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 مقدمه

 رویای ثروتمند شدن

 تهاش نشسبر روی دیوار خانهکرد. احساس یأس و ناامیدی میساز شهر بابل، ارابهسیر بِن

، خیره شده قرار داشت ه آمادهابه نیمو کارگاهی که در آن یک ارش اکوچکو به خانه  بود

 بود.

 و او باید است تقریباً به پایان رسیده غذابفهماند که ذخیره به او تا  کردنگاه میبه او  زنش

را  رنگ کند تا بتواند آن را تمام کند، سمباده بزند و شود و ارابه نیمه آمادهبه کار  غولمش

 بل، مزدی دریافت کند.دهد و در مقا تمندشوثرتحویل مشتری 

 فتاب سوزانآبر روی دیوار نشسته بود. ی گانگیزبا بدن درشت و عضالنی خود با بی سیرناما بِ

 شد.سرازیر می اشپیشانیهای درشت عرق از تابید. دانهه بر او میمناطق حارّ

برج  ،ترقصر پادشاه احاطه کرده بود و کمی آن طرف حصارهای بلندِ او را کوچکِی خانه

سر به فلک کشیده بود. در سایه چنان عظمتی، کلبه ساده او بسیار محقر به نظر  بِل معبد
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وم، که و فقری ش محسورکنندهنوایی، ثروتی از شکوه و بیای بود ل آمیزهشهر بابِ رسید.می

 بدون نظم در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند.

ود که غوغا و هیاهوی شهر را بمشکل خود  حلِ  مشغول فرو رفته و فکرچنان در  سیرنبِ

های چنگ بود که او را از سیم داشت. تنها صدای آشنا برای اونشنید و به آن اعتنایی مین

ره خندان و جذاب بهترین دوست خود خود خارج کرد. روی خود را برگرداند و چهر افکا

 را دید. کوبی

طور که پیداست این ؟!ایتو از جانب خدایان برکت داده شده ،دوست خوبم»گفت: کوبی 

اکنون در کارگاه خود سرشار از نعمت هستی و نیازی به کار و زحمت نداری! وگرنه هم

مشغول بودی. مایلم که در خوشبختی تو شریک باشم. چشم امید من به توست، از تو 

به من قرض دهی و من آن را همین امشب پس از مهمانی بزرگان سکه خواهم که فقط دو می

 «ام، به تو پس خواهم داد.عوت شدهآن د شهر که به

توانستم آن را به کسی وام بدهم، حتی اگر آن کس داشتم، نمی سکهاگر دو »گفت:  سیرنبِ

کس تمام ثروت خود را دادم و هیچورت تمام دارایی خود را به تو میتو باشی. زیرا در آن ص

 «دهد، حتی اگر بهترین دوستش باشد.به کسی قرض نمی
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گویی؟ تو حتی یک سکه نقره در کیسه خود نداری و با وجود این چه می»گفت:  کوبی

تو  کنی؟ ازخواهی سیرس شکم خود را چگونه میای! پای باالی دیوار نشستههمچون مجسمه

بعید است دوست من! آیا چیزی تو را پریشان کرده است؟ آیا خدایان رنجی را بر تو فرو 

 «اند؟فرستاده

ه من با خوابی عجیب آغاز شد. در خواب دیدم که مردی قدرتمند و اندو» گفت:  سیرنبِ

ی کردم. جواهرات گرانبها براحساب به گدایان انفاق میهای نقره را بیثروتمند هستم. سکه

های طالیی داشتم که باعث خریدم. سکهخواستم برای خودم میهمسرم و هر چه که می

نهراسم. شادمانی  های نقرههج کردن سکبه آینده خویش مطمئن باشم و از خر شدمی

 «شناختی.دیدی، هرگز مرا نمی. اگر مرا میناپذیری وجود مرا فراگرفته بودوصف

چنین واقعاً رویای شیرینی بوده است. اما چرا تنها به خاطر دیدن یک رویا این»گفت:  کوبی

 «ای؟ای باالی دیوار نشستهصورت مجسمهبه 

لذا  م،پول هستچقدر بیعلتش این بود که وقتی بیدار شدم، یادم آمد که » گفت: سیرنبِ

نم، ک صحبتاین موضوع با تو  در رابطه با خواهممن پیدا شد. اکنون میوجود در  دگرگونی

 ه امروزتا بدر جوانی تفریحات مشترک داشتیم و فهمیم. حرف یکدیگر را به خوبی میزیرا 

 ه، مسائل ما بهستیماجتماعی . و چون هر دو از یک طبقه یماهدوستان نزدیک یکدیگر بود
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 خرج سرعتو درآمد خود را به  کردیممیطوالنی کار  هایتشبیه است. ما ساع یک دیگر

 ایم.هو خرج کرد دست آوردیمهای بسیار به . در سالیانی که از سر گذراندیم، سکهکردیممی

ما نیم. خواب ببیودن چه لذتی دارد، باید آن را در که بدانیم ثروتمند ببرای این ،با این وجود

 هیچ شهری از لحاظ ثروت :گویدکنیم. جهانگردی میدر ثروتمندترین شهر جهان زندگی می

چون شهر ما نیست. پیرامون ما را ثروت فرا گرفته است و ما کمترین نصیبی از آن همه هم

از  ترین دوست من هستی، تو که بهتاس نداریم. اکنون که نیمی از عمر ما سپری شدهثروت 

 نامچه بر سرفرزندانهمچون کیسه تو خالی است.  کیسه من نیز اما ،خواهیوام می سکهمن دو 

 گذارند؟ ا جای پای پدران خود نمیپآیا فرزندان،  آید؟می

ن هاست که با هم دوستیم و تاکنوسیر، ما سالنبِ»کوبی با تعجب به او نگاه کرد و گفت: 

 «گونه سخن نگفته بودی.این هرگز

 بحصها، من چنین افکاری نداشتم. من عادت داشتم که همیشه از در این سال»سیر گفت: نبِ

ظیرشان ن هایی که هرگز کسی قادر به ساختهها را بسازم. ارابارابه بهترینتا  کار کنم شبتا 

رهای ارزشمند مرا خیالی امیدوار بودم که روزی خدایان قدر و قیمت کانیست. با خوش

هرگز  و سرانجام دریافتم که نشدهرگز چنین  اما ،یب من شودنصبفهمند و خوشبختی عظیمی 

های فاخر بپوشم. دار باشم و لباسدار و گلهچنان نخواهند کرد. من دوست دارم که زمین

 .مرگیحاضرم همۀ قدرت و توانایی جسمی و ذهنی خود را به کار  برای رسیدن به این چیزها
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نباید از این همه نعمت که ثروتمندان از آن برخوردارند سهمی  مان است؟ چرامگر ما چه

 «داشته باشیم؟

شود. به سرعت ناپدید می نوازی مناز تو نیستم. درآمد چنگتر من نیز راضی» کوبی گفت: 

 ل خود آرزوریزی کنم. من هم در دام گرسنه نمانند، باید برنامهکه خانوادهغالباً برای این

. نوازمبزنند موج می هایی را که در ذهنمآهنگ مبتوان تادارم روزی مالک چنگ بزرگی باشم 

ی را بسازم که هرگز کسی، حتی پادشاه، نظیرش را نشنیده یهاتوانم آهنگبا چنین سازی، می

 «باشد.

آن تواند کس نمیل هیچداشتن چنان چنگی حق توست. زیرا که در تمام بابِ »سیر گفت: نبِ

اهی خو. اما بگو که هزینه خرید چنان چنگی را از کجا میرا به شیرینی و خوبی تو بنوازد

 بیاوری، در حالی که ما هر دو همچون بردگان پادشاه، فقیریم؟ 

توانیم آورند تا ما نیز شاید ببفهمیم که دیگران چگونه طال به دست می ما باید»: گفتکوبی 

 «.ها عمل کنیممثل آن

 ها را یاد بگیریم و برای اینشاید رموزی در این کار هست که ما باید آن»سیر پاسخ داد: نبِ

 «رجوع کنیم. و ثروتمند منظور باید به اشخاص دانا
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گذشتم که بر ارابه طالئیش سوار  آرکادمان امروز، من از کنار دوست قدیمی» کوبی گفت: 

مچون ای هطرب بیچارهبه م   ترحم  سرِ سری برایم تکان داد تا مردم ببینند که او از او .بود

 «لبخند زده و با او احوالپرسی کرده است.من 

 «ل است.تمام بابِگویند او ثروتمندترین مرد در می»سیر با شگفتی گفت: نبِ

 گیرد.چنان ثروتمند است که گویا شاه در امور خزانه خود از او کمک می»کوبی پاسخ گفت: 

دارد و هر قدر که خرج کند آرکاد درآمدی دارد که به طور دائمی کیسه او را پ ر پول نگه می

 «است.اش سود ثروتدر واقع از محل 

 خواهد درآمدین درآمد است. من دلم میپس موضوع اصلی، داشت»سیر فوراً گفت: نبِ

سته ام نشام سرازیر شود، خواه بر روی دیوار خانهداشته باشم که دائماً به کیسه همیشگی

ب نه باید برای خود کسداند که انسان چگوباشم و خواه به سفرهای دور بروم. آرکاد حتماً می

 «درآمد کند.

در این مورد از دوست خوبی راهنمایی بخواهیم  استبهتر  کوبی، به نظر من»سیر ادامه داد نبِ

و آرکاد همیشه دوست خوبی بوده است. بیا وقت را تلف نکنیم. من از این موضوع که در 

خواهیم که مردان دولتمندی باشیم. شهر ما این همه طال هست و ما هیچ نداریم ناراحتم. ما می

 «مد چیست.بیا پیش آرکاد برویم و از او بپرسیم که راه کسب درآ

www.miesuccess.net

www.miesuccess.net


 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

من دانستم که چرا ما هرگز ثروتی آید، سیر، سخنان تو از دل برمینبِ»کوبی گفت: 

و  مندیایم. تو به کار خود عالقهایم. علتش آن است که هرگز به دنبال آن نبودهنداشته

ساز ابه. در نتیجه ارل را بسازیهای شهر بابِارابه بهترینای تا بتوانی زحمت بسیار کشیده

 ام.نواز ماهری شوم و در این کار نیز موفق بوده. من نیز آرزو داشتم که چنگایفقی شدهمو

نون ایم. اکایم، در همان زمینه به موفقیت رسیدهپس در هر زمینه که تالش و کوشش کرده

ا الیق متری دست یابیم. تری بیاموزیم تا به خوشبختی بیشچیزهای بیش زمان آن است که

 «ای برای رسیدن به آرزوهای خود پیدا کنیم.شرافتمندانه راه این هستیم که

وران د بیا همین امروز پیش آرکاد برویم. در ضمن بگذار از دوستان دیگرِ »سیر گفت: نبِ

کودکی خود نیز دعوت کنیم، چرا که زندگی آنان نیز بهتر از ما نیست و آنان نیز ممکن است 

 «مند شوند.از دانش آرکاد بهره

 «ریم.ببه همراه می نیزرویم و دوستان خود را امروز به نزد او می بسیار خوب،» ی گفت: کوب
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 فصل اول

 لثروتمندترین مرد بابِ

و به ا ایشهرت ثروت افسانه که کردمرد ثروتمندی به نام آرکاد زندگی می لدر شهر بابِ 

بت به . نسبخشندگی شهرت داشتچنین به سخاوت و د. وی، همرفته بو دورترین نقاط دنیا

 .دادبرای خودش نیز خساستی به خرج نمیدر خرج کردن  اش دست و دلباز بود وخانواده

 اششد و همیشه دخلافزوده می تشبر میزان ثروهر سال ، میزان بخشندگی وجود ایناما با 

 فزونی داشت.  اشبر خرج

ای آرکاد، تو از همه ما »ایام جوانی نزد او آمدند و گفتند:  روزی جمعی از دوستانِ

نگیم. تو جای، در حالی که ما برای بقای خود میل شدهثروتمندتری. تو ثروتمندترین مرد بابِ

غذاها را تناول کنی، در حالی که ما همین  ها را بپوشی و لذیذترینترین جامهتوانی لطیفمی

 باشیم. قانع نواده خود تهیه کنیم، بایدای برای خااک فقیرانهقدر که بتوانیم پوشاک و خور

، درس خواندیم. همه در یک رقی نداشتیم. همه ما در یک مکتبزمانی بود که ما با تو ف اما

 ما برتری نداشتی.زمین، بازی کردیم و تو نه در درس و نه در ورزش بر 
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را  ، توشد که دست تقدیر پس چه .نبودیتر از ما سختکوش دانیم، توجا که ما میآنتا 

 مند شوی و ما که به اندازه تو شایستگیمتمایز کرد تا بتوانی از مواهب زندگی این همه بهره

 «ها محروم ماندیم؟داشتیم، از همه نعمت

ان جوانی ما گذشته است، از دور ها کهاگر شما در طی این سال»اعتراض کرد و گفت:  آرکاد

ها ا آنقوانینی است که یبه این علت است که جمع مال، دارای ، اندوزیدیاید ثروتی بنتوانسته

 .ایدکه به دنبال یادگیری آن نبودهیناید و یا ارا نیاموخته

ی را به کس یکی از خدایان شریر است که هرگز خوشبختی ماندگار« دست سرنوشت»آن 

رد که به زودی بر اثر اسراف آوکند. اوست که افراد ولخرج و عیاش را به وجود میعطا نمی

کنند. کسان دیگری هم هستند که مورد لطف این های خود را نابود میو ولخرجی دارایی

ترسند شوند که میگیرند و مبدل به افراد خسیس و فرومایه میخدای شریر قرار می

ین ، جایگزچه را خرج کنندکه قادر نیستند آن« دانندمی»های خود را خرج کنند، زیرا دارایی

 سازند. 

 د.شوپذیر میثروت قدرت است و با آن بسیاری از چیزها امکان او به سخنان خود ادامه داد:

توان یم توان به سفرهای دور و دراز رفت.می توان لوازم گرانبهایی برای منزل خرید.با پول می
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کارهای از توان همه این کارها و بسیاری می های گرانبها خرید.زیورهای طالیی و سنگ

 کرد که موجب آسایش و خشنودی روح باشد. ی رادیگر

 لذا امید مان پرجمعیت بود.بودم و خانواده فقیری کارگریدانید فرزند طور که میو همان

م و نه اشتای دالعادهطور که شما گفتید نه نیروی فوقمیراث قابل توجهی را نداشتم و همان

به  های خود برسم، نیازاگر بخواهم به خواسته وش و دانش قابل توجهی! پس نتیجه گرفتمه

 مطالعه و زمان دارم.

اما زمان چیزی است که به فراوانی در اختیار همه هست. هر یک از شما زمان زیادی را 

 توانستید آن را صرف گردآوری ثروت کنید.  به این جهتاید که میبیهوده از دست داده

راز را  که آنآورد و پس از این توان ثروتی را گردتصمیم گرفتم کشف کنم که چگونه می

 دانستم، آن را وظیفه خود قرار دهم و به خوبی به انجام برسانم. 

