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 آورد؟خوشبختی میبرایمان آیا پول 
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در طول   ترین چیزهایی است کهصحبت کنم؛ چون پول یکی از مهم  وشبختیو خ  خواهم دربارۀ پولامروز می 
چه    ستیمعلوم ن   «؛ پول، چرک کف دست است»  که  گفت  یچه کس  دانمینمکند.  ذهنمان را درگیر می  روز
علم و ثروت را    چه زمانی،از    ستی معلوم ن  «؛آوردینم  یخوشبختگفت »پول    بود که پول را بدنام کرد و  یکس

 ... . است پول و ثروت بهتر از علمکه  رند یبگ  جهیهم قرار دادند تا نت یرودررو 

  « ستندیخوشبخت ن دارهاپول »انداخت که  جاوع را در ذهن مردم موض نیا یکه چه کس ستیهم معلوم ن نیا
 .«برندیلذت مبیشتر  ی خود از زندگ رهایفق» یا و

پول خ برم  یل یاما  از دستش  پول با    باز کند؛  را  بسته  یدرهاتواند  می  کند؛معجزه  تواند  می پول    !دیآیکارها 
 .. .. واقعیت تبدیل کردو به  کشید رونیب ال یخ یایاز دنرا آرزوها حتی  توانمی

؛ هارا گشت و رفت در دل قاره  ایدور دن یراحتبهتوان آورد و با آن میمیکه پول احترام شاید الزم نباشد بگویم 
که ان مثال دیگر  و هزار   ترین مسابقات ورزشیبزرگ  تیبل  ،نیماش  ،الیو  ،دفتر کار  ،خانه  دیخر   ،لیادامه تحص

را هم    گرید  زیچ  کیبا پول  حقیقت این است که  اما    ؛دیآیچشم نم  است که به  پاافتادهشیپ  قدرآن پول    یبرا
 !یبه خانه آورد؛ شاد  توانیم

 حداقل  یاو لباس و سرپناه ندارد  و غذا  آب    ۀدغدغ  کمدست  رسد،یکه پول دارد و دستش به دهانش م  یکس
به دهانش م  یکس  ؛ماندیبه دلش نم  زهایچ  یل یحسرت خ را تک  رسد،یکه دستش  به د  هیخود    یوار یداده 
 .شودی پشتش گرم م اش،ی استوار  زو ا ندی بیمحکم م

پول باشد،   یشود. وقت  اعتمادقابلمحکم    واریهمان د نیز  ها  آن  یو برا  ردیبگ   تواندیرا هم م   گرانیدست د  او
  ر مایب  کی  توان؛ میرا پوشاند  یابرهنه   یو پانان گذاشت    یادر سفره   توانی م  ؛همه را خوشحال کرد  توانیم

 را اگر خدا بخواهد از مرگ نجات داد. 

 توان نور را پخش کرد... . می ؛استعدادها را شکوفا کردتوان با پول می

کاسه چه کنم بر دست  »و ترس از محتاج شدن و ترس از    دی را هم ندار   یر یپ  ۀدغدغ  گریاگر پول باشد، د
 . رودیم نیو از ب ردیمیهم م «گرفتن
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ن  ی وقت  !شودی م  زیانگ خاطرههم    تانی با پول عروس   ، یو داماد  یلباس عروس  دنیپوش  یبرا  دیستی که مجبور 
ز   انخودت ک  ری را  باشید  تازه    ،شویدمی   جدا   نتانی والداز    یو وقت  دینبار قرض خفه  ندار مجبور  را    تانهایی تاوان 

 ! ... بپردازید

 ! آرامش یعنی ،توانمندی  یعنی ،خوشبختی یعنیداشتنش فهمید می ،دیکنمی به پول نگاه  گونهنیا یوقت

 توانیم  ؛کرد یفخرفروش توانیبا پول م ؛ نیستند  ندیکرد که خوشا ییکارها توانیبا پول م البته قبول دارم که
توان با پول که می  طورانهمو...؛ بله،    را از حدقه درآورد  گرانی راه انداخت و چشم د  یچشموهمچشم  ۀمسابق

 ؛ اما... . هم انجام داد مختلفیتوان کارهای نادرست کارهای خیر بسیار زیادی انجام داد؛ می

