـر از   ةدور  سال4بود و   
شـیکاگو   ي اسـتنفورد ها   سپس براي تکمیل تحصیالتش به دانشگاه      و بود
بــا بورســیه   تحــصیلش راةو تمــامی دور ســترن رفتــه بــودنــورث و و

 هـر   .ده بـود  رم حتی کالس هشتم را هـم تمـام نکـر          پدر دیگ  .گذرانده بود 
 را صـرف    شان  زندگیشان که تمام    ۀ شغلی خود  دوي این مردان در زمین    

 مد قابل توجهی  آ هم در  ها  آنهر دوي    . کردند بسیار موفق عمل کردند     آن
 از نظر مالی تمـام عمـر درگیـر مـشکالت            آنهااز  کی  ه ی با این هم   .داشتند

 آنهـا  یکـی از     .وایی شـد  هـا    هم یکی از ثروتمندترین مردان     يدیگر  و بود
 بـراي  کلیـسایی کـه     و اش  میلیون دالر براي خانواده    ها  ده وقتی فوت کرد  

 . گذاشـت  يبه جا    خیریه  مؤسسات  و رفت  می آناجراي مراسم مذهبی به     
حساب به ارث گذاشت که بایـد پرداخـت         دیگري هم کلی قبض و صورت       

   .شدند می
 هـا  ن هـر دوي آ   .گذار بودنـد  تاثیر  و کاري، دانا  ،قوي ها   هر دوي این مرد   

هـر دوي    . یکـی نبـود    شـان   تورشدادند اما موضوع م      می اوره من مش  به
   . نبودیکی آموزش از منظورشانتند اما اعتقاد داش آموزش  به قویاًها آن

یا قبول   یش را ها  کی از این دو پدرم باشد باید توصیه        اگر قرار بود فقط ی    
برخـوردار بـودم      از این بخت   ،با وجود دارا بودن دو پدر      .م یا رد  کرد  می

را با هم مقایـسه   ي متفاوت یک پدر پولدار و یک پدر بی پول       ها  گاهکه دید 
  .کنم
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بیـشتر   یکی را بپذیرم و دیگري را رد کنم         عقیده به جاي اینکه صرفاً   من   
مـشکلم   .مکـرد   مـی  و خودم انتخـاب      دادم  میم  نجاامقایسه   ،مکرد  میکر  ف

 پولدار نـشده بـود و پـدر     ،ماین بود زمانی که بچه بودم هنوز پدر پولدار        
شـان را    کار ، تـازه  هـا   آنهـر دوي     .آمـد   نمـی بی پول هم فقیر به حـساب        

 دسـت بـه     ، و مسایل مـالی    شان  شروع کرده بودند و با مشکالت خانواده      
گاه بسیار متفاوتی نسبت به دیگـري        دید آنها اما هر یک از    . بودند گریبان

   .به پول داشت
  همـه ۀعـشق بـه پـول ریـش    " گفـت  مـی  آنهـا کـی از  ی  به عنـون نمونـه    

  . "ستها  بديۀ همۀ کمبود پول ریش"گفت یدیگري م "ستها بدي
هـر دو بـر رویـم        کـه  داري از دو پـدر     من که پسر کوچکی بودم برخور     

مـن مـی خواسـتم پـسر      .کـرد  ایجاد مـی برایم مشکالتی را     داثرگذار بودن 
از  هــر یــک خــوبی باشــم و بــه نــصایح پــدرم گــوش کــنم امــا دو پــدرم

 داشــتند آنهــاکــه  اخــتالف نظــري .زدنــد مــیموضــوعی متفــاوت حــرف 
را  وسـیع بـود کـه مـن     قـدر  آن  جا که پاي پول وسـط بـود        آن مخصوصاً

ند کرد می مطرح آنهایی که اه   بحث  هر یکی از   ةبارمن در  .می کرد  کنجکاو
م فکـر   وقتی با خودم تنها بـودم دائـ         بیشتر اوقات  .مکرد  می فکر   ها  ساعت

 چرا پـدر ایـن را       "پرسیدم که     و از خودم سواالتی مانند این می       مکرد  می
مطـرح   سـوال را   پدر دیگرم هـم همـین       و سپس در مورد صحبت     "؟گفت
 ،پـدرم حـق دارد   .ست است در"م گفت میتر بود اگر    سان برایم آ  .مکرد  می

مرد نمی داند  این پیر "مگفت  میبراي رد نظر      یا "اش موافقم    من هم با گفته   
 دار بودن از دو پـدر  برخور، کار آنم  نجااجاي   به. " زند  میاز چی حرف    

ي هـا   در نهایـت گفتـه     باعـث شـد مـن فکـر کـنم و           داشـتم  که دوستـشان  
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انتخـاب   معلوم شـد کـه    مدت  در دراز  .جیح بدهم تر ي را به دیگر   شان  یکی
به نفعم تمـام   آنهادر برابر رد کردن یا قبول حرف یکی از           شخص خودم 

   .شود می
 ۀتـر و طبقـ    شوند و فقـرا فقیر     ن ثروتمندتر می   یکی از دالیلی که ثروتمندا    

  ثروتمنــدان ایــن اســت کــهزنــد مــیمتوســط هــم در قــرض دســت و پــا 
نـه بـه فرزنـدان       مـالی و پـول را در خا        ر در مـورد امـو     هاي خود آموزش

ما هـر چـه در مـورد         بیشتر .)ی و مدارس  آموزشو نه در نظام     ( دهند  می
 والدین فقیـر    دیکن  میپس فکر    .گیریم را از والدینمان یاد می     پول می دانیم  

 فاً صـر  آنهـا  ؟ بدهنـد  تواننـد   مـی اي    مـالی  آمـوزش  چگونهبه فرزندانشان   
ممکـن اسـت     ."به درس خواندن ادامه بده و سخت تالش کن         "گویند یم

 فارغ التحصیل شود امـا نظـام        که فرزند مزبور با نمرات عالی از مدرسه       
افـراد فقیـري چـون       اش همـانی اسـت کـه        مـالی  ریزي  برنامه اش و  فکري

   .والدینش در ذهن دارند
 در  آنهـا موزنـد بلکـه هـدف       آ  مدارس چیزي در مورد پول بـه افـراد نمـی          

ــوزش اول ۀجــدر ــارتآم ــا  مه ــهه ــه و  ی اســتاي و تخصــص ي حرف ن
گزاران کـار  امر است که چـرا     همین نکته دلیل این    .ي امور مالی  ها  مهارت

