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مقدمه
١ مقدمه ی

به بسته را ملت یک عظمت یهود قوم است. پول کسب در یهود دانش از برگرفته نوشته این
آموزه های به توجه با تا دارم قصد اینجا در من می داند. جامعه آن افراد از یک هر پول میزان
برای دانش کسب روش هم، با دو این ترکیب و مال کسب در یهود قوم عملی تجربه ی و اسالم
تقوا کنار در را دانش مال، بجای اسالم کنم. بررسی را جامعه در آن گسترش راه های و فرد هر
تقوا نگارنده نظر از اما دارد گسترده ای معانی تقوا می داند. ملت یک پیشرفت و عظمت راه حل

باشد: زیر موارد می تواند دانش در

می داند. جامعه افراد تمام حق را آن و ندانسته دانش مالک را خود تقوا با دانشمند .١

می دهد. انجام جامعه به خود دانش انتقال برای را خود تالش تمام تقوا با دانشمند .٢

نمی دهد. قرار نیازمند افراد از درآمد کسب برای محلی را خود دانش آموزش تقوا با دانشمند .٣

دقیق اجرای که می دهم هشدار مال، کسب برای یهود قوم پیشنهادی روش اجرای درباره ی تذکر:
اجرای برای و می دهد قرار ناگواری وضع در مالی نظر از را جامعه روش، این کامل و

بگیرد. قرار نظر تجدید و بازبینی مورد روش این قسمت های از بعضی باید صحیح

و همه تولیدکنندگان، و بیمه شرکت های بانک ها، از اعم جهان بر حاکم فعلی مالی سیستم های
از نقل قول صورت به را جمالتی نوشته این در است. استوار یهود مالی نظام همین مبنای بر همه
شده ذکر (یهود) تاریخ از نقل به و یهودی یک توسط که مالی آموزش های زمینه ی در کتاب یک
در دانش آموزشی سیستم معرفی برای نوشته ها از را خود شخصی برداشت های سپس و می آورم

: کتاب از نقلی ابتدا می کنم. بیان آن ذیل
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آوردن بدست مالی، امور اداره ی برای را صحیحی اصول و می دانستند را پول قدرت «آنان١
آخر در و می بستند.» کار به ثروت افزایش برای پول درآمد گرفتن به کار و آن نگهداشتن پول،
درآمد تأمین هستیم: آن خواهان ما همه ی که یافتند دست نتایجی به «و که می کند نتیجه گیری

آینده» برای
می دانم: مفید خواننده برای باال نوشته ی در را نکاتی ذکر

نظر بلکه بود نخواهد و نبوده ما برداشت این که صحیح، دانش که کرده کید تأ نوشته، •
ارزشمند را کتاب این در موجود روش های از برخی نگارنده، و است کتاب اصلی نویسنده ی

است. آورده صحبت اصلی موضوع از خواننده بهتر درک و مثال برای و دانسته

نگارنده قبول مورد اصال این که است دانسته مالی آینده ی تأمین را مردم همه ی اصلی هدف •
نیست.

نگه را دانش تنها نه و پول بجای است دانش کسب نوشتار این هدف که می کنم عنوان اینجا در
با اینکه نهایت در و داد خواهد قرار جامعه همه ی اختیار در را خود دانش بلکه داشت نخواهد
را خود آینده ی جامعه، در دانش گسترش با بلکه کرد نخواهد تأمین را خود آینده ی پول، ذخیره ی

کرد.٣٢ خواهد تأمین
هستند یهودیان همان کتاب، متن در موجود اسناد به توجه با نگارنده نظر از که بابلیان ١

به روزی تأمین برای هم مسئولیتی هیچ گونه بلکه است نخواسته انسان از را آینده روزی و درآمد کسب تنها نه اسالم ٢
آینده مورد در فکر پس می دهد روز همان در را روز هر روزی و خداست روزی دهنده اسالم در است. نکرده محول انسان
آینده در افراد از بعضی چرا پس که بیاید پیش سؤال است ممکن حال است. غلطی کار اسالم نظر از روزی نبود و بود و
ندارد. روزی به ربطی و است اسالم دیگر آموزه های برمبنای نکردن عمل اتفاق این دلیل می شوند؟ مالی مشکل دچار
شود مجبور است ممکن آنوقت کند، عمل اسالم دستورات خالف اینکه مگر باشد خود روزی نگران نباید مسلمان یک

کند. پایمال خود، اشتباهات جبران برای را جامعه افراد دیگر حق تا
به نشده اند. واقع مفید هم حال به تا بلکه نبودند مفید گذشته در تنها نه مالی راه کارهای این که بدانیم باید ابتدا در ٣

کنید: توجه است ثروت و شکوه نماد کتاب این در که بابِل شهر از توصیفی
حصار های میان در که شوم فقری و خیره کننده ثروتی بی نوایی، و شکوه از بود آمیزه ای بود. شده ساخته چنین بابِل «شهر

بودند.» گرفته قرار یکدیگر کنار در نقشه و نظم بدون شهر،
کنید: توجه دیگر مثالی به است. برقرار جهان امروزی شهرهای و قدیم بابِل بین عجیبی شباهت چه

که گدایانی یا و داشتند پا به صندل کفش های که پیشه ورانی خیل میان از ارابه ها بر سوار که می بینید را «ثروتمندانی
را خود گاهی بودند مجبور هم ثروتمندان «حتی می گشایند.» را خود راه هیاهوکنان و تنه زنان می رفتند، راه برهنه پای با
برای را آب از پر مشک های خود دوش بر پادشاه، فرمان به که بردگانی کنند. باز بردگان عبور برای را راه و بکشند کنار

می کردند.» حمل بابِل معلق باغ های آبیاری
فرمان به که امروزی سربازان به بردگان صف های شبیه اند چقدر مدل، آخرین ماشین های به ارابه ها شبیه اند چقدر

هستند. کنونی پادشاهان
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٢ مقدمه ی 

ثروتمند دانش کسب راه از تا خواسته اید حال به تا آیا شوید؟ ثروتمند خواسته اید حال به تا آیا
سؤال دو به شما پاسخ اگر شوید؟ ثروتمند خود دانش از استفاده با تا شده اید موفق آیا شوید؟

