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 مقدمه

کند؟ آیا پول شما را ثروتمند می  

  
توانـد شـما را     پـول بـه تنهـایی نمـی       . اسـت » خیر«پاسخ این سؤال    

دانیم افرادي که هر روز خیلـی سـخت کـار          همۀ ما می  . ثروتمند کند 
. شوندآورند، اما هرگز ثروتمند نمیکنند، پول بیشتري بدست میمی

شـوند و مـشکالت     یحتی بسیاري از آنها بیشتر از قبـل بـدهکار مـ           
هایی دربارة برنده شـدن     همۀ ما داستان  . کنندمی مالی بیشتري پیدا  

ایــم کــه افــراد کــامالً تــصادفی کــشی را شــنیده در مــسابقات قرعــه
برخی دیگر هم با خریدن خانه یا خریداري اماکن . شوندثروتمند می

. شـوند کنند و ثروتمند مـی    زمان کوتاهی سود می   گوناگون در مدت  
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ایم که افراد با خریـد اوراق بهـادار و یـا خریـد              مقابل نیز شنیده  در  
  ي خـود را بـه      ي سود و سرمایه   کنند و همه  هاي طال ضرر می   سکه
کدام از چیزهایی که در بـاال  حرف ما هیچ . دهندباره از دست می   یک

هایی را به شما معرفی کنیم که بـا  خواهیم روش ما می . گفتیم نیست 
ي بـاالیی   و زیـان بـه میـزان سـود و سـرمایه           حذف هرگونه ضرر    

  .دست پیدا کنید
 خریـد و    من خودم از جمله کسانی بودم که در دوران نوجوانی بـه           

بـه طـوري کـه      . مند بودم  در آن عالقه   گذارايفروش طال و سرمایه   
ي خرید و فروش امالك و مستغالت شروع به قبل از اینکه در زمینه

 1972در سـال    . کـردم ش طـال مـی    کار کنم، اقدام بـه خریـد و فـرو         
در آن  . خریدمهاي طال  را می     سال سن داشتم، سکه    25هنگامی که   

 قیمت هر اونس طال 1980در سال .  دالر بود70زمان هر اونس طال 
هـاي طـال خیلـی      به خـاطر سـود بـاال در سـکه         .  دالر رسید  800به  

م امیدوار شده بودم، اما همیشه ترسی در دل داشتم و نگـران بـود             
چیز را از دست بـدهم و دوبـاره         که با کاهش قیمت طال دوباره همه      

جا پخش شده بود    شایعات فراوانی در همه   . ي اول برگردم  سرخانه
بـسیاري از   .  دالر برسـد   2500که قـرار اسـت هـر اونـس طـال بـه              

ي خـود را صـرف      داران تحریـک شـدند و بیـشتر سـرمایه         سرمایه
العـاده و   آنهـا کارهـاي خـارق     برخـی از    . هاي طال کردند  خرید سکه 

هـاي  ها دالر قرض کردند و سـکه    عجیبی کردند و از دیگران میلیون     
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ــد  ــال خریدنـــ ــودم و   . طـــ ــا نبـــ ــد آنهـــ ــن هماننـــ ــا مـــ   امـــ
یک سال بعد، قیمت هر اونـس طـال   . کردمچنان محتاطانه فکر می   هم
این مسئله باعث شـد کـه       .  دالر کاهش پیدا کرد    500 دالر به    800از  

 تـا   1980از سـال    . هاي طالیی را که داشتم، بفروشـم      من تمام سکه  
  . دالر رسید250 دوباره قیمت طال اُفت کرد و به 1999

هاي طال، اگر چه سود فراوانی نکـردم، امـا          در خرید و فروش سکه    
من یـاد گـرفتم کـه در هـر      . هاي با ارزشی آموخت   طال به من درس   

رد و تمـام  تواند شکست بخـو زمانی هرکس با هرمیزان سرمایه می     
  .ثروت خود را از دست بدهد

به عبارت دیگر من متوجه شدم که هرچیزي که بتوانـد شـما را بـه                
. تواند شما را شکـست دهـد      سود بیشتر برساند، به همان اندازه می      

در آن موقع ارزش باالي اطالعات، آگاهی، بصیرت و هوش مالی را      
هی و  شناختم و فهمیـدم کـه میـزان ثـروت هـرکس بـه میـزان آگـا                 

بصیرت او از مسائل مالی بستگی دارد نـه بـه میـزان پـولی کـه در       
  .جیب اوست

  هاي گلف یا باشگاه گلفدرس
او هرسـال   . یکی از دوستان مـن صـاحب یـک باشـگاه گلـف اسـت              

کند تـا بـراي باشـگاهش بهتـرین تجهیـزات           ها دالل خرج می   میلیون
ال یـک  حـ جاست کـه او تابـه     مشکل این . بازي گلف را خریداري کند    

البتـه تـا    . سنت هم خرج نکرده تا خودش بازي گلـف را یـاد بگیـرد             
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دانـد، امـا بـا وجـود سـروکار داشـتن بـا              حدودي بازي گلف را می    
 در باشگاهش هرگز نتوانسته بـه شـکل      برجستهمربیان و بازیکنان    

اگرچـه او بهتـرین و جدیـدترین        . پیشرفته این بـازي را یـاد بگیـرد        
حـال کـسب    ارد، اما هیچ مـوفقیتی تابـه      تجهیزات را در باشگاهش د    

-اگر او این همه پول و سرمایه را صرف خـودش مـی            . نکرده است 

  .کرد، تاکنون بهترین بازیکن گلف دنیا شده بود
در آن سال افراد گوناگون تمام سرمایه و انـرژي خـود را صـرف               

ه              اي پـول   کردند تا به موفقیت برسند، امـا هرگـز راضـی نـشدند ذر
  .خرج کنند تا به اطالعات مهم و بنیادي برسند

  هیچ فرمول جادویی وجود ندارد
هـایی  بلکـه فقـط حـاوي روش      . این کتاب هیچ فرمول جادویی ندارد     

هدف ما از نگارش ایـن      . دهدمالی شما را افزایش می    است که هوش  
ی،  افــزایش میــزان آگــاهی از مــسائل مــالکتــاب ایــن اســت کــه بــا

ن کتاب شامل پنج روش کلی است کـه بـه شـما        ای. ثروتمندتر شوید 
  .گیري کنیدهایتان تصمیمگویند چگونه براي پول و سرمایهمی

  هاي جدید پولقانون
البته برخی  . دکن جدید پول را به شما معرفی می       هاياین کتاب قانون  
دهنـده قابـل    تغییر کردند و تغییر آنهـا نـشان    1971از آنها در سال     

یکی از دالیلی که چرا بسیاري از افـراد بـراي           . توجه بودن آنها بود   
خواستند جنگند، این بود که آنها می کسب سود و سرمایه بیشتر می     
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ي براي آنها اصالً مهم نبود کـه نحـوه        . به هر طریقی به پول برسند     
خواسـتند از طریـق     آنهـا مـی   . یابی آنها به پول چگونـه اسـت       دست

-فتن از دیگـران، سـپرده     انداز کردن، قرض گر   سخت کارکردن، پس  

هـاي بـانکی طـوالنی مـدت و خریـد سـهام و اوراق             گذاري در طرح  
بـه  . بهادار و یا حتی کالهبرداري و دزدي به پول دسـت پیـدا کننـد              

تـر  هـاي آسـانتر و کـاربردي      همین خاطر این کتاب با معرفی روش      
براي این کار ابتـدا بایـد هـوش مـالی           . رساندشما را به موفقیت می    

ي این کتاب، بهتر اسـت تـصمیم        پس از مطالعه   . افزایش داد  خود را 
ي بگیرید که از قوانین جدید پول با توجه به میزان سود و سـرمایه             

  .هاي قدیمی گذشته را فراموش نماییدخود استفاده کنید و روش
  ابتدا نبوغ مالی خود را بیابید

ي شناسـایی و اسـتفاده از نبـوغ مـالی            ایـن کتـاب دربـاره      9فصل  
همـانطور کـه بـسیاري از مـا         . دهـد مـی  توضیحات مفصلی را ارائه   

نیمکـره چـپ، نیمکـره      . انسان داراي سه بخـش اسـت      مغز  دانیم   می
  .راست و بخش ناخودآگاه آن