 ها؟پول مقصر است یا آدم

است  اما این  هم  حقیقت  ناخوش  هایخوش  نیا  ۀدر  پول  ،هایو  آدمبل  ،نه  خود  که  ها  که  داستان هستند 
مثل انرژی الکتریسیته!    ؛یک انرژی است  فقط  ؛ پولکاغذ است  تکهکی   فقط  پول  ؛ سندینو یرا مشان  ی زندگ

و کلی    هر را روشن کرد هزاران شتوان  می  دانیم؛ چون با برقما برق را خیلی مفید می اگر دقت کرده باشید،  
 به قتل رساند!را یک آدم توان می ؛ اما با همان برقکار مفید انجام داد

توان کار خیر انجام داد، هم است؛ با این ابزار هم می   ابزار  کیفقط  رت است؛ پول  پول هم دقیقًا به همین صو 
 از این ابزار استفاده کنند!هاست که چگونه حق انتخاب با آدم تیهاندر توان کار شر انجام داد؛ می

 

را   یخوشبخت  اینپول    ، ت هستندخوشبخ  حال نیدرعمرتب است و    شانی و زندگپول دارند  که    یآن زن و مرد 
 کنند. یدغدغه طیعشق را ب ریمس کهاما به طور حتم کمکشان کرده  ؛نداده است هابه آن
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  خوشبختشان نکرده  یپول یب کنند،یم یاحساس خوشبخت هماست، اما باز   یخال بشانیکه ج زن و مردیآن 
 تا خوشبخت باشند.  دهم بدهن   دستبهدستفقر را به رخ هم نکشند و  که اندخودشان خواستهها  آن است؛

و موانع   د نشو ی با پول حل م  تانت زندگیمشکال  یانکار کرد که وقت  توانی را نم  نیا،  هاحرف   نیا  ۀ با وجود هم
 است.  ریناپذوصف که  کند یم دیتول ای یشاد شوند،یبرداشته م اناز مقابلت کیبهکی

 ی در زندگیبرای شاد  گرید زی چ 59 ۀعالوبهپول 

این نیست کهالبته   به دست م  یو خوشبخت  یو شاد  است  زیپول همه چ  منظورم  با پول  ؛ چون دنیآیفقط 
 ... . هستندمؤثر  ستنیز  و شاد یدر شاد یادیز  اریعوامل بس

مثل    یلعوامتواند باعث شادی شود؛  اند که می کرده کشف    را  یعامل اساس  60  بیش از  تاکنون  شناسان روان
؛ همسر دلخواه  ب ومناس  یاجتماع  جایگاه  گران،یباال، خدمت به د  نفساعتمادبهاحساس احترام،    ،یدوست

 . ردیگیچهاردهم قرار م رتبۀدر   باً یتقر  ،به گفتۀ کارشناسان و عوامل است همیناز  یکی هم که البته پول

به هم    ریزنج  یهاحلقهدر زندگی مثل  و آرامش    یخوشبخت  ،یکه احساسات مثبت مثل شاد  نیا  بهباتوجه
ممکن   ،دارند  یو ذهن  یحس  ۀجنب  یاست و همگ  یگر یملزوم و مکمل د   هاهرکدام از آنمتصل هستند و  

 .. . متفاوت باشد. گریبا افراد د کندیارائه م یکه هر فرد از شاد ی فیاست تعر 

  ی وقت  البته از طرفی دیگر،  ؛کندیم  ردهو افس  ناراحتافراد را    ،یمطالعات مختلف نشان داده که فقر و ناکام  اما
که  است  ثابت شده  ات مختلف  قیدر تحق.  شودینم  شتریو نشاطشان ب  یشاد  ،شود  شتریدرآمد افراد ب  زانیم

  ی ول  ،ردیگی ها را مدوه و استرسان   ،ینگران  یجلو   یعنی  ؛کندیعمل م  یضدافسردگ  یدارو   کی  عنوانبهپول  
 صورت بههم داشته باشد،    یبخشیشاد  ریاگر تأث  یعنی  ؛رد شده است  ،باشد  یشاد  ایجاد کنندۀ  که پول  نیا