تی عـالی   ی که در دوران تحصیل نمرا     و حسابداران  ها  دکتر ،هوشبانکی با 
 هی ملی بد .گیر مسایل مالی هستندو گرفتارند    کسب کرده اند هنوز هم در     

 ۀنتیجـ  ر زیـادي  امروز ما وجود دارد تا حد بسیا   ۀکه در جامع   يا  آیندهفز
ــصمیماتی ــه  ت ــت ک ــتمداران و مــ  اس ــت   سیاس ــه غای ــی ب سئوالن دولت
یمـان  ابر مـالی و پـول     اطـالع از امـور     یـا کـم    اطـالع  لی بـی  و تحصیلکرده

   .اند گرفته
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کنم در ایـن امـر     می رفک رسد که از راه می     جدید ة وقتی به هزار   غالباً من  
رخ نفر از مردمی     ها  قرار است چه اتفاقی براي میلیون       که مانم  میمتعجب  

مایـت  ح  بـراي  آنهـا  .مـالی هـستند    ي پزشـکی و   ها   که محتاج مراقبت   دهد
 وقتی تـامین اجتمـاعی   .شان خواهند بود اي محتاج دولت یا خانواده    ،مالی

د چه اتفاقی خواهـد  ي مردم نداشته باش ها  دیگر پولی براي پرداخت هزینه    
همچنان جـزو وظـایف       امور مالی  ۀ در زمین   آموزش  اگر قرار باشد   ؟افتاد

ایـن   چه اتفـاقی بـراي     فقیر هستند یا خواهند شد    یا   هتلقی شود ک   والدینی
  ؟ملت می افتد

 هاي زیـادي   چیز آنها ي داشتم از هر دو    تأثیرگذار که من دو پدر      آنجا از  
 مکـرد   مـی  فکر   آنهاهاي هر دوي     به توصیه   که بایستی  آنجااز   .گرفتمیاد  

 اش مطالـب   زنـدگی افکار یک فرد بر      يارگذاثر توانستم در مورد قدرت و    
 همیـشه   هـا   یکـی از پـدر      بـه عنـوان نمونـه      .بیـاموزم را   با ارزش زیـادي   

ن ایـن  گفـت  و دیگـري،  "م یـ آ بر نمـی   من از پس خرید فالن چیز  "گفت   می
چطـور   "و اصـرار داشـت کـه مـن بگـویم             کلمات را ممنـوع کـرده بـود       

ـ    توانم  می اش  یکـی جملـه    ."؟م خریـد فـالن چیـز بربیـای        ۀ از پس هزین
یکی شـما را     .کرد  می مطرح   آنرا سؤالی بود و دیگري به صورت       ياخبار

 بـه تفکـر    و دیگـري شـما را وادار  کـرد  مـی از زحمت فکـر کـردن راحـت     
 کـه بـا     داد  مـی توضـیح    به مـن   دشع پولدار هم    یسر  پدرم که   آن .کرد  می

 ود کار  به صورت خ   "یم  آ  من از پس خرید فالن چیز بر نمی        " ۀجمل گفتن
تـوانم از     چطـور مـی    "با پرسیدن سوال     اما .کشد مغزت دست از کار می    

  .کند  می ذهنت شروع به کار کردن"؟ خرید فالن چیز بربیایمۀپس هزین
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 روي  ويبلکه تاکیـد  .بخرید هر چیز دلتان خواست منظور او این نبود که 
 .تتر موجـود در جهـان اسـ       کـامپیو  که قویترین  با مغز بود   تمرین کردن 
 ورزش آنـرا مـن     چـون  شود  میهر روز قوي تر       ذهن من  "وي می گفت    

 آورم  مـی پول بیـشتري در      شود  می هم ذهنم قوي تر      رهر چه قد   .دهم می
 مـن از پـس خریـد فـالن چیـز بـر              " ۀوي اعتقاد داشت که گفـتن جملـ        ."

   .اي مبنی بر تنبلی ذهن است نشانه کار به صورت خود"یم آ نمی
جـه شـده بـودم      سخت کوش بودند اما من متو      بسیار چه هر دو پدرم    گر

هایم ذهنش را تعطیـل     آمد یکی از پدر     که وقتی پاي مسایل مالی وسط می      
اي کـه در طـوالنی مـدت      نتیجـه .گرفـت  مـی  به کـار  آنرا و دیگري   کرد  می

 از نظـر مـالی رشـد کـرد و دیگـري           ها  کی از پدر  ه ی حاصل شد این بود ک    
 هـر روز  آنهـا ست که از بین دو نفر یکی از    مانند این ا   .همچنان عقب ماند  

دیگـري روي    م بدهـد و   نجـا ابه باشگاه برود و تمرینات مـنظم ورزشـی          
س شـما  شان  تمرین جسمی مناسب .زیون تماشا کند  یکاناپه لم بدهد و تلو    

س شـان    ،تمـرین ذهنـی مناسـب      بـرد و    می باال را در دستیابی به سالمتی    
ضریب سالمتی و   تنبلی هم  .دهد  می افزایش شما را در دستیابی به ثروت     

   .وردآ ثروت را پایین می هم
 فکـر  آنهـا یکـی از    .ي فکـري متفـاوتی داشـتند      هـا   گاهدیـد   هر دو پدر من   

 زنـدگی  امـور   ثروتمندان باید مالیات بیشتري بپردانـد تـا صـرف        کرد  می
یی که مولـد    آنها مالیات   " گفت  میدیگري   . بشود  جامعه ترافراد کم درآمد  

م نجـا اکـاري    اي اسـت بـه کـسانی کـه          و جـایزه   کنـد   مـی ا تنبیه   هستند ر 
  ."دهند  نمی
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 آینده خوب درس بخوان تا بتوانی در        " کرد  می پیشنهاد یمها   یکی از پدر  
خوب  " گفت  می ي دیگر " استخدام شوي    آنپیدا کنی و در      کت خوبی شر

 آنـرا پیـدا کنـی و      شـر کـت خـوبی      آینـده درس بخوان تا بتوانی در      
  ".بخري

مـن    دلیل اینکـه مـن پولـدار نیـستم ایـن اسـت کـه               " گفت  می آنهای از   یک
  . "را دارم  ها بچه مسئولیت شما

 .پول صحبت کنم    که سر میز شام راجع به      کرد  می تشویق   آنهایکی از   
   . کار را ممنوع کرده بودآندیگري 

 وقتی بحـث بـر سـر پـول اسـت محتاطانـه رفتـار کـن و              " یکی می گفت    
یاد بگیر کـه چطـور بـا        دیگري می گفت    . "خودت نکن خطري را متوجه    
   .خطر روبرو شوي