کننــد و گیــري مــیدلیــل اینکــه چــرا برخــی از افــراد بهتــر تــصمیم
شوند این است که بخش ناخودآگـاه مغـز آنهـا بهتـر             ثروتمندتر می 

هاي فراوان  ي کتاب توانند با مطالعه  براي مثال، افراد می   . دکنکار می 
امـا  . هاي مغـز خـود ذخیـره کننـد        مکرهیاطالعات گوناگونی را در ن    

. کنـد هاي ذهن را کنترل مـی     بخش ناخودآگاه مغز آنهاست که یافته     
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ایـن  «گوید که در واقع بخش ناخودآگاه مغز شماست که به شما می  
ات را از شود اگر تمام پول و سـرمایه     یچه م «،  ».کار خطرناك است  

در » افتـد؟ اگر مرتکب اشتباهی شوي چه اتفاقی مـی       » «دست بدهی؟ 
پاسخگویی به این سؤاالت متوجه خواهیم شد که مـا بـراي جـواب              

. گیـریم دادن به این سؤاالت از بخش ناخودآگاه مغزمان کمـک مـی           
داده یعنی هرگونه احساسات توسط بخش ناخودآگاه مغزما نـشان          

توان گفت که براي شناسایی نبوغ ذهنی خود        به راحتی می  . شودمی
ابتدا باید بدانیم که آیا هرسه بخش مغز ما در رابطه با یکدیگر کـار               

ایـن کتـاب بـه شـما        . تر از دو بخش دیگر است     کنند، یا یکی قوي   می
  .گوید که چگونه متوجه چنین مسائلی شویدمی

  خالصه
 کـه هرچیـزي کـه بـراي آن پـول صـرف       بسیاري از مردم معتقدند 

شـاید ایـن گفتـه چنـدان صـحیح          . شـود شود، تبدیل به سرمایه می    
تان را همیشه به یاد داشته باشید که اگر شما پول و سرمایه       . نباشد

براي چیزي محدود کنید، نه تنها پول بلکه هرآنچه را کـه داریـد، از               
اق بهـادار،   هـاي طـال، سـهام، اور      سرانجام، نه سـکه   . دهیددست می 

 بلکـه   توانند شـما را ثروتمنـد کننـد،        نمی به تنهایی ...... خرید خانه و  
  .رساندهوش مالی شماست که شما را به موفقیت می

ي اولـین فـصل کتـاب را آغـاز          خواهیم که مطالعه  اکنون از شما می   
  .نهایت افزایش دهیدتان را تا بیکنید و میزان هوش مالی

 



1 فصل  

 هوش مالی چیست؟

  
هنگامی که پنج سال داشتم، به شکل اورژانسی تحت عمـل جراحـی            

مرغان و پخش شـدن عفونـت در    با ابتال به بیماري آبله    . قرار گرفتم 
  بــه دلیــل ابــتال بــه    . هــایم دچــار مــشکل شــدند   بــدن، گــوش 

. هاي مختلف در یک زمان دچار مشکالت فراوانی شده بودم   بیماري
ي اتاق بیمارستان به بـرادر      آورم که در کنار پنجره     می هنوز به یاد  

هـاي  آنهـا روي چمـن    . دادمکوچکتر و دو خواهرم دست تکـان مـی        
مـادرم را   . زدنـد حیاط بیمارستان نشسته بودند و به من لبخند مـی         

اش در خانـه    از پدرم شنیدم کـه او بـه خـاطر بیمـاري قلبـی             . ندیدم
  . بستري شده است
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 کوچکم نیـز بـه خـاطر پـرت شـدن از سـکوي             در همان سال برادر   
اي بـه سـرش در بیمارسـتان        بلندي در گاراژ و وارد شـدن ضـربه        

چندي بعد هم خواهرم بخاطر درد در زانوهایش تحـت          . بستري شد 
خواهر کوچکترم هـم بـه خـاطر مـشکالت         . عمل جراحی قرار گرفت   

  .پوستی مجبور بود که در هفته چندین بار به پزشک مراجعه کند
او .  سال، سال بسیار سختی بود و پـدرم را بـه شـدت آزار داد                آن

مجبور بود که ما را یکـی پـس از دیگـري بـه بیمارسـتان ببـرد تـا                    
ــالمتی خــود را دوبــاره بدســت آوریــم       بــا وجــود خــرج و   . س

شانس بود که ما همگی خوب      هاي باالي درمانی پدرم خوش    مخارج
م در آن سـال تنهـا       پدر. شدیم و سالم و تندرست به خانه برگشتیم       

-مان اصالً مریض نشد، اما قرض و بـدهی    کسی بود که در خانواده    

دانست که چگونه باید تمام آنها را هاي زیادي باال آورده بود و نمی    
  .سر موعد مشخص بپردازد

او خیلـی درس    . در آن سال پدرم دانشجوي دانـشگاه هـاوایی بـود          
هــاي می درسخوانــد و توانــسته بــود در عــرض دو ســال تمــامــی

او امیدوار بـود کـه هرچـه       . دانشگاهی خود را با نمرات باال بگذراند      
زودتر بتواند استاد دانشگاه شود و با تدریس در آنجا میزان حقوق 

مخارج اداره کردن یک خانواده شـش      . دریافتی خود را افزایش دهد    
هـاي درمـانی     مخـارج هزینـه    ي رهن و یا اجاره خانه و      ره، هزینه نف

یار مدیر یک مدرسه در شهر کوچـک        تشد که او به سمت دس     باعث  
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در آن روزهـا پـدرم      . ي بزرگ هاوایی راضی شـود     هیلو در جزیره  
. مـان را عـوض کنـد   فقط قادر بود که با دریافت یک وام بانکی خانه       

ترین روزهاي عمـرش را سـپري       تکامالً فهمیده بودم که پدرم سخ     
  .دکنمی

هاي زیـادي دسـت     جات باال و موفقیت   اگرچه او از نظر علمی به در      
یافته بود، اما قبول شغل دستیاري مدیر یک مدرسه با مدرك دکترا            

من فقط و فقـط بـه خـاطر         «گفت که   او همیشه می  . داداو را آزار می   
توانستم قبول کنم که ما نمی» .امفرزندانم چنین چیزي را قبول کرده    

 این چنین عاجزانه کار ایم پدرم روي عالیقش پا بگذارد وباعث شده
  .کند

هـاي شـهرداري هیلـو    پس از مدتی او به عنوان مدیر یکی از بخـش          
مادرم نیز  . مشغول به کار شد که ناگهان شغل خود را از دست داد           

 سالگی بر اثر یک حمله قلبی از دنیا رفت و همین مسئله             40در سن   
  .هاي درونی پدرم افزودبر رنج

بیکـاري و   . ي خـود را نـشان دادنـد       مشکالت مالی بیش از پیش رو     
اي را که جمـع     پولی باعث شد که پدرم مقدار اندك پول وسرمایه        بی

انداز خود را صرف خریـد کمـی سـهام          او پس . کرده بود، خرج کند   
اما پس از مدتی با کاهش میزان سود، تمـام آن       . شرکت بستنی کرد  

  .را از دست داد
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در به انجام هـیچ کـاري       پدرم به خاطر از دست دادن پول اندکش قا        
. نیـز از دسـت داده بـود       تا جائی که ارزش و اعتبـار خـود را           . نبود
من تمـام   : گفتاو می . کم عصبانیت و پرخاشگري او ظاهر شدند       کم

اما اکنـون چیـزي     . عمرم را صرف آموزش کودکان این شهر کردم       
-تمام دوستانم که هرگز به اندازه     . که نصیب خودم شده، هیچ است     

حمت نکشیدند و کار نکردند، اکنون از من پولدارتر هـستند           ي من ز  
  .و من هیچم

توانـد بـه گذشـته برگـردد و آن را        دانم که پدرم هرگـز نمـی      من می 
او خیلی تالش کرد تـا پـول بیـشتري بدسـت آورد، امـا               . تغییر دهد 
او به خاطر ما خیلی از مشکالت را تحمل کرد، اما اکنـون             . نتوانست

ا فقط چیزي بودند که پدرم خود را مجبور کرده متوجه شدم که آنه
پدرم در سـن  . که آنها را انجام دهد و به نوعی احساس آرامش کند   