شوید. همراه نوشته این با است، منفی سوم سؤال به و مثبت اول
دانش، باب در را خود دانسته های داشتم قصد بابل»، مرد «ثروتمندترین کتاب خواندن از قبل
بودم الگویی نیازمند رو این از کنم. بیان آزادی مبنای بر دانش آموزش سیستم و اجتماع و آزادی
نمی کردم پیدا شروع برای چهارچوبی می گذشت هرچه اما کنم بیان آن برمبنای را دانسته هایم تا
این چقدر که دریافتم آزاد، دانش قدرت عوامل با آن مقایسه ی و فوق کتاب خواندن با اینکه تا
سیستم باب در است نگارنده شخصی نظرات زیر نوشته ی دارد. شباهت یکدیگر به سیستم دو

یهود. سیستم سرمایه داری مبنای بر آزاد دانش آموزش
یهودی سرمایه داری سیستم بین عمده ای تفاوت های که دهم توضیح است الزم بین این در
و اسالمی تعالیم از بهره گیری با تفاوت ها این که دارد وجود دانش آموزش پیشنهادی سیستم و

است. آمده بوجود آزاد نرم افرار عملی تجربه ی
جامعه در دانش آزادانه ی و روزافزون گسترش برای راه کاری و بوده فایده مفید که است امید

باشد.
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جامعه و یهودیان – دانش و ثروت ١
ارزش:

وجود انسان ها بین قرارداد این که وقتی تا و است قرارداد یک پول که است این نکته اولین •
است. ارزشمند دارد،

است. ارزشمند همیشه و نیست داد قرار دانش •

مقدار:

می شود. منتقل دیگر فرد به فردی از و نقطه ای به نقطه ای از فقط و است محدود ثروت •

انسان ها همه ی اختیار در شود، کم آن اصل از اینکه بدون می تواند و نیست محدود دانش •
بگیرد. قرار

پس انداز:

کرد. ذخیره می توان کردن جمع با را ثروت •

کرد. ذخیره می توان گذاشتن دیگران اختیار در با را دانش •

سود: بازپرداخت لزوم

اندازه گیری قابل پول، چون گرفت ضمانت می توان پول، معینی مقدار بازپرداخت برای •
است.

نیست. اندازه گیری قابل چون گرفت ضمانت نمی توان دانش بازپرداخت برای •

می دارید نگاه خود نزد در و گرفته جامعه از را پول مالکیت و پول شما ثروت، کسب در •
شد. خواهد فقیرتر جامعه شوید، ثروتمندتر شما چقدر هر پس
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جامعه از دانش ولی را) آن مالکیت می گیرید(نه جامعه از را دانش شما دانش، کسب در •
شد. نخواهد فقیرتر جامعه شوید، دانشمندتر شما چقدر هر پس شد نخواهد کم

یهودی.١ سرمایه داری سیستم های در ثروت کسب روش درباره ی کلی توضیح حاشیه:

اسالمی.٢ مالی سیستم های در ثروت کسب روش درباره ی کلی توضیح حاشیه:

زندگی آن در که فعلی جهان و یهود مالی سیستم در موجود اجتماعی فقر از تصویری حاشیه:
می کنیم.٣

۵ خداوند.۴ نه است ما خود دستان در ما روزی حاشیه:
یهودی: سرمایه داری سیستم های در ثروت کسب روش درباره ی کلی توضیح ١

پس انداز سپس می کنید، ذخیره خود کیسه ی در و کاسته جامعه از را ثروت و می کاهید خود خرج از شما سیستم این در
قابل قبولی ثروت تا می دهید انجام آنقدر را عمل این می کنید. اضافه آن به دوباره نیز را آن سود و انداخته کار به را خود
انتخاب خود سرمایه ی و سود اصل تضمین برای را مطمئن روش های و می کنید پرهیز کردن ریسک از آورید. بدست
می کنید. دریافت جامعه از بیشتری پول ترتیب این به و می دهید جامعه افراد به بهره دریافت ازای در را خود پول می کنید.
بانک سپس و می کنید تصویب قانون می فروشید. گران جامعه به می توانید تا و خریده ارزان را کاال خود پس انداز با
که وعده هایی ی بوسیله را مردم پس انداز و می کنید تاسیس بیمه می دهید. انجام قانونی را کار این و می کنید تاسیس
کاله و می کنید تاسیس بورس می ریزید. خود کیسه ی به می کنید، ایجاد آن ها دل در آینده از که ترسی و می دهید آن ها به

آخر. الی و برمی دارید گروهی صورت به خود دوستان با را مردم
آن ها بر را اقتصادی فشار حلقه ی روز هر و می کنید خارج دستش از را جامعه سرمایه ی زالو مانند اینکه می شود نتیجه
قیمت ها می گیرد. شدت مردم بین آن باقی مانده ی سر بر رقابت شد، کم تر نیازش از جامعه سرمایه ی وقتی می کنید. تنگ تر
چنین این می شود. کمتر و کمتر یکدیگر به نسبت روز هر جامعه افراد رحم و می آید بوجود تورم و می کند پیدا افزایش

رفت. خواهد پیش یهودی اربابان چنگال در کامل گرفتن قرار و سقوط تا جامعه ای
در چون کنند کار مالی، واحد جامعه ی یک در نمی توانند هیچ وقت جامعه ای، مکنده ی زالوهای چنین این مهم: نکته
است جداگانه مالی جامعه های در فعالیت افراد این برای روش بهترین رو این از می برند. بین از را آن زمان سریع ترین