 زیافتم و کارم این بود که هر رو باالخره در دیوان مکاتبات، شغلی به عنوان کاتب برای خود

فرسا و کم درآمد بود و من ناچار بودم شغلی طاقتکنم.  های گِلی حکمطالبی را بر لوحه

تمام درآمد من خرج خوراک، پوشاک، هدیه به  .های متوالی کار کنمها و سالها، ماههفته

 کرد.شد. اما تصمیمی که گرفته بودم هرگز مرا رها نمیخدایان و چیزهای دیگری می
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من »ون نهم را سفارش داد و به من گفت: به دیوانخانه آمد و یک نسخه از قان میشالق روزی 

خواهم و چنانچه تا آن هنگام حاضر شده باشد، دو سکه مسی تا دو روز دیگر این قانون را می

 «به تو انعام خواهم داد.

رای میش بآن قانون، بسیار مفصل بود و هنگامی که الق  اماپس به شدت مشغول کار شدم. 

و فرد میش، تالق »ده بود. او خشمگین شد و  به او گفتم: هنوز حاضر نش ،بردن آن مراجعه کرد

 ازای آن درتوانم مانند تو ثروتمند شوم و من هم ثروتمندی هستی. به من بگو که چگونه می

غول حکاکی باشم و تا هنگام طلوع های گِلی مشدهم که تمام شب را بر روی لوحهقول می

 «فردا کار را به پایان برسانم. فتابِآ

« من این معامله را قبول دارم.» او به من لبخند زد و گفت: 

 و ه بودتمام آن شب مشغول حکاکی بودم و هر چند که کمرم در اثر کار زیاد درد گرفت

های مراجعه کرد، کار لوحه زودوقتی که او صبح  دید؛شمم دیگر به زحمت جایی را میچ

 گِلی به پایان رسیده بود.

ای کرده بودیم و تو سهم خود را به انجام رساندی رزندم، ما با هم معاملهف»به نرمی گفت:  او 

 گویم. ای به تو میکنم. رازی را که از من خواستهمیو من نیز به عهد خود وفا 
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رک دخواهم به تو بگویم حقیقتی را که می گرنهو ،گویم دقیقاً توجه کنبه کلماتی که می

 .«نخواهی کرد

به من کرد و با لحنی نیرومند گفت:  ایهکانزیرگاه نگاه آن

من متعلق به خودم است و  راه ثروت را هنگامی یافتم که متوجه شدم بخشی از درآمدِ»

 «باید آن را برای خود نگاه دارم. تو نیز چنین کن.

 «توانم آن را برای خود نگاه دارم؟مگر همه درآمد من مال خودم نیست و نمی»گفتم: 

رای دهی؟ مگر بابداً چنین نیست. مگر تو برای دوختن لباس به خیاط پول نمی»پاسخ داد: 

پردازی؟ مگر برای خرید غذا پول خود را خرج خرید کفش بهای آن را به کفاش نمی

ل به زندگی ادامه که پول خود را خرج کنی، در شهر بابِتوانی بدون آنکنی؟ آیا مینمی

ات چطور؟ بله! تو به همه داری؟ از درآمد سال گذشتهدهی؟ از درآمد ماه گذشته خود چه 

 گرکشی. اای، الّا به خودت. تو فقط برای دیگران زحمت میسهمی از درآمد خود دادهافراد 

 «داشتی، بعد از ده سال، دارایی تو چه مبلغ شده بود؟دهم درآمدت را نگه مییک

 «به اندازه درآمد یک سال.»پاسخ دادم : 

ای هانداز کنی، همچون بردطال که پس و فقط نیمی از حقیقت را گفتی. هر سکهت»جواب داد: 

ی او و در عین در حکمِ بچه ،که سود آن سکه طال استکند و هر سکه مس برایت کار می
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خواهی پولدار شوی، باید تواند برایت کار کند. اگر میو آن هم می ی تو استحال برده

ها نیز برایت کار کنند تا های آنکنی به کار اندازی و بچهانداز میهایی را که پسسکه

 بخشی از درآمد های تو به طور مضاعف روی هم جمع شوند و به اندازه دلخواه تو برسند.پول

 دهمکیتو، مال خودت است و باید آن را برای خود نگاه داری. میزان این مبلغ نباید کمتر از 

انی هر قدر که دلت خواست و تواندک باشد. اما می درآمدت بشود، هر چند که درآمد تو

بود، میزان آن را باال ببری. سهم خودت را اول از همه بردار و باقیمانده را خرج  برایت مقدور

 فراموش نکن. هم را کفش، لباس و دیگر مایحتاج خود کن و صدقه

آید، ثروت نیز از مبالغ جزئی به وجود از یک دانه کوچک پدید می طور که درختهمان

گذاری، به منزله همان تخم است که کند. اولین سکه مسی را که کنار میآید و رشد میمی

تر آن را تقویت کنی و توجه و مراقبت به عمل روید و هر چه بیشدرخت ثروت از آن می

زودتر آن تخم را بکاری، آن درخت زودتر بارور شود. و هر چه تر میآوری، رشد آن بیش

 «توانی در سایه آن استراحت کنی.شود و زودتر میمی

 .رفتها را برداشت و این سخنان را گفت و لوحه

های وی بسیار تفکر کردم و به نظرم معقول آمد. پس تصمیم گرفتم آن شیوه من درباره گفته

آوردم، یکی را کنار سکه مس که به دست میرا امتحان کنم. از آن به بعد، از هر ده 
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انداز، هیچ کمبودی را در زندگی من ایجاد نکرد. و عجیب این بود که این پس گذاشتممی

شدم که بخشی از آن را میکه اندوخته من رو به رشد گذاشت، غالباً وسوسه اما پس از آن

 کردم.اما خودداری میخرج کنم. 

 که یک روز دوبارهمیش مرا نصیحت کرده بود گذشت، تا اینالق دوازده ماه از آن تاریخ که 

هم درآمدت را برای خود نگه دحداقل یکآیا در سال گذشته » به نزد من آمد و گفت: 

 «ای؟داشته

 «ام.بله ارباب، چنین کرده»با غرور به او گفتم: 

 «ای؟پول چه کردهخوب است. با آن »نگریست، گفت: خود مرا می در حالی که با نگاه نافذِ 

گفت که سفری دریایی در پیش دارد و با آن پول از فنیقیه جواهر آن را به آجرپز دادم. می»

ل کمیاب است، لذا پس از بازگشت آن را خواهیم خواهد خرید و چون آن نوع جواهر در بابِ 

 «فروخت و سودش را تقسیم خواهیم کرد.

تو چرا به علم یک آجرپز درباره جواهر اعتماد کردی؟ اگر بخواهی »شد و گفت:  خشمگیناو 

بر باد  اندوخته تو یا ستاره شناس؟ روییا به نزد نانوا میآدرباره ستارگان اطالع پیدا کنی، 

کنی، ب کساطالع باره جواهر از نو تالش کنی. این بار اگر خواستی درباید رفته است. اکنون 
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 راجعهمدار چیزی بدانی، به گلهفند طور اگر خواستی درباره گوس. همینهر برونزد تاجر جوا

 این را گفت و رفت.« کن.

ارزشی را به جای جواهر به او های بیها شیشهنان شد که او گفته بود. زیرا فنیقیچو هم

رآمد ددهم دوباره به جمع کردن یک امارسید. فروخته بودند که مانند جواهر اصل به نظر می

 خود مشغول شدم و چون به این کار عادت کرده بودم، تحمل آن برایم دشوار نبود.

از »میش به دیوانخانه آمد و سراغ مرا گرفت و از من پرسید: بعد از دوازده ماه، بار دیگر الق 

 «ای؟آن دفعه که تو را دیدم چه پیشرفتی کرده

ام ام را به سپرساز سپردهام و اندوختههسهم خودم را تمام و کمال کنار گذاشت»جواب دادم: 

 «تا با آن برنز بخرد و هر چهار ماه یک بار، سود را حساب کند و سهم مرا بدهد.

 «خوب است. اما با سود پولت چه خواهی کرد؟»گفت: 

چنین برای خود لباسی از مخمل سرخ خواهم خرید و روزی هم ضیافتی برپا خواهم کرد. هم»

 «م تا بر آن سوار شوم.خراالغ جوانی می

ه خوری، پس چگونخود را می های اندوختهتو بچه»های من خندید و گفت: میش به گفتهالق 

و  هایی بیاورندها بچهانتظار داری که آنان برای تو کار کنند؟ و چگونه ممکن است که آن
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راهم رای خود فها باز در خدمت تو باشند؟ تو باید ابتدا لشکری از بردگان طالیی بآن بچه

 رفت. این را گفت و« آنکه متأسف شوی.های بزرگ بدهی، بیتوانی ضیافتگاه میکنی و آن

اش های چهرهبعد از آن به مدت دو سال دیگر او را ندیدم و وقتی به دیدارم آمد، چین

تر شده بود و چشمانش آن برق گذشته را نداشت. زیرا که کم کم داشت سالخورده عمیق

 «ای؟آرکاد، آیا اکنون آن مقدار پولی را که آرزو داشتی اندوخته»به من گفت:  شد.می

نه، هنوز اندوخته من به آن مبلغ نرسیده است، اما مبلغی دارم که مرتباً »و من پاسخ دادم: 

 «کند.شود و اضافات آن نیز رشد میزیاد می

ابتدا آموختی که با مبلغی ای. های خود را به خوبی یاد گرفتهآرکاد، تو درس»وی گفت: 

گاه آموختی که راهنمایی را از کسانی بگیری که صاحب تر از درآمد خود زندگی کنی. آنکم

اه به تو ر« های طال را به خدمت خود بگیری.علم و تجربه باشند و باالخره آموختی که سکه

ه ت و از آن استفاددانی که چگونه باید ثروت را نگه داشای و میدست آوردن پول را آموخته

کرد. پس شایستگی آن را داری که مسئولیتی را به تو واگذار کنم. من دارم کم کم پیر 

م ترسشوم. پسران من فقط به فکر خرج کردن پول هستند. من امالک زیادی دارم و میمی

 جا از امالک منو در آن شهر من برویها را به خوبی اداره کنم. اگر تو به که نتوانم آن

 «مراقبت کنی، تو را شریک خود خواهم ساخت.
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جا که آن سه درس را به خوبی آموخته بودم، توانستم ارزش رفتم و از آن شهر اوپس به 

وت فمیش الق  هنگامی کهگاه نعمت من بسیار شد و های او را بسیار افزایش دهم. آندارایی

 «او سهم بردم. راثمی، من هم طبق قانون و قراردادی که با هم داشتیم از کرد

یش تو را مبختت بلند بود که الق »داستان آرکاد به پایان رسید ، یکی از دوستانش گفت: 

 «وارث خود کرد.

میش، مصمم شدم که به ثروت و بخت من از این جهت بلند بود که پیش از آشنایی با الق  »

م و آیا جز دولت برسم. من به مدت چهارسال، ثابت کردم که هدف روشن و مشخصی دار

ها در الدهم از درآمد خود را نگاه داشتم؟ اگر ماهیگیری سدر این مدت یکاین است که 

 ها مطالعه کند و بفهمد که با هر تغییر باد، چگونه بر سر راهِا ماهیمورد عادت و رفتار خود ب

 کی از خدایاندانید؟ شانس، یها تور خود را به دریا بیندازد، آیا شما او را خوش اقبال میآن

برای  رود کهکند و تنها به سراغ کسانی میمغرور است که وقت خود را با همه کس تلف نمی

 «پذیرفتن او آمادگی داشته باشند.

ندوخته که اای نیرومند هستی، زیرا پس از آنتو صاحب اراده»یکی دیگر از دوستانش گفت: 

 «یک ساله خود را از دست دادی مأیوس نشدی. 
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 تواند بهپندارید نیروی اراده میقدرت اراده! چه مزخرفاتی. آیا می»با طعنه گفت: آرکاد 

انسان قدرتی ببخشد که باری را که شتر نتواند ببرد از زمین بلند کند؟ قدرت اراده چیزی 

یم رکه برای خود هدفی ثابت و غیرقابل تغییر قرار دهیم و بر خود واجب بشمانیست جز این

ای را برای خود قرار دهم، هر چند که کاری بسیار گاه من وظیفهنجام دهیم. هرکه وظایفی را ا

به مدت »جزئی باشد، باید آن را به انجام رسانم. به عنوان مثال، اگر با خودم قرار بگذارم که 

کنم تا به مرکز شهر بیایم، ریگی را از کنار راه صد روز، هر بار که از روی پل عبور می

کنم. اگر فرضاً در روز هفتم آن کار حتماً این کار را می« اندازمرودخانه می دارم و دربرمی

اندازم. چه عیبی ندارد، در عوض فردا دو تا ریگ می»گویم: را فراموش کردم، با خود نمی

چنین اندازم. همگردم و آن ریگ را در رودخانه میبلکه همان موقع برمی« کند؟می یفرق

فایده است. از انداختن ریگ در رودخانه آرکاد، این کار بی»گویم: نمی در روز بیستم به خود

اش را به رودخانه ؟ یک باره مشت خودت را پ ر از ریگ کن و همهشودنصیب تو میچه چیزی 

ه کنم. من هرگاگویم و نه چنین کاری را میخیر، نه چنین چیزی را می« بریز و تمامش کن.

 «کنم.شوم، آن را تمام میود قائل ای را برای خوظیفه

های بسیاری از عمر ما گذشته است و گرچه دستمان سال»یکی دیگر از حاضران گفت: 

خالی است، اما دیگر جوان نیستیم. پس ما را راهنمایی کن و بگو چه کنیم تا ما نیز دارا و 

 «ثروتمند شویم.
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 ز درآمد من مال خودمبخشی ا»میش عمل کنید و به خود بگویید: شما نیز طبق حکمت الق 

خیزید، این مطلب را به خود که از خواب برمی هنگامصبح  «است و باید آن را نگه دارم.

ا ت بار دیگر آن را به خود تذکر دهیدبگویید. ظهر نیز آن را به خود یادآور شوید. شب نیز 

معقولی را گاه سهم ذهن خود را از این اندیشه پ ر سازید. آنکه ملکه ذهن شما شود. این

تر نباشد. اگر الزم شد از دهم درآمدتان کمبگیرید. اما میزان آن از یکبرای خود در نظر 

های خود صرف نظر کنید، اما هرگز از سهم خود چیزی نکاهید و قبل از هر چیز، سایر هزینه

 آن را کنار بگذارید. 

