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مقدمه

شايد اشاره به محدوديت هاي كتاب هاي خودياري در ابتداي اين كتاب 
كه خودش خودياري نام دارد،  كمي عجيب به نظر برسد،  ولي شكي 
نيست كه ساموئل اسمايلز دقيقًا همين كار را انجام داده است� او كاماًل 
از تفاوت هاي بين نظريه پردازي در بارة زندگي و تجربة بي واسطة آن 
آگاه بود و تالش مي كرد نشان دهد كه خودياري مجموعه اي است از 
تصاوير زندگي،  نه چكيدة زندگي يا ميان بُر زندگي يا روشي جادويي 
براي زندگي كردن: »مطالعه كردن كاري سودمند و سازنده است،  ولي 
تنها يكي از شيوه هاي پرورش ذهن است كه نفوذ آن بسيار كم تر از 
گرفتن شخصيت  در شكل  و سرمشق خوب  زندگي  بي واسطة  تجربة 

است�«

مي کرد  وحشت  احتماالً  بود،   زنده  امروز  اگر  اسمایلز  ترتیب  این  به 
در  خودیاري  کتاب هاي  قفسة  در  که  بسیاري  کتاب هاي  مشاهدة  از 
زندگي  به  مي توان  مطالعه  راه  از  تنها  که  مي دهند  کتاب فروشي ها وعده 
کامالً جدیدي دست یافت. منظور اسمایلز از اصطالح »خودیاري«،  که 
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شاید خود او آن را سر زبان ها انداخته است،  تأکید بر »خود« بوده است،  
به این معنا که اگر مي خواهید زندگیتان نسبت به زندگي عامة مردم ارتقا 
مجموعه اي  خودیاري  کنید.  تالش  باید  که  هستید  خودتان  تنها  یابد،  
و سختكوشي  پشتكار،  تالش  با  که  است  الگو هایي  در بارة  مطالب  از 
توانسته اند به بزرگي دست یابند. او حتي با کمک گرفتن از دیگران در 
این راه مخالف بود،  چون اعتقاد داشت که راهي که به کمک دیگران 
هموار مي شود کم تر از راهي که مسئولیت هموار کردن آن تنها بر عهدة 

خودتان است شما را به موفقیت مي رساند. 
اگر چنین اعتقادي سختگیرانه و ویكتوریایي به نظر مي رسد به این دلیل 
است که در واقع همین طور است. اسمایلز خود نمونة مردي ویكتوریایي 
بود که شرح حال و خصوصیات افراد برجسته،  سختكوش و درستكار را 
به منظور »آموزش و تزکیة« خوانندگانش گردآوري مي کرد و هدفش از 
نوشتن کتاب تنها سرگرم کردن آن ها نبود. به اعتقاد او،  بزرگي متعلق به 
همة طبقات اجتماع است و از این رو به همان اندازه که رهبران را اندرز 
بود  معتقد  از آن جا که  به زیردستانشان مي کرد.  مي داد،  توصیه هایي هم 
»بزرگان« به همان اندازه که به مهم ترین تدبیر مي پردازند به جزئیات نیز 
توجه مي کنند،  توصیه هایي در همة زمینه ها از مسائل مالي شخصي گرفته 
تا تدابیر پیروزي در جنگ  مطرح مي کرد. به همین دلیل است که این کتاب 
همزمان به شما کمک مي کند تا فرد بهتر،  کارمند یا کارگر بهتر و رهبر 

بهتري باشید. 
خودیاري از زمان انتشارش در سال 1859 به یكي از پرفروش ترین و 
این  به  کتاب خود  اسمایلز در  تبدیل شد.  قرن  کتاب هاي  پرطرفدارترین 
نتیجه رسیده است که »بزرگي« خصوصیتي مادرزادي نیست و در دسترس 
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چنین  باشد.  حقیر  و  پست  آدمي  تبار  و  اصل  هرچند  دارد،   قرار  همه 
نتیجه اي در دوراني که ملتي در حال بازسازي خود،  الگو هاي خود و ایجاد 

تعادل در قدرت دنیا بود بسیار جذاب به نظر مي رسد. 
به زمانه و فرهنگي که در آن زندگي مي کرد،   با توجه  او  همچنین،  
الگوهایي را از میان مردمي بسیار شبیه به خود انتخاب کرده است )مردان 
بارة حرفه ها  امروزه در  با کتاب هایي که  اروپایي( که ظاهراً  سفیدپوست 
شواهدي  به  توجه  با  ندارد.  چنداني  همخواني  مي شود  نوشته  مشاغل  و 
که در زمینة بي عالقگِي  بارز او به، »سرخوشي و بي خیالي« وجود دارد 
چشم  به  همه  در  سرخوشي  و  سبكسري  جنون   ...« است:  نوشته  او   (
مي  خورد...«( احتماالً از دیدن کتاب هاي خودیاري در زمینة مشاغل،  مثل 
نخورید  را  جزئیات  غصة  و  کرد؟  جابجا  مرا  پنیر  کسي  چه  کتاب هاي 

به شدت عصباني مي شد. 
هضم سنت گرایي عبوس و سختگیرانه در دنیاي امروز دشوار است،  
ولي بخش عمده اي از محتویات کتاب خودیاري امروزه هم کاربرد دارد،  
است.  اشاره شده  بزرگان  بنیادین  و  پایدار  به خصوصیات  آن  در  چون 
به  نیازي  بفهمند  را  کتابش  بتوانند  همه  این که  براي  بود  معتقد  اسمایلز 
مردم  اسمایلز  زمان  در  حال  عین  در  نیست.  متعدد  نظریات  از  استفاده 
او  ولي  نداشتند.  هم  را  یكجا  طور  به  زیاد  اطالعات  پذیرش  ظرفیت 
و  ببریم  کار  به  مي گیریم  فرا  که  را  مطالبي  باید  که  بود  معتقد  به شدت 
عملي کنیم. از این رو،  شاید بخش »توصیه اي براي شما...« که در پایان 
هر قسمت از کتاب آمده است به عملي کردن توصیه هاي اسمایلز کمک 
کند. به اعتقاد او،  شناخت و معلومات نظري بدون کاربرد و عمل،  تنها 
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اهمیت کسب حكمت  نه کسب حكمت. در حالي که  یادگیري است،  
اسمایلز  رو،  سختگیري  این  از  است.  بیش تر  بسیار  یادگیرِي ِصرف  از 
نهایي  این هدف  براي  که  است  اهمیتي  دلیل  به  روند دست کم  این  در 

قائل بود. 
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ایده اي روشنگر 
مطالعه هرچه باشد،  چه 

مستقيم چه غيرمستقيم،  به ما 
كمك نمي كند تا به شهروند 

بهتري تبديل شويم،  و در 
بهترين حالت خود نوعي 
وقت گذراني دلچسب و 

ماهرانه است� دانشي كه از 
اين طريق كسب مي كنيم تنها 

جهالتي معتبر است،  و نه 
چيزي بيش تر از آن� 

لرد بولینگ بروِك دولتمرد

دانش در برابر حكمت 1

ساموئل اسمايلز گفته است: »هميشه به خاطر داشته باشيد تجاربي كه 
از طريق مطالعة كتاب ها كسب مي كنيد گرچه غالبًا ارزشمندند،  تنها 
از جنس معلوماتند؛ در حالي كه تجاربي كه در زندگي واقعي كسب 

مي كنيد،  بر حكمت شما مي افزايند و ذخيرة 
كوچكي از حكمت،  بسيار ارزشمندتر از 

ذخيرة بزرگي از آموخته هاست�«

حكمت  پرشور  هوادار  این که  با  اسمایلز 
فراگیرِي  که  داشت  اعتقاد  به شدت  بود،  
بلكه  است  بي ارزش  بالقوه  نه تنها  ِصرف 
از  قول  نقل  به  او  هست.  هم  زیانبار  حتي 
رابرتسوِن برایتوني گفته است: »مطالعة متنوع 
درست مثل سیگار کشیدن ذهن را ضعیف 
و  ناخوشایند  بسیار  عبارتي  این  و  مي کند.« 

یادآور این نكته است که بسیاري از قضاوت هاي سنت گرایانه را کساني 
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کرده اند که خودشان همیشه عكس آن ها را در زندگي انجام داده اند. ولي 
اسمایلز گرچه دقیقاً مطابق با شهرت خود عمل نمي کرد،  حداقل عكس 

آن را هم انجام نمي داد. 
منظور او این بود که اگر علوم را فقط یاد بگیریم و به آن ها عمل نكنیم،  
در واقع خودمان را فریب داده ایم: »داشتن نیروي فكري و عقالني برتر در 
واقع از نظر حسن و امتیاز شخصي تفاوت زیادي با حق جانشیني براي 
مقامي مهم ندارد. همه چیز به این بستگي دارد که از آن فكر چطور استفاده 
مدیریتي،   علوم  از  هیچ  یک  بگیریم.«  کار  به  چطور  را  مقام  آن  یا  کنیم 
کتاب هاي خودیاري یا سمینارهاي خودسازي تا وقتي در زندگي به عمل 
نیایند موجب موفقیت نخواهند شد. بدتر از  آن این که نظریه پردازاني  در 
که چنین علومي را فرامي گیرند و با کلمات بازي مي کنند مي توانند بسیار 

گمراه کننده باشند. 
اسمایلز براي صِرف دانش و معلومات ارزشي قائل نیست،  بلكه معتقد 
است »هدف از کسب معلومات و شناخت،  رسیدن به حكمت و ارتقاي 
شخصیت،  و تبدیل شدن به افرادي بهتر،  شادتر،  مفیدتر،  بخشنده تر،  

پرانرژي تر و کارآمدتر در پیگیري اهداف واالي زندگي است«. 
خالصه این که اگر این کتاب را به منظور تبدیل شدن به انساني کارآمدتر 
و موفق تر مطالعه نمي کنید،  بهتر است آن را به کناري بگذارید و به جاي 
آن کار مفیدتري انجام دهید. اسمایلز براي نظریه پردازان و متفكران وقتي 
نمي گذارد و ارزشي قائل نیست مگر این که آن ها افرادي اهل  عمل باشند 
که به منظور کمک به هنر یا صنعتي که در آن کار مي کنند مشتاق آموختن 
باشند. ما معموالً افرادي را که در زمینة کار و زندگي بیش از ما آموخته اند 
کار  به  را  دانش خود  افراد  این  اگر  بود  معتقد  اسمایلز  مي کنیم.  تحسین 
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تبدیل نشوند،  سزاوار  بهتر و شادتر  افرادي  به  با داشتن آن  یا  نگیرند،  
تحسین نخواهند بود: »بسیاري با این تصور که مشغول پرورش ذهنشان 
هستند دچار نخوت و تكبر مي شوند،  در حالي که نمي دانند اکثرشان تنها 

مشغول، به کاري حقیرانه به نام وقت کشي هستند.«

توصیه اي براي شما 

با  متناسب  که  را  آن ها  از  یک  هر  است.  آمده  کتاب  این  در  نظریه   52
انجام دهید« اضافه کنید.  باید  به فهرست »کارهایي که  زندگیتان مي یابید 
بهترینشان را در صدر فهرستتان قرار دهید. اگر تا پایان کتاب حتي یكي از 
نظریات اسمایلز را در زندگیتان عملي نكرده  باشید،  سزاوارید که در زمرة 

افراد خشک و انعطاف ناپذیر قرار گیرید.
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2

ایده اي روشنگر
درستكاري و ِصرف احترام به 
خويشتن را مي توان سرچشمة 
همة كارهاي بزرگ و درخور 

تحسين دانست� 
میلتون

عزت نفس 

از نظر اسمايلز قلب كتاب خودياري مفهوم عزت نفس است: »عزت  
نفس شريف ترين جامه اي است كه انسان مي تواند به تن كند و واالترين 

احساسي است كه مي تواند الهام بخش ذهن باشد�« 

کمبود  مدرن  دنیاي  گرفتاري هاي  از  یكي 
همة  در  است.  انسان  در  نفس  عزت 
برنامه هایي که در آن ها افراد ناموفق اعتراف 
مي کنند که ریشة همة مصائبشان تنها در این 
کافي  قدر  به  را  که خودشان  نهفته  واقعیت 
نیستند،  مسئلة اصلي  قائل  ارزش  احترام و  براي خود  ندارند و  دوست 
عزت  نفس است. شاید اسمایلز به مطالب دیگري هم در این زمینه اشاره 
کرده باشد،  ولي بدون شک معتقد بود که عزت  نفِس اندك جزو عوامل 

اصلي شكست و عزت  نفِس برتر،  سكوي رسیدن به بزرگي است. 
راه  مانعي در  نظر مي رسد  به  آنچه  از  بیش  »فقدان عزت نفس شاید 
کشیدن  دلیل  به  زندگي  شكست هاي  از  نیمي  مي گویند  باشد.  پیشرفت 
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افسار اسِب در حال جهش رخ مي دهد.« اسمایلز همچنین اشاره کرده است 
که مردم نه تنها به علت فقدان عزت  نفس شكست مي خورند،  بلكه به این 
علت که فقدان عزت  نفسشان نظر دیگران را هم در مورد آن ها تحت  تأثیر 
قرار مي دهد تضعیف مي شوند: »آن ها خود را حقیر مي شمرند و خویشتن 
را در عقاید خودشان در بارة خودشان و عقیدة دیگران در بارة خودشان 
غرق مي کنند.« اگر براي خودتان احترام قائل نباشید،  آن را از دیگران هم 
دریافت نخواهید کرد. این موضوع امروز هم به همان اندازه واقعیت دارد 

که در روزگار اسمایلز واقعیت داشت.
ارزش  خود  خوب  ویژگي هاي  براي  چطور  بگیرید  یاد  باید  پس 
و  اسمایلز  فلسفة  بین  عمده اي  تفاوت  این جا  در  شوید.  قائل  احترام  و 
ذهنیت »آغوش گروهي« در گروه هاي حمایتي امروزي وجود دارد. نگرش 
اعتقاد  بود،  چون  نگرشي سختگیرانه  و محبت  به عشق  نسبت  اسمایلز 
داشت دریافت کمک و محبِت بیش از حد از سوي دیگران درست مثل 
دادن جلیقة نجات به کسي است که شنا کردن بلد نیست: »شاید باعث شود 

فرد روي آب بماند،  ولي شنا کردن را به او یاد نمي دهد.«
اسمایلز همچنین با ورد موفقیت و این که دائمًا به خودمان بگوییم که 
چقدر خود را دوست داریم،  مخالف بود. در واقع،  به اعتقاد او تالش 
براي تقویت عزت  نفس به عنوان ابزاري براي دستیابي به موفقیت مي تواند 
تأثیر معكوس بگذارد. اسمایلز مي گوید: »یكي از راه هاي تضعیف عزت  
نفس این است که انحصاراً ابزاري براي رسیدن به موفقیت در نظر گرفته 
شود.« او معتقد بود راه افزایش عزت نفس این است که با همة وجود خود 
را درگیر کاري کنید که در حال انجام دادنش هستید: »به  طوري که بتوانید 
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توصیه اي براي شما 

تا از کارهایي را که  پایان هر روزِ کاري،  روزتان را مرور،  و پنج  از  بعد 
احساس مي کنید خوب انجام داده اید انتخاب کنید. در ذهنتان خود را به خاطر 
انجام دادن آن ها نوازش و تشویق کنید،  ولي مهم تر از آن این است که به 
مهارت هایي فكر کنید که باعث موفقیتتان شده اند و به این که چطور مي توانید 

آن ها را دفعة بعد تقویت کنید. 

از قدرت فزاینده اي که در درونتان در حال رشد است آگاه شوید. مي توان 
گفت که این آگاهي شاید دلگرم کننده ترین آگاهي زندگي انسان باشد.«
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خويشتنداري3

ایده اي روشنگر
بدون شك هزينه اي كه طبقة 

كارگر صرف مشروبات 
الكلي مي كند بسيار بيش تر 

از مالياتي است كه دولت از 
آن ها مي گيرد�
لرد جان راسل

به اعتقاد اسمايلز،  عامل ديگري غير از عزت  نفس كه در راه رسيدن 
به استقالل و موفقيت به آن كم تر توجه مي شود،  خويشتنداري است� 
»خويشتنداري در راه دستيابي به آينده اي بهتر آخرين درسي است كه 

آموخته مي شود�«

صحبت از خویشتنداري کار دشواري است،  
دقیقًا به همان دشواري که در زمان اسمایلز 
»باید  است:  گفته  مورد  این  در  او  بود. 
خودیاري’  و  ‘خویشتنداري  که  کرد  اذعان 
مشكل  است.«  اتحاد  براي  ضعیفي  شعار 
ازاي  پاداش و رفاهي که در  این جاست که 
تالش هاي روزانة خود مي خواهیم،  به جاي 

این که باعث شوند به هدف نهایي فكر کنیم،  همة فكر و ذکر ما را به خود 
جلب مي کنند. 

دردسر این جاست که گاهي همین پاداش هایي که به خود مي دهیم به 
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مشكل تبدیل مي شوند. به شیریني هایي فكر کنید که خوردنشان را بعد از 
یک جلسه ورزش حق خود مي دانید یا نوشیدني اي که براي آرام کردن 
خود بعد از یک روز کاري مي نوشید. این ها براي همان موقع مؤثر واقع 
مي شوند،  ولي کالري حاصل از شیریني شما را وادار مي کند یک جلسه 
بیش تر ورزش کنید و نوشیدني هم باعث مي شود یک روز کارِي دیگر را 

با خماري تنش زاي آن سر کنید. 
اسمایلز نگران اندازة دور کمر یا فشارهاي ناشي از کار نیست. به اعتقاد 
او،  خویشتنداري کلید استقالل است: »وطن پرستي در این روزگار توجه 
اندکي به امور مشترکي چون قناعت شخصي و آینده نگري دارد،  گرچه 
استقالل واقعي طبقات  این فضایل اخالقي است که  با عملي کردن  تنها 
از  اعم  وابستگي  اسمایلز،   اعتقاد  به  شد.«  خواهد  تأمین  جامعه  صنعتي 
این که دلخوشي اي خوشایند یا اعتیادي تمام عیار باشد،  تنها نوعي عادت 
نیست،  چون در واقع بردگي در مقیاس کوچک است. و تنها با قوي تر 
بودن از آن عادت است که مي توانیم خود را اصالح کنیم و در جهت هاي 

دیگر بهبود بخشیم. 
این تا حدود بسیار زیادي )همان طور که افراد سیگاري هم متوجه آن 
اسمایلز  ولي  دارد،   بستگي  اراده  نیروي  و  اخالقي  قدرت  به  مي شوند( 
همچنین معتقد است که بسیاري از ناپرهیزي ها حاصل زندگي کردن در 
کوتاه مدت است. او در مورد کارگران مي گوید: »عادت آن ها به خوردن 
و آشامیدن پس اندازهایشان آن ها را بي چاره مي کند.« منظور اسمایلز این 
هدف  گرفتن  نظر  در  با  تفكیک ناپذیر  نحوي  به  خویشتنداري  که  است 
نهایي و برنامه ریزي براي آینده مرتبط است که هر دوي آن ها از ضروریات 

دستیابي به بزرگي اند. 
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شكالت خوردن در بعدازظهرها ظاهراً دلخوشي بي ضرري است،  ولي 
این  که  بدانید  دهید،   انجام  را  کار  این  روز  هر  که  کرده اید  عادت  اگر 
دلخوشي به وابستگي تبدیل شده است. این وابستگي عادتي است که شما 

را کنترل مي کند و شما کنترلي روي آن ندارید. 

توصیه اي براي شما 

وابستگي هاي کوچک اغلب براي ما قابل  قبولند چون آن ها را مجزا در نظر 
مي گیریم. به جاي این که به قیمت آخرین نوشیدني فكر کنید،  حساب کنید 
در سال چند لیوان نوشیدني مي خورید و هزینة ساالنة آن چقدر است. آیا 
واقعًا به هیچ چیز مهم تري در زندگي نیاز ندارید که این هزینه را صرف 

آن کنید؟
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4

ایده اي روشنگر
هرگز در امور مالي سبكسري 

نكنيد،  پول يعني شخصيت�
ِسر بالِور الیتون،  نویسندة 

انگلیسي قرن نوزدهم

در بارة اهميت برنامه ريزي

برنامه ريزي مالي شايد كاري وقت گير و كسل كننده به نظر برسد،  ولي 
از نظر اسمايلز اين كار چيزي بيش از صِرف برنامه ريزي براي تعطيالت 
تمدن  كه  بزرگي  كارهاي  همة  »تحقق  مي گويد:  او  است�  آينده  سال 
و شادي را براي انسان به ارمغان آورده اند به دست افراد حسابگر يا 

صرفه جو صورت گرفته،  و افراد ولخرج هميشه بردة آن ها بوده اند�«

متأسفانه این بدان معنا نیست که ما هم به دلیل 
چندرغازي که در حساب پس اندازمان داریم جزو 
افرادي محسوب شویم که »کارهاي بزرگي« در 
تاریخ بشریت انجام داده اند. بلكه منظور اسمایلز 
این است که فقدان این عامل هم درست مثل 
که  معناست  این  به  عامل خویشتنداري  فقدان 
کنترل زندگي خود را در دست نداریم. اسمایلز روش زندگِي »باري به هر جهت« 
را به تمسخر گرفته،  چون به اعتقاد او این روش زندگي به این معناست که کنترل 

زندگي کاماًل در دست عوامل خارجي و سایر افراد قرار دارد. 



23

در بارة اهمیت برنامه ریزي

نشانة  کنترل سرنوشت،   گرفتن  به دست  که  است  معتقد  اسمایلز 
مردانگي است )و البته نشانة زنانگي،  هرچند که اسمایلز در کتاب خود 
به زنان اشاره اي نكرده است(. »طبقة افرادي که ‘بخور و نمیر’ زندگي 
مي کنند همیشه در ردة پست تري قرار دارند. این افراد همیشه ناتوان 
و دستخوش  دامن جامعه اند  به  آن ها دست  مي مانند.  باقي  درمانده  و 
عامل  مرکزیت  به  او  اعتقاد  با  همچنین  نگرش  این  مكان.«  و  زمان 
اسمایلز،   اعتقاد  به  دارد.  تنگاتنگ  ارتباط  خودیاري  در  نفس  عزت  
افرادي که از عهدة برنامه ریزي مالي زندگیشان بر نمي آیند،  و به این 
به شدت  دیگران مي سپارند،   به دست  را  اقبال و سرنوشتشان  ترتیب 
و  عزت  که  مي شود  باعث  خود  نیز  این  نفسند.  عزت   کمبود  دچار 
احترامي  که  »کساني  کنند:  دریافت  دیگران  سوي  از  کم تري  احترام 
براي خود قائل نیستند،  در جلب احترام دیگران هم با شكست مواجه 

مي شوند.«
اسمایلز در این جا هم با استفاده از کلمة »بردگي« به توصیف بي ثباتي 
پا  و  دست  نیازمندي  آستانة  در  همیشه  که  »انساني  است:  پرداخته  مالي 
مي زند در حالتي شبیه بردگي به سر مي برد. او از هیچ نظر ارباب زندگي 

خود نیست.« 
وقتي جوان تر بودم به کلمة »مستمري« مي خندیدم و از هر بحثي در 
بارة آن طفره مي رفتم،  چون کسالت بار به نظرم مي رسید. تا این که کسي به 
من گفت که هر قدر هم بحث در بارة مستمري کسل کننده باشد،  نداشتن 
آن کسالت بارتر است. آن جا بود که به منظور اسمایلز پي بردم. بي خیالي 
در  شكست  معناي  به  واقع  در  ولي  است،   شادي بخش  و  ساده  ظاهراً 



خودیاري

24

پذیرش مسئولیت زندگي است. و به اعتقاد اسمایلز،  به این معناست که 
ارباب زندگیتان نیستید. پس مي بینید که زیاد هم شادي بخش نیست. 

توصیه اي براي شما 

بانک بسپرید. یک  به  این کار را  به سختي پولي را کنار مي گذارید،   اکثراً 
باز کنید و یک کارت  با بهرة مناسب و دسترسي فوري  حساب پس انداز 
خرید مستقیم بگیرید که هر ماه بتوانید بدهي هاي آن را پرداخت کنید. اگر 
تا آخر سال مجبور نشدید به آن حساب شبیخون بزنید،  آن را به حسابي 

بلندمدت تر با بهرة بیش تر تبدیل کنید.
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5

ایده اي روشنگر
بايد با حساب پول خرج 

كنيد،  نه با احساس�
جاناتان سویفت

صرفه جويي كنيد تا موفق شويد

اسمايلز مي گويد: »به جاي اين كه خود را به دريافت هاي ناچيز دلخوش كنيد،  
به دنبال پس اندازهاي ناچيز باشيد�« منظور او اين است كه پس اندازهاي 
كوچك مي توانند تفاوت هاي بزرگي ايجاد كنند و حتي موجب شوند از 
تحقير ناشي از انجام دادن كارهايي مادون توانايي هاي خود رها شويم� »هر 

كسي بايد طوري گذران كند كه در چارچوب امكانات اوست�« 

ویكتوریا  دوران  انگلستان  در  حتي  ایده  این 
هم ایدة جدیدي نبود،  و اسمایلز تنها دیدگاه 
اخالقي خود را به آن اضافه کرده است: »این کار 
جوهرة صداقت است،  چون اگر انسان نتواند 

در حد  ریاکارانه  الزاماً  پس  کند،   زندگي  خود  امكانات  حد  در  صادقانه 
توان دیگران زندگي مي کند.« منظور او این است که زندگي نكردن در حد 
امكانات خود،  تنها به این معنا نیست که مثاًل یک ماه بیش تر از هزینه اي که 
به آن ماه اختصاص داده اید خرج کنید،  بلكه مسئله اي است اخالقي و عدم 

صداقت در مقابل دیگران و همچنین در مقابل خودتان است. 
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اسمایلز طرفدار صرفه جویي است،  نه به این دلیل که براي خود پول 
بها  از حد  بیش  پول  به  مردم  بارها گفته است که  )او  قائل است  ارزش 
مي دهند(،  بلكه به این دلیل که صرفه جویي در نظر او نوعي نظم دادن به 
هرج و مرج احتمالي زندگي است. »صرفه جویي نه به شهامتي برتر نیاز 
دارد نه به فضایل اخالقي برجسته،  بلكه با قدرتي معمولي و ظرفیت ذهني 
متوسط هم محقق مي شود. صرفه جویي در واقع چیزي جز نظم بخشیدن به 
امور داخلي نیست: صرفه جویي یعني مدیریت نظم و ترتیب و آینده نگري 

و اجتناب از اسراف.«
از  اجتناب  و  نظم،  صرفه جویي  سادة  فضایل  که  این جاست  عجیب 
نخست وزیر  است.  شده  تبدیل  انگلستان  در  سیاسي  مسئله اي  به  اسراف 
تحدید  و  اقتصادي  رکود  با  که  زماني  براون  گوردون  انگلستان  پیشین 
را  مردم  به دست  مواد غذایي  اتالف  میانگین  اعتبار روبرو شد،   جهاني 
اعالم کرد. این کار شاید در زماني که بانک ها در حال ورشكستگي بودند 
تنها کاري گمراه کننده محسوب مي شد،  ولي براون از آن منظوري داشت. 
که  پولي  به  ولي  هستیم،   انرژي  اتالف  کاهش  مسئلة  نگران  روز  هر  ما 
هر روز در سطل آشغال مي ریزیم توجهي نمي کنیم. طبق برآورد مقامات 
رسمي،  عموم مردم در هفته غذاي مصرف نشده اي به ارزش 8 پوند را دور 

مي ریزند. این یعني سالي 416 پوند... در سطل آشغال. 
اسمایلز احتماالً در سایر موارد نیز با براون موافق بوده است. در چنین 
حالتي صرفه جویي یعني اِعمال نظم و جلوگیري از اسراف،  و همچنین 
مستلزم داشتن قدرت غیرعادي یا ویژگي هاي برجستة اخالقي نیست. بلكه 
فرایندي بسیار ساده است که از طریق آن پس اندازتان مستقیم وارد جیب 
معادل  اقتصادي،   برنامه ریزي ضعیف  با،  که  حالي  در  مي شود.  خودتان 
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ناچیز  پس اندازهاي  مي ریزیم.  دور  را  سال  در  رفتن  تعطیالت  هفته  یک 
ظاهراً بي اهمیتند و ما آن ها را نادیده مي گیریم،  در حالي که در بلندمدت 

مي توانند تفاوت هایي اساسي در زندگیتان ایجاد کنند. 

توصیه اي براي شما 

منتظر نباشید کار به جایي برسد که مجبور شوید هزینه ها را کاهش دهید. 
قبل از آن که دچار رکود اقتصادي شوید،  بدون این که وادار شوید کسي را 
اخراج کنید،  ده درصد از هزینه ها را کاهش دهید. براي این کار برنامه ریزي 
کنید و اقداماتي را که باید در حال حاضر انجام دهید اولویت بندي کنید. 

همكارانتان را هم وادار کنید همین کار را انجام دهند. 

صرفه جویي کنید تا موفق شوید
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6

ایده اي روشنگر
خودتان را عادت ندهيد كه 

بدهكاري را فقط ماية دردسر 
ببينيد،  چون در واقع مصيبت 

است�
دکتر جانسون

با خودتان روراست باشيد

با توجه به اين كه اسمايلز صرفه جويي را به منزلة صداقت مي ديد،  جاي 
»براي  مي نگريست:  ديدگاه  همان  از  هم  را  بدهكاري  كه  نيست  تعجب 
بدهكار صداقت هم دشوار است،  از اين روست كه مي گويند َمرَكب دروغ 

بدهكاري است�« مطمئن شويد كه به خودتان دروغ نمي گوييد� 

بدهكاري و دروغگویي  بود  معتقد  اسمایلز 
»بدهكار  دارند،  چون  در دست هم  دست 
مجبور مي شود در توجیه تأخیر در پرداخت 
بدهي هاي خود بهانه بیاورد و دروغ بگوید«. 
در دنیاي امروز که بدهكار شدن هم خیلي 
است  شخصي  کم تر  هم  و  شده  ساده تر 
)تعداد کمي از ما مجبور شده ایم بابت دیرکرد در پرداخت قسط هاي خود 
به شرکت هاي اعتباري دروغ تحویل دهیم(،  باز هم نظر اسمایلز به قوت 
خود باقي است،  ولي بیش تر به این دلیل که همة ما در نهایت به خودمان 

دروغ مي گوییم. 
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با خودتان روراست باشید

روراست باشید: آیا مي دانید دقیقًا چقدر از بابت کارت هاي اعتباري،  
کارت هاي خرید از فروشگاه ها،  اضافه برداشت ها،  قسِط خانه،  وام هاي 
بسته اید  آن  شرکت  با  موبایل  داشتن  براي  که  قراردادهایي  و  شخصي 
در  حتمًا  پس  نمي کنید  پرداخت  روزانه  را  بدهي هایتان  )اگر  بدهكارید؟ 
انباشته شدن روي همند.( آیا واقعًا مي دانید چه بهره اي را در سال  حال 
تقریبي مي دانید،  ولي  به  طور  احتماالً  بپردازید؟  بدهي ها  این  بابت  باید 
بدون شک تا به حال رقم آن را جمع نزده اید. بدهكاري در دنیاي امروز 
به خصیصه اي مقبول تر و عادي تر از روزگار اسمایلز تبدیل شده است )به 
یا قسط خانه  نكند  استفاده  اعتباري  از کارت  اگر کسي   طوري که دیگر 

نپردازد،  غیرعادي به نظر مي رسد(. 
وسوسة نادیده گرفتن بدهي ها از همیشه قوي تر است،  و این هم از 
نظر اسمایلز یكي دیگر از اصول اخالقي است: »وظیفة اخالقي انسان ها 
این است که مستقیم با امور مالیشان روبرو شوند.« اسمایلز معتقد بود که تا 
وقتي در خانة خود نظم برقرار نكرده اید نمي توانید موفقیت را تجربه کنید،  
چون این موضوع را هم مانند صرفه جویي نوعي نظم بخشیدن به هرج و 

مرج غیراخالقي مي دانست. 
به خصوص  افراد و همچنین شرکت هاست،   براي  این توصیة خوبي 
بي توجهي  بر  اتكا  با  مي توانند  وام دهنده ها  سایر  و  بانک ها  که  آن جا  از 
کورکورانة ما نسبت به بدهي هایمان بدون این که نگران جار و جنجال باشند،  
بهرة وام هاي خود را افزایش دهند. مطمئن باشید بهرة کارت اعتباري شما 
از روز اولي که استفاده از آن را شروع کردید افزایش یافته است. با این که 
بدون شک بانک شما نامه اي در توضیح این موضوع برایتان ارسال کرده،  
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احتماالً تا وقتي اتفاق ناخوشایندي برایتان رخ نداده حتي نگاهي هم به آن 
نخواهید انداخت. وقت آن رسیده که دوباره در این باره کند و کاو کنید و 
قبل از آن که بي فكري در مورد بدهي هایتان در جایي به ضررتان تمام شود،  

وظیفة اخالقي خود را انجام دهید. 

توصیه اي براي شما 

دفتري براي حسابرسي بدهي هاي خود تنظیم کنید. همة بدهي ها و بهرة آن ها 
را در آن یادداشت کنید. به محض پرداخت بدهي،  آن را از برنامة مالیتان 

حذف کنید. 


