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  : مقدمه
 فرزندان ما را بـراي زنـدگی در دنیـاي واقعـی            ها،  آیا مدارس و دانشگاه   

کنند؟ والدین من عادت داشتند کـه بگوینـد خـوب درس بخـوان و                 آماده می 
نوقت کاري با درآمـد بـاال پیـدا میکنـی کـه مزایـاي               آ ،هاي خوبی بگیر    نمره

من و خواهر   ها در زندگی این بود که براي          هدف آن . خوبی هم داشته باشد   
بزرگترم امکان دانشگاه رفتن را مهیا کننـد تـا بـدین وسـیله مـا بزرگتـرین                  

نهایتـاً  .  براي موفق شدن در زندگی واقعی را بدسـت آورده باشـیم            ،شانس
 گرفتم و با نمرات باال جزو شـاگرد         1967وقتی که مدرك خودم را در سال        

 والـدینم   ،صیل شـدم  هاي کالسمان از دانشگاه دولتی فلوریدا فارغ التحـ          اول
ایـن بزرگتـرین دسـتاورد    . خیالشان راحت شد که به اهدافشان رسـیده انـد    

طبـق نقـشۀ بزرگـی کـه والـدینم      . شان بود که ما تحصیلکرده بـودیم   زندگی
 بعد از فـارغ التحـصیلی مـن در یـک شـرکت              ،برایم طرح ریزي کرده بودند    

رفـه اي و    بزرگ حسابداري استخدام شدم و چشم انتظـار دوران کـاري ح           
  . بازنشستگی خودم در سنین کم بودم

هـر دوي   . اش همین مسیر را طی کرده بود        شوهرم مایکل هم در زندگی    
هاي سخت کوشی داشتیم که اهدافشان معقول و معتـدل بـود و               ما خانواده 

مایکل هم با افتخار فارغ التحصیل    . در عین حال وجدان کاري باالیی داشتند      
ار به دانشگاه رفته بود یک بـار در رشـتۀ مهندسـی    البته وي دو ب. شده بود 

وي سریعاً توانست در یک شـرکت      . درس و بار دیگر هم حقوق خوانده بود       
حقوقی معتبر در واشنگتن دي سی که تخصصشان در حقـوق مربـوط بـه               

حرفۀ . رسید  و آیندة او هم روشن به نظر می       استخدام شود   ثبت اختراع بود    
اش در سنین کم تضمین شـده         شد و بازنشستگی    اهمیت تلقی می  بسیار با او  
  . بود



۵ مقدمه

 امـا آن نتیجـه اي کـه         ،گرچه هر دوي ما در کارمان موفق عمـل کـردیم          
هر دوي ما چنـدین بـار محـل کارمـان را            .  کامالً محقق نشد   ،انتظار داشتیم 

هـاي    اما در نهایـت هـیچ کـدام از طـرح    عوض کردیم، البته به دالیل مختلف،  
ــ  در حــال حاضــر ســرمایۀ دوران . ا تمــام نــشدندبازنشــستگی بــه نفــع م

  . بریم مان داریم باال می مان را خودمان با مشارکت شخصی بازنشستگی
اي داشته ایم کـه حاصـل آن سـه فرزنـد              من و مایکل زندگی فوق العاده     

نویسم دو تـا از آنهـا در کـالج درس             اکنون که این مطالب را می     . بوده است 
ما هزینـۀ زیـادي     . گی وارد دبیرستان شده است    خوانند و یکی هم به تاز       می

ایم تا اطمینان حاصل کنیم که فرزندانمان از بهترین تحصیالت ممکنـه             کرده
  . اند برخوردار شده

 بــود کــه یکــی از فرزنــدانم در حــالی کــه تمــام اعتمــاد و  1996 ســال 
وي از درس خواندن  .  به خانه آمد   ،اش را به مدرسه از دست داده بود        عالقه
کرد که من چرا باید وقتم را صـرف خوانـدن    ته شده بود و اعتراض می خس

  خورند؟ موضوعاتی کنم که هرگز در زندگی واقعی به دردم نمی
توانی وارد    من بدون فکر کردن گفتم چون اگر نمرات خوبی نگیري نمی          

  .کالج بشوي
خـواهم     مـی  ، من  وارد کالج بشوم یا نه     کند   فرقی نمی   من  براي  وي گفت 

  . دار بشومپول
من با لحنی مادرانه و نگران گفتم اگـر از کـالج فـارغ التحـصیل نـشوي                  

 چطـور  ،کنـی و اگـر کـار خـوبی نداشـته باشـی          آنوقت کار خوبی پیدا نمـی     
  خواهی پولدار بشوي؟ می

مـا قـبالً    .  پسرم پوزخندي زد و با حالتی مالل آمیز سرش را تکـان داد            
سـرش را پـایین انـداخت و بـه     وي . در همین مورد زیاد حـرف زده بـودیم        
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هـاي مادرانـه ام بـه در          من فهمیدم که باز هـم حـرف       . اطراف چشم انداخت  
  .بسته خورده است

اي دارد اما همیشه بچۀ محترم       پسرم اگر چه با هوش است و ارادة قوي        
  . و مودبی بوده است

. یـک نگـاهی بـه اطـراف بینـداز         . وي گفت مامان یک کم با زمان جلو بیا        
. ین آدمهاي جامعـۀ مـا از طریـق تحصیالتـشان پولـدار نـشده انـد        پولدارتر

هاروارد اخـراج   حتی بیل گیتس را ببین که از دانشگاه     . مایکل جردن را ببین   
ــرد       ــدترین م ــرد و االن ثروتمن ــیس ک ــافت را تاس ــود و مایکروس ــده ب ش

فـالن بـازیکن تـوپ انـداز        . اش است   آمریکاست و تازه در دهۀ سوم زندگی      
هـا بـه     حتی با وجود آنکه تـازگی ، میلیون دالر درآمد دارد4ی  بسکتبال سال 

  .برد  که از مشکالت مالی رنج میاند تهمت زدهاو 
فهمیدم دارم همان نـصایحی را      . سکوت طوالنی مدتی بین ما برقرار شد      

دنیاي اطراف مـا تغییـر   . دهم که والدینم به من گفته بودند   به پسرم ارایه می   
  . عوض نشده است اما نصایح ،کرده است

 دیگـر تـضمین کننـده       ،داشتن تحـصیالت عالیـه و کـسب نمـرات خـوب           
آید هیچ کس بـه جـز فرزنـدان مـا متوجـه ایـن                 موفقیت نیست و به نظر می     

  .قضیه نشده است
. خواهم مثل شما و پـدر سـخت کـار کـنم       پسرم ادامه داد مامان من نمی     

نـات تفریحـی زیـاد و       آورید و ما در خانه اي با امکا         شما پول زیادي در می    
 آخر و عاقبتم مثـل      ،اگر من نصایح شما را دنبال کنم      . کنیم  بزرگ زندگی می  

هـایم را بپـردازم و        تر کار کـنم تـا مالیـات         شود مجبورم هی سخت     شما می 
. دیگر امنیت شـغلی معنـایی نـدارد       . دست آخر در قرض و بدهی غرق شوم       

. ام شـود را شـنیده      مـی هایی که در مورد تعدیل کارکنـان          من همۀ این حرف   
ها امروزه بـه مراتـب کمتـر از           دانم که فارغ التحصیالن دانشگاه      همچنین می 



٧ مقدمه

 ،هـا نگـاه کنیـد    به دکتـر . آورند  پول در می  ،زمانی که شما درستان تمام شد     
دانـم کـه بـراي دوران     مـن مـی   . آنها هم دیگر به اندازه سابق درآمد ندارنـد        

هـا اعتمـاد      هـاي شـرکت     جتماعی یا مقرر  توانم به تامین ا     ام نمی   بازنشستگی
  . هاي جدید الزم دارم من جواب. کنم

هـاي   من هم به جواب. هاي جدید بگردد پسرم حق داشت که دنبال جواب  
 1945توصیۀ والدین من شاید بـراي افـراد متولـد قبـل از              . تازه نیاز داشتم  

ت در حـال    دسته از افراد که متولد دنیاي به سرع          اما براي آن   ،داد  جواب می 
هـا گفـت      شود صرفاً بـه بچـه       دیگر نمی . تغییر کنونی هستند ناکار آمد است     

  . برو مدرسه نمرات خوب بگیر و دنبال کار مطمئن بگرد
هـاي تحـصیلی آینـدة        دانستم کـه بـراي ارایـۀ توصـیه جهـت رشـته              می

شخصاً بـه عنـوان یـک       . هاي جدیدتري بگردم    فرزندانم بایستی دنبال روش   
اي بودم که فرزنـدان مـا در    هاي مالی ار نگران فقدان آموزش   مادر و حسابد  

بسیاري از جوانان امروزه    . کنند  ها و مدارس آنها را دریافت نمی        آموزشگاه
قبل از فارغ التحصیل شدن از دبیرسـتان کـارت اعتبـاري دارنـد و ایـن در                  
حالی است کـه هرگـز واحـدي در مـورد سـرمایه گـذاري و مـسایل مـالی                    

 حال چـه برسـد بـه ایـن کـه بخواهنـد از بهـرة مرکبـی کـه رو               ،دان  نگذرانده
بـه بیـان سـاده بـدون     .  سـر در بیاورنـد  ،شود هاي اعتباري اعمال می   کارت

 ایـن جوانـان هـیچ گونـه        ،داشتن سواد مالی و آگاهی از نحوة کار کرد پول         
دنیـایی کـه در آن بیـشتر از    . اي براي مواجه شـدن بـا دنیـا ندارنـد         آمادگی

  . شود  کردن روي خرج کردن تاکید میانداز پس
اش گرفتـار بـدهی کـارت اعتبـاري      پسر بزرگم در سال اول دانـشجویی      

نه تنها به او کمک کردم تا از شر بدهی کـارت اعتبـاري خـالص شـود                . شد
اي گشتم که به من در تعلـیم و تربیـت مـالی فرزنـدانم                 بلکه به دنبال برنامه   

  . کمک کند
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 از دفتر کارش با من تماس گرفت و گفـت           سال گذشته یک روز شوهرم    
. اسم او رابرت کوساکی است    . یک نفر آنجا هست که باید او را مالقات کنی         

 تـا جـواز ثبـت    بـه ایـن شـهر آمـده اسـت      و سرمایه گذار است و   تاجروي  
فکـر کـنم ایـن محـصول همـان          . انحصاري یک محصول آموزشی را بگیرد     

  . چیزي است که تو دنبالش بودي
  .ان چیزي که دنبالش بودمدرست هم

همـسرم مایـک بـه قـدري شــیفتۀ بـازي گـردش سـرمایه، یعنـی همــان         
محصول ابداعی رابرت شده بود کـه ترتیبـی داد تـا هـر دوي مـا در تـست             

 از دختـر  ،از آنجایی که این محـصول آموزشـی بـود   . اولیۀ آن شرکت کنیم   
ع وي کــه آن موقــ. ام هــم دعــوت کــردم کــه بــه مــا ملحــق شــود  ســاله19

  .  قبول کرد،دانشجوي سال اول دانشگاه بود
.  گروه تقسیم شده بودند در تست شـرکت کردنـد          3 نفر که به     15حدود  

اما یـک  . این دقیقاً همان چیزي بود که من به دنبالش بودم      . مایک حق داشت  
ــگ    ــازي رنگارن ــۀ ب ــود محــصول شــبیه تخت چیــزي در آن کمــی عجیــب ب

ی در وسط آن نشسته اسـت امـا      مونوپولی بود که موش خوش لباس بزرگ      
یکی بـه درون  : خورد بر عکس بازي مونوپولی دو مسیر در آن به چشم می          

هدف بازي خارج شدن از مـسیر رو بـه داخـل            . و یکی به بیرون راه داشت     
بـه  . که رابرت به آن چرخۀ دورانی میگفت وارد شدن به مسیر سـریع بـود              

هـا   وشی بود کـه پولـدار   شبیه سازي همان ر،گفتۀ خود رابرت مسیر سریع   
  .گیرند واقعی در پیش می در زندگی

  : پس رابرت به تعریف چرخۀ دورانی براي ما پرداخت
اگر ما به زندگی یک فرد متوسط الحال و سخت کوش نگـاهی بیندازیـد                

شـود و بـه مدرسـه         اي متولـد مـی     بچـه . کنید  مسیر مشابهی را مشاهده می    
شـوند کـه کودکـشان بـر دیگـري           والدین مفتخر او خوشـحال مـی      . رود  می



٩ مقدمه

گیـرد و در کـالج پذیرفتـه        برتري یافته است و نمرات متوسط الی خوبی می        
فرزند آنها پس از اتمام دورة کالج ممکن است تصمیم بگیرد بـه             . شده است 

اي کـه والـدینش       دانشگاه برود و پس از آن هم دقیقاً مطـابق همـان برنامـه             
 مطمـئن  یعنـی دنبـال یـک کـار          ،بـرود اند در زندگی به پیش        پیش بینی کرده  

 مثالً شـاید وکیـل یـا دکتـر بـشود بـه              ،کند  فرزند آنها کار را پیدا می     . بگردد
خوب طبیعی است که پول بدسـت       . ارتش ملحق شود یا براي دولت کار کند       

رسـد و     اش مـی   دسته کارت اعتبـاري بـه صـندوق پـستی         آورد و دسته      می
  .ا حاال شروع نشده باشد البته اگر ت،شود خرید کردنش شروع می

 بچــه بــراي ،گذارنــد حــاال کــه هــر چقــدر پــول بخواهــد در جیــبش مــی
هـایش هـم بـراي     رود که سایر هم سـن و سـال   خوشگذرانی به جاهایی می   

گذارد و برخـی   شود با آنها قرار می آنجا با دیگران آشنا می. روند تفریح می 
وج بـسیار قـشنگ و      حـاال زنـدگی بـه نظـر ایـن ز          . کند  اوقات هم ازدواج می   

دو درآمـد  . کننـد   چون امروز هم زن و هم مرد کار مـی       ،آید  شگفت انگیز می  
کننـد و آینـده بـه نظرشـان           خودش نعمتی است و آنها احساس موفقیت می       

 ،گیرنـد خانـه ماشـین و تلویزیـون بخرنـد            آنها تصمیم می  . آید  درخشان می 
. رسـد    راه مـی   دسـته دسـته اسـکناس از      . شـوند بروند تعطیالت و بچه دار      

زوج خوشـبخت بـه ایـن      . اشتهاي آنها براي پول نقد بی حد و حـصر اسـت           
گیرنـد بیـشتر      رسند که شغلشان جنبۀ حیاتی دارد و تـصمیم مـی            نتیجه می 

افــزایش . رونــد دنبــال ترفیــع شــغلی و افــزایش حقــوق مــی. مایــه بگذارنــد
ا آیـد و آنهـ       فرزنـد دومـشان هـم بـدنیا مـی          ،گیرد  حقوقشان که صورت می   

 کارمنـدان   ،کننـد   تر کـار مـی     آنها سخت . کنند  احتیاج به خانۀ بزرگتر پیدا می     
دوبـاره بـه    . کننـد   شوند و حتی تعهد بیشتري به کارشان پیدا می          بهتري می 

شـان را بـاال ببرنـد و بـدین      هاي تخصـصی  گردند تا مهارت   دانشگاه باز می  
درآمدشـان  . نـد ترتیب درآمدشان را باال ببرند شاید هم شغل دومی پیـدا کن       
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همین طور  . رود  رود اما همزمان مالیاتی که باید بپردازند هم باال می           باال می 
رود مالیات پرداختی بـه تـامین اجتمـاعی هـم      مالیات بر ملکشان هم باال می    

. کند  رود و همزمان همه نوع مالیاتی که باید بپردازند افزایش پیدا می             باال می 
 همـه    ماننـد کـه آن      کنند متعجب مـی     افت می شان را که دری     آنها چک ماهیانه  

هاي سرمایه گذار را میخرنـد         شرکت  از آنها چند سهام  . پول کجا رفته است   
وقتی فرزندانـشان  . کنند و با اعتبار کارت اعتباري شان خوار و بار تهیه می       

 نیاز به ذخیرة پول براي دوران دانـشگاه آنهـا و نیـز        ،شوند   ساله می  6 یا   5
  .کند شان افزایش پیدا می زنشستگیبراي دوران با

 بـاقی   ، سـال پـیش پـا بـه دنیـا گذاشـتند            35حاال آن زوج خوشبخت که      
ــاده   ســال ــر افت ــی گی ــشان را در چرخــۀ دوران ــد هــاي کاری ــراي . ان ــا ب آنه

پردازند و به بانک هم اقساط         به دولت مالیات می    ،کنند  کارفرمایشان کار می  
  . دهند رهن خانه و بدهی کارت اعتباري می
 سـخت   ،کننـد کـه بـه دانـشگاه برونـد           آنوقت به فرزندانشان توصیه می    

آنهـا از   . درس بخوانند نمرات خوبی بگیرند و شغل امن و مطمئنی پیدا کنند           
 البته بـه اسـتثناي کـسانی    ،گیرند هیچ کس هیچ چیزي در مورد پول یاد نمی       

رشـان را  شوند که نام بردم و تـازه تمـام عم      مند می   که از سادگی آنها بهره    
این روند در مورد نسل سخت کوش بعدي هم تکرار         . کنند  هم سخت کار می   

  . گویند چرخه دورانی به این می. شود می
تنها راه خالص شدن از چرخه دورانی این است که مهـارت خودتـان را       

 که البتـه موضـوعات مـشکلی بـراي          يدر مورد حسابداري و سرمایه گذار     
 که خودم حسابدار عمومی متخصص هـستم  من. یادگیري هستند ثابت کنید 

 از آنکـه رابـرت      ،کـردم   و زمانی براي شرکت حـسابداري بزرگـی کـار مـی           
وي بـه  .  متعجـب شـدم  ،یادگیري این دو موضوع را مهیج و مفرح کرده بود      

قدري روند بازي را ماهرانه طراحی کرده بود که ما در همـان حـال کـه بـه        
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متوجـه   ،کـردیم   انـی تـالش مـی     سختی داشتیم براي خالصی از چرخۀ دور      
  . گیري حسابداري و سرمایه گذاري هستیمنشدیم که در حال یاد

  کـه   شـد  خیلی زود امتحان یک محصول تبدیل به بعـد از ظهـري مفـرح             
 دخترم در مورد موضوعاتی صحبت کردم که قبالً هرگز از          با من   باعث شد 

 هـستم انجـام   براي من که یک حـسابدار . آنها حرفی به میان نیاورده بودیم     
اي که در آن صرفاً نیاز به ترازنامه و صورتحـساب مـالی اسـت کـار          بازي

بنابر آن من فرصت داشتم تا براي دخترم و دیگر افرادي کـه             . آسانی است 
. دانستند توضیح بـدهم      مفاهیمی را که آنها نمی     ،کردند  سر میز من بازي می    

رخۀ دورانـی خـارج     من اولین و تنها شخصی بودم که آنروز توانستم از چ          
 3 دقیقه بـازي را تمـام کـردم گرچـه بـازي حـدوداً                50من در عرض    . شوم

  . ساعت طول کشید
 و یک برنامه ریز مالی حـضور        تاجرسر میز من یک کارگزار بانکی یک        

کرد این بـود کـه ایـن افـراد واقعـاً              چیزي که مرا بسیار ناراحت می     . داشتند
 این دو موضوع پر     ،سرمایه گذاري اطالعات ناچیزي در مورد حسابداري و       

شـان    من مانده بودم که آنها چگونه مسایل مالی       . شان داشتند   اهمیت زندگی 
ام متوجـه بـازي     سـاله 19اگـر دختـر   . کننـد  را در زندگی حـل و فـصل مـی        

  . کردم ولی آن افراد حداقل دو برابر او سن داشتند شد من تعجب نمی نمی
 خارج شدم به مـدت دو سـاعت بـه    پس از اینکه خودم از چرخه دورانی  

 بـازي تماشاي بازي دخترم و این افراد متمول و تحصیل کرده پرداختم که             
گرفتند خوشحال بودم     هاي زیادي که آنها یاد می       گرچه بابت چیز  . کردند  می

گـذاري اینقـدر      ها در مورد اصول پایۀ سـرمایه        اما از اینکه اطالعات بزرگتر    
 درك رابطــۀ بــین صورتحــساب مــالی و آنهــا در.  متعجــب شــدم،کــم بــود
آنها در همـان حـالی کـه داشـتند بـه خریـد و               . شان مشکل داشتند    ترازنامه

پرداختند از این نکتـۀ سـاده غافـل بودنـد کـه هـر            هایشان می   فروش دارایی 
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شـان   تواند روي گردش سـرمایه      دهند چه تاثیري می     اي که انجام می     معامله
ري فکر کردم که در سراسـر جهـان صـرفاً          ها نف   من به میلیون  . داشته باشد 

  . به خاطر اطالع نداشتن از این موضوعات گرفتار مشکالت مالی هستند
گذراننـد و شـوق برنـده          به خودم گفتم خدا را شکر که دارند خوش می         

پس از آنکه   . شدن در بازي حواسشان را از این مسایل منحرف کرده است          
قیقه وقت داد تا در مورد بازي گـردش          د 15 به ما    ،رابرت بازي را تمام کرد    

  . سرمایه در جمع خودمان تبادل نظر کنیم
وي از بـازي    . رسـید    که سر میز ما بود خوشحال بـه نظـر نمـی            تجاري

وي با صداي بلند گفت من الزم نیست از این بازي سر            . خوشش نیامده بود  
  کــارمـن حــسابدار و وکیـل و کـارگزار بــانکی را بـراي همـین     . در بیـاورم 

  . ها را به من یاد بدهند کنم که این چیز استخدام می
ایــد کــه بــسیاري از   رابــرت در جــواب او گفــت هیچوقــت توجــه کــرده

ها ثروتمندنیستند؟ همین طور کارگزاران بانکی و سهام و امالك و           حسابدار
شان هم افراد با هوشی       دانند و بسیاري    هاي زیادي می    آنها گرچه چیز  . وکال

هـاي    از آن جا که سیستم آموزشـی مـا دانـسته          . وتمند نیستند هستند اما ثر  
دهد همۀ ما رو به گرفتن مشورت از ایـن      ثروتمندان را به افراد آموزش نمی     

کنید   آنوقت یک روز که شما دارید رانندگی می       . افرادیکه نام بردم می آوریم    
بـه  کنید وقتی در ترافیک گیـر افتادیـد سـرتان را کـه      و از بزرگراه عبور می    

بینید که در ترافیک گیر افتاده        گردانید حسابدارتان را می     سمت راست بر می   
  ترافیـک تان او هم گرفتـار  بینید که سمت چپ  تان را می    کارگزار بانکی . است
  . خوب این باید یک معنایی براي شما داشته باشد. است

تـوانم   مـن مـی  : اي به بازي نداشت و گفـت  ریز کامپیوتر هم عالقه    برنامه
  . ها را به من یاد بدهند هایی بخرم که همین چیز افزار نرم



١٣ مقدمه

هـا را   من این چیز: البته کارگزار بانکی تحت تاثیر قرار گرفته بود و گفت       
 دانـستم   ام خوانده بودم امـا نمـی        هاي حسابداري دوران دانشگاهی     در واحد 

 حـاال فهمیـدم کـه بایـد خـودم را از       !کاربردشان در زندگی واقعـی چیـست      
  . چرخۀ دورانی بیرون بیاورم

هاي دختـرم بـود کـه روي مـن اثـر گذاشـت وي         اما بیشتر از همه گفته 
گفت من از یادگیري لذت بردم و مطالب زیـادي در مـورد نحـوة کـار کـرد                   

  . واقعی پول و چگونگی سرمایه گذاري یاد گرفتم
ام را صـرفاً بـر اسـاس کـاري کـه          توانم شغل آینـده     دانم که می    اال می ح

 مزایا یا ،واقعاً دوست دارم انجام بدهم انتخاب کنم نه به خاطر امنیت شغلی           
دهـد را یـاد بگیـرم         اگر بتوانم مطالبی که این بازي یاد مـی        . فالن قدر درآمد  

. بـاً دوسـت دارم  آنوقت آزادم تا همان چیزي را بخوانم و انجام بدهم کـه قل        
هاي  به جاي اینکه بخواهم حتماً فالن رشته را بخوانم چون در آینده فرصت         

اگـر نکـات نهفتـه در    . گـردد  شغلی بازار دنبال افراد ماهر در فالن رشته می        
این بازي را یاد بگیرم آن وقت الزم نیست نگـران امنیـت شـغلی یـا تـامین                   

هـا    کـه از االن نگـران آن      هـایم     اجتماعی باشـم مثـل بـسیاري از همکالسـی         
  . هستند

 من فرصت نداشتم پس از انجام بازي بمانم و با رابرت حرف بزنم امـا          
 با هم مالقات کنیم تا بیشتر در مورد پـروژة او            بعداًبا هم قرار گذاشتیم که      

اش براي   می دانستم که وي در نظر دارد از بازي ابداعی         . با هم حرف بزنیم   
جـویی بیـشتري انجـام بدهنـد          کند تا بتوانند صرفه   کمک به دیگران استفاده     

  . هاي او بیشتر بشنوم این دوست داشتم در مورد نقشه بنابر
هفتۀ بعدي من و شوهرم، رابرت و همسرش را به شام دعوت کردیم تا              

گرچه این بار اول بود کـه مـا دور هـم        . ضمن آن با هم گفتگو داشته باشیم      
  . شناختم ها بود می  سالشدیم اما انگار همدیگر را جمع می
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ما در مورد همه چیز از ورزش     . فهمیدم که نکات مشترك بسیاري با هم داریم       
هاي محبوبمان و موضوعات اقتصادي حرف     و مسابقات مورد عالقه، تا رستوران     

ما مدت زمان زیـادي را      .  در مورد دنیاي در حال تغییر حرف زدیم         همچنین .زدیم
انــدازي بــراي  هــا یــا پــس سیاري از آمریکــاییدر ایــن مــورد حــرف زدیــم کــه بــ

بـه عـالوه در مـورد       . اندازان بسیار کم اسـت      شان ندارند یا مقدار پس      بازنشستگی
) هاي بهداشتی   برنامۀ مراقبت ( وضعیت تقریباً ورشکستۀ تامین اجتماعی و مدیکیر      

ولـد   میلیون افراد مت   75آیا فرزندان من باید هزینه باز نشستگی        . با هم حرف زدیم   
دانند اتکایـشان     دوره انفجار جمعیت را بپردازند؟ ما متعجب بودیم که آیا افراد می           

   !هاي بازنشستگی چقدرخطرناك است؟ به برنامه
هـا در   نگرانی اولیه و عمدة رابرت شکاف رو به گسترش میـان داراهـا و نـدار        

شسته  سالگی بازن47رابرت توانست در سن  . هاي جهان بود    آمریکا و دیگر کشور   
وي یـک کـارآفرین خـود آموختـه و خـود سـاخته اسـت کـه بـراي انجـام                      . شود

وي نگران دوران بازنشـستگی     . کند  هایش به همه جاي دنیا سفر می        گذاري  سرمایه
وي . هـایی مـشابه بـراي فرزنـدانمان دارد     افراد بود چون او هم مانند مـن دغدغـه         

ما همزمان با این تغییرات به داند که دنیا تغییر کرده است اما سیستم آموزشی         می
 نظـام   تحـت هـا وقتـشان را     طبق گفتۀ رابـرت فرزنـدان مـا سـال         . پیش نرفته است  

کنند کـه هرگـز مـورد     کنند و موضوعاتی را مطالعه می        سپري می  قدیمیآموزشی  
شوند کـه     اي آماده می     براي زندگی در دوره     نهایتاً و. گیرند  استفاده شان قرار نمی   

  . ندارددیگر وجود خارجی 
اي که    ترین توصیه   یکی از جمالت مورد عالقۀ او این است که امروزه خطرناك          

توانید به فرزندتان داشته باشید این است که برو مدرسه نمرات خـوب بگیـر و               می
 بـه درد اما این توصیه دیگر قدیمی شـده اسـت و           . دنبال کاري امن و مطمئن بگرد     

 کـه در آسـیا و آمریکـاي جنـوبی دارد            شـدید   اگر متوجه اتفاقـاتی مـی     . خورد  نمی
  . شدید وقت مثل من نگران می افتد آن می



١۵ مقدمه

خواهیـد کـه     چون اگر شما می".  وي اعتقاد دارد که این پیشنهاد خوبی نیست     
هـاي   اش تامین باشد باید بدانید که با پیروي از ایـده  فرزندتان در آینده، آیندة مالی  

  . هاي قدیمی زیادي خطرناکند و ایدهقواعد .  کاري کردچنینتوان  قدیمی نمی
   از او پرسیدم منظورش از قواعد قدیمی چیست؟

 کـه شـما در زنـدگی در    اصـولی او گفت آدمهایی مثل من از قواعد متفاوتی از     
کند چه اتفاقی     وقتی یک شرکت اعالم تعدیل نیرو می      . کنند  گیرید تبعیت می    پیش می 

  ؟افتد می
خورند   ها ضربه می    خانواده. شوند  اخراج می گفتم خوب افراد از محل کارشان       

  . رود و بیکاري نرخ اش باال می
افتد؟ به طور خـاص منظـورم شـرکتی           گفت بله اما براي شرکت چه اتفاقی می       

  سهامی عام است که در بازار سهام هم به ثبت رسیده است؟
 گفتم غالباً ارزش سهام آن شـرکت بعـد از اعـالم تعـدیل نیـرو افـزایش پیـدا                    

هاي کارکنانش را چه به دلیل اتوماسیون یـا بـه دلیـل               وقتی شرکتی هزینه  . کند  می
  .کند آورد بازار از این امر استقبال می کاهش نیروي کار و تثبیت پایین می

وقتی هم که ارزش سهام باال برود افرادي مثل مـن کـه             .  او گفت درست است   
عد متفاوتی که گفتم همـین      منظور من هم از قوا    . سهام دار هستند پولدار می شوند     

  . برند گذاران سود می کنند اما کارفرمایان و سرمایه کارمندان ضرر می. بود
 رابرت نه تنها تفاوت میان کارفرما و کارگر را داشت برایم میگفت بلکه داشت              

اش را بدسـت بگیـرد یـا آن را بـه کـس       شود کسی کنتـرل آینـده   میگفت چطور می  
  . دیگري واگذار کند

. هـایی بـراي بـسیاري از افـراد سـخت اسـت          اما فهمیدن دلیل چنین اتفاق     گفتم
  . کنند که آن روش اصالً منصفانه نیست ها فکر می آن

 خـوب   گوینـد   شان می   هاي  بچهاو گفت به خاطر همین هم هست که اگر فقط به            
احمقانه است که کسی فکر کند تعلیماتی کـه      . اند اي کرده    کار احمقانه  بخوانیددرس  

کنـد تـا بعـد از فـارغ           بیننـد آنهـا را آمـاده مـی          ها مـی    ها در مدارس و دانشگاه      هبچ
اي بـه یـک جـور تعلیمـات           هر بچـه  . التحصیلی وارد چرخۀ زندگی اجتماعی شوند     
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. ها قواعد مالی را بداننـد       الزم است که بچه   . احتیاج دارد که با دیگري متفاوت است      
  . قواعد متفاوت را بفهمند
کننـد و یـک سـري     ها با آن بازي مـی  قواعد داریم که پولدار او گفت یک سري   

 95. کننـد   هـا را تبعیـت مـی         درصد دیگـر افـراد جامعـه آن        95قواعد هم هستند که     
به خاطر همـین هـم      . گیرند  درصد آن دسته از قوانین را در مدرسه و خانه یاد می           

بگرد کـار  هست که اگر به کودکان گفته شود که حسابی درس بخوان و دنبال کار   
تري نیازدارند و سیـستم کنـونی    ها به تعلیمات پیچیده   امروزه بچه . خطرناکی است 

من اصالً برایم اهمیتـی نـدارد کـه         . دهد  آموزشی هم فعالً این تعلیمات را ارائه نمی       
انـد یـا مـدارس چقـدر هزینـه            هـا گذاشـته     ها بـراي بچـه      چند تا کامپیوتر در کالس    

از سیـستم آموزشـی توقـع تـدریس مطـالبی را          آخر چطور ممکـن اسـت       . کنند  می
  آورد؟ داشته باشم که خودش هم از آن سر در نمی

  رادهنـد  هـا آمـوزش نمـی    هایی که در مدارس به بچه       شود چیز    پس چطور می  
ها یاد داد؟ آیا آنهـا از   شود حسابداري را به بچه     والدین آموزش بدهند؟ چطور می    

خودتان به عنوان والدین از خطر اجتناب       شوند؟ وقتی که شما       یادگیري خسته نمی  
توانید سرمایه گذاري را به کودکانتان یـاد بدهیـد؟ بـه جـاي اینکـه       کنید چگونه می 

شان جلو بروند تصمیم      بخواهم به فرزندانم یاد بدهم که محتاطانه در مسایل مالی         
  . گرفتم تا یادشان بدهم که زیرکانه جلو بروند

خواهید در مورد پول و همـۀ ایـن            چطور می   من از رابرت پرسیدم خوب شما     
تـوانیم   ها آموزش بدهیـد؟ چطـور مـی    موضوعاتی که ما با هم بحث کردیم به بچه     

اش   این قضیه را براي والدین قابل هضم کنیم آن هم وقتی خودشان کامالً متوجـه              
  کجاست؟ . ام او گفت من در این مورد کتابی نوشته نمی شوند؟

ها بود که تکـه تکـه مطلبـی در ایـن مـورد را                 سال. است در حافظۀ کامپیوترم    
ام اضـافه     هـاي پراکنـده     ام مطـالبی بـه نوشـته        من گاهی که وقت کـرده     . نوشتم  می

بعـد از اینکـه کتـاب    . ام اما هیچ وقت همه آن را با هم جمع و جـور نکـرده ام               کرده
 تمـامش  دیگري که نوشته بودم پر فروش شد این یکی را نوشتم اما در واقع کامالً 

  . بلکه کتاب تکه تکه است. ام نکرده
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