ند. ای برایتان کار کپس یاد بگیرید که گنجینه را به خدمت خود بگیرید تا همچون برده

خود سهمی در نظر بگیرید. به اشخاص سالخورده نگاه کنید و فراموش  یندهبرای تأمین آ

نکنید که در روزهای آینده شما نیز در شمار آنان خواهید بود. پس اندوخته خود را با نهایت 

 که از میان نرود. گذاری کنید تا ایناحتیاط سرمایه

ول شان دائماً با په مشورت کنید. از کسانی که به اقتضای شغلبا اشخاص عاقل و باتجرب

سروکار دارند راهنمایی بخواهید. من خطا کردم و به آجرپز اعتماد نمودم. اما اگر شما از 

 مشاوران مالی راهنمایی بگیرید، آن خطا را تکرار نخواهید کرد. 
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ین و زندگی، خوب و شیر و از خرج کردن پول نترسید. نشوید یخسیس هرگز تبدیل به فرد

 «ید.ببرها لذت توانید از آنسرشار از چیزهای دلپذیری است که می

ان سکوت کرده بودند. زیرا سخنان هایشدوستان آرکاد از او تشکر کردند و رفتند. بعضی

دند ، افرادی بوای دیگررکاد آنان را گیج کرده بود و قادر به درک مطالب او نبودند. دسته آ

ت. مند ساخخوشرویی آنان را بهره های بعد، بارها از آرکاد دیدار کردند و او نیز باسالکه در 

گذاری کنند که سود فراوان های خود را در راهی سرمایهاو به ایشان کمک کرد تا اندوخته

داشته باشد تا نه سرمایه خود را از دست دهند و نه خود را گرفتار  یو خطر کم

 ثمر سازند.های بیگذاریسرمایه

اد میش به آرکاد و از آرکزمانی بود که دریافتند چه حقیقتی از الق  نقطه عطف زندگی آنان

 به آنان منتقل شده است.

 بخشی از درآمد تو، متعلق به خودت است که آن را نگاه داری.
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 فصل دوم

 مشکالت مالی هفت اصل برای رفع

و شهرت آن به عنوان ثروتمندترین شهر  از قدیم شهری باشکوه و عظیم بوده استشهر بابِل، 

از جنگ برگشت، با  پادشاه خردمندِ بابلهنگامی که سارگون  جهان به ما رسیده است.

 وزیر اعظم به گوش او رساند که:مشکلی جدی مواجه گردید. 

کردند، اما اکنون مردم بابِل، قادر به تأمین خوشبختی میسالیان سال، مردم ما احساس 

 مایحتاج خود نیستند.کارگران بیکارند. کشاورزان قادر به فروش محصوالت خود نیستند.

« پس آن همه ثروت و نعمت کجاست؟»پادشاه پرسید: 

 مثروت در دست تعداد معدودی از ثروتمندان شهر است. پول، از دست مرد» وزیر پاسخ داد:

خارج شده است. اکنون که پول از گردش افتاده است، درآمد بسیاری از مردم نیز سقوط 

 «کرده است.

 «اند همه ثروت را تصاحب کنند؟چگونه عده معدودی توانسته»پادشاه پرسید: 

توان آنها را به دلیل دانند و نمیبه آن جهت که علم ثروت اندوزی را می»وزیر پاسخ داد: 

توان ثروت را به زور از ثروتمندان گرفت و به افراد فقیر نش کرد. البته میدانا بودن سرز
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ای داد. اما چون ثروتمندان پول را از راههای قانونی به دست آورده باشند، این کار عادالنه

 «نیست.

گیرند تا آنان نیز ثروتمند و را یاد نمیاندوزی اما چرا مردم عادی علم ثروتمند »شاه گفت: 

 «شوند؟ خوشبخت

 «این کار ممکن است، اما چه کسی باید این علم را به آنان بیاموزد؟» وزیر پاسخ داد: 

 «تر است؟در این شهر چه کسی برای آموزش امور مالی از همه دانا»شاه پرسید: 

پاسخ روشن است. چه کسی در شهر بابِل از همه ثروتمندتر است؟ نام او آرکاد »وزیر گفت:

 «ثروتمندترین مرد بابل است. است و او 

 فردا صبح به فرمان شاه، آرکاد در دربار حاضر شد در مقابل پادشاه ایستاد.

آرکاد، آیا درست است که تو ثروتمندترین مرد بابِلی؟ چه شد که چنین »پادشاه گفت: 

 «ثروتمند شدی؟

ی که در اختیار هایدر آغاز به جز رویا و آرزو، چیزی نداشتم. من از فرصت» آرکاد گفت: 

 «همه مردم شهر بود استفاده کردم.
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را در اختیار خود  ثروتدانند، همه آرکاد، چند نفر که راه اندوختن ثروت را می»شاه گفت: 

 ثروتمند شدن را تعلیم دهیم. آیا تحصیلعلم ، مردم شهراند. پس الزم است که به همه گرفته

 «را به دیگران آموزش داد؟ وزمتوان این رآیا می دارد؟خاصی  اسرارثروت، 

ن را آ از این علم آگاه باشد می تواندهر کس که  ،پذیر استاین کار امکان» آرکاد گفت: 

آرکاد، آیا حاضری که برای این »چشمان پادشاه برقی زد و گفت: « به دیگران بیاموزد.

ان نیز بیاموزند و آنمنظور، معلمانی را تربیت کنی تا راه و رسم اندوختن ثروت را به دیگران 

 «به نوبه خود مطلب را به دیگران تعلیم دهند ؟

 عادی مردماجازه فرمایید تا وزیر اعظم کالسی را که گنجایش یکصد نفر از » آرکاد گفت: 

را داشته باشد، آماده سازد و من هفت مرحله را برای رفع کمبودها و مشکالت مالی به آنان 

 آن رعایتام و امیدوارم که با ها اصولی است که من خود به کار بستهخواهم آموخت و این

 «قواعد، فرد نیازمندی در بابِل باقی نماند.

به  با توجه»آرکاد آغاز سخن کرد: ، گرد آمدنددو هفته بعد، یکصد نفر از افراد برگزیده 

این  جا که بهبودم که آرزوی ثروت را در سر داشتم و از آن ی فقیرفرد در گذشته من اینکه

بسیاری به دست آورم، لذا پادشاه از من خواسته است  ثروتکار، علم پیدا کردم و توانستم 

حداقل سرمایه آغاز کردم و من کار خود را با  که اطالعات خود را در اختیار شما بگذارم.
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ستین ای کهنه بود که نخمن، کیسه سرمایهاولین نداشتم. در آن موقع امتیازی نسبت به شما 

انداز خود را در آن انداختم و آرزوی من این بود که روزی آن کیسه پ ر شود. های پسسکه

اصل  نجام به هفتو سرا به دنبال اصول علم ثروت اندوزی رفتملذا برای پ ر کردن آن کیسه 

در میان  ایدمن این قوانین هفتگانه را با شما که در حضور من گرد آمده دست یافتم. بنیادی

کنم. خواهند به دولت و ثروت برسند، توصیه میگذارم و این راهها را به همه کسانی که میمی

پس با دقت به  از امروز به مدت یک هفته، هر روز یکی از این قوانین را بیان خواهم کرد.

 .حقایقی که برای شما خواهم گفت، گوش دهید و مطالب را با من بحث کنید

گویم و اگر نتوانید پای خود را بر من اولین قدم برای رسیدن به منبع ثروت را به شما می

 صلااکنون به بیان اولین  توانید باال روید.اولین پله محکم کنید، از نردبان ترقی نمی

 پردازیم:می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 عادت پس انداز را در خود ایجاد کنیداولین اصل: 

آرکاد به یکی از مردانی که در ردیف دوم نشسته و در اندیشه فرو رفته بود، رو کرد و گفت: 

 «تو چیست؟ کاردوست خوب من، »

 «های گِلی است.من کاتبم و کارم حکاکی بر روی لوحه»مرد پاسخ داد: 

های مسی را از همین راه جمع خود من اولین سکه اماشغل پ رزحمتی است، »آرکاد گفت: 

 «کردم. پس برای تو نیز این فرصت هست که ثروتمند شوی.

به همین ترتیب، آرکاد سایر افراد را مورد پرسش قرار داد تا دریابد که هر کس از چه 

 تش به پایان رسید، گفت:که سؤاالکند. پس از آنطریقی معاش خود را تأمین می

تواند از آن وجود دارد که انسان می مشاغل بسیاریشاگردان من، اکنون متوجه شدید که 

 ریزد کهطریق پول به دست آورد. پس دائماً جریانی از سکه به کیسه هر یک از شما می

 ها ریز یا درشت باشند.ت این سکهتان، ممکن اسبسته به میزان مهارت و توانایی

مرغ فروش معرفی کرده بود، رو کرد و گفت:  گاه آرکاد به مرد فقیری که خود را تخمنآ

فرض کن تو یک سبد خالی داری. اگر هر روز صبح ده عدد تخم مرغ در آن بگذاری و هر »

 «افتد؟شب نه عدد از روی آن برداری، سرانجام چه اتفاقی می

www.miesuccess.net

www.miesuccess.net
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هایی که هر روز زیرا تخم مرغ ،شودیدر درازمدت سبد پ ر م»تخم مرف فروش پاسخ داد: 

 .«دارمهایی است که برمیز تخم مرغتر اگذارم یک عدد بیشدر آن می

شما  ایم بهبسیار خوب، اکنون نخستین عالجی را که برای کیسه خالی آموخته»او گفت: 

ید. نگویم. مثالی را که برای تخم مرغ فروش زدم، در نظر بگیرید و دقیقاً طبق آن عمل کمی

 شود، فقط نه سکه را خرج کنید. ای که وارد کیسه شما مینی از هر ده سکهعی

کنم بسیار ساده و ظاهراً بچگانه است. اما آن را به هیچ وجه راهی که به شما پیشنهاد می

 ، اندحقایق همیشه سادهشوخی نگیرید و مسخره نکنید. 

ارج که مخدانم. پس از آنگویم که خود، دلیلش را نمیاکنون حقیقتی عجیب را به شما می

ام پیدا نشد و خود را به ن ه دهم درآمد خود کاهش دادم، تفاوت چندانی در وضع زندگی

ا را هدچار هیچ کمبودی نشدم. در ضمن چندی نگذشت که درآمد من افزایش یافت و سکه

 اگر کسیآوردم. به نظر من این قانون خدایان است که دست میتری به با سهولت بیش

تر به کیسه او جریان پیدا ها آساندرآمد خود را نگاه دارد و همه آن را خرج نکند، سکه

 .کنندمی

ا، های زیبهای زودگذر، مثالً لباسکنیم: یکی برای ارضاء هوسخرج می روشما پول را به دو 

ولید هایی که تگذاریشوند. دوم سرمایهکه به سرعت ناپدید می تر و سایر چیزهاغذای بیش
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را  روششما کدام  کنند. مثالً ملک، زمین، طال، گاو و گوسفند یا کاالهای تجاری.درآمد می

 پسندید؟ تر میبیش

 :بود که من برای رفع کمبودهای مالی خود یافتم اصلیشاگردان من، این اولین 

 شود، فقط ن ه سکه را خرج کنم.ام میکیسه ای که وارداز هر ده سکه

 مخارج خود را تنظیم کنیددومین اصل: 

ها به شما بگویم و آن حقیقت این است: ای را درباره انسانخواهم حقیقت تازهاکنون می

نامیم، ثابت و مشخص نیست؛ بلکه با افزایش درآمد، می« های ضروریهزینه»چیزی را که ما 

 که جلوی آن را بگیریم.که مساوی درآمدمان شود. مگر اینکند تا اینمیدائماً رشد 

. درآمد شما صرف گیریداشتباه ن زودگذر هایهای ضروری را با آرزوها و هوسهرگز هزینه

 ها به صورت ارضاء نشدهناپذیر است و همیشه بعضی از آنشود که پایانهایی میارضاء هوس

باشند. آیا فکر ها نمیها، آرزوهایی دارند که قادر به تأمین آنانسانهمه  مانند.باقی می

ها و آرزوهایم هستم؟ ابداً چنین نیست. کنید من که ثروتمندم قادر به تأمین همه خواستهمی

لم توانم به هر جا که دپایان نیست. من نیز نمیمن نیز وقتم محدود است. قدرت من نیز بی

 کیف غذا و تفریحات من هم دارای محدودیت است.خواست، سفر کنم. کم و 
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های هرزه، همین که جایی در مزرعه برای ریشه طور که علفگویم همانمن به شما می

ها نیز همین که فرصتی بیابند و امکانی برای گذارند، هوسدواندن پیدا کنند رو به رشد می

تان چه بسا مخارجی در زندگیند. ها بسیار فراوانند. هوسکنشان فراهم شود، رشد میتأمین

 ها را حذف کنید و یا کاهش دهید. هست که اگر عاقالنه بیندیشید، ممکن است آن

ها با ن ه دهم گاه ببینید که چه مقدار از آنو آن بنویسیدها و آرزوهای خود را پس خواسته

 را خط بزنید. مخارجترند نگاه دارید و بقیه ها را که ضروریدرآمدتان قابل تأمین است. آن

ان تشدن کیسه پول پربندی کنید. هرگز به آن یک دهم که موجب ضروری خود را بودجه

 شود، دست نزنید. می

تا  نیازهای ضروری و دتر شود و بتوانیپ رپول تانهدف از تنظیم بودجه آن است که کیسه 

ترین ست که مهمهای خود را تأمین کنی. بودجه برای آن اجا که ممکن است، هوسآن

. بودجه، دهای آنی و زودگذر حفظ کنیها را از شر هوسو آن دهای خود را بشناسیخواسته

ها را سازد که آن سوراخدهد و تو را قادر میهای کیسه پول تو را نشان میدرزها و شکاف

 های ارزشمندتری برسی.ای غیرضروری صرف نظر کنی تا به هدفبگیری و از هزینه
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 :برای کیسه خالی است اصلاین دومین پس 

های مطابق بودجه خود خرج کنید تا پول کافی برای تأمین نیازهای ضروری و خواسته

که مجبور شوید بیش از ن ه دهم درآمد خود را خرج ارزشمند خود داشته باشید، بدون آن

 کنید.

 سرمایه گذاری کنید تا ثروت شما چند برابر شودسومین اصل: 

در روز سوم آرکاد به شاگردان خود چنین گفت: 

کنید و آن این است که مراقب رشد اندوخته خود باشید. شما انضباط خاصی را رعایت می»

کنید تا آن اندوخته یک دهم از درآمد خود را کنار بگذارید. مخارج خود را هم تنظیم می

ای بیندیشید تا آن اندوخته به بتواند به رشد خود ادامه دهد. قدم بعدی آن است که چاره

تنها  اید،ای که تاکنون جمع کردهاندوخته .تری داشته باشدخدمت شما در آید و رشد بیش

 کند. این اندوخته است که ما را ثروتمند می سود سرمایه گذاری برای آغاز کار است. 

ود باری که من اندوخته خهای خود را به کار اندازیم. متأسفانه اولین توانیم پولاما چگونه می

گذاری سودآور من، شراکت گذاری کردم، همه آن را از دست دادم. اولین سرمایهرا سرمایه

 با سپرساز بود. 
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های نیست که در کیسه دارد،  بلکه گویم که ثروت انسان سکهشاگردان من، به شما می

شود که ریزد و باعث میمیزان درآمد او و آن جریان مداوم طالیی است که به کیسه او می

خواهند و همه شما نیز طالب آن کیسه همیشه پ ر باشد و این همان چیزی است که همه می

آن هستید. یعنی درآمدی که همیشه ادامه داشته باشد، خواه کار کنید و خواه به سفر بروید. 

ر شی که دگذاری سودآور را به من آموخت. با دان، اولین درس سرمایهسپرسازمشارکت با 

تر های گستردهگذاریکه دارایی من افزوده شد، به سرمایهاین باره کسب کردم، پس از آن

چون جویباری پرداختم. منابع درآمد من در آغاز محدود بود و سپس فراوان شد و درآمد هم

 طالیی از ثروت به کیسه من سرازیر شد.