 چرا؟ حاال سؤال اینجاست:  . است یموقت

بهتر  های قبلی  در پست از درونی است؛    چیزام، چون شادی یک  گفتهسایت جهان  بیرون  نباید در دنیای 
 شود... . می آغازخودتان، به دنبال شادی بگردید؛ شادی از درون خودتان 
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 توان خرید!شادی را نمی

خانه  شتر یب داشتن  ماش  یهامردم،  و  منبع    متیقگران   یهان یبزرگ  تنها  و خوشبختیرا    دانند؛می  شادی 
کمک    ها،یمانند دوست  یو انسانزیبا    یاخالق  یهاپرداختن به گسترش صفت  یجا بهممکن است    کهیطور به

؛ هرچند کنند  یتمام وقتشان را صرف مسائل مال  ،یو عشق به تمام هست  یشیاندمثبتها،  بخشش  گران،یبه د
مند  این خیلی مهم است که به آزادی مالی برسید و ثروتمند باشید؛ اما اگر بخواهید صبر کنید که ابتدا ثروت

 !نماند یباق برایتان یلذت بردن از زندگبرای  یوقت گری د تممکن اس شده و بعد شاد و خوشحال باشید،

؛ پول اشتباه است  ،د یرس  هابه همه لذت  توانمی  که فقط با پول  طرز تفکر   نیابا    کردنی زندگبه همین دلیل،  
 هست... . تنها عامل شادی و خوشبختی نیست؛ اما قطعًا یکی از آن عوامل 

 کسب اعتماد و احترام بر اساس ظاهر 
که مجموعه م این است  منظور   !مهم شده است  یل یو احترام خ  تیمحبوب   یظاهر برادر بین مردم،    امروزه 

ثروت   هاییدارا ظاهر    ییهاو  در  م  صورتبهکه  مشاهده  و    ،شودی محسوس  داعتماد  را    گرانیاحترام 
مهم   یهااز ارزش   یار یممکن است بس آورد که  می  شیپ  راعوارضی    مدتیطوالندر    ؛ این موضوعزدیانگیبرم

 آن کند. نیگز یزودگذر و کاذب را جا  یهاارزشو کرده   مالیرا پا یو اخالق یاجتماع ،یانسان
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؛ اما ها فروخته شوندکه در فروشگاه  ستندین  ییزهایچ  یآرامش و خوشبخت  ،یشادنکتۀ مهم اینجاست که  
زندگی    و ضروری است که به استقالل مالی برسد تا بتواند خوب  به پول و امکانات دارد  ازین  یهر فرد  طبیعتاً 

  ر یاو را از سا،  به دنبال پول  ادیز   دنیکه دو  است  شرطیبه  این    البتهو از لحظات زندگی خود لذت ببرد؛    کند
 ! محروم نکند یزندگ  هایو زیبایی مواهب

 بندی نهاییجمع
 خوب   توان کارهایمیهم  ؛ پول فقط یک ابزار است و با آن  یک انرژی است  فقطدرنهایت فهمیدیم که پول  

 هاست که چطور از آن استفاده کنند.؛ این انتخاب خود آدمبد و نادرست هایانجام داد و هم کار 

 !پول شاید تنها عامل خوشبختی نباشد؛ اما قطعًا یکی از عوامل آن هست

کند؛ اما به شرطی که فرد خودش را شود و خیلی از مشکالت را حل می تر شدن زندگی می تپول باعث راح
 فدای دویدن به دنبال پول نکند و یا از آن در راه نادرست استفاده نکند.

و بعد شاد باشیم!    شویم ثروتمند    اول  نباید منتظر این بمانیم که  ،فهمیدیم که برای شاد و خوشبخت بودن
درون خودتان ایجاد کنید، بعد از ثروتمند  در  که اگر قبل از ثروتمند شدن بتوانید شادی را    حقیقت این است

 شود.می چندبرابرتان شدن، درصد شادی 

شادی  و    ارتقا دهیدتان را  زندگی  کیفیت  این نکات مهم، توانسته باشم کمک کنم که  یگذار اشتراک امیدوارم با  
 را تجربه کنید.بیشتری 

 دوستدار شما،
 حمد موسویسید م
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