چند . هفتاد و دو سالگی به بیماري سرطان مبتال شد و  از دنیا رفت   
ماه قبـل از فـوتش او مـرا کنـار کـشید و از اینکـه چیـزي برایمـان                    

رزنـد بـزرگش بـودم،      ن کـه ف   تر زندگی کنیم، از م    نگذاشته تا راحت  
من سرم را روي شانه پدرم گذاشتم و هـر دو           . خواهی کرد ذرتمع

  .گریه کردیم
  پول کافی نیست

مهم نیـست  .  من مشکالت مالی فراوانی در زندگی داشت   پولپدر بی 
ي او چقدر بوده است، مهم این است که مـشکالت           که درآمد ماهیانه  
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در واقـع عـدم   . ورد، بودنـد آاو خیلی بیـشتر از آنچـه کـه او درمـی        
. توانایی او در حل مشکالت یکی از دالیلی بود که باعث مرگش شـد      

او تمام روزهاي عمر خود را صرف سخت کارکردن کرد، اما هرگز 
توانـد  تـر مـی   نفهمید که اگر میزان اطالعات خود را باال ببرد راحـت          

 کـار  ي زندگی تمام تـالش خـود را بـه    او براي اداره  . پول دربیاورد 
او پدر دلسوز و شوهر مهربـانی بـود،         . گرفت، اما هرگز موفق نشد    
هـاي او را  هـا نتوانـستند قـرض و بـدهی    اما هیچ یک از این ویژگـی     

ــد ــشم     . بپردازن ــه چ ــدگی او ب ــه در زن ــود ک ــی ب ــا حقیقت ــن تنه   ای
  .خوردمی

  ثروت بسیار
گفتیم که پدر پولدارم، هنگـامی      » پولپدر پولدار، پدر بی   «در کتاب   

اگـر چـه او     . هاي خود قـرار داد     سال داشتم مرا تحت آموزش     9که  
 پـول   تر از پدر بی   ، اما خیلی متفاوت   نیز مشکالت مالی زیادي داشت    

تـرین  دانست کـه پـول یکـی از مهم        او می . کردمشکالتش را حل می   
کرد تا هوش مالی خود     به همین دلیل تالش می    . مسائل زندگی است  

دانستم که تنها مشکل پـدر پولـدارم   ن میدر آن زما. را افزایش دهد 
پـولم نداشـتن پـول کـافی        زیاد بودن ثروت او و تنها مشکل پدر بی        

  .بوده است
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پـول، باعـث شـد  کـه مـن بـا       داشتن دو پدر، یکی پولدار و یکی بـی   
در حالت کلی مشکالت مالی افـراد       . تمامی مشکالت مالی آشنا شوم    

  :پول عبارتند ازبی
 .نداشتن پول کافی.1

 .انداز براي حل کردن مسئله کمبود پولاستفاده از پس.2

 .افزایش مخارج زندگی.3

 .هاي بیشتر از میزان درآمدپرداخت مالیات.4

 .ترس از فقر.5

 .تصمیمات اشتباه در زندگی.6

 .ي کافی در زمان بازنشستگینداشتن پول و سرمایه.7

  :و مشکالت افراد پولدار عبارتند از
 .یارداشتن ثروت بس.1

 .نیاز به محافظت از پول و سرمایه.2

 .نداشتن ارزش پول و استفاده درست از آن.3

 . براي استفاده از پولتاها و پیشنهادنیاز به توصیه.4

 .هاي زیاد به آنهافکر و پرداخت پولپرورش فرزندان بی.5

 .برنامه براي نوشتن وصیت و انحصاروراثت.6

 .هاي گزافپرداخت مالیات.7

ز کدام دسته هستید و چه مشکالتی دارید؟ آیا تمامی و یـا             شما ا 
  شوند؟بیشتر آنها به مسائل مالی مربوط می
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  هاي نامناسب براي حل مشکالت مالیحلراه
. پولی یا پولداري شما ارتباطی نـدارد     یادگیري در سنین پایین به بی     

 ي کافی پـول داشـته     بسیاري از مردم معتقدند که اگر آنها به اندازه        
بلکـه تـاکنون ثابـت      . باشند، دیگر مشکلی در زندگی نخواهد داشـت       

هاي فراوان داراي مـشکالتی     شده است که افراد با ثروت و سرمایه       
  .اندپول و یا به عبارتی فقیر بودهبه مراتب بزرگتر از افراد بی

ي مـن، تبلیـغ یـک شـرکت       هاي تبلیغـاتی مـورد عالقـه      یکی از آگهی  
لـی و   هـاي بنـت   قرعه جوایزي نظیر ماشین   خدماتی است که به قید      

کنند نام مسابقاتی که آنها برگزار می. دهدفراري به مردم جایزه می   
بایـست طـی مراحـل      در آن مـسابقه افـراد مـی       . ام سی همـر اسـت     

گوناگون به سئواالت مختلف که همگی مربوط به امورمـالی بودنـد            
ــی ــدپاســخ م ــساب. دادن ــان  مجــري م ــه زم ــر دقیق ــز ه ــه قه نی را ب

اي از مـسابقه بـا      افراد در هـر مرحلـه     . کندکنندگان اعالم می   شرکت
تواننـد جـوایزي را از آنِ خـود         پاسخ صحیح دادن به سئواالت مـی      

ی سـؤاالت بـه درسـتی پاسـخ دهنـد،           کنند و اگر در انتهـا بـه تمـام         
لـی و فـراري   رنده جوایز نفـیس ماننـد خودروهـاي بنـت         توانند ب  می

اگـر شـما نیـز بتوانیـد بـه          .  از ام سی همر اسـت      دنیا نیز پر  . باشند
. رنده شویدتوانید بسؤاالت و مشکالتتان به درستی پاسخ دهید، می    

پـول در  د بـی  برنده شدن افـرا از یک طرف همۀ ما چیزهایی دربارة     
ي آنها یک شبه میلیونر شـدند       همه. ایم شنیده آزماییمسابقات بخت 
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از . هـا رفتنـد و زنـدگی کردنـد        اخاي به داخل ک   هاي اجاره و از خانه  
هـا زنـدگی   ایم که برخی از افرادي که در کـاخ   طرف دیگر نیز شنیده   

کنند و یا افـرادي کـه در سـن          ها زندگی می  کردند، اکنون زیر پل   می
 ســالگی بــه دنبــال کــار 30در ســال انــد  ســالگی میلیــونر بــوده20
  .گردند می

تواند مشکالت شما را حل میاینها را گفتیم که بدانید پول به تنهایی ن
ر نتوانـستم  م که با دادن پول به افـراد فقیـ      این را هنگامی فهمید   . دکن

در بیشتر موارد گاهی پول بـر مـشکالت         . مزندگی آنها را عوض کن    
ها تـصمیم گرفتنـد     دولت 1996به همین دلیل از سال      . افزایدآنها می 

آنها را در برابر    که با اعطاي وام به شهروندان نیازمند و کم درآمد           
صـلی آنهـا از ایـن کـار         شاید دلیـل ا   . برخی از مشکالت یاري دهند    

در ایــن میــان . ر در کشورهایــشان بــوده اســتکــاهش میــزان فقــ
ي خـوبی پیـدا     بسیاري از افراد بودند که با وجود این شرایط بهانه         

هایـشان را   کردند و به نـوعی از هرگونـه تـالش و کوشـش دسـت              
ایــن . شــان نشــستندهــاي اعطــایی دولــتوامشــستند و در انتظــار 

  .سیستم غلط باعث شد بر میزان افراد فقیر و نیازمند افزوده شود
افـراد تـالش کردنـد تـا سـاعات      . ها عوض شـد پس از مدتی دیدگاه  

. اياشت و نه بهـره    اما نه پولی وجود د    . افزایش دهند کاري خود را    
 رفتنــد و بــسیاري از افــراد بــیش از پــیش در قــرض و بــدهی فــرو

  .نیازهاي شدیدي به پول پیدا کردند
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امـروزه  . آموزش نیز به تنهایی نخواهد توانست مردم را آگـاه کنـد           
آنهـا همـان افـراد    . پولدنیا پر شده از افراد آموزش دیده فقیر و بی    