و آن را به انبوهی از بردگان طالیی  کنید که من در ابتدا درآمد ناچیزی داشتممالحظه می

آوردند و نه فقط تری میکردند و طالی بیشها برایم کار میمبدل کردم که هر یک از آن

شان نیز در خدمت من بودند و حاصل شان و فرزندان فرزندانها، بلکه فرزندانخود آن

 یار عظیم شد.که درآمد من بسشد تا اینها به کیسه من سرازیر میکارکرد همه آن
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بهبود وضع مالی آن است که:  اصل برایپس، سومین 

به کار اندازید تا تولید مثل کند، در سرمایه گذاری و های موجودی خود را هر یک از سکه

 تان سرازیر شود.نتیجه، جریان مداومی از طال به کیسه

 از ثروت خود حفاظت کنیدچهارمین اصل: 

 شاگردان خود چنین گفت:در روز چهارم، آرگاد به 

هایی که بسیار سودآور به نظر شود تا پول خود را در راههر صاحب ثروتی، دائماً وسوسه می

ها وارد گذاریگذاری کند. غالباً دوستان و خویشاوندان در این سرمایهرسند سرمایهمی

 ها پیروی کند.کنند که از آنشوند و به او اصرار میمی

باید محفوظ بماند. آیا عاقالنه اصل سرمایه گذاری صحیح این است که اولین اصل سرمایه

گویم این تر، اصل سرمایه خود را به خطر اندازیم؟ من میاست که ما به طمع درآمد بیش

خود را از  ثروتکه پس، پیش از اینریسک زیاد، موجب زیان است. کار، صحیح نیست. 

ر که در هات احتمالی را بگیرید. پیش از آندست بدهید، درست مطالعه کنید و جلو خطر

 گذاری وارد شوید. به خطرات احتمالی بیندیشید. نوع سرمایه
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گذاری خود گرفتم، در آن زمان برای من بسیار ناگوار بود. من ای که از اولین سرمایهنتیجه

ری سف اندوخته یک ساله خود را که با زحمت و تالش فراهم کرده بودم به آجرپزی دادم که

دور در پیش داشت و موافقت کردیم که با پول من جواهرات کمیابی را از فنیقیه بخرد و در 

ه را های فنیقیه قطعات شیشها را بفروشیم و سود آن را قسمت کنیم. اما کاسببازگشت، آن

به جای جواهر اصل به او فروختند و سرمایه من بر باد رفت. امروزه من پخته و باتجربه 

فهمم که اعتماد به دانش یک آجرپز در مورد خرید جواهر چقدر ابلهانه و بالفاصله می امشده

 ای که با زحمتشود کیسهاست. پس این چهارمین عالج کیسه خالی پول است و باعث می

 اید، ناگهان خالی نشود. انباشته کرده

ر فقط در کاری سرمایه خود را در برابر خطرات احتمالی محافظت کنید و برای این منظو

تان محفوظ بماند و در صورت نیاز بتوانید آن را خارج گذاری کنید که اصل سرمایهسرمایه

کنید. با افراد دانا مشورت کنید. به نصایح افرادی که در امور مالی تبحر دارند عمل کنید تا 

و نامطمئن های ناسالم گذاریبا استفاده از دانش آنان، اندوخته خود را در مقابل سرمایه

 حفظ کنید.
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 ای از خود داشته باشیدخانهپنجمین اصل: 

 در روز پنجم، آرکاد چنین آغاز سخن کرد:

بسیاری از مردان بابِل، مبالغ قابل توجهی از درآمد خود را به عنوان اجاره بها به صاحبخانه 

 .ندپردازمی

تری پیدا کند و با جدیت بیش خاطرصاحب خانه خود باشد. اطمینان  کهشود قلب مرد شاد می

برای  کنم که هر کسی، سرپناهیبرای بهبود زندگانی خود تالش کند. به این جهت، توصیه می

 اش داشته باشد.خود و خانواده

تهیه مسکن شخصی از عهده هیچ انسان مصممی خارج نیست. در ضمن این مطلب را هم باید 

 در جستجوی تهیه مسکن هستند توجه دارند وبگویم که صرافان شهر به نیازهای کسانی که 

ه توان از صرافان وام گرفت، بها میلذا برای پرداخت پول به آجرپز و بنّا و تأمین سایر هزینه

 خانه سازی را تأمین کنید. که خودتان بتوانید بخش معینی از هزینهشرط آن

ر که طوتأدیه کنید. همانتوانید طلب صراف را به اقساط که خانه ساخته شد، میپس از آن

پرداختید و چون با دادن هر قسط، بخشی از بدهی شما به قبالً به صاحبخانه خود اجاره بها می

 گاه قلب شما لبریزآن گردد.می پرداختشود، پس از چند سال کلیه وام شما صراف کم می
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 ست و از آن پساز شادی خواهد شد، زیرا صاحب ملکی هستید که تماماً متعلق به خودتان ا

 ای نخواهد داشت و فقط مبلغ ناچیزی به عنوان مالیات خواهید پرداخت.تقریباً هزینه

 های او کاهشبدین ترتیب، نعمت به مردی که صاحبخانه خویش است رو خواهد کرد، هزینه

 تری در اختیارخواهد یافت و لذا برای لذت بردن از زندگی و تأمین آرزوهای خود پول بیش

 و پیشنهاد من به شما این است که:  اصلد داشت. پس پنجمین خواه

 «ای از خود داشته باشید.خانه»

 تانبیمه کردن آیندهششمین اصل: 

 در روز ششم، آرکاد به شاگردان خود چنین گفت:

یابد. این مسیر شود و تا دوران پیری ادامه میزندگی هر انسانی از دوران کودکی آغاز می»

گویم تواند از این مسیر منحرف شود،  به این دلیل است که من میزندگی است و کسی نمی

ه فکر خویش تدارک ببیند و ب دوران کهنسالیشایسته است که انسان درآمد مناسبی را برای 

د، ای بیندیشو راحتی خانواده خود نیز راه چاره یندهخود باشد و برای تأمین آ روزهای پیری

 چرا که همیشه در میان آنان نخواهد بود.

منظور نهایی از این درس این است که سرانجام، زمانی فرا خواهد رسید که دیگر مانند 

 پول باشد.تان پ رگذشته قادر به کسب درآمد نخواهید بود و در آن زمان باید کیسه
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های گوناگونی هست. مثالً ممکن است کسی مقداری سکه را در جایی راه تانبیمه آیندهبرای 

پنهانی دفن کند. البته هر قدر که آن شخص در پنهان کردن آن گنج، استادانه عمل کرده 

باشد، باز هم ممکن است که دزدان، آن دفینه را غارت کنند. به این دلیل است که من این 

 کنم.را توصیه نمی طرح

ممکن است شخصی برای این منظور، به خرید زمین و یا خانه اقدام کند. این امالک اگر با 

نگری انتخاب شوند، همیشه ارزش خواهند داشت . درآمد حاصل از این امالک دقت و آینده

 ها، هدف موردنظر را تأمین خواهد کرد.و یا بهای فروش آن

انداز کند و مرتباً بر آن بیفزاید. در کسی مبلغی را نزد صراف، پسچنین امکان دارد که هم

گردد. من کفاشی را ن میگیرد که موجب رشد تصاعدی آای هم به آن تعلق میضمن بهره

ای دو سکه نقره را نزد صرافی به من گفت که به مدت هشت سال، هفته شناسم کهمی

ی حساب را به وی اعالم کرده بود، از شنیدن انداز کرده است و اخیراً که صراف ، موجودپس

شده بود. زیرا مبلغ اصل و فرع حساب، به هزار و چهل سکه نقره  هیجان زدهرقم آن بسیار 

 رسیده بود.

کس اندازهای اندکی، چنین نتایج سودآوری داشته باشد، بدیهی است که هیچوقتی چنان پس

 که شغل او پ ردرآمد باشند.ری کند، ولو ایننباید از بیمه کردن خود برای ایام پیری خوددا
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شند که هایی را بیندیکنم که عاقالنه فکر کنند و شیوهبنابراین من به همه مردان توصیه می

شان خالی از پول نباشد. زیرا برای مردی که دیگر قادر به کار کردن در دوران پیری، کیسه

انگیز یسه خالی داشتن بسیار تلخ و غمای که سرپرست نداشته باشد، کنباشد و یا خانواده

 است.

 :کنم این است کهبنابراین ششمین راهی را که من توصیه می

 چنین تأمین آتیه خانواده خویش، پیشاپیش تدبیری بیندیشید.برای دوران پیری خود و هم 

 های خود را روز به روز افزایش دهیدمهارت و تواناییهفتمین اصل: 

 آرکاد شاگردان کالس خود را بدین گونه مورد خطاب قرار داد:در هفتمین روز، 

هستید. خود شما خن من، سگویم، بلکه موضوع امروز، از پول و طال سخن نمی

ما باید خواهان پیشرفت باشیم و این میل باید در ما نیرومند و قاطع باشد. همه ما آرزوهایی 

 کند ثروتمند شود، هدفهای کلی، ضعیف هستند. کسی که آرزو میدر دل داریم، اما خواسته

ای مشخص خواهد پنج سکه طال به دست آورد، خواستهناچیزی در سر دارد. اما مردی که می

راند. اگر چنین شخصی، خواسته س دارد که او را برای رسیدن به هدف بیش میو قابل لم

کند، به دست آورد، ای را که آرزو میخود را به صورت هدفی نیرومند درآورد و پنج سکه
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تواند از همان روش استفاده کند و ابتدا ده سکه و سپس بیست سکه و باالخره گاه میآن

کند بیند که ثروتمند شده است. یعنی ابتدا سعی میاگهان میهزار سکه را به چنگ آورد و ن

رسد. تر میگیرد و به آرزوهای بزرگگاه راهکار را یاد میخواسته کوچکی را تأمین کند و آن

وه کار که شیپس راه اندوختن ثروت چنین است که ابتدا مبالغ کمی را بخواهیم و پس از آن

 های خود را افزون سازیم.کنیم و کم کم قابلیت تری را طلبرا آموختیم، مبالغ بیش

هم  تریتوانیم به همان نسبت درآمد بیشتر شود، میهر قدر که دانش و کاردانی ما بیش

داشته باشیم. کسی که در پی افزایش معلومات شغلی خویش است، به حق باید پاداش بگیرد. 

ارهایی که هنرمندان برتر همان رشته های کار و ابزتواند درباره شیوهاگر هنرمند باشد، می

کنند، کسب معلومات کند. اگر زمینه شغلی او حقوق و یا پزشکی است، ها استفاده میاز آن

 تواند دائماً درممکن است با همکاران خود مشورت و تبادل افکار کند. اگر تاجر است، می

 تری برای خرید و فروش باشد.جستجوی کاالهای بهتر و ارزان

 شود. زیرا اشخاص خوش فکرها دائماً در تغییر است و روز به روز بهتر میزندگی انسان وضع

 تری پیدا کنند و به کسانی که مشتری یا کارفرمایهای بیشکنند مهارتو تیزبین سعی می

غلی کنم که در رشته شآنان هستند، بهتر خدمت نمایند. بنابراین من به همه شما سفارش می

 پیشرو باشید و راکد نمانید و در جا نزنید، وگرنه عقب خواهید افتاد. خود پیشگام و
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کنم این است: بدین ترتیب، هفتمین و آخرین راهی را که توصیه می

های خود را پرورش دهید، مطالعه کنید و بر عقل و دانایی خود بیفزایید، توانایی

ارید. مراعات این های خود را افزایش دهید و به شخصیت خود احترام بگذمهارت

ا ها رشود که به خویشتن اعتماد کنید و به آرزوهایی که با دقت آننکات، باعث می

 اید برسید.انتخاب کرده

برای رفع کمبودهای مالی که من بر اساس تجارب درازمدت و  اصلو این بود هفت 

توصیه رزومند دارایی هستند آها را به همه کسانی که آمیز زندگی خود، آنموفقیت

چه که بتوانید تصور کنید، طال موجود است. شاگردان من، در شهر بابِل بیش از آن کنم.می

 قدر که همه کس بتواند در رفاه و فراوانی زندگی کند.آن
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 فصل سوم

 اقبالی و ثروتمالقات با فرشته خوش 

او  .حدی را تصور کردتوان ، برای ثروت او نمیو اقبال با مردی همراه باشداگر بخت 

رود فرات بیندازند بی آنکه شنا کردن بلد باشد با مروارید در دستانش از آب را در 

 .بیرون می آید

 ضرب المثل بابِلی

رویا به همان اندازه برای مردمان جهانی است. این  ثروتمند شدن، خواسته ای همگانی و رویای

چهار هزار سال پیش بابل مهم بوده است که برای مردمان امروز مهم است. همه ما امیدواریم 

روزی با فرشته اقبال مالقات کنیم. آیا راهی وجود دارد که این فرشته را مالقات کرد و مورد 

 وجود دارد؟ و ثروت بالاق جذبراهی برای  در زندگی آیا لطف و سخاوت او قرار گرفت؟

در آن زمان مدرسه و  این همان سوالی است که مردم بابل قدیم در پی جواب آن بودند.

های بسیار داشتند که روش آموزشمرکزی برای  امادانشگاه در شهر بابِل وجود نداشت. 

اریخ تهای تر در کتابآموختند. از این ساختمان کمجا میرا در آن برای زندگی واقعی عملی

وده بسیار ب و ثروتمند شدن آنها تأثیر آن در افکار مردم آن زمان با این وجوداند . نام برده

 است.
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 گذشتگان به وسیله استادان و تجربه دانش در آنجا که بوداین ساختمان معبد آموزش نام 

بحث قرار  موشکافی و موردمردم شد . موضوعات مورد عالقه عموم تعلیم و تفسیر می

 ، همه مساوی بودند. این مکانگرفت. در می

ل ثروتمندترین مرد بابکردند، که بسیار به معبد آموزش رفت و آمد می اساتیدی در میان

هر شب گروه عظیمی  تاالری به او اختصاص داده شده بود که. یعنی آرکاد هم حضور داشت

طالب جالبی را با یکدیگر شدند تا ممیانسال جمع می اکثراًاز مردان پیر، جوان، نوجوان و 

بخت و  هبا فرشت دانند چگونه بایدرویم تا ببینیم آیا میبحث کند. اکنون به جمع آنان می

 مالقات کرد.اقبال 

 «موضوع بحث امشب ما چیست؟»آرکاد پرسید: 

من موضوعی در نظر دارم که مایلم : »گفت که یک پارچه باف بود بعد از کمی تردید مردی

ه در کمی ترسم به نظر تو و دوستانی ث شود. اما تردید دارم آن را مطرح کنم، جا بحدر این

 .«مورد تمسخر واقع شومجا هستند این

امروز من احساس : » که موضوع را با آنها در میان بگذارد و او گفتدیگران اصرار کردند 

الست. هایی از طام که در آن سکهای یافتهکیسهبه صورت اتفاقی کنم، زیرا خوشبختی می
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

اقبال را  بخت و می توانیم ین باشد که چگونهاکنم که بحث امروز ما درباره پس پیشنهاد می

 .«یممالقات کنرا  بخت و اقبالهایی کشف نماییم تا فرشته به سوی خود جلب کنیم و راه

. کی از ارزشمندترین مباحث ماستموضوع بسیار جالبی مطرح شده است که ی»آرکاد گفت: 

وقوع آن  و  امری مقدر است که در سرنوشت ما آمده استبخت و اقبال ها از نظر بعضی

تصادفی است و هدف و یا دلیل خاصی ندارد. برای شروع بحث بهتر است ابتدا به سخن 

ند، نکه خود تالش و کوششی بککسانی گوش فرا دهیم که همانند این پارچه باف بدون این

 «اند.اند و گنجی از طال یا جواهر به دست آوردهخوشبختی را پیدا کرده

یزی کس چسکوتی بر جمع حاکم شد و همه منتظر بودند که کسی سخنی بگوید، اما هیچ

 نگفت.