 دیگـري   .مـان اسـت    بزرگترین سـرمایه و دارایـی       ما ۀ خان : یکی می گفت  
کنـی    فکـر مـی    ام اسـت و اگـر تـو        هیین بد  من بزرگتر  ۀخان "گفت   می

   . شدتان است پس گرفتار مشکل خواهی سرمایه تان خانه
کردند با ایـن حـال یکـی     یویه مه موقع تسیشان را ب ها   هر دو پدرم قبض   

یعنی  ( و دیگري بر عکس    کرد  میپرداخت    قبض اش را اول از همه      آنهااز  
   .)آخر

 ،کنـی یـا دولـت      کار مـی   یم اعتقاد داشت شر کتی که برایش      ها  یکی از پدر  
شه اخبـار مربـوط بـه       یـ وي هم  .یت را بر عهده دارد    ها  مسئولیت رفع نیاز  

 مرخصی ،مانیي در ها  مراقبت فواید ازنشستگیي ب ها  طرح افزایش حقوق 
تحـت تـاثیر     وي .کرد  مینه را دنبال    و دیگر مسایل این گو     دوران بیماري 

پـس از   بـه ارتـش ملحـق شـده بودنـد و        یش بود که  ها  دو تا از عمو    اقدام
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 مجموعـه اي از   یافت در توانسته بودند مشمول   خدمت فعاالنه  بیست سال 
وي عاشـق    . و پـاداش و مزایـا بـشوند        العمـر بازنشـستگی    مات مادام خد

ــاي ــانیخــدمات در مزای ــازات م ــژهو امتی ــراي   وی ــش ب ــه ارت ــود ک  اي ب
اي بود   ي شغلی ها  صتمند فر   همچنین عالقه  فراهم کرده بود   ها  بازنشسته

خی اوقات بـه  بر . دست پیدا کند آنها به   توانست  میکه از راه دانشگاه فرد      
وي  .مـد آ  ز خـود شـغل مـی      ر ا مزایاي شغلی مهم ت    امنیت شغلی و   نظرش
دولت کار کرده ام و مستحق این مزایا          من به سختی براي    " گفت  می غالباً
  ."هستم

 بـه خـودت متکـی       باید از نظر مالی کـامالً     که    پدر دیگرم اعتقاد داشت   
 ذهنیـت   گفت  می مستحق دانستن خود مخالف بود و      وي با ذهنیت   .باشی

محتاج به لحاظ مالی شـده        و مدن افرادي ضعیف  آمزبور باعث به وجود     
 یـک از  .کفا باشـد خود فرد باید از نظر مالی کـه    کرد  میوي تاکید    .است
دیگـري هـم فقـط     .انداز کند  تا شاید چند دالري پس  کرد  مییم تقال   ها  پدر

 به من یاد داد که چگونه رزومه       یمها   یکی از پدر    .کرد  میسرمایه گذاري   
 به مـن یـاد      يدیگر .بدست بیاورم  بتوانم فالن شغل را    خوبی بنویسم تا  

 و مـالی    کاري ۀزمین ي قوي و موثر در    ها  طرح توانم داد که چگونه می   
   .بتوانم شغل ایجاد کنم بریزم تا بدین ترتیب

سـعادت برخـوردار بـودم تـا         بـودم از ایـن     بیت دو پدر  تر من که حاصل  
 یـک نفـر     زنـدگی تـاثیرات متفـاوت بـر        یافکـار متفـاوت    ببینم کـه چگونـه    

 از طریــق مــن متوجــه شــدم کــه افــراد واقعــاً . داشــته باشــندتواننــد مــی
   .دهند میشان را شکل  زندگی است که شان افکار
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وقـت ثروتمنـد     مـن هـیچ  "پولم همیشه مـی گفـت        به عنوان نمونه پدر بی    
از طـرف دیگـر پـدر        .بینی به واقعیت هم پیوست     پیش  و این  "نخواهم بود 

 مـن   گفـت   مـی وي   .دانـست   مـی دار  خودش را فـردي پولـ      پولدارم همیشه 
حتـی پـس از اینکـه بـه          .دهنـد   مـی م ن نجاا فالن کار را     ها  پولدارم و پولدار  

بـاز هـم     ورشکستگی کامل شده بود    مالی بزرگ دچار   شکست دنبال یک 
ن ایـن جملـه     وي خـودش را بـا گفـت        .نامیـد  خودش را فردي ثروتمند مـی     

 .یی هـست  هـا   قک فـر  ه یـ  دم فقیـر و ورشکـست      بـین آ   "داد کـه     تسلی مـی  
  ."اما فقر همیشگی است موقتی است ورشکستگی
یـا پـول کـه مهـم       اي نـدارم    من بـه پـول عالقـه       :گفت  میهم    پدر بی پولم  

   .پول یعنی قدرت گفت می پدر پولدارم همیشه .نیست
ي مـن  اما برا یا دانست  شاید هیچ وقت نشود قدرت افکار را اندازه گرفت     

به زبـان    و شد که باید نسبت به افکارم     معلوم    کوچکی بودم  ۀکه پسر بچ  
پـولم بـه     شدم که فقر پدر بـی       من متوجه این نکته    .گاه باشم  آ آنهان  آورد
بلکه ناشـی از افکـار       نبوداش که باال هم بود،        میزان حقوق دریافتی   خاطر

 کوچکی بودم و دو پدر داشتم از این نکتـه          من که پسر   .بود و اعمالش می  
گیـرم احتیـاط    یش مـی  را در پ   آنها به افکاري که     نسبت گاه بودم که باید   آ

 پـدر  :گـوش بـدهم   یمهـا  که باید به کدام یکی از پدر   و بدانم  به خرج بدهم  
  ؟پولدار یا بی پول

بـر    ارزش زیادي قایل بودند اما      آموزش ي این مردان براي   چه هر دو   گر
یکـی   .با هم اختالف داشـتند  شان یاد گرفتن بودسر موضوعی که به نظر 

دانـشگاهی   خواست که حـسابی درس بخـوانم و مـدرك     از من می آنهااز  
خواسـت درس بخـوانم تـا        وي از مـن مـی      .کار خوبی پیـد کـنم      تا بگیرم
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 مـدرك   آوردنبدسـت    بـراي  یـا  وکیل یـا حـسابداري بـشوم       ،متخصص
MBM  از مـن مـی خواسـت درس         يدیگـر اما   .تجارت بروم  ة به دانشکد 