گرا هستند که خود را طرفدار توزیع و تعدیل ثـروت معرفـی             جامعه
  .کنندمی

بـراي بـسیاري از   . مـشکلی را حـل کنـد   تواند شغل و حرفه نیز نمی 
. ي آشـنایی اسـت    لـه مج» کـارکن تـا نـابود نـشوي       «ي  مردم، مجله 

آنهـا  . کننـد تـا زنـده بماننـد       امروزه بسیاري از افراد سخت کار می      
به همین دلیـل اسـت کـه        . شان را کنترل کنند   قدرت ندارند تا زندگی   

 را از   یزهایـشان اده، سـالمتی، تحـصیالت و خیلـی از چ         خانه، خانو 
  .دهنددست می

  
  تواند مشکالت مالی شما را حل کند؟چه چیزي می

تواند مشکالت مالی شـما را حـل        مالی تنها چیزي است که می     هوش
به عبارت ساده، هوش مالی بخشی از هوش شماست که قـادر           . کند

است موضوعات مربوط به مسائل مالی را شناسایی و سپس رفـع            
  :مشکالت مالی عبارتند ازاي از هاي سادهنمونه. کند

 .من درآمد کافی ندارم-1

 .هاي زیادي دارم و به افراد زیادي بدهکارمبدهی-2

 .اي براي زندگی بخرمقادر نیستم خانه-3

 .ماشینم خراب است، اما هیچ پولی ندارم تا آن را تعمیر کنم-4
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 چگونه باید از آن استفاده کنم؟.  دالر پول دارم5-000/10

صد دارند به دانشگاه بروند، اما مـن هـیچ پـولی بـراي      فرزندان ق -6
 .تحصیل آنها ندارم

 .امانداز نکردهام پسهیچ پولی براي دوران بازنشستگی-7

دانم ون میچ. توانم آن را رها کنماز شغلم راضی نیستم، اما نمی-8
 .کار شومبا از دست دادن آن بی

 .ام، اما هیچ پولی ندارماکنون بازنشسته شده-9

 .به یک عمل جراحی نیاز دارم، اما هیچ پولی ندارم-10

متأسفانه، اگر . مالی شما قادر است چنین مشکالتی را حل کند      هوش
ي کافی باال نباشد، مـشکالت شـما هماننـد          مالی شما به اندازه   هوش

روند، بلکه در یک آنها هرگز از بین نمی. مانندقبل حل نشده باقی می
بـراي  . شـوند ر و در زمانی دیگر حـادتر مـی        تبرهه از زمان کمرنگ   

شان تا زمان   مثال، بسیاري از افراد هستند که از زمان آغاز جوانی         
کننـد و   شان با مشکالت مـالی دسـت و پنجـه نـرم مـی             بازنشستگی

اي در حقیقت پول تنها مـسئله     . توانند آنها را برطرف کنند    هرگز نمی 
فرقـی  . دهدر قرار می  است که زندگی شما را در هر لحظه تحت تأثی         

در . باشـید کند که چند ساله هستید و به چه کاري مشغول مـی           نمی
شود شما تـصمیم بگیریـد کـه بـا     واقع همین پول است که باعث می   

  .اتوبوس به مسافرت بروید یا با هواپیما
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  کندتر میالت مالی شما را باهوشحل مشک
اگـر بتـوانی    : گفـت هنگامی که جوان بودم، پدر پولدارم بـه مـن مـی           

البتـه گفـتم اگـر    . شـوي تر مـی ات را حل کنی، باهوش مشکالت مالی 
با حل مشکالت مـالی،     : گفتاو در ادامه حرفش می    ................. بتوانی

ات بـاال   هنگامی کـه هـوش مـالی      . یابدات نیز افزایش می   هوش مالی 
نی، ات را حل ک   اما اگر نتوانی مشکالت مالی    . شويرود، ثروتمند می  

شـوي و مـشکالتت نیـز روز بـه روز         فقیرتر و نیازمندتر از قبل می     
خـواهی مـشکالتت را     اگر می . شوندتر از قبل می   بزرگتر و خطرناك  

ـال تبـدیل شـوي وگرنـه هرگـز ثروتمنـد و                   حل کنی، باید به یک حلّ
  .پولدار نخواهی شد

پدر پولدارم کمبود پول و مـشکالت مـالی را بـه دنـدان درد تـشبیه          
دردمان را درمان نکنیم، محال است کـه خـود بـه        اگر دندان . کردمی

اگر نتـوانی درد    . شودخود بهتر شود، بلکه با گذشت زمان بدتر می        
تـوانی در کارهایـت موفـق باشـی و بـر آنچـه              آن را آرام کنی، نمی    

در نظر داشته باشید کـه دنـدان        . دهی تمرکز داشته باشی   انجام می 
شود و بسیاري از اعضاي دیگر بـدن        یپس از مدتی دچار عفونت م     
مشکالت مالی هم در زنـدگی شـما        . دهدرا تحت تأثیر خود قرار می     

کننـد، بلکـه دیگـر      نه تنها شما را دچار دردسـر مـی        . اینگونه هستند 
چیز را دهند و همه را تحت تأثیر قرار می    ... اعضاي خانواده، شغل و   

اي را بـراي خـود و       هتوانیـد خانـ   بدون پول شما نمی   . کنندنابود می 
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افـرادي کـه    . شـوید خانمان و بیمار می   تان اجاره کنید و بی    خانواده
کنند تـا   ها را زیرو رو می    هاي خیابان آشغالهاي سطل   اکنون زباله 

غذایی براي خود پیـدا کننـد، همـان افـرادي هـستند کـه دنـدان درد                
  .اند، اما هرگز آن را درمان نکردندداشته

رم باعث شد کـه مـن در سـنین پـایین بـا اهمیـت       هاي پدهمین مثال 
در آن روزهـا فهمیـدم کـه        . توانایی حل مشکالت مالی آشـنا شـوم       

اي به اشتباه تکان بخورد، تمام      اگر قطعه . است زندگی بازي دومینو  
  .شودمان نابود میزندگی

شوند، بـه حـل آن   بسیاري از افراد هنگامی که با مشکلی روبرو می       
شـوند کـه هماننـد درد دنـدان آن را نیـز             می اضرکنند و ح  فکر نمی 

آنها خیلی راحت مشکل را در همان مراحـل اول نادیـده            . تحمل کنند 
پردازنـد و   براي مثال قرضی که خیلی اندك است را نمـی         . گیرندمی

شـود کـه اگـر تمـامی        پس از مـدتی همـان قـرض آنقـدر زیـاد مـی             
د آن را به طـور      تواننهم نمی موجودي حساب خود را بپردازند، باز       

شوند که بـه خـاطر یـک قـرض          رو مجبور می  از این . کامل بپردازند 
  .ناچیز، از وام بانک بگیرند و چند برابر آن به بانک پس بدهند

قـرض  . شوداحساس نگرانی و پریشانی آنها روزبه روز بیشتر می        
ها باعث شده که آنها نتوانند بـه یـک سـفر برونـد و اوقـات          و بدهی 

 هـا بدین ترتیب روزگار آن   . شان بگذرانند  کنار خانواده  خوشی را در  
درد سـاده بـه یـک       کشد که یـک دنـدان     شود و طولی نمی   سپري می 



هوش مالی چیست؟: 1فصل   23 

ــدیل مــی  ــه ورطــۀ  رماتیــسم قلبــی تب ــراد مقــروض را ب شــود و اف
مـالی و  در حقیقـت عـدم آشـنایی بـا هـوش       . کشاندورشکستگی می 

کالت خـود   شود که افراد از حل مش     هاي افزایش آن باعث می    روش
  .عاجز شوند

تمام حرف ما این است که مشکالت مـالی اگـر حـل نـشوند، بـراي                 
اندازند و لـذت و شـادي را از مـا           مان سایه می  همیشه روي زندگی  

مالی خود را بـاال     براي نجات از چنین شرایطی باید هوش      . گیرندمی
شـوید و   تـر مـی   هرچـه میـزان آن را بـاالتر ببریـد، بـاهوش           . ببرید

هرچه بیـشتر مـشکالتتان را    . کنید بزرگتري را برطرف می    مشکالت
  .شویدحل کنید، ثروتمندتر می

دوست دارم با یک مثال ریاضـی اهمیـت ایـن موضـوع را برایتـان                
همانطور کـه   . بسیاري از مردم از ریاضی متنفر هستند      . آشکار کنم 

تـان را حـل نکنیـد، در آینـده          یدانید، اگـر شـما تمرینـات ریاضـ        می
اگر مسائل ریاضی را یـاد      . تان را حل کنید   انید مشکالت مالی  تو نمی

سـر  تـان را بـا موفقیـت پـشت        توانیـد امتحـان ریاضـی     نگیرید، نمی 
توانیـد وارد دانـشگاه شـوید و    بگذارید و اگر چنین شود، هرگز نمی     

شوید که به هر کاري تن در بدهید و با کمتـرین            در آخر مجبور می   
دهد که چگونـه یـک      ین مثال نشان می   ا. کار شوید حقوق مشغول به  

تواند زندگی آینده شـما را تحـت تـأثیر          ي کوچک ریاضی می   مسئله
  .قرار دهد
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از طرف دیگر، از شما با جدیت فراوان حل مشکالت خود را تمـرین       
شـوید و قادریـد هرگونـه       تـر از قبـل مـی      کنید، روزبه روز بـاهوش    

یـد، پـس از مـدتی       اگـر تـالش کن    . اي را برطرف کنیـد    مسئله پیچیده 
شوید که دشوارترین مسائل برایتان آسان و قابـل درك          متوجه می 

کسانی که موفق   .  آغاز کنیم  2+2خواهیم تمرین را از     ما می . اندشده
  .کنندشوند، هرگز توقف نمیمی

  دالیل فقر
فقر در حـالی   . حل داشته باشد، مشکالت دارد    فقر بیشتر از آنکه راه    

.  را حـل کنـد     اش   قـادر نیـست، مـشکالت مـالی        ه فرد افتد ک اتفاق می 
بـه طـوري کـه    . الکبته تمامی دالیل فقر کمبود پول و سرمایه نیست        

 اعتیـاد، ازدواج نادرسـت، زنـدگی در امـاکن          ممکن است به واسـطۀ    
گونه دانـش و حرفـه، بیکـاري و بیمـاري بـه             نامناسب، نداشتن هیچ  

  .وجود آید
هاي زیـاد و حقـوق و       دهیبسیاري از مشکالت مالی امروز، مانند ب      

آورنــد کــه شــخص از درآمــدهاي پــایین، شــرایطی را بوجــود مــی
  .شناسایی و حل مشکالت خود بازماند

شوند که بـه  براي مثال افراد براي گریز از فقر و بیکاري مجبور می  
کشورهاي دیگر مهاجرت کنند تا بتواننـد پـول مـورد نیـاز خـود را              

دانستم که شرکت جنرال دم میهنگامی که نوجوان بو . بدست آورند 
امـا امـروزه شــرکت   . اسـت کننـده  موتـور بزرگتـرین شـرکت تولید   
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نـه تنهـا مـن بلکـه همـه          . یدي اسـت  مارت بزرگترین شرکت تول    وال
دانند که این شرکت هرگز به خاطر پرداخت حقوق بـاال مـشهور              می

  .نشده است
اي هاي تولیدکننده خدمات درمـانی و بیمـه       پنجاه سال پیش، شرکت   

امـا امـروزه    . دادنـد را در اختیار کارگران و کارمندان خود قرار می        
بـا حقـوق و   . افراد به خدمات مراقبتی و پزشکی بیشتري نیاز دارند       

توانند سالمتی خود را حفـظ کننـد و یـا           درآمد پایین آنها هرگز نمی    
دیگر مـشکالت آنهـا   . انداز کنندبراي روزهاي بازنشستگی خود پس 

  .شوندشود، بلکه روزبه روز بزرگتر نیز میمینه تنها حل ن
  

  اندي پول به طور کل تغییر کردهحقایق درباره
جمهور نیکسون به ما نشان طالي اسـتاندارد        ، رئیس 1971در سال   

هاي اقتصادي کشور بسیار ضعیف بودند      در آن زمان سیاست   . داد
 طور  که باعث شدند تمامی حقایق و قوانین مربوط به امور مالی به           

این پدیده بزرگترین تغییري بود که در تاریخ دنیـا          . کامل تغییر کنند  
ثبت شد و هنوز هـم بـسیاري از مـردم از تـأثیرات نامناسـب و یـا                

یکی از دالیلی کـه بـسیاري       . ها آگاه هستند  مخرّب آنها روي زندگی   
ــاید      ــستند، ش ــرو ه ــی روب ــشکالت فراوان ــا م ــروزه ب ــردم ام از م

  .سون باشدهاي غلط نیکاستراتژي
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امـروزه  .  دالر آمریکا به یـک پـول رایـج تبـدیل شـد             1971در سال   
  .اختالف فراوانی میان پول و یک ارز رایج دولتی وجود دارد

 بــه معنــاي متــداول (Current)ي از واژه(Currecry)ي رایــج واژه
بـه  . معنـاي هـر دو واژه بـه معنـاي تغییـر اسـت             . گرفته شده است  

اگـر چیـزي کـه      .  آمـادگی تغییـر را دارد      عبارت دیگر یک چیز رایج    
دهـد و   قابلیت تغییر را دارد، تغییر نکنـد، ارزشـش را از دسـت مـی              

پذیرند و در نهایت ارزش آن بـه صـفر نـزول    مردم دیگر آن را نمی  
 ارزش دالر در آمریکا تـا حـد صـفر           1971پس از سال    . کندپیدا می 
  .رسید

یـج روزي بـه حدصـفر       ها و ارزهـاي را    از نظر تاریخی، تمامی پول    
هـاي رایـج خـود را چـاپ         ا پـول  هـ در طول تـاریخ دولـت     . رسندمی
هاي گوناگون، دولت آمریکا پول رایج خـود        هنگام انقالب . کردند می

اما طولی نکشید کـه ارزش    . اي چاپ کرد  را به عنوان پول رایج قاره     
  .آن به صفر نزول یافت

هایش، پس از جنگ جهانی اول، دولت آلمان با امید به پرداخت بدهی
اما تورم باعث شد که طبقـات متوسـط      . پول رایج خود را چاپ کرد     
. اندازها عاجز و نـاتوان نـشوند  ها و پسآن کشور از پرداخت بدهی    

 مـردم کـشور آلمـان بـه         ،هابدهی و ورشکستگی  با  ،  1933در سال   
  . آدولف هیتلر را انتخاب کردندشانامید حل مشکالت مالی
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 فرانکلین روزولت سازمان امنیـت اجتمـاعی        1933همچنین در سال    
 توانـستند   هـا   را طراحی کـرد کـه بـر اسـاس آن بیـشتر آمریکـایی              

اگرچه طرح او بـسیار مـشهور       . مشکالت مالی خود را برطرف کنند     
 نبود تا مردم را در برطرف کردن و حـل           ربود، اما این سازمان قاد    

در این حال بسیاري از مردم معتقد . مشکالت فراوان آنها یاري دهد
کـرد،  ند که اگر این دولت تمامی مشکالت مالی مردم را حل می           هست

شد و بـه حدصـفر نـزول    ارزش میپول خیلی زودتر از آن سال بی     
  .کردمی

تغییراتی که نیکسون در کشور بوجود آورد باعـث شـد کـه مـردم               
هنگامی کـه در سـال      . هاي زیاد فروروند  یبسیاري در قرض و بده    

داران و کـسانی کـه    قوانین پول به کلی تغییر کردند، سـرمایه   1971
ان، ودند، نیز ضرر کردند و در این میـ        هایشان را ذخیره کرده ب    پول

رو شکل جدیـدي از سیـستم       از این . بدهکاران به نوعی برنده شدند    
شـنویم کـه    ري مـی  ه از مـردم بـسیا     امروز. داري ظاهر شد  سرمایه

انداز کنـیم تـا در      هایمان را پس  توانیم باید پول  هرچه می «: گویند می
هایـشان را   قَـدر پـول   چنـین   از اینکه مردم ایـن    » .آینده نابود نشویم  

در قوانین قـدیمی    . کنم و بسیار خوشحال هستم    دانند، تعجب می   می
-پـس هایـشان را    دانستند که باید پول   داري، هم می  سیستم سرمایه 

گوینـد کـه بایـد ارزهـاي رایـج را           اما امروزه مـردم مـی     . انداز کنند 
در . این بدین معنی نیست که ارز کـشور را راکـد کنـیم     . ذخیره کنند 
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. کننـد داري جدید، ارزش ارزهاي رایج نیز تغییر می       سیستم سرمایه 
ها در طال، نفت، نقره، مسکن و بورس سهام بـه کلـی             همچنین قیمت 

  .دهند جاي خود را به چیزهایی دیگر میکنند وتغییر می
اگــر پــول و «برخــی از کارشناســان امورمــالی اظهــار داشــتند کــه 

هـاي  ها وسـرمایه  سرمایه به شکل نادرست وارد گردش شود، پول       
ــی  ــین مـ ــوب را از بـ ــردخـ ــال . بـ ــا  1971در سـ ــت آمریکـ    دولـ

پرسـیدند کـه چـه بایـد        آنها از خـود مـی     . هاي فراوانی داشت  بدهی
هایشان را عـوض نکننـد، بـراي        گفتند که اگر سیستم    آنها می  بکنند؟

  .کاري کنندتموفقیت باید آن را دس
شان را تغییـر دادنـد و قیمـت       آنها پول  1971به همین دلیل در سال      

.  بسیاري از چیزهاي دیگر بـه شـکل صـعودي بـاال رفتنـد     ومسکن  
ي آرام          بـسیاري .  شـد  بازار بورس نیز رونق گرفت و شرایط تا حد 

این تورم باعـث شـد کـه        . یده را تورم نامیدند   از کارشناسان این پد   
افرادي که صاحب خانه و امالك بودند به شرایط بهتري دست پیدا             

در واقع، افزایش قیمت مسکن در مقابـل حقـوق و درآمـدهاي             . کنند
. تـر کـرده   اي از مـردم سـخت     پایین، شرایط را براي قشر گـسترده      

ر نظام پول و سرمایه کشور خود شده        تمامی مردم متوجه تغییر د    
  .کردند که خود را با آن هماهنگ کنندبودند و سعی می
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  یر دیگري در قوانین پول اعمال شدتغی
در .  بـود  1974تغییر دیگري که در قوانین پول اعمال شد، در سـال            

ها توجه بیشتري به حمایـت از       ها و سازمان  اوایل این سال، شرکت   
هـا بـه    آنها با پرداخت مقـداري از هزینـه       . دندبازنشستگان نشان دا  

دانیـد ایـن شـرایط      اما همانطور که مـی    . کمک بازنشستگان شتافتند  
  .خیلی طول نکشید

هـا و   هـاي جدیـد شـرکت     هـاي پرداخـت مـستمري در طـرح        برنامه
» سـودهاي تعریـف شـده     «بودند و به عنـوان      ها قرار گرفته  سازمان

ها سودهاي تعریف    از شرکت  امروزه، تعداد معدودي  . معرفی شدند 
دانند که پذیرش این برنامه     هاي دیگر می  شرکت. شده را قبول دارند   

. کـشاند هاي باالیی دربردارد و آنها را به سـمت نـابودي مـی            هزینه
ها بوجـود آمدنـد و بـه نـام        نوع جدیدي از برنامه    1974بعداز سال   

ــاکنون طــرح. فــی شــدندمعر» هــاي تعریــف شــدهحمایــت« هــا و ت
امـا هـیچ از یـک       . هاي فراوانی بوجود آمدند و از میان رفتند        برنامه

 رفاه و آسایش دوران بازنشـستگی مـردم را تـامین            ندآنها نتوانست 
  .دنکن

آنهـا  . انـد البی را منتـشر کـرده     هـاي آمریکـایی مطالـب جـ       روزنامه
گویند که بزرگترین ترس مردم آمریکا تروریـست نیـست، بلکـه             می

ایـن تـرس    . رسنگی در زمان بازنشستگی است    ترس از نابودي و گ    
تواننـد تغییـرات در نظـام و    چون مردم هرگـز نمـی  . جاستکامالً به 
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از . شان را با آنهـا هماهنـگ کننـد        ها را حدس بزنند و زندگی     برنامه
هاي آموزشی مدارس آمریکا بـراي قـشر جـوان          طرف دیگر برنامه  

ریکـایی هرگـز    آموزان و دانشجویان آم   دانش. جامعه مناسب نیست  
توان در  فهمند که پول و سرمایه چه ارزشی دارند و چگونه می          نمی

ي پـول  اگر مدارس همه چیز را دربـاره . زندگی از آنها استفاده کرد    
هاي کاربردي، جزوات تکمیلـی  به جوانان یاددهند و آنها را با روش   

هاي مالی آشنا کنند، آنها درآینـده قـادر خواهنـد بـود کـه               و برنامه 
شان را براحتـی حـل کننـد و از زنـدگی لـذّت بیـشتري               مسائل مالی 

هـا و قـوانین     داننـد کـه برنامـه     اکثر مردم آمریکا هنـوز نمـی      . ببرند
توانند بفهمنـد   اند و نمی  مربوط به پول و سرمایه به کلّی تغییر کرده        

آنها هنوز از تغییـرات مـسائل اقتـصادي        . که برنده هستند یا بازنده    
  .کنند آن را یک بحران تلّقی میواهمه دارند و

  هاي حمایتی دولت؟برنامه
هاي مالی توانا و قدرتمند باعـث شـد کـه کـشورها و              کمبود برنامه 

-ها براي حمایت مردم و کمک به آنها در حل مـشکالت مـالی             دولت

هـا بـا تـالش و    این برنامـه . ي حمایتی بیفتندشان به فکر یک برنامه    
اما بازهم نتوانستند تأثیري بر جامعه  کوشش فراوان بوجود آمدند،     

کشور در وضعیت قرمـز قـرار گرفتـه         . هاي مردم بگذارند  و زندگی 
 بسیاري از دستگاههاي دولتی تعطیـل شـدند و          2008در سال   . بود

رویـه  به دلیل افـزایش بـی     . نتوانستند کارمندان خود را حمایت کنند     
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اق بهـادار   هـا، مـردم قـادر بـه خریـداري سـهام و اور             میزان هزینه 
هیچ کس به این فکـر نبـود تـا مـسئله را از طریـق افـزایش                  . نبودند

ت بـه دسـت هـم       تمامی مسائل و مشکالت دس    . دنهوش مالی حل ک   
  .ا به صفر برساننددادند تا ارزش دالر ر

  شوند؟چرا افراد ثروتمند، ثروتمندتر می
ایـن  . تقریباً تمامی قوانین مربوط به پـول و سـرمایه تغییـر کردنـد             

شـرایط اصـالً عادالنـه      . تغییرات گروهی از افراد را فقیرتـر کردنـد        
قــوانین جدیــد پــول و ســرمایه پــیش تنهــا افــرادي کــه طبــق . نبـود 
. رفتند، توانستند موفق شوند و به پول بیشتري دست پیـدا کننـد             می

  .دادندمالی خود را دائماً افزایش میدر حقیقت آنها هوش
شوند، ات افراد ثروتمند، ثروتمندتر می   اکثر اوق : گفتپدر پولدارم می  
آنها از هر فرصتی . دانندمالی خود را ثروت خود میزیرا آنها هوش

مالی خود کارکننـد و هوشـمندانه بـه       کنند تا روي هوش   استفاده می 
به طورکلی توجه بیش از اندازه آنها بـه         . دهندزندگی خود ادامه می   

  .مالی تنها دلیل موفقیت آنهاستهوش
-پول با مشکالت مالی بیشتري مواجـه مـی        ا افراد بی  چر

  شوند؟
زدیـم، پـدر   پـول حـرف مـی     بی ي افراد نیازمند و   هنگامی که درباره  

پـولی را فقـط یـک    پول و نیازمند، فقر و بـی   افراد بی : گفت می پولدار
اند و کنند که قربانی پول شده  بعضی از آنها فکر می    . بینندمشکل می 
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کنند فقط آنها هستند که با چنـین مـشکالتی   یبعضی دیگر هم فکر م   
پولی فقط یک مشکل است، کنند بیآنهایی که فکر می . اندروبرو شده 

زیـرا افکـار منفـی آنهـا     . شـوند با مشکالت مالی بیشتري مواجه می     
ام آنها مربـوط بـه      شوند و چون تم   باعث نوعی کمبود و کاستی می     

عدم توانـایی حـل   . دهندشکل مالی خود را نشان می   پول هستند، به    
کنند و بـه جـاي اینکـه    تر میمشکالت نیز از یک طرف آنها را دلزده     

  .کندآنها را از این وضعیت نجات دهد، گرفتارترشان می
  
  

چگونه طبقات متوسط جامعه با مشکالت مـالی مواجـه          
  شوند؟می

ي پول و نیازمند قربانیـان پـول هـستند، طبقـه          همانطور که افراد بی   
. انـد پولی گرفتـار شـده    کنند در زندان بی   جامعه نیز فکر می   متوسط  

ي متوسـط  طبقـه : کـرد پدرم این گروه را نیز اینگونـه توصـیف مـی        
ي متفـاوتی از دیگـر طبقـات        شان را بـه گونـه     جامعه مشکالت مالی  

-حلی براي مشکالت مـالی    جاي اینکه راه  آنها به . کنندجامعه حل می  

توانند صورت آنها را با زیرکی  که میکنندشان پیدا کنند، تصور می
شـان را بـراي   دهند کـه پـول و سـرمایه     آنها ترجیح می  . تغییر دهند 

توانند امنیت شغلی بـاالیی را  بنابراین، آنها می. تحصیالت خرج کنند 
تواننـد  البته بیشتر آنها افراد باهوشی هستند کـه مـی         . بدست آورند 
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ي خـود را بـا        رفاه بیـشتري بـراي خـود بوجـود آورنـد و تـ              ا حـد
خرنـد،  آنها نیز همانند دیگر اقشار، خانه می      . مشکالتشان وفق دهند  

کننـد و یـا در   انـداز مـی  شـان پـس  هایشان را براي بازنشستگی پول
  آنهـا در ایـن باورنـد کـه تحـصیالت و            . نماینـد  میها شرکت   مزایده
اي بـراي تـأمین آرامـش و خوشـبختی آنهـا در        هاي حرفـه  آموزش
  . افی هستندزندگی ک

کنند افراد متوسط فکر می   : گفت سال داشت، می   50هنگامی که پدرم    
. شود آنها در زندان محل کـار خـود حـبس شـوند    که پول باعث می  

اگر چه بسیاري از آنها افراد بسیار موفقی هستند و میزان پولی که             
آورند، برایشان کافی و مناسب است، امـا هـیچ احـساس            بدست می 

آنها همیـشه بـا امیـد زنـدگی      . محیط کار خود ندارند   بخشی در   لذت
کنند خود را مشتاق و امیـدوار بـه آینـده نـشان         کنند و سعی می   می
ي زندگی در کهنسالی نوعی شروع است دانند که ادامهاما نمی. دهند

  .که به هزینه و درآمد باال نیازمند است
اننـد بـا    دتنها ویژگی مثبت این گروه ایـن اسـت کـه مـی            : گفتاو می 

تواننـد مـشکالت    ها و تحت آموزش قرار گـرفتن مـی        افزایش آگاهی 
اما تنها مـشکل آنهـا      . کنند، حل کنند  خود را آسانتر از آنچه فکر می      

دهنـد  این است به جاي اینکه بعنوان یک رئیس کار کنند، ترجیح مـی  
به جاي اینکه خودشان نهایت استفاده را . براي رئیس خود کار کنند   

دهنـد کـه آن را بدسـت افـرادي     شان ببرنـد، تـرجیح مـی      هاز سرمای 
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بسپارند و سود ناچیز آن را ماهیانه دریافت کنند و به جـاي اینکـه               
-تالش کنند تا هوش مالی خود را باال ببرند، خود را در میـان اتـاق               

  .کنندهاي محل کار، پشت صندلی پنهان می
  ؟شوندچگونه افراد ثروتمند با مشکالت مالی روبرو می

 بخش اصلی است که مـرز میـان         5در حالت کلّی، هوش مالی داراي     
هـا بطـور   ي این بخشاین کتاب درباره . افراد ثروتمند و فقیر هستند    

  .دهدکامل توضیح می
کنند شنوند، تصور می  را می » کمال«ي  هنگامی که بیشتر مردم واژه    

ظور اما من . هاي انسانی است  که این واژه مربوط به اخالق و ویژگی       
منظـور مـن از ایـن واژه تمامیـت و           . من اصالً چنین مفهومی نیست    

همانطور که در فرهنگ لغت و بستر نوشته شده،      . تکمیل شدن است  
کـسی کـه    . این واژه به معناي تکمیل شدن یا یکپارچه ساختن است         

  .مالی آگاه است، شخص کاملی استاز پنج بخش هوش
شود، باید  ی روبرو می  هنگامی که شخص ثروتمندي با مشکالت مال      

 نوع هوش اسـتفاده کنـد تـا از بزرگتـر شـدن مـشکالت و                 5از این   
به اگر فردي که پولدار است، نتواند       . هایش جلوگیري نماید  گرفتاري

تواند ثروتمند باقی بماند و  نمیمشکالت خود به درستی پاسخ دهد،       
ـل قـدم بزنـد    هاي پنج هتل در سالن  یـا  آنهـا بایـد   . ستاره خیلـی مجلّ

هاي خاص قـرار بگیرنـد و       خودشان را وادار کنند که تحت آموزش      
میزان هوش مالی خود را باال ببرند یا اینکه مشکالتشان را با افـراد           
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. اهل فن درمیان بگذارند تا به موقع به مشکالت آنها رسیدگی شـود            
هـاي بعـدي خـود    توانند از مـشکالت و گرفتـاري   می با این کار آنها   

هـاي شـغلی خـود را       تـري فعالیـت    با خیال آسوده   جلوگیري کنند و  
توانند پولدارتر شوند  ادبگیرند که با گرفتن می ا باید ی  آنه. ادامه دهند 

  .هاي خود را تضمین کنندو یا تمام سرمایه
  

  حل کردن مشکالت دیگر طبقات جامعه
بسیاري از مـردم بـراي افـراد ثروتمنـد       : گفتهمیشه می پدر پولدار   

بـراي مثـال،   . کنندرا حل میبه این شکل مشکالتشان     کنند و   کار می 
ــه ا  ــسابدار بـ ــک حـ ــی یـ ــرکت درمـ ــک شـ ــتخدام یـ ــسـ ــا آیـ   د تـ

یـک فروشـنده، محـصولی را بـا         . هاي افراد ثروتمند را بشمارد    پول
. فروشد تا حـساب بـانکی افـراد ثروتمنـد را پرکنـد            هزار زحمت می  

  کــار مــدیرعامل یــک شــرکت تمــام قــواي ذهنــی خــود را بــه       
یرد تا روند شغلی یک شـرکت را آنگونـه کـه رئـیس ثروتمنـد                گمی

یک . خواهد، به پیش برود و به نحوي به او سود برساند          شرکت می 
منشی با توضیحات کامل باعث جلـب توجـه و رضـایت مـشتریان              

کنـد، بـه حـساب    شود تا چندین برابـر حقـوقی کـه دریافـت مـی            می
ه نــاچیز از الوکالــیــک وکیــل در ازاي حــق. شــرکت ســود برســاند

یک کارمند بانـک تمـام      . کندها دالر یک فرد ثروتمند دفاع می      میلیون
گیرد تا تمام موجودي یک فرد ثروتمند را به دقت خود را به کار می    
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ي بـاالي او کـم      اینـه یدرستی ثبت کند تا مبادا از مبلغ سودهاي ماه        
  .شود

اد هـا ایـن بـود کـه بـسیاري از افـر            منظور پدرم از طرح ایـن مثـال       
رسـانی کننـد و     کنند تا بـه افـراد ثروتمنـد خـدمت         باهوش تالش می  

خواهد مـشکالت خـود     اما چه کسی می   . همین براي آنها کافی است    
آنهــا را حــل کنــد؟؟؟ تمــامی کارمنــدان و کــارگران افــراد ثروتمنــد 

گردنـد، تـازه بـا    هنگامی که با روح و جسمی خسته به خانـه برمـی         
اگر کسی  . پول یکی از آنهاست   . دشونمشکالت خودشان مواجه می   

نتواند مشکل مالی خود را حل کند، به طور قطع از حل کردن دیگـر               
  .مشکالت خود نیز عاجز است

انـد  ي متوسط جامعه خوب یاد گرفتهدرحالت کلی افراد فقیر و طبقه   
که تمام انرژي خود را صرف حل کـردن مـشکالت افـراد ثروتمنـد               

الت مـالی خـود را فرصـتی بداننـد تـا            آنها به جاي اینکه مشک    . کنند
کننـد یـا بـه کـل آنهـا را           تحت آموزش قرار گیرند، از آنها فرار مـی        

هـاي پـارك و خـوردن       آنها به نشستن روي چمـن     . گیرندنادیده می 
شام ساده و مختصر و بـه خـواب رفـتن روي تختخـواب سـفت و                 
صبح زود دوبـاره سـرکار خـود حاضـر شـدن، راضـی هـستند و                 

  .مانندین وضعیت باقی میهمیشه در ا
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  پولي پدر بیتوصیه
به . اش را حل کندکرد تا مشکالت مالیپولم همیشه تالش میپدر بی

همین خاطر او پس از چند سال فاصـله گـرفتن از درس و مدرسـه                
او از اینکه دوباره درس خوانـدن را        . دوباره تحصیل را شروع کرد    

ن حـس خوشـحالی و      شروع کرده، بسیار خوشحال بود و بـا همـی         
بـا مـدرك، او     . ي تحصیل دهد  رضایت توانست تا مقطع دکترا ادامه     
  .توقع پیدا کردن شغل مناسب را داشت

او سالیان سال تالش کرد تا با ارتقـاء مـدرك تحـصیلی، مـشکالت               
او با تحـصیالت عالیـه بـازهم موفـق     . خود را حل کند، اما نتوانست   

اگر او تمـام انـرژي و       . یدا کند نشد تا شغلی را که در خور او بود، پ         
اي که صرف تحصیالت خود کرد را براي آموزش دیـدن و            سرمایه

تـر و  کـرد، اکنـون خیلـی موفـق    باالبردن هوش مالی خود خرج مـی     
  .رضایتمندتر بود

  ي پدر پولدارتوصیه
ي انرژي خود را صرف باالبردن هوش مالی خـود          پدرپولدارم همه 

همـه فکـر    . ها شرکت نمود  گذاريکرد و به شکل صحیح در سرمایه      
در واقع، او فقط به خـاطر       . خواهد پولدارتر شود  کردند که او می   می

کــرد، بلکــه بــه حفــظ پــول و یثروتمنــدتر شــدن ایــن کارهــا را نمــ
او همیشه در پی یـافتن مـشکالت مـالی        . اندیشیدي خود می   سرمایه

ولم بـود کـه     پـ این تنها اختالف او با پدر بـی       . بود تا آنها را حل کند     
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پدر پولدار بیشتر اوقات گلف بازي . کردمشکالت فرار میاز همیشه 
کرد و از این بازي براي حل کردن مشکالت مالی خود اسـتفاده             می
اي که در سراسر عمرم از او شنیدم این بـود کـه             تنها جمله . کردمی
ام به من نـشان     در حقیقت مشکالت مالی   » .پول تنها هدف من است    «

 و چقـدر هوشـمندانه آنهـا را حـل            که چقـدر موفـق هـستم       دهندمی
، آسـانتر بـه مـشکالتمان رسـیدگی     شـد هرچه او پیرتر مـی   . کنم می
رفت و پول به سـمت      هوش مالی پدر روزبه روز باالتر می      . کرد می

  .شداو سرازیر می
  

  پیشنهاد بازي
در فصل بعد قصد داریم پنج بخش هوش مـالی را مفـصل برایتـان               

توان آنها را در افراد مختلف و  و بگوئیم که چگونه میتوضیح دهیم
یادگیري و تمـرین ایـن پـنج بخـش          . با شرایط گوناگون تقویت کرد    

توانند تمام روزهاي زندگی شما را تضمین کارآسانی نیست، اما می
شـاید  . در حال حاضر افراد کمی از این پنج اصل مطلّع هستند       . کنند

 5اگـر شـما جـزء آن        . ندآنها را بدان   درصد از افراد جامعه      5حدود  
 95برید، امـا اگـر جـزء         در شرایط خوبی به سر می      درصد هستید، 

مانده هستید، بایـد وقـت را غنیمـت بـشمارید و هرچـه              درصد باقی 
زنـدگی  . هاي افزایش هوش مالی قـرار بگیریـد       زودتر تحت آموزش  

ــل پ    ــور کام ــه ط ــن ب ــده از روشم ــوانم   رش ــه بت ــی ک ــاي ذهن   ه
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هـاي فراوانـی    تاحـاال بـا شکـست     . افراد را افزایش دهـم    مالی  هوش
-ام، اما هرگـز بـی     هاي زیادي را از دست داده     ام و پول  روبرو شده 

  .ام و فقط به دنبال پیشرفت و ترقّی هستمتفاوت ننشسته
در ابتداي اینکه کارم را آغاز کردم، دوستانم نسبت بـه مـن درآمـد            

هایـشان  نها جمع شوند و پـول    اما امروز اگر تمام آ    . باالتري داشتند 
  .شودرا روي هم بگذارند، نصف پول من هم نمی

زیـرا آن هـم   . کـنم من به پول درآوردن به چشم یک بازي نگاه مـی          
ـرد و باخـت    . مثل یک بازي فقط دوطـرف دارد       مـن دوسـت دارم     . ب

بـازي مـن ماننـد بـازي     . چیزهاي فراوانی یادبگیرم تا بازي را ببرم      
بـازي مـن بـازي      . زي من متفـاوت از آن اسـت       با.  نیست پدرم گلف

شـاید اگـر روزي     . هاي من اسـت   ام آموخته تجارت است و سرمایه   
پیرشوم شور و اشتیاق حاال را از دست بدهم، اما چیزهایی بدسـت    

  .مانندام که همیشه بامن میآورده
  چه کسانی باید وارد این بازي نشوند؟

ین بـازي شـود؟ جـواب    شناسید که بخواهد وارد چن آیا کسی را می   
د همـین حـاال وارد   یتوانمن این است که هرکسی حتی خود شما می      

توانیم یکی از اعضاي ایـن      پولدار یا فقیر همگی می    . دیاین بازي شو  
-هاي آنهـا از روش    تنها تفاوت بین افراد میزان آگاهی     . بازي باشیم 

وانیـد  تخواهید بدانید که آیا شما می    اگر می . ي بازي است  هاي ادامه 
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یکی از افرادي باشید که وارد ایـن بـازي شـود، بـه سـئواالت زیـر                  
  :پاسخ دهید

Rهایی که مربوط به پول هستند، عالقه دارید؟آیا به بازي 

Rتان را بکار ببرید تا برنده شوید؟توانید تمام تالشآیا می 

Rکنید؟آیا به یادگیري توجه می 

R          حـصیالت و  شـغل، ت  (آیا دوست دارید تا در بـازي زنـدگی (...
 بهترین باشید؟

R ه کـه هـست    تر از آنچـ   خواهید شرایط خود را متفاوت    آیا می ،
 ببینید؟

را ي ایـن کتـاب      اگر پاسخ شما به سئواالت باال مثبت است، مطالعـه         
، مـا بـه شـما خوانـدن کتابهـاي           دیـ اگـر هـم تردیـد دار      . ادامه دهید 

د کـه امـروزه     فقط به یاد داشته باشی    . کنیمتري را پیشنهاد می    ساده
مندند تند که در ظاهر به این بازي عالق       شماري هس بازیکنان گلف بی  

اند اي شدهکنند، اما فقط چند نفر از آنها حرفهو در این راه تالش می
  .اندو به موفقیت رسیده

  خالصه
ي پـول    قـوانین و حقـایق بـسیاري دربـاره         1974 تـا    1971از سال   

وجـود آمـدن مـشکالت مـالی        همـین تغییـرات باعـث ب      . تغییر کردند 
متأسفانه، کـشورها نتوانـستند زنـدگی مـردم را بـا            . فراوانی شدند 
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