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چگونه اعتیاد به خرید 
را درمان کنیم؟

پشت پرده خرید

شاید تا به حال به ذهنتان خطور نکرده باشد که خرید کردن 
بیش از حد هم می تواند نوعی از اعتیاد به حساب آید. حاال اگر 
ــتید این مطلب را تا انتها  ــما هم جزو معتادان به خرید هس ش

بخوانید شاید نیاز به ترک کردن داشته باشید.
شخصی را در نظر بگیرید که همواره بدهکار است. در حالی 
ــزان درآمد می توانند دخل و خرج  ــه همکاران او با همین می ک
خود را متعادل نگه دارند. این شخص ممکن است خانواده ای 
داشته که راه و رسم خرید کردن را به درستی به او نیاموخته اند 
ــتباهی بزرگ شده است. این  و برای همین، با عادات مالی اش

خرج کردن غیر ارادی، یک الگوی خرید مزمن و تکراری 
اسـت که مقابله با آن کاری همواره دشـوار بوده و در نهایت 

عواقب مضری به همراه خواهد داشت.

ــت و اراده ای  ــای واقعی معتاد خرید کردن اس ــرد من به معن ف
ــوری که در زمان  ــت این وضعیت ندارد. به ط ــم برای مدیری ه
ــردن خود، راهی برای خرج  بی پولی، حتی به قیمت بدهکار ک
ــخص برای شما آشناست؟ یا در  کردن پیدا می کند. آیا این ش

خودتان شباهت هایی با او می بینید؟
ــۀ بازپروری اعتیاد ایلینویز، اعتیاد به خرید کردن را  موسس
ــد و خرج کردن غیر ارادی، یک  این گونه تعریف می کند: «خری
الگوی خرید مزمن و تکراری است، که مقابله با آن کاری همواره 
دشوار بوده و در نهایت عواقب مضری به همراه خواهد داشت. 
ــده  این اختالل به عنوان یک اختالل کنترل تکانه ای تعریف ش
ــالالت اعتیادآور بدون  ــابه با دیگر اخت و دارای ویژگی های مش

استفاده از مواد سمی یا مخدر است.»
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اما نشانه هایی اعتیاد به خرید چیست؟
ــتید یا نه،  ــما به خرید معتاد هس اگر می خواهید بدانید ش

خواندن این نشانه ها می تواند شگفت زده تان کند.
افراد معتاد به خرید، معموًال دارای این نشانه ها هستند:

ــرس خرید  ● ــم یا ت ــاس ناامیدی، خش ــش به احس در واکن
می کنند.

خرید و خرج کردن هایشان موجب ایجاد استرس احساسی  ●
شده و زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد.

ــان  ● با دیگران به خاطر میزان خرید و پول خرج کردن هایش
جدل دارند.

وقتی کارت بانکی همراهشان نیست، احساس می کنند گم  ●
شده اند.

ــوب و اضطراب توأمان  ● ــان ایجاد حس خ خرج کردن هایش
می شود.

ــاس می کنند کاری غیرمجاز انجام  ● موقع خرید کردن احس
می دهند.

بعد از خرید کردن احساس گناه، خجالت و گیجی می کنند. ●
ــان  ● به دیگران درمورد چیزهایی که می خرند و قیمت هایش

دروغ می گویند.
مدام به پول فکر می کنند. ●
زمان زیادی برای باالوپایین کردن حساب ها و بدهی هایشان  ●

صرف می کنند تا برای خریدهای جدیدشان پول جور کنند.
حاال اگر شما هم این حالت ها را باهم یا تنها تجربه کرده اید، 
شاید یکی از قربانیان اعتیاد به خرید باشید؛ اما نگران نباشید 

چون راهکارهایی برای مقابله با این نوع از اعتیاد وجود دارد.

چطور با اعتیاد به خرید مقابله کنیم؟
ــانی که تا به حال دچار این اعتیاد نشده اند، نمی توانند  کس
ــا نمی دانند که اجبار و اضطرار  ــرایط را درک کنند. آن ه این ش
برای خرید چیزی، چقدر مهم است و احتماًال حس گناه بعد از 
خرید هم هیچ وقت به سراغشان نمی آید. اما کسانی که دچار این 
ــتند، جدا از لذتی که از خرید می برند، از آن رنج هم  حالت هس
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می برند. خوشحال کننده است که بدانیم راهکارهایی برای رهایی 
از این اعتیاد وجود دارد. در ادامه به این راهکارها می پردازیم:

یکی از راهکارها این اسـت که فقط پول نقد همراه داشته  ●
ــر دارد درست  باشـید. همراه نداشتن کارت بانکی دردس
است؟ البته! ولی نکته همین جاست. اگر کنترلی روی خرج 
ــرای این عادتتان ایجاد کنید.  ــردن خود ندارید، مانعی ب ک
برای همین باید سختی هایی را متحمل شوید. خرج کردن 
پول نقد باعث می شود احساس کنید که واقعا در حال خرج 
کردن پول هستید. کارت های بانکی پالستیکی این حس را 

کامال منتقل نمی کنند.
تمام خرج ها (حتی کوچک ترین آن ها) را یادداشـت کنید.  ●

شاید اصًال خودتان هم ندانید که چقدر دارید خرج می کنید.
خریـد کردن را مثل یک بازی فکری انجام دهید. مثًال اگر  ●

به فروشگاهی زنجیره ای می روید یا اینترنتی خرید می کنید 
ــل از نهایی  ــوید، قب ــه می ش ــرای خرید اجناس وسوس و ب

ــی کنید و اجناسی را  ــبد خریدتان را بررس کردن خرید، س
که ضروری نیستند، حذف کنید. قطعًا علت وسوسه شدن 

برای خریدهای غیر ضروری را از یاد می برید.
ــرار ندهید. بهترین راه برای  ــه ق خود را در موقعیت وسوس
ــه شدن را  ــرایط وسوس ــت که ش صرفه جویی در هزینه این اس
ــت، از  ــما کتاب اس ــود دور کنید. مثًال اگر نقطه ضعف ش از خ
ــد آنالین را هم خط  ــرون بیایید و دور خری ــی ها بی کتاب فروش
ــید. اگر تمایل دارید که در فروشگاه های بزرگ دور بزنید،  بکش
ــی که به طور  ــد. نرفتن به مکان های ــز خرید دور بمانی از مراک
معمول در آن ها خرید می کنید، به ویژه اگر تحت استرس عاطفی 

هستید، بسیار موثر است.
ــراد چاق معموًال  ● به اهـداف بلندمدت خود فکر کنید. اف

موقع غذا خوردن به این فکر می کنند که این غذا برای شان 
ــوال را باید افراد معتاد به خرید  ــرر دارد یا نه؟ همین س ض
ــند. این خرید، آن ها را  موقع خرج کردن پول از خود بپرس
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به اهداف بلند مدت شان نزدیک تر می کند یا از آن ها دورتر؟
ــتن از دیگران هیچ خجالتی  ● کمک بخواهید. کمک خواس

ندارد. از یک دوست نزدیک یا اعضای خانواده خود بخواهید 
که به شما در این زمینه کمک کنند. در صورت لزوم حتی 
ــاور هم  ــناس و مش می توانید از کمک حرفه ای یک روانش

استفاده کنید.

سوال هایی که قبل از خرید کردن باید از خود بپرسید
چه زمانی از آن اسـتفاده خواهم کرد؟ کسانی که بی هدف  ●

ــد که هیچ گاه از  ــیله دارن خرید می کنند، معموًال کلی وس
ــد از خودتان صادقانه  ــتفاده نمی کنند. موقع خری آن ها اس
بپرسید که آیا از آن وسیله استفاده خواهید کرد، یا آن هم 

به سرنوشت دیگر وسایل مبتال خواهد شد.
آیا مدلی شبیه به این را قبال خریده ام؟ اگر جوابتان به این  ●

ــوال بله است، پس دیگر چرا باید یکی دیگرش را بخرید.  س
این سوال را حتی موقع خرید لباس هم از خودتان بپرسید.

خریدم را کجا بگذارم؟ خیلی عجیب است که همین سوال  ●
ــود که بی هدف خرید کنیم.  خیلی وقت ها مانع این می ش
سعی کنید فضای جدید برای خریدهای جدید ایجاد نکنید و 
این محدودیت در فضا، باعث می شود که کمتر خرید کنید.

آیا می توان یک مدل دسـت دوم تمیـز از همین جنس با  ●
ــایل از جمله  ــیاری از وس قیمـت کمتر بخرم؟ در مورد بس
ماشین، لوازم الکترونیکی و بازی های کامپیوتری این مسئله 
صادق است. نیاز نیست همیشه جنس دست اول بخرید. 
شاید با قیمتی بسیار کمتر بتوانید همان جنس را با کیفیت 

خوب از کسی بخرید.
آیا کسی هست که بتواند این وسیله را به من قرض بدهد؟  ●

در بسیاری اوقات با قرض کردن یک وسیله از یک آشنا، که 
ــاید برای مدت کوتاهی مورد نیاز باشد، نیاز به خرید آن  ش

از بین می رود.
آیا می توانم برای خریدنش صبر کنم؟ وقتی در برابر وسوسٔه  ●

ــوال می تواند کمک  ــیله ای قرار می گیرید، این س خرید وس
بزرگی برای شما باشد. در بسیاری اوقات آن میل زیاد برای 

خرید بعد از مدتی از بین می رود.

چرا باید چنین چیزی بخرم؟ درست است که بیشتر اوقات 
ــیله ای می خریم که یکی از احتیاجات ما را برآورده می کند،  وس
ــر یک آگهی تبلیغاتی جدید،  ــا در بعضی مواقع ما تحت تاثی ام
ــوال مهم را از  ــیله ای را می خریم و باید قبل از خرید این س وس

خود بپرسیم.
آیـا گزینه های بهتری هم وجود دارنـد؟ برای این که بعد از  ●

ــیمانی و گناه نکنید، بهتر است قبل از  خرید احساس پش
خرید هرچیزی مشابه های آن را بررسی کنید.

ــوال ها برای ترک عادت خرید کردن های بی هدف از  این س
خود بپرسید. به طور قطع برای هر خرید ضروری و ساده نیازی 
ــت همۀ این سوال ها پرسیده شود که در این صورت، خود  نیس
ممکن است به یک وسواس فکری تبدیل شود. این سواالت تنها 
باید جلوی خریدهای بی حساب وکتاب شما را بگیرد. در هر حال 

باید اعتیاد به خرید را جدی بگیرید.
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خریددرمانی چیست؟
پشت پرده خرید

خریددرمانی چیست؟
ــده که حس کنید تنها راه چاره  ــا به حال برایتان پیش آم ت
برای برطرف کردن خستگی و رها شدن از روز بدی که داشته اید 

خریددرمانی هم درست مانند اعتیاد به مواد مخدر، اگر 
تحت کنترل قرار نگیرد ممکن اسـت اعتیادآور باشـد. این 
روش در کوتاه مدت ممکن است حس خوبی به فرد بدهد؛ اما 
در طول زمان رفته رفته تاثیر ناخوشایندی به شما القا می کند.

