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درس ششم:

برای یادگیری کار کنید، نه برای پول

فهرست





رابرت کیوساکی در ایران نام آشنایی است. کتاب های این نویسنده به فارسی ترجمه شده اند 
و تیراژ باالیی نیز دارند. کیوساکی یک تاجر و کارآفرین ژاپنی-آمریکایی است که به سبب 
عالقه شخصی در زمینه تدریس و راهنمایی مردم، به نویسندگی و برگزار کردن کالس های 
متنوع نیز روی آورده است. موضوع محوری تمامی این کالس ها و کتاب ها یک چیز است: 
افزایش هوش و دانش مالی. حرف های کیوساکی درباره رازهای ثروتمند شدن نیست. او 
می خواهد آزادی را به مخاطبان خود هدیه دهد. کسی که دانش و مهارت مالی داشته باشد، 

اسیر پول نخواهد شد و مجبور نیست تمام عمرش را به حساب و کتاب بدهی ها بگذراند.
کتاب پدر پدر پول دار، پدر بی پول به صورت یک زندگینامه نوشته شده است و حالت روایی 
دارد. همین مسئله باعث می شود خواندن کتاب ساده تر و لذت بخش تر باشد و خوانندگان 
بسیاری در سراسر جهان به آن عالقه نشان دهند. پدر بی پول، پدر خود کیوساکی است. 
مردی اهل علم که مدرک دکترا داشت و تدریس می کرد اما همیشه گرفتار هزینه های بسیار 
و درامد کم بود. پدر پول دار در حقیقت پدر دوست کیوساکی بوده است؛ یک تاجر موفق که 
تحصیالت دانشگاهی نداشت اما دانش و مهارت بسیاری در زمینه پول و سرمایه به دست 
آورده بود و آن ها را به کیوساکی نیز یاد داد. این آموزش ها و تالش های شخصی کیوساکی 
باعث شد او بتواند به پول بسیاری دست یابد؛ تا حدی که در 47 سالگی خود را بازنشسته 
کرد! بازنشستگی به این معنا که دیگر هیچ اجباری برای کار کردن نداشت و دارایی هایش، 

نیازهایش و خیلی بیشتر از آن را تامین می کردند.
در ادامه خالصه ای از کتاب را در اختیارتان قرار می دهیم اما دو نکته مهم را در نظر بگیرید: 
اول این که در اولین فرصت نسخه کامل کتاب را تهیه و مطالعه کنید تا از تمامی نکات مهم 
آن بهره مند شوید. نکته دوم این که بعضی از توصیه های عملی موجود در کتاب، متناسب با 
نظام اقتصادی آمریکا است و در ایران کارایی ندارد. با این حال،  فلسفه و باوری که کتاب 
روی آن تاکید دارد در تمامی کشورها و نظام های اقتصادی کاربرد خواهد داشت و البته علت 

محبوبیت جهانی این کتاب نیز، در همین نکته نهفته است.
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پیشگفتار



هیچ یک از ما آموزش های درستی درباره پول و مسائل مالی ندیده ایم. 
معدود افرادی شانس این را داشته اند که از کودکی به شیوه صحیح 
با این مباحث آشنا شوند و دیگران، با همان باورهای غلط موجود در 
جامعه بزرگ شده اند. در مدرسه و دانشگاه چیزی درباره مدیریت مالی 
بود: درس  این  رایج  تفکر  و  نشد  داده  آموزش  ما  به  مالی  یا هوش 

بخوان، مدرک بگیر، پول خود به خود خواهد آمد!
اشتباه بودن این نظریه به طرز دردناکی به همه ما ثابت شده است. 
درس خواندن در یک دانشگاه عالی تضمین نمی کند که حتما شغلی 
عالی پیدا کنیم. از این گذشته، بسیاری از ما حتی وقتی که شغل مناسب 
پیدا کردیم و پول به دست آوردیم، نمی دانیم چگونه درامد خود را خرج 
کنیم. تعداد افرادی که با درامدهای باال، همچنان گرفتار مسائل مالی 
هستند، بسیار زیاد است. این گونه افراد را نمی توان ثروتمند دانست 
زیرا همچنان گرفتار مسائل مالی هستند. این مسئله ما را به درس اول 