کنند. اضافه خود کیسه ی به و گرفته جامعه ها آن از را سرمایه تا
بکاهند(قناعت) خود هزینه های از تا باید یهودی سرمایه داران چنگال از شدن خارج برای جامعه، افراد سیستم این در ٢
یکدیگر به بهره بدون قرض های باید شود. جبران جامعه سرمایه ی کمبود تا دهند قرار جامعه اختیار در را آن و
دچار جامعه از فردی اگر بیمه ها، از استفاده بجای باید کنند. حل را جامعه اقتصادی مشکالت تا دهند(قرض الحسنه)
دهند. قرار خود اولویت را، خود شده ی گرفته قرض های دادن پس تا باید کند. جبران را آن جامعه خود شد، مشکل
جامعه به را خود درآمدهای از بعضی از قسمتی بازگردانند(خمس). جامعه به را خود راکد سرمایه ی از بخشی تا باید
سرمایه ی میزان می توانند اینگونه دهند(انفاق). قرار جامعه اختیار در را خود ثروت اضافه ی توانستند اگر و دهند(زکات)

بگیرند. را تورم جلوی و دارند نگاه جامعه نیاز از بیشتر همیشه را جامعه موجود
خرید برای که آوریم بدست نقره و طال سکه های آنقدر نمی توانیم چرا شده، سپری زحمت و کار در ما عمر از «نیمی ٣

باشد؟» کافی کامال پوشاکمان و خوراک
و قدر خدایان روزی، که بودم امیدوار خوش خیالی با و بکشم زحمت شام تا بام از همیشه که داشتم عادت «من ۴

نکردند.» چنین هرگز و فرستند فرو من بر عظیمی خوشبختی و بفهمند مرا ارزشمند کارهای قیمت
در انسان به هیچ کمکی خدایان یا خداوند و است فرد خود دست روزی که دهد ترویج را تفکر این می خواهد گویا ۵

می گویند. الهی ادیان و اسالم آنچه برعکس درست باشد. خود به فکر به خود باید انسان و نمی کنند آن کسب
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٢ زندگی.١ از ما هدف حاشیه:

رژه باغ ها سوی به رودخانه از هم کنار در همه «بردگان است؟ رفته بین از برده داری آیا حاشیه:
کمترین آنان آینده ی در متوالی. سال های متمادی، روزهای صف، ته صف، سر می روند،
دانه های از که می خورند شوربایی و می خوابند کاه از بستری بر نیست. شادمانی از اثری

۵ می سوزد.»۴ انسان نما٣دلم حیوانات این بر است. شده درست دیرپز

لباسم جیب های در و بپوشم فاخر لباس های و باشم گله دار و زمین دار که دارم دوست من باشم. متنفذی آدم «می خواهم ١
همه ی و یدی مهارت های همه ی جسمی، قدرت و توانایی همه ی حاضرم چیزها این به رسیدن برای باشم. داشته سکه

باشم؟» داشته سهمی برخوردارند آن از ثروتمندان که نعمت همه این از نباید چرا بگیرم. کار به را خود ذهن هوشیاری
چه می داند. مادی لذت های به رسیدن را انسان زندگی در هدف مهم ترین و می دهد بها مادیات به تنها باال سخنان ٢

دارد. وجود امروزی متمدن دنیای و بابلیان خواسته های میان شباهتی
در دانش کسب را شدن پول دار راه تنها خود، حالیکه در نمی آید میان به سخنی انسان هدف عنوان به دانش کسب از

شدی. بی نیاز مادی دنیای از وقتی مگر نیست سخنی اخالق و نیکی از می داند. مالی زمینه ی
شده اند خلق یهودیان به خدمت برای فقط که هستند انسان نما حیواناتی تنها غیریهودیان یهود، تحریف شده ی آیین در ٣

است. شبیه می خواهد یهود که انسان هایی به روزگار این انسان های سرنوشت چقدر اینکه تاسف بار و
کتاب از نقل قول ۴

سال های سرپناه، و غذا کردن فرآهم دنبال به شب تا صبح از که است امروزی انسان های به شبیه باال تشبیه چقدر ۵
باشد. انتظارشان در روشنی آینده ی یا و باشند داشته لحظه ای در شادی آنکه بدون می کنند سپری را خود عمر

یهودیان خواست به یهود مالی سیستم راه نمایی های مطابق یا بمانند وضع همین در یا دارد وجود راه دو انسان ها برای
با تنها بود خواهند برده هم آن ها نهایت در اما شوند وارد پولداران جمع به زندگی شیوه ی این به پیوستن با و کنند رفتار

دیگر. انسان های حق کردن پایمال ازای به هم آن بیشتر، پول کمی

٩



کنیم پس انداز اول: درس ٢

کرده ایم.»١ خرج و آورده چنگ به بسیار سکه های گذرانده ایم، سر از که سالیانی «در
باید و است خودم به متعلق من درآمد از بخشی شدم متوجه که یافتم هنگامی را دولتمندی «راه

دارم»٢ نگاه خود برای را آن
بدهیم. دست از نباید می آوریم در آنچه که است این مالی سیستم در نکته اولین

اولین پس داده ایم دست از را آن نبریم، کار به را آن و کنیم کسب پول همچون را دانش ما اگر
ندهیم. دست از را آن تا است دانش آن پس انداز دانش(آزاد)، آموزش سیستم در قدم

کسب را آن شما که هرچند می پردازید، خوراک یا پوشاک خرید بابت شما که پولی که همان سان
نزد که پولی تنها و است خوراک و پوشاک تولیدکننده ی آن از و نیست شما آن از باشید کرده
پول دریافت ازای در را آن و شماست نزد که دانشی هم همانگونه شماست، آن از می ماند شما
شما برای که دانشی تنها و است دیگری آن از و نیست شما آن از نیز می کنید واگذار دیگری به

دارید. نگاه خود برای را خود دانش از مقداری باید پس شماست. آن از می ماند

است اول درس این است؛ خودم برای من دانش از بخشی

بالفاصله کیسه آن کنید، خرج را سکه ٩ فقط می شود شما کیسه ی وارد که سکه ای ١٠ هر «از
احساس آن سنگینی از می گیرید، دست در را آن که هنگامی و می کند پیدا بیشتری ضخامت
هر از وقتی پول، کردن جمع مشابه درست کرد.»٣ خواهید پیدا روحی رضایت و می کنید لذت

کتاب از نقل قول ١
کتاب از نقل قول ٢
کتاب از نقل قول ٣

١٠



لذت بسیار آن پس انداز از دهید)، (آموزش کنید پس انداز را آن ها از یکی می گیرید یاد که دانشی
برد. خواهید

می کنند.»١ فرار باشد خالی که کیسه ای از طال «سکه های
فرار نکند)، ندهد(پس انداز آموزش را آن که فردی ذهن از هم دانش ترتیب همین به درست
زمان در تنها آموخته شده، مطالب درصد ٧٠ حدود در که دریافته اند امروزه محققان می کند.