 و  کنـد   مـی تا بدانم پول چگونه کـار        ومبخوانم و مطالعه کنم تا پولدار بش      
 گفـت   مـی  ها   و بار  ها  وي بار  .به جریان بیفتد    به نفع من    پول کاري کنم که  

در سن   ."کند  میپول براي من کار      بلکه کنم یممن براي پول کار ن     "که  
م ایـن  نجـا ابا  . سالگی تصمیم گرفتم به نصایح پدر پولدارم گوش بدهم         9

همه مدرك و   آنحتی با وجود     پولم ي پدر بی  ها کار در واقع دیگر به حرف     
  . گوش کنمخواستم نمی سواد دانشگاهی

  درسی از رابرت فراست 
 از اشـعار او     بـسیاري  گر چه    . من است  ۀفراست شاعر مورد عالق    رابرت

مـن   .پـسندم  مـی  او را بیـشتر از بقیـه         ۀرا دوست دارم اما شعر راه نرفتـ       
  :گیرم می روزانه به کار  تقریباًاین شعر نهفته است را یی که درها درس

  »راه نرفته«
   شدند میاز هم جدا  در جنگلی زرد رنگ دو جاده بودند که

گــام  هــا آن در هــر دوي توانــستم نمــی کــه آنو مــن متاســف از 
  دارم بر

  و یک نفر بیشتر نبودم 
   نگاه کردم آنهاکی از ه یب  ایستادم وها ساعت

  رده و محو شده بود پیچ خو ي جنگلها تهوب که در امتداد
  و سپس دیگري را برگزیدم 

  اولی زیبا بود  دازةانکه به 
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  دلیل بهتري براي این کار داشتم  احتماالًو 
رهگــذر را بــه ســوي خــود فــرا  ســبز بــود وه سرزیــرا ایــن جــاد

  خواند یم
   عبور کرده بودند ها آنگرچه رهگذاران از هر دوي 

  دند ک نسبت عبور کرده بوه یهر دویشان ب واز
یی هـــا گ در آن صـــبحگاه مملــو از بــر  هــا  نآهــر دوي   و روي
  رمیده بودند آ آنجابود که 

   حک نشده بود ها نآو هنوز رد پایی بر 
   اول را براي روزي دیگر گذاشتم ةمن جاد هآ

ــا وجــود  ــه راهــیدانــستم مــی کــه آنو ب ــه راهــی  چگون دیگــر  ب
  خورد  پیوند می

  ؟اهم گشتن باز خوآبه  یا هرگزشک داشتم که؟آ
    بعدها  و سالها یک جایی سال

  :هی خواهم گفتبا آ این جمله را
   شدند میجدا  در جنگلی از هم دو جاده

  ن عبور شده بود ی را برگزیدم که کمتر از آ آنمنو 
   شد یمها نیتمام دگرگو مین موجبه و

  )1916(رابرت فراست 
یـن شـعر   مده است کـه در مـورد ا   پیش آ به صورت مکرر   ها  در طی سال  

 تحـصیل  پـدر  بـه اینکـه بـه نـصایح و دیـدگاه           تصمیم .کردمفکر   فراست
 جهـت  همـین تـصمیم    دنـاك بـود امـا     عمل نکـنم در    ام در مورد پول    کرده

به حـرف چـه    ام را گرفتم که  همین که تصمیم قطعی   .زندگی مرا شکل داد   



 16  چراغ جادوي پدر پوالدار

 .امـور مـالی شـروع کـردم      ۀ را در زمین   هاي خود  آموزش کسی گوش کنم  
 39کـرد تـا زمـانی کـه           من مبـادرت   آموزشطی سی سال به      پدرپولدار
که من تمامی نکـاتی را کـه وي سـعی             که مطمئن شد   زمانی و ساله شدم 

   . کشیدآموزشام دست از   فرو کند فهمیده)ندم ُکغالباً( در ذهن کرد می
داشتن سواد   تر است که قدرتمند  چهآناما   .یکی از اشکال قدرت است     پول

 ۀزمینـ   امـا اگـر شـما در       رود  میید و   آ  پول می  .ی است  امور مال  ۀدر زمین 
 توانیـد بـر   مـی  نه اسـت  چگوآنو بدانید عملکرد   دیده باشید آموزشپول  
 افکار که داشتن آندلیل   . مسلط شوید و براي خودتان ثروت جمع کنید        آن

بـسیاري از    :مثبت در مورد پول به تنهایی پولساز نیست ایـن اسـت کـه             
 کار کـرد    ةنحو چیزي در مورد   هرگزاما   فته اند افرادي که به مدرسه ر    

رشـان را بـه کـار کـردن بـراي پـول        این عم اند، بنـابر   فتهپول یاد نگر  
   .گذرانند می آوردندر

یی کـه پـدر   ها س سالم بود در9ردم تنها  شروع کوقتییی که من آنجا از  
 گفته شـدند و     ها   درس آنو وقتی تمامی     ساده بودند  داد پولدار به من می   

  سـال  30دیگر باقی مانده بـود کـه طـی            درس اصلی  6 ام شدند صرفاً  تم
 درس اسـت کـه مـن سـعی     6این کتـاب در مـورد همـین     .شدند میتکرار  
 را به همان سادگی که پـدر پولـدارم بـراي مـن توضـیح داد                 آنهاام   کرده

  جـواب نیـست بلکـه      ۀارای ها  هدف از این درس    . کنم  باز گو   نیز براي شما 
 کنـد   مییی که به شما و کودکانتان کمک        ها  راهنمایی . است  راهنمایی ۀارای

روتمنـد  ث دهـد  مـی  رخ اطرافتـان  تا صرف نظر از تغییراتی که در دنیـاي       
   .شوید
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ü  کنند نمی براي پول کار ها  پولدار1درس   
ü  ؟پردازم چرا به تدریس در مورد امور مالی می 2درس  
ü  شغل خودتان اهمیت قایل شویديبرا 3درس   
ü  ها  مالیات و قدرت شرکتۀ تاریخچ4درس   
ü  سازند پولدارها پول می 5درس   
ü  اي پول کار نکنیدکار کنید تا یاد بگیرید، بر 6درس   

  پردازیم؟ چرا به تدریس در امور مالی می
رث بـرد   امپراطـوري پـدرش را بـه ا       ) بهتـرین دوسـتم   ( مایک   90در دهۀ   

ما یکدیگر را سـالی یـک یـا         . ردک  وآنرا در حقیقت بهتر از پدرش اداره می       
مایـک و همـسرش ثروتمنـدتر از آنـی       . دیـدیم   دوبار در زمـین گلـف مـی       