 یشود که این نوع خوشبختکس در میان شما نیست؟ پس معلوم میعجب! هیچ»آرکاد گفت: 

، چیزی بسیار نادر است. پس چگونه در این باره آید که بدون هیچ زحمتی به دست می

 «آیا کسی نظری دارد؟؟ تحقیق کنیم 

گوید، سخن میزحمت  خوشبختی بدون وقتی کسی از »جوان خوش لباسی برخاست و گفت: 

که به  نیستند افراد قمارباز تنها شود؟ آیاآیا جز این است که فکر ما متوجه میزهای قمار می

 «؟حمت هستندفکر مزد بدون ز
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

ای از نظر دور شد، نکتهآغاز خوبی بود. اگر مسئله میزهای قمار مطرح نمی»آرکاد گفت: 

ها وجود دارد و آن این است که دوست تر انسانماند و آن میلی غریزی است که در بیشمی

 «، طالی بسیار به دست آورند.بدون هیچ زحمتیدارند که 

از نظر من فرشته خوشبختی و اقبال همان فرشته عشق و عظمت است که : » ادامه دادآرکاد 

خواهم که او را پیدا کنم، نه من نیز میبرد. از پاداش دادن به افراد شایسته و الیق لذت می

ه بلکبازند. برند، میمی که چههای خود را بیش از آنبر سر میزهای قمار که اشخاص پول

 در کشاورزی، تجارتاز کار و تالش و شایسته ساالری است. در جای دیگر، مکانی که سخن 

 های خود و یا انجامشرافتمندانه و همه مشاغل، فرصتی برای انسان هست که بر اثر تالش

 اتتصمیممعامالت، سود ببرد. ممکن است همیشه انسان پاداش نگیرد، زیرا که گاهی در 

 برد. عموالً سود میکند. اما کسی که پشتکار داشته باشد، ماشتباه می

ه ردن همیشضوع برعکس است. زیرا که احتمال بشود، مومی قمار اما وقتی کسی وارد بازی

کند چرخاند. شغل او اقتضا میبه زیان اوست و همیشه به سود کسی است که قمارخانه را می

و شود. ابندی شده توسط بازیکنان، نصیب های شرطکه طرحی را بریزد تا سود معینی از سکه

شود، اما دانند که سود صاحب قمارخانه همیشه به طور مطمئن تأمین میتر بازیکنان نمیبیش

 ها هیچ اطمینانی نیست.به برد آن
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

اس گیریم. هر بار که تکنند، در نظر میبندی میبه عنوان مثال کسانی را که روی تاس شرط

طرف قرمز بیاید، مدیر بازی  بندیم. اگرریزیم، روی یکی از شش طرف تاس شرط میمی

دهد. اما هر یک از پنج طرف دیگر که بیاید پول خود بندی را به ما میچهار برابر مبلغ شرط

شود به جز در موارد نادر و کنید کسی که وارد کار قماربازی میبازیم. آیا فکر میرا می

 «استثنایی شانسی برای برد دارد؟

راه  از اینین کسانی هستند که مبالغ قابل توجهی را با وجود ا»یکی از شاگردان گفت: 

 «اند.برده

با وجود این، این سؤال برای من پیش آمده است که کامالً درست است، »رکاد پاسخ داد: آ

د؟ کنایجاد میآید، ارزشی دائمی برای آن افراد هایی به دست میآیا پولی که از چنین راه

م در تواننمیبا این وجود وستان و آشنایان من هستند و بسیاری از مردان موفق بابِل جزء د

 ها یک نفر را نام ببرم که موفقیت خود را در چنین جاهایی آغاز کرده باشد.میان آن

رسد نباید در چنین جاهایی که در جستجوی به نظر می»آرکاد به دنبال سخنان خود گفت: 

ت و ر جستجو کنیم. اکنون به معامالخوشبختی باشیم. پس بیاییم آن را در جای دیگفرشته 

ی از ن را ناشپردازیم. در یک تجارت سودبخش، آیا طبیعی این است که آامور بازرگانی می

اقبال،  . شاید فرشتهوجود نداردخوش شانسی  ی به نامموضوع خوش اقبالی بدانیم؟ به نظر من
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

خت و ور که گفتم فرشته باما این به دلیل شانس نیست بلکه همانط کند،واقعاً به ما کمک 

 لذت و الیق عشق و عظمت است که از پاداش دادن به افراد شایسته همان فرشته اقبال

 «.بردمی

دیک ای که نزافتد که در لحظهگاهی اتفاق می» پس از آن تاجر سالمندی برخاست و گفت: 

بسیار ، سود فتدبیاتفاق  که اگر  موفقیتیگریزد. است به پیروزی برسیم، موفقیت از ما می

شک بسیاری از کسانی که در این محل حضور دارند، چنین مان خواهد شد. بینصیب زیادی

 «اتفاقاتی برایشان افتاده است.

ای است. آیا در میان شما کسی هست که خوشبختی تا برداشت خردمندانه»آرکاد گفت: 

 «گاه فرار کرده باشد؟یک قدمی او آمده و آن

ها بود. آرکاد رو به او کرد و گفت: اال رفت و دست همان تاجر نیز جزء آنها بخیلی از دست

 «چون این موضوع را تو مطرح کردی، لذا ما مایلیم که ابتدا داستان تو را بشنویم.»

ها پیش، هنگامی که جوان بودم، تازه ازدواج کرده وی دوباره آغار سخن کرد و گفت: سال

گذاری شرکت ا اصرار از من خواست که در یک سرمایه، روزی پدرم نزد من آمد و بمبود

کنم. پسر یکی از دوستانش متوجه شده بود که یک قطعه زمین بایر خارج از شهر وجود دارد 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

های آبیاری بود، لذا امکان رساندن آب به آن وجود و چون سطح این زمین باالتر از کانال

 نداشت. 

ب را آ ابزاری،گاه به وسیله بخرد و آنیمت ارزان طرحی داشت که ابتدا این زمین را به ق او

ات بندی کند و آن قطع. سپس در نظر داشت که آن زمین را قطعهبرساندزمین حاصلخیز،  به

 کاری به اهالی شهر بفروشد.را به منظور سبزی

برای تکمیل این طرح، پول کافی نداشت. لذا تصمیم گرفته بود که عالقه افراد دیگری را  او

هر کسی به نسبت سرمایه خود، از گذاری در این طرح، جلب کند و در نهایت سرمایهبه 

 فروش آن زمین سود ببرد.

پسرم، تو اکنون در آغاز جوانی هستی. من قلباً مایلم که تو ملکی از »پدرم به من گفت: 

 خودت داشته باشی و در میان مردان فردی محترم شوی. من امیدوارم که از دانش و تجربه

به اندرز  ام، عبرت بگیری.مرتکب شده فکریمن استفاده کنی و از اشتباههایی که بر اثر بی

کردم. یک دهم از بایست در جوانی میمن گوش کن و همان کاری را بکن که من می

گذاری کن. با این پول و درآمدهایی که در آینده خواهی درآمدت را در این کار سرمایه

که به سن و سال من برسی، ملک ارزشمندی برای خودت داشته ز آنتوانی پیش اداشت، می

 «باشی.
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

پدر، اما مخارج من بسیار است و لذا تردید دارم که فعالً به اندرز تو عمل کنم. من »گفتم: 

 «جوانم و وقت و فرصت بسیار است.

ی بسیاری اهبینی که سالکردم. اما میگونه فکر میمن هم وقتی به سن تو بودم همین»گفت: 

 «چنان در آغاز راهم.گذشته است و من هم

 «پدر، زمانه عوض شده است و من اشتباههای تو را تکرار نخواهم کرد.»گفتم: 

ای که به فرزندم، اکنون فرصت و امکانی برای تو پیدا شده است. بخت این را یافته»گفت: 

خواهم که در این کار، تأخیر نکنی. فردا صبح، نزد پسر دوست من ثروت برسی. من از تو می

درنگ نزد او برو. برو و با او شریک شو و ده درصد درآمدت را به مشارکت بگذار. فردا بی

پس در این کار، درنگ رود. جاست و فردا میماند. امروز اینل، منتظر کسی نمیبخت و اقبا

 «مکن!

 از شرق ای راهای زیبا و تازهلباس تاجرانرغم نصیحت پدرم، در آن کار تأخیر کردم. علی

که هر کدام یک دست لباس تازه داشته باشیم.  داشتیم تصمیمآورده بودند و من و همسرم 

ها و گذاری شوم، ناچار باید خودم را از داشتن آن لباسارد آن سرمایهخواستم واگر می

 گیری تأخیرقدر در تصمیممحروم کنم. من آن کرده بودیمچیزهای خوب دیگری که هوس 

گاه بود که بسیار پشیمان شدم. سود آن شرکت خیلی بیش از آن کردم که دیر شد و آن
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

داستان من، که گذاشتم بخت و اقبال از چنگم کردند. این بود شد که سهامداران فکر می

 «فرار کند.

گونه دهد چاین داستان نشان می»ای که در جمع نشسته بود، گفت: مرد بیابانی سیاه جرده

د. به کننها استفاده میرود که از فرصتماند و به سراغ کسانی میبخت و اقبال منتظر می

با چند سکه طال یا نقره آغاز گردد که  دادر ابت دست آوردن اموال و امالک، ممکن است

کند. خودِ من دامدار گذاری میگذارد و سرمایهانسان از محل درآمد خود آن را کنار می

ای هستم و ثروت من از زمانی آغاز شد که هنوز کودک بودم و با خرج یک سکه نقره، گوساله

ت بخت و اقبال، این اسیت داشت. گذاری من بود و بسیار برایم اهمخریدم. این اولین سرمایه

این قدم، بسیار مهم است و گذاری کند و مالک چیزی شود. که انسان روزی آغاز به سرمایه

که تنها از محل دسترنج خود درآمد داشته باشد، از شود که شخص، به جای اینباعث می

ی را در جوان ها خوشبختانه این قدم اولخود نیز کسب درآمد کند. بعضی سود سرمایهمحل 

دوست اند و یا مانند پدر یر شروع کردهدارند و لذا از جهت مالی، از افرادی که دبرمی

 افتند.اند، جلو میتاجرمان، هرگز این قدم را برنداشته

من اهل شام هستم در زبان شما به کسی که » ای از گوشه دیگر کالس گفت: غریبه

 «ویند؟گدهد چه میهای خوب را از دست میفرصت
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 «انگار!سهل»یک نفر گفت: 

رصت آید، از فبله، او چنین است. هنگامی که فرشته بخت به سراغش می»مرد شامی گفت: 

گوید فعالً  کارم زیاد است. وقت ندارم با تو سخن کندو میکند. او صبر میاستفاده نمی

 «شود.کنند نمیالوقت میی که دفعبگویم. فرشته اقبال، منتظر کسان

رد. آوانگار میهر بار فرشته خوشبختی طرح خوبی را برای فرد سهل: » ادامه دادرد شامی م

دتر از ر چه زوگوید که اکنون بهترین موقع است و باید هکند و نمیاو نیز همیشه تردید می

 کنیم که ثروتمندها هست. ما آرزو میانگاری در همه انسانروح سهلفرصت استفاده کنم. 

ن، انگاری از دروگیرد؛ روح سهلچه بسا هنگامی که فرصتی در اختیارمان قرار می شویم. اما

رین بدتپذیریم و با حرف شنوی از این روح، به کند و ما نیز میما را به تأخیر تشویق می

هنگامی که جوان بودم دریافتم که علت اصلی، نوعی عادت  .تبدیل می شویمخود  دشمن

وضوع . وقتی این متمایل ما بر این است که امور را به تعویق اندازیم، عادتی که طبق آن است

را کشف کردم، از این عادت بسیار متنفر شدم و خود را از شر این دشمن موفقیت خالص 

 «کردم.

ت ام. برای من ثابانگاری شده و بر آن غلبه کردهمن نیز متوجه این عادت سهل»تاجر گفت: 

ر بهای مرا من است و همیشه مراقب و منتظر است تا تالش شده است که این عادت، دشمن
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ه ک. همین که متوجه این عادت شویم، غلبه بر آن دشوار نخواهد بود. من پس از آنباد دهد

دم مبارزه کر دشمن من هستند، قاطعانه با آن عادت به تعویق انداختن امورمتوجه شدم که 

 جا که تو ثروتمندترین مرد بابِلی،گویی؟ از آنه میو پیروز شدم. ای آرکاد، تو در این باره چ

کس ای که هیچعقیدهشناسند. آیا تو هم با من همترین مرد بابِل میها تو را خوشبختخیلی

انگاری را درون خود کامالً شکست که روح سهلرسد، مگر اینبه حد اعالی موفقیت نمی

 «دهد!

در طول حیات طوالنی خود، گویی. من تو میاین چنین است که »آرکاد پذیرفت و گفت: 

 ها از ایناند. بعضیهایی را در اختیار داشتههمه این افراد فرصت، امرا دیده های زیادینسل

 «اند.. بعضی دیگر دچار تردید و تزلزل شده و عقب افتادهها استفاده کردهفرصت

نیم. درباره بخت و اقبال مباحثه کتو پیشنهاد کردی که »باف کرد و گفت: آرکاد رو به پارچه

 «اکنون بگو که نظر خودت در این باره چیست؟

الً فکر کنم. قبمن اکنون به موضوع خوشبختی با دید بهتری نگاه می»باف پاسخ داد: پارچه

ه خودِ شخص آنکاست که باید برای انسان اتفاق بیفتد، بی شانسیکردم که خوشبختی، می

از بحثی که داشتیم به این نتیجه رسیدم که جلب اره کرده باشد. بتالش و کوششی در این 
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ر ینده تالش خواهم کرد که اگآ. پس، در ها استفاده کنیمکه از فرصتیعنی اینخوشبختی، 

 «هایی برایم پیش آمد، حداکثر استفاده را از موقعیت بکنم.چنین فرصت

آرکاد پاسخ داد: 

ه صورت افتد که بتر اتفاق میشود و کمها پیدا میفرصتخوشبختی و اقبال، غالباً به دنبال 

 تصادفی و بدون دلیل ظاهر شود.