می شوند.٢ ذخیره ذهن در دیگران، به آموزش
شما به می کنید، پس انداز را خود درآمد از ١/١٠ شما وقتی هم باز پول بودن محدود باوجود
هیچ خود دانش از ١/١٠ ذخیره ی با شما و است صادق نیز دانش مورد در این نمی آید. فشاری

کرد. نخواهید پیدا مشکلی

کرد؟ پس انداز را دانش باید چگونه
همین به پاسخ در اسالمی، دانش کسب و یهودی مال کسب روش بین اصلی تفاوت های از یکی
نگاه خود برای را است من به متعلق که مالی یا دانش می توانم چگونه یعنی است سؤال

دارم؟

دهید آموزش را می کنید کسب که دانشی یعنی دانش پس انداز

آموزش دیگران به باید را دانش دارید نگاه خود پیش را آن باید پس انداز برای که پول برخالف
آن صاحب دیگر و می شود تمام کنید خرج را پول اگر شما کنید. پس انداز را آن بتوانید تا دهید
را خود دانش همه ی اگر درصورتیکه دارید نگاه خود پیش را آن از درصدی تا باید پس نیستید
را خود دانش که چقدر کنید.٣هر پس انداز را دانش صددرصد می توانید دهید، آموزش دیگران به
پول با دانش در تفاوت دو یعنی کنید پس انداز می توانید را بیشتری مقدار دهید، آموزش بیشتر

دارد: وجود
دانش بیشتر هرچه و کرد پس انداز می توان گذاشتن، دیگران اختیار در با را دانش اینکه اول .١
در با را پول که صورتی در کنید پس انداز بیشتر می توانید دهید، آموزش دیگران به را خود

کرد. پس انداز می توان نگذاشتن دیگران اختیار
پول که صورتی در می شود برابر دو شده پس انداز مقدار به می شود، پس انداز دانش وقتی .٢

می شود. کسر شما کیسه ی از شده، پس انداز مقدار به شدن پس انداز هنگام در

که می دهید قرار افرادی اختیار در را خود شده ی پس انداز سرمایه ی شما که همان گونه نکته:
مطمئن و کنند برابر چندین را شما پس انداز تا می توانند و دارند خود کار در کافی دانش

کتاب از نقل قول ١
ندارم دسترسی تحقیق این منبع به متاسفانه ٢

گرفت قدرت و شد درست افرادی پس انداز با آزاد نرم افزار بدانیم که نیست لطف از خالی نکته این ذکر اینجا در ٣
استفاده خود نفع به خود دانش از زمان این در و نمی کردند کار دیگران برای و می داشتند نگاه خود برای را زمانی که

می کردند.

١١



بدست باید سود افزایش برای را دانشی هر داد، نخواهید دست از را خود سرمایه ی که باشید
سودآوری به شما دانش تا بدانند را دانش افزایش و پس انداز طریقه ی که بسپارید کسانی
نخواهد شما برای شدنش پس انداز از غیر سودی و نفع دانش آن اینصورت غیر در برسد.

داشت.

الزم دهید، قرار دیگران اختیار در آزادانه را خود دانش اینکه از قبل که است رو این از
دهید. آموزش می گیرند، یاد را دانش که افرادی به را آزاد دانش خود تا است

١٢



اعتدال دوم: درس ٣

درآمد، افزایش با بلکه نیست مشخص و ثابت می نامیم، ضروری هزینه های ما که را «چیزهایی
بگیریم.»١ را آن جلوی اینکه مگر شود درآمدمان مساوی اینکه تا می کند رشد دائماً

محدود.»٢ همیشه کنید، برآورده می توانید شما که آرزوهایی و فراوانند بسیار «هوس ها
کنار آن دادن یاد برای را زمانی پس شد نخواهد تمام دانش بیاموزید، دانش که هم ابد تا
برای دانش کسب در طمع و حرص همانطور و است بسیار پول کسب در طمع و حرص بگذاریم.
شده پس انداز دانش سود از استفاده و پس انداز اما بهتر بیشتر هرچه دانش کسب دانش. اهل
خود دانش از دیگران به همیشه باشیم، دانش کسب راه در همیشه اگر است. ضروری نیز
مردم نماییم. استفاده خود برای خود دانش از نمی توانیم هیچ وقت و می رسانیم استفاده
دلیل که است جمله ای خالصه ترین باال جمله ی می کنم فکر شد. ثروتمند نمی توان علم با می گویند

می کند. مشخص را امر این
من به که کنم بودجه ای اسیر را خود باید چرا پس شوم بهره مند زندگی نعمت های از که دارم «حق
بسیاری از مرا کار، این که می کنم احساس من کنم؟ خرج باید راهی چه در را مبلغی چه می گوید

می کند»٣ محروم زندگی لذت های از
لذت صرف را خود درآمد تمام اگر که همانطور است. صادق نیز دانش مورد در باال جمله ی عین
لذت به را خود زندگی همه ی اگر هم همانطور خورد؛ برخواهیم مشکل به کنیم، زندگی از بردن
و نکنید پس انداز را خود پول اگر خورد. خواهیم مشکل به زندگی در کنیم، صرف دانش کسب
پس انداز را آن و باشید دانش کسب در همیشه اگر و ماند خواهید فقیر همیشه نیاندازید کار به

ماند. خواهید فقیر همیشه نیاندازید، بکار و نکنید

کتاب از نقل قول ١
کتاب از نقل قول ٢
کتاب از نقل قول ٣
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باشید داشته سودآور پس انداز سوم: درس ۴

کند.»١ کار شما برای باید کرده اید پس انداز «آنچه
کیسه ی به که است طالیی مداوم جریان آن بلکه دارد کیسه در که نیست سکه هایی انسان، «ثروت