وري پـدر پولـدار در کـف بـا کفایـت           طامپرا. هستند که تصورش را بکنید    
 مایک است که اکنون دارد پسرش ر ا بـراي جانـشینی خـودش در آینـده              

 بـه مـا یـاد    طوري که پـدرش روزگـاري  همان. راهنمایی و تربییت می کند  
  . داده بود

 ساله بـود    37 سال داشتم و همسرم کیم       47 در حالی که من      1994 سال  
براي مـن و  . بازنشستگی به معناي کار نکردن نیست . بازنشسته شدیم 

همسرم بازنشستگی یعنی به استثناي تغییرات عظیمی که قابل پیش بینی           
انتخـاب کنـیم کـه      تـوانیم     نیستند و ممکن است به یکباره رخ بدهند ما می         

رود و مـا در       کار بکنیم یا نه زیرا ثروت ما همین طور اتوماتیک بـاال مـی             
بـه نظـر مـن آزادي یعنـی     . از نرخ تورم همیشه جلـوتر هـستیم   مقابل،  
مثـل  . دارایی ما آنقدر زیاد است که خود به خود افزایش پیـدا کنـد             . همین
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یـک روز   دهیـد و      هـا بـه نهـال آن آب مـی           کاشتن درخت اسـت کـه سـال       
هـا بـه انـدازة        بینید که دیگر نیازي به مراقبت از آن نیست چون ریشه            می

آنوقت است که درخـت روي سـرتان   . اند اند و عمیق شده    کافی پایین رفته  
مایک تصمیم گرفت   . تا لذت ببرید  و به شما میوه می دهد       اندازد    سایه می 

رفتم خـودم   همچنان به ادارة امپراطوري پدرش بپردازد اما من تصمیم گ         
کنم از من می پرسند کـه         هروقت با دیگران صحبت می    . را بازنشسته کنم  

تواننـد بکننـد؟ از کجـا بایـد           توصیۀ من به آنها چیست یا آنها چه کار می         
درد بخوري هست که به آنها پیشنهاد کنم بـراي            شروع کنند؟ آیا کتاب به    

 موفقیـت چیـست؟     آنکه فرزندانشان را آماده کنند چه کار باید بکنند؟ راز         
  آورم؟ ها دالر در می چطور من میلیون

شان غافـل هـستند کـه مهـم           بسیاري از افراد از درك این نکته در زندگی        
مهم ایـن اسـت کـه چقـدر پـول برایتـان       آورند   نیست چقدر پول در می    

شـانس مـسابقات قرعـه کـشی          همۀ ما در مورد برندگان خـوش      . ماند  می
شود، دوبـاره     شوند بعد پولشان تمام می      یه پولدار م  شبایم که یک      شنیده

هـا دالر     آنهـا گـر چـه میلیـون       . ماننـد   شوند و بعد بی پول می       ثروتمند می 
یــا حتــی . گردنــد برنــد امــا ســریع بــه همــان نقطــۀ شــروع بــاز مــی مــی

 24ایـم کـه در سـن      اي شـنیده    داستانهایی در مورد ورزشکاران حرفه    
 سـالگی زیـر     34د اما در سن     آورن  ها دالر در می     سالگی ساالنه میلیون  

  .خوابند پل می

تـوان سـریع    پرسند از کجا شروع کـنم یـا چطـور مـی     پس وقتی افراد می  
مـن همـان   . شـوند  پولدار شد غالباً از شنیدن جواب من بسیار مایوس می   
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گـویم    چیزي را که پدر پولدار وقتی بچه بودم به من می گفت به آنها مـی               
  . پیدا کنیدسواد مالیالزم است که خواهید پولدار شوید  که اگر می

  ریزي کرد؟ چگونه می توان فونداسیون مالی محکمی را پی
 شما بایستی تفاوت میان دارایـی و بـدهی را بدانیـد و              :طالییقانون  

  .دارایی بخرید
ایـن  . خواهید ثروتمند شوید تمام چیزي که باید بدانید همین اسـت      اگر می 

د این قانون به نظر زیادي آسان بیایـد         شای. قانون اول و تنها قانون است     
دلیل اینکه بـسیاري    . گذار است دانند چقدر تاثیر    ا هستند که نمی   ه  اما خیلی 

ند این است که تفاوت میان بدهی     هست  ز مردم که از نظر مالی در مضیقه       ا
کننـد و فقـرا و طبقـۀ          افراد پولدار دارایی جمـع مـی      . دانند  و دارایی را نمی   

کننـد دارایـی جمـع     کنند اما فکر می خودشان جمع می  متوسط بدهی براي    
  !اند کرده

بـدهی    و" کنـد  دارایی آن چیزي است که پول به جیب تان وارد مـی          "
واقعـاً همـۀ آنچـه بایـد        . کنـد   تان خارج مـی     چیزي است که پول از جیب     

خواهید ثروتمنـد شـوید وقتتـان را صـرفاً            اگر می . بدانید همین نکته است   
 است کـه باعـث بیـشتر    موضوعندانستن همین . ی کنیدصرف خرید دارای  

بی سوادي هم در فهم معـانی کلمـات         . مشکالت مالی در جهان شده است     
اگر افراد گرفتار مـسایل مـالی       . رقام زیر بناي مشکالت مالی است     و هم اَ  

انــد یــا  اي را متوجــه نــشده هــستند حتمــاً بــه دلیــل ایــن اســت کــه کلمــه 
اشـتباهی    یـک چیـزي را  . رقمـی را کـشف کننـد      اند معنی عدد یا       نتوانسته
ها پولدارند به خاطر ایـن اسـت کـه آنهـا نـسبت بـه                  اگر پولدار . اند  فهمیده
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خواهیـد    پس اگـر مـی    . هاي بیشتري اطالعات دارند     افراد گرفتار در حوزه   
پولدار باشید و ثروتتان را حفظ کنید داشتن سـواد مـالی هـم بـراي فهـم       

بینیـد نمایـانگر      پیکانهایی کـه در شـکل مـی       . کلمات و هم اعداد مهم است     
اعداد و کلمات به خـودي خـود        . جریان نقدینگی یا گردش سرمایه هستند     

اي اسـت کـه از خواندنـشان     واقعاً چندان معنایی ندارند بلکـه مهـم نتیجـه    
  .شود عاید فرد می

چگونه جستجو به دنبال رویاي مالی تبدیل به کابوس 
  شود؟ می

  
زوج جـوانی کـه بـه    . د سـخت کـوش، الگـوي ثـابتی دارد         فیلم زندگی افرا  

تازگی ازدواج کرده اند و خوشـحالند و هـر دو از تحـصیالت عالیـۀ بـاال               
اي اسـت نقـل       برخوردارند، به خانۀ جدیدشان که آپارتمانی نقلی و اجاره        