ن در تمام گفته هایماآیند. ها میکه بخت و اقبال، به دنبال فرصت از این بحث دریافتیم

 آن حقیقت این است که حقیقتی نهفته است و

ه اسایی کنیم و به سرعت دست بها را شن، باید فرصتبرای مالقات با فرشته اقبال و ثروت

 عمل زنیم و امور را به تعویق نیاندازیم.

و می خواهند با  ها و بهبود زندگی خود هستندکسانی که آرزومند به دست آوردن فرصت

 د.او همیشه به کسانی عنایت دارد که مرد عمل هستن ته اقبال مالقات کنند باید بدانند کهشفر

 هستند. اقبال و ثروتفرشته مردان عمل، مورد لطف 
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 فصل چهارم

 اندوزیپنج قانون طالیی ثروت 

وحه لای است پر از طال و کیسهاگر قرار باشد بین  »کَلباب پیر روی به حضار کرد و گفت: 

دانشی حکیمانه حک شده است یکی را انتخاب کنید کدام را انتخاب می گِلی که بر آن 

 «کنید؟

 «طال، طال»برقی در چشمان حضار درخشید و همه با هم گفتند 

 گفت: و زد تاسفی از روی باب پیر، لبخندکَل

. اما اگر آنها گرسنه اند می شنوید؟آید صدای سگان وحشی را که از دوردست می آیا»

آنکه به فکر باشند که ، بیروندکنند؟ با تکبر راه میچه میها بدهید، غذای خوب به آن

آنها بین ثروت و حکمت، از حکمت چشم پوشی اند. فرزندان آدم نیز چنین فردایی هم هست.

تلف انتخاب می کنند و چون دانش نگهداری از ثروت را ندارند آن را و پول را  کنند می

 «شان تمام شده است.دهند که پولسر می فریادکنند. و چون فردا آمد، می
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س با پ کنم می بیانرا برای شما  ثروت اندوزی  وی چنین ادامه داد: امشب پنج قانون طالیی

ن و به آ به معنای واقعی این پنج قانون را درک کنیداگر  ، زیراکمال دقت گوش فرا دهید

 امشب ای که فرا خواهد رسید، صاحب طالی بسیار خواهید شد.عمل کنید در روزهای آینده

خواهم امشب میاد، این ثروتمند دانا سخن بگویم. خواهم برای شما از عقل و دانش آرکمی

ر نینوا هنگامی که نوجوانی بیش نبودم، آن را از ها پیش دداستانی از دانایی او بگویم که سال

ن را این چنی پدرش آرکادنوماسیر داستانی از حکمت و دانش  ام.پسرش نوماسیر شنیده

 شروع کرد:

را بگردم و نشان و دور جهان  در ابتدای سنین جوانی پدرم از من درخواست کرد که بروم

 .توانم طالی بسیار به دست آورمدهم که می

ها دهم که خود من در جوانی از آندو چیز را به تو می سفرت برای شروعبه من گفت:  پدرم

. اگر آن را عاقالنه صرف کنی، یک کیسه طال است چیزی که به تو می دهم اول محروم بودم.

 تو خواهد بود. آیندهای برای موفقیت پایه

پنج قانون طالیی ثروت دومین چیزی که به تو می دهم یک لوحه گلی است که بر روی آن 

به ثروتی عمل نمایی؛ به آنها ها را خوب درک کنی و و اگر آن اندوزی حک شده است
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برو و تا ده سال دیگر برنگرد. اگر لیاقت این دو را بردار و پس ماندگار دست خواهی یافت. 

 «خود را ثابت کردی، در آن صورت تو را وارث اموال خویش خواهم کرد.

 .عازم سفر شدطال و لوحه گِلی را برداشت و با یک اسب و یک غالم نوماسیر کیسه 

بق قولی ایستاد تا ط پدرو نوماسیر در برابر به خانه پدری برگشت ده سال گذشت و نوماسیر 

همسر نوماسیر و دو پسر  بدهد. اوکه به پدر داده بود، گزارش عملکرد مالی خود را به 

و با اشتیاق آماده شنیدن حضور داشتند ضای خانواده خردسالش همراه با دوستان و سایر اع

 بودند.

بخشی از طالی خود را به من دادی و با نهایت بخشندگی مرا از دانش تو ، پدرنوماسیر گفت: 

افسوس! آن را بسیار بد خرج کردم، در  مند ساختی. اما در مورد طال باید بگویم کهخود بهره

 دبیری از دست دادم.همان اوایل سفر تمام آن را با بی ت

ن فرصت متصمیم گرفتم که به نینوا بروم، زیرا که شهری در حال رشد بود و به عقیده سپس 

. پس به کاروانی پیوستم و در میان افراد آن دوستان زیادی های زیادی در آنجا پیدا می شد

ید سف ها صاحب اسبیپیدا کردم. در میان آنان دو مرد خوش صحبت بودند که هر یک از آن

 .و تیزرو بودند
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. داردو کند که اسبی تندرگفتند که در شهر نینوا مرد ثروتمندی زندگی می مندر طول سفر 

ذا تر از اسب او بدود. لتواند سریعصاحب اسب معتقد است که در حال حاضر هیچ اسبی نمی

پیشی بگیرد،  وبندی کرده است و اگر یکی از اسبان بابلی بتواند بر اسب امبلغ کالنی را شرط

د ها به راحتی اسب آن مرگفتند که اسب آنآن مبلغ را به صاحب اسب بدهد. دوستان من می

ر دمن هم که بسیار تحت تاثیر گفته های آن دو قرار گرفته بودم  را شکست خواهند داد.

اسبان ما شکست سختی خوردند و من در این مسابقه در نهایت . دمبندی سهیم شاین شرط

دادم. بعدها فهمیدم که آن دو نفر شیادانی نابکار بودند که مرتباً  دستسیاری را از طالی ب

کردند تا قربانیانی مانند مرا به دام اندازند. و دانستم که آن مردی که با کاروانیان سفر می

ها تقسیم برده است با آنبندی میها بوده و مبالغی را که در شرطاهل نینوا بود نیز شریک آن

پس از آن، در این شرط بندی بخش اعظم سرمایه خود را از دست دادم. کرده است. یم

 ایمایهسرروزهای سختی بر من گذشت. به جستجوی کار بر آمدم و پیدا نکردم، زیرا که نه 

دانستم که از آن راه درآمدی داشته باشم، پس اسب خود را فروختم. ای میداشتم و نه حرفه

های اضافی خود را نیز به فروش رساندم تا بلکه بتوانم غذایی و لباس غالم خود را فروختم

 برای خوردن و جایی برای خفتن پیدا کنم. 

پنج قانون طالیی  به من داده بودی و بر روی آن لوحرا  یادم آمد که لوحیدر آن روزهای تلخ 

و  نممطالعه ک تصمیم گرفتم که لوح را با دقترا حک کرده بودی. برای ثروت اندوزی 
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من  ، ثروتدانش نوشته شده بر روی این لوح را مطالعه کرده بودم دانستم که اگر از ابتدا 

برای اطالع شما که کامالً یاد گرفتم. در ابتدا رفت. هر یک از آن قوانین را از دست نمی

 حا که پدرم ده سال پیش بر روی لوای راید، کلمات حکیمانهامشب در این مجلس نشسته

 :خوانمحک کرده و به من داده بود می

انداز کند آورد که دست کم یک دهم از درآمد خود را پسطال به مردی روی میقانون اول: 

 ای داشته باشد.اش اندوختهتا برای آینده خود و خانواده

 جریان اندازد.کند که آن را در راهی سودآور به کار می کسیطال برای قانون دوم: 

که آن را با مشورت متخصصان مالی با تجربه  برای کسی ماندگار می شودطال قانون سوم: 

 گذاری کند. سرمایه

 که در سرمایه گذاری کندلغزد که آن را در معامالت طال از دستان کسی میقانون چهارم: 

 آن زمینه آشنایی کافی ندارد.

باز رود کاری به دنبال افراد شیاد و حقهکند که از روی طمعطال از کسی فرار میقانون پنجم: 

 گذاری کند.های غیرمعقول سرمایهرا در راه ثروت خودو 
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بدبختی من هنگامی به پایان رسید که به » گاه بار دیگر رو به جانب پدر کرد و گفت: آن

دند کشیای که بر اطراف شهر میحصار تازه استخدام شدم تا بر ساختنعنوان سرپرست 

 «نظارت کنم.

های مسی را که به دست آوردم جمع کردم و در با استفاده از قانون طالیی اول، اولین سکه

ای تبدیل کردم. پیشرفت من ها را به یک سکه نقرهکه آنها افزودم تا اینهر فرصت بر آن

ان که با من دوست شده بود به کردم. روزی سرپرست غالمکند بود و با قناعت زندگی می

ا . آیکنیهای جوانی نمیجویی هستی که پول خود را خرج هوستو جوان صرفه»من گفت: 

 «؟ایتاکنون پولی را اندوخته

آری، آرزوی بزرگ من این است که پولی را جمع کنم و به جای طالیی که پدرم به »گفتم: 

 «نم.ام، به او برگردامن داده و آن را از دست داده

هایی حصار شهر تا یک سال دیگر کامل خواهد شد و در آن موقع شهر به دروازه» او گفت: 

ها وجود ندارد و از برنز نیاز خواهد داشت. در تمام نینوا فلز کافی برای ساختن این دروازه

های خود را پادشاه نیز فکری برای آن نکرده است. نقشه من این است: گروهی از ما پول

ها بگذاریم تا فلز موردنیاز را به نینوا بیاورند. هنگامی که پادشاه فرمان ساختن دروازه روی هم

ادی را با سود زی را بدهد، فقط ما هستیم که فلز کافی در اختیار خواهیم داشت و پادشاه آن
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. و اگر پادشاه هم آن فلزات را از ما نخرد، به هر حال چیزی را از دست از ما خواهد خرید

 «ها را به قیمت عادالنه بفروشیم.توانیم آنهیم داد و مینخوا

پش از شنیدن پیشنهاد او متوجه شدم که فرصتی پیش آمده است تا با توجه به قانون سوم، 

پیشنهاد را پذیرفتم و به گذاری کنم. یی اشخاص عاقل سرمایهاندوخته خود را با راهنما

دند و راه استفاده سودبخش از سرمایه را عضویت آن گروه درآمدم. آنان مردانی دانا بو

که وارد کار شوند، با دقت کردند و قبل از ایندانستند. ایشان درباره هر طرح مذاکره میمی

ای از برود. کارهای ابلهانه بینشان از گذاشتند اصل سرمایهسنجیدند. نمیجوانب آن را می

 .ر بودمقدادر نظر آنان بسیار بیبندی روی اسب قبیل شرط

بعد از و  دادهای مطمئن و سودبخش را یاد گذاریمن راه سرمایه به همکاری با این مردان

 ، اندوخته من با سرعت افزایش یافت.چند سال

ی این درست مورد آزمایش قرار دادم ومن حکمتی را که در پنج قانون طالیی نهفته بود، بارها 

 قوانین برایم ثابت شد. 

و علم ثروت اندوزی  های طال اندازه گرفت. اگر دانشتوان با کیسهنمیای پدر، دانش را 

علم ثروت اندوزی را شود. اما اگر کسی رود و تباه مینباشد، ثروت به سرعت از دست می

 ه کمک آن طالی بسیار به دست آورد.تواند ب، میبداند
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های خود را و درست»های خود را از روی محبت بر سر نوماسیر گذاشت و گفت: پدر دست

ای و من واقعاً خوشبختم که فرزندی مانند تو داشته باشم و دارایی خود را به خوبی فرا گرفته

 «به دست تو بسپارم.

باب قصه خود را به پایان رسانید و از روی کنجکاوی به شنوندگان نگاه کرد و گفت: کَل

ضی ها ثروت بسیار دارند و بعسرنوشت است که بعضی دستِکنید که این، آیا هنوز فکر می

 دیگر هیچ ندارند؟

تمام کسانی که به ثروت دست یافته اند خواسته یا ناخواسته به آن پنچ قانون طالیی عمل 

من به این جهت تاجر ثروتمندی شدم که در جوانی آن پنج قانون را آموختم و به کرده اند، 

 ها عمل کردم. آن

رعت و آسانی به دست آید، به همان ترتیب هم از دست سبه ثروتی که به یاد داشته باشید 

ود شرود. ثروتی که به تدریج به دست می آید موجب شادمانی و رضایت صاحب خود میمی

 شود.زیرا که در نتیجه علم و پشتکار حاصل می

ما ها را برای شاگر این پنج قانون را رعایت کنید، پاداشی شایسته خواهید گرفت. من آن

ها را کلمه به کلمه ام، لذا آنها پی بردهجا که در جوانی به ارزش آنکنم و از آنتکرار می

 ام. حفظ کرده
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 قانون طالییاولین 

انداز کند تا برای ا پسآورد که دست کم یک دهم از درآمد خود رطال به مردی روی می

 ای داشته باشد.اش اندوختهآینده خود و خانواده

کسی که یک دهم درآمد خود را مرتباً کنار بگذارد ، به طور قطع دارایی پرارزشی را به وجود 

، افراد بعد از مرگشموجب درآمد خواهد شد و به عالوه  آن دارایی خواهد آورد که خود

ام. هر چه . من این موضوع را در زندگی خود تجربه کردهنخواهند شداش نیازمند خانواده

تری به من روی آورد. اندوخته من خود موجب اندوخته من زیادتر شد، پول با سهولت بیش

 گردید. تردرآمد بیش

 :قانون طالییدومین 

 کند که آن را در راهی سودآور سرمایه گذاری کند.طال برای کسی کار می

د بعد از چنای از طال داشته باشد، هر کس که اندوختهع کارگری پرتالش است، طال در واق

 شود.چند برابر می ی، آن ثروت به شکلی عجیبسال
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 :قانون طالییسومین 

 د.ینگذاری کشود که آن را با مشورت متخصصان مالی باتجربه سرمایهطال هنگامی زیاد می

ذاری گبرای سرمایه گریزد. کسی که از اشخاص دانامیدقت از چنگ اشخاص بیدر واقع طال 

گذاری کند های مطمئن سرمایهآموزد که باید آن را در راهخواهد، به زودی میراهنمایی می

 تا به طور مداوم بر میزان آن افزوده شود.

 چهارمین قانون طالیی:

 که در آن زمینهکند لغزد که آن را در معامالتی سرمایه گذاری می طال از دست کسانی می

 آشنایی کافی ندارند.

ها و کند و در حرفهگذاری به قضاوت خود اعتماد میای که برای سرمایهتجربهافراد بی

تجربگی خود را با از ها ندارد، غالباً بهای بیشود که اطالع چندانی از آنمعامالتی وارد می

عاقل باشد، ثروت خود را با راهنمایی پردازد. در واقع کسی که اش میدست دادن اندوخته

 کند.گذاری میافراد مطلع سرمایه
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 پنجمین قانون طالیی:

باز رود و آن را در کاری به دنبال افراد شیاد و حقهکند که از روی طمعطال از کسی فرار می

 گذاری نماید.های غیرمعقول سرمایهراه

ا توانند سرمایه خود را بکنند که میمیاند تصور رسیدهکسانی که تازه به ثروتی اندک 

شان درآمدهای باورنکردنی و غیرممکن را به ارمغان نیرویی جادویی مجهز کنند تا برای

هایی که دانند برنامهها میآورد. اما باید به اندرزهای مردان خردمند توجه کنید. زیرا آن

 همراهند. شوند، همیشه با خطرات بزرگموجب افزایش ناگهانی ثروت می

شویم. رسانم. فردا ما به شهر بابِل وارد میجا موضوع پنج قانون طالیی را به پایان میدر این

 که از راه خدمت صادقانه حاصل شده باشد. ثروتیهر یک از شما باید مبلغی به دست آورد، 

ذاری گهچون نوماسیر باشند که بخشی از اندوخته خود را سرمایاگر در میان شما مردانی هم

چون پسر بندم که ده سال دیگر همکنند و با استفاده از دانش آرکاد بر آن بیفزایند، شرط می

 آرکاد مردی ثروتمند و محترم خواهند بود.