کیوساکی می رساند:
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این نکته بسیار مهمی است. ثروتمندان برای پول کار نمی کنند بلکه ترتیبی می دهند که پول 
برای آن ها کار کند. در زمینه مسائل مالی، ما همیشه گرفتار دو حس هستیم: ترس و طمع. 
همه از بی پولی می ترسند و به همین خاطر، به دنبال شغل هایی می روند که درامد ثابت و 
امنیت داشته باشد. همچنین همه دچار طمع هستیم: دل مان می خواهد ماشین و خانه و 
جواهرات لوکس داشته باشیم. تفاوت ثروتمندان با دیگران از این جا مشخص می شود. آن ها 
یاد می گیرند بر احساسات خود مسلط باشند، کاری را به دلیل ترس یا طمع انجام نمی دهند 
و قبل از تسلیم شدن به احساسات، فکر می کنند. به این ترتیب، به ترس غلبه می کنند و 
فرصت های سودآوری را می یابند. همچنین تسلیم طمع نیز نمی شوند. حقوق باال و وسایل 
لوکس وسوسه شان نمی کند. آن ها می خواهند روش های پول درآوردن را یاد بگیرند؛ مهارتی که 

بزرگترین سرمایه است. 

درس اول: ثروتمندان برای پول کار نمی کنند!
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درس دوم: سواد مالی خود را افزایش دهید

بسیاری از مشکالت مالی، ناشی از کمبود درامد نیست بلکه در نادانی ریشه دارد. سواد مالی و 
نگاه دقیق و روشن به مسائل مالی، به کودکان آموزش داده نمی شود و به همین دلیل، بخش 
بزرگی از جامعه همیشه گرفتار بدهی هستند. مسئله این نیست که چقدر پول در می آورید، 
مسئله این است که چقدر از پول تان را حفظ می کنید. بسیاری از چیزهایی که افراد در زمره 
دارایی های خود در نظر می گیرند، در واقعیت بدهی هستند. هر فرد باید راه و روش های 
محاسبه درامد و هزینه ها را بیاموزد و جریان نقدینگی را در زندگی خود تشخیص دهد. یک 

قانون ساده وجود دارد:
اگر می خواهید ثروتمند شوید، دارایی های خود را افزایش و بدهی های خود را کاهش دهید. 

 نکته مهم تشخیص دارایی و بدهی است. بسیاری افراد در این زمینه دچار مشکل هستند. به 
این دو جمله دقت کنید: 

• هر چیزی که پول به حساب ما وارد کند، دارایی است. 
• هر چیزی که پول از حساب مان کسر کند، بدهی است.

با این تعاریف، بسیاری از چیزهایی که دارایی می دانستیم به بدهی تبدیل می شوند. یک خانه 
بزرگ و لوکس که باید اقساط و هزینه های نگهداری آن را بپردازید، دیگر دارایی محسوب 
نمی شود و جزو بدهی های شما است. سهام یا اوراق بهادار دیگری که خریداری کرده بودید 
و هر ماه سود نصیب تان می کنند، جزو دارایی ها محسوب می شوند. بسیاری افراد روش پول 
درآوردن را می دانند اما با روش صحیح خرج کردن آشنا نیستند. کسی که در هر دو زمینه کسب 

درامد و خرج کردن پول مهارت داشته باشد، ثروتمند خواهد شد.
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قبل از هر چیز توجه داشته باشید که منظور کیوساکی از این جمله، این نیست که یک شرکت 
یا استارتاپ راه بیاندازید. در حقیقت او حتی درباره فرایند طاقت فرسای راه اندازی شرکت جدید 

و آمار ورشکستگی ها نیز به خوانندگان هشدار می دهد.
منظور از راه اندازی کسب وکار شخصی، سرمایه گذاری است. او می خواهد بگوید به یک حقوق 
ماهانه قانع نشوید و در کنار شغل خود، سرمایه گذاری را نیز در نظر داشته باشید. شغل و تجارت 
دو مقوله جدا از هم هستند. ممکن است شما کارمند یک بانک باشید اما تجارت تان، ملک یا 
سهام باشد. امنیتی که از شغل خود انتظار داریم، تنها در صورتی حاصل می شود که درامد به 
دارایی منتهی شود. یعنی متعهد باشیم هر ماه مبلغی از حقوق را به افزایش دارایی ها اختصاص 
دهیم. دارایی یعنی هر چیزی که ارزش، بازار و درامدزایی دارد و می تواند شامل سهام، اوراق 

قرضه، امالک، حق امتیاز معنوی و ... باشد.

درس سوم: کسب وکار خود را راه بیاندازید

حقیقت این است که بیشترین بار مالیاتی را طبقه متوسط و فقیر به عهده دارند. روش بازی ثروتمندان 

متفاوت است. آن ها برای دولت یا هیچ کارفرمای دیگری کار نمی کنند و راهکارهایی برای پرداخت 

کمترین حد مالیات دارند! شناخت روش های سرمایه گذاری، شناخت بازارهای مختلف، شناخت قانون 

و بسیاری از مهارت های دیگر، باعث شده است افراد ثروتمند هر روز پول بیشتری به دست آورند و 

دیگران هر روز بیشتر دچار قسط و قرض و مالیات باشند.

درس چهارم: روش بازی ثروتمندان را یاد بگیرید
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این درس به افزایش هوش مالی اشاره دارد. هر چه هوش مالی بیشتری داشته باشید، گزینه های 

بیشتری برای پول سازی پیدا می کنید. دقیقا همان کاری که ثروتمندان انجام می دهند. آن ها پول 

می سازند. روی آموزش خود سرمایه گذاری کنید و مهارت ها را یاد بگیرید و از تغییرات نظام اقتصادی 

آگاه باشید. پول می آید و می رود اما کسی که هوش مالی باالیی داشته باشد، همیشه می تواند برای 

دوباره پول دار شدن، روشی پیدا کند.

درس پنجم: روش پول سازی را بیاموزید



یادگیری خود صحبت  از روش های  این بخش، کیوساکی  در 
می کند. او سال ها در شرکت های مختلف کار کرد اما نه برای 
پول بلکه برای یادگیری. پس از یادگیری نکات مد نظرش، از 
آن شرکت ها استعفا می داد و با این کار پدر بی پولش را شوکه 
می کرد! مثال مدتی را به عنوان یک فروشنده در شرکتی مشغول 
به کار شد تا بتواند بر خجالت خود غلبه کند و اعتماد به نفس 
و قدرت برقراری ارتباط با دیگران را در خود افزایش دهد. در 
شرکت دیگری کار کرد تا امور تجارت بین الملل را یاد بگیرد و از 

همه این آموخته ها، در تجارت خود استفاده کرد. 
موارد زیر مهمترین نکات کتاب پدر پول دار، پدر بی پول را تشکیل 

می دهند:
   پول درآوردن مهم است اما از آن مهم تر این است که روش 

صحیح خرج کردن پول را یاد بگیرید.
  ثروتمندان برای پول کار نمی کنند بلکه با سرمایه گذاری ترتیبی 

می دهند که پول برای شان کار کند.
   دارایی یعنی هر چیزی که پول به جیب تان می ریزد و بدهی 

هر چیزی است که پول از جیب تان برمی دارد.
    مهمترین دارایی انسان، هوش مالی، اطالعات و مهارت های 

او است.

درس ششم: برای یادگیری کار کنید، نه برای پول
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