٣ ریزید.»٢ می او
این پاسخ دارید؟ پس انداز چقدر سال آخر در کنید، پس انداز را خود درآمد ١/١٢ ماه هر اگر
در هم را تورم اگر تازه ماه. یک درآمد اندازه ی به می شود دوم درس گرفتن نظر در بدون سؤال
در که چیزی و می شود کسر تورم بابت نیز آن ١/٣ احتماال کنیم حساب ایران نظیر کشورهایی
بلکه نیست درست پاسخ این اما است. سال یک مدت در ما درآمد روز ٢٠ می ماند باقی نهایت
ازای به باید شما پس انداز یعنی شود. اضافه آن به باید نیز پس انداز سود دوم، درس به توجه با

برساند. سود شما به است، جمع شده که روزی هر
اما می دهد روحیه است بینوا که فردی به و است شادی مایه ی کیسه، در طال سکه ی وجود «البته

نمی آید.»۴ در درآمد منبع صورت به خودبه خود
جریان به ولی کنیم پس انداز را خود دانش و ببریم لذت دیگران به آموزش از است ممکن ما
خواهد لذت بخش تر حال عین در و می کند ما نصیب را اصلی سود که است چرخه این افتادن
زمان مرور به و هستند مسی سکه های حد در و کم ما اولیه ی پس انداز های که همانگونه بود.
و دانش مرور به اما است ناچیز اول در نیز ما دانش می شوند، سودآور و طال سکه های به تبدیل
دیگر که طال سکه های مانند و می شوند دانش جدید تولیدکنندگان به تبدیل خود آن، صاحب افراد

کتاب از نقل قول ١
کتاب از نقل قول ٢

است درآمد میزان کتاب، نویسنده ی منظور ٣
کتاب از نقل قول ۴

١۴



چیزی چه می شوند. دانش تولیدکنندگان خود افراد این می کنند، تولید مسی سکه های ما بجای
دانش دریای به رودخانه ای مانند دانش آن و دهد آموزش دیگران به دانشمند که دانشی از باالتر
ایجاد دوباره را دانش پس انداز چرخه ی که کرد انتخاب را روشی باید کار این برای ١ شود؟ ملحق
خود دانش از بخشی سال یک مدت به شما وقتی گیرد. کار به را شده پس انداز دانش و کند
دانش سود باید خود، دانش پس اندازهای مجموع عالوه بر سال آخر در کردید، پس انداز را
پس انداز که است دانشی انسان سرمایه ی باشید.٢ کرده دریافت نیز را خود کرده ی پس انداز
باید دانش، پس انداز عالوه بر پس شود. افزوده آن میزان بر لحظه هر و روز هر باید پس می کند
شود. افزوده لحظه هر آن میزان بر و باشد سودآور ما، شده ی پس انداز دانش که کنیم کاری بتوانیم

بیشتر: امنیت کمتر، فشار بیشتر، سود

قرار نفر ٢ اختیار در را خود سرمایه  ی سکه ١٠٠ مثال نمی توانید شما مالی سیستم های در
خود نظر مورد سود تمام مجبورید هم و دارد محدودی رشد هم شما سرمایه ی این بنابر دهید
یا شما سرمایه ی نتواند دلیلی هر به بنا نفر یک آن اگر حال کنید. کسب نفر یک همان از را
خود دانش می توانید شما آزاد دانش سیستم در که صورتی در می شود؟ چه برگرداند را سودتان
تنها نه شما سرمایه ی اینگونه و نفر ١٠٠ مثال دهید قرار بخواهید که فرد تعداد هر اختیار در را
کنید دریافت نفر یک از را خود سود تمام نیست الزم دیگر بلکه داشت نخواهد محدودی رشد
را سود بازگشت امکان هم عمل این و کنید دریافت نفر هر از را خود سود ١/١٠٠ می توانید و
به دیگری) محصول هر (یا دانش تهیه هنگام در کمتری فشار هم و می کند بیشتر آزاد بصورت

است. بیشتر شما سود و سرمایه بازگشت امکان طرفی از می شود. وارد جامعه

آن اجبار از نمی توانید عمل در شما و نیست پول سود دریافت مشابه دانش سود دریافت تذکر:
راحتی به کار این حالیکه در آورید. بدست سودی خود، دانش سود پرداخت به نفر ١٠٠
پیدا اجبار از غیر به راهی خود دانش سود دریافت برای باید پس می کند صدق پول درمورد
در اما بگیرید را گرویی ها انواع می توانید خود پول سود برگشت از اطمینان برای کنید.
نمی توانید هم باز داده اید، قرار آن اختیار در را خود دانش که فردی از گرویی گرفتن صورت
افراد آن خواست سر از فعالیت راه، تنها کنید. مجبور دانش ١٠٠درصد بازپرداخت به را آن

دهند. قرار دیگران اختیار در را دیده آموزش دانش بخواهند خود که است

جایگزین یعنی آزاد دانش با جامعه افراد گاهی آ افزایش با مگر نیست میسر کار این و
اجبار بجای گاهی آ کردن

نرم افزار به روز هر دانش از جریانی چون دارد بسیار دانش ازاد، نرم افزار جامعه ی افراد از یک هر یا استالمن ریچارد ١
کرد. خشک را حیاتی جریان این باید آزاد نرم افزار بردن بین از برای و می شود اضافه آزاد

قابل میزان آینده سال تا بود، تولید شده شما دانش پس انداز از که آزادی نرم افزار برمی گردیم. آزاد نرم افزار مثال به باز ٢
گفتیم. که است دانشی پس انداز سود همان این است. کرده رشد توجهی

١۵



کنید محافظت خود گنجینه ی از چهارم: درس ۵

بهتر پس می رود. دست از وگرنه شود محافظت دقت با باید است انسان کیسه ی در که «طالیی
کنیم»١ نگه داری را اندک مقادیر که بگیریم یاد ابتدا است

دارد: حالت دو دانش گنجینه ی از حفاظت
باشیم.٢ آن ها رفتن هدر مراقب باید پس هستند ارزشمند گنجینه هایی زمان، و دانش .١