، خاطره کارهایی است که داریمکه در زندگی  حسرت هاییترین یکی از مهم

ها استفاده نز آهایی که برایمان پیش آمده و اباید کرده باشیم و یا فرصتمی

 ایم.نکرده
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 فصل پنجم

 ثروتمند شدنبدهی، عامل اصلی عدم 

چنان که ذهن همدو روز تمام بود که طعم هیچ غذایی را نچشیده بود، تارکاد فرزند آزور 

مواجه شد که در آن لحظه به هیچ وجه  دِباسیر شترفروش با ، ناگهان مشغول بودپریشانش 

 تمایلی به دیدن او نداشت زیرا مبلغی از او قرض گرفته بود که نتوانسته بود به او بازگرداند.

دو سکه  گشتم تااین تارکاد است که به دنبالش می» چهره دِباسیر با دیدن او از هم شکفت: 

نقره را که پیش از آن از من قرض چنین یک سکه ام و هممسی را که ماه پیش به او داده

، خیلی به آن پول نیاز دیگر را دیدیم، چرا که امروزکرده است، پس بگیرم. خوب شد یک

 «دارم.

  ی خالی توانی  برایش باقی نگذاشته بود تا با دِباسیرتارکاد سرخ شد و زبانش بند آمد. معده

که مروز نه سکه مس دارم و نه سمتأسفم. خیلی متأسفم. ولی ا»بگومگو کند. زیر لب گفت: 

 «نقره، تا طلب تو را پس بدهم.
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توانی چند سکه مسی و یک سکه نقره به خوب، پیدا کن. حتماً تو می»دِباسیر ول کن نبود: 

خود را به دوست قدیمی پدرت که با کمال سخاوت به تو قرض داده قرض دست آوری و 

 .«بپردازیاست، 

و را توانم طلب تتقدیر شوم من دنبال من است و لذا نمیعلت این است که »تارکاد گفت: 

 «بدهم.

های خودت را به گردن خدایان بیندازی. خواهی گناه ضعفتقدیر شوم! تو می»دباسیر گفت: 

. من تر به فکر قرض گرفتن هستند. با من بیا جوانتقدیر شوم به دنبال کسانی است که بیش

 «ای را برایت تعریف کنم.در ضمن، قضیهخواهم غذایی بخورم و ام و میگرسنه

هنگامی که دباسیر و تارکاد وارد قهوه خانه شدند چند تن از دوستان دباسیر به آنها ملحق 

 شدند و پای صحبت های دباسیر نشستند.

ی است سنگدر آن سرزمین گفت یکی از مسافران که به تازگی از اورفا برگشته بود، می»

ن که آتوان از پشت آن، اشیاء را دید. به طوریده است که میبریده ش نازک یبه قدر که

کرد، به او اجازه داده بودند که از پشت آن، منظره بیرون را تماشا کند و مسافر تعریف می

، رسد. ای تارکادچه واقعاً هست، به نظر میغیر از آن و شکلیهراً از پشت آن به رنگ دنیا ظا

 «ا امکان دارد که دنیا در نظر انسان به رنگی دیگر دیده شود؟نظر تو در این باره چیست و آی
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خود من هم یک بار دنیا را دانم که این موضوع حقیقت دارد، زیرا من می: »ادامه داددِباسیر 

ام و این که چطور شد توانستم دوباره دنیا را با های واقعی دیدههایی غیر از رنگبا رنگ

 «تان بگویم.داستانی است که باید برای های واقعی آن مشاهده کنم،رنگ

خواهم بگویم مربوط به اوایل جوانی و زمانی است که هنوز تاجر شتر نشده داستانی که می

 «کردم؟دانید که من زمانی در سوریه بردگی میبودم. آیا می

ای حاکی از تعجب از حضار بلند شد که دِباسیر از شنیدن آن احساس رضایت کرد. زمزمه

در ابتدای جوانی، به شغل پدرم که کفاشی بود، مشغول شدم و در دکان »اسیر، ادامه داد: دِب

کار بودم، لذا درآمد جا که تازهکردم و در همان ایام بود که ازدواج کردم. از آنپدرم کار می

که از حد استطاعت من خارج بود.  بودمچیزهای خوبی اما خواستار خرید چندانی نداشتم 

خرید جنس های نسیه کردم و برای پرداخت طلب مغازه دارن شروع به قرض شروع به 

  گرفتن کردم.

کند و هر کارد، سرانجام طوفان درو میدانستم آن که باد میبه علت خامی و جوانی، نمی

چیزی نصیبش های غیرضروری بپردازد، سرانجامی به جز دردسر کس که به ولخرجی

های زیبا ها رها کردم و بدون فکر، به خرید لباسر دام هوس. این بود که خود را دشودنمی
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 ای برای بازپرداختکه پشتوانهن پرداختم، بدون اینماو اشیاء لوکس برای همسرم و خانه

 هایم داشته باشم. وام

با گذشت زمان  ،پرداختم های خود را میجا که مقدورم بود، بدهیاز محل درآمد خود تا آن

های توانم هم مخارج خود را تأمین کنم و هم بدهیکم خود نمیبا درآمد متوجه شدم که 

قبلی را بپردازم. طلبکاران به دنبالم بودند تا پول خریدهای گزافی را که کرده بودم بگیرند 

توانستم ها را هم نآن اما مجبور شدم مبالغ بیشتری وام بگیرمو در نتیجه، زندگی من تلخ شد. 

هم بدتر شد. همسرم مرا ترک کرد و به خانه پدرش رفت و  ع از بدپس بدهم. کم کم وض

 من هم تصمیم گرفتم از بابل مهاجرت کنم و بخت خود را در شهر دیگری بیازمایم.

رفتم ها به شهرهای گوناگون میتا دو سال، زندگی سخت و ناموفقی داشتم و همراه با کاروان

که با بعضی از راهزنان، رفیق شدم  رها بودکردم و در خالل همین سفو به تجار خدمت می

سالح بودند. این اعمال، از من که فرزند چنان پدری ها در کمین کاروانیان بیکه در بیابان

 دیدم و توجه نداشتم که تامیسنگی رنگی بودم بعید بود، اما در آن زمان دنیا را از پشت 

 ام. چه حد سقوط کرده

موفقیت همراه بود و مقادیر قابل توجهی طال، ابریشم و کاالهای اولین تجربه راهزنی من با 

 . باارزش دیگر گیرمان آمد
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غارت کردیم، افراد یکی از رؤسای که قافله را بار دوم بخت با ما یار نبود، چون پس از آن

اند تا ها پولی به آن شخص دادهقبایل بومی با نیزه به ما حمله کردند و معلوم شد که کاروان

های ما کشته شدند افله را به سالمت از دشت عبور دهد. در این حمله دو نفر از سر دستهق

 هایمان را در آوردند و ما را به عنوان برده فروختند. و بقیه ما را به دمشق بردند و لباس

همسر ارباب مرا نزد  اربابی که مرا به عنوان برده خریده بود، مرا شتربان همسرش کرد.

فتم که گ همسر ارباببه تا او را با شتر به سفری دور به نزد مادرش ببرم. در آن سفر  بردند

ام، بلکه فرزند مردی آزاد هستم که شخص محترمی است و صورت برده زاییده نشدهمن به 

تر داستان زندگی خود را برایش چنین بیشدر شهر بابِل به شغل کفاشی اشتغال دارد. هم

 تعریف کردم. 

زاد تو چگونه خود را آ: »گفت. میبرای مدت ها به فکر فرو بردز سخنانی گفت که مرا او نی

جا کشانده است؟ اگر مردی روح بردگی های خودت تو را به ایندانی، در حالی که ضعفمی

را در خود داشته باشد، هرگز آزاد نخواهد بود و هر چند که ظاهراً آزاد متولد شده باشد، 

 «اهد شد. سرانجام برده خو

در هنگام استراحت که سایر بردگان دور هم جمع میشوند و با : »همسر ارباب از من پرسید

 «نشینی؟کنند، تو چرا در چادرت تنها میهم شوخی می
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کنم که من روح بردگی را در خود داشته باشم و چون خود گمان نمی »من به او پاسخ دادم: 

اکنون نظرت درباره من چیست؟آیا در روح  نشینم.جدا میدانم ناچار از ایشان را از آنان نمی

 «من آزادگی وجود دارد، یا روح بردگی؟

 هایت را که در بابِل داشتیخواهد بدهیآیا دلت می»او از پاسخ مستقیم طفره رفت و گفت: 

 «بپردازی؟

 «رسد.خواهد، اما راهی به نظرم نمیآری، دلم می»

ها نکنی، ها سپری شود و هیچ تالشی برای بازپرداخت آنسالاگر تو با رضایت بگذاری که »

در آن صورت در تو چیزی به جز روح یک برده وجود ندارد. کسی که به خود احترام نگذارد، 

ام تواند به خویشتن احترهای خود را پس ندهد، نمیآزاده نیست و کسی که شرافتمندانه وام

این دشمنان بودند که تو را از بابِل بیرون کردند.  های تو، دشمنان تو هستند.بدهیبگذارد. 

مبارزه  ها مردانهکه رشد کردند و نیرومند شدند. اگر با آناعتنایی کردی تا آنها بیتو به آن

شدی و در میان همشهریانت به صورت مردی قابل احترام در ها پیروز میکردی، بر آنمی

بینی که ها مبارزه کند وجود نداشت و اکنون مینآمدی. اما در تو روحی که بتواند با آمی

 «ای.غرورت از میان رفته و به صورت یکی از بردگان شام درآمده
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مادر من دوباره به بیماری سختی : »روزها  گذشت و دوباره همسر ارباب مرا فراخواند و گفت

ی هاها مشکدچار شده شده است. دو نفر از بهترین شترهای شوهرم را آماده کن و بر آن

و من شترها را بار کردم در حالی « آب و آذوقه فراوان ببند که سفری طوالنی در پیش است. 

تر از یک روز راه بود. که از آن همه تدارک سفر در عجب بودم، زیرا تا منزل مادر او کم

 ای»به من گفت:  همسر ارباببه خانه مادرش رسیدیم، هوا تاریک شده بود.  هنگامی که

روح »با لحن جدی گفتم: « اسیر، آیا در تو روح یک انسان آزاده است یا روح یک برده؟دِب

 «مرد آزاده.

م من هم خواهاکنون فرصت داری تا آن را به اثبات رسانی. این شترها را بردار و فرار کن. »

 و به راه خود بروای.ام، گریختههگفت که تو در زمانی که مشغول دیدار از مادر بیمارم بود

در  آب و علفیکه خدایان صحرا نگهدار تو باشند، چرا که راه دور است و بیابان بیامیدوارم 

 انتظار توست. 

م. من جا دور شدتر نبود. پس، از او تشکر کردم و در تاریکی شب از آننیازی به اصرار بیش

ر ذهن د شددر آن مملکت غریب بودم و فقط تصویر مبهمی از مسیری که به بابِل ختم می

 رفتم. ها داشتم، اما با شجاعت به صحرا زدم و به سوی تپه
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تر کسی ممکن بود از آن جان سالم به در از آن به بعد، سفر من چنان سخت شد که کم

ببرد. روزهای متوالی به سفر دشوار خود ادامه دادم. آب و غذایم تمام شد و گرمای خورشید 

نهمین روز از پشت شتر فرو لغزیدم، در حالی که چنان  تافت. در پایانرحمی بر من میبا بی

بردم نخواهم توانست دوباره بر شتر سوار شوم و به طور کردم که گمان میاحساس ضعف می

 قطع خواهم م رد و در این سرزمین دور افتاده، نابود خواهم شد.

م و به چون برخاستبر روی زمین دراز کشیدم و خوابم برد و تا طلوع صبح فردا بیدار نشدم.  

ان آیا پای»اطراف نظر انداختم، هوای خنک صبحگاهی صورتم را نوازش کرد. با خود گفتم: 

گاه نوری در دل من پیدا شد و ذهن خود را آن« کار من در این صحرای پ رسکوت است؟

های من به دوردست. روشن یافتم. و این حالتی بود که پیش از آن به من دست نداده بود

ایا من روح برده را در خود دارم یا روح یک »نگریستم و بار دیگر از خود پرسیدم:  صحرا

ای را داشته باشم، در آن روح انسان آزادهگاه به روشنی دریافتم که اگر آن« آزاد مرد؟

د انکنم و طلب مردمی را که به من اعتماد کردهصورت حتماً راهی به سوی بابِل پیدا می

 .کنمتی را به همسرم هدیه میپردازم، خوشبخمی

های تو دشمنان تو هستند که تو را بدهی: »جمالت همسر ارباب را به یاد آوردم که می گفت

 « اند.از بابِل بیرون کرده
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ویی تا که گگر شد. چنان. تمام جهان به رنگی دیگر در نظرم جلوهافتادگاه اتفاق غریبی آن

نگریستم و ناگهان آن پرده را از جلوی چشمانم می سنگی رنگیآن هنگام، دنیا را از پشت 

 های واقعی زندگی را به چشم ببینم.برداشتند و سرانجام توانستم ارزش

از گردد تا دشمنان خود را شکست دهد. زد که برمیای موج میدر من روح انسان آزاده

 تصمیم بزرگ خویش بسیار خشنود شدم.

شمال  انگیز، رو به سمتد ایستادند و با استقامتی رقتبا تالش بسیار، سرانجام روی پای خو

 گفت که شهر بابِل باید در آن سمت واقع باشد.به راه افتادند. زیرا نیرویی درونی به من می

 نفس وآیا حاضری قدم در راهی بگذاری که مقصد آن عزتای تارکاد، اکنون چیزی بگو. 