ــت؟ در چند درصد مواردی که برای رها شدن  خرید کردن اس
ــیمان  ــتگی های روزانه تان خرید کرده اید، پش از حال بد و خس
ــرایط انجام  ــی که در این ش ــدار از خرید های ــده اید؟ چه مق ش
ــا چقدر از بودجه و  ــاز واقعی تان بوده؟ این خریده داده اید، نی
ــت؟ با آشنایی  هزینه های زندگی تان را تحت تاثیر قرار داده اس

با مفهوم خریددرمانی می توانید جواب این سواالت را بگیرید.
ــتن  ــه در آن برای داش ــت ک ــدی اس ــی فراین خریددرمان
حس وحالی بهتر خرید می کنید. شما به چیزی نیاز ندارید؛ اما 
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ــگاه می روید تا چیزی را که مدت ها دنبال آن بوده اید،  به فروش
بخرید. تنها دلیل این کار این است که خرید کردن به شما حس 

خوبی بعد از روز سختی که داشته اید، می دهد.
اگر پول این کار را داشته باشید،  این روش کامال جوابگوی 
ــر بار قرض می روید  ــت. با این حال اگر برای این کار زی شماس
ــکل می  ــالیانه خود دچار مش ــا در بودجه بندی ماهیانه و س ی
ــوید، باید بگویم که ممکن است خرید درمانی در کوتاه مدت  ش
راضی تان کند و حس خوبی بدهد، اما برای داشتن حس خوب 

در طوالنی مدت، اصًال ایدۀ خوبی نیست.
کارشناسان خریددرمانی را نوعی اختالل روانی می دانند که 
به «جنون خرید» معروف است. البته به آن «اختالل وسواس 
ــود. دلیل این نام گذاری این است که  در خرید» نیز گفته می ش
ــا جایی به این خریدهای  ــت. فرد ت خریددرمانی نوعی قمار اس
ــی ادامه می دهد که حس خوبی به او  دهد. با این حال  وسواس

ــیب می زند، باز هم آن  حتی زمانی که می داند این کار به او آس
را انجام می دهد.

متخصصان نیز موافق هستند که خریددرمانی با اعتیاد به 
مواد مخدر فرقی ندارد. این موقعیت را در نظر بگیرید:

حس بدی دارید و به خرید می روید و جنسی را می خرید. ●
ــا این حال زمانی که به خانه برمی گردید، چون دیگر پولی  ● ب

ــرعت دچار پشیمانی از خرید  برای خرج کردن ندارید به س
می شوید.

این اتفاقات به این ختم می شود که شما دیگر حس خوبی  ●
را از خرید کردن نمی گیرید و این مشابه حسی است که یک 

معتاد زمان ترک کردن تجربه می کند.
ــی در زنان و مردان یک  ــت بدانید که خریددرمان جالب اس
ــرای خریددرمانی لباس  ــان عمومًا ب ــی دارد. زن ــاوت اساس تف
ــۀ غذا خالصه  ــردان این خرید در حیط ــد؛ اما برای م می خرن
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ــد و آن هم  ــان دارن ــه هر دو کار نتیجه ای یکس ــود. البت می ش
احساس گناهکار بودن و افسردگی است.

حال بدتان را با خرید درمان نکنید
ــاد دارید و البته به تأثیر  ــما هم به خریددرمانی اعتی اگر ش
بدی که این امر بر شما دارد نیز آگاه هستید، پس کامًال آماده اید 
ــود. در  ــدم بگذارید که منجر به ترک این عادت ش ــی ق در راه
ــما بدهم که می توانید در  ــنهادهایی به ش ادامه قصد دارم پیش
حین عصبانیت و بد بودن حالتان به جای خریددرمانی، از آن ها 

استفاده کنید:
ریشه نیاز به خرید کردن را بشناسید ●

وقتی می خواهید کیف خود را بردارید و به فروشگاه بروید چه 
حس وحالی دارید؟ عصبی هستید؟ ناراحت؟ خسته؟ زمانی که 
بتوانید حسی را که شما را وادار به خرید کرده است، بشناسید، 
می توانید کاری کنید که دچار این حس نشوید یا چاره ای دیگر 

برای آن پیدا کنید؟
به عنوان مثال، اگر بفهمید که دلیل بیشتر خرید های آنالین 
شما کسل بودنتان در محل کار است ، بهتر است که این عادتتان 
را عوض کنید. مثًال سراغ خواندن مجله و کتاب بروید. حداقل 
ــاب می آید و شما برای لذت  مطالعه نوعی کار کردن نیز به حس

بردن از آن ها نیازی نیست پول خرج کنید!
اگر دوست دارید بعد از یک روز خسته کننده در محل کار یا 
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به علت سروکله زدن با بچه ها، به خرید بروید، بهتر است که به 
جای این کار به دل طبیعت زده و در پارک پیاده روی کنید. این 
ــت؛ بلکه ترکیب  کار نه تنها یک راه خوب برای ورزش کردن اس
هوای تازه و صدای پرندگان و نور آفتاب می تواند روح شما را جال 
بخشد. مطمئنًا این کار خیلی ارزان تر از این است که به فروشگاه 

رفته و با کیسه هایی پر از لباس به خانه برگردید.
کمی فکر قبل از خوددرمانی ●

تصور کنید در فروشگاهید و نیاز دارید یک لباس برای خود 
ــد واقعًا به آن لباس نیاز  ــد. بهترین راه برای اینکه بفهمی بخری

دارید این است که دقیقًا همان موقع لباس را نخرید!
به جای این کار بهتر است که اسم لباس و فروشگاه و قیمت 
آن را یادداشت کنید. دو روز بعد تصمیم بگیرید که آیا این لباس 
ــس از مدتی به این نتیجه  ــش می ارزد یا نه. پ ــبت به قیمت نس
خواهید رسید که خیلی از لوازمی که در این فهرست نوشته اید، 

هیچوقت خریده نمی شوند.
تبلیغات و خرید مجازی را جدی نگیرید ●

آیا شما هم در موبایلتان اپلیکیشن هایی دارید که بعد از هر 
ــان می دهند؟ یا اینکه  ــار باز کردن قفل، تبلیغات خود را نش ب
ــی را در نوار اعالم  ــما پیام های ــر، گاه وبی گاه برای ش حتی بدت
ــت که به  ــتند؟ و عموم این پیام ها نیز این اس وضعیت می فرس

شما پیشنهاد بدهد چه جنسی را بخرید. پیشنهاد من این است 
که خودتان را با حذف این برنامه ها راحت کنید. این پیام ها شما 
ــویق می کنند تا پولی را که اصًال ندارید، برای جنسی که  را تش

اصًال نمی دانید به آن نیاز دارید یا نه، خرج کنید.
ــود دارد. مثًال وقتی  ــن موضوع برای ایمیل ها نیز وج همی
ــگاه ها می روید یا آنالین خرید می کنید، از شما  به برخی فروش
نشانی ایمیل تان را می گیرند و به صورت هفتگی برایتان پیام های 
ــتند و محصوالتی را پیشنهاد می دهند. باید  تبلیغاتی می فرس
ــما نباید این پیام ها را دریافت کنید. بهتر است از  بگویم که ش
این سرویس انصراف داده و آن ها را حذف کنید. هرچه کمتر این 
عوامل محرک را ببینید،  کمتر تشویق می شوید خریدی کنید که 

بعدًا از آن پشیمان شوید.
بودجه بندی کنید ●

ثابت شده است افرادی که تمایل به استفاده از کارت بانکی 
ــن خرید دارند به این دلیل این کار را انجام می دهند که  در حی
ــد، اطالعی ندارند و زمانی که موقع  از مبلغی که خرج می کنن

پرداخت اقساط می رسد، می بینند پولشان ته کشیده است.
به جای این کار، بهتر است که برای خود بودجه بندی کرده 
و خرج هایتان را یادداشت کنید. این کار به شما امکان می دهد 
ــرای آن ها پول کنار  ــی دارید و چقدر باید ب ببینید چه مخارج
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ــاط خرج نشود. حتی این  بگذارید تا در خریدهایتان، پول اقس
احتمال وجود دارد که این مبلغ از چیزی که شما فکر می کنید، 
خیلی کمتر باشد. بودجه بندی مهم ترین ابزار شما در مبارزه با 
ــت؛ چون شما را مجبور می کند برای اقساطی  خریددرمانی اس
ــایل بی مصرف  ــه دارید پولی را کنار بگذارید و آن  را برای وس ک

خرج نکنید.
با خرید های کوچک خود را راضی و خوشحال کنید ●

می توانید با خریدهای کوچک خودتان را خوشحال و راضی 
ــیء کوچکی را بدون اینکه مبلغ زیادی را صرف  کنید. مثال ش
کنید، بخرید تا احساس رضایتمندی کنید. فقط مطمئن شوید 
که برای خرید آن متحمل فشار زیادی نخواهید شد. بهتر است 
از همان بودجه ای که طراحی کرده اید استفاده کنید و تنها مبلغ 
ــما باقی می ماند، صرف این خرید ها  کمی را که هر ماه برای ش
ــما یاد  کنید. این کار عالوه بر صرفه جویی و حس رضایت به ش
می دهد که چگونه با مبالغ کم، لوازم به صرفه و مناسب را بخرید 
تا هم هنر خرید اقتصادی را یاد بگیرید، هم اینکه بفهمید برای 
ــنگین و بزرگ  ــندی نیاز به خریدهای س حس رضایت و خرس

نیست.

خرید درمانی را فراموش نکنید!
خریددرمانی هم درست مانند اعتیاد به مواد مخدر اگر تحت 
ــت اعتیادآور باشد. این روش در  کنترل قرار نگیرد، ممکن اس
ــت حس خوبی به فرد بدهد؛ اما در طول  کوتاه مدت ممکن اس

زمان، رفته رفته تاثیر ناخوشایندی به شما القا می کند.
ــود  ــی اگر با فاصله انجام ش ــه خریددرمان ــد ک یادتان باش
ــد، پس کامل آن را حذف نکنید.  می تواند خیلی هم خوب باش
ــت که ممکن است مبلغ زیادی را  ــکل این کار این اس تنها مش
ــاط خود دیگر پولی  برای خرید صرف کنید و برای پرداخت اقس

نداشته باشید.
ــدون ایجاد بدهی یا  ــتفاده از روش خریددرمانی ب برای اس
رفتن به سمت حالت اعتیاد، فرد می تواند سیاست های خاصی 
ــًال می تواند در  ــد، مث ــته باش در خرید کردن برای خودش داش
ــرای خرید هایی اختصاص دهد که  ــمتی را ب بودجۀ ماهانۀ  قس
برای خوشحال بودن و حال خوب انجام می دهد و به آن وفادار 
ــتفاده از روش خریددرمانی را برای خود تنها  ــد یا اینکه اس باش
ــد که مصادف با تخفیف های  ــال  کن محدود به زمان هایی از س

ویژه هستند.
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مردی که احتماًال کل جهان را 
فروخته است

دانستنی های مالی

رازهای ابرکالهبردار قرن بیستم
ــه کسانی  ــان روی کرۀ خاکی، همیش از ابتدای حضور انس
ــان را برخالف قوانین و روندهای  بوده اند که خواسته اند راهش
معمول جامعه، پیدا کنند و به جای مسیرهای مستقیم، راه را 
دور بزنند. آن ها برای موفق شدن باید اندکی از متوسط جامعه 
باهوش تر می بودند تا راه حل های آسان تر را پیدا کنند. برخی از 
آن ها، با مقادیری از شیطنت و بدذاتی دنبال راه های کوتاه تری 
می گشتند که با خسارت یا آسیب زدن به دیگران ایجاد می شد 
و در میان این افراد که نامشان را کالهبردار می گذاریم، بعضی ها 

با هوش و خالقیت عجیب وغریبشان دست به کالهبرداری هایی 
زده اند که نامشان را جاودان کرده است (!). 

ــت که  ــتم چیزی نیس لقب بزرگ ترین کالهبردار قرن بیس
ــرداران معمولی خرده پا یا حتی کله گنده تعلق بگیرد.  به کالهب
ــت بی مثالی در ارتکاب  ــب این لقب باید از نبوغ و خالقی صاح
ــانی را که کارنامۀ  ــد. می خواهم یکی از کس جرم برخوردار باش
ــان و بی رقیبی در جرم کالهبرداری دارند، معرفی کنم:  درخش
ــتیگ. اما او چه کرده است که آن قدر بدنام شده تا  ویکتور لوس

الیق این لقب شود؟
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افسون قربانیان با ده فرمان کالهبرداری
ویکتور در شهر هوستین اتریش مجارستان که امروز بخشی 
ــات موثقی دربارۀ  ــت، به دنیا آمد. اطالع از جمهوری چک اس
خانواده او در دست نیست؛ اما می دانیم در دانشگاهی در پاریس 
ــی هم بوده است. با این که  ــجوی باهوش تحصیل کرده و دانش
ــگاهی اهمیت نمی داده، به  ــنتی دانش خیلی به درس های س
مردم شناسی عالقۀ زیادی داشته و به الگوهای رفتاری انسان ها 
توجه می کرده است. ویکتور زبان های چکی، انگلیسی، آلمانی 
و ایتالیایی را روان صحبت می کرد؛ ولی عامل بزرگ موفقیت او 
ــون و قدرت  در فریب دادن قربانیانش، اعتمادبه نفس باال، افس

فریبندگی اش بود.
ــتورالعمل زندگی اش را در قالب ده  ــتیگ دس ویکتور لوس
فرمان برای کالهبرداران نوشته که چندتایی از آن ها به این قرار 

ــید» (چون باعجله حرف زدن،  ــنوندۀ صبوری باش است: «ش
ــوایش می کند)؛ «در  ــت کالهبردار را می گیرد و رس ضربه شس
مسائل خصوصی دیگران کنجکاوی نکنید» (خودشان باالخره 
همه چیز را می گویند) و «هرگز درمورد توانایی هایتان الف نزنید. 
ــکار شود.» البته این  ــروصدا آش بگذارید قدر و اعتبارتان بی س

معیارها باید برای قرن بیست ویک به روز شوند.
ــطوح  ــتیگ مثل همۀ آدم های حرفه ای کارش را از س لوس
ــروع کرد: اوایل، گدایی می کرد؛ اما خیلی زود  ــیار پایین ش بس
ــارق خانه ها و کالهبردار  ــپس س به یک جیب بر ارتقا یافت و س
خیابانی شد. قمار بزرگ ترین هوس او بود، بازی هایی مثل پوکر، 

بلک جک و هر چیزی که به قدرت حقه زنی او کمک کند.
ــردی  ــوان ف ــا به عن ــنایانش در اروپ ــن آش ــتیگ بی لوس
ــناخته شده بود. او همیشه به خوبی و  خوش صحبت و زیرک ش
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مثل نجیب زاده ها لباس می پوشید وبه خاطر همین ویژگی ها، به 
«کنت» مشهور بود. ویکتور نام های مستعار زیادی داشت؛ اما 
ــانتی متری روی صورتش از دیگران متمایز  اغلب با زخم چهارس
می شد. زخمی که توسط یکی از کسانی که افسون ویکتور او را 
به تحسین وانداشته بود، ایجاد شده بود. این نشانۀ نازیبا علت 
آن بود که بعدها ویکتور بین پلیس ها به «زخمی» مشهور شد.

راز جعبه جادویی ویکتور
ــی گسترده ای در  در دهۀ ١٩٢۰ تغییرات اجتماعی و سیاس
آمریکا رخ داد و آمریکایی های زیادی یک شبه پولدار و البته تبدیل 
به طعمه هایی آسان برای لوستیگ شدند. او مسافران خطوط 
ــک به نمایش های  ــس را بارها با نام کم ــی اقیانوس اطل دریای
ــب داد. اما این ها در  ــتند، فری خیابانی ای که اصًال وجود نداش

مقابل هوش او برای جنایت کارهای کوچکی بودند.
ــت.  ثروت فراوان آمریکایی ها او را به کارهای دیگری واداش
ــران ثروتمند را  ــون و قدرت تأثیرگذاری اش تاج ویکتور با افس
ــی داد و جعبه ای را معروف به جعبۀ رومانیایی به آن ها  فریب م
ــود. جعبۀ پول  ــکناس ب ــت. کار این جعبه چاپ اس می فروخ

لوستیگ دو شکاف داشت که از یکی اسکناس اصل و از دیگری 
کاغذی در قطع اسکناس وارد می شد و بعد از شش ساعت دو 
ــد، بدون این که خریدار  ــکناس اصل از دستگاه خارج می ش اس
بیچاره بداند اسکناس دوم از قبل داخل دستگاه جاسازی شده 
ــکناس سوم و چهارم چاپ می شد، دستگاه از  است. وقتی اس
کار می افتاد؛ در حالی که لوستیگ بعد از گرفتن سی هزار دالر 

قیمت جعبه، کیلومترها دور شده بود.
ــه آمریکا رفت، عالوه بر چاپ پول تقلبی دوباره  زمانی که ب
ــروع کرد. یکی از خریداران جعبۀ پول  فروش جعبه هایش را ش
ــتیگ کالنتری اهل تگزاس بود. کالنتر وقتی جعبه اش از  لوس
ــت او را پیدا کند؛ اما لوستیگ فریب دیگری در  کار افتاد توانس
ــتین داشت. بعد از این که او را به خاطر درست کار نکردن با  آس
ــرزنش کرد، مبلغ هنگفتی را برای خسارت به او داد؛  جعبه س
اما کالنتر نمی دانست فقط یک مشت کاغذ به دردنخور از ویکتور 

گرفته است.

فروش برج ایفل ابر کالهبرداری قرن بیستم
البته، هنوز به درخشان ترین کار کارنامۀ ویکتور لوستیگ، 
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ــال  ــیده ایم. صبح یکی از روزهای س ابرکالهبردار قرن ٢۰، نرس
١٩٢۵ در فرانسه، ویکتور همزمان با نوشیدن قهوۀ صبحانه اش 
ــارۀ ناتوانی دولت  ــتش بود، مقاله ای درب در روزنامه ای که دس
فرانسه از نگهداری برج ایفل می خواند. غول پیکر آهنی در حال 
ــش برنمی آمد. در پایان  ــگ زدن بود و دولت از پس مخارج زن
ــرج ایفل در این  ــنهاد داده بود، فروش ب ــنده پیش مقاله، نویس
شرایط گزینۀ مناسبی به نظر می رسد و به این ترتیب جرقۀ ایدۀ 

کالهبرداری بعدی ویکتور را زد.
لوستیگ زمینه های کار را آماده کرد؛ او تصمیم گرفته بود 
برج ایفل را بفروشد. صاحب آن نبود؟ چنین چیزی برای ویکتور 
ــرای خودش یک نام و  ــئلۀ بی اهمیتی بود. اول از همه، ب مس
فامیل جدید جعلی پیدا کرد. بعد کاغذهایی ساختگی با عالمت 
مسئول ساختمان های عمومی دولت چاپ کرد. ویکتور خودش 
را غرق این کار کرد. پنج تا از آهن فروش های بزرگ پاریس را به 
ــهور برای جلسه های رسمی بود،  کریلون هتل که یک محل مش

ــود،  ــخصی را که می خواهد ایفل را صاحب ش دعوت کرد تا ش
پیدا کند.

ــی ترتیب داد و با چرب زبانی نمایندگان پنج  ویکتور نمایش
شرکت آهن فروشی را فریب داد. آن ها همگی داستان ویکتور را 
ــدن احتمالی اش به  دربارۀ فروش اجباری برج ایفل و تبدیل ش
ــاور کرده بودند. البته این معامله یک خرید  قراضه های آهن، ب
ــیاری انجام  ــروصدا بود و باید با احتیاط بس بحث برانگیز و پرس
می شد. لوستیگ بعد از دیدار با تاجران قربانی خود را انتخاب 
کرد: آندره پویسون؛ مردی با اعتمادبه نفس کم که مشتاق بود 

در پاریس نامش را بر سر زبان ها بیندازد.
فردای آن روز، پویسون دربارۀ کل معامله به تردید افتاده بود. 
ــیوه ای که حاصل شناختش از روحیات  لوستیگ حیله گر به ش
انسان ها بود، خیال او را راحت کرد. لوستیگ با پویسون دربارۀ 
ــان بماند، صحبت  ــت فقط بین خودش موضوعی که می خواس
ــش در  کرد. او با همان وقار و قدرت تأثیرگذاری اش گفت نقش
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ــت؛ اما به پول بیشتری  این معامله فقط پذیرایی از مهمانان اس
نیاز دارد.

لوستیگ تضمین کرد اگر پاکتش پر شود، قرارداد با پویسون 
ــون مطمئن بود همۀ مقام های عالی رتبۀ  بسته می شود. پویس
ــتند؛ در حالی که اگر می خواستند فریبش  ــد هس دولتی فاس
دهند، رشوه نمی خواستند؛ بنابراین طعمه را به دهان گرفت و 
عالوه بر مبلغی که برای معامله پیشنهاد داده بود، رشوه را هم 

پرداخت کرد.
ــوه و مبلغ معامله، با قطار به  ــتیگ بعد از گرفتن رش لوس
ــون درخواست تخریب  وین رفت. چند روز بعد، وقتی که پویس
ــتاد، مورد تمسخر مسئوالن برج قرار گرفت و  برج ایفل را فرس
تازه فهمید سرش کاله رفته است. او به قدری خجالت زده شده 
ــهر  ــهرتش را در ش بود که موضوع را به پلیس گزارش نداد تا ش
ــتیگ هم وقتی دید هیچ خبری از این موضوع  حفظ کند. لوس
در روزنامه ها نیست، خوشحال شد. مدتی بعد دوباره به پاریس 
بازگشت و همۀ فرایند فروش برج ایفل را تکرار کرد. قربانی دوم 
اندکی بیشتر دربارۀ این پیشنهاد تحقیق کرد و فهمید همۀ ماجرا 
یک تقلب بزرگ است. پلیس این بار مطلع شد؛ اما لوستیگ باز 

هم مایل ها از آنجا دور شده بود؛ این بار به سمت آمریکا.

کالهبرداری از آل کاپون و پایان ماجرای ویکتور لوستینگ
ــما دارد.  ــتیگ باز هم چیزی برای غافل گیر کردن ش لوس
ــرن ٢۰ آمریکا را  ــتر ق ــهورترین گانگس ــاًال آل کاپون مش احتم
می شناسید. لوستیگ او را هم فریب داده است. حرف وحدیث ها 
راجع به جزئیات این ماجرا زیاد است. آن مقداری که روشن است 
این است: لوستیگ با همان ویژگی های شخصیتی تأثیرگذارش 
سراغ کاپون رفت. از کار جدیدش که نیاز به سرمایه گذاری داشت 
صحبت کرد و گفت پنجاه هزار دالر برای شروع کارش نیاز دارد 
ــتیگ آن پول را  که دوبرابر آن را بعد از دوماه پس می دهد. لوس
گرفت و در بانک پس انداز کرد. بعد از دو ماه دوباره پیش کاپون 
ــت خورده؛ اما می تواند اصل پول  رفت و گفت در کارش شکس
ــس بدهد. کاپون که تحت تأثیر صداقت ویکتور قرار  کاپون را پ
گرفته بود، پنج هزار دالر به او دست خوش داد. وقتی لوستیگ 
ــد در صندوق امانات متعلق به او پنجاه هزار دالر  ــتگیر ش دس

تقلبی کشف شد؛ اما ارتباط این پنجاه هزار دالر با پنجاه هزارتایی 
که به کاپون داده بود، تا امروز مشخص نشده است.

ــتیگ با دامی که اف بی آی با همکاری رقیب  سرانجام لوس
عشقی اش برایش پهن کرده بود، اسیر شد و به ٢۰ سال حبس 
در زندان آلکاتراز محکوم شد؛ البته او هرگز دوباره رنگ آزادی را 

ندید و در زندان از دنیا رفت.
هوش و نبوغ ویکتور لوستیگ چیز انکارپذیری نیست؛ اما 
به چه علت این هوش در ارتکاب جرم نمود پیدا می کرد؟ به نظر 
ــاید اگر او  ــوخته نامید. ش ــتعداد س من می توان وی را یک اس
چند دهه بعد متولد شده بود، مسیر زندگی اش متفاوت می شد. 
ــب بعدی ای که دربارۀ جرم کالهبرداری و کالهبرداران  در مطال

بزرگ می نویسم، به این مسئله خواهم پرداخت.
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جرایم: سرقت از جواهرفروشی، قتل، کالهبرداری، فرار 
از دست مأمور پلیس، همراه داشتن مواد مخدر و اعتیاد.

ــوا تاریک بود. خنکای  هنوز ه
ــرد کرده بود؛  ــح آب دریا را س صب
اما شنیدن صدای خروپف مأموران 
ــدی می داد که  این پیغام را به مه
ــرای رهایی دقیقًا  ــا فرصتش ب تنه
همان لحظه است. پس پیراهنش 
را درآورد و به دل خلیج فارس زد. 
این دومین باری بود که سید مهدی 
ــت مأموران می گریخت؛ این بار اما از دست مأموران  بلیغ از دس

آرسن لوپن؛ نسخه ایرانی
دانستنی های مالی

کویتی که قصد تحویل دادن او به پلیس ایران را داشتند.
ــت که به خاطر  ــته از مجرمان اس مهدی بلیغ جزء آن دس
ــهرتی هم به دست می آورند. دفعۀ قبل  نبوغشان در جنایت ش
در دستشویی دادگستری تهران، در حالی که سرباز نگون بخت 
همراهش پشت در منتظر بیرون آمدنش بود، از پنجره گریخت 
ــور خارج شد. جرم  و قبل از آن که بتوانند پیدایش کنند، از کش
ــرقت از جواهرفروشی های  ــتن دوست و همکارش در س او کش

تهران بود.
آن ها سه نفر بودند: مهدی بلیغ، مهدی نظری و هوشنگ 
مجتبایی. این سه نفر با نقشه هایی زیرکانه از چند جواهرفروشی 
سرقت کردند. قرارشان این بود که هر کدام به دام افتادند، بقیه 
برای آزادی او تالش کنند. مهدی بلیغ دستگیر شد و هوشنگ 
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مجتبایی با نیمی از جواهرات و پس از فریب دادن همسر بلیغ 
به خارج فرار کرد. مهدی نظری که در ایران مانده بود، به گفتۀ 
ــهم  ــغ برای در امان ماندن از انتقام وی، با تحویل دادن س بلی
ــعی کرد خود را خیرخواه او نشان دهد؛ اما این  خود به بلیغ س
ــد که مهدی بلیغ با کشتنش به طرزی فجیع از او  کار مانع نش

انتقام نگیرد.
مهدی بلیغ در زمان انقالب با حکم حبس ابد در زندان بود 
ــت از زندان بیرون بیاید؛ ولی  ــلوغی های آن دوره توانس و در ش

ــال بعد، به خاطر حمل مواد مخدر و اعتیاد دستگیر  یکی دو س
و اعدام شد.

اما آنچه موجب شد بلیغ توجه من را جلب کند تا درباره اش 
بنویسم، روحیۀ انتقام جو یا سرنوشتش نبود. مهدی بلیغ بیشتر 

از هرچیز به خاطر نبوغش در کالهبرداری شناخته شده است.
ــته بود تلویزیون زندان را  او در مدتی که در زندان بود توانس
ــد. مرد بیچاره  ــت ١۰۰ تومان، به یکی از زندانیان بفروش به قیم
ــت تلویزیون را زیر بغل بزند و برود،  موقع آزادی وقتی می خواس
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فهمید چه کالهی بر سرش رفته است.
بزرگ ترین کالهبرداری بلیغ اما، مورد دیگری بود. روایت ها 
ــت؛ ولی  ــه این ماجرا، مختلف اس ــی او از جمل ــه زندگ راجع ب
ــتین روزنامه هایی که ماجرای این کالهبرداری تاریخی را  نخس

نوشته اند، چنین گفته اند:
ــواد بود، به طرز عجیبی به عربی  مهدی بلیغ با این که بی س
و انگلیسی تسلط داشت. در رفت وآمدهایش درون شهر متوجه 
شده بود، خارجی های زیادی هستند که حاضرند در ایراِن پس 
از کودتای ٢٨ مرداد، با شرایط جدید پیش آمده، سرمایه گذاری 
ــرووضعش را  ــا اجاره کرد. س کنند. پس یک دفتر کار در گیش
ــایی سرمایه گذاران  ــکل مقبولی درآورد و شروع به شناس به ش

خارجی مشتاق و اندکی ابله کرد.
به زودی توانست دو تاجر آمریکایی پیدا کند که درصدد بودند 
در تهران هتلی بخرند. بلیغ بعد از آن که اطمینان آن ها را جلب 
ــاختمان دادگستری را، البته نه با  کرد، به دو تاجر آمریکایی س

این نام، برای فروش پیشنهاد داد. سپس آن ها را به دفترش برد 
و باب معاشرت و خوش وبش را باز کرد و برای چند روز بعد قرار 

بازدید از کاخ دادگستری را گذاشت.
قبل از آمدن تاجرهای ساده لوح دفتردار وزیر را تطمیع کرد 
ــاعت اجاره کرد.  ــاعت غیر اداری برای یک س و دفتر او را در س
همچنین چندصد جفت دمپایی خرید و جلوی درهای اتاق های 
ــتری قرار داد. وقتی میهمانان آمدند، آن ها را به  وزارت دادگس
ــان داد؛ اما به بهانۀ  ــپس ساختمان را نشانش دفترش برد و س
حضور میهمانان هتل، با نشان دادن دمپایی ها نگذاشت آن ها 

داخل اتاق ها را ببینند.
ــود، از آن دو تاجر بیچاره  ــده ب ــابی موفق ش بلیغ که حس
ــور  ــت گرفت و بالفاصله از کش ــزار تومان پیش پرداخ پانصده
ــد و به مصر رفت و تا آب ها از آسیاب بیفتد چندماهی  خارج ش
ــرد. روزگار چنان چرخید که بلیغ بعدها بارها به  آنجا زندگی ک

ساختمانی که آن را فروخته بود، رفت و محکوم شد.
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ــن لوپن  ــان به آرس ــای آن زم ــغ در روزنامه ه ــدی بلی مه
ــده بود.  ــی) مشهور ش ــتان پلیس ــخصیت منفی یک داس (ش
جسارت و هوش او در انجام دادن این کار در کمتر کسی حتی 
از مجرمان پیدا می شود؛ اما به گمان من، این تنها دلیلی نیست 
که چنان کالهبرداری عجیب و خنده داری اتفاق افتاد. ناآگاهی 
ــادی را به دام  ــن امروز هم آدم های زی ــات اندک همی و اطالع

کالهبرداران می اندازد.
ــتند که  ــرداران آدم هایی فرصت طلب و باهوش هس کالهب
فقط استعدادشان را در روش نادرستی به کار بسته اند. در دیگر 
مطالب کالهبرداری، راجع به کالهبرداری های عجیب وغریبی که 

در دیگر کشورهای جهان اتفاق افتاده اند، خواهم گفت.
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شما مدیر مخارجتان هستید 
یا مخارجتان شما را مدیریت 

می کنند؟
دودوتا چهارتای زندگی

یکی از کارهای منجر به پس انداز، شناخت شیوه ی درست 
خرج کردن است. خرج کردن مرحله ای سرنوشت ساز در فرایند 
درآمد و هزینه (دخل و خرج) است. بسیاری از ما نمی دانیم که 
ــا در پیش گرفتن یک الگوی ناآگاهانه در خرج کردن،  چگونه ب
خود را از پس انداز محروم می کنیم. از راهکارهایی که در مدیریت 
مخارج ما راهگشاست، دوری از خرج کردن نامنظم است. تا به 

حال درمورد خرج کردن نامنظم چیزی شنیده اید؟

انسـان ها همواره برای دستیابی به آرزوها و رویاهایشان 
تالش می کنند و هزینه ی رسیدن به رویاهایشان را می پردازند؛ 
اما گاهی نبود تناسـب بین درآمدها و هزینه هـا راه افراد را 
برای رسیدن به رویاهایشان سد می کند. در این بین، دانش 
مدیریت مالی تأثیر به سـزایی در کنترل هزینه ها دارد و کمک 
می کنـد تا هر فـرد مقـداری از هزینه های روزانـه ی خود را 

پس انداز کند.
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خرج کردن نامنظم تکرار سه عادت اشتباه
«خرج کردن نامنظم» الگویی تکراری است که از سه عادت 

اشتباه در خرج کردن ایجاد می شود.
در این مطلب قصد داریم که پایه و مفهوم خرج کردن نامنظم 
را برای شما به زبانی ساده تعریف کنیم. این کار قضاوت این که 
خریدن پیتزای ۱۶۰ هزار تومانی یا ساندویچ ۲۰ هزارتومانی، خرج 
کردن نامنظم به حساب می آید یا نه را، برای ما آسان تر می کند.
ــته از  ــویم، چهار دس ــر در موضوع خرج کردن دقیق ش اگ

رفتارهای ما را در برمی گیرد:

۱. ولخرجی متناسب با دستمزد

ــت باید این  ــوط به مفاهیم مالی اس ــر بحثی که مرب در ه
ــف درآمدهای  ــه افراد مختل ــز در نظر گرفت ک ــوع را نی موض
ــی دیگر از  ــی، مانند خیل ــد. در نتیجه ولخرج ــی دارن مختلف
ــت و به میزان درآمدتان  ــای مالی یک مفهوم ثابت نیس رفتاره
ــتگی دارد. اگر درآمد باالیی دارید، مقدار هزینه ای که شما  بس
ــت.  ــی قرار می دهد، مبلغ باالتری اس ــه ی ولخرج را در منطق
ــرج کردن  ــی رخ می دهد که خ ــی، ولخرجی زمان ــه طور کل ب
ــتر باشد. ــبت به درآمدش بیش یک نفر به طرز قابل توجهی نس
ــزای ۱۶۰ هزارتومانی را در نظر بگیریم، این هزینه  اگر خرید پیت
ــی که درآمد زیادی دارد کامًال منطقی خواهد بود؛ اما  برای کس
ــتر افرادی که ساالنه، حدود ۵۰ میلیون تومان درآمد  برای بیش
دارند، این کار برای یک وعده غذایی ولخرجی حساب می شود. 
ــه درآمد این افراد  ــبت ب در کل، قیمت این وعده ی غذایی نس

بسیار زیاد است.

۲. خرج کردن بدون داشتن برنامه یا بودجه ی مناسب

ــاب  ــن محدوده ای که جزء خرج های نامنظم به حس دومی
می آید، این است که شما حساب پولی را که در کل یا در همان 
لحظه خرج کرده اید، نداشته باشید. اگر زمانی یک خرج بزرگ 
را به بودجه ی خود وارد کردید، باید توجه کنید که این مبلغ با 
میزان درآمدتان تناسب داشته و بخشی از یک روش منظم برای 

مدیریت امور مالی شخصی تان باشد.
ــی حدود ۱۲ درصد  ــوان مثال، یک فرد ایرانی معمول به عن
ــد. این یعنی فردی  ــش را صرف غذا و خوراکی می کن از حقوق

ــد دارد، می تواند ماهیانه در  ــه حدود ۵۰ میلیون تومان درآم ک
ــه ی خود چیزی حدود ۶۰۰ هزارتومان را به غذا و خوراکی  بودج
اختصاص دهد، یا اینکه برای هر وعده ی غذایی در روز (اگر هر 
روز را سه وعده در نظر بگیریم) ۷ هزارتومان کنار بگذارد. دوباره 
ــد گفت که با این بودجه بندی، پرداخت ۱۶۰ هزارتومان برای  بای
یک وعده بسیار زیاد است و اقدامی بی برنامه به حساب می آید.

۳. پرداخت مبلغی که بیشتر از قیمت منطقی یک محصول است

ــتریان باید طیف وسیعی از قیمت های مناسب را برای  مش
محصولی که قرار است بخرند پیدا کنند. برای مثال، قیمتی که 
ــت، حدود ۱۰ هزارتومان  از نظر من برای یک ناهار، معقول اس
ــان (به اندازۀ  ــک) تا ۱۰۰ هزارتوم ــاندویچ کوچ (به اندازۀ یک س
ــت. به همین ترتیب،  ــتوران خوب) اس خوردن غذا در یک رس
قیمت معقولی که من برای یک ساندویچ معموًال در نظر می گیرم 
بین ۱۰ تا ۳۰ هزارتومان است و همین طور، این قیمت گذاری ها 
ادامه دارد. زمانی که قیمت یک محصول پایین تر از حد خودش 
ــت باالتر از حد  ــمار می آید و اگر قیم ــد، ارزان قیمت به ش باش
ــود؛ اما اگر محصولی  ــد، گران در نظر گرفته می ش معقول باش
ــد، دیگر کلمۀ  ــش خیلی باالتر از ارزش و حد معقول باش قیمت
ــت، ما به قیمت  ــران به اندازۀ کافی برای توصیفش گویا نیس گ
ــیار افراطی  ــزاف می گوییم. خرید آن کاال نیز یک کار بس آن، گ

خواهد بود.
این کار مانند خرید پیتزای ۱۶۰ هزار تومانی است. خیلی از 
ــا می توانیم یک پیتزا را به قیمت ۲۰ تا ۵۰ هزارتومان بخریم.  م
ــهرها قیمت هایی پایین تر نیز وجود دارد و  حتی در برخی از ش
می توانیم با مقدار پول کمتری چندین پیتزا بخریم! در این مورد، 
پرداخت ۱۶۰ هزارتومان برای یک پیتزا که می تواند کسری ای در 

بودجه ایجاد کند، کاری غیر عقالنی محسوب می شود.
ــول به قیمت  ــور گفت که خرید یک محص ــوان این ط می ت
گزاف (با قیمتی خیلی باالتر از ارزش و حد معقول) مهم ترین و 

قابل توجه ترین ویژگی خرید نامنظم به شمار می رود.
ــم، از این  ــد زیادی دارند ه ــرادی که میزان درآم ــی اف حت
ــده که دو نفر از  ــتند. برای مثال، گزارش ش مورد مصون نیس
 Kanye) ــخصیت های مشهور و پردرآمد آمریکا، کانیه وست ش
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ــیان (Kim Kardashian)، برای اجاره  West) و کیم کارداش
ــده در سینمای خانگی شان ۵۰۰  و دیدن فیلم های تازه اکران ش
ــخر  ــار این گزارش در افکار عمومی تمس ــد. انتش دالر می دهن
وست و کارداشیان را به دنبال داشت. این گزارش نشان دهندۀ 
ــت که حتی اگر میلیون ها دالر پول بی زبان در  این حقیقت اس

حسابمان داشتیم، نباید آن را خرج چیزهایی بیهوده کنیم.

تکرار پشت هم این سه رفتار
ــط یک بار اتفاق  ــت فق ــه رفتار ممکن اس هرکدام از این س
ــت که آیا واقعًا مخارج ما به طور کلی،  ــوال اینجاس بیفتند. س
ــًال فردی که  ــرار می گیرد یا نامنظم؟ مث ــته ی منظم ق در دس
ــاپی معروف یک فنجان قهوه  ی  ــق قهوه است و از کافی ش عاش
ــت؟ مطمئنم که  ۵۰ هزارتومانی خریده، خرید نامنظم کرده اس
همه ی ما می توانیم زمان هایی را به یاد بیاوریم که کامًال ناشیانه 

(احمقانه) پولمان را خرج کرده ایم. 
ــه رفتار را چه به صورت فردی  با این حال، زمانی که این س
ــان می دهیم و آن ها را تکرار می کنیم،  چه جمعی، از خود نش

ــوند، باید گفت که  طوری که به یک الگو و عادت تبدیل می ش
ــم. وقتی که به این  ــکالتی داری در زمینه ی نظم در خرید، مش
مشکل آگاهی پیدا کردیم، نوبت آن است که ریشه یابی اش کنیم 

تا ببینیم این خرج های بی رویه از کجا آب می خورد.
از ولخرجی به پس انداز

برای فهمیدن اینکه پول هایمان را صرف خرید چه چیزهایی 
می کنیم که به ولخرجی منجر می شود، باید شروع به یادداشت 
ــاه انجام دادن  ــان کنیم. پس از یک م ــردن تمام خریدهایم ک
این کار، هم می فهمیم پول هایمان کجا می رود، هم می توانیم 
ــت  برای از این به بعدمان، برنامه ریزی کنیم، به عالوه، با درس
ــان خواهد بود. با پس انداز  ــرج کردن، پس انداز قدم بعدی م خ
ــی طوالنی، در بلندمدت تغییرات  ــه در یک دوره ی زمان ماهیان
ــوس تری در کیفیت زندگی مان رخ می دهد. برنامه ریزی  محس
ــت که ما را از مخارج نامنظم دور  مالی و مدیریت درآمد راه اس
ــم و در نهایت، آینده ی  ــد پس انداز کنی ــد، کمک می کن می کن

اقتصادی زندگی مان روشن باشد.
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ــد و آن ها را  ــا تاثیر می گذارن ــا روی منابع مالی م بدهی ه
محدود می کنند. بدهی ها مانند یک بیماری، آرام آرام پول های 
ــمندی را که به زحمت به دست آورده ایم، به باد می دهند.  ارزش
ــوان این بیماری را  ــال به این فکر کرده اید چگونه می ت تا به ح
کنترل کرد؟ چه راهی برای پیشگیری و درمان این ویروس وجود 
دارد؟ راه حل این مشکْل برنامه ریزی دقیق و رسیدن به مسیری 

بیماری بدهی را چگونه 
کنترل کنیم؟

دودوتا چهارتای زندگی

ــخص برای بیرون آمدن از زیر بار قرض ها است. بدهی های  مش
ــدی در برنامه ریزی های مالی مان دارد، بودجه بندی  زیاد تأثیر ب
ــیدن به دیگر  مخارج ماهیانه مان را در تنگنا قرار می دهد و رس
اهداف مالی مان سخت می شود. قانون۱۰/۲۰ داروی این بیماری 

است و اجرای آن در کنترل بدهی ها کمکمان می کند.
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قانون ۱۰/۲۰ چیست؟
ــود، بسیاری از افراد دنبال  هنگامی که بدهی ها زیاد می ش
ــتورالعمل واحد در بودجه بندی شان هستند.  یک قانون یا دس
برای مثال، زمانی که بدانیم هر ماه یک سوم از درآمدمان را باید 
بابت اجاره خانه یا قسط بدهیم، خیالمان راحت تر است. چنین 
ــتورالعمل هایی به ما در تصمیم گیری های منطقی و باثبات  دس

کمک می کنند. یکی از این دستورالعمل ها قانون ۱۰/۲۰ است.
قانون ۱۰/۲۰ مشخص می کند که چه مقدار از درآمد ماهانه یا 
ساالنٔه ما باید صرف پرداخت بدهی ها شود. با توجه به این قانون 
می فهمیم آیا مبالغ زیادی را برای پرداخت  بدهی ها می پردازیم یا 
ــامل پرداخت رهن یا اجاره نمی شود و فقط در  نه. این قانون ش
بدهی  های مصرفی کاربرد دارد. بدهی مصرفی با خرید کاالهای 
ــایر بدهی ها  ــی آن با س مصرفی به وجود می آید و تفاوت اساس
ــت که صرف سرمایه گذاری و انجام دادن کارهای خاص  این اس
نمی شود. به طور مثال، وام خودرو، وام های دانشجویی و دیگر 
وام هایی از این دست، جزء بدهی های مصرفی هستند. درحالی 

که وام مسکن درصورتی که برای خرید خانه باشد جزء این دسته 
بدهی ها قرار نمی گیرد.

کاربرد قانون ۱۰/۲۰ در درآمد سالیانه و ماهیانه
ــم درمورد درآمد  ــت و ه ــامل دو بخش اس قانون ۱۰/۲۰ ش

سالیانه و هم ماهیانه کاربرد دارد.
ــاالنه به کارگرفته می شود. زمانی که  بخش اول در درآمد س
بدهی های مصرفی را محاسبه می کنیم، نباید بیش از ۲۰ درصد 
ــاب پرداخت مالیات) باشند. اگر  ــاالنه مان (با احتس درآمد س
ساالنه ۵۰ میلیون تومان درآمد خالص داریم بدهی ساالنه مان 

نباید بیش از ۱۰ میلیون تومان باشد.
ــا را در بر می گیرد. بدهی  ــش دوم درآمدهای ماهانه م بخ
ــتر از ۱۰ درصد درآمد ماهیانه مان باشد.  مصرفی مان نباید بیش
برای مثال اگر ۴ میلیون تومان درآمد خالص داریم، پرداخت های 
ــه بدهی هایمان نباید بیش از ۱۰ درصد آن، یعنی بیش از  ماهان

۴۰۰هزار تومان باشد.
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ــت از قانون ۱۰/۲۰ ما را از پرداخت بدهی هایی بیش از  تبعی
ــد توانمان حفظ می کند و نمی گذارد تا خرخره در بدهی فرو  ح
ــم. اجرای این قانون کمک می کند تا راحت تر با دارایی های  روی
فعلی مان زندگی کنیم و ته مانده ای برای دیگر اهداف مالی مان 

در آینده باقی بماند.

کاربرد قانون ۱۰/۲۰ در برنامه ریزی مالی
استفاده از این قانون با درآمد خالص ماهانه راحت تر است؛ 
ــورت ماهانه به  ــده یا به ص ــون در فیش حقوقی مان درج ش چ
حساب مان واریز می شود و با کنترل موجودی قابل محاسبه است. 
اگر این مبلغ را در ۱۰ درصد ضرب کنیم عددی به دست می آید که 
طبق قانون ۱۰/۲۰ باید هر ماه بابت بدهی های مصرفی بپردازیم. 
حاال بدهی های مصرفی ماهانه را جمع می کنیم. در صورتی که 
این عدد بیشتر از ۱۰ درصد باشد، یعنی تحت فشار مالی هستیم.
ــاب پرداخت مالیات) را در ۱۲  ــر در آمد ماهانه مان (با احتس اگ
ضرب کنیم، درآمد ساالنه مان را (با احتساب پرداخت مالیات) 
ــت آمده را در ۲۰ درصد  ــت می آوریم. حاال اگر عدد به دس به دس

ضرب کنیم، رقمی حاصل می شود که مجموع بدهی های معوقه 
مصرفی مان نباید بیشتر از آن باشد.

آیا باید از این قانون استفاده کنیم؟
ــت.  ــت که بگوییم قانون ۱۰/۲۰ به دردنخور اس ــخت اس س
ــنگین  ــدن در بدهی های س ــا را از گرفتار ش ــًا اگر م مخصوص
ــرای افرادی که  ــداد و ارقام به ویژه ب ــات دهد. به هرحال اع نج
وام های سنگینی بابت زندگی روزمرۀ خود دارند، مثل وام های 
ــت. همان وام های دانشجویی  ــت وپاگیر اس ــجویی، دس دانش
ــت ما را به آستانه ی قانون ۱۰/۲۰ برسانند.  به تنهایی ممکن اس
ــویه نکرده ایم، نباید زیر بار وام  پس تا زمانی که این وام ها را تس

دیگری برویم.
ــا را از پرداخت بدهی بیش از حد  ــت از قانون ۱۰/۲۰ م تبعی
توانمان حفظ می کند و نمی گذارد تا خرخره در بدهی فرو برویم. 
این قانون کمک می کند تا راحت تر با دارایی هایمان زندگی کنیم 

و ته مانده ای برای دیگر اهداف مالی مان در آینده باقی بماند.
احتماًال اجرای دقیق ارقام این قانون سخت است. درست 
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ــت که باید مبلغ بدهی های پرداختی مان محدود باشد؛ اما  اس
ــم از این قانون  ــتیم برای اینکه راحت زندگی کنی مجبور نیس
ــغ بدهی هایمان را به حداقل  ــت کنیم. به هرحال باید مبل تبعی
رسانده و برای تسویٔه همه بدهی های مصرفی کار کنیم. قانون 

۱۰/۲۰ یک دستورالعمل است نه یک قانون سخت و خشک. اگر 
از آن تبعیت کنیم برنامه ریزی های مالی مان بهتر خواهد شد؛ اما 
ــت تمام  اجرا نکردن این قانون مجازات ندارد؛ فقط ممکن اس

حقوقمان اول ماه به حساب های دیگران واریز شود.
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چرا امروزه رفاه مالی زنان 
اهمیت بیشتری یافته است؟

ورود آقایان ممنوع

راهکارهایی برای مدیریت مالی زنان
نسبت به نسل گذشته، امروزه زنانی بیشتری جزو نیروهای 
ــی خانواده مان را در  ــتند و اکثر زنان مدیریت امور مال کار هس
ــت دارند. زنان برای خود پول در می آورند و کارهای زیادی  دس
برای خودشان انجام می دهند. با این حال هنوز هم زنان نسبت 
به مردان درآمد خیلی کمتری دارند. گرچه زنان درآمد بیشتری 

بیشـتر زنان در برخـی مواقع از زندگی شـان به تنهایی 
باید مسـئولیت امور مالی خود را به دوش بکشـند. امروزه 
کنترل داشتن بر پول برای زنان مهم تر از همیشه شده است. 
چرا؟ زیرا عوامل زیادی وجود دارند که داشتن کنترل بر روی 
وضعیت مالی را برای زنـان مهم می کند. این موضوع دالیل 

متعددی دارد.
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نسبت به گذشته دارند اما هنوز هم نسبت به مردان درآمدشان 
ــطح کاری و تحصیلی قرار  ــت؛ در حالی که در یک س کمتر اس

دارند.
ــت که زنان بیشـتر از  ــل توجه دیگر این اس ــا نکته قاب ام
مردان عمر می کنند و زمان بیشتری را نیز از کار دور هستند. 
زنان حدودا ۵ الی ۱۰ سال نسبت به مردان بیشتر عمر می کنند 
که به این معناست که پول بیشتری را برای داشتن رفاه در زمان 

بازنشستگی نسبت به مردان نیاز دارند.
ــان چه به صورت  ــتن درآمد کم، خیلی از زن ــالوه بر داش ع
ــتری را از کار کردن دور  ــور کامل زمان بیش ــت و چه به ط موق
هستند که در این زمان در حال تصمیم گیری برای آینده یا بزرگ 
کردن کودکان هستند و همین امر باعث کاهش درآمدشان در 

ظول زندگی می شود.

زنان نسبت به مردان در امور مالی احساسی ترند
با توجه به مطالعه ای که توسط موسسه Fidelity انجام شده 
ــبت به مردان در زمان مقروض بودن اضطراب  است، زنان نس
بیشتری دارند. و این اضطراب باعث خوابی ناآرام، افزایش وزن 
و تاثیرات اساسی بر روی اعتمادبه نفس مالی می شود که کامال 
نشان دهنده این است که زنان در زمان مقروض بودن ناراحتی 

زیادی را تحمل می کنند.
ــازماندهی کردن امور مالی و برنامه ریزی برای  مدیریت و س
ــرمایه گذاری (یا همان بودجه بندی)  هزینه ها، پس اندازها و س

یکی از اولین قدم ها برای رسیدن به رفاه مالی است.

زنانی که بار مسئولیت را به تنهایی بر دوش می کشند
ــتر زنان در  ــد بیش همچنین همانطور که در ابتدا گفته ش
ــان به تنهایی باید مسئولیت امور مالی  برخی مواقع از زندگی ش
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خود را به دوش بکشند.
ــرای زنان  ــرا رفاه مالی ب ــزرگ دیگر برای اینکه چ ــل ب دلی
ــت که در حقیقت بیشتر زنان  ــه شده، این اس مهم تر از همیش
ــتر جنبه های زندگی شان موفق هستند  برخالف اینکه در بیش
مثل خانه داری، نگه داری کودکان و غیره، اما زمانی که نوبت به 

مدیریت مالی می رسد کامال عقب نشینی می کنند.
ــت گرفتن  با این حال نیاز به آموزش و حمایت برای به دس
ــتری هم پیدا خواهد کرد، زیرا  کنترل امور مالی، اهمیت بیش
ــتر زنان در برخی از نقاط زندگی  بنا به دالیلی مانند مجرد  بیش
بودن، طالق یا پس از مرگ همسر، باید به تنهایی مدیریت امور 

مالی خود را به دست گیرند.
ــازماندهی کردن امور مالی و برنامه ریزی برای   مدیریت و س
ــرمایه گذاری (یا همان بودجه بندی)  هزینه ها، پس اندازها و س

یکی از اولین قدم ها برای رسیدن به رفاه مالی است.
ــا مدیریت امور مالی  ــن قدم ها برای زنان در مواجهه ب اولی

چیست؟

۱) منظم بودن و بودجه بندی داشتن

ــازماندهی کردن امور مالی و برنامه ریزی برای  مدیریت و س

ــرمایه گذاری (یا همان بودجه بندی)  هزینه ها، پس اندازها و س
ــت. ممکن  ــیدن به رفاه مالی اس یکی از اولین قدم ها برای رس
ــتان نیاید اما پیدا کردن یک سبک  ــت اول کار از آن خوش اس
ــی که برای شما منفعتی داشته باشد شما را خوشحال  و روش

خواهد کرد. تمرین زیاد موفقیت به همراه دارد.

۲) تنظیم اهداف مشخص و قابل اندازه گیری

ــند.  ــته باش ــه دس ــی که تنظیم می کنید باید در س اهداف
ــال بعد)، میان مدت (بین ۱ تا ۵ سال)، و  کوتاه مدت (مثال س
بلندمدت (بیشتر از ۵ سال). یادتان باشد ما قصد نداریم با این 
کار آینده را پیش بینی کنیم؛ بلکه بهتر است اینگونه به موضوع 
نگاه کنیم که ایجاد هدف و برنامه ریزی بلندمدت می تواند تحت 
تاثیر تغییراتی که به مرور زمان در زندگی شما ایجاد می شود قرار 
ــتن اهداف مشخص برای زندگی و امور مالی بهتر  گیرد اما داش
ــتن آن در کل است. این کار کمک می کند تا آنچه جزو  از نداش

اهداف مالی شماست برایتان واضح تر شود.

۳) امـور مالـی خـود را بـه طـور خـودکار در آورده و شـروع به 

سرمایه گذاری کنید.
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ــورت خودکار  ــان را به ص ــاب های بانکی ش افرادی که حس
ــتری را  ــتر از دیگر افراد تمایل دارند پول بیش در می آورند، بیش
ــت که شما قبل از  پس انداز کنند. خودکار کردن به این معناس
ــان پولتان را دریافت کنید، کاری کنید تا به صورت  آنکه خودت
خودکار اقساط و بدهی تان را پرداخت کنید. این باعث می شود 
تا قبل از پس انداز کردن، پول را نبینید و برای همین کمتر آن 
را خرج می کنید و قبل از اینکه پول به دستتان برسد به حساب 
ــی برای اختالالت  ــت. پس دیگر هیچ شانس پس انداز رفته اس
روحی و مذاکره با وجدان برای خرج کردن یا نکردن پول وجود 

ندارد.
ــما می توانید از پرداخت اقساط گرفته تا حتی پس انداز و  ش
ــودکار در آورید. اگر با این کار  ــرمایه گذاری تان را به صورت خ س
ــاس راحتی نمی کنید بهتر است اول با انجام این کار برای  احس

یک یا دو بخش از امور مالی خود شروع کنید.
زمانی که سرمایه گذاری می کنید در حقیقت پول شماست 
ــما برای پول. سرمایه گذاری  که دارد برایتان کار می کند، نه ش
ــه خواهید کرد اما  ــه در نهایت به ثروت خود اضاف یعنی چگون

ــود بگذارید. قبل از  ــرای افزایش اطالعات خ ــد زمانی هم ب بای
سرمایه گذاری خیلی مهم است که تحقیق کنید. مهم است که 
قبل از انجام سرمایه گذاری تحقیق کنید. با این حال بهتر است 
ــخصی داشته باشید و از میزان خطری که  که اهداف کامٌال مش
می کنید آگاه باشید. با این کار می توانید از چیزی که در انتظار 

شماست یک پیش زمینه ی ذهنی داشته باشید.

۴) امور مالی خود را مرتبا بررسی کنید.

ــک می روید تا  ــه دکتر یا دندان پزش ــاالنه ب همانطور که س
مطمئن شوید که همه چیز درباره سالمتی شما رو به راه است، 

دقیقًا باید همین کار را برای امور مالی تان نیز انجام دهید.
هفته به هفته یا ماه به ماه و یا حتی سال به سال برنامه ای 
ــته باشید و به امور مالی خود رسیدگی کنید تا مطمئن  را داش
ــوید که همه چیز طبق برنامه ای که ریخته اید پیش  می رود.  ش
ــر جایی نیاز به اصالح دارد آن را اصالح کنید و اگر به هدفی  اگ
ــیده اید آن را از برنامه خارج کرده و مورد دیگری را جایگزین  رس

کنید و پول آن را به پس اندازهای خود اضافه کنید. 
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قلک ها همان بانک های کوچکی هستند که به کودک شما 
ــانند. در فرایند پس انداز کردن  لذت پس انداز کردن را می چش
ــر کردن را به کودکتان می آموزید. به او یاد دهید زمانی که  صب
ــی برایش ارزش دارد، باید برایش صبر کند تا بتواند به آن  هدف

نزدیک تر شود.

آموزش مالی به کودکان:
قلک ها مکانی امن برای پس انداز

قلک

قلک ها مکانی امن برای پس انداز کودکانمان
ــالگی می رسند، از راه های مختلفی  کودکانی که به چهارس
مانند جمع شدن سکه ها در قلک شان، به طور اجمالی با مفهوم 
ــه پول پس انداز می کنید،  ــوند. مادامی ک پس انداز درگیر می ش
بهتر است برای استفاده از آن برنامه داشته باشید. کودکان در 
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ــه با نوجوانان اهداف کوتاه مدتی دارند؛ یعنی اهدافی که  مقایس
ــت یابی به آن ها نیاز به صرف مدت طوالنی  برای جمع   برای دس
ــه با کودکان اهداف  ــت. نوجوان ها در مقایس کردن پولش نیس

بلندمدت تری مانند خرید خودرو یا شهریۀ دانشگاه دارند.

به کودکانتان صبر کردن را بیاموزید
ــتر کودکان برای به دست آوردن خواسته هایشان صبر  بیش
ــوع مهم را به آن ها آموزش داد. این  ندارند. پس باید این موض
امر را می توان در شرایط دیگری که کودک مجبور به صبر کردن 
است (وقتی که در صف وسیلۀ بازی شهربازی منتظرند، یا برای 
تغییر شیفت مدرسه یا رسیدن تعطیالت مورد عالقه شان انتظار 
می کشند)، به او یاد داد. صبر کردن برای پس انداز میزان معینی 
ــت. وقتی چیزی  پول هم، مانند صبر کردن برای این موارد اس

«ارزش» داشته باشد، می توان برایش صبر کرد.
ــباب بازی (یا هرچیز دیگر) مشخص  اگر کودک تان یک اس
ــت، به او  ــول کافی برای خرید آن نداش ــت؛ ولی پ را می خواس

توضیح دهید که پولش را می تواند در یک مکان امن مانند قلک 
ــول برای خرید آن  ــد تا زمانی که به اندازۀ کافی پ نگه داری کن
اسباب بازی جمع شود. به او کمک کنید یک بودجۀ ساده برای 

خریدش بسازد و بررسی کند که:
تا به حال چه مقدار پس انداز کرده است. ●
خواستۀ او چه قیمتی دارد. ●
هر هفته به چه میزان پول دریافت می کند. ●
برای پس انداز چقد زمان الزم دارد. ●

ــه کودک تان می خواهد یک بازی  برای مثال فرض کنید ک
۱۰۰ هزار تومانی بخرد. تا به حال ۲۵ هزار تومان پس انداز کرده 
ــه ای ۲۵ هزار تومان هم پول توجیبی دریافت می کند. به  و هفت
او کمک کنید که بفهمد برای خرید بازی مورد عالقه اش به ۷۵ 
هزار تومان دیگر نیاز دارد و با توجه به پول توجیبی اش سه هفته 
زمان الزم است. در این  مرحله شما می توانید به او در ازای پول 
ــنهاد کار در خانه را بدهید. برای مثال، می توانید  بیش تر، پیش
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به او برای کمک کردن در چیدن علف های هرز باغچه، ۲۵ هزار 
ــی اش بدهید. هم چنین، به او یادآور  تومان مازاد بر پول توجیب
ــت  ــوید که اگر پولش را در جای دیگر خرج کند، مجبور اس ش

مدت زمان بیش تری را برای خرید آن بازی صبر کند.

قدم هایی که والدین می توانند بردارند
ــدی کند، هم برایش  ــکل بودجه بن این که کودک به این   ش
ــر این امر،  ــم انگیزه بخش. برای اجرای بهت ــت، ه آموزنده اس
ــت می کند، برایش  ــه هفته دریاف ــزان پولی را ک ــد می می توانی
یادداشت کنید و در تقویم، دور تاریخی را که  در آن باالخره به 
مقدار پول مورد نیازش خواهد رسید، خط قرمز پررنگ بکشید.

ــت و کمک به او برای تهیۀ آخرین مقدار باقی ماندۀ  از دخال
پس اندازش، پرهیز کنید. این دخالت منجر به این می شود که 
او در تمام مراحل زندگی اش به شما وابسته بماند. هم چنین،  

ــیدن به اهدافش با تالش خودش را از  با این کار تمام لذت  رس
ــت که برای دست یابی زودتر به پول  او می گیرید. مشکلی نیس
مورد نیازش به او پیشنهاد کار بدهید، فقط از کمک دستی به 

کودکتان امتناع کنید.
ــودک کمک کند  ــردن هم چنین می تواند به ک پس انداز ک
ــته هایش را از ذهنش پاک  کند. برای مثال،  که برخی از خواس
ــق یک اسباب بازی خاص می شوند و  اکثر کودکان در ابتدا عاش
ــت  تصمیم به تهیۀ آن می گیرند. در طول زمان اما، ممکن اس
ــیله آن چنان هم مهم نیست.  ــند که آن وس به این نتیجه برس
ــیار خوبی برای  صبر کردن برای خرید یک محصول، روش بس
نادیده گرفتن شهوت خرید است. هم چنین، یک ابزار مؤثر برای 
ــخیص این است که واقعًا چه چیزی می خواهیم و بدون آن  تش
چه برنامه های دیگری می توانیم داشته باشیم. این  گونه صبرها، 

برای نوجوانان و بزرگساالن نیز صدق می کند.
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ژن خوب یا تالش مضاعف؛ 
مسئله این است

باشگاه موفقیت

شما فکر می کنید برای موفقیت بهتر است آدم خوش شانسی 
ــید یا سخت کوش؟ پاسخ این سوال می تواند از دیدگاه های  باش
ــود؛ اما مطمئن باشید سخت کوشی عامل  متفاوتی بررسی ش
مهمی در موفقیت است حتی اگر شانس هم دخیل باشد. شاید 

جالب باشد نظر یک میلیاردر معروف را دربارۀ شانس بدانید.
ــال ۱۹۹۷، وارن بافت سرمایه گذار و میلیاردر معروف  در س
این آزمایش فکری را معرفی کرد: «تصور کنید که ۲۴ساعت به 
زمان تولد شما مانده است و یک جن به سراغ شما می آید. جن 
به شما می گوید که می توانید قوانین جامعه ای را که قرار است به 
زودی به آن وارد شوید تعیین کرده و هرچیزی را که می خواهید 

ــن اجتماعی، اقتصادی، دولتی  طراحی کنید. می توانید قوانی
ــت که تا آخر عمر شما  و… را تعیین کنید. این قوانین قرار اس
ــند. ولی یک مسئله هم  ــما برقرار باش و فرزندان و نوه های ش
ــت در خانواده ای  ــما هنوز نمی دانید که قرار اس وجود دارد؛ ش
ــتید یا دختر، از لحاظ  ــوید یا ثروتمند، پسر هس فقیر متولد ش
فیزیکی قوی هستید یا ضعیف، در یک کشور توسعه یافته زندگی 
می کنید یا یک کشور توسعه نیافته. تمام چیزی که می دانید این 
است که باید گویی را از داخل بشکه ای که داخلش ۵.۸ میلیارد 

گوی دیگر وجود دارد خارج کنید. این گوی شما هستید.»
ــن به آن  ــابقه ای که م ــما در مس ــی دیگر، ش ــه عبارت «ب
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ــرد و این مهم ترین  ــرکت خواهید ک ــاری زندگی می گویم ش الت
ــر خواهد  ــما تأثی ــا ابد در زندگی ش ــد بود که ت ــزی خواه چی
ــد رفت و  ــه ای که خواهی ــه از نوع مدرس ــت. این قضی گذاش
ــما و… عامل تعیین کننده تری است.» میزان سخت کوشی ش
وارن بافت مدت هاست که از موافقان نقش زیاد شانس در موفقیت 
است. در سال ۲۰۱۴، او در نامٔه ساالنٔه خود نوشت: «به خاطر یک 
شانس احمقانه، من و شریکم چارلی در آمریکا به دنیا آمدیم.»
اگر نقش شانس این گونه تبیین شود، کمتر می توان اهمیت آن 
را در موفقیت آینده نادیده گرفت. ولی بگذارید داستان دیگری 

را با هم بخوانیم.

داستان پروژٔه ۵۲۳
ــگ  ــال جن ــن س ــان چهاردهمی ــال ۱۹۶۹، در جری در س
ــت  ــمندی چینی به نام یویو تو به عنوان سرپرس ــام، دانش ویتن
ــد. این  ــاب ش ــن انتخ ــری در پک ــی س ــروه تحقیقات ــک گ ی
ــد. ــناخته می ش ــروژه ۵۲۳ ش ــد پ ــمارۀ ک ــا با ش ــروه تنه گ
چین هم پیمان ویتنام بود و پروژۀ ۵۲۳ برای این تعریف شده بود 
که داروهای ضد ماالریا برای سربازان تولید کند. در آن زمان این 
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بیماری به مشکل بزرگی تبدیل شده بود، تا آنجا که در مرحله ای 
تعداد سربازان کشته شده به علت ماالریا با تعداد کشته شدگان در 

میدان نبرد برابر شد.
ــت وجو برای یافتن سرنخ از هرجایی  یویو تو کارش را با جس
ــت آغاز کرد. دستورالعمل های درمان های قدیمی  که می توانس
محلی را خواند، به سراغ کتب بسیار قدیمی چند هزار ساله رفت 
و به مناطقی بسیار دوردست سفر کرد تا گیاهی که ممکن بود 

درمان بیماری را داشته باشد، پیدا کند.
ــر ۶۰۰ گونه  ــزی بالغ ب ــم او چی ــا تالش، تی ــس از ماه ه پ
ــی ممکن را  ــش از ۲۰۰۰ روش درمان ــع آوری و بی ــاه را جم گی
ــت کرده بودند. یویوتو با آرامش و البته بسیار روشمند،  فهرس
ــید و  ــداد ۳۸۰ نوع درمان رس ــاه کرد و به تع ــت را کوت فهرس
ــگاهی تست کرد. همٔه آن ها را تک تک روی موش های آزمایش
ــمت چالش برانگیزترین  وی در مصاحبه ای اعالم کرد: «این قس
ــخت و طاقت فرسا؛ چراکه مدام با  ــمت پروژه بود، کاری س قس

شکست های فراوان روبه رو می شدیم.»
تیم تحقیقاتی صدها آزمایش انجام دادند که بیشترشان هیچ 
نتیجه ای دربرنداشت. ولی یکی از آزمایش ها که در آن از صمغ 
درختی به نام کینگائو استفاده شده بود، نتایجی مثبت به دست 
ــده بود، ولی علی رغم  ــو از این امکان هیجان زده ش داد. یویوت
تالش های زیادش، این گیاه به ندرت داروی ضد ماالریایی تولید 

می کرد. در حقیقت این روش درمان خیلی قابل اتکا نبود.
تیم او تا اینجا دو سال بود که مدام در حال تحقیق بودند؛ 
ولی یویوتو تصمیم گرفت همه چیز را از اول شروع کنند. او تمام 
آزمایش ها را مجددًا مرور کرد و هر کتابی را دوباره مطالعه کرد تا 
سرنخی که ممکن بود گم کرده باشند، پیدا کند. بعد به صورت 
ــخه هایی  ــال تصادفی، با یک جمله در «کتاب راهنمای نس کام
ــال پیش نوشته شده بود،  ــی» که ۱۵۰۰س برای مواقع اورژانس

مواجه شد.
مسئله خیلی مهم بود. اگر دما در هنگام استخراج خیلی باال 
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بود، مادٔه فعال داخل صمغ گیاه نابود می شد. به همین دلیل، 
یویوتو طراحی آزمایش را با استفاده از محلولی که نقطٔه جوش 
پایین تری داشت تغییر داد و در نتیجه، به داروی ضدماالریایی 
رسید که در ۱۰۰درصد موارد کار کند. این اتفاق موفقیت بسیار 

مهمی بود؛ ولی کار اصلی هنوز شروع نشده بود.

قدرت سخت کوشی
ــت آوردن دارو، حال نوبت آزمایش روی نمونٔه  بعد از به دس
انسانی بود. متأسفانه در آن زمان در کشور چین، مرکزی برای 
ــت و به علت مخفیانه  ــت کردن داروهای جدید وجود نداش تس

بودن پروژه، امکان به خارج رفتن هم وجود نداشت.
به نظر می رسید که تیم تحقیقاتی یویو تو به بن بست رسیده 

باشند.
به همین خاطر، یویو تو داوطلب شد تا اولین نمونٔه انسانی 
دریافت کنندٔه دارو باشد. در یکی از مهم ترین اتفاقات تاریخ علم 
داروسازی، یویو تو به همراه دو نفر از همکارانش در پروژٔه ۵۲۳، 

ــان را به ویروس ماالریا آلوده کرده و سپس، داروی  اول خودش
ــود آزمایش کردند و در نهایت دارو جواب داد. جدید را روی خ
ولی علی رغم این کشف بزرگ و عزم او برای این که حتی جانش 
ــد که یافته هایش را  را برای این کار بگذارد، به او اجازه داده نش
با دنیای خارج به اشتراک بگذارد. حکومت چین قوانین سفت 
ــر اطالعات علمی را  ــت که اجازٔه هیچگونه نش ــختی داش و س

نمی داد.
ــه وجود نیاورد. او به  ــئله خللی در کار «تو» ب ولی این مس
تحقیقاتش ادامه داد تا این که در نهایت، ساختار شیمیایی دارو 
را که به عنوان ارتمیسینین شناخته می شود، یاد گرفت و توانش 

را برای توسعٔه دومین داروی ضدماالریا شروع کرد.
ــال ۱۹۷۸، یعنی تقریبًا یک دهه پس از آن که  تا پیش از س
ــه سال پس از اتمام جنگ ویتنام،  ــروع کرد و س او کارش را ش
تو باالخره موفق شد تا یافته هایش را با دنیای خارج به اشتراک 
بگذارد. البته سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۰ درمان او بر 
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ضد ماالریا را به رسمیت شناخت.
تا امروز، درمان آسترمیسینین بیش از یک میلیارد بار تجویز 
ــت. یویو  ــده و جان میلیون ها نفر را از مرگ نجات داده اس ش
ــن زن چینی بود که جایزٔه نوبل و اولین چینی ای که جایزٔه  اولی

السکر را برای تالش هایش در پزشکی دریافت کرد.

شانس یا سخت کوشی؟
ــانس نامید. نکتٔه جالب  یویو تو را نمی توان خیلی خوش ش
توجه در زندگی او این است که او تحصیالت عالی یا تجربٔه عملی 
نداشت و در هیچ کدام از انجمن های ملی چینی عضو نبود؛ ولی 
ــیار سخت کوش، مصر و پرتالش بود. او برای دهه ها تسلیم  بس
نشد و کمک کرد که میلیون ها نفر جانشان حفظ شود. داستان 
ــی می تواند  ــت از این که چطور سخت کوش او مثال مهمی اس

منجر به رسیدن به موفقیت شود.
ــتر  ــانس بیش ــتان این که ش ــل از خواندن این داس ــا قب ت
موفقیت های ما را در زندگی تضمین می کند واقع بینانه بود. ولی 

ــی به اندازٔه شانس مهم است هم واقع بینانه  این که سخت کوش
تقلی می شود. وقتی سخت کار می کنید عمومًا نتایج بهتری را در 
مقایسه با زمانی که تالش کمتری می کنید، به دست می آورید. با 
وجود آن که نمی توان اهمیت شانس را کم کرد، به نظر می رسد 

که همه موافق هستند سخت کوشی باعث تفاوت می شود.
پس چه چیزی موفقیت را تعیین می کند؟ سخت کوشی یا 
اقبال خوب؟ تالش یا شانس؟ همه می دانیم هر دو عامل موثر 
هستند، ولی اینجا جوابی بهتر از «بستگی دارد» خواهیم داد.

در زمان هایی مشخص، شانس نیاز به سخت کوشی دارد تا 
به موفقیت تبدیل شود. شاید برای شروع شانس موثر باشد؛ اما 
ــی و تالش  با گذر زمان آنچه افراد را موفق می کند، سخت کوش

است.

ژن خوب در موفقیت تاثیر گذار است؟
موفقیت قطعی در مقابل موفقیت نسبی یک راه برای پاسخ 
ــانس بیشتر در حالت قطعی  ــوال این است: ش دادن به این س
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ــتر در حالت نسبی.چه چیزی  ــی بیش تأثیر دارد و سخت کوش
ــود که کسی در یک زمینٔه خاص در جهان بهترین  باعث می ش
شود؟ وقتی موفقیت را از این سطح ببینیم، تقریبًا همیشه نقش 
اصلی با شانس است. حتی اگر در ابتدا تصمیمی خوب بگیریم 
- مثل بیل گیتس که شرکت کامپیوتری راه اندازی کرد - باز هم 
نمی توانیم تمام فاکتورهایی را که روی نتایج در مقیاس جهانی 

تاثیر دارند، شناسایی کنیم.
ــد،  ــوان یک قاعدۀ کلی، هرچه موفقیت بزرگ تر باش به عن
شرایطی که آن را فراهم آورده ا ند، نامحتمل تر هستند. موفقیت 
ــت، روابط درست، زمان بندی  معموًال ترکیبی از ژن های درس
ــت وهیچ کس آن قدر  ــت و هزاران عامل تأثیرگذار دیگر اس درس

خردمند نیست که تمام آن ها را بتواند پیش بینی کند.
ــما را  ــود دارد که میزان موفقیت ش ــبی وج دیدگاهی نس
نسبت به کسانی که شرایط مشابه شما دارند، در نظر می گیرد. 
مانند میلیون ها نفر که سطح تحصیالت مشابهی داشته اند، در 
محله های مشابه رشد کرده یا با سطح مشابهی از استعدادهای 
ــت  ــابهی به دس ــده اند. این افراد نتایج مش ــی متولد ش ژنتیک
نمی آورند. هرچه مقایسه محلی تر باشد، نقش سخت کوشی در 
ــود. وقتی خودتان را با کسانی که  ــتر دیده می ش موفقیت بیش
ــابه در این سطح از شانس را داشته اند، مقایسه  تجربه های مش
ــا و انتخاب هایتان، تعیین کننده  ــد، تفاوت در عادت ه می کنی

می شود.
ــانس است. موفقیت نسبی انتخاب ها و  موفقیت مطلق ش

عادت هاست
ــٔه مهمی وجود دارد که در پی این تعریف می آید: هرچه  نکت
نتیجه و موفقیت بزرگ تر باشد، نقش شانس بیشتر می شود. به 
بیان دیگر، هرچه موفقیت مطلق تر باشد، سهم بیشتری را باید 

به شانس داد.

هر دو داستان حقیقت دارند
ــن هر دو عامل  ــراد با در نظر گرفت ــی اوقات بعضی اف گاه
مشکل دارند. در واقع گرایشی میان آن ها وجود دارد که نتایج را 

از دریچۀ جهانی یا محلی ارزیابی کنند.
ــت. چه چیزی  ــتر جهانی اس دیدگاه موفقیت مطلق بیش

ــور  ــخص ثروتمند متولد یک کش ــد تفاوت بین یک ش می توان
ــی که در فقر مطلق به دنیا آمده توضیح  ــعه یافته را با کس توس
ــویم، مردم  ــه وارد بحث موفقیت بش ــد؟ وقتی از این زاوی ده
سواالتی از قبیل «چطور نمی توانید امتیازهای خود را ببینید؟ 
متوجه نیستید که چقدر از قبل به شما امتیاز داده شده است؟» 

می پرسند.
ــت. چه چیزی  ــتر محلی اس ــبی بیش دیدگاه موفقیت نس
ــما و کسی را که در همان مدرسٔه شما  می تواند تفاوت بین ش
ــما بزرگ شده توضیح دهد؟ وقتی  درس خوانده یا در محلٔه ش
موفقیت را از این زاویه بررسی کنیم، سواالتی که در ذهن مردم 
شکل می گیرند این ها هستند: «شوخی می کنی؟ نمی دانی من 
ــداکاری کردم و چه  ــخت کار کردم؟ می دانی چقدر ف چقدر س
ــختی پیش رو داشتم؟ ربط دادن موفقیت من  انتخاب های س
ــخت من را پایین می آورد. اگر موفقیت  به شانس ارزش کار س
من به دلیل محیط و شانس بوده است، پس چطور همسایه ها، 
ــی ها و همکارهایم به چنین چیزی دست نیافتند؟» هم کالس

هردوی این داستانها حقیقت دارند. فقط بستگی دارد از کدام 
لنز به آن ها نگاه کنیم.

شیب موفقیت
ــی تعادل بین شانس و سخت کوشی  راه دیگری برای بررس
وجود دارد که آن هم در نظر گرفتن تأثیر زمان بر موفقیت است.
ــت را روی یک نمودار  ــٔه موفقی ــور کنید که می توانید نقش تص
طراحی کنید. مقیاس موفقیت روی محور عمودی و زمان روی 
ــند و وقتی به دنیا می آیید توپی را از  محور افقی قرار گرفته باش
قرعه کشی ای که وارن بافت توصیف می کند بیرون می آورید و آن 
درجٔه محور عمودی را مشخص می کند. کسانی که خوش شانس 
ــر روی نمودار قرار می گیرند و  ــه دنیا می آیند در نقطه ای باالت ب
کسانی که در شرایط سخت تر به دنیا می آیند در نقطه ای پایین تر 

قرار می گیرند.
نکته ولی اینجاست: شما تنها می توانید شیب موفقیت خود 
ــازی آن را. به بیانی دیگر می توان  ــرل کنید، نه نقطٔه آغ را کنت
گفت: مهم نیست که در حال حاضر شما چقدر موفق یا ناموفق 
هستید. چیزی که اهمیت دارد این است که آیا عاداتتان، شما 
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را به سمت موفقیت هدایت می کند یا خیر. شما حاال باید نگران 
مسیر خود باشید تا نتایج فعلی.

با یک شیب مثبت و زمان کافی و تالش، شاید حتی بتوانید 
ــت داده بودید، به  ــی از دس چیزی را که قبال به خاطر بدشانس
ــت آورید. البته این موضوع همواره صحیح نیست. به طور  دس
مثال، ممکن است که در اثر یک بیماری سخت سالمتی خود 
ــت بدهید یا به خاطر یک سرمایه گذاری اشتباه  را کامًال از دس
تمام پس اندازتان نابود شود. به همین شکل ممکن است شانس 
ــما مزیت یا عیبی را به همراه بیاورد. در حقیقت نتایج  برای ش
ــت را بتوان با ثروت  ــان می دهند که اگر موفقی یک تحقیق نش
اندازه گیری کرد، موفق ترین مردم کسانی هستند که استعدادی 
ــط و شانس بسیار باالیی دارند.  در هر شرایط، نمی توان  متوس

این دو فاکتور را کامًال از هم جدا کرد.

هر دو مهم هسـتند و سخت کوشـی معموال در گذر 
زمان نقش مهمتری را ایفا می کند

این موضوع فقط برای غلبه بر بدشانسی نیست، بلکه برای 
ــت. ممکن است بیل گیتس  ــانس ماندن هم الزم اس خوش ش
ــرکت مایکروسافت را در  ــانس بوده باشد که ش خیلی خوش ش
ــت در تاریخ ایجاد کرده باشد، ولی بدون دهه ها کار  زمانی درس
ــخت، این موقعیت ممکن بود به هدر برود. زمان هر مزیتی  س
ــانس نیاز به  ــخص، ش ــوده می کند و در زمان هایی مش را فرس
سخت کوشی دارد تا به موفقیت تبدیل شود. شاید برای شروع 
ــد اما با گذر زمان آنچه افراد را موفق می کند  ــانس موثر باش ش

سخت کوشی و تالش است.
کسی که زیاد تالش می کند، در مقایسه با کسی که تالشی 

نمی کند، احتمال بیشتری دارد که به شانس برسد.
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