توانند از این به بعـد پـس انـداز            برند که می    می  آنها فوراً پی  . کنند  مکان می 
.  به انـدازة یـک نفـر اسـت         با هم دو نفرشان   هر  ج و مخارج    کنند چون خر  

آنهـا  .  بـسیار کوچـک اسـت       هـم  حاال مشکل این اسـت کـه آپارتمانـشان        
گیرند براي خرید خانۀ رویاهاشـان پـول پـس انـداز کننـد تـا                  تصمیم می 
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تواننـد در   آنها دو منبع درآمد دارند و تا مـی   . دار شوند   سپس بتوانند بچه  
  . کند درآمدشان افزایش پیدا می. دهند ار نشان میکارشان از خود پشتک

  . رود به موازات آن مخارج هم باال می

پردازند بابت   میاي که بیشتر افراد  هزینۀ اولیه:هزینۀ اول
  شان است مالیات

شود که از نظر بسیاري از افراد، ترسی که از صحبت کـردن در                گفته می 
ي از روانپزشـکان معتقدنـد      بسیار. جمع دارند از ترس مردن بیشتر است      

که ترس از صحبت در جمع، ناشی از ترس از طرد شدن از اجتماع، طـرد         
نما شدن، مورد انتقاد قرار گرفتن، تـرس از مـورد اسـتهزاء              شدن، انگشت 

شـود کـه    ترس از متفاوت بودن باعث مـی . واقع شدن و رانده شدن است    
به . مشکلشان بگردند هاي جدیدي براي حل       بسیاري از افراد به دنبال راه     

هـا بـراي        گفت که ژاپنـی     ام به من می     همین خاطر بود که پدر تحصیلکرده     
زیـرا مـا    . قدرت آینه، ارزش بیشتري نسبت به دو مورد دیگر قایل بودند          

دلیـل آنکـه    . یـابیم   نگریم حقیقـت را در مـی        صرفاً هنگامی که به آینه می     
. ترسـند   ین است که می   گویند محتاطانه جلو برو ا      بسیاري از افراد می   

این نکته در مورد هر چیزي از روابط اجتمـاعی گرفتـه تـا شـغل و پـول                   
  . مصداق دارد

هـایی   شود افـراد ایـده   همین ترس از طرد شدن از جمع است که باعث می   
هاي رایج را تایید کننـد و آنهـا را مـورد              را که عموم قبول دارند یا سلیقه      

ات است، برو وام بلند مـدت بگیـر و از             ات سرمایه   خانه: سوال قرار ندهند  
گوینـد ترفیـع شـغلی، مـن          تر کار کن، به این می       بدهی خالص شو، سخت   
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بـه  شوم، پول پـس انـداز کـن،           باالخره یک روز معاون رییس جمهور می      
هـاي     شرکت خرم،  یش پیدا کند خانۀ بزرگتري می     که حقوقم افزا  محض این 
بـسیاري از مـشکالت     اسـت کـه     این واقعیتی   . . گذاري امن هستند    سرمایه

ناشی از همرنگ جماعت شدن و چشم  و  هـم چـشمی             مردم  مالی بزرگ   
  .است

  : کهپس می توان ادعا کرد

 را بگـویم کـه        وقتی بحث بر سر خانۀ شخصی باشـد مـن مـایلم ایـن              .1
هـاي خانـه اي را        کننـد تـا هزینـه       بیشتر افراد تمام عمرشـان را کـار مـی         

یان دیگـر بیـشتر افـراد چنـد سـال      به ب. یستندبپردازند که هرگز مالکش ن   
روند کـه     خرند و هر بار هم زیر بار تعهد وامی می           بار خانۀ جدیدي می   یک

به مدت سی سال تمدید شـده اسـت تـا آنهـا بتواننـد هزینـۀ وام قبلـی را                
  .تسویه کنند

 حتی علی رغم اینکه به نسبت بهره اي که روي اقساط وام رهن خانـه                .2
شـوند امـا بـاز هـم همـان پـولی کـه         ول کسر مالیات مـی است افراد مشم 

هـاي دیگـر اسـتفاده        جویی شده است باید براي پرداخت بهاي چیز         صرفه
  . شوند شوند که پس از تسویۀ کامل وام رهن باز هم سبز می

والدین همسر من وقتی اطالع یافتند که مالیات بر ملک          .  مالیات بر ملک   .3
این قضیه بعد   .  شده است شوکه شده بودند      دالر بالغ  1000آنها به ماهی    

ــه   ــه بودج ــا رخ داد و در نتیج ــستگی آنه ــراي دوران   از بازنش ــه ب اي ک
شان در نظر گرفته بودند را کاهش داد و آنها مجبـور شـدند               بازنشستگی

  . نقل مکان کنند
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 از میان دوستان مـن      1997سال  . رود   ارزش خانه همیشه هم باال نمی      .4
شـان همچنـان یـک میلیـون دالر      نـه  خاطر وام رهـن خا   تعدادي از آنها به   

 دالربیـشتر   700000شـان     هم در حالی که ارزش خانه      هکار هستند آن  بد
  . رود فروش نمی

شـود از ناحیـۀ        بزرگترین ضرري که با خرید خانـه متوجـه فـرد مـی             .5
تـان همـۀ      اگر خانه . هایی است که براي معامله از دست داده است          فرصت
شد شاید مجبور شوید سخت تر کار کنید زیرا پولی که در            تان با   سرمایه

تـان اضـافه شـود همـین طـور از       آورید به جاي آنکه به ستون دارایی   می
این الگوي گـردش سـرمایه طبقـۀ        شود و     هایتان خارج می    ستون هزینه 
  . متوسط است

شـود در     اي کـه از صـاحب خانـه شـدن حاصـل مـی               خالصۀ کالم نتیجه  
ها از همان ابتدا این اسـت         اي از سرمایه گذاري   جموعه   انجام م  مقایسه با 

  :شود که حداقل از سه جهت به شخص ضرر وارد می
هـا بـه     که طی آن امکان داشـت تـا سـایر دارایـی       از دست دادن زمان    %

  . ارزششان اضافه شود
گـذاري    شد آنرا جـایی سـرمایه        که می  از دست دادن سرمایۀ اضافی     %

هـاي نگهـداري بـاال کـه       براي پرداخت هزینهکرد به عوض اینکه بخواهیم   
  .شوند از آن استفاده کنیم مستقیم به خانه مربوط می

بـسیاري از اوقـات خانـه       : از دست دادن فرصت یادگیري و آموزش       %
انــدازها و طــرح بازنشــستگی اي کــه افــراد دارنــد بــه عنــوان تنهــا   پــس
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ه آنهـا پـولی   از آنجا ک. شود هایشان در ستون دارایی محسوب می     دارایی
  .شود اي هم انجام نمی گذاري گذاري ندارند سرمایه براي سرمایه

  

  شوند؟ ها پولدارتر می چرا پولدار

  
.  بیننـد   طبقۀ متوسط خودشان را دائماً در چنبرة مشکالت مالی گرفتار می          

موقعی که درآمدشـان بـاال      . شان است   عمده درآمد آنها از حقوق ماهیانه     
هـاي آنهـا بـه       هزینـه . شـود   تی آنها هـم بیـشتر مـی       رود مالیات پرداخ    می

رود بنـابراین آنهـا وارد چرخـۀ          موازات باال رفتن دستمزدشـان بـاال مـی        
هـاي مولـد نقـدي        آنهـا بـه جـاي اینکـه روي دارایـی          . شـوند   دورانی مـی  

  . کنند شان تلقی می شان را مهمترین دارایی گذاري کنند خانه سرمایه

  ت مالی است؟چرا طبقۀ متوسط در گیر مشکال
شـان    شان را به عنـوان دارایـی         همین الگویی که بر اساس آن افراد، خانه       

شان این است که افزایش حقوقشان بـه معنـاي            گیرند و فلسفه    در نظر می  
توانند خانۀ بزرگتري بخرند یا بیـشتر خـرج کننـد پایـه و                آن است که می   
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ایش رونـد رو بـه افـز    . اساس جامعـۀ سـر تـا پـا مقـروض امـروز اسـت              
انـدازد و آنهـا را درگیـر          ها را به دامان بدهی بیشتر می        ها، خانواده   هزینه

ی اگر هم افراد از نظر شـغلی        حت. کند  اعتمادي به آینده از نظر مالی می        بی
ن مشکل باقی   فت کنند و درآمدشان مرتب افزایش پیدا کند باز هم ای          پیشر
ر بـه دلیـل   اي اسـت کـه در آن مخـاطرات بـسیا    این همـان زنـدگی    . است

  .ضعف آموزش امور مالی وجود دارد

  
تراژدي واقعی این است که فقدان آموزش امور مالی از سنین پایین دلیـل       

ه بـا آن مواجـه      به وجود آمدن خطري است که افراد طبقۀ متوسط جامعـ          
کنند این است که در بهترین        که افراد محتاطانه رفتار می    دلیل آن . شوند  می

هاي آنها تعادلی میـان   ترازنامه. شان متزلزل است    حالت هم موقعیت مالی   
ـ     . دهد  هایشان نشان نمی    درآمد و هزینه   ر اسـت و    بلکه ستون بدهی آنها پ

نوعـاً تنهـا منبـع    . اي ندارند که برایشان درآمدزایی کند هیچ دارایی واقعی  
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 وابسته بـه    شان است و معیشت آنها کامالً       درآمدشان چک حقوق ماهیانه   
  . استکارفرمایشان 

دهید کـالً در      به عنوان کارمندي که صاحب خانه است کاري که انجام می          
  :ها قابل گنجاندن است یکی از این دسته بندي

E       بیشتر افرادي . کنید شما براي شخص دیگر یا یک کار فرما کار می
کنند در واقع کارفرمـا یـا         که به ازاي دریافت چک حقوقی ماهیانه کار می        

هـایی کـه      تـالش بـه عبـارت دیگـر       . کننـد   وتمنـد مـی   را ثر خود  سهام دار   
  . کند و رفاه بازنشستگی شان را تامین میفقط کنند  کارمندان می

E    دولت حتی قبـل از اینکـه چـک حقـوقی     .کنیم  ما براي دولت کار می 
اگر . دارد  را از آن برمی   به بهانه مالیات    بدستتان برسد سهم خودش     شما  

گیـرد    لیـاتی را کـه دولـت از شـما مـی           سخت تر کار کنید صرفاً میزان ما      
بیشتر افراد از ژانویه تا می را صرفاً بـراي دولـت کـار              . دهید  افزایش می 

  . کنند می

E   هـا غالبـاً هزینـۀ        پس از پرداخت مالیـات    . شما کارمند بانک هستید
هــن خانــه تــان و بــدهی کــارت  عمــدة دیگــري کــه داریــد تــسویه وام ر 

  . تان استاعتباری

  !تمند کیست؟ثروت چیست و ثرو
هـاي    ثروت به معناي توانایی فرد در گذران تعداد هر چه بیشتري از روز            

به بیان دیگر اگر شما همین امروز دست از کار بکـشید            . اش است   آینده
  هاي زندگی تان را پرداخت کنید؟ توانید هزینه تا چند روز دیگر می
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. ی بخـرد  ثروتمند کسی اسـت کـه دارایـ       : این نکته ساده را یادتان باشد     
تراشـند افـراد متوسـط هـم کـسانی       فقرا صرفاً براي خودشان خـرج مـی      

حـاال چطـور بایـد    . کنند دارایـی اسـت   خرند و فکر می هستند که بدهی می 
  کار را شروع کنید؟ جواب چیست؟ 

  !براي شغل خودتان اهمیت قایل شوید
اي مک دونالد     هاي زنجیره    از ري کروك که مؤسس فروشگاه      1974سال  
 در MBAهــاي رشــتۀ  هــان موفــق بــود بــراي ســخنرانی در کــالسدر ج

کیث کانینگهام که یکی از     . دانشگاه تگزاس در اوستین دعوت به عمل آمد       
دوستان بسیار عزیز من اسـت آن موقـع در دانـشگاه مزبـور در رشـتۀ                 

MBA  خـودش   جالـب پس از آنکه وي سخنرانی موثر و        . خواند   درس می 
عطیـل شـد و دانـشجویان از وي خواسـتند کـه           را ارائه داد کالس موقتاً ت     

. آنها را براي صرف نوشیدنی همراهی کند که وي با کمال عالقه پـذیرفت    
 "شان را در دسـت گرفتنـد وي گفـت         پس از آنکه همه لیوانهاي نوشیدنی     

  " من چیست؟ به نظر شما تجارت
 را تکـرار کـرد و       کسی جوابی نداد بنابراین وي مجدداً سوالش       کیث گفت 

   من چیست؟ گفت تجارت
همۀ دانشجویان خندیدند و باالخره یک دانشجوي شجاع از میان آن پیـدا    

 ري مگر کسی هم در این دنیا هست کـه ندانـد تـو در زمینـۀ                  :شد و گفت  
  همبرگرسازي فعالیت میکنی؟

سپس مکثـی کـرد   . دکردم همین را بگویی  و گفت فکر میخنده اي کرد ري  
کنم بلکه   همبرگرسازي فعالیت نمی  ها و آقایان من در تجارت       نمو گفت خا  
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کیـث گفـت کـه ري مـدت زمـان      .  در امـالك اسـت    حوزة فعالیت اصلی ام   
وي در حرفــۀ . هــا کــرد زیــادي را صــرف توضــیح دیــدگاهش بــه بچــه 

دانست که مهمترین هـدفش فـروختن مجـوز تولیـد             اش می   همبرگرسازي
 کــه وي هرگــز از نظــرش دور همبرگـر تحــت نــام وي اســت امــا چیــزي 

هـاي توزیـع      کرد این بود که قرار است مکان هر یک از این رستوران             نمی
دانــست کــه ملــک و موقعیــت آن در  ري مــی. کننــده همبرگــر کجــا باشــد

گیــرد بــسیار  موفقیــت مــالی رســتورانی کــه حــق تولیــد را از  آنهــا مــی 
ی کـه   در واقع اساس کار بدین صورت است کـه شخـص          . تاثیرگذار است 

کند عالوه بر آن براي خریـد زمینـی     اقدام به خرید حق امتیاز همبرگر می      
خواهند در آنها شعبه بزنند هم تحت لیسانس سازمان ري کـروك              که می 

  . گیرد قرار می
 امروزه شرکت وي بزرگترین مالک مستغالت در جهـان اسـت و امـالك              

وزه ري امـر . تحت تملک آن حتی از کلیـساي کاتولیـک هـم بیـشتر اسـت         
هاي خیابـان در آمریکـا        ها و گوشه    صاحب برخی از ارزشمندترین تقاطع    

تـرین   کیث به من گفت که آنروز یکی از مهم       . هاي دیگر دنیا است     و کشور 
امروزه وي مالـک چنـدین کـارواش        . هاي زندگی اش را گرفته است       درس

ها در کار امـالك و مـستغالت       است اما در واقع تحت پوشش آن کارواش       
  :ها است این همان راز پیروزي پولدار. ال استفع

  . شخصی تان بها بدهید راز مزبور این است که به تجارت
شـان را     تقالي مالی، غالباً نتیجۀ مستقیم کار افرادي است که تمام زندگی          

شـان    خیلی از افـراد هنگـام بازنشـستگی       . کنند  وقف کار براي دیگران می    
  .چیزي براي خودشان ندارند
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کنـد تفـاوت زیـادي        اي که یک فرد در آن کـار مـی            و حرفه   ارتبین تج 
تـان چیـست و آنهـا مـثالً           پرسـم کـه تجـارت       من غالباً از افراد می    . هست

پرسم آیا بانک مـال       بعد که از آنها می    . کنم    گویند من در بانک کار می       می
در مثـالی کـه گفـتم       . خودشان است می گویند نه من فقط آنجـا کارمنـدم          

شاید حرفـۀ آنهـا کارمنـدي در        . گیرند   اشتباه می   ه را با تجارت   افراد حرف 
بانک است اما باز هم الزم است که براي خودشان تجارتی را دست و پـا                

ري کــروك درتــشخیص تفــاوت میــان حرفــه و تجــارتش بــسیار  . کننــد
حرفۀ او همیشه یک چیـز بـوده اسـت و وي            . هوشمندانه عمل کرده است   

وي مدتی به فروش مخلوط کـن       . داخته است همیشه به فروش همبرگر پر    
کمی پس از آن کارش فروش      . پرداخت  براي درست کردن میلک شیک می     

اما درحالی که حرفـه اش فـروش مجـوز تولیـد       . مجوز تولید همبرگر شد   
همبرگر بود تجارتش را شناسایی و خرید امـالك را درآمـدزا تـشخیص              

  .داده است
اي کـه تحـصیل        در همـان رشـته     اشکال مدارس این است که شما معموالً      

بنابراین اگر مثال آشپزي بخوانید آشپز      . شوید  کنید مشغول به کار می      می
شود و اگـر اتومکانیـک بخوانیـد          شوید و اگر وکالت بخوانید وکیل می        می

اي که درسـش       که به مشغول شدن در حرفه      اما ایرادي . شوید  مکانیک می 
اري از افـراد دیگـر بـه داشـتن          خوانید وارد است این است که بـسی         را می 

براي آنکه فـردي از نظرمـالی در        . کنند  شان فکر نمی    تجارتی سواي حرفه  
.  خـودش اهمیـت قایـل شـود        امنیت به سـر ببـرد بایـستی بـراي تجـارت           

گیریـد درآمـدش در سـتون     تجارتی که شما براي خودتـان در پـیش مـی      
  .رود دارایی شما می
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 .شخصی خودتان اهمیت بدهید     به تجارت این توصیه من به شماست      
کار روزانۀ خودتان را داشته باشید و بـراي خودتـان بـدهی یـا وسـایل                 

. اي جمع نکنید که پس از خریدشان ارزششان را از دست بدهنـد       شخصی
 25ماشین جدید همان دفعـۀ اولـی کـه پـشت آن بنـشینید و آنـرا برانیـد                    

  .دهد درصد از ارزش قیمتی که برایش پرداختید را از دست می
  :شود در نظر من دارایی واقعی چند چیز را شامل می

هایی که در آنهـا احتیـاجی بـه حـضور فیزیکـی خـود فـرد              تجارت. 1
یعنی من صاحبشان باشم اما افراد دیگري آنرا براي من مدیریت           . نباشد

اگر قرار باشد که من شخصاً سـر کـار بـروم کـه اسـم آن                 . یا اداره کنند  
  .  اسم آن شغل استشود بلکه  نمی تجارت

  سهام. 2
  اوراق قرضه . 3
  گذاري  هاي سرمایه شرکت. 4
  امالك مولد درآمد . 5
  سفته . 6
هاي معنـوي ماننـد حـق التـألیف موسـیقی،       فواید مرتبط بر داراي . 7

  نمایشنامه، مجوز تولید یا استفاده از اثر کتاب
ا ارزش   یـ  هر چیز دیگري که ارزش داشته باشد یا تولید درآمد کند          . 8

  .آن باال برود و تقاضا براي آن در بازار وجود داشته باشد
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