های خود را شرافتمندانه بپردازی، هر بدهیخواهد که احترام به خویشتن است؟ آیا دلت می

 مردان معتبر و محترم شهر بابِل بشوی؟ چند که سنگین باشد و باز از جمله

تو بینشی تازه به من »اشک در دیدگان جوان حلقه زد. روی زانوان خود بلند شد و گفت: 

 «زند.کنم که روح آزادگی در درون من موج میدادی و اکنون حس می

پس از بازگشت به بابِل، چگونه معاش خود را تأمین »یر پرسید: سشنوندگان از دِبایکی از 

 «کردی؟
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دِباسیر پاسخ داد: 

 «شود.هر جا که اراده و تصمیم وجود داشته باشد، راهی پیدا می»

من چون تصمیم قطعی گرفتم، دست به کار شدم تا راهی پیدا کنم. ابتدا به دیدار کسانی 

ا بدهکار بودم و از آنان تقاضای بخشش کردم و مهلتی خواستم تا به کار هرفتم که به آن

های خود را بپردازم. بسیاری از آنان با خوشرویی با من برخورد کردند. مشغول شوم و بدهی

که مس کم کم توانستم هر سبد و بیراه گفتند و بعضی هم پیشنهاد کمک دادند. شان بعضی

گرفته بودم، پس بدهم. و باالخره سر خود را بلند کردم و ای را که قرض و هر سکه نقره

 ام.دان دارای اعتبار و احترامی شدهاحساس کردم که در میان مر

و بدین ترتیب داستان دِباسیر به پایان رسید. وی هنگامی روح خودش را شناخت که با 

ته و به کار بسحقیقتی بزرگ روبرو شد. حقیقتی که پیش از او مردان دانا آن را دریافته 

 :بودند

 «شود.هر جا که اراده و تصمیم وجود داشته باشد، راهی پیدا می»
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 فصل ششم

 طریق آموزه های طالیی پنج لوح گلی رفع تمام مشکالت مالی از

 1شماره  لوح

من تارکاد به همراه دباسیر به وطن خویش بابل برگشته ایم و عزم خود را جزم کرده ام که 

تمام بدهی های خود را پرداخت کنم و طی سال های آینده به یکی از مردان ثروتمند بابل 

تبدیل شوم. می خواهم در لوح های گلی هر آنچه را که در رابطه با رفع مشکالت مالی 

م تا برای همیشه باقی بماند و کمک و راهنمایی برای آیندگان شود. هر آموخته ایم ثبت کن

آموخته ام در این لوح های گلی ثبت می کنم و همچنین طرح و نقشه  "ماتون صراف"آنچه از 

 او برای رفع مشکالت مالی را به صورت کامل شرح خواهم داد. 

درآمدهای خود را کنار بگذارم باید یک دهم از کل  "ماتون صراف"در ابتدا طبق آموزه های 

 برای خود نگاه دارم.  باید آن را واست سهم خودم این بخش از درآمدم 
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 :ماتون صراف در این رابطه می گوید

آن مرد که اندوخته ای از سکه هایی از طال و نقره دارد که مازاد احتیاجات او و خانواده اش  

است در چشم خانواده خویش فردی مسئولیت پذیر و شایسته است. آن کس که اندوخته 

اندکی از سکه های مسی دارد از دید خانواده اش فردی بی تفاوت و مسئولیت ناپذیر است 

آید. ده خود فردی نامهربان به حساب میدوخته ای ندارد نسبت به خانواو آن کس که هیچ ان

در نتیجه هر کس که می خواهد موفق باشد باید شروع به جمع اندوخته ای برای آینده 

 خویش کند تا با این کار عشق خود به خانواده اش در عمل نشان دهد.

گوید زیرا ماتون می رفع کنم.همچنین در طی این مدت باید نیازهای همسر وفادار خود را 

آورد و ، در دل مرد، احساس احترام به خویشتن را پدید میکه حمایت از همسر و فرزندان

به این منظور هفت دهم از درآمد  افزاید.ها میبر قدرت و تصمیم او در رسیدن به هدف

ن با همیکه  و متعهد می شومخویش را برای رفع نیازهای همسر و فرزندانم کنار می گذارم.

بخش از درآمد، امور خود را اداره کنم و هرگز بیش از آن خرج نکنم و چیزی را که با توجه 

 به این امکانات قادر به پرداخت بهای آن نباشم نخرم. 
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 2شماره  لوح

با دو دهم باقی مانده از درآمد خویش باید بدهی های خود را بپردازم. بنابراین در پایان ماه 

دهم از کل درآمدم را به صورت عادالنه بین کسانی که به من اعتماد کردند و پولی باید دو 

قرض داده اند تقسیم کنم تا در نهایت بر اساس این طرح بتوانم تمام قرض های خویش را 

 بپردازم.

چنین مبالغی را که بدهکارم حک ها بدهکارم و همهای کسانی را که به آنجا نامپس در این

 کنم.می

 سکه نقره. 1ساز، سین جار، نیمکت

 سکه مس. 1سکه نقره،  3اَحمَر، دوستم، 

 سکه مس. 7سکه نقره،  4زَنکار، دوستم، 

 جا به بعد لوحه به علت پوسیدگی قابل خواندن نبود.()از این 
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 3شماره  لوح

ال ها س .هستم جمعاً مبلغ یکصد و نوزده سکه نقره و یکصد و چهل و یک سکه مس بدهکار

پیش به دلیل اینکه نتوانستم این قرض ها را پرداخت کنم به همسرم گفتم به خانه پدرش 

م بابل را ترک کردم تا بتوانم ثروتی مفت را در سرزمین دیگر به دست هبازگردد و خودم 

راف هم اکنون از ماتون ص .و برده شدم آورم، اما متاسفانه به مصیبت بزرگتری گرفتار شدم

گری دازم، قرض هایی که ناشی از افراطی گرفته ام تا بتوانم تمام قرض های خود را بپرراهنمای

 خودم بوده است.

هم اکنون نمی توانم همه ها گفتم که بنابراین من به دیدار طلبکاران خود رفتم و به آن

ی هاهای خود را بپردازم. اما قادر به کار کردن هستم و می خواهم به تدریج تمام بدهیقرض

طلبکاران با روی خوش پیشنهاد مرا پذیرفند. بنابراین من عزم خود را برای  خود را بپردازم.

راهی هایم بهتر است تر کردم و پذیرفتم که برای پرداخت بدهیاجرای این طرح جزم

توانم درخواست بعضی از ها بگریزم. هر چند نمیتا این که از آن خردمندانه پیدا کنم

 ن را تا حدی راضی نگاه دارم. کنم همه آناجابت کنم، اما سعی میطلبکاران را ا
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 4شماره  لوح

و با آرامش خاطر تمام تالش خود را کرده ام، همسرم مرا  هم اکنون یک ماه گذشته است

در اجرای این طرح بسیار یاری می رساند. در ماهی که گذشت توانستم با خرید شترهای 

 نیرومند نوزده سکه نقره درآمد داشته باشم.

هفت  ام وام. یک دهم آن را برای خود کنار گذاشتهاین مبلغ را مطابق آن نقشه تقسیم کرده

ام تا صرف مخارج زندگی شود. دو دهم دیگر را هم را با کمک همسر خوبم تقسیم کردهد

 ام. میان طلبکاران به طور عادالنه و به صورت سکه مسی تقسیم کرده

************************** 

یک ماه دیگر گذشته است. در این ماه علی رقم تمام تالش هایم نتوانستم موفقیت زیادی 

همسر  من وداشته باشم. با فروش چند شتر توانستم یازده سکه نقره درآمد داشته باشم. 

ای نخریده و غذای مختصری ایم. هر چند که لباس تازهخوبم تاکنون طبق نقشه عمل کرده

ک دهم از یازده سکه را پس انداز کردم و هفت دهم آن را به مخارج ایم، باز هم یخورده

 زندگی اختصاص دادم.    

*************************** 
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یک ماه دیگر گذشته است. این ماه بسیار شادمانم با تالش روزافزونی که داشته ام توانستم 

زیبایی برای همسرم  چهل و دو سکه نقره درآمد داشته باشم. این ماه توانستم لباس های

بیش از خریداری کنم و همچنین غذای خوبی از گوشت و مرغ صرف کردیم. و همچنین 

 هشت سکه نقره را به بدهکاران خود دادیم. 

خود را بپردازیم و ثروتی را برای خود های این نقشه بسیار عالی است که باعث شد بدهی

ار هر ب سه ماه گذشته است وام غاز کردهآرا پس انداز کنیم. از زمانی که نوشتن این لوح 

من و همسر خوبم با هفت دهم  کنار گذاشته ام.سهم خودم عنوان  یک دهم از درآمدم را به

درآمد دو دهم همچنین  .ایم، هر چند که گاهی این کار، دشوار بوده استزندگی کرده درآمد

 ام. را به طلبکارانم داده خویش

اکنون بیست و یک سکه نقره در کیسه خود دارم که مال خودم است. این موضوع باعث شده 

و با غرور و سربلندی با دوستان خود رفت و آمد داشته باشم.  باال گیرماست که سر خود را 

سیار باین طرح  پوشد و زندگی خوبی در کنار یکدیگر داریم.میهای زیبنده لباسهمسر من 

باعث شده است مردی که قبالً برده بوده است، به صورت فرد محترمی  است و ارزشمند

 درآید.
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 5شماره  لوح

ماه می گذرد و دیگر فراموش کرده ام لوحی بنویسم. حدود دوازده ماه گذشته است.  چند

اما امروز روز ویژه ای است زیرا آخرین بدهی خود را پرداخت می کنم. امروز من و همسرم 

 بسیار سپاسگذاریم و چون به تصمیم خود عمل کرده ایم جشن بزرگ گرفته ایم. 

تون صراف مدیون هستم. این طرح باعث شد بتوانم تمام موفقیت خود را به طرح و نقشه ما

بدهی های خود را پرداخت کنم و بعالوه مقدار قابل توجه ای طال و نقره برای خود ذخیره 

طالب ثروت هستند پیشنهاد می کنم. زیرا  که کنم. من عمل به این طرح را به تمام کسانی

ای هی های خود را پرداخت کندو اندوختهاگر این طرح باعث می شود یک برده بتواند تمام بد

از طال برای خود جمع کند، حتماً هر شخص دیگری می تواند با این طرح به موفقیت های 

بزرگتری دست یابد. باید بگویم این طرح را تا پایان عمر انجام می دهم زیرا متوجه شده ام 

 ی شود.هرچه بیشتر آن را به کار گیرم ثروت بیشتری به سمت من جاری م

 کالج سنت سویتین

 دانشگاه ناتینگهام
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پروفسور عزیزم: 

ائل مالی درگیر مس نوشتم که من و همسرم انکه سال پیش برایت دشاید به خاطر داشته باشی

ه مبادا کردیم کو با نگرانی زندگی می بدهی مقدار زیادیها با ترس و با سالزیادی هستیم و 

به خاطر مطالبات خود جنجالی برپا کنند و این موضوع باعث شود که مرا  طلبکارانبعضی از 

 از دانشگاه اخراج نمایند. 

ر شود، که بهتبدین ترتیب ما در یک از آن دورهای باطل افتاده بودیم که وضع ما به جای این

تری زانارتوانستیم به منزل . ما نمیراه به جایی نداشتهای ما، شد. تالشروز به روز بدتر می

ه وضع رسید کنقل مکان کنیم، زیرا به صاحبخانه بدهکار بودیم و ظاهراً راهی به نظرمان نمی

که ای لوح های گلی به دست ما رسید. این لوح  ما را تحریک کرد خود را بهتر سازیم. تا این

همه  ا بههای خود تهیه کردیم و من آن رکه از نظام او پیروی کنیم. ما صورتی از کلیه بدهی

 طلبکاران خود نشان دادم.

توانم مطالبات آن را بپردازم. برای آنان توضیح دادم که در شرایط فعلی به هیچ وجه نمی

های خود، تنها یک راه به نظرم دادم که برای بازپرداخت بدهیگاه به ایشان توضیح میآن

میان  وبگذارم  کنارر ماه رسیده است و آن این است که بیست درصد از درآمد خود را ه
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شود و ضمناً در این مدت کلیه  پرداختها آنان تقسیم کنم تا در مدت دو سال آن بدهی

مایحتاج خود را به صورت نقدی خواهیم خرید و این خریدهای نقدی نیز به نفع آنان خواهد 

 بود.

ما همه اگر ش»گفت:  برخورد طلبکاران با ما نجیبانه بود. سبزی فروش که مرد پیری است

های گذشته خود بپردازید، خیلی اجناس مورد نیاز خود را نقد بخرید و چیزی هم بابت بدهی

کردید. زیرا در سه سال گذشته هیچ پولی ای است که تاکنون به آن عمل میبهتر از شیوه

 «اید.بابت خریدهای خود نپرداخته

ها را متعهد کرم مادام که رساندم و آن سرانجام قراردادی تنظیم کردم و به امضای آنان

گاه کنم، متعرض و مزاحم من نشوند. آنبیست درصد از درآمد خود را به ایشان پرداخت می

د زندگی کنیم. ما تصمیم داشتیم آن ای ریختم که چگونه با هفتاد درصد از درآمد خوبرنامه

 ده درصد اضافی را پس انداز کنیم. 

ا ت مخارج خود را بودجه بندی می کردیمی ما ماجرای جالبی بود. ما انجام این تغییرات برا

 باقیمانده زندگی کنیم.  بتوانیم به راحتی با آن هفتاد درصد
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گنجد. اما به هر حال اجرای این برنامه عمالً مشکل نبود. شرح این داستان در یک نامه نمی

اگر پول اضافی م برایت بنویسم. خواهآن ده درصد را هم می ام موضوعاما تا فراموش نکرده

 که آن را خرج کنیم. تری دارد تا اینرا به کار اندازیم، لذت بیش

ری پیدا گذاراهی برای سرمایه، توانستیم مبلغ قابل توجه ای پس انداز کنیمکه پس از این

 زکه این قسمت ا کردیم تا بتوانیم ده درصدهای ماهانه خود را در آن خرج کنیم. معلوم شد

تر است. این مبلغی است که قبل از هر کار ما از همه اصالحاتی که کرده بودیم راضی کننده

 گذارم. خرجی، از حقوق خود کنار می

یم و به شوکند، بسیار خشنود میکنیم که سرمایه ما به طور مداوم رشد میوقتی احساس می

س را ادامه دهم، این گردیم. در زمانی که نتوانم کار تدریخود امیدوار می آینده

ذاری گگذاری به حدی خواهد رسید که پس از آن بتوانم با درآمد ناشی از آن سرمایهسرمایه

 به آسانی زندگی کنم.

ترین تغییری نکرده است. باور کردنش ها در شرایطی اتفاق افتاده که حقوق من کمهمه این

تدریجاً کاهش یافته و در عین های ما این مدت بدهی مشکل است اما عین حقیقت است. در

گذاری ما هم افزایش یافته است. به عالوه مشکالت مالی ما از بین رفته و بهتر حال سرمایه

توانیم های ما پرداخت شده باشد، میهنگامی که همه بدهیالبته کنیم. از گذشته زندگی می

www.miesuccess.net

www.miesuccess.net


 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت کشور، 

 ای را هم برای مسافرتجهگذاری کنیم و به عالوه، بودتری را پس انداز و سرمایهمبالغ بیش

درنظر بگیریم. ما تصمیم داریم هرگز اجازه ندهیم که مخارج ما از هفتاد درصد درآمدمان 

 تجاوز کند.

خواست که دیگران نیز از تجارب تلخ او می کسی که این لوح گلی را حکاکی کرده بود

ل م خود بر روی گِ آوری را صرف حکاکی پیااستفاده کنند. به این علت بود که ساعات مالل

 کرده بود.

 شروزبریارادتمند شما: آلفرد.

 شناسیبخش باستان
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