آیا بماند. محفوظ باید سرمایه اصل که است این صحیح سرمایه گذاری در اصل «اولین
حفظ اندازیم؟»٣ خطر به را خود سرمایه ی اصل بیشتر، درآمد طمع به ما که است عاقالنه
وام کسی به را خود پول می خواهید «اگر است. مهم تر جدید دانش تولید از تولید شده دانش
طور به تا است وام آن بازپرداخت به قادر گیرنده وام که کنید پیدا اطمینان ابتدا بدهید،
درست باشید.»۴ نکرده هدیه او به آورده اید، بدست تالش و زحمت با که را پولی ناخواسته،
را دانش آن تا نتوانیم دیگر شاید اما است نیکویی کار دیگری به دانش دادن هدیه که است
خود شده ی پس انداز دانش حفظ برای فکری ابتدا باید پس دهیم. هدیه نیز دیگری افراد به
راهی یا می کنند بازپرداخت را دانش سود که دهیم قرار افرادی اختیار در را آن سپس کنیم
پس انداز سرمایه ی شما که همانگونه کند. تضمین را ما دانش سود بازپرداخت که کنیم پیدا
می توانند و دارند خود کار در کافی دانش که می دهید قرار افرادی اختیار در را خود شده ی
نخواهید دست از را خود سرمایه ی که باشید مطمئن و کنند برابر چندین را شما پس انداز تا

کتاب از نقل قول ١
کمک کننده ما، تولیدشده ی گنجینه ی حفظ در بسیار می تواند افراد، دانش و زمان ذخیره سازی روش های از استفاده ٢
اختصاص آن در شده منتشر دانش انتشار و ثبت به را کالس هر از زمانی ویکی.(می توان یا کتاب مقاله، فیلم، مانند: باشد

داد
کتاب از نقل قول ٣
کتاب از نقل قول ۴
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و پس انداز طریقه ی که بسپارید کسانی بدست باید سود، افزایش برای را دانشی هر داد،
و نفع دانش آن اینصورت غیر در برسد. سودآوری به شما دانش تا بدانند را دانش افزایش
اینکه از قبل که است رو این از داشت. نخواهد شما برای شدنش پس انداز از غیر سودی
افرادی به را آزاد دانش خود تا است الزم دهید، قرار دیگران اختیار در آزادانه را خود دانش
آموزش جامعه به و می کنید ذخیره که دانشی هم دهید. آموزش می گیرند، یاد را دانش که
دوباره باید شده منتقل دیگری به که دانشی هم و شود داده آموزش دوباره می تواند می دهید
گردش در سرمایه ی همانند شما دانش اینگونه شود. داده آموزش و شود وارد چرخه این به

شد. خواهد برابر چندین

دانش اگر یعنی شویم. مطمئن خودمان به خود، شده ی سرمایه گذاری دانش سود رسیدن از .٢
برسد.١ ما به نیز سودش رسید، سودآوری به گذاشته ایم دیگران اختیار در که ما

گرفته ی قرار دیگران اختیار در و شده پس انداز دانش سود و اصل تا می تواند راه کاری چه
کند؟ تضمین را ما

می توانیم دهیم، گسترش می گذاریم، اشتراک  به آنان با را خود دانش که جامعه ای ما وقتی
و دانش بازپرداخت پس انداز، لزوم ما که وقتی باشند. مطمئن که کنیم پیدا را افرادی تا
اصل و سود بازگشت از تا می توانیم دهیم، نشان و بگوییم استفاده کنندگان به را دانش سود

شویم. مطمئن تر خود دانش

بیاندیشید.»٢ احتمالی خطرات به شوید، وارد سرمایه گذاری نوع هر در آنکه از «پیش نکته:
روشی که بیاندیشید بگذارید، اشتراک به و کنید پس انداز را خود دانش اینکه از قبل

داشت. خواهد نتیجه ای چه گرفته اید پیش در که

آن بتوانید نیاز صورت در و بماند محفوظ سرمایه تان اصل که کنید سرمایه گذاری کاری «در
توانسته هوشمندانه چقدر آزاد نرم افزار ببرید»٣ هم عادالنه ای سود ضمن در و کنید خارج را
به را خود دانش وقتی یعنی سرمایه اصل کردن خارج توانایی ۴ کند. اجرا را اصل این است
خود سرمایه ی اصل هم می دهید، قرار دیگران اختیار در سودش و دانش ماندن آزاد شرط
در توانایی این البته که می دهید قرار جامعه اختیار در را آن هم و می کنید حفظ خود برای را
افراد همه یکدیگر، با کردن تقسیم بجای هم را دانش سود دیگر طرف از ندارد. وجود پول

ندارد. وجود پول در هم امکان این که می کنید برداشت کامل بطور

از حاصل سود رسیدن از تا می کند کمک ما به این و است آزادی استمرار GPL مجوز خصوصیات از یکی ١
شویم مطمئن جامعه، با خود دانش به اشتراک گذاری

کتاب از نقل قول ٢
کتاب از نقل قول ٣

ما دسترس در لحظه هر ما سرمایه ی که است معنا بدان این و است آزادی حفظ GPL مجوز خصوصیات از یکی ۴
ندارد. وجود آن رفتن بین از خطر و دارد قرار

١٧



خانه پنجم: درس ۶

باشد.»١ داشته خانواده اش و خود برای سرپناهی کسی هر که می کنم «توصیه
کنید.»٢ پس انداز می توانید را کنید پرداخت صاحب خانه به می خواهید که «هزینه ای

به و می کنند کسب را آن که افرادی و دانش سود دانش، پس انداز برای مکان یک داشتن
باشد: زیر مثبت نکات دارای می تواند مکان یک است. ضروری هستند، چرخه این در کل طور

هویت داشتن و استقالل حفظ .١
قوی تر اجتماعی فعالیت های و اتحاد .٢

افراد گنجینه های از محافظت و آموزش برای مکانی .٣
دارد٣ تعلق شما به که جامعه ای در عضویت و خوشحالی و رضایت احساس .۴

افراد همه ی برای مشترک هزینه های کردن کم .۵

کتاب از نقل قول ١
کتاب از نقل قول ٢

آزاد انجمن های مانند ٣
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آینده از اطمینان ششم: درس ٧

امروزه البته است. فردا خود در فردا، روزی رسیدن به اطمینان مذهبی، تفکرات نکات از یکی
از کنند. ذخیره امروز باید را فردا روزی که می کنند فکر غیرمذهبی، خواه و مذهبی خواه افراد اکثر
امروزی دالیل با که است الزم پس است. شده مردم اصلی دغدغه های از یکی آتیه تأمین رو این
آینده تامین که بدانیم باید البته شد؟ خواهد تأمین ما آینده ی دانش، پس انداز با آیا که کنیم ثابت
منظور از که دارد تعریفی خود که است نظر مد اجتماعی رفاه بلکه نیست مادی رفاه داشتن فقط

می شود: تقسیم قسم دو به آتیه تأمین است. خارج مقاله این

نبودیم. حیات قید در دیگر ما خود که صورتی در ما فرزندان آینده ی .١
دیگر گیرند، فرا راحتی به را دانش فرزندانمان ما، از پس آن در که بسازیم جامعه ای اگر

داشت؟ خواهیم فرزندانمان آینده ی بابت از نگرانی چه

نداشتیم. کردن کار توان دیگر و رسیدیم کهولت به وقتی ما خود آینده ی .٢
که جامعه یی در دهند، بها یکدیگر به و گیرند فرا را دانش ما مثل هم ما فرزندان اگر
جامعه ی همین خود که بود خواهد آینده برای پس انداز به نیازی چه دیگر شد خواهد ساخته

است. کهولت دوران پس انداز ساخته شده،

جامعه اختیار در زمان مرور به و اول از را خود دانش که بهتر چه است، پس انداز به قرار اگر
آینده ی است نشسته ثمر به اکنون که پس انداز همین رسیدیم، کهولت سن به وقتی تا دهیم قرار

کند. تأمین را ما
کنیم، کمک خود جامعه ی رشد به خود مالی سرمایه ی دادن قرار گردش در با می توانیم وقتی
آتیه ی تأمین بجای چرا دهیم. قرار تنگنا در را جامعه اقتصاد، چرخه ی از آن ساختن خارج با چرا
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بسیار ما آینده ی هزینه ی درحالیکه می کنیم کمک مختلف، بیمه های تجارت کردن سود پر به خود،
می کنند.١ دریافت اجتماع از بیمه ها که است چیزی آن از کمتر

در اگر آورد؟ خواهد ما آینده ی سر بر دانش آموزش و سرمایه کسب فعلی سیستم را آنچه دهیم تذکر است الزم آیا ١
فرزندانمان و ما انتظار در نامعلومی آینده ای نکنیم، ایجاد تغییری امروز دنیای علمی و مالی سیستم های حرکتی روند

بود خواهد
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پیشرفت به شدید تمایل هفتم: درس ٨

و پول از ، امروز اما کنم بیان را مالی مشکل رفع راه های حیاتی ترین از یکی می خواهم «امروز
نمی گویم»١ سخن طال

باشد»٢ قاطع و نیرومند ما در باید میل این و باشیم پیشرفت خواهان باید «ما
گفتم: او به نیست. کافی مخارجش تأمین برای او درآمد که داد توضیح و آمد من نزد به «جوانی

کنی»٣ بیشتر را خود درآمد که است این داری، نیاز آن به واقعاً که آنچه جوان، ای
در را شما بیشتر، دانش است. دانش روزافزون افزایش افراد، پیشرفت در اصل مهم ترین
برای را زمانی همیشه باید پس کرد خواهد تأمین نیز را شما آینده ی و کرد خواهد بیمه فقر برابر
نخواهد پیشرفت هیچ وقت ندارد، یادگیری برای زمانی که کسی دهیم. اختصاص دانش افزایش
وجود در باید میل این و باشیم پیشرفت خواهان باید ما دانش، روزافزون افزایش برای کرد.
درآمد نسبت همان به می توانیم شود، بیشتر ما کاردانی و دانش که «هرقدر باشد. قدرتمند ما
قرار تولید راس در باید افراد دانشمندترین که است دلیل همین به باشیم»۴ داشته هم بیشتری
انتخاب دانش از استفاده و کسب برای را درستی مسیر باشد، این از غیر اگر و باشند داشته
بیافزایید. خود دانایی و عقل بر و کنید مطالعه دهید، پرورش را خود «توانایی های نکرده ایم.

بگذارید.»۵ احترام خود شخصیت به و دهید افزایش را خود مهارت های
دانش هرچه و دانش با می کند پیدا مستقیم ارتباط ثروت نهایت، در که است اینجا جالب
در این که باشید داشته یاد به البته داشت. خواهید نیز بیشتری ثروت باشید، داشته بیشتری

باشید. کرده فرآهم قبل از شد، اشاره آن به قبل در که را نکاتی که است صورتی

کتاب از نقل قول ١
کتاب از نقل قول ٢
کتاب از نقل قول ٣
کتاب از نقل قول ۴
کتاب از نقل قول ۵
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جامعه هشتم: درس ٩

فراموش را اجتماع متفاوت: دیدگاهی با البته و دارد وجود پنهان بصورت کتاب در بخش این
جامعه کردن فراموش افراد، شدن ثروتمند برای روش بهترین دارم اطالع من که آن جایی تا کنید.
محصول تا کنید وارد فشار جامعه افراد به بتوانید بیشتر هرچه که معنا این به کردن فراموش است.
جداگانه مقاله ای خود کار این مکانیسم بدهید. انجام را کار این کنند، خریداری گران تر را شما

کنید. پیدا دست آن از نسخه آخرین به آدرس این از می توانید که می کند طلب
پیشرفت و آینده که آنچه بدانیم و نکنیم فراموش را اجتماع که باید دانش مورد در ما اما

می کنیم. زندگی آن در که است اجتماعی می کند، فرآهم را ما

اجتماع: به دانش نیازمندی های از برخی

سود گیرند فرا را ما دانش بیشتری افراد هرچه و شود می منتشر اجتماع در ما دانش •
شد. خواهد ما نصیب بیشتری

بود. خواهد تضمین شده تر ما سود گیرند فرا را ما دانش بیشتری افراد هرچه •

دسترسی یادگیری برای بیشتری دانش به ما باشند بیشتر اجتماع در ما مانند افرادی هرچه •
داشت. خواهیم

دهیم. آموزش را آن فردی به نتوانیم اگر کنیم ذخیره را خود دانش نمی توانیم •

پس انداز ما باشد بزرگ تر ما جامعه ی هرچه و کند می فرآهم ما برای جامعه را آموزش امکان •
داشت. خواهیم بیشتری
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ثروت و دانش مورد در چند نکاتی

باشید: دانش صاحب اول خود شما تا دارد احتیاج دلیل دو به شده پس انداز دانش انتقال

دهید؟ قرار دیگران اختیار در می خواهید را چیزی چه باشید، نداشته دانش اگر .١
دانش صاحب شما خود وقتی بگیرند یاد را دانش تا کرد نخواهند اعتماد شما به دیگر افراد .٢
تا شوید ثروت صاحب معقولی شکل به خودتان باید ابتدا شما که همانطور پس نباشید.
آن سپس شوید دانش صاحب باید ابتدا دهید، آموزش را شدن ثروتمند دیگران به بتوانید

دهید. قرار دیگران اختیار در را

چیست؟ آزاد دانش آشیل پاشنه ی

نمی ماند باقی افراد، پدران از مانده بجا ثروت های یا نقره و طال بادآورده ی گنج های که همانطور
باعث عوامل این نشناختن یا آزاد نرم افزار گسترش و رشد عوامل به ندادن اهمیت هم همانطور

شود. خارج ما دستان از گران بها گنج این تا می شود

دانش حراجی

راحتی ازای در را دانش کسانیکه برابر در را آن ها همه چیز، راحت آوردن بدست به انسان ها میل
می کند. ضعیف می گیرند آنان از

جمله ای ها  دو

به نسبت او موقعیت و کند پیدا تازه ای مسئولیت های آن صاحب که می شود باعث طال -
کند. تغییر دوستانش
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به نسبت او موقعیت و کند پیدا تازه ای مسئولیت های آن صاحب که می شود باعث دانش -
کند. تغییر دوستانش

می دهد. را خوب کارهای انجام توانایی و قدرت انسان به پول *

می دهد. را خوب کارهای انجام توانایی و قدرت انسان به دانش *

را آن شیادان اینکه یا و بدهد دست از را آن مبادا که بترسد آن صاحب می شود باعث طال •
درآورند. چنگش از

بگیرد یاد را آن که هر و بدهد دست از را آن مبادا که نترسد آن صاحب می شود باعث دانش •
است. بهتر

برلین: دیوارهای

مالی منافع از جامعه جداسازی برای بلند دیواری سرمایه گذاری، و پس انداز حساب های بیمه،
دیگر از بهتر دانش صاحب افراد می دهد. قرار معدودی افراد اختیار در را منافع این و است
دانش تولید چرخه ی در جامعه، از جداسازی بجای را خود مالی سرمایه های تا می توانند افراد

باشند. خود سرمایه ی دادن دست از نگران بی آنکه کنند، وارد

قوانین

کرد»١ زندگی نمی توان کافی امنیت «بدون
حفظ هم همانگونه می کند، ترغیب سرمایه گذاری به را ما سرمایه، اصل امنیت که همانگونه
که امنیتی می کند. ترغیب دانش سرمایه گذاری به را ما سرمایه گذاری شده، دانش اصل در امنیت
بر سرمایه گذاری ضامن می آورد، بوجود هستند جامعه مردم که صاحبانش برای آزاد مجوزهای

است. آزاد دانش روی

کتاب از نقل قول ١
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باشد باید چگونه آزاد دانش آموزشی سیستم جمع بندی: ١٠

باید: آزاد دانش سیستم آموزشی در فرد هر

کند. ذخیره را خود دانش از بخشی .١

دست دانش کسب از روز، در را زمانی باید پس دارد زمان به احتیاج دانش ذخیره ی •
دهیم. اختصاص کرده ایم، کسب آنچه ذخیره ی به و کشیده

دهید. آموزش را خود دانش پس است ممکن آن آموزش با دانش ذخیره ی •
دانش آموزش روند تا باشند دسترس در باید هم قبلی شده ی داده آموزش دانش های •

بگیرد. سرعت

رساند. سوددهی به و اندازد کار به را خو ذخیره شده ی دانش .٢

دارد، عالقه آن کسب به که فردی هر تا داد قرار افراد اختیار در آزادانه باید را دانش •
بگیرد. یاد را آن بتواند

دهید. یاد افراد به دانش آموزش از قبل را، کسب شده دانش آموزش لزوم •

کند. تبدیل خود همانند افرادی به را دیده آموزش افراد .٣

کنید. حمایت دانش تولیدکنندگان به شدن تبدیل تا را افراد •
کنید. استفاده گرفته اند فرا را دانش که افرادی از •

کند. محافظت خود دانش گنجینه ی از .۴

٢۵



کنید. ضبط را خود دانش •
کنید. استفاده ویکی یا کتاب فیلم، مانند روش ها انواع از

انحصاری دانش به شدن تبدیل از دادید قرار جامعه اختیار در آزادانه که را خود دانش •
کنید. محافظت

افراد. به دانش آزادی حفظ لزوم آموزش با
انحصار. منع کننده ی مجوزهای دادن قرار با

کند. درست می دهند، قرار دیگران اختیار در آزادانه را خود دانش که افرادی برای تشکیالتی .۵

آزاد. دانش حامی عنوان به •
دانش. آزاد آموزش دهنده ی افراد جامعه ی عنوان به •

دانش. ذخیره ی محل عنوان به •
آزاد. دانش حافظ عنوان به •

دهد. افزایش روز هر را خود دانش .۶

دهیم. اختصاص خود دانش افزایش برای روز در را زمانی •
کنیم. پیشرفت بخواهیم همیشه •

باشیم. داشته قرار تولید راس در •

علی یا

٢۶
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