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مقدمه

شايد اشاره به محدوديتهاي كتابهاي خودياري در ابتداي اين كتاب
كه خودش خودياري نام دارد ،كمي عجيب به نظر برسد ،ولي شكي
نيست كه ساموئل اسمايلز دقيق ًا همين كار را انجام داده است .او كام ً
ال

از تفاوتهاي بين نظريهپردازي در بارة زندگي و تجربة بيواسطة آن

آگاه بود و تالش ميكرد نشان دهد كه خودياري مجموعهاي است از

تصاوير زندگي ،نه چكيدة زندگي يا ميانبُر زندگي يا روشي جادويي

براي زندگي كردن« :مطالعه كردن كاري سودمند و سازنده است ،ولي

تنها يكي از شيوههاي پرورش ذهن است كه نفوذ آن بسيار كمتر از

تجربة بيواسطة زندگي و سرمشق خوب در شكل گرفتن شخصيت
است».

به اين ترتيب اسمايلز اگر امروز زنده بود ،احتماالً وحشت ميكرد
از مشاهدة كتابهاي بسياري كه در قفسة كتابهاي خودياري در

كتابفروشيها وعده ميدهند كه تنها از راه مطالعه ميتوان به زندگي

كامالً جديدي دست يافت .منظور اسمايلز از اصطالح «خودياري» ،كه
9
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شايد خود او آن را سر زبانها انداخته است ،تأكيد بر «خود» بوده است،

به اين معنا كه اگر ميخواهيد زندگيتان نسبت به زندگي عامة مردم ارتقا
يابد ،تنها خودتان هستيد كه بايد تالش كنيد .خودياري مجموعهاي

از مطالب در بارة الگوهايي است كه با پشتكار ،تالش و سختكوشي

توانستهاند به بزرگي دست يابند .او حتي با كمك گرفتن از ديگران در

اين راه مخالف بود ،چون اعتقاد داشت كه راهي كه به كمك ديگران

هموار ميشود كمتر از راهي كه مسئوليت هموار كردن آن تنها بر عهدة
خودتان است شما را به موفقيت ميرساند.

اگر چنين اعتقادي سختگيرانه و ويكتوريايي به نظر ميرسد به اين دليل

است كه در واقع همينطور است .اسمايلز خود نمونة مردي ويكتوريايي

بود كه شرح حال و خصوصيات افراد برجسته ،سختكوش و درستكار را

به منظور «آموزش و تزكية» خوانندگانش گردآوري ميكرد و هدفش از
نوشتن كتاب تنها سرگرم كردن آنها نبود .به اعتقاد او ،بزرگي متعلق به

همة طبقات اجتماع است و از اين رو به همان اندازه كه رهبران را اندرز

ميداد ،توصيههايي هم به زيردستانشان ميكرد .از آنجا كه معتقد بود

«بزرگان» به همان اندازه كه به مهمترين تدبير ميپردازند به جزئيات نيز
توجه ميكنند ،توصيههايي در همة زمينهها از مسائل مالي شخصي گرفته

تا تدابير پيروزي در جنگ مطرح ميكرد .به همين دليل است كه اين كتاب

همزمان به شما كمك ميكند تا فرد بهتر ،كارمند يا كارگر بهتر و رهبر
بهتري باشيد.

خودياري از زمان انتشارش در سال  1859به يكي از پرفروشترين و

پرطرفدارترين كتابهاي قرن تبديل شد .اسمايلز در كتاب خود به اين

نتيجه رسيده است كه «بزرگي» خصوصيتي مادرزادي نيست و در دسترس
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همدقم

همه قرار دارد ،هرچند اصل و تبار آدمي پست و حقير باشد .چنين
نتيجهاي در دوراني كه ملتي در حال بازسازي خود ،الگوهاي خود و ايجاد
تعادل در قدرت دنيا بود بسيار جذاب به نظر ميرسد.

همچنين ،او با توجه به زمانه و فرهنگي كه در آن زندگي ميكرد،

الگوهايي را از ميان مردمي بسيار شبيه به خود انتخاب كرده است (مردان
سفيدپوست اروپايي) كه ظاهرا ً با كتابهايي كه امروزه در بارة حرفهها

و مشاغل نوشته ميشود همخواني چنداني ندارد .با توجه به شواهدي
كه در زمينة بي عالقگيِ بارز او به« ،سرخوشي و بيخيالي» وجود دارد

( او نوشته است ...« :جنون سبكسري و سرخوشي در همه به چشم
ميخورد )»...احتماالً از ديدن كتابهاي خودياري در زمينة مشاغل ،مثل

كتابهاي چه كسي پنير مرا جابجا كرد؟ و غصة جزئيات را نخوريد
به شدت عصباني ميشد.

هضم سنتگرايي عبوس و سختگيرانه در دنياي امروز دشوار است،

ولي بخش عمدهاي از محتويات كتاب خودياري امروزه هم كاربرد دارد،
چون در آن به خصوصيات پايدار و بنيادين بزرگان اشاره شده است.

اسمايلز معتقد بود براي اينكه همه بتوانند كتابش را بفهمند نيازي به

استفاده از نظريات متعدد نيست .در عين حال در زمان اسمايلز مردم
ظرفيت پذيرش اطالعات زياد به طور يكجا را هم نداشتند .ولي او

بهشدت معتقد بود كه بايد مطالبي را كه فرا ميگيريم به كار ببريم و
عملي كنيم .از اين رو ،شايد بخش «توصيهاي براي شما »...كه در پايان

هر قسمت از كتاب آمده است به عملي كردن توصيههاي اسمايلز كمك

كند .به اعتقاد او ،شناخت و معلومات نظري بدون كاربرد و عمل ،تنها
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يادگيري است ،نه كسب حكمت .در حالي كه اهميت كسب حكمت
يادگيري ِ
ِ
صرف بسيار بيشتر است .از اين رو ،سختگيري اسمايلز
از

در اين روند دستكم به دليل اهميتي است كه براي اين هدف نهايي
قائل بود.
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1

دانش در برابر حكمت

ساموئل اسمايلز گفته است« :هميشه به خاطر داشته باشيد تجاربي كه
از طريق مطالعة كتابها كسب ميكنيد گرچه غالب ًا ارزشمندند ،تنها
از جنس معلوماتند؛ در حالي كه تجاربي كه در زندگي واقعي كسب

ميكنيد ،بر حكمت شما ميافزايند و ذخيرة

كوچكي از حكمت ،بسيار ارزشمندتر از
ذخيرة بزرگي از آموختههاست».

اسمايلز با اينكه هوادار پرشور حكمت
ِ
فراگيري
بود ،به شدت اعتقاد داشت كه
ِ
صرف نه تنها بالقوه بيارزش است بلكه

حتي زيانبار هم هست .او به نقل قول از
رابرتسو ِن برايتوني گفته است« :مطالعة متنوع

درست مثل سيگار كشيدن ذهن را ضعيف

ميكند ».و اين عبارتي بسيار ناخوشايند و

ايدهاي روشنگر

مطالعه هرچه باشد ،چه
مستقيم چه غيرمستقيم ،به ما
كمك نميكند تا به شهروند
بهتري تبديل شويم ،و در
بهترين حالت خود نوعي
وقتگذراني دلچسب و
ماهرانه است .دانشي كه از
اين طريق كسب ميكنيم تنها
جهالتي معتبر است ،و نه
چيزي بيشتر از آن.
ِ
بروك دولتمرد
لرد بولينگ

يادآور اين نكته است كه بسياري از قضاوتهاي سنتگرايانه را كساني
13
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كردهاند كه خودشان هميشه عكس آنها را در زندگي انجام دادهاند .ولي

اسمايلز گرچه دقيقاً مطابق با شهرت خود عمل نميكرد ،حداقل عكس

آن را هم انجام نميداد.

منظور او اين بود كه اگر علوم را فقط ياد بگيريم و به آنها عمل نكنيم،

در واقع خودمان را فريب دادهايم« :داشتن نيروي فكري و عقالني برتر در
واقع از نظر حسن و امتياز شخصي تفاوت زيادي با حق جانشيني براي
مقامي مهم ندارد .همه چيز به اين بستگي دارد كه از آن فكر چطور استفاده

كنيم يا آن مقام را چطور به كار بگيريم ».هيچ يك از علوم مديريتي،

كتابهاي خودياري يا سمينارهاي خودسازي تا وقتي در زندگي به عمل

در نيايند موجب موفقيت نخواهند شد .بدتر از آن اينكه نظريهپردازاني

كه چنين علومي را فراميگيرند و با كلمات بازي ميكنند ميتوانند بسيار
گمراهكننده باشند.

اسمايلز براي صِرف دانش و معلومات ارزشي قائل نيست ،بلكه معتقد

است «هدف از كسب معلومات و شناخت ،رسيدن به حكمت و ارتقاي
شخصيت ،و تبديل شدن به افرادي بهتر ،شادتر ،مفيدتر ،بخشندهتر،

پرانرژيتر و كارآمدتر در پيگيري اهداف واالي زندگي است».

خالصه اينكه اگر اين كتاب را به منظور تبديل شدن به انساني كارآمدتر

و موفقتر مطالعه نميكنيد ،بهتر است آن را به كناري بگذاريد و به جاي
آن كار مفيدتري انجام دهيد .اسمايلز براي نظريهپردازان و متفكران وقتي

نميگذارد و ارزشي قائل نيست مگر اينكه آنها افرادي اهلعمل باشند
كه به منظور كمك به هنر يا صنعتي كه در آن كار ميكنند مشتاق آموختن
باشند .ما معموالً افرادي را كه در زمينة كار و زندگي بيش از ما آموختهاند
تحسين ميكنيم .اسمايلز معتقد بود اگر اين افراد دانش خود را به كار
14

تمكح ربارب رد شناد

نگيرند ،يا با داشتن آن به افرادي بهتر و شادتر تبديل نشوند ،سزاوار

تحسين نخواهند بود« :بسياري با اين تصور كه مشغول پرورش ذهنشان
هستند دچار نخوت و تكبر ميشوند ،در حالي كه نميدانند اكثرشان تنها

مشغول ،به كاري حقيرانه به نام وقتكشي هستند».

توصيهاي براي شما

 52نظريه در اين كتاب آمده است .هر يك از آنها را كه متناسب با
زندگيتان مييابيد به فهرست «كارهايي كه بايد انجام دهيد» اضافه كنيد.
بهترينشان را در صدر فهرستتان قرار دهيد .اگر تا پايان كتاب حتي يكي از
نظريات اسمايلز را در زندگيتان عملي نكرده باشيد ،سزاواريد كه در زمرة
افراد خشك و انعطافناپذير قرار گيريد.
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2

عزت نفس

از نظر اسمايلز قلب كتاب خودياري مفهوم عزت نفس است« :عزت

نفس شريفترين جامهاي است كه انسان ميتواند به تن كند و واالترين

احساسي است كه ميتواند الهامبخش ذهن باشد».
ايدهاي روشنگر

درستكاري و ِ
صرف احترام به
خويشتن را ميتوان سرچشمة
همة كارهاي بزرگ و درخور
تحسين دانست.
ميلتون

يكي از گرفتاريهاي دنياي مدرن كمبود

عزت نفس در انسان است .در همة
برنامههايي كه در آنها افراد ناموفق اعتراف

ميكنند كه ريشة همة مصائبشان تنها در اين

واقعيت نهفته كه خودشان را به قدر كافي

دوست ندارند و براي خود احترام و ارزش قائل نيستند ،مسئلة اصلي
ت نفس است .شايد اسمايلز به مطالب ديگري هم در اين زمينه اشاره
عز 

كرده باشد ،ولي بدون شك معتقد بود كه عزت ِ
نفس اندك جزو عوامل
اصلي شكست و عزت ِ
نفس برتر ،سكوي رسيدن به بزرگي است.

«فقدان عزت نفس شايد بيش از آنچه به نظر ميرسد مانعي در راه

پيشرفت باشد .ميگويند نيمي از شكستهاي زندگي به دليل كشيدن
16

عسفن تزع

افسار ِ
اسب در حال جهش رخ ميدهد ».اسمايلز همچنين اشاره كرده است
كه مردم نه تنها به علت فقدان عزتنفس شكست ميخورند ،بلكه به اين

علت كه فقدان عزتنفسشان نظر ديگران را هم در مورد آنها تحتتأثير

قرار ميدهد تضعيف ميشوند« :آنها خود را حقير ميشمرند و خويشتن
را در عقايد خودشان در بارة خودشان و عقيدة ديگران در بارة خودشان

غرق ميكنند ».اگر براي خودتان احترام قائل نباشيد ،آن را از ديگران هم
دريافت نخواهيد كرد .اين موضوع امروز هم به همان اندازه واقعيت دارد
كه در روزگار اسمايلز واقعيت داشت.

پس بايد ياد بگيريد چطور براي ويژگيهاي خوب خود ارزش

و احترام قائل شويد .در اينجا تفاوت عمدهاي بين فلسفة اسمايلز و
ذهنيت «آغوش گروهي» در گروههاي حمايتي امروزي وجود دارد .نگرش

اسمايلز نسبت به عشق و محبت نگرشي سختگيرانه بود ،چون اعتقاد
ِ
محبت بيش از حد از سوي ديگران درست مثل
داشت دريافت كمك و

دادن جليقة نجات به كسي است كه شنا كردن بلد نيست« :شايد باعث شود
فرد روي آب بماند ،ولي شنا كردن را به او ياد نميدهد».
اسمايلز همچنين با ورد موفقيت و اينكه دائم ًا به خودمان بگوييم كه

چقدر خود را دوست داريم ،مخالف بود .در واقع ،به اعتقاد او تالش

براي تقويت عزتنفس به عنوان ابزاري براي دستيابي به موفقيت ميتواند

تأثير معكوس بگذارد .اسمايلز ميگويد« :يكي از راههاي تضعيف عزت
نفس اين است كه انحصارا ً ابزاري براي رسيدن به موفقيت در نظر گرفته
شود ».او معتقد بود راه افزايش عزت نفس اين است كه با همة وجود خود

را درگير كاري كنيد كه در حال انجام دادنش هستيد« :به طوري كه بتوانيد
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از قدرت فزايندهاي كه در درونتان در حال رشد است آگاه شويد .ميتوان
گفت كه اين آگاهي شايد دلگرمكنندهترين آگاهي زندگي انسان باشد».

توصيهاي براي شما

بعد از پايان هر روزِ كاري ،روزتان را مرور ،و پنج تا از كارهايي را كه
احساس ميكنيد خوب انجام دادهايد انتخاب كنيد .در ذهنتان خود را به خاطر
انجام دادن آنها نوازش و تشويق كنيد ،ولي مهمتر از آن اين است كه به
مهارتهايي فكر كنيد كه باعث موفقيتتان شدهاند و به اينكه چطور ميتوانيد
آنها را دفعة بعد تقويت كنيد.
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خويشتنداري

به اعتقاد اسمايلز ،عامل ديگري غير از عزت نفس كه در راه رسيدن

به استقالل و موفقيت به آن كمتر توجه ميشود ،خويشتنداري است.

«خويشتنداري در راه دستيابي به آيندهاي بهتر آخرين درسي است كه

آموخته ميشود».

صحبت از خويشتنداري كار دشواري است،
دقيق ًا به همان دشواري كه در زمان اسمايلز

بود .او در اين مورد گفته است« :بايد

اذعان كرد كه ‘خويشتنداري و خودياري’

شعار ضعيفي براي اتحاد است ».مشكل
اينجاست كه پاداش و رفاهي كه در ازاي

ايدهاي روشنگر

بدون شك هزينهاي كه طبقة
كارگر صرف مشروبات
الكلي ميكند بسيار بيشتر
از مالياتي است كه دولت از
آنها ميگيرد.
لرد جان راسل

تالشهاي روزانة خود ميخواهيم ،به جاي

اينكه باعث شوند به هدف نهايي فكر كنيم ،همة فكر و ذكر ما را به خود

جلب ميكنند.

دردسر اينجاست كه گاهي همين پاداشهايي كه به خود ميدهيم به
19
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مشكل تبديل ميشوند .به شيرينيهايي فكر كنيد كه خوردنشان را بعد از
يك جلسه ورزش حق خود ميدانيد يا نوشيدنياي كه براي آرام كردن

خود بعد از يك روز كاري مينوشيد .اينها براي همان موقع مؤثر واقع

ميشوند ،ولي كالري حاصل از شيريني شما را وادار ميكند يك جلسه
ِ
كاري ديگر را
بيشتر ورزش كنيد و نوشيدني هم باعث ميشود يك روز
با خماري تنشزاي آن سر كنيد.

اسمايلز نگران اندازة دور كمر يا فشارهاي ناشي از كار نيست .به اعتقاد

او ،خويشتنداري كليد استقالل است« :وطنپرستي در اين روزگار توجه

اندكي به امور مشتركي چون قناعت شخصي و آيندهنگري دارد ،گرچه

تنها با عملي كردن اين فضايل اخالقي است كه استقالل واقعي طبقات

صنعتي جامعه تأمين خواهد شد ».به اعتقاد اسمايلز ،وابستگي اعم از
اينكه دلخوشياي خوشايند يا اعتيادي تمامعيار باشد ،تنها نوعي عادت

نيست ،چون در واقع بردگي در مقياس كوچك است .و تنها با قويتر

بودن از آن عادت است كه ميتوانيم خود را اصالح كنيم و در جهتهاي
ديگر بهبود بخشيم.

اين تا حدود بسيار زيادي (همانطور كه افراد سيگاري هم متوجه آن

ميشوند) به قدرت اخالقي و نيروي اراده بستگي دارد ،ولي اسمايلز

همچنين معتقد است كه بسياري از ناپرهيزيها حاصل زندگي كردن در
كوتاهمدت است .او در مورد كارگران ميگويد« :عادت آنها به خوردن
و آشاميدن پساندازهايشان آنها را بيچاره ميكند ».منظور اسمايلز اين

است كه خويشتنداري به نحوي تفكيكناپذير با در نظر گرفتن هدف
نهايي و برنامهريزي براي آينده مرتبط است كه هر دوي آنها از ضروريات

دستيابي به بزرگياند.
20

يرادنتشيوخ

شكالت خوردن در بعدازظهرها ظاهرا ً دلخوشي بيضرري است ،ولي

اگر عادت كردهايد كه هر روز اين كار را انجام دهيد ،بدانيد كه اين

دلخوشي به وابستگي تبديل شده است .اين وابستگي عادتي است كه شما

را كنترل ميكند و شما كنترلي روي آن نداريد.

توصيهاي براي شما

وابستگيهاي كوچك اغلب براي ما قابلقبولند چون آنها را مجزا در نظر
ميگيريم .به جاي اينكه به قيمت آخرين نوشيدني فكر كنيد ،حساب كنيد
در سال چند ليوان نوشيدني ميخوريد و هزينة ساالنة آن چقدر است .آيا
واقع ًا به هيچ چيز مهمتري در زندگي نياز نداريد كه اين هزينه را صرف
آن كنيد؟
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در بارة اهميت برنامهريزي

برنامهريزي مالي شايد كاري وقتگير و كسلكننده به نظر برسد ،ولي
از نظر اسمايلز اين كار چيزي بيش از صِرف برنامهريزي براي تعطيالت

سال آينده است .او ميگويد« :تحقق همة كارهاي بزرگي كه تمدن
و شادي را براي انسان به ارمغان آوردهاند به دست افراد حسابگر يا

صرفهجو صورت گرفته ،و افراد ولخرج هميشه بردة آنها بودهاند».
ايدهاي روشنگر

هرگز در امور مالي سبكسري
نكنيد ،پول يعني شخصيت.

ِسر بال ِور اليتون ،نويسندة
انگليسي قرن نوزدهم

متأسفانه اين بدان معنا نيست كه ما هم به دليل

چندرغازي كه در حساب پساندازمان داريم جزو

افرادي محسوب شويم كه «كارهاي بزرگي» در

تاريخ بشريت انجام دادهاند .بلكه منظور اسمايلز
اين است كه فقدان اين عامل هم درست مثل

فقدان عامل خويشتنداري به اين معناست كه

كنترل زندگي خود را در دست نداريم .اسمايلز روش زندگيِ «باري به هر جهت»
را به تمسخر گرفته ،چون به اعتقاد او اين روش زندگي به اين معناست كه كنترل
زندگي كام ً
ال در دست عوامل خارجي و ساير افراد قرار دارد.
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اسمايلز معتقد است كه به دست گرفتن كنترل سرنوشت ،نشانة

مردانگي است (و البته نشانة زنانگي ،هرچند كه اسمايلز در كتاب خود

به زنان اشارهاي نكرده است)« .طبقة افرادي كه ‘بخور و نمير’ زندگي
ميكنند هميشه در ردة پستتري قرار دارند .اين افراد هميشه ناتوان
و درمانده باقي ميمانند .آنها دست به دامن جامعهاند و دستخوش

زمان و مكان ».اين نگرش همچنين با اعتقاد او به مركزيت عامل

عزت نفس در خودياري ارتباط تنگاتنگ دارد .به اعتقاد اسمايلز،

افرادي كه از عهدة برنامهريزي مالي زندگيشان بر نميآيند ،و به اين

ترتيب اقبال و سرنوشتشان را به دست ديگران ميسپارند ،بهشدت

دچار كمبود عزت نفسند .اين نيز خود باعث ميشود كه عزت و

احترام كمتري از سوي ديگران دريافت كنند« :كساني كه احترامي

براي خود قائل نيستند ،در جلب احترام ديگران هم با شكست مواجه
ميشوند».

اسمايلز در اينجا هم با استفاده از كلمة «بردگي» به توصيف بيثباتي

مالي پرداخته است« :انساني كه هميشه در آستانة نيازمندي دست و پا
ميزند در حالتي شبيه بردگي به سر ميبرد .او از هيچ نظر ارباب زندگي

خود نيست».

وقتي جوانتر بودم به كلمة «مستمري» ميخنديدم و از هر بحثي در

بارة آن طفره ميرفتم ،چون كسالتبار به نظرم ميرسيد .تا اينكه كسي به
من گفت كه هر قدر هم بحث در بارة مستمري كسلكننده باشد ،نداشتن

آن كسالتبارتر است .آنجا بود كه به منظور اسمايلز پي بردم .بيخيالي
ظاهرا ً ساده و شاديبخش است ،ولي در واقع به معناي شكست در
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پذيرش مسئوليت زندگي است .و به اعتقاد اسمايلز ،به اين معناست كه
ارباب زندگيتان نيستيد .پس ميبينيد كه زياد هم شاديبخش نيست.

توصيهاي براي شما

اكثرا ً به سختي پولي را كنار ميگذاريد ،اين كار را به بانك بسپريد .يك
حساب پسانداز با بهرة مناسب و دسترسي فوري باز كنيد و يك كارت
خريد مستقيم بگيريد كه هر ماه بتوانيد بدهيهاي آن را پرداخت كنيد .اگر
تا آخر سال مجبور نشديد به آن حساب شبيخون بزنيد ،آن را به حسابي
بلندمدتتر با بهرة بيشتر تبديل كنيد.
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صرفهجويي كنيد تا موفق شويد

اسمايلز ميگويد« :به جاي اينكه خود را به دريافتهاي ناچيز دلخوش كنيد،

به دنبال پساندازهاي ناچيز باشيد ».منظور او اين است كه پساندازهاي

كوچك ميتوانند تفاوتهاي بزرگي ايجاد كنند و حتي موجب شوند از
تحقير ناشي از انجام دادن كارهايي مادون تواناييهاي خود رها شويم« .هر

كسي بايد طوري گذران كند كه در چارچوب امكانات اوست».
اين ايده حتي در انگلستان دوران ويكتوريا

هم ايدة جديدي نبود ،و اسمايلز تنها ديدگاه

اخالقي خود را به آن اضافه كرده است« :اين كار

جوهرة صداقت است ،چون اگر انسان نتواند

ايدهاي روشنگر

بايد با حساب پول خرج
كنيد ،نه با احساس.
جاناتان سويفت

صادقانه در حد امكانات خود زندگي كند ،پس الزام ًا رياكارانه در حد

توان ديگران زندگي ميكند ».منظور او اين است كه زندگي نكردن در حد
امكانات خود ،تنها به اين معنا نيست كه مث ً
ال يك ماه بيشتر از هزينهاي كه

به آن ماه اختصاص دادهايد خرج كنيد ،بلكه مسئلهاي است اخالقي و عدم

صداقت در مقابل ديگران و همچنين در مقابل خودتان است.
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اسمايلز طرفدار صرفهجويي است ،نه به اين دليل كه براي خود پول

ارزش قائل است (او بارها گفته است كه مردم به پول بيش از حد بها
ميدهند) ،بلكه به اين دليل كه صرفهجويي در نظر او نوعي نظم دادن به

هرج و مرج احتمالي زندگي است« .صرفهجويي نه به شهامتي برتر نياز
دارد نه به فضايل اخالقي برجسته ،بلكه با قدرتي معمولي و ظرفيت ذهني

متوسط هم محقق ميشود .صرفهجويي در واقع چيزي جز نظم بخشيدن به

امور داخلي نيست :صرفهجويي يعني مديريت نظم و ترتيب و آيندهنگري
و اجتناب از اسراف».

عجيب اينجاست كه فضايل سادة نظم ،صرفهجويي و اجتناب از

اسراف به مسئلهاي سياسي در انگلستان تبديل شده است .نخستوزير

پيشين انگلستان گوردون براون زماني كه با ركود اقتصادي و تحديد
جهاني اعتبار روبرو شد ،ميانگين اتالف مواد غذايي به دست مردم را

اعالم كرد .اين كار شايد در زماني كه بانكها در حال ورشكستگي بودند

تنها كاري گمراهكننده محسوب ميشد ،ولي براون از آن منظوري داشت.

ما هر روز نگران مسئلة كاهش اتالف انرژي هستيم ،ولي به پولي كه

هر روز در سطل آشغال ميريزيم توجهي نميكنيم .طبق برآورد مقامات
رسمي ،عموم مردم در هفته غذاي مصرفنشدهاي به ارزش  8پوند را دور
ميريزند .اين يعني سالي  416پوند ...در سطل آشغال.
اسمايلز احتماالً در ساير موارد نيز با براون موافق بوده است .در چنين

حالتي صرفهجويي يعني اِعمال نظم و جلوگيري از اسراف ،و همچنين

مستلزم داشتن قدرت غيرعادي يا ويژگيهاي برجستة اخالقي نيست .بلكه
فرايندي بسيار ساده است كه از طريق آن پساندازتان مستقيم وارد جيب

خودتان ميشود .در حالي كه با ،برنامهريزي ضعيف اقتصادي ،معادل
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صرفهجويي كنيد تا موفق شويد

يك هفته تعطيالت رفتن در سال را دور ميريزيم .پساندازهاي ناچيز
ظاهرا ً بياهميتند و ما آنها را ناديده ميگيريم ،در حالي كه در بلندمدت
ميتوانند تفاوتهايي اساسي در زندگيتان ايجاد كنند.

توصيهاي براي شما

منتظر نباشيد كار به جايي برسد كه مجبور شويد هزينهها را كاهش دهيد.
قبل از آنكه دچار ركود اقتصادي شويد ،بدون اينكه وادار شويد كسي را
اخراج كنيد ،ده درصد از هزينهها را كاهش دهيد .براي اين كار برنامهريزي
كنيد و اقداماتي را كه بايد در حال حاضر انجام دهيد اولويتبندي كنيد.
همكارانتان را هم وادار كنيد همين كار را انجام دهند.
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با خودتان روراست باشيد

با توجه به اينكه اسمايلز صرفهجويي را به منزلة صداقت ميديد ،جاي

تعجب نيست كه بدهكاري را هم از همان ديدگاه مينگريست« :براي
بدهكار صداقت هم دشوار است ،از اين روست كه ميگويند َمر َكب دروغ

بدهكاري است ».مطمئن شويد كه به خودتان دروغ نميگوييد.
ايدهاي روشنگر

خودتان را عادت ندهيد كه
بدهكاري را فقط ماية دردسر
ببينيد ،چون در واقع مصيبت
است.

دكتر جانسون

اسمايلز معتقد بود بدهكاري و دروغگويي

دست در دست هم دارند ،چون «بدهكار
مجبور ميشود در توجيه تأخير در پرداخت
بدهيهاي خود بهانه بياورد و دروغ بگويد».
در دنياي امروز كه بدهكار شدن هم خيلي

سادهتر شده و هم كمتر شخصي است

(تعداد كمي از ما مجبور شدهايم بابت ديركرد در پرداخت قسطهاي خود

به شركتهاي اعتباري دروغ تحويل دهيم) ،باز هم نظر اسمايلز به قوت
خود باقي است ،ولي بيشتر به اين دليل كه همة ما در نهايت به خودمان
دروغ ميگوييم.
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ديشاب تسارور ناتدوخ اب

روراست باشيد :آيا ميدانيد دقيق ًا چقدر از بابت كارتهاي اعتباري،
ِ
قسط خانه ،وامهاي
كارتهاي خريد از فروشگاهها ،اضافهبرداشتها،

شخصي و قراردادهايي كه براي داشتن موبايل با شركت آن بستهايد
بدهكاريد؟ (اگر بدهيهايتان را روزانه پرداخت نميكنيد پس حتم ًا در
حال انباشته شدن روي همند ).آيا واقع ًا ميدانيد چه بهرهاي را در سال
بايد بابت اين بدهيها بپردازيد؟ احتماالً به طور تقريبي ميدانيد ،ولي

بدون شك تا به حال رقم آن را جمع نزدهايد .بدهكاري در دنياي امروز

به خصيصهاي مقبولتر و عاديتر از روزگار اسمايلز تبديل شده است (به

طوري كه ديگر اگر كسي از كارت اعتباري استفاده نكند يا قسط خانه
نپردازد ،غيرعادي به نظر ميرسد).

وسوسة ناديده گرفتن بدهيها از هميشه قويتر است ،و اين هم از

نظر اسمايلز يكي ديگر از اصول اخالقي است« :وظيفة اخالقي انسانها
اين است كه مستقيم با امور ماليشان روبرو شوند ».اسمايلز معتقد بود كه تا

وقتي در خانة خود نظم برقرار نكردهايد نميتوانيد موفقيت را تجربه كنيد،

چون اين موضوع را هم مانند صرفهجويي نوعي نظم بخشيدن به هرج و

مرج غيراخالقي ميدانست.

اين توصية خوبي براي افراد و همچنين شركتهاست ،بهخصوص

از آنجا كه بانكها و ساير وامدهندهها ميتوانند با اتكا بر بيتوجهي
كوركورانة ما نسبت به بدهيهايمان بدون اينكه نگران جار و جنجال باشند،

بهرة وامهاي خود را افزايش دهند .مطمئن باشيد بهرة كارت اعتباري شما

از روز اولي كه استفاده از آن را شروع كرديد افزايش يافته است .با اينكه
بدون شك بانك شما نامهاي در توضيح اين موضوع برايتان ارسال كرده،
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احتماالً تا وقتي اتفاق ناخوشايندي برايتان رخ نداده حتي نگاهي هم به آن

نخواهيد انداخت .وقت آن رسيده كه دوباره در اين باره كند و كاو كنيد و
قبل از آنكه بيفكري در مورد بدهيهايتان در جايي به ضررتان تمام شود،
وظيفة اخالقي خود را انجام دهيد.

توصيهاي براي شما

دفتري براي حسابرسي بدهيهاي خود تنظيم كنيد .همة بدهيها و بهرة آنها
را در آن يادداشت كنيد .به محض پرداخت بدهي ،آن را از برنامة ماليتان
حذف كنيد.

30

