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  مقدمه
تواند به هر چیزي وارد شود  او می. انسان آزاد آفریده شده است

اما به همـان انـدازه شکـست پـذیر اسـت و         . و بر آن چیره شود    
  .تواند به بردگی گرفته شود می

  »کوئز روسیو جاجین«
اگـر نتـوانی از طریـق پـول بـه آرامـش            : گفت  پدر پولدار همیشه می   

آزادي . ي آرامـش را ببینـی     تـوانی رو    دست پیدا کنی، هـر گـز نمـی        
کند اما قیمت باالیی دارد که  میانسان را از قید و بند دو چیزي آزاد 

این کتاب براي کسانی نوشـته شـده اسـت کـه            . باید آن را پرداخت   
  .حاضرند چنین قیمتی را بپردازند

در جدول گردشی پول شما در کدام قسمت قرار دارید؟ 
  آیا حق شماست که آنجا باشید؟

بریـد؟    شما از نظر مالی در وضعیت خوب و آرامی به سـر مـی             آیا  
خواهیـد    اگـر مـی   . جدول گردشی پول براي شما طراحی شده است       

 خود را در زمان حال کنترل کنید باید بـا تمـامی اجـزاي ایـن                 آیندة
جدول آشنا شوید و حرکـت از یـک بخـش بـه بخـش دیگـر را یـاد                    

باشد که چهار گـروه       میاین جدول داراي چهار خانه یا ربع        . بگیرید
  .دهد از افراد را در خود جاي می
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 6 چهارراه پولسازي

E :کارمندان و کارگران  
S :کارفرمایان  
B :تاجران یا صاحبان تجارت.  
I :گذاران داران و سرمایه سرمایه  

  
تـوانیم در یـک       مان فقـط مـی      هر یک از ما در هر شرایطی از زندگی        

 مـا را در  بخش یا خانه از این جدول قرار بگیریم، در حقیقـت جـاي          
بـسیاري از مـا بـه انـدك     . کنـد  مان تعیـین مـی   این جدول، پول جیب 

گیریم راضی هستیم و در گروه کارمندان و کارگران           حقوقی که می  
هـاي روبـروي مـا       در حالی که افراد دیگـر در خانـه        . گیریم  قرار می 
ترتیـب همـانطور کـه در جـدول گردشـی پـول              بدین. گیرند  قرار می 

هاي سمت چپ جدول جاي   کارفرمایان در خانهپیداست، کارگران و
داران جـا    و سـرمایه هاي سمت راست تاجران  اما در خانه  . اند  گرفته

  .آیند رفّه به حساب میم و از اقشار اند خوش کرده
در حالت کلّی این جدول براي تمامی اقـشار جامعـه طراحـی شـده                

بـا  . ددهد که در چـه جایگـاهی قـرار دارنـ       است و به افراد نشان می     
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 7 مقدمه

توانید جایگـاه خـود را در آینـده     نگاهی کوتاه به این جدول شما می   
ي   مشخص کنید و تالش خود را به کـار بگیریـد و بـه سـمت خانـه                 

هـا بـه نـسبت        اگر چه هر یک از گـروه      . مورد نظر خود حرکت کنید    
برند اما در عین حـال بـا مـشکالت            خود از مزایاي خاصی بهره می     

ي جالب توجه اینجاسـت کـه یـک           نکته. ندگوناگونی نیز مواجه هست   
گـذار    دار و یا سرمایه     تواند یک سرمایه    کارمند و یا کارگر موفق می     

  .باشد هم موفق 

  هاي جدول باشید؟ خواهید جزء کدام یک از خانه شما می
پول نوشته شده     این کتاب براساس مطالب کتاب پدر پولدار، پدر بی        

ایـد، درك   ن ایـن کتـاب نـشده     اگر شما تاکنون موفق به خواند      .است
در . رویتان براي شما سخت و دشوار خواهد بود         مطالب کتاب پیش  

پـولم بـسیار      ي نصایح پـدر پولـدار و پـدر بـی            آن کتاب من درباره   
پول اگر چه تحصیالت عالیـه فراوانـی داشـت،        پدر بی . توضیح دادم 

: سیدپر او همیشه از من می. برد پولی رنج می اما همیشه از فقر و بی
کاره شوي؟ من همیـشه ایـن سـؤال را بـا      داري در آینده چه    دوست

دادم، امـا منظـور پـدر چیـز          ام جـواب مـی      انتخاب شغل مورد عالقه   
بــه : گفــت کــرد و مــی او همیــشه مــرا نــصیحت مــی . دیگــري بــود

هاي خوب بگیري اگر خـوب        برو، خوب درس بخوان تا نمره       مدرسه
اکنون که بزرگ   . بی پیدا کنی  توانی در آینده شغل خو      تالش کنی می  
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 8 چهارراه پولسازي

انـد و بـه       دانم که تمامی افراد در یک جدول قـرار گرفتـه            ام، می   شده
  .اند چهار قسمت تقسیم شده

  
  پول ي پدر بی توصیه

خواسـت کـه خـوب تـالش کـنم تـا در        پول همیشه از من می  پدر بی 
او به امنیت شغلی خیلـی      . آینده بتوانم در یک شرکت خوب کار کنم       

ي خـود     داد و تالش فراوانی براي افزایش حقوق ماهیانـه          اهمیت می 
در واقع همین طرز فکر او باعث شد که او براي همیشه یک         . کرد  می

امــا پــدر پولــدار کــه هــیچ   .کارمنــد ســاده و نیازمنــد بــاقی بمانــد 
  :گفت تحصیالتی نداشت به من می

به مدرسه برو، خوب درس بخوان تا بتوانی در آینده یـک شـرکت        «
توان به این شکل در جدول نشان  ي او را می  گفته.»افتتاح کنیخوب 
  .داد
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 9 مقدمه

  
  این کتاب براي چه کسانی نوشته شده است؟

خواهنـد بـه سـمت دیگـر          ي افـرادي اسـت کـه مـی          این کتـاب ویـژه    
. جـا بماننـد     هـاي جـدول حرکـت کننـد و بـراي همیـشه در آن                خانه
ارفرمایـان آرزو   دانیم تقریباً تمـامی کارمنـدان و ک         طور که می    همان

اگر چه ایـن کـار   . روي خود منتقل شوند     هاي روبه   دارند که به خانه   
بـور  جشـاید در ایـن راه م   . عاً شدنی است  اصالً آسان نیست، اما قط    

هاي بسیاري را تحمل کنـیم، امـا در           ها و دشواري    باشیم که سختی  
منظـور مـن از آن   . کنـیم  انتهاي راه به هدف واالیی دسـت پیـدا مـی       

هنگـامی کـه     .آوریـم   اال، آرامش و آزادي است که بدست می       هدف و 
 ساله بودم پدر پولدار داستانی را برایم تعریف کـرد کـه باعـث               12

او بـا ایـن     . شد من ارزش واقعی آرامش و آزادي را متوجـه شـوم           
خواست که ارتباط میان اعضاي جدول گردش را به من            داستان می 

  :گونه آغاز کرد یناو داستان خود را ا. آشکارا نشان دهد
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 10 چهارراه پولسازي

هاي اندکی زنـدگی       و هوا خانواده    در یک روستاي زیبا و خوش آب      
زندگی در این روستا بسیار جالب بـود، امـا یـک مـشکل              . کردند  می

جـا    مشکل مردمان آن روستا این بود کـه اگـر در آن           . وجود داشت 
 براي حـل ایـن      .د، هیچ آبی براي مردم وجود نداشت      باری  باران نمی 
گان روستا تـصمیم گرفتنـد کـه از اهـالی روسـتا بـراي               مشکل بزر 

دو نفر از اهالی نزد بزرگان رفتند     . جا استفاده کنند    ارسال آب به آن   
گفتند کـه مـا هـر روز          ها می   آن. ها پیشنهاد دادند    و طرحی را به آن    

آوریم و شـما در قبـال آن بـه مـا              مقدار زیادي آب را به روستا می      
تري بـراي رسـاندن    ي بیش  که انگیزه    این آن دو نفر براي   .پول بدهید 

دادند و در مقابل      دیگر مسابقه می    آب به روستا داشته باشند، با یک      
یکـی از آن دو نفـر کـه اد نـام     . کردنـد  پول بسیار اندکی دریافت می  
او از دو سطل بزرگ که از گالوانیزه        . داشت در اولین بار برنده شد     

او بـا دو سـطل      . کرد  اده می ساخته شده بودند، براي حمل آب استف      
. رفت اي که یک مایل دورتر از روستا قرار داشت می به کنار دریاچه

کرد، خیلی شتابان به روسـتا        ها را پر از آب می       هنگامی که او سطل   
او . کـرد   برگشت و آبها را در یک تانکر بزرگ در روستا خـالی مـی             

دار شـوند،   که دیگر اهالی از خواب بیـ        هر روز صبح زود قبل از این      
رفـت و      به سمت دریاچه می    دشد و به همراه دو سطل خو        یدار می ب

او . کـرد   کـرد و تـانکر را پـر از آب مـی             تا ظهر به سـختی کـار مـی        
تري بـه دسـت       تري بیاورد، پول بیش     دانست که هر چه آب بیش       می
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 11 مقدمه

نفر دیگر که بیل نـام داشـت، پـس از چنـد روز کـارکردن               .آورد  می
با ناپدید شـدن    . خبر بودند   د ماه همه از آن بی     ناپدید شد و براي چن    

بیل، اد خوشحال شد چون رقیب دیگري نداشت که بخواهد او را به             
که هماننـد اد دو سـطل     بیل به جاي این    .تالش بیش از حد وادار کند     

گالوانیزه را در دست بگیرد و هر روز صبح زود به سمت دریاچـه              
ي   که یک برنامه  : گفت  آن نامه می  بیل در   . اي به اد نوشت     برود، نامه 

گذاران مشغول بـه کـار        تجاري طراحی کرده و با جمعی از سرمایه       
شده است و پس از گذشت چند ماه بـه همـراه همکـاران خـود کـه                  

: گفـت   او می . گردد  دار و تاجر هستند، به روستا برمی        همگی سرمایه 
وسـتا  کشی آب بـه ر  ي لوله توانم یک پروژه من با کمک تیم خود می 

 خواهم آب دریاچـه را از طریـق         در این طرح من می    . را طراحی کنم  
ي تـو     گر بـه دو سـطل گـالوانیزه       یکشی به روستا وارد کنم و د        لوله

کـشی بـسیار تمیزتـر و     کرد کـه آب لولـه      بیل ادعا می  . نیازي نیست 
رسـد و بـه اهـالی         به روستا می  اد  ي    تر از دو سطل گالوانیزه      سریع

اد که براي نگرانی بهداشتی     . دهد  تري می   ر بیش روستا آرامش خاط  
داد به فکر فرو رفت و تا حدي با           نبودن آب به اهالی روستا حق می      

دانــست کــه بــا خطــوط  از طــرف دیگــر بیــل مــی. بیــل موافــق بــود
 روز و هفـت روز هفتـه    ساعت شـبانه 24تواند در   کشی، آب می    لوله

وارد روستا شود و مشکالت ناشی از ارسال آب با دو سـطل را از               
 درصـد   75کـشی آب حـدود        چنـین اسـتفاده از لولـه        هـم . بین ببـرد  
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 12 چهارراه پولسازي

اهالی روسـتا   . دادند   به بزرگان روستا به اد می      کهتر از پولی      ارزان
اد  .هاي بیل صحیح هستند، با او موافقت کردنـد          دانستند گفته   که می 

ي دیگر خرید تـا       دید، دو سطل گالوانیزه      خطر می  که کار خود را در    
که سرعت انتقال  چنین او براي این     هم. تري را بیاورد    بتواند آب بیش  

او روزهـا کـار   . آب را باال ببرد، دو پسر خود را نیز به کـار گرفـت           
پس . آوردند ها به نوبت به روستا آب می کرد و دو فرزندش شب می

رفتند که به دانـشگاه برونـد و ادامـه          از مدتی دو فرزند او تصمیم گ      
  :ها گفت تحصیل بدهند، اما او به آن

شـما شـغل خـوبی      . تر برگردید و درس را رهـا کنیـد          هر چه سریع  
بـه دالیـل مختلـف دو    . توانید در آینده صاحب آن شوید    دارید و می  

 برنگشتند تا بخواهنـد بـراي انتقـال آب بـه            اپسر او هرگز به روست    
 به همین خاطر اد مجبـور شـد کـه چنـد نفـر از                .پدرشان کمک کنند  

بـا ایـن کـار او درگیـر         . اهالی روستا را بـراي خـود اسـتخدام کنـد          
بـا وجـود درآمـد پـایین     . هاي مالیاتی به روستا شـد    پرداخت هزینه 

هایی زیادي را به عنوان مالیات از او دریافـت            بزرگان روستا هزینه  
شــد، امــا بیــل  مــیروزگــار اد بــه همــین شــکل ســپري . کردنــد مــی
دانست که روستاهاي اطراف نیز با مشکالت کمبـود آب مواجـه              می

اي   ها را تا حد قابل مالحظـه        تواند تجارت آن    هستند و این مسئله می    
کـشی و   طـوط لولـه  خاو تصمیم گرفـت کـه پیـشنهاد     . گسترش دهد 

تـر و کیفیـت و پـاکیزگی     تـر، قیمـت کـم      انتقال آب را با سرعت بیش     
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 13 مقدمه

بیل مطمئن بـود کـه     . ز به دیگر روستاهاي اطراف بدهد     تر را نی    بیش
تواند با  هاي خود را با آب پر کند، می که سطل با این کار به جاي این

شماري را از پول پر       هاي بی   کشی سطل   طراحی سیستم خطوط لوله   
کـرد کـه      بیل فقط فکر می    .کند و در حساب بانکی خود ذخیره نماید       

هاي دور گـسترش       خود را تا مایل    کشی  تواند خطوط لوله    چطور می 
هـاي کوچـک خـود و     دهد، اما اد بیچاره فقط در فکر پر کردن سطل   

پس از گذشت چند سال از ایـن داسـتان           .ها به روستا بود     انتقال آن 
هایی ذهنی خود بـه پـول و          توان با ایده    پدر یاد گرفتم که چگونه می     

  :رسیدمپ اغلب اوقات از خود می. تري دست یافت آرامش بیش
  آیا من بیل هستم یا اد؟

اي   رسـاند یـا گوشـه       تري مـی    آیا کار کردن فراوان مرا به پول بیش       
  نشستن و آگاهانه دنبال راه چاره بودن؟

ت قعیفاگر کسی بتواند به سؤاالت فوق پاسخ بدهد، به آسانی به مو           
 بیـل و اد متوجـه شـدیم کـه چگونـه              در داسـتان  . کند  دست پیدا می  

  کارگر بود و یا به یک کارفرما تبدیل شد؟ توان یک  می
هایی میان کارگر و کارفرما وجود دارد؟ آیـا           چه اختالفات و تفاوت   

هـاي جـدول گردشـی پـول وارد      اگر ما نیز بخواهیم به دیگـر خانـه      
ي خطوط لولـه را طراحـی کنـیم یـا بـا در دسـت                  شویم، باید شبکه  

  توانیم تغییر کنیم؟؟؟؟ داشتن چند سطل می
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 14 چهارراه پولسازي

  :تاب به سه بخش تقسیم شده استاین ک
هـاي اساسـی میـان        ي تفـاوت     بخش اول این کتاب درباره     :بخش اول 

قشرهاي مختلف جامعه به ویژه چهارگروهی کـه در جـدول گردشـی       
هـا افـراد     گونه از تفاوت    با دانستن این  . کند  پول قرار دارند، صحبت می    

توانند آن    ه می تواند دریابند که در چه جایگاهی قرار دارند و چگون           می
  .را تغییر دهند
ــاره :بخــش دوم ــاب درب ــاوت  ایــن قــسمت از کت ــرات  ي تف هــا و تغیی

مطالب اصـلی در ایـن بخـش ایـن          . دهد  مشخصی برایمان توضیح می   
کـه مجبـور باشـند چـه          است که افراد مجبورند چه کسی باشند تا این        

  .کارهایی را انجام دهند
بـا  . شـویم   وزنده آشنا می   آم ام در این بخش ما با هفت گ       :بخش سوم 

 هـاي جـدول     تـوانیم در میـان خانـه        استفاده از این نکات به راحتی می      
توانیـد خـود را بـه         با این رویکـرد شـما بـه راحتـی مـی           . حرکت کنیم 

در طول این کتاب من بـر هـوش مـالی           . تر کنید    نزدیک B و   Iهاي  خانه
ر جـدول   خواهید در جایگاه دلخـواه خـود د         اگر شما می  . کنم  تاکید می 

چه که نبایـد      تر عمل کنید و از آن       گردشی قرار بگیرید، باید هوشیارانه    
  .انجام دهید، خودداري نمایید

این کتاب براي افرادي نوشته شده که براي هر گونـه تغییـري آمـاده               
تـري دسـت پیـدا        غلی بیش خواهند به امنیت و رضایت ش        و می  هستند
هاي  اطات هستیم و فرصتدر حال حاضر ما در اوایل عصر ارتب .کنند

www.irebooks.com کتابخانه الکترونيکی اميد ايران www.irtanin.com

www.yekdl.com www.ircdvd.com www.omideiran.ir



 15 مقدمه

تري نسبت به گذشـته دسـت پیـدا           هاي بیش   مناسبی داریم تا به قدرت    
گـذار و    و یا به عبارت دیگر سرمایه    B و   Iخواهند    افرادي که می  . کنیم

هاي خود را بشناسند و زمان تحقق اهداف  یا تاجر شوند، باید موقعیت
عاتی نیاز داریـم    براي موفقیت همگی به آموزش و اطال      . خود را بدانند  

متأسـفانه،  . که ما را در کوتاهترین زمـان بـه بهتـرین نتـایج برسـانند       
آمـوزان خـود را بـراي چگـونگی           م دانـش   هـ  تمامی مدارس دنیا هنوز   

اند و  هاي ضروري در آینده آماده نکرده دسترسی به آزادي و آرامش
دهنـد کـه هـیچ کـاربردي      هایی را تحت پوشش خود قرار مـی      آموزش
اما ما به فکر شما هستیم و براي زندگی آینـده شـما اطالعـات       . ندارند

اگر به دنبال کتابی هستید که حاوي اطالعات  . ایم  جالبی را فراهم کرده   
هاي الزم براي زنـدگی موفـق در عـصر ارتباطـات              مناسب و آموزش  

خواهیم بـه     ما می . باشد، همین کتابی که در دست دارید، بهترین است        
ــه   ــاموزیم ک ــما بی ــه ش ــد در خان ــر  Eي  نبای ــشینیم و منتظ ــود بن  خ

ما در صدد   .  برویم B و یا    Iي    هاي تصادفی باشیم تا به خانه       موقعیت
  . هاي پرواز را یاد بدهیم آن هستیم تا به شما راه

 B یا   Iي     به سمت خانه   Eي    اگر حاضرید که در اولین فرصت از خانه       
چه    آن اد کنید و به   در دست ما بگذارید و به ما اعتم       دست  پرواز کنید،   

  .کنیم، اعتماد نمایید  پیشنهاد میاکه در طول این کتاب به شم
که ما  از این. کنم  براي خواندن این کتاب از تمامی خوانندگان تشکر می        

مطمئن باشید کـه در طـول ایـن         . اید بسیار خوشحالیم    را انتخاب کرده  
ایی هــا را جــ کنیــد کــه هرگــز آن کتــاب بــه اطالعــاتی دســت پیــدا مــی
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 16 چهارراه پولسازي

ما براي کمک به تمامی افشار جامعه تصمیم گرفتیم که این  . اید  نشنیده
  .کتاب را تهیه کنیم و در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم

  کرد؟ گذاري تشویق می پدر پولدار مرا به چه نوع سرمایه
ــرات شــما    ــدگاه و نظ ــاي صــوتی آموزشــی دی ــه نواره ــسبت ب را ن

با شنیدن این منابع آموزنده و فراگیر       . ددهن   تغییر می  ها  گذاري  سرمایه
بـه  توانید اطالعات شخصی خود را در رابطه با هر موضوعی کـه               می

  .دشود، افزایش دهی پول مربوط می
هاي بزرگ و موفـق توضـیح         گذاري  ي سرمایه   این نوار صوتی درباره   

هـاي کوچـک طبقـات متوسـط و فقیـر و             گـذاري   دهد و به سـرمایه      می
شـوید کـه چـرا        در این نـوار متوجـه مـی       .  ندارد ضعیف جامعه کاري  

کنند و چـرا      گذاري نمی   هاي بورس سرمایه    گذاران در سازمان    سرمایه
کنند و در آخر      ي خود را صرف خرید اوراق بهادار نمی         ها سرمایه   آن
امـروزه تمـامی مـا در       . ماننـد   ها همیشه پولدار باقی می      که چرا آن    این

کنـیم و نـسبت بـه افـرادي کـه در              جوامع مختلف آزادانه زنـدگی مـی      
به همین دلیـل    . تري داریم   هاي کم   زیستند، محدودیت   هاي پیش می    قرن

ي  بـراي تهیـه  .  باشـید B و یـا  E ،S ،Iاکنون انتخاب بـا شماسـت کـه        
ــه ــایت      مجموعــ ــه وب ســ ــا بــ ــوتی مــ ــی صــ ــاي آموزشــ هــ

www.richdadbook2.comجعه نمایید مرا.  
عالوه براین شما می توانید اکثر کتابهاي مـرا از انتـشارات طاهریـان              

  .تهیه کنید
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1 فصل  

  چرا شما به دنبال کار نیستید؟

  
، همــسرم کــیم و مــن در آرزوي داشــتن ســرپناهی 1985در ســال 

ار بـودیم و پـول   که هر دو بیکـ  جدا از این  . اي نداشتیم   بودیم و خانه  
مان هم تقریباً صفر بود و با یک        موجودي بانک  ،بسیار کمی داشتیم  
 آن طــرف اي بــسیار کهنــه و قــدیمی ایــن طــرف و تویوتــاي قهــوه

آمدنـد و بـه مـا         آخر هر هفته غم و غصه به سراغ ما مـی          . رفتیم  می
. کردند کـه چـه هـستیم و کجـائیم و چقـدر نیازمنـدیم                یادآوري می 
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 20 چهارراه پولسازي

اي، حساب بـانکی خـالی، ماشـین قـدیمی و      ي اجاره   زندگی در خانه  
خراب و آرزوهاي بر باد رفته هر کدام دالیل خوبی براي آزار دادن   

  .دندروح و جسم ما بو
پس از مدتی یکی از دوستانم از وضـعیت مـا بـاخبر شـد و بـه مـا           

. ي او زنـدگی کنـیم    پیشنهاد داد که در یک اتـاق در زیـرزمین خانـه           
  .جا زندگی کردیم  ماه در آن9تقریباً به مدت 

هنگامی که دیگر اعضاي خانواده و دوستان از وضعیت بد ما آگـاه             
 مـن ایـن فـصل را بـا آن           شدند، همگی از ما سؤالی را پرسیدند کـه        

  »چرا شما به دنبال کار نیستید؟«. آغاز کردم
هـا توضـیح دهـیم کـه          کردیم که براي آن     روزهاي اول ما تالش می    

هـا را قـانع کنـیم، امـا احـساس             چرا بیکار هـستیم و بـه شـکلی آن         
  .کردیم که دالیلمان کافی و یا قابل قبول نیستند می

گـرفتیم خـود را بـه کـاري         به خاطر رهایی از آن شـرایط تـصمیم          
ابتدا کارهاي پاره وقت و با حقوق کم را آغاز کردیم،           . مشغول کنیم 

تـوانیم    اما پس از چند روز متوجه شدیم که با این حقوق کم نه مـی              
ـ    شکم در واقـع  . ر کنـیم مان را سیر کنیم و نه باك بنزین ماشین را پ

ا وارد  ه و باك خالی بنزین افکـار جـالبی را بـه ذهـن مـ               نشکم گرس 
کنم که ما بـه خـاطر فـرار از گرسـنگی و      من همیشه فکر می  . کردند

پـس از چنـد     . ایـم    امروز به موفقیت رسـیده     ،خالی بودن باك بنزین   
مـدنظر  روز فکر کردن تصمیم گرفتیم که ابتدا امنیت شغلی خود را            
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غلی تا حد قابل توجهی افـزایش یابـد،         شچون اگر امنیت    . قرار دهیم 
اما متأسـفانه بدسـت آوردن      . رود  حقوق نیز باال می   تی  فریادمیزان  

بـه یـاد دارم کـه       . امنیت شغلی به راحتی نوشتن این چند خط نبـود         
خیلـی از   . مـان بـود      بدترین و دشوارترین سـال زنـدگی       1985سال  

گویند که پول معیار زندگی موفق نیست، اما من در جـواب              افراد می 
مانید تا  گر نباشد، زنده نمی   قدر مهم است که ا      گویم پول آن    ها می   آن

توانستیم    من و کیم نمی    .طور حرف بزنید و شعار دهید       بخواهید این 
درست فکر کنیم و عاقالنه تـصمیم بگیـریم، گرسـنگی و فـشارهاي             

 بودنـد کـه راه درسـت را از غلـط     قدر ما را ضـعیف کـرده        مالی آن 
م روزي هزار بار با هم دعوا و مشاجره داشـتی       . دادیم  یص نمی ختش

ي زندگی در چنین شرایط بدي تمـام وجودمـان را             و ترس از ادامه   
 از قـدرت ذهنـی مـا        بیشتر  پولی    در حقیقت قدرت بی   . فراگرفته بود 

ي میان من و همسرم را از بین برده           شده بود و تمام عشق و عالقه      
دانـستیم کـه مـشکل        با وجود تمام مشکالت ریز و درشت مـی        . بود

هـر دوي  . لی و حقوق کم و ناچیز اسـت  اصلی ما نداشتن امنیت شغ    
ي تحصیل امنیـت      ما تصمیم گرفتیم که به دانشگاه برویم و با ادامه         

صادقانه بگویم ما بـه دنبـال       . شغلی خوبی را براي خود ایجاد کنیم      
امنیت شغلی نبودیم، بلکه ما به دنبال آزادي و آرامش پـولی بـودیم       

  .که نداشتیم
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 1989، در ســال 1985ســال پــس از گذرانــدن شــرایط بــسیار بــد  
اگر چه ما هنوز به آرزوهایمان نرسیده بـودیم، امـا           . میلیونر شدیم 

 هنگـامی کـه   1994با تالش فراوان در سـال  . شرایط بهتري داشتیم 
هاي   پولی  ها و بی     سال داشتم به تمام بدبختی     47 سال و من     37کیم  
  .م مالی خوبی دست یافتی شمود خاتمه دادیم و به آزادي و آراخ

  
براي به دست آوردن پول نیاز نیست که کار خاصی را 

  نجام دهیم و یا پولی را خرج کنیما
من این فصل را با توصیف شرایط بد و نابسامان مالی خـود آغـاز          

ها بـه آرامـش برسـیم     که خانه و پولی نداشتیم که با آن  کردم و این  
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دسـت    هتوانم پول ب    چون همیشه معتقد بودیم اگر پول خرج کنم، می        
  .آورم

خانمـانی در سـال       از بی . اما اکنون دیگر چنین چیزي را باور ندارم       
 1994 و میلیـونر شـدن سـال         1989 تا پولدار شدن در سـال        1985

بـه مـن ثابـت    چیزهاي فراوانی را یاد گرفتیم که عکس این مطلب را        
هـا و     خواسـتیم بـه دانـشگاه بـرویم، بـدهی           هنگامی کـه مـی    . کردند
کـردیم اگـر در دانـشگاه پـول      فکر مـی ی داشتیم و هاي فراوان   قرض

هایمان را به     توانیم دوباره پول    التحصیلی می   خرج کنیم، پس از فارغ    
اکنون قبول دارم که مـا در دانـشگاه   . دست آوریم و ثروتمند شویم    

ایم و پول     خوانده... شناسی و     ریاضی و جبر، شیمی، فیزیک، جامعه     
. اند  باعث ثروتمند شدن ما نشدهها هرگز خرج کردن براي این درس   

. انـد   اتفاقاً بسیاري از افراد موفق هیچ سـواد و تحـصیالتی نداشـته            
مانند توماس ادیسون مخترج انرژي الکتریکی، هنري فـورد مختـرع          

دترنر تـ یل گیتس، موسس شرکت مایکروسافت،      موتورهاي فورد، ب  
بز ، اسـتیوجا  Dell، مایکل دل سـازنده کامپیوترهـاي        CNNمخترع  

 تحـصیالت دانـشگاهی بـراي       ......... و   appleمخترع کامپیوترهـاي    
کـه بتواننـد مـا را     مشاغل سنتی و قدیمی کارآیی دارند، نه براي این        

تمـامی  . راهنمایی کنند تا به وضعیت مالی خـوبی دسـت پیـدا کنـیم          
ي   افراد موفق ذکر شده در بـاال بـه تنهـایی تـالش کردنـد و نتیجـه                 

  .دندهاي خود را دی زحمت
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 24 چهارراه پولسازي

  تان را خرج نکنید روتمند شدن پولهاي ث براي یادگیري راه
هـاي   پرسم، اگر نخواهیم بـراي یـادگیري راه        اکثر اوقات از خود می    

تـوانیم بـه موفقیـت        ثروتمند شدن پول خرج کنیم، پـس چطـور مـی          
  دست پیدا کنیم؟؟

جواب من این است که به جاي پول بیهوده خرج کردن باید درسـت            
در . کنـیم و بـراي هـر نـوع آموزشـی آمـاده باشـیم              گیـري     تصمیم
هـاي خـدادادي خـود را         ي اول ابتدا باید استعدادها و توانایی        مرحله

هـا را در چـه بخـشی بـه کـار              بشناسیم و بدانیم که هـر یـک از آن         
  .بگیریم

  جدول گردشی پول چیست؟
  .نمودار زیر همان جدول گردشی پول است

  .ي موارد زیر هستند دههر یک از حروف این جدول نشان دهن
  

:Eکارمندان و کارگران   
:Sکارفرمایان   
:Bتاجران و یا صاحبان تجارت   
:Iگذاران داران و سرمایه  سرمایه  
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  آورید؟ از کدام خانه جدول به دست می شما درآمدتان را 
هاي مختلفی براي به دست آوردن پول به  جدول گردشی پول روش

، کارمندان یا کارگران پول خـود را از     براي مثال . کند  ما پیشنهاد می  
. آورنـد   طریق کارکردن براي یک کارفرما و یا شرکت به دست مـی           

 دکننـ   کارفرمایان نیز افرادي هستند که اکثراً براي خودشان کار می         
تـاجران نیـز   . ي خاصـی نیـستند  هـا   و وابسته به گروه و یا شـرکت       

هـاي گونـاگون    کنند و پول خود را از راه همچنین براي خود کار می  
گـذاران هـم    داران و سـرمایه  گروه آخر، سرمایه . آورند  به دست می  

  .کنند هاي مختلف کسب می گذاري پول خود را از طریق سرمایه
هاي گونـاگون، درآمـد خـود را          اگر ما بخواهیم با استفاده از روش      

مـان    هـاي مختلـف و متفـاوتی از ذهـن           افزایش دهیم، باید بـه شـکل      
. هایمان به شکل بهینه بهـره ببـریم          از تمامی مهارت   استفاده کنیم و  

اگر تصمیم بگیریم که متفاوت از همیشه باشیم، مطمئنـاً بـه پـول و               
  .کنیم ي دست پیدا میبیشتر ي  سرمایه

اگر چه پولی را که هر یک از اعضاي جدول گردشی پول به دسـت               
الً ها کـام    یابی به آن    آورند، یکسان است، اما مقدار و روش دست         می

اگر بخـواهیم  . هاست متفاوت است و این دو عامل تنها فرق میان آن         
عملکرد هر یک از چهار گروه را مورد بررسـی قـرار دهـیم، ممکـن           

توان پول    با کارکردن براي کدام گروه می     : است از خودمان بپرسیم   
  ي را بدست آورد؟بیشتر 
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 26 چهارراه پولسازي

  
دیگر هر بخشی از این جدول ویژگی خاص خود را دارد و با گروه              

شـاید شـما در فکـر ایـن باشـید کـه از تمـامی                . کامالً متفاوت است  
براي استفاده همه جانبه باید    . ها به طور همزمان استفاده کنید       گروه

نظیر خـود بـه بهتـرین شـکل اسـتفاده             ها استعدادهاي بی    از مهارت 
که هـدف شـما از کـارکردن بـا هـر چهـار گـروه            با وجود این  . کنید

هـا    به پول و درآمد باالتر است، اما نوع انتخاب        یابی    یکسان و دست  
فرامـوش  . ها باید متفاوت باشد و تصمیمات شما براي هر یک از آن    

ي دیگر مانند بازي کردن  نکنید که حرکت از یک خانه جدول به خانه
  .گلف در صبح و تمرین فوتبال در بعد از ظهر است

 را  گروه جدول درآمدتانتوانید از تمامی چهار شما می
  کسب کنید

توانیم از تمامی چهارگروه جـدول        هایی داریم که می     اکثر ما مهارت  
. استفاده کنیم تـا درآمـد خـود را بـه شـکل خاصـی افـزایش دهـیم         
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ي جـدول قـرار داریـد و          که شما خودتان درکـدام خانـه        دانستن این 
. ي بـسیار مهمـی اسـت        خواهید به کدام خانه وارد شـوید، نکتـه          می

ها را در مدرسـه خوانـده         ارم که ما مطالبی نظیر این     هرگز به یاد ند   
اگر شما عملکـرد هـر   . ها آشنا شده باشیم    باشیم و یا تا حدي با آن      

ــه  ــک از چهارخان ــی   ی ــی م ــه راحت ــد ب ــدول را بدانی ــد از  ي ج توانی
توانـد در     براي مثال، یـک پزشـک مـی       . ها آگاه شوید    هاي آن   ویژگی
ه کار شود و به یک گـروه         به عنوان یک کارمند مشغول ب      Eي    خانه
تر مانند پرسنل بیمارستان ملحق شود و بیمارسـتان نیـز بـه         بزرگ

  .عنوان یکی از مراکز دولتی به دولت بپیوندد
 براي خـودش کـار      Sتواند به عنوان      از طرف دیگر همان پزشک می     

مانند منشی، مستخدم و مسئول تزریقات و (کند و حتی چند کارمند    
  . استخدام کندرا براي خود.....) 

 از چند پزشک دیگـر در یـک         Bتواند به عنوان یک       همین پزشک می  
ها را تحـت پوشـش خـود          آزمایشگاه و یا کلینیک استفاده کند و آن       

در چنین شـرایطی ایـن پزشـک یـک          . ها باشد   درآورد و یا مدیر آن    
تجارت را براي خود ایجاد کرده و در جهت ارائه خـدمات پزشـکی              

همـین پزشـک، گـاهی پزشـک اسـت، گـاهی            . کند گذاري می   سرمایه
ایـن مطلـب    . گـذار   کارفرما، گاهی صاحب تجارت و یا گاهی سرمایه       

تـوانیم در     دهد کـه هـر یـک از مـا بـه طـور همزمـان مـی                   نشان می 
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هاي مختلف کار کنـیم و میـزان درآمـد خـود را بـه راحتـی                   جایگاه
  .افزایش دهیم

 مهــم و حــائز ي بــسیار واژه» روش کــسب درآمـد «در حالـت کلــی  
شاید گفتن این واژه چندان دشوار نباشد، امـا معنـاي           . اهمیتی است 

  .تواند بسیار گسترده و متفاوت باشد آن می

  هاي گوناگون کسب درآمد روش
ــایی   ــوع اســتعدادها، توان ــزي، ن ــشتر از هــر چی ــار بی ــا، مه ــا و ت ه ه

ها تأثیر مستقیمی بـر       چون هر یک از آن    . مهم هستند ما  هاي    ضعف
بسیاري از افراد دوست . ها و تصمیمات ما دارند  عالیق، انتخاب نوع  

. دارند که کارمند باشند، درحالی که گروه دیگـر از آن نفـرت دارنـد    
برخی دیگر دوست دارند که صـاحب یـک شـرکت باشـند و برخـی         

گذاري کنند،  مندند که سرمایه گروهی عالقه. کنند دیگر از آن فرار می  
. داننـد  آن را پر خطر و عامل نـابودي مـی  در حالی که گروهی دیگر   

هـاي مانـدگار ابتـدا بایـد          یـابی بـه موفقیـت       بدین ترتیب براي دست   
هاي درونی و نـوع تـصمیمات خـود را مـورد بررسـی قـرار         ارزش

هـاي خـود      ها و مهـارت     دهیم، تا بتوانیم به طور همزمان از توانایی       
  .استفاده کنیم
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ها ثروتمند و یا فقیر  خانهتوانید در هر یک از این  شما می
  باشید
هـا   توانید در هر یک از این خانه مهم است توجه داشته باشید که می  

ها   شماري هستند که میلیون      امروزه افراد بی   .ند باشید یا فقیر   ثروتم
دالر سرمایه دارنـد، امـا بـه خـاطر برخـی از تـصمیمات نادرسـت                 

ه هـر خانـه     به یاد داشته باشید که نوع جایگـا       . شوند  ورشکسته می 
هاي آتی    تواند تضمینی براي شرایط شما باشد و موفقیت         هرگز نمی 

  .شما را تایید کند

  هاي جدول با هم یکسان نیستند روههاي گ ویژگی
ها   توانیم براي آن    هاي جدول بهتر می     هاي گروه   با آشنایی با ویژگی   

براي مثال، یکی از دالیلی که من عالقـه دارم بـه            . گیري کنیم   تصمیم
 کار کنم، این است که این دو گروه نسبت به دو گروه             I یا   Bنوان  ع

براي بسیاري از مردم فعالیـت      . پردازند  تري می   هاي کم   دیگر مالیات 
در واقـع  . هاي بیهوده  برابر است با پرداخت مالیاتS , Eبه عنوان 

هاي سمت راست این      هاي مستقر در خانه     تنها برتري و مزیت گروه    
هـاي    ها و سرمایه    هاي بیهوده، پول    پرداخت مالیات است که به جاي     

 Bهـاي     از طرف دیگر افرادي که در گروه      . کنند  انداز می   خود را پس  
آورند و بـا      تر از دیگر افراد پول به دست می         کنند، سریع    کار می  Iو  

  .برند ین استفاده را از آن میبیشتر هاي اندك  پرداخت مالیات
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  داشتنهاي گوناگون براي درآمد  وشر
پرسیدند که چرا خانه نداریم، مـن         هنگامی که مردم از من و کیم می       

ي پـول چیزهـاي       گفتم، پـدر پولـدارم دربـاره        ها می   در جواب به آن   
براي من پول بسیار مهم است امـا مـن   . زیادي به من یاد داده است     

بـه  . خواهم براي رسیدن به آن به هر سختی تـن بـدهم             از حاال نمی  
من و . که ما حاال هیچ پولی نداریم و بیکار هستیم       همین خاطر است    

که تمـام     کیم هر دو دوست داریم که براي خودمان کار کنیم، نه این           
انرژي خود را صرف کار کـردن بـراي دیگـران کنـیم و در نهایـت                 

  .ه و ناراضی باشیمنچنان گرس اچیزي دریافت کنیم و همحقوق ن
 پـول بـسیار مهـم    گـویم جـدول گردشـی     به همین دلیل است که می     

چون حق شماست که بدانید چه هستید و بـراي چـه کـسانی              . است
اگر بخواهید به شـکل فیزیکـی       . باید کار کنید و پول به دست آورید       

شوید، اما اگـر بخواهیـد از فکـر و ذهـن         کار کنید، هرگز راضی نمی    
  .شوید خود استفاده کنید، در کوتاه مدت موفق می

  ي پول متفاوت دربارههاي  ت، ایدهپدرهاي متفاو
پول اما تحصیلکرده من معتقد بود که پـول شـیطان اسـت و                پدر بی 

کند تا از هر طریقی به آن دست  د را حریص میچون افرا. عامل شرّ 
اگر چه او مدیر یک مدرسه بود، اما نسبت به معلمانی کـه          . پیدا کنند 

او همیـشه  . گرفـت  تري مـی  کردند، حقوق کم ي او کار می   در مدرسه 
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ها  خوب، صادق و پر تالش بود و براي تحقق آرزوهاي خود سختی
امـا آیـا    . معناسـت   ي او بی  کرد تا نشان دهد که پول برا        را تحمل می  

  طور بوده است؟ واقعاً این
   :گفت پول همیشه می پدر بی
ó اي ندارم من به پول عالقه.  
óکنم تا ثروتمند شوم  من هرگز تالش نمی.  
óتوانم چنین چیز و چنان چیزي را بخرم  من هرگز نمی.  
óگذاري خطرناك است  سرمایه.  
óپول همه چیز نیست .  

  گی استپول تنها حامی زند
بـه نظـر او بـسیار       . ها و نظرات متفاوتی داشـت       پدر پولدار من ایده   

دار بود که عمري تـالش کنـیم و بعـد وانمـود کنـیم کـه پـول                     خنده
تر است    او معتقد بود که زندگی از پول مهم       . اهمیت است   برایمان بی 

مـا در  : گفـت  او اغلب می  . و پول تنها ضمانت و حامی زندگی ماست       
ند ساعت وقت داریم تا سخت کار کنیم و پـول بـه             طول روز فقط چ   

چرا ما باید همین چند ساعت را بـراي پـول درآوردن            . دست آوریم 
  صرف کنیم؟

 سـخت کـار     ایریم که کاري کنیم دیگـران بـراي مـ         بهتر است یاد بگ   
هایی   ما نباید خودمان را نادیده بگیریم و براي خود محدودیت         . کنند

  .زادانه فکر کنیم و آزاد باشیمما باید آ. را به وجود آوریم
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  :براي پدر پولدار مهم بود که
  .ي را کنار خانواده سپري کندبیشتر  اوقات -1
  .هاي خیریه بپردازد ي را به سازمانبیشتر  پول -2
  . کارآفرینی کند و امنیت شغلی باالیی را ایجاد نماید-3
  . از وقت و پول خود براي سالمتی خود استفاده نماید-4
  .ي خود براي سفرهاي گوناگون استفاده کند ز پول و سرمایه ا-5

تـرین     به پول نیاز دارند و مهم      تمامی موارد باال  : گفت  پدر پولدار می  
پس چرا برخی تصور    . هاي زندگی و حتی زنده ماندن هستند        شخب

پـول بـراي مـن      : گـویم   من هم می  !!! کنند که پول همه چیز نیست       می
  .خواهم از هر طریقی به آن برسم یبسیار مهم است، اما من نم

  
  زرگترین خیرین دنیاستعالوه بر پولدارترین یکی از بگیتس  بیل

   نظر خود را در جدول انتخاب کنید موردۀخان
 متمرکـز شـده     B و   Iهاي    یکی از دالیلی که من و کیم بر روي خانه         

بـه  . هـا داشـتیم    ي آن   بودیم این بود که ما اطالعات فراوانی دربـاره        
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هاي سمت چپ  تر از خانه هاي سمت راست جدول موفق ر ما خانهنظ
  .ي داشتند و واقعاً هم همین بودبیشتر بودند و آرامش 

هاي چهار گروه جدول       ساله من تمامی ویژگی    37به عنوان یک فرد     
شـد کـه مـن بتـوانم      دانستم و همین عامل باعث مـی  را به خوبی می  

در ابتـداي کـار وضـعیت مـالی       کـه     با این . گیري کنم     تر تصمیم   دقیق
زده   هاي فراوانی داشتم و هرگز شتاب       بسیار بدي داشتیم اما تجربه    

  .کردم چیزي را انتخاب نمی

  والدین معلمان ما هستند
 اد و از ابتـداي دوران کـودکی مـرا بـ           پدر پولدار معلم واقعی من بو     

شوم که تالش او      اکنون متوجه می  . مفهوم پول و سرمایه آشنا کرد     
ها او به     هاي میان افراد را درك کنم و به گفته           بود که من تفاوت    این

هـاي پـدر      در آن روزها من مفهوم حرف     . شکل عملی استفاده نمایم   
 هم و گاهی نظـرات کودکانـه خـود را بـ           کرد  را به درستی درك نمی    

کردم، اما حاال تک تک حرفها و جمالت او را متوجه           ها اضافه می    آن
ر مهربـان امـا متفـاوت بـه مـن آموخـت کـه             داشتن دو پد  . شوم  می

هـا و     ها و اختالفات میان افراد را ببیـنم و از پیـروزي             چگونه تفاوت 
  .ها استفاده نمایم هاي آن شکست

پول این بود که  براي مثال، یکی از تجربیات بسیار تلخ من از پدر بی
 او همیشه در سفر بود .هرگز فرصت کنار خانواده ماندن را نداشت     

. ت کنـد و پـول بگیـرد   هاي مختلفی شرک    ها و سخنرانی     مراسم تا در 
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تر از مـا فاصـله   کرد، بیش ر در کار خود پیشرفت می تهر چه او بیش   
شـدیم،   برخی از روزها ما از صبح که از خواب بیدار مـی       . گرفت  می

 روزهاي تعطیل   .دیدیم  رفتیم، پدر را نمی     تا شب که به رختخواب می     
نشـست و در میـان حجـم انبـوهی از      ینیز او در اتاق کـار خـود مـ    

  .شد ها گم می ها و پرونده برگه
اما برعکس، پدر پولدار اوقات فراعت فراوانی داشت و همیشه کنـار          

هاي فراوانی دست پیـدا       او در کنار خانواده به موفقیت     . خانواده بود 
هاي خوبی که از او یاد گـرفتم ایـن بـود       اتفاقاً یکی از درس   . کرد  می

کـرد و همیـشه هـم         هایش به بهترین شکل استفاده مـی        تهکه از داش  
  .موفق بود

  
هاي فراوانـی   ها و بدهی    پول قرض   پدر واقعی من یعنی همان پدر بی      

کـه هـر چـه        کرد، غافل از ایـن      داشت و به همین دلیل سخت کار می       
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چون . پرداخت  ي را براي مالیات می    بیشتر  کرد، پول      کار می  بیشتر  
م، یکی از دوستان پدرم به او پیشنهاد کـرد کـه       ما چهار فرزند بودی   

کـه    او بـدون ایـن    . تـر باشـیم     تري بخرد تـا مـا راحـت         ي بزرگ   خانه
ي   هـا گـوش داد و خانـه          آن  شرایط خود را بررسی کند، بـه حـرف        

 بیـشتر  تـر   ي بـزرگ  دانست که با خرید خانه     او نمی . بزرگتري خرید 
 بیـشتر  ار کنـد و      کـ  بیشتر  شود    رود و مجبور می     در قرض فرو می   
  . گیرد از ما فاصله می

او همیشه کنار ما بـود      . پول بود   پدر پولدار کامالً متفاوت از پدر بی      
تـري نیـز      آورد و مالیـات کـم       پـول، پـول درمـی        از پدر بی   بیشتر  و  
کـرد،    پول بیش از پدر پولدار تـالش مـی          اگر چه پدر بی   . پرداخت  می

  .اما هرگز مانند او مرا راهنمایی نکرد

  دلیل اصلی
هاي سمت چـپ      هنوز هم چیزي مرا مجبور نکرده است که در خانه         

زیـرا مـن عقایـد و نظـرات متفـاوتی نـسبت بـه          . جدول قرار بگیـرم   
  .هاي سمت چپ قرار دارند، دارم افرادي که در خانه

هــاي   مــن در دانــشگاه فلوریــدا بــودم و در کــالس 1970در ســال 
 و بـراي جنـگ ویتنـام    کـردم   آموزشی پرواز و خلبانی شـرکت مـی       

پول هم مدیر یک مدرسه یا بهتـر   در آن سال پدر بی . شدم  آماده می 
یک روز بعد از ظهر، پدر      . بگویم یک مرکز آموزشی در هاوایی بود      

پسرم، من قصد دارم که از شغل خـود         «: با من تماس گرفت و گفت     
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استعفا بدهم و به عنوان جانشین فرمانداري هاوایی بـه یـک حـزب              
  ».ي خواه ملحق شومجمهور

شاید قصد داریـد در  : من به سختی آب دهانم را قورت دادم و گفتم    
  .تان است مشغول به کار شوید حزبی که مخالف مدیر و رئیس

  .طور است بله، همین: او جواب داد
. خواهان هیچ جایگـاهی در هـاوایی ندارنـد          چرا؟ جمهوري : پرسیدم

  .ي دارندتربیش تزب دموکراتیک و کارگر امروزه قدرح
اگر قاضـی سـاموئل     . هیچ کس از آینده خبر ندارد     . دانم  می: او گفت 

کینگ براي انتخابات فرمانداري انتخـاب شـود، مـن از نزدیکـان او               
  .خواهم بود

دوباره پرسیدم چرا؟ اگر شما می دانی که احتمال شکست خـوردن        
تان کار کنید  خواهی در حزب مخالف رئیس وجود دارد، پس چرا می

  استعفا بدهید؟و 
. دهد که کار دیگري انجام بدهم       چون وجدان من اجازه نمی    : او گفت 

  .ام من از بازي سیاستمداران کشور خسته شده
  کنند؟ خواري می اند و رشوه ها فاسد شده به نظر شما آن: پرسیدم
کـنم و   مـن صـادقانه کـار مـی      . من هرگز چنین حرفی نزدم    : او گفت 

در اینجـا  . جا جـاي مـن نیـست    د که اینگوی اکنون وجدانم به من می  
هـا   شود و مـن از آن  کارهاي زیادي مخفیانه و پشت پرده انجام می      

  .خبرم بی
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خواهنـد کـه    ها آگاه باشم، اما همه از من مـی  حق من است که از آن    
وجـدان مـن از   . بیـنم ببنـدم   چـه کـه مـی    هایمان را به روي آن      چشم

جا  تر است و من دیگر این   کنم، بسیار مهم    حقوق کمی که دریافت می    
  .مانم نمی

رد مـوفقی اسـت و      یک سکوت طوالنی فهمیـدم کـه پـدرم مـ          پس از   
به خـاطر جـرأت و جـسارت شـما بـه خـودم              : به او گفتم  . هوشیار

  .کنم که پسر شما هستم افتخار می بالم و از این می
طور که انتظارش را داشتم، آن حـزب جمهـوري            پس از مدتی همان   

ه آن ملحق شد، منحل شد و بـه همـین دلیـل چـون      خواهی که پدر ب   
پدر از کار دولتی خود استعفا داده بود، دیگـر نتوانـست در مراکـز               

  .دولتی شغلی را پیدا کند
تعـداد  .  سالگی پدرم در تالش پیدا کردن یـک شـغل بـود            54تا سن   

توانست در آن سن و سال انجام         محدودي از کارها هم که پدرم می      
  . درآمد پایینی داشتنددهد، بسیار حقوق و

او از نظر ظاهر مردم بلند قد و فعالی بود و از روي ناچاري مجبور   
هاي شخصی خاصی مانند مشاوره مشغول شود،       شد که به فعالیت   

اما چون سن و سالش زیاد شده بود، دیگر همانند قبل تاب و تـوان               
 بود و تـالش  Eاو در حقیقت یک  . کار کردن طوالنی مدت را نداشت     

 از گذشـته    بیـشتر    برساند، اما هر بار      Sکرد تا خود را به جاي         یم
ي پایـانی زنـدگی   هـا  به همین ترتیـب او در سـال   . خورد  شکست می 
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هـاي   چنان به تمام عقایـد و ایـده     برد، اما هم     می جخود از بیکاري رن   
بـا رویـارویی بـا مـشکالت مـالی بـزرگ و       . ذهنی خود پایبنـد بـود    

حوصـله و عـصبانی شـود و     ی بـی کوچک باعث شـد کـه پـدر خیلـ      
روزهـاي پایـانی    . دهاي روحی و روانی زیادي را تحمل کن         ناراحتی

ــو  ــدر را هن ــر پ ــاطر دارمزعم ــه خ ــن  .  ب ــار تلف ــام روز را کن او تم
  .نشست، تا شاید کسی زنگ بزند و کاري را به او پیشنهاد کند می
و چنـان شـاد       رفت، امـا او هـم       روزها سن پدر پولدار هم باال می        آن

. شـد   ي او دیده می     خوشحال بود و آرامش خاطر بسیاري در چهره       
اي بـه   هایی ذهنـی تـازه    سال سن داشت، اما ایده  54که او نیز      با این 

او روز بـه  . کـرد  ها به خـوبی اسـتفاده مـی     رسید و از آن     ذهنش می 
آن زمان او ثروتمندترین فـرد در       . تر  شد و شاداب    روز پولدارتر می  

هاي بزرگ بـسیار مـشهور        گذاري  به خاطر سرمایه  مان بود و      ایالت
ـات او را بـه همگـان معرفـی               شده بود و تمامی روزنامـه      هـا و مجلّ

  .کردند می

  شوند هاي بزرگ می وچک باعث تفاوتهاي ک تفاوت
هـا پـیش جـدول گردشـی مـالی را بـرایم               چون پدر پولدار از سـال     

ا اختالفات توضیح داده بود، من بهتر از هر کس دیگري قادر بودم ت   
هـاي    هاي کوچک میان افـراد را ببیـنم و بـا مفهـوم تفـاوت                و تفاوت 

من به خـوبی دریافتـه بـودم کـه تـصمیمات مـن        . بزرگ آشنا شوم  
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گـذار    تاجر و یا یـک سـرمایه      اهستند که از من یک کارگر، کارفرماف      
  .سازد، نه میزان کار و تالش من می

 حرفهاي هاي چهارگروه، جدول گردشی پول عالوه بر نام
  دیگري نیز دارد

جدول گردشی پول از دو خط متقاطع و چهار گـروه تـشکیل شـده               
شویم که    تري به این جدول بیندازیم، متوجه می        اگر نگاه دقیق  . است
مـن معتقـدم   . دیگر فرق دارنـد  ها و افراد این جدول کامالً با یک  خانه

 و یا Iر  هستید با دنیاي افرادي که د      S یا   Eکه دنیاي شمایی که در      
B   امـا هـیچ یـک بهتـر و یـا بـدتر از دیگـري                .  هستند، متفاوت است

هـا و   ي توانایی تنها مطلب مهم این است که هر کس به اندازه     . نیست
برد و در شرایط خـوب و یـا بـدي قـرار              استعدادهاي خود بهره می   

این کتاب نوشته شده است تا به عنوان منبعی معتبر شـما            . گیرد  می
یـابی   یگر اقشار جامعه آشنا کند و شما را براي دست   را با ویژگی د   
اکنون آرزوي من این    . هاي جدول گردشی یاري نماید      به دیگر خانه  

جاي کتاب دیدگاه شما نسبت به پول و مسائل مـالی             است که تا این   
اي تغییـر کـرده باشـد و از ایـن پـس بتوانیـد         تا حـد قابـل مالحظـه      

  .ها را از آنِ خود کنید بهترین
ي دالیل ارائه شده در ایـن کتـاب دریابیـد کـه چـرا                 د با مطالعه  شای

توماس ادیسون تحصیالت خود را در مدرسه ادامه نداد و چرا بیل            
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ــتس ــرکت      گی ــاحب ش ــصیالتی ص ــیچ تح ــتن ه ــود نداش ــا وج  ب
هـا باشـید و در     خواهیـد ماننـد آن      اگـر شـما مـی     . مایکروسافت شد 

دانـش خـود را بـاال        قرار بگیریـد بایـد اطالعـات و          I و   Bهاي    خانه
ما همراه شما هستیم و قصد کمک و راهنمایی         . نگران نباشید . ببرید

  .به شما را داریم
دانم که بـسیاري از شـما خـود را            ي این کتاب می     در انتهاي مطالعه  

گروهــی دیگــر از اینکــه . کنیــد بــراي برخــی از تغییــرات آمــاده مــی
شـوند و     مـی انـد، خوشـحال       فهمند در کجاي جدول قـرار گرفتـه         می

هاي  شاید شما بخواهید قابلیت. کنند که همانجا باقی بمانند     تالش می 
هاي جدول نیز به طور همزمان  خود را افزایش دهید و از دیگر خانه

هـا بـا یکـدیگر        به یاد داشته باشید که تمامی انـسان       . استفاده نمایید 
هـم  تنها چیزي که م   . هاي بسیار کمی با هم دارند       متفاوتند و شباهت  
بایـد تـالش   . هاست هاي هر یک از آن    ها و توانایی    است نوع استعداد  

هاي منحـصربه فـرد شـما را در کـدام             کرد تا فهمید که خدا توانایی     
تـر آن را بیابیـد و در جهـت            هـر چـه سـریع     . بخش قرار داده است   

  .یابی به اهدافتان بکار ببرید دست
تـر و   د، دانـا  هـر چـه بیـشتر شـو       . تـان نباشـید     نگران باال رفتن سن   

هاي از دسـت      غصۀ فرصت . البته اگر بخواهید  . شوید  تر می   هوشیار
شاید اکنون همان فرصتی، باشد که سـالها        . رفتۀ زندگی را نخورید   

 مطمـئن  نردباندنبال یک  خوب فکر کنید و به   . اید  تظارش را کشیده  نا
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