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      مقدمه    
 در ترجمه و انتخاب عنوان این کتاب دچار اندکی تأمل و تردید شدم. در واقع معادل فارسی نام اصصصلی

وپهاین نکتصصه و بصصا تحصیل سعادت» و یا به اصطل ح قدماتسخیر سعادتآن «   است. علوه بر توجه کافی ب
وپهام بصصاز محصصض قبصول وپهی سرشاری که در حفظ تمام معانی و مضامین این اثصر ممتصاز داشصصت  وجود علق

وپیکنصصم دور از منظصصورشاهراه خوشبختیخاطر بیشتر خوانندگان عنوان « وپهام که گمصصان م  » را ترجیح داد
وپهی کتاب نوشته است عین مقصود اوسصصت  خود نویسنده نیست بلکه بنابر توضیح مختصری که در مقدم

وپنکه گوید: چنا

وپههصصای وپیوپندارنصصد نکت وپهاهل فضل و دانش نیست و یا آن دسته و جماعتی کصصه م  «این کتاب خطاب ب
 اخلقی زندگی را باید از راه گفت و شنود آموخت. در صفحات این اثر، رموز فلسفی و یا سخنان علمصصی
وپیهای منطبق بصصا ذوق سصصلیم را برجسصصته نمصصایم.  نخواهید یافت، منظورم فقط این بوده است که دانستن
وپههصصا و وپنهصصا مبتنصی بصر تجرب وپهی آ وپهدستورات مذکور در این کتاب هم باید خاطرنشان کنم که هم  راجع ب
وپهام خوشصصی وپهکار برد وپهی زندگی است و هر وقت که خود، این قواعد و اصول را ب  مشاهدات خودم در عرص
 بیشتری نصیبم شده است. از این رو امیدوارم که در میان انبوه جمعیت بشری، کسان بسیاری خواه زن
وپهی راه و روشی که در این کتصصاب بصصاز وپهوسیل وپنکه طرفی از آن بربندند ب وپیآ وپیاند ب  یا مرد که گرفتار بدبخت
وپهنظر من بسا کسانی کصصه از نعمصصت وپنرا دریابند. ب وپشگیری از آ وپهام عل ج گرفتاری خویش و طریق وپی  نمود
وپیگیصصر در وپیصصروی از قواعصصد منصصدر ج در ایصصن کتصصاب خواهنصصد  خوشبختی محرومند بر اثر جهد و تل ش وپ

وپهدست آورند.» توانست راز سعادت را ب

وپهی وزن علمی مطالب این کتاب نموده است و وپهی بلندوپایه دربار  با وجود خضوع بسیاری که نویسند
وپههای فلسصصفی، بصصاز در دو  ضمن ستایش فراوان از قدرت و سبک عالی نویسندگی او در شر ح و بیان نکت
وپه کنه کلم خالی از اشکال نبود. در هر حال اهتمام بسصصیار شصصده  سه فصل این اثر وپی بردن تام و تمام ب
وپیالمکصان کتصصابی شایسصصته و وپهی حتی عبارات سنگین آن قصصوری واقصصع نشصود و حت  است که در ترجم

وپیقدر تقدیم شده باشد. وپبنظر عال وپهعلقمندان آثار قلمی این صاح ۱ارجمند ب

ع. وحید مازندرانی

۱۳۴۸تهران - آبان 

چند نکته در مورد نسخه الکترونیکی:۱
عبارات داخل [] به این نسخه افزوده شده و در نسخه چاوپی موجود نیست..۱
وپیباشد..۲ متن ترجمه و نسخه انگلیسی از دو ویرایش مختلف این کتاب م





بخش اول

در موجبات بدبختی
  علت بدبختی افراد چیست؟ فصل اول:•
  بدبختی بایرونیفصل دوم:•
چمچشمی ( رقابت)فصل سوم:•   ه
  ملمت و هیجانفصل چهارم:•
  خستگیفصل پنجم:•
  حسادت (رشک)فصل ششم:•
  حس گناهکاریفصل هفتم:•
  جنون آزاردیدگیفصل هشتم:•
  ترس از افکار عمومیفصل نهم:•





فصل اول

  علت بدبختی افراد چیست؟  
وپهی کصافی فراهصم باشصد خرسصندند، وپهانصداز وپنها ب  حیوانات تا وقتی که ناخو ش نباشند و خوراک آ
 وضع افراد بشر نیز در مقام قیاس باید بر همین قاعده و اساس باشد ولی در جهان کنونی لاقل
 حال اکثر ایشان بدین منوال نیست. هرگاه خودمان خوشبخت نباشیم شاید خیال کنیم که مصصا
وپیتصصوانیم دریصصابیم کصه وپیرویم اما اگر از نعمت سعادت برخوردار باشصصیم م وپهشمار نم  هم مستثنی ب
 روزگار کدام یک از دوستان ما ناگوار است. هنگامی که بخواهیم وضع و حصصال آشصنایان خصود را
وپهای داشصصته باشصصیم و خویشصصتن را وپهشناسصصی سررشصصت  مورد بررسی قرار دهیم بایستی از هنر قیاف

وپنها برخورد داریم.  وپهی شناختن احوال کسانی سازیم که در زندگانی روزانه با آ آ ًل آماد  ۱بلیککام
وپیگوید: م

ثری هست ا رم  گ نیگن م ه  ک ه  هر چ ر هر  د

و مل�ل ج  گن ر ر  ث ا ی،  دگ گن ا م ر د ر  ث ا

وپیشصصود. وپهجصصا دیصصده م  و چون انواع بدبختی متعدد است خواهیم دید کصصه نصصوعی از آن در هم
وپگترین شهرهای روزگصار جدیصد اسصصت. درنیویورکفرض کنید در  وپهی عالی بزر   هستید که نمون

وپنجا زیاد است و یا در تعطیصصل وپایصصان وپهخیابانی که رفت و آمد در آ  یکی از روزهای کسب و کار ب
وپهی رقص برویصصد. در ایصصن حصصال بایصصد وپهیک مجلس شبان وپنکه ب وپهی شهر و یا آ وپهگذرگاه عمد  هفته ب
وپهی خویش را وپاک فرامو ش کنید و بگذارید احوال کسانی که وپیرامون شمایند یکی بعد از  گذشت
وپهایصصد وپنهایی که مورد توجه قصصرار داد وپهی آ وپنگاه خواهید دید هم وپنتان اثر بگذارد، آ  دیگری در ذه
وپهی روز، همگی گرفتار تشویش وپهخود دارند. در حین کار و یا در تب و تاب نیم  گرفتاری خاص ب
وپیاعتنااند؛ فقط هول و هیجان دارنصصد و وپهچیز نیز ب وپههم  بیش از اندازه و دچار افسردگی و ملل و ب
وپیتفاوت و منصرف از وضع و حصصال دیگراننصصد. در یصصک شصصاهراه وپهآرامش و خوشی خود  ب  نسبت ب
 هنگام تعطیلت آخر هفته خواهید دید که مرد و زن با وجد و نشاط قصد سیر و گرد ش دارنصصد
وپهاند. ایصصن وضصصع و حصصالت عمصصومی و تصصابع سصصرعت وپهراه افتاد وپنها که توانگرند در وپی خوشی ب  و آ
 اتومبیلی است که از همه کندتر است. در اثر وفور وسایط نقلیصه دیصدن جصاده مقصدور نیسصت و

۱Blake) م.۱۸۲۷-۱۷۵۷، شاعر و هنرمند انگلیسی .(
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وپیشود و تمصصام وپهخار ج باعث تصادف م وپیتوان انداخت، چون نگاهی ب وپهمناظر اطراف هم نظری نم  ب
وپهآن کصصار وپهی کثرت وسایل نقلیه قادر ب وپهواسط وپکدیگر را دارند ولی ب  رانندگان نیز عزم سبقت بر ی
وپیکه بصصرای کسصصانی کصصه کصصار وپهطصصور وپهی خاطر آسوده باشند ب وپیباشند. هرگاه افراد از این دغدغ  نم
وپیشصصوند؛ و اثصصر ملل در وپهمللت غیرقابل وصفی دچار م وپیآید، ب  رانندگی را برعهده ندارند وپیش م
وپهی آنان مشهود است. در این حین ناگاه چند تن از سیاهان با شور و نشاط در اتومبیصصل از  چهر
وپهی تصادف در چنگ وپهواسط وپنها موجب آزردگی است و سرانجام هم ب وپیگذرند اما رفتار آ  جاده م

وپیشوند یعنی که خو ش بودن در روز تعطیل مجاز نیست. وپلیس گرفتار م

وپنکه افرادی را در یک مجلس بزم شبانه مورد توجه قرار دهید خواهیصصد دیصصد کصصه همصصه  یا ای
وپهاند با همان قسم اراده و آهنگی کصصه انسصصان کوشاسصصت کصصه در وپنجا رفت وپهآ وپ شگذرانی ب وپهعزم خو  ب
وپهی وپیکنند که زن و شراب اسباب عمد وپنساز داد و فریاد راه نیندازد. همه هم خیال م  مطب دندا
وپیشوند و سعی دارند آزردگی همراهان خصصود را نادیصصده وپنرو افراد زود سرمست م وپیاند. از ای  خوش
وپیدهصصد و خویشصصتن را ملمصصت و نفریصصن  انگارند. وپس از می گساری کافی مردها را گریه دست م
وپیشصصمارند. تصصاثیر وپیمقدارند و اخلقآ ًا خود را سزاوار فداکاری مادران خصصویش نم وپیکنند که چه ب  م
وپیکند کصصه عقصصل در هنگصصام وپنها این است که ایشان را از احساس گناهی آزاد م  شراب در حال آ

هشیاری مانع است.

وپیهای گوناگون، قسمتی ناشی از سیستم اجتماعی اسصصت و مقصصداری هصصم در اثصصر  این بدبخت
 کیفیت روانی افراد است که بدون تردید، آن نیز تا حدودی ناشصصی از وضصصع دسصصتگاه اجتمصصاعی

وپهاصلحات اجتماعی که برای تعمیم خوشبختی ضروریست از قبیل۱است. در جای دیگر   راجع ب
وپهی تصصرس و  تحریم جنگ و جلوگیری از استثمار اقتصادی و تعلیم و تربیتی که عصصاری از شصصایب

وپهها را باز گویم. وپنجا آن گفت وپهام و قصد ندارم که در ای خشونت باشد شر ح وافی داد

وپهی اجتنصصاب از جنصصگ شصصود از ضصصروریات حیصصاتی تمصصدن  فراهم ساختن دستگاهی که وسیل
 ماست. ولی وجود هیچ دستگاهی از این قبیل تا وقتی که افراد این همه بدبختی دارنصصد و نصصابود
وپنوپذیر نخواهصصد وپینماید امکا وپنتر م وپکدیگر در نظر آنان از استمرار دیدن روشنایی روز آسا  کردن ی
وپهی تولیصصدات صصصنعتی وپهکن کردن ابدی فقر اگر غرض این باشد که لاقل قسمتی از بهر  بود. ریش
وپ جاند نیک ضروریست ولی توانایی مالی افراد چصصه وپهآن محتا  نصیب کسانی شود که بیش از همه ب

 » توسصصطاصول نوسازی جصصامعه» است. م. [این کتاب تحت عنوان «مبانی اصلحات اجتماعیمنظور کتاب «۱
وپهفارسی برگردانده شده است.] مهدی افشار ب



۱۱     علت بدبختی افراد چیست؟   

وپماند. تعلیم و تربیتی که با تصصرس و  حاصلی دارد هنگامی که خود ثروتمندان از خوشبختی محرو
وپهی کسانی کصصه  خشونت توأم باشد نامطلوب است اما انتظار آموز ش و وپرور ش بهتری نیز از ناحی
وپهخصود افصراد وپنگونه حالت و هیجانند مورد نخواهد داشت. ایصن نکتصه، نظصر مصا را ب  خود اسیر ای
وپهی وپهاین صصصورتی کصصه جصصامع وپهاین موضوع که در وضع و حال فعلی و ب وپیگرداند یعنی ب  معطوف م
وپهمند گردد؟ در بحصث  وپریشان ما گرفتارست هر مرد یا زنی چه باید بکند تا از نعمت سعادت بهر
وپچگصصونه وپهآن افرادی محدود خواهم ساخت که دچصصار هی  و رسیدگی این مساله من توجه خود را ب
وپهی خصصوراک و وپیاند که درآمد کافی برای تهی وپهی بارز بدبختی نباشند. منظورم افراد  علت و عارض
وپهای وپمچنین تندرستی نسبی که فعالیت بدنی را مقدور سازد فراهم دارند. مصایب عمصصد  خانه و ه
وپهی فرزندان یک نفر یا رسوا شصصدن در انظصصار عمصصومی را مصصورد تصصوجه قصصرار  مانند تلف شدن هم
وپهاین قبیل امور گفتنی فراوان است و حائز اهمیصصت بسصصیار، امصصا آن مطصصالب از وپیدهیم. راجع ب  نم
وپیرود. مقصصودم ایصن اسصت کصه راهصی وپهشمار نم وپنجا منظور من ب وپهی دیگری است که در ای  مقول
وپهآن دچارند ارائصصه  برای عل ج بدبختی عادی زندگانی روزانه که اکثریت افراد کشورهای متمدن ب
وپتفرساست که هرچند علت بارزی نصصدارد بصصاز غیرقابصصل احصصتراز  نمایم و آن هم از این جهت طاق
وپهی بدبختی ما مبتنی بر نظریات بصصاطلی اسصصت کصصه راجصصع وپهی من قسمت عمد وپهعقید وپینماید. ب  م
وپهی زنصصدگی کصصه وپهی ناصوابی در باب موازین اخلقی و عادات بیهصصود وپهامور دنیا داریم یعنی نظری  ب
آ ًل وپیشود که مآ وپهاموری منجر م وپهکاهش شوق و نشاط طبیعی و رفع علقه نسبت ب  خواه و ناخواه ب
وپنها اموری اسصصت کصصه دور از اختیصصار بشصصر وپهآنست. ای  خوشبختی انسان یا خوشی حیوان منوط ب
 نیست و وپیشنهاد من قبولندن تغییراتی است که بدان وسصصیله احصصراز خوشصصبختی کصصم و بیصصش

میسر گردد. 

وپنرا دارم ذکصصر شصصر ح مختصصصری راجصصع وپهای کصصه قصصصد دفصصاع از آ  شاید بهترین راه بیان فلسف
وپهدنیا نیامدم. در کصصودکی ورد زبصصانم کلم معصصروف وپهزندگانی خودم باشد. من طفل خوشبختی ب  ب
وپیاندیشیدم وپهام» بوده است. در وپنج سالگی م  «از دنیا خسته و زیر بار سنگین گناه در هم شکست
وپهی عمرم را کرده  که اگر بنا باشد تا هفتاد سالگی زنده بمانم تحمل رنج فقط یک چهاردهم هم
وپتفرسصا خواهصد بصود. در وپیکردم گرفتاری طولنی کصه در وپیصش دارم سصخت طاق  بودم و حس م
وپهی وپهواسصصط وپهی خودکشصصی ولصصی از آن اقصصدام ب  جوانی از زندگانی بیزار بودم و وپیوسصصته در اندیشصص

وپهی ریاضی خودداری نمودم. وپهی تحصیل معلومات بیشتری در رشت علق

وپیتوانم بگویم که هر سال بیش از وپیش از آن وپیبرم و تقریبآ ًا م  اینک برعکس از زندگی لذت م



       تسخیر سعادت۱۲

وپهای در اثر آنست که نخسصت معلصوم نمصودم کصدام چیزهصایی وپیشوم. این حال تا انداز وپهمند م  بهر
وپهای کارهای مورد  است که بیش از سایر امور دوست دارم و تا حدی نیز برای این است که از وپار
 تمایل مانند کسب معلومات جزمی در اقسام دانش که در واقع غیرقابل حصول است خصصودداری

وپهی در خود فرو رفتن وپهرفته از روی وپهی آنست که رفت   دست کشیدم. نظیصصر۱نمودم. اما بیشتر نتیج
 افرادی که وپرور ش مذهبی «وپوریتن» دارند و در امصصور دینصصی سصصختگیرند عصصادت داشصصتم راجصصع
وپنرو در وپیصصش نفصصس وپهگناهان و خطاها و نقایص اخلقی خویش زیاد تأمل و اندیشه نمایم. از ای  ب

وپوپهبخت بودم که بدون شک هم حقیقت داشته است. وپهای از بندگان تیر خود نمون

وپهی خودم و کمبودهایم انصراف جصصویم وپمکم آموختم که چگونه از فکر و خیال دربار  سپس ک
وپههای مختلف دانصصش و وپهامور آفاقی مانند وضع دنیا و رشت  و تدریجآ ًا بیش از وپیش توجه خود را ب
وپنها علقه داشتم معطوف نمایم. بدیهی است عوامل خارجی نیز هصصر وپهآ  علم و افرادی که نسبت ب
 کدام خواه و ناخواه رنج و گرفتاری خاص همراه دارنصصد. ممکنسصصت دنیصصا گرفتصصار جنصصگ شصصود و
وپهها کار آسانی نیست و مرگ هم در کمین دوستان باشد. امصصا ایصصن  تحصیل دانش در بعضی رشت
وپیآید سبب نابودی جوهر اصصصلی وپهای که در مورد بیزاری از خویشتن وپیش م وپهانداز وپبها ب  رنج و تع
وپیگردد و تا زمصصانی کصصه وپهی خارجی موجب جهد و تل ش م وپیشود. هر عامل مورد علق  زندگی نم
وپهی ترقصصی وپهی تل ش و کوششی کصصه متضصصمن اثصصرات و مصصای  علت اساسی آن باقی است مانع عمد
وپهتحریر خاطرات زندگانی خود دست یازند یا درصصصدد  باشد نخواهد شد. شاید این قبیل کسان ب
وپنکصصه وپهی کشیش اختیار کننصصد و حصصتی کشصصیش نیصصز مگصصر آ وپنکاوی شخصی برآیند و یا وپیش  روا
وپهفراموشی نفس خود نصصاگزیر سصصازد روی خوشصصبختی نخواهصصد دیصصد.  کارهای جاری کلیسا او را ب
وپهچنصصان کصصاری وپیتواند از کار نظافت شصصهر هرگصصاه ب وپیدهد م وپهمذهب نسبت م  سعادتی را که وی ب
وپهی آفاقی داشصصته باشصصد بصصرای بیچارگصصانی کصصه  ناچار باشد، تحصیل کند. کار و اشتغالی که جنب

وپهاند و حالشان عل ج دیگری ندارد یگانه راه خوشبختی است. سخت در نفس خویش فرو رفت

 در خود فرو رفتن اقسصصام متعصصددی دارد محصصض نمصصونه یکصصی فصصردی را کصصه دارای وجصصدانی
وپهجنصصون برتصری بصصر دیگصصران وپدوپرست و باز کسی را کصه ب وپدستا و خو  گناهکار است و دیگر آدم خو
وپیگیریم. وقتی که عنوان گناهکار  مبتلست و این هر سه قسم افراد هم بسیار فراوانند در نظر م
وپهتوجیهی که وپیبرم مقصودم آن کسی نیست که گناهی مرتکب شده باشد. گناه بسته ب وپهکار م  را ب
وپچکس نیست. منظورم شخصی است کصصه ضصصمیری  از این اصطل ح بشود کار همه است و کار هی

۱Self - absorption.
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وپهسرزنش و مذمت از عمل خویش مشغول اسصصت و اگصصر آدمصصی مصصذهبی  ناراحت دارد و همواره ب
وپیانگارد و در ضمیر خود تصویری از خویشصصتن دارد  باشد کار خود را در درگاه خداوند ناوپسند م
وپهآن صورت درآید و آن با نفس حقیقی خود ش نیز وپیوسته در تعارض است. وپیوپندارد باید ب  که م
 هرگاه وی وجدانآ ًا مجاب شده باشد که از دیرباز قواعد اخلقی را که در دامان مادر آموخته بصصود
وپهطاق نسیان افکنده است بعید نیست که حس گناه عمیقآ ًا در وجدان ناهشیار ش رسصوخ کصرده  ب
وپههرحال همین علت کافی است  باشد و فقط هنگامی بروز کند که او مست یا در خواب است و ب
وپهتمام منصاهی کصه وپهی زندگی را در کام انسان تلخ نماید. چنین شخصی در باطن همواره ب  که مز
وپیگزارد. در نظر او سوگند خوردن، شصصراب نوشصصیدن یصصا  در دوران کودکی آموخته است احترام م
وپهی جنسی نکوهیصصده اسصصت. بصصدیهی اسصصت کصصه از وپهخصوص رابط  تقلب در کسب و کار عادی و ب
وپتها نیز روگردان نیست ولی در اثصصر وجصصود ایصصن حصصس کصصه مصصوجب وپسصصتی وپچیک از لذ  تمتع هی
وپهجصصان و دل وپتها در ذهنش اثر زهرآگینی دارند. تنها لذتی را کصصه ب وپهی آن لذ  اخلقی اوست هم
 طالب است آنست که مشمول نوازشی مادرانه واقع شود که از دوران کودکی در خاطر ش مانصصده
وپیوپندارد که مانع دیگری هم در میان نیست و چون وپهمادر دسترسی ندارد م  است. وی که دیگر ب
وپهکلی خصصود را در تبصصاهی و گنصصاه غصرق کنصصد. وپیآید که ب  بر آن سر است که گناه کند درصدد برم
وپنرا تحمصصل نخواهصصد کصصرد و چصصون وپیشود باز مترصد نوازشی مادرانه است اما آ  وقتی که عاشق م
وپهی جنسصصی دارد احسصصاس وپههصصر زنصصی کصصه بصصا آن رابط  خیال مادر همواره در ذهن اوست نسبت ب
وپیکند. وپس در این حصصالت نومیصصدی، خرفصصت و خشصصن و از خشصصونت خصصویش نصصادم وپیحرمتی م  ب
وپیگصصردد. ایصصن وضصصع روانصصی وپلانگیز گناه خیالی و ندامت جدی تکصصرار م وپیشود و مجددآ ًا دور مل  م
وپیشصصود دلبسصصتگی وپنچصصه سصصبب سصصرگردانی آنصصان م وپهکار اسصصت. آ  ظاهرآ ًا بسیاری از تبهکاران کهن
وپهی اخلقی در اوان جصصوانی اسصصت. وپهمحبوب نایافتنی (مادر یا جانشین او) و یا نفوذ قواعد بیهود  ب
وپهاند نخسصصتین  رهایی از چنگ اعتقادات دیرین در مورد افرادی که قربانی «تقوای» مصصادری شصصد

گام در راه خوشبختی است.

وپهی مقابصصل حصصس عصصادی گنصصاه و آن مشصصتمل بصصر عصصادت  امصصا خودسصصتایی از جهصصتی، نقط
وپنستایی و وجود این علقه و میل است که انسان مورد مد ح و تحسین دیگران واقع شود  خویشت
وپهی تاسف نیست. فقط شق افراطی آنست کصصه سصصبب  که البته تا حدی از آن طبیعی است و مای
وپیگردد. بسیاری از زنان، خاصه بانوانی کصصه در محافصصل اجتمصصاعی رفصصت و آمصصد وپهی شدید م  صدم
وپیشود وپنها ایجاد م وپیدهند و در ازا میل شدیدی در آ  دارند حس عشق و علقه را وپاک از دست م
وپهاو وپهی مردان واقع شوند. وقتی که زنی از این طبقه اطمینان یابصصد کصصه مصصردی ب  که محبوب هم
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وپهمیزانصصی محصصدود راجصصع وپهمند شده است آن مرد از نظر ش خواهد افتاد. همین حصصالت امصصا ب  علق
وپهی قدیم و مشهور آن قهرمان کتاب « وپیآید که نمون وپهمردان نیز وپیش م وپوپنبخشب وپههای زیصصا  »رابط

وپهی وی۱است. وپیشصصایب وپهی ب   هنگامی که حس خودوپرستی در فردی به او ج برسد از آن وپصصس علق
وپیرود، بنابراین درک خشنودی واقعی برای او از راه مهر و علقه غیر وپهکس از میان م وپههم  نسبت ب
وپنکه آدم وپیشصصوند چنصصا وپهشکسصصت م وپشتصصر محکصصوم ب وپیگردد. علیق دیگصصر از ایصصن هصصم بی  مقدور م

وپیشصصود شصصاید۲خودوپرست وپهی توجه و ستایشی کصصه نثصصار وجصصود نقاشصصان بصصزرگ م   در اثر مشاهد
وپههنر ابراز علقه کند اما چون نقاشی در نظر ش فقط وسیله برای احراز  درصدد برآید که نسبت ب
وپیسصصازد و وپچوجه موجبات خشنودی خاطر او را فراهم نم وپههی  منظور دیگر است این تمهید و کار ب
وپیکند. حاصل این کردار نومیدی و وپچکاری که با نفس خود او مربوط نباشد نظر ش را جلب نم  هی
وپهجای تحسین و ستایش که مورد تصصوقعش بصصوده اسصصت ریشصصخند و تمسصصخر خواهصصد  حرمان و ب
وپهی آثارشصصان، خصصود را وپننویسصصانی صصصادق اسصصت کصصه در هم وپهی داستا  گردید. همین حالت دربصصار
وپهی صصصمیمانه نسصصبت وپهعلق وپیدهند. هرگونه توفیق واقعی در کصصار منصصوط ب  قهرمان موضوع قرار م
وپهمنظوری است که عمل شخص با آن بستگی دارد. سرگذشت تلخ سیاستمداران کامیاب یکصصی  ب
وپهحصصال وپهجای اعتنا و علقه نسبت ب وپنها ب  بعد از دیگری، وپیدایش تدریجی نوعی خودوپرستی در آ
وپهاند. فصصردی کصصه فقصصط در فکصصر  افراد جامعه و یا اقداماتی است که برای اجرای آن قصصد برافراشصصت
وپهی ستایش نیست و نخواهد شد. بنابراین کسی که تنها منظصصور ش در دنیصصا  خویش است شایست
وپهمقصود خود هم برسصد بصاز  آن شود که همه او را بستایند بعید است که کامیاب شود ولی اگر ب
وپیمانصصد و وپهکلی دربست و محصصدود نم وپچگاه ب آ ًل خوشبخت نخواهد شد زیرا که طبع انسانی هی  کام
وپههمصصان وپیآیصصد درسصصت ب وپدستاست که مخصوصآ ًا درصدد ایجاد این حد و قید بصصر م  این شخص خو
وپنگرد قدیم شاید از این بصصابت کصصه وپیگیرد. آدم بیابا  قسمی که شخص دیگری را حس گناه فرا م
وپهی کصار شصکار نیصز خشصنودی وپینمود امصا او از جهصد و تل ش لزم  شکارچی ماهری بود مغرور م

وپیکرد. خاطر حاصل م

 موقعی که خودوپرستی از حد عادی تجاوز کند لذت هر قسم فعالیتی محض خاطر خود کار
وپیشود. علت این حال غالبآ ًا وپیعلقگی و ملل منجر م وپهب وپیرود و در نتیجه خواه و ناخواه ب  از بین م
وپهخویش است ولی این منظور هصصم فقصصط در وپهنفس و علجش تقویت حس احترام ب وپیاعتمادی ب  ب

وپتآمیز در امور و مقاصدی که جدی و حقیقی باشد شدنی است.  اثر سعی و کوشش موفقی

۱Liaisons danger uses وپهی وپییر نوشت ) م.P. Laclos) .۱۷۴۱  –۱۸۹۳ فرانوسی  لکلو وپ
۲Narcissist
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وپدستا از آن جهت متفاوت است که میل قدرت در نظر ش بر وپهخو وپهی اقتدار نسبت ب  آدم شیفت
وپنکصصه او را بپرسصصتند. وپیدهد که همه از او بترسند نصصه آ وپیشود و ترجیح م  حس محبوبیت غالب م
وپهاند. عشصصق اقتصصدار  بسیاری از دیوانگان عالم سیاست و اکثر مردان بزرگ تاریخ از این دسته بود
وپهاین صورت وپسندیده است وپیشود و ب وپهای مؤثر محسوب م  مثل خودوپرستی در وجود انسان انگیز
وپتبینی لزم توأم نباشصصد. وپهراه مبالغه گراید و یا با حقیق  و فقط وقتی قابل تأسف خواهد شد که ب
وپهاین هر دو علصصت گرفتصصار  هنگامی که این حالت وپیش آید طرف را دچار بدبختی یا جنون و یا ب
وپیوپندارد بر توسن اقتدار سوار است شاید از جهصصاتی خوشصصبخت وپتوپرست که م وپیسازد. آدم قدر  م
 نماید اما سعادت او از آن قبیل نیست که در نزد افراد معقول در خور حسصصرت و مقبصصول باشصصد.

وپنرا نیز داشت که از عهده اجرایکبیر اسکندر   از لحاظ روانی یکی از این افراد بود ولی او نبوغ آ
وپهغایت آرزوی خویش کصصه بصصا هصصر مصصوفقیت وپنآمیز برآید، هرچند که باز نتوانست ب  رویاهایی جنو
وپیشد برسد. وقتی که آشکار نمصصود کصه وی سصرآمد سصرداران نصصامی جهصصان شصد وپهای افزون م  تاز
وپهخیال خدایی افتاد اما آیا او مرد خوشبختی بود؟ اعتیاد می گساری او، توفان قهر و غضب او و  ب
وپهزنصصان و ادعصصای خداونصصدیش شصصواهدی اسصصت کصصه اسصصتنباط کنیصصم مصصرد وپیاعتنایی او نسصصبت ب  ب
وپنکه شصصخص  خوشبختی نبوده است. وپرور ش یکی از نیروهای ذاتی انسان بر زیان سایر قوا و یا آ

وپچوجه موجب خشنودی حقیقی نیست. وپههی وپهی جهان را آلت اراده و نبوغ خویش انگارد ب هم

وپهی حقصصارت وپتوپرست خواه مغز ش علیل و یا ظاهرآ ًا سصصالم باشصصد قربصصانی نصوعی عقصصد  آدم قدر
وپیهایی کصصه فرزنصصدان اشصصرافناوپلئونشدید است.  وپمشصصاگرد   در مدرسه از همین حصصس در نصصزد ه

وپیخوانصصد رنصصج وپگنظر و شاگردی فقیصصر بصصود و مجصصانی درس م  ثروتمند بودند و خود او کودک تن
وپهی تعظیصصم و نیصصایش وپهفرانسه بازگردند از مشصصاهد وپیکشید. وقتی که او اجازه داد «مهاجران» ب  م
وپیبرد. چه لذتی! و همین حس او را برانگیخت کصصه وپفهای سابق و دبستانی خویش لذت م وپمردی  ه
وپهی تصصزار روس نصصصیب دارد همصصان خصصواب و خیصصالی کصصه او را سصصرانجام  حصصظ مشصصابهی از نصصاحی

وپهی  وپهجزیر  انداخت.سنت هلنب

وپتوپرسصصتی افتصصاده وپهراه قدر وپکباره ب  چون امکان ندارد که احدی قادر مطلق شود وجودی که ی
وپهرو خواهصصد  باشد سرنوشتی غیر از شکست و حرمان نخواهد داشت و دیر یصا زود بصصا مصوانعی روب
وپیرغصصم وپهاین اشکال و محظور هم او را وادار خواهد کصصرد کصه عل  شد که قابل رفع نیست و توجه ب
وپهی وافی و کافی توانا باشد وپهانداز وپهوار دست یازد. ولی اگر او ب وپهای کارهای دیوان وپهوپار  ندای وجدان ب
وپنرو مصوارد وپهاو خاطر نشان کنند زندانی یصصا اعصدام خواهصصد کصرد. از ای  کسانی که این حقیقت را ب
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 غامض سیاسی و روانی همواره با تعدی و جلوگیری توام شده است. در هصصر محیطصصی کصصه الصصزام
وپنجصصا محصصل خوشصصبختی وپههر شکل آن وپیصصش آیصصد آ  سرکوبی و ممانعت ناشی از عوارض روحی ب
وپهوجه بارزی اسصصباب وپهی خود مهار شود ممکنست ب  واقعی نیست. هرگاه توسن قدرت در محدود
وپهمصیبتی آشکار و یا بدون شصصبهه وپهصورت یگانه مراد زندگی در آید ب  خوشبختی گردد ولی اگر ب

شکستی باطنی منجر خواهد گردید.

وپنکه عیان است هم متعدد است و هم گونصصاگون. ولصصی در میصصان  موجبات روانی بدبختی چنا
وپنها وجه اشتراکی هست. مرد بدبخت عادی کسی است که چون در روزگصصار جصصوانی از وپهی آ  هم
وپهی حرمان را بیش از دیگر چیزها مصصورد  ارضای فلن حس طبیعی محروم مانده است همان مای
وپیاندازد و فقط همصصان یصصک وپهراهی خاص م وپنرو زندگانی خود را ب وپیدهد. از ای  ارز ش و اعتنا قرار م
وپینماید. اما قسم دیگری هست که در این دوره بسصصیار روا ج وپنرا برجسته م وپهآ  شق و امور مربوط ب
وپیرود کصصه مصصوجب وپچگونه کصصاری نم وپیشود و دنبال هی وپهکلی عاطل و مهمل م  دارد یعنی شخص ب
آ ًل تسصصلیم  ارضای خاطر شود و برخلف، فقط در فکر فراموشی و انصراف است. وپس خود را کصصام
وپهجان زندگانی را قابصصل تحمصصل وپیآید که با حالتی نیم وپهعبارت دیگر درصدد بر م وپیکند ب  «لذت» م
وپهی منفصصی دارد کصصه انصصصراف  نماید. از این رو مستی انتحار تدریجی است و لصصذت آن فقصصط جنب
وپهی اقتصصدار نیصصز معتقدنصصد کصصه حصصظ و  موقت از حالت بدبختی است. مردان خودوپرسصصت و شصصیفت
وپیکنند. اما کسی کصصه  خوشی قابل حصول است ولی برای تأمین منظور وسایل ناصواب انتخاب م
وپهی امیصد در وپههر صورتی کصه باشصد دلیصل بصر اینسصت کصه ریشص  راه مستی را اختیار کند و آن ب

وپیگیرد. وجود ش خشک شده است. وپس ناچار رفتار انصراف و فراموشی را در وپیش م

 در مورد ایصصن قبیصصل افصصراد، نخسصصتین شصصرط رسصصتگاری و عل ج آنسصصت کصصه متقاعصصد شصصوند
وپیخوابنصصد همصصواره از ایصصن  خوشبختی قدر و ارز ش دارد. مردم بدبخت مثل کسانی که ناراحت م
وپنها شاید حال روباهی را ماند که دمش را از دست داده است. وپیکنند. غرور آ  بابت خودستایی م
وپهنظر من وپهای شود. ب وپیتواند صاحب دم تاز وپهاو ثابت کنند چگونه م  در این صورت چاره آنست که ب
وپهآن آسصصان باشصصد وپهی خیلی محدودی شاید قصدآ ًا بدبختی را بر سعادت اگر دسترسی ایشان ب  عد
وپنها زیاد نیسصصت تصصا وپنگونه اشخاص وجود دارند اما تعداد آ وپیکنم که ای  ترجیح دهند. من انکار نم
وپهی خوشبختی اسصصت وپهی این کتاب جویند  در خور اهمیت باشد. بنابراین فرض آنست که خوانند
وپنکه یقین  ندارم که بتوانم در احراز این آرزو او را یاری کنم باز سعی و تلشی در این باره  و با آ

ضرری نخواهد داشت.



فصل دوم

  بدبختی بایرونی  
وپههای دیگر تاریصصخ جهصصان ایصصن نظریصصه روا ج یصصافته اسصصت کصصه عقل و وپهی ما نیز مانند دور  در زمان
وپهاند کصصه در وپهاین نصصتیجه رسصصید وپهاند ب وپ شهای ادوار وپیش را دید  هوشمندانی که اثرات جنب و جو
وپهی دلبستگی سازد. کسانی کصصه در بنصصد ایصصن  عالم چیزی باقی نمانده است که زندگی را شایست
وپنرا ناشصصی از طصصبیعت عصصالم وپهاند سخت بدبختند اما از بدبختی خویش عار ندارنصصد چصصون آ  عقید
وپنفکر وپهی افراد روشصص وپهی وپسندیده و شایست وپنها تنها روی وپیوپندارند که رفتار آ وپیشمارند و م  وجود م
وپهدل را دچصصار ایصصن شصصک و اندیشصصه وپهی بدبختی خویش مردم ساد  است. غرور این حضرات دربار
وپهنظر ایشان کسی که از بدبختی خود خشنود است بدبخت وپنرا باور دارند. ب وپیسازد که صحت آ  م

نیست.

وپهحصصس  این وپندار ناشی از سهل انگاشتن قضیه است. بدون تردیصصد مزیصصت مختصصصری بایصصد ب
 برتری و بصیرتی که این وجودهای رنجور از آن برخوردارند نسبت داد، امصصا ایصصن مطلصصب دلیصصل
وپهی کسصصانی وپهی من نظصصری وپهعقید وپیهای میسر و مقدور مورد غفلت واقع شود. ب وپیشود که خوش  نم
وپیاند وجه رجحان عقلنی ندارد. مرد عاقصصل در حصدود زمینصصه و موجبصصاتی کصصه  که طرفدار بدبخت
وپنکه باید و شاید او را وپهای موارد وضع روزگار چنا  فراهم است خرسند خواهد زیست و اگر در وپار
وپههای دیگر زندگی معطصصوف خواهصصد سصصاخت و وپهجنب وپ شآیند ننماید در ازاء، توجه خویش را ب  خو
وپنرا دارم و منظصصورم اینسصصت کصصه  این همان مقصودی است که من در این کتصصاب قصصصد اثبصصات آ
 خواننده را مجاب کنم که بصا وجصود دلیلصی کصه بصر ضصد آن بیاورنصد بصاز عقصل و هصو ش مصانع
وپهافکصصاری وپیهای خود را ب وپهی من کار کسانی که با خلوص نیت گرفتار وپهعقید  خوشبختی نیست. ب
وپیدهند مثل آنست که ارابه را جلو اسصصب بسصته باشصصند. ایصن وپهامور دنیا دارند نسبت م  که راجع ب
وپیدارد که فکصصر وپیدانند. همان بدبختی که ایشان را بر آن م  دسته علت بدبختی خود را درست نم

وپیکنند معطوف سازند. وپههای ناگوار محیط و مکانی که در آنجا زندگی م و هو ش خود را به جنب

وپهنصصام۱کراچ وود جوزفموضوعی که در اینجا قصد شر ح و بیان آن را دارم آقای    در کتصصابی ب

۱Joseph wood Krutch.



       تسخیر سعادت۱۸

  بصصرای۲بصصایرونبرای آمریکاییان این زمانه باز نموده است و همصصان مقصصصود را  ۱مزا ج عصر جدید
وپهی  وپهی نویسصصند وپهی ادوار نیز بصه وسصصیل وپمزمان اجداد ما بیان داشته بود و برای هم  کتصابنسل ه

 تقریر شده است.۳جامعه

وپیگوید:کراچآقای   م

 «ما از حیث سرنوشت محکوم هستیم و برای ما در عالم طبیعت محلی نیسصصت امصصا بصصا ایصصن
وپنکصصه وپنکه انسان هستیم ناخشنود باشیم بهتر است که مثل انسان بمیریصصم تصصا ای  حال نباید از ای

مانند حیوان زندگی کنیم.»

وپیگوید:بایرون  م

وپیگیرد برابر نیسصصت، هنگصصامی کصصه وپنچه وپس م وپیدهد با آ وپیهایی که جهان م  «نخستین خوش
وپیگراید.» وپهخاموشی م وپیفروغ احساس ب تابش نخستین فکر و اندیشه در وپایان ب

وپهی  وپیگوید:کتاب جامعهنویسند  م

وپیستایم از ایصصن هصصر دو دسصصته هصصم حصصال آن وپهها م  «بدان جهت که گذشتگان را بیش از زند
وپهی وجود نگذاشته و گناهانی را که در زیر آسصصمان واقصصع وپهعرص آ ًل قدم ب  کسانی بهتر است که اص

وپهاند.» وپیشود ندید ۴م

وپهاند. وپیهای زندگی این نظریات تلخ را برداشصصت  این سه وجود بدبین بعد از درک مراحل خوش
وپنفکران کراچآقای  وپهی روش وپیزیسصصته، نیویورک در حلق   را شصصنا کصصرده بصصود وداردانصصل، بصصایرون م

وپهی  وپیشمار داشت، نویسند وپنهای عشقی ب وپ شگصصذرانی راکتاب جامعهداستا   مراحصصل گونصصاگون خو
 وپیموده بود. او اهل موسیقی و می و مانند آن بود، استخر شنا ساخت، نوکران و کنیزان داشصصت
وپهچیصصز حصصتی وپینمود کصصه وجصصود هم وپهاو تلقین م وپهزاد بودند، ولی باز عقلش ب  و گماشتگانی که خان

خود عقل نیز باطل و بیهوده است:
۱The modern temper

.۱۸۲۴- ۱۷۸۸شاعر انگلیسی ۲
۳Ecclesiastes

خیام گوید:۴
دُصدی نصامدمصی وپهخود ب وپهمن بصدی کی شدمصیگصر آمدنصم ب ور نیز شدن بص
نصه آمصدمصی نصه شصصدمی نصه بصدمصیِبه زان نبصدی که اندرین دیر خراب

مترجم.



۱۹     بدبختی بایرونی   

وپهآراستگی عقل و وپی بردن راز جنون و نادانی نهادم و دریافتم که آن هم بیهصصوده و  «و دل ب
 باطل و خود وبال جان است. چون هر قصصدر عقصصل و هصصو ش انسصصان بیشصصتر باشصصد غصصم و ملل او

وپنتر و آن کس که داناتر است گرفتارتر.» افزو

وپینمصصود کصصه آن بصصار وپهی گرفتاری او بوده است و بیهوده سصصعی م وپینماید که عقل مای  چنین م
گران را از جان خود دور کند:

وپ شگذرانی خواهم فرسود. وپصصس  «با دل خویش گفتم دست از من بدار که ترا با خوشی و خو
راه لذت وپیش گرفتم و باز دیدم که آن هم عبث و بیهوده است.»

اما عقل و هو ش دست از سر ش بر نداشت:

وپیشود وپس عقلم وپیگذرد مرا هم نصیب م وپنچه بر نادان م وپنگاه با خود همی اندیشیدم که آ  «آ
 را چه مزیتی است، از ته دل دانستم که آن نیز بیهوده است. ناچار از زندگانی بیصصزار شصصدم زیصصرا
وپیشود در نظر محنت افزاست از آن جهصصت کصصه سراسصصر باطصصل و وپنچه در زیر آسمان واقع م  که آ

وپهی آزردگی جان است.» مای

وپیخوانند کصصه  این موضوع موجب خشنودی اهل فضل و ادب است که دیگر مردم آثاری را نم
وپبهای نو وپرداختصصن نیصصز وپهاند که کتا وپیکرد وپهی قدیم بازمانده است وگرنه چنین استنباط م  از دور

وپهی مندر ج در   کتاب جصصامعهمانند استخر ساختن کار بیهوده است. اگر بتوان نشان داد که عقید
 تنها گفتاری نیست که در دسترس هوشمندان است مظاهر جدیصد همصان حصالت و احسصاس را

وپنتر باز نمود. وپیتوان آسا م

 در بحث و بیانی از این قبیل باید بین حالتی گذران و تصصوجیه ذهنصصی آن فصصرق گذاشصصت. در
وپ شآیند و یا دگرگونی و تفاوتی که وپهای خو  مورد حالت گذران استدلل ضرور نیست چون با واقع
 در وضع جسمانی ما وپیش آید امکان تغییر آن در میان است که با دلیل و برهان میسر نخواهصد

شد.

وپیقدر و باطل  خودم بارها دچار حالتی شدم که این حس را در من وپدید آورد که همه چیز ب
 است و از آن حال هم با کمک افکاری فلسفی رهایی نیافتم بلکه در اثر عمل و کاری که لزم و
وپیکنید اما در آن حصصال، وقصصت را وپدتان بیمار باشد لبد احساس بدبختی م  اضطراری بود. اگر فرزن
وپیارز ش و باطل است و در هر صصورت حصواس شصما وپهچیز ب  صرف این خیال نخواهید کرد که هم
وپنکه در این اندیشه باشید که وپایان زندگی تلخ اسصصت یصصا  صرف بهبود کودک خواهد شد بدون آ
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وپیقدر و ارز ش است ولی اگصصر بصصر وپیکند که همه چیز عالم ب  شیرین. آدم ثروتمند وپیوسته حس م
 سبیل تصادف مالش از دست برود نخواهد وپنداشت که طعام بعدی او نیز بیهوده است. احساس
وپیباشصصد. انسصصان وپهارضای حوایج طبیعی خویش م  او مثل آن کسی است که با نهایت آسانی قادر ب
وپهای از استعداد تل ش در زندگی برخوردار است. وپس هنگامی که شصصخص  مانند حیوانات تا درج
وپههای زندگی خویش را حاصل کند بدون وپهی خواست وپهی ثروت هنگفت قادر باشد که هم وپهواسط  ب
وپیهای وپینیازی از کار و تل ش راز اصلی محرومیت او از خوش وپنکه زحمتی کشیده باشد همین ب  آ

وپیشود. زندگانی م

وپهی انصصدکی احسصصاس وپنهصصا علق وپهآ  فردی که با کمال آسانی چیزهایی را مهیا دارد که نسبت ب
وپیانگارد که تحصیل میل و مراد، سبب خوشبختی نیست و اگر طبصصع فیلسصصوف وپیکند چنین م  م
وپهی وپنرو کسصصی کصصه هم وپتبصصار اسصصت. از ای  مآب هم داشته باشد خواهد وپنداشت زندگی اساسآ ًا نکب
 چیزهای دلخواه را در اختیار دارد باز خوشبخت نیست و چنین آدمی غافل از این معنصصی اسصصت

وپهای چیزهای مورد تمایل، خود چاشنی خوشبختی است. که فراهم نداشتن وپار

وپهاسصصتدلل عقلنصصیکتاب جصصامعههمین چند کلمه در باب خلق و حالت بس است ولی در    ب
وپیکنیم: هم برخورد م

وپیشود. وپیریزند ولی باز دریا لبریز نم وپهدریا م «رودها ب

در زیر آسمان چیزی تازه نیست.

 و از چیزهای گذشته هم خاطراتی باقی نه.

وپهی کوشش و کاری که در زیر آسمان کردم بیزارم. من از هم

وپنرا برای آیندگان باز گذارم.» وپهی آ زیرا که باید نتیج

وپهصصصورت وپهی ما طر ح کند مطلصصب ب وپهی حکیمان زمان وپهشیو  اگر انسان بخواهد این استدلل را ب
 ذیل در خواهد آمد: «انسان در رنج دائمی است، ماده وپیوسته در حرکت است ولصصی بصصاز چیصصزی
آ ًل از بیصصن رفتصصه اسصصت وپنچصصه قب وپیآید بصصا آ  دوام و بقا ندارد و هر چیز تازه هم که از دنبال وپدید م
وپهی کوشصصش و کصصار ش وپهی او صصصاحب ثمصصر وپیکند، ورث وپچوجه متفاوت نیست. شخصی وفات م وپههی  ب
وپلها افصصراد و اشصصیاء وپیماند، روز و ماه و سا وپنها در دریا نم وپیریزد اما آب آ وپهدریا م وپیشوند. رودها ب  م
وپنکه تفصصاوت وپیشوند بدون ای وپیآیند و نابود م وپهوجود م وپیدروپی ب وپیانتها وپ وپیمقصد و ب  در سیر و دور ب
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وپیآنکه کاری ثابت و ماندگار انجام یابصصد. اگصصر رودهصصا عقصصل وپنها وپدید آید و ب  و بهبودی در وضع آ
وپیکاشصصت کصصهسلیمانداشتند در جای خود همی ماندند و    نیصصز اگصصر عقصصل داشصصت درختصصانی نم

وپهی آن نصیب فرزند ش شود.» میو

وپهکلی متفصصاوت دارنصصد. در وپهی این امور چه صورتی ب  حال ملحظه کنید که از طرف دیگر هم
وپیهای رادیصصویی وپنخرا ش و هواوپیماها و سصصخنور  زیر آسمان چیزی تازه نیست؟ وپس بناهای آسما

وپیتوان نام داد؟  وپیدانسته اسصصت؟ اگصصر او۱سلیمانسیاستمداران را چه م   از این قبیل چیزها چه م
وپهیبیانات  وپیشنید،سبا ملک وپهاتباع خود در بازگشت از سامان قلمرو خویش در رادیو م   را خطاب ب

وپیشصد؟ و اگصر وپیار ج و مقصدار ش مصوجب تسصکین خصاطر او نم  در میان درختصان و اسصتخرهای ب
وپههصصا را در بصصاب زیبصصایی  دستگاه ارسال قطعات جراید را در اختیار داشصت کصه منصدرجات روزنام
 عمارت و اسباب تجمصصل حرمسصصرای او و بطلن کلم خردمنصصدان رقیبصصش را کصصه بصصا او مجصصادله
وپیداشت که در زیر آسمان چیزی تصصازه نیسصصت؟ شصصاید بصصا وجصصود  داشتند اطلع دهد باز اظهار م
وپنهصصا تعصصبیراتی وپیگردید اما ناگزیر بصصود بصصرای آ آ ًل فراهم نم وپهی این چیزها عل ج بدبینی او کام  هم

وپتهای آقای  وپهی ما اینست که چیزهایکراچجدید قائل شود. در واقع یکی از شکای وپهی دور   دربار
وپهی  تازه در زیر آسمان بسیار فراوان شده است. هرگاه وجود و فقدان چیزهای بدیع هصصر دو مصصای
 ملل باشد تردیدی نیست که واقعآ ًا سبب نومیدی نتواند شد. بار دیگر عبارت ذیل را مورد توجه
وپبها از هر جصا کصه وپیشود. آ وپیریزند ولی دریا، لبریز نم وپهدریا م وپهها ب وپهی رودخان وپیدهیم: «هم  قرار م
وپنجا فرض آنسصصت وپنها که ملحظه کنیم در ای وپیگردند.» از نظر بدبی وپنجا باز م وپههما وپیآیند، ب  فرا م
وپهجای وپیروند اما ب وپهنقاط خو ش آب و هوا م  که سیر و حرکت مطلوب نیست و افراد ایام تابستان ب
وپهنقصصاط ییلقصصی در تابسصصتان کصصاری وپیشود که سصصفر ب وپیآیند. این مطلب دلیل نم  سابق خود باز م
وپههمان وجصصه و روال وپهمند بودند شاید از سیر و جریان ب وپهی تمیز بهر وپبها از قو  بیهوده باشد. اگر آ

وپینمودند. اما این موضوع را که شصصخص مصصاترک۲ شلیداستان ابر تراو ش طبع   احساس خوشی م
وپیتوان مورد توجه قرار داد. از نظر ورثه ایصصن وپیگذارد از دو جهت م  خود را ناگزیر برای آیندگان م
وپچوجه وخامتی ندارد و این حقیقت نیز که چون وپایان همه چیز فناسصصت دلیلصصی بصصرای وپههی  کار ب
وپیرفتصصه ولصصی وپهشمار م وپیگرفت شاید موجبی ب وپنها را م وپیشود. اگر چیزهای بدی جای آ  بدبینی نم
وپ شبینی محسوب داشت. اما اگر وپهی خو وپنرا انگیز وپههای بهتری در ازاء وپیدا شود باید آ  هرگاه وپدید

وپنرا تحت چنین نصصامیکتاب جامعهتردیدی نیست که ۱ وپنتر اینست که آ   را سلیمان نبی ننوشته است اما آسا
بیاورند.

۲Shelly) ۱۷۹۲  –۱۸۲۳(.م . 
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وپیتصصوان گفصصت؟سلیمانبنابر قول  وپنها را بگیرد در این صورت چه م آ ًل مشابه جای آ   چیزهای کام
وپهی سصصیر و تحصصول تصصوأم بصصا ناخوشصصی و وپنکه خود دور  یقینآ ًا باز علت ملل و بدبینی نیست مگر آ
وپهآتیه باشد و فکصصر کنصصد کصصه معنصصی حصصال حاضصصر وپنکه نگاه انسان همیشه ب  عذاب باشد. عادت ای
وپیرود. کصصل وپهشمار م وپهای در بردارد عادت زشتی ب وپمرفته اینست که از لحاظ آینده چه نتیج وپیه  رو
 ارز ش ندارد مگر آنکه اجزاء ارز ش داشته باشند. زندگی را نباید داستانی حساب کصصرد کصصه زن و
وپیکنم و از عمر خود  مرد قهرمانش باید درد بکشند تا عاقبت خوشی داشته باشند. من زندگی م
وپهنصصوبه از وپیکنصصد و فرزنصصد او هصصم ب وپههمین قرار رفتصصار م وپیشوم، فرزندم نیز بعد از من ب  برخوردار م
وپمانگیز دارد؟ برعکصس اگصصر بنصصا وپیشود. این سیر و جریان چه سببی غ وپهمند م  زندگانی خویش بهر
وپیرفتصصه اسصصت و حصصال وپهی زندگی از بیصصن م  بود مرگی در میان نباشد حتمی است که لطف و مز

وپهصورتی که هست تازگی آن وپیوسته باقی است. وپنکه ب آ

م. ن نیک م رم  گ و آتش  ل ج ر  د ا  ر د  و خ نتهای  دس من 

م. ن ت ف ر نهی  د ا م آ و من هم  د  شی نیگن م فرو  آتش 

وپههمان اندازه معقول است که انزجار از مرگ رواست. وپس اگصصر انفعصصالت نفسصصانی  این رفتار ب
وپههمان نسبتی موجه است که نومیدی است. مبنای عقلی داشته باشند شوق و امید ب

وپمانگیز است «کتاب جامعه وپتبار. وی در بصصاطن از ایصصنکراچ» آقای مزا ج عصر جدید غ   هم رق
 بابت غمگین است که مبانی دیریصن حقصایق قصرون وسصطی و همچنیصن مصوازین اخیصر در هصصم
وپهی فاقد خوشبختی ما که زیر تأثیر و نفصصوذ اشصصبا ح وپیگوید: «اما راجع به این زمان وپهاند و م  شکست
وپهآمیز دارد که  جهانی معدوم قرار دارد و خود نیز وپایه و اساسی نیافته است وضعی چنان مخاطر
وپهقواعصصد و اصصصول دوران وپیشباهت با حالت جوانی نیست که هنوز نیاموخته است بصصدون اتکصصاء ب  ب
وپنفکران، وپهای از روشصص وپهی عصصد  کودکی راه صل ح زندگی خویش را در وپیش گیرد.» این قول دربصصار
 نیک صادق است یعنی همان کسانی که وپرور ش و رو ش ادبی کهنه دارند و از روزگار نو چیصصزی
وپهی خصصود را بصصر احساسصصات و وپهاند که عقید وپییابند. ایشان که سراسر آن دوره چنین آموخت  در نم
وپهسلمت و حمایت عهد کودکی که جهان علصصم وپیتوانند از علقه نسبت ب  هیجان استوار سازند نم

وپهتامین آن نیست دست بکشند. آقای    مثل بسیاری دیگر از اهصصل ادب دچصصارکراچو دانش قادر ب
وپههای علصصم تحقصصق نیصصافته اسصصت البتصصه او توضصصیح  این گرفتاری ذهنی است که بسیاری از وعصصد
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وپینماید که معتقصصد اسصصت  وپیدهد که آن مواعید چه بوده است اما چنین م  ۲هکسصصلی و ۱دارویننم
وپیاساس اسصصت و وپوپهی من این تصور وپاک ب  انتظاراتی از علم داشتند که عملی نشده است. به عقید
وپهی کصصار ایشصصان وپیخواهند رشت وپهاند که نم وپنرا شایع کرد  آن دسته از نویسندگان و مربیان دینی آ

وپمقدر و ارز ش به نظر آید. ک

وپنها این روزها زیاد شده است و هر وقت درآمد افراد کصصثیری وپهی بدبی  تردیدی نیست که عد
وپیشود. درست است که آقای  وپنها نیز بیشتر م وپهی بدبی وپییابد لزومآ ًا شمار   آمریکاییکراچکاهش م

وپمرفتصصه ترقصصی کصصرده اسصصت، امصصا در وپیه وپشآمد جنگ رو وپهی وپی وپهواسط  است و عایدات آمریکاییان ب
وپیثبصصاتی را وپهاند و جنگ حس تزلزل و ب وپهی شدیدی شد وپنفکر دچار لطم  سراسر ارووپا طبقات روش
وپهی ماهیت وپهمراتب بیشتر از نظری  در ذهن عموم رسوخ داده است. این قبیل موجبات اجتماعی ب
وپهای مثصصل قصصرن سصصیزدهم وضصصع  جهان در وضع و حالت هر دوره و زمان تصصاثیر دارد. کمصصتر دور

وپسآوری داشته است. اگر چه ایمان دینی با وجود تاسف آقای    در آن موقع از جانب عصصامکراچیأ
 مگر خود امپراتور و تنی چند از نجبای ایتالیا با حدت تمام مصصورد دلبسصصتگی و سصصرگرمی بصصوده

وپنروست که  وپهمراتب بیشتر از سایر ادوار گذشصصته۳راجر بیکناست. از ای وپیگوید: «در این زمانه ب   م
وپهوضصصع جصصاری سراسصصر جهصصان نظصصری وپیشود و گناه هم منافی عقل است. حال اگر ب  گناه واقع م
وپنرا از همه جهات مورد توجه قرار دهیم خواهیم دید که تباهی و فسصصاد  افکنیم و با جهد وافی آ
 بیشتر در مقامات بال رخنه کرده است. هرزگی سراسصصر دسصصتگاه روحصصانی را فراگرفتصصه و شصصعار
وپمبارگی حاکم بر رفتار همگان است. وپس هرگاه وضع و حال بالتران چنین باشد وضصصع کصصار  شک
وپنهصصا وپهجای شفا دادن جا وپفها بیندازید خواهید دید که ب وپهکردار اسق  اجزا چه خواهد بود؟ نظری ب
وپهای نیصصز عالیجنابصصان روحصصانی را در مصصد نظصصر وپلانصصد و لحظ  با چه حرص و ولعی در طلب زر و ما
وپیکنم، ملحظصصه کنیصصد کصصه چگصصونه همصصه وپههای خویش مستثنی نم  بیاورید. من احدی را از گفت
وپهانصصد و وپنها از بال تا وپایین از مقام واقعی خود سقوط کرد وپهاند. تمام آ وپهی انحطاط فرو افتاد وپهورط  ب
وپهی وپهانصصد. کلی وپههای جدید تارکان دنیا هم برخلف وضع ممتصصاز سصصابق دچصصار انقصصراض گردید  فرق
وپنچصصه  ارکان مذهبی در بند غرور و احترام و هرزگی و حرص و آزند، در کجا نفرات اداری مثل آ

آ ًل در  وپنها با جنگ و ستیز و دیگر مفاسد خودآکسفورد و وپاریسفع وپهاند آ وپیشود گرد آمد   دیده م
وپهاند. احدی هم در فکر آن نیست که این چه بسصصاطی  تمام طبقات روحانی را دچار انفعال ساخت

۱Darwin

۲Huxley

۳Roger Bacon) م.۱۲۹۴ - ۱۲۱۴، کشیش و فیلسوف انگلیسی .(
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وپیشوند تا آتش ولع و آز خصصویش را خصصامو ش وپههر کاری متوسل م  است و یا چگونه این حضرات ب
وپیگوید: «زنصصدگی وپیکردند م وپهی قدیم که وجود خدا را انکار م وپهخردمندان دور  کنند.» وی راجع ب
وپهوجه غیرقابل قیاسی بهتر از زندگانی ما بوده است، خصصواه از لحصصاظ متصصانت و وپنها بدون شک ب  آ
وپهگصصونه اسصصباب وپنکصصه هم وپیاعتنایی که در کار جهصصان داشصصتند. و حصصال آ وپهی ب وپهواسط  وقار و خواه ب

وپیتوانند آثار   ،۲، چیچصرو۱ارسطو، سصنکانشاط و ثروت و احترام نیز فراهم بوده است مردم همه م
وپنسینا، فارابی، افلطون، سقراط وپهراز عقصصلاب وپنها ب   و دیگران را ملحظه نمایند و دریابند چگونه آ

وپهی  وپمدور وپهاند.» تمام اهل فضل و ادب ه  راجرو خرد وپی برده و مشکلت علم و دانش را حل کرد
وپهای را کصصه خصصودبیکن وپهاند و یصصک تصصن هصصم از میصصان ایشصصان زمصصان   در این عقیده با او شریک بود

وپچگصصونه دلیصصل منطقصصی وپیزیسته دوست نداشته است. من معتقد نیستم که آن همه بدبینی هی  م
وپتهای آن جنگ و فقر و تعدی بوده است. داشته است بلکه عل

وپلهای سخت دردناک کتاب    در باب موضوع عشق است کصصه ظصصاهرآ ًا در نصصزدکراچیکی از فص
وپهی رنصصدیویکتوریامردم عصر  وپهواسط وپهی ما ب   (ملکه) قدر و منزلت بسیار داشته است. اما در زمان

وپهی شکوه آن سر آمده است: وپیهای عصر جدید دور و وپختگ

وپهای کصصار خصصدا را کصصهویکتوریا«برای آن عده از مردم زمان  وپکتر بودند عشق تا انداز   که شکا
وپیداد. در مقابل چنین وضع و حصصالی بصصود کصصه بسصصیاری از  ایشان از آن بیگانه شده بودند انجام م
وپنها با چیزی روبرو شصصدند وپلترین ایشان چند صباحی مشرب عرفانی یافتند. آ وپنها حتی سنگد  آ
وپیانگیخصصت، وپنهصصا برم وپینمصصود در آ  که حس حرمت و تقدیس را که هیچ علت دیگری تحریصصک نم
وپیچون و چرا سزاوار وپرستش است. وپیکردند که ب  همان چیزی که از اعماق وجود خود احساس م
وپهمعتقدان خویش وپینمود و مثل خدا ب وپهگونه فداکاری م وپهی هم وپنها مثل خدا انگیز  عشق در نظر آ
وپهی مظاهر زندگی معنی و دللت خاصی دارنصصد کصصه هنصصوز وپیداشت که هم  این وپادا ش را ارزانی م
وپهایم ولصصی وپیتصور خدا عادت کرد وپنها با جهانی ب وپهاند. ما بیش از آ  مورد موشکافی کافی واقع نشد
وپهاین مرحله برسیم وپهایم و هر وقت که ب وپهزندگی و جهانی که خالی از عشق باشد خو نگرفت  هنوز ب

تازه در خواهیم یافت که معنی حقیقی شک و الحاد چیست.»

وپهکسصصانی کصصهویکتوریااین موضوع غریبی است که عصر  وپهی مصصا نسصصبت ب   در نظر جوانان دور
وپهیاد دارم وپینماید. من دو بانوی سالخورده را ب وپهاند چه اندازه متفاوت م  خود آن زمانه را درک کرد

۱ Seneca) میلدی).۶۵ قبل از میلد تا ۴، حکیم 
۲Tully Cicero.[سیسرون] .خطیب مشهور روم قدیم ،
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وپیشصصناختم. وپهی بارز وضع و حال آن زمان بودند و هر دو را هم خصصوب م  که هر دو از جهاتی نمون
وپتگیر (وپوریتن) داشت، دیگری وپیرو مکتب    (الحصصاد) بصصود. اولصصیولتریکی مذهب متعصب و سخ

وپینمود وپیخورد که چرا آن همه شعر در وصف عشق که در نظر ش چیز جالب توجهی نم  تأسف م
وپیداشت: وپ. بانوی دومی اظهار م وپیشود سروده م

وپهام کصه نقصض فرمصان هفتم  ۱«احدی بر علیه من قدرت تهمت ندارد ولی خودم همصواره گفت
وپهی فرمصان ششصم (نهصی دزدی) نکوهیصده نیسصت چصون در هصر حصال منصوط  (منع زنا) به انداز

وپهرضایت طرف دیگر است.» ب

وپنچه آقای  وپچکدام از این دو نظر با آ وپهی خاص طرز فکر عصر کراچهی   شصصمردهویکتوریصصا نمون
 است شباهتی ندارد. او ظاهرآ ًا افکار خود را از نویسندگانی اقتباس نموده است کصصه بصصا محیصصط و

وپهنظر من  وپهی خود سازگاری نداشتند، بهترین مثال ب   بصصود ولصصی مصصن جصصدآ ًا۲بصصرونینگ روبرتزمان
وپهی کسالت است: وپیکند مای وپهصورتی که او عنوان م معتقدم که عشق ب

ا ر گنش  ا گ د ن ب ن  ری نتت س پ ه  ک ا  ر د  گن و ا د خ اس  سپ

د جه شو ا و م ا  ی گن د ا  ب ی  ک ی نهی  ل سی نهو ب ه  ک ه است  د ا د ه  گن ا گ و د وح  ر

! د ن ک م  ی قد ت د  ر ا د ه دوست  ک ی  گن نز نه ب ا  ر ری  گ ی د و 

وپهطور کلی تنها راه عملی در کار زندگی اسصصت. چصصرا؟ وپهجویی ب  که بدین معنی است که ستیز
وپنکه در نظر  وپهقصصدر وبرونینگبرای ای وپیگصصوییم کصصه دنیصصا ب   دنیا جای جور و تعدی است. ولی ما م

وپیگذارد. ممکن است سر و همسری مثل    و زنصصش نسصصبتبرونینصصگارز ش واقعی انسان وقعی نم
وپهیکدیگر رفتار تحسین متقابل داشته باشند. چه نیکو است که یصصک نفصصر وپیوسصصته در کنارتصصان  ب

وپیدریغ تمجید کنصصد. بصصدون تردیصصد   برونینصصگحاضر باشد و از کارتان خواه شایسته باشد یا نه، ب
  امتناع نموده بود با عزم جوانمردی بیصصش۴اورورا لی جسورانه از تقریظ ]۳[فیتزجرالدهنگامی که 

 از حد معمول او را ملمت نمود. من معتقد نیستم که تعلیق تام و تمام کار انتقصصاد بیصصن دو نفصصر
 واقعآ ًا ستوده است و آن با ترس و تأمین وپناهگاه در مقابل ضربات سصصنگین انتقادهصصای منصصصفانه

وپبهای سالخورده نیز از همین قبیل است. وپهنشینی بسیاری از عز وپیارتباط نیست. خوشی خان ب

ده فرمان تورات. م.۱
۲Robert Browning وپه . م.ویکتوریا، شاعر نامی زمان ملک
۳[Fitzgerald]

۴Aurora Leighم.رابرت برونینگ همسر  الیزابت برونینگ، اثری از .



       تسخیر سعادت۲۶

وپهی  وپهی افراد متجددی نباشصصمویکتوریاخودم مدتی وافی و کافی در دور وپهام که در زمر   زیست
وپهام اماکراچکه آقای  وپچوجه هم از عشق سلب عقیده نکرد وپههی وپنها را بر شمرده است و ب   اوصاف آ

وپهاند. عشصصق مصصن درویکتوریاعشقی که وپیش من قدر دارد همان نیست که مردم عصر  وپیستود   م
وپهی خیر و نیکی است عاری از راه و رسم گناه و یا منزه و مقصصدس نیسصصت. ارتبصصاط  حالی که مای
وپیرفتصصه، ناشصصی از منصصع و تحریصصم وپهشصصمار م وپهای از صفات با عشقی که مورد مد ح و سصصتایش ب  وپار

وپهی  وپهی جنسی بوده است. مردم دور   اعتقاد راسخ داشتند که روابصصط جنسصصی غالبصصآ ًاویکتوریارابط
وپهعشق مصصورد سصصتایش خصصود وابسصصته وپقآمیزی را ب  توام با گناه و تباهی است و صفات و قیود اغرا
وپهمراتب بیش از ایصصن زمصصانه بصصوده و همیصصن امصصر وپهعشق ب  بودند. در آن دوره میل و توجه مربوط ب
وپیکه مرتاضان نیصصز عصصادت دارنصصد راه مبصصالغه وپهطور وپیشده است که در قدر و اهمیت آن ب  سبب م
وپیکنیصصم، وپمرفته قرین آشصصفتگی اسصصت طصصی م وپیه وپهای را که رو  وپیش گیرند. ما در حال حاضر دور
وپهای اختیصصار وپنکه موازین تاز وپهاند بدون ای وپهای که بسیاری از مردم مبانی دیرین را کنار گذاشت  دور
وپیسازد و چون هنوز باطنآ ًا در بند وپیهای گوناگون دچار م وپهگرفتار وپنها را ب  کرده باشند. این وضع آ
وپمچنیصصن وپیاند، همین که گرفتاری وپیش آیصصد سصصبب یصصأس و وپشصصیمانی و ه وپ شهای قدیم  راه و رو
وپیکنم تعداد کسانی که مصداق این وضع و وپیشود. من خیال نم وپهنوع بشر م وپنها نسبت ب  بدبینی آ
وپهنظر من اگر چند تن وپهاند. ب وپاترین مردم این زمان وپلاند چندان زیاد باشد اما ایشان وپر سر و صد  حا

وپهی  وپهی تصصوانگر دور وپهی مشصصابهی در ایصصن دوره مقایسصصه کنیصصمویکتوریصصااز جوانان طبق   را بصصا عصصد
وپهی ارز ش آن حصصال  خواهیم دید که خوشبختی ناشی از عشق و همچنین اعتقاد صمیمانه دربصصار
وپیدهصصد بصصا وپهراه بدبینی سصصوق م وپهای را ب وپشتر از هشتاد سال وپیش است. موجباتی که عد  خیلی بی
وپهعلوه ناشصصی از وپیارتبصصاط نیسصصت و ب وپنهصصا ب  حدت و سختی تأثیر افکار قدیم در ذهن ناهشصصیار آ
 فقدان موازین معقول اخلقی است تا مردم روزگار ما بتوانند رفتار خود را با آن تطصصبیق دهنصصد.
وپهی کصصار نیسصصت بلکصصه عل ج، وپهسپری شدن عهد گذشته چصصار وپمسرایی و یا ابراز حسرت راجع ب  مات
وپهی جدید و عزم قطعی در از بین بصصردن اصصصول وپه در وپیش گرفتن راه و روی  مستلزم اقدام شجاعان

وپنهاست. وپههای تاریک آ وپیاعتبار مبنی بر خرافات از نهانگا ب

 هرچند تعریف اجمالی این موضوع که چرا انسان برای عشق قصصدر و مقصصام قائصصل اسصصت کصصار
آ ًل اینسصت کصه (هرچنصد  آسانی نیست باز من در انجام این منظور خواهم کوشید. ارز ش عشق او
وپهخودی خود منشصصأ خوشصصی و وپزترین دلیل قدر و ارز ش آن نیست ولی از دلیل عمده است) ب  بار

لذت است:



۲۷     بدبختی بایرونی   

د گن ر ا نید م گن ا  و ر و  ت ر  ب ه  ک نتها  هم ت ه  چ ای عشق 

است لخ   ت و  هم   ت ی   ن ی ر شی د   ن ی و نیگ م

د گن ر ا د ن نیپ م ین  ن چ ا  ر گنت  را گ نهی  و ی م ه  گن و گ چ

. د ر ا د گن ان  ک م ا نز آن  ا ر  ننت ی ر شی ه   ک زی  ی چ

وپهی گمنام این ابیات نه در وپی کشف راز الحاد بوده اسصت و نصه درصصدد یصافتن کلیصد  گویند
وپهی وپنرا سروده است. عشق نه فقط سرچشم  اسرار وجود و فقط محض خرسندی خاطر خویش آ
وپنرا گرامصصی داشصصت وپهعلوه بایصصد آ  لذت و خوشی است بلکه فقدانش باعث رنج و ناخوشی است. ب
وپهی دریصصا وپتهای دیگر مانند موسیقی و برآمدن آفتاب در کوهسار و منظر  زیرا که سبب تکثیر لذ
وپههای وپیشود. کسی که هرگز در کنصار زن محبصوب خصویش از وپدیصد  در زیر تابش ماه درخشان م
وپنهاسصصت وپهای را کصصه در آ وپنکه باید و شاید قصصدرت سصصاحر  زیبا حظ خاطر حاصل نکرده باشد چنا

نشناخته.

وپنخواهی را در هصم بشصکند زیصرا کصه وپهعلوه عشق تواناست که قشر سنگین نفس و خویشت  ب
وپهی آن عواطف و احساسات یک نفصصر در وپهوسیل وپههای حیاتی است و ب  خود نوعی همکاری در زمین
وپههصصای مختلصصف جهصصان  انجام یافتن منظورهای غریزی طرف دیگر بسیار ضصصروری اسصصت. در دور
وپنها مردان نیک شریف و بعضی دیگر کصصم وپهاند که بعضی از آ وپیزیست وپهی منزوی متعددی م  فلسف

وپهانصصد. حکمصصای وپرهیزکصصار (رواقیصصون)   و عیسصصویان روزگصصاران وپیصصش]۱[و بیصصش از ایصصن قبیصصل بود
وپییصصاری غیصصر، وپهی خویش و در هر صصصورت، ب وپیوپنداشتند که انسان قادر است تنها با قدرت اراد  م
وپهای نیز زور و اقتصصدار وپهحد اعلی سعادت و خیری که در زندگی بشر میسر است دست یابد. عد  ب
وپهاند.  را منظور غایی زندگانی و باز بعضی دیگر فقط احراز لذت انفرادی را غایت مطلوب وپنداشصصت
وپهتنهصصایی میسصصر وپههای تجرد و حاکی از آنست که خوشبختی برای هصصر کصصس ب وپنها تمامآ ًا فلسف  ای
وپهی من وپاک اشتباه است وپهعقید وپههمراهی یک یا چن تن احتیاجی نیست. این نظریات ب  است و ب
وپهی غریزی ما نیز منافات دارد. وجود  و نه فقط منافی با مبانی اخلقی است بلکه با مظاهر ستود
وپیا ش ذاتآ ًا چنان ناقص ساخته شده است که خصصواه و وپههمکاری وابسته است و قوای غریز  انسان ب
وپیترین وپیآید. عشق، نخستین و عصصاد وپهوجود م وپهی همکاری است ب  ناخواه علقه و دوستی که لزم
وپیشود. کسانی که لذت عشق را کم و بیصصش وپههمکاری م  شکل حس و هیجانی است که منتهی ب

۱[Stoics]



       تسخیر سعادت۲۸

وپهای را باور دارنصصد کصصه مصصدعی اسصصت خیصصر و سصصعادت فصصرد از وپیتوانند، اصالت فلسف وپهاند نم  چشید
وپیتر است وپهمراتب قو وپهی احساسات وپدری و مادری ب  خوشبختی معشوق او جداست. در این انگیز
وپنهصصا وجصصود دارد. مصصن وپهی عشقی است که بین آ  ولی احساسات و عواطف عالی والدین هم نتیج
وپهصورت ممتاز خصصود کاشصصف آثصصاری وپهآل فراوان است اما معتقدم که ب  مدعی نیستم که عشق اید
وپهاین کیفیت نیز واجد ارزشی اسصصت کصصه وپیمانده است و ب  است که در غیر آن صورت ناشناخته م
وپهدرک چنین عشقی نباشند اشتباهآ ًا عجز خود  شک در آن راه ندارد، هر چند شکاکانی که قادر ب

وپیدارند: وپهشکاکیت خویش منسوب م را ب

ی است گن ا د و ا ج قی، آتش  ی ق ح عشق 

نزان ه سو ر ا جان همو و  ر د�ل  د و 

د نیشو م گن و سرد  اموش  خ و  نز  نمسو ی گن ز  گ هر

. د ب ا نیی م گن ر  ی ی غ ت هیت آن  ا ز م ی گن ه  ا نچگ ی ه و 

وپهی قول آقای  وپههنر تراژدی است. وی معتقد استکراچاینک نوبت امعان نظری دربار   راجع ب
وپهام که « وپهی ۱»اشبا حو من در این مورد با او هم عقید  » را نداردلیرشاه قدر و مقام «ایبسن نوشت

وپیتوانسته است  وپنوپردازی نم وپچگونه قدرت بیان تازه و یا موهبت سخ وپنکه گوید: «هی   راایبسنچنا
  آثار خود را بصصا آن وپرداختصصه اسصصت و همچنیصصن مفهصصومشکسپیر ثانی سازد. موادی که شکسپیر

وپهی اهمیصصت هیجانصصات بشصصری و نظصصر ش نسصصبت  حقیقیت انسانی در نظر او و احساساتش دربصصار
وپچوجه در ذهن  وپههی وپهجامعیت زندگانی انسان ب وپیتوانسته اسصصت چنیصصنایبسنب   وجود نداشته و نم

وپهفکر معاصرانش هم خطور ننموده بود چون دور از امکان بوده است. مفهوم خدا وپنکه ب  باشد چنا
وپنکصصه عقایصصد مقصصرون  و بشر و طبیعت طی قرون بین دو زمان کم و بیش تغییر یافته بود، نصصه ای
وپیار ج برویم بلکه وپهحقیقت که ناشی از هنر جدید است ما را بر آن داشته باشد که در وپی افراد ب  ب
 از آن جهت که همین انحطاط زندگانی انسانی نیز خواه و ناخواه بر ما تحمیل شده و آن در اثر
وپهتکامل نظریات صائب و استوار در عالم هنر که تحقق  همان دگرگونی و جریانی بوده است که ب
 بینش ما را میسر ساخته منجر گردیده است.» جای تردید و انکار نیست تصصراژدی سصصبک قصصدیم
وپهی ما مناسصصبت وپتهای ایشان بوده است دیگر با زمان وپهشهریاران آن زمان و غم و محن  که راجع ب
وپهکیفیت دیرین نشان بدهیم همصصان تصصأثیر را وپرآییم غم و رنج فرد را ب  ندارد. هنگامی که درصدد ب

۱Ghosts از آثار ،Henrik Ibsen وپمنویس نامی نروژی که در سال وپنرا انتشار داد. م.۱۸۸۱ درا  میلدی آ



۲۹     بدبختی بایرونی   

وپهقصصدر و ارز ش زنصصدگانی  نخواهد نمود و این هم از آن جهت نیست کصصه در ارزیصصابی مصصا نسصصبت ب
 نقصان و فتوری راه یافته است بلکه درست عکس آن و ناشی از اینسصصت کصصه دیگصصر وجصصود نفصصر
وپمانگیصصز باشصصد و وپهی بزرگان جهان در آید تا مستوجب هیجاناتی غ وپهی آن نیست که در زمر  برازند

وپهای محدود شود.  وپهی عظمت و جلل عد وپهی مردم وسیل  گفته است:شکسپیررنج و محنت هم

د نیشو م گن ه  د ی د ر آسمان  د نهای هم  ق ر ج د  گن ر ی نیم م ان  ی ا و ن ی ب ی  ت ق و

. د ن ه نید م ر  ب خ رق  ب و  عد  ر ا  ب ا  ر ان  ر ا ی ان مرگ شهر ی ا د خ ا  م ا

  مورد تأیید و وپسند نبوده است لاقل ناشی از راه وشکسپیراین احساسات هر چند در زمان 
آ ًل روا ج داشته و خصصود  وپیرفته که عم وپهشمار م وپیوپسصصندیده اسصصت. ازشکسصصپیررسمی ب وپنرا م   هصصم آ

وپنرو مرگ    وبروتصوس و سصزار اسصباب مضصحکه اسصت در صصورتی کصه مصرگ ۱سصینای شصاعرای
  تراژدی است. اثر جاودانی مرگ احدی در نظر ما دیگر همان نیست که در روزگصصاران۲کسیوس

وپهایم در  قدیم بوده است زیرا که ما اکنون نه فقط ظاهرآ ًا بلکه با اعتقاداتی باطنی دمصصوکرات شصصد
وپهی ما بیشتر ناظر بر حال اجتماعات است نه فرد. وپیهای عالی دور این صورت تراژد

وپهها و انساناز لحاظ نمونه کتاب « وپهی تود وپیآورم. منظورم آن]۳[تولر ارنست» نوشت   را شاهد م
وپنهصصا وپهنظصصر مصصن بصصا آ وپهی ادوار گذشته است ولی ب  نیست که این اثر در ردیف بهترین آثار برجست
وپهحال حاضر و سرشار از کیفیات قهرمانی است  نیک قابل قیاس و اثری وزین و عمیق و مربوط ب

وپنکه  وپیکند» تصصاکنون ازارسطوو چنا وپهی رقت و ترس تطهیر م وپهوسیل وپیگوید: «رو ح خواننده را ب   م
وپهی قدیم و راه و رسصصم کهنصصه را  این آثار تراژدی جدید چند عدد وپیدا شده است. باری باید شیو
وپنهصصا عرضصصه دارنصصد. وپهجای آ وپنکه افرادی نووپرداز درصدد برآیند که چیزی ب  کنار گذاشت بدون ای
وپنکه کسی بتواند اثری تراژدی بنویسد بایستی که حس غم و محنت داشته باشد و بصصرای  برای آ
 احراز چنین حسی هم نه فقط از لحاظ فکر بلکه با خصصون و رگ و وپصصی واقصف بصصر وضصصع و حصصال

وپیکند. آقای  وپهگصاه سصخن ازکراچمحیطی باشد که در آن زندگی م وپهب   در سراسصر کتصاب خصود گا
وپیگرداند اما وپیوپناه، انسان را متأثر م وپهجهان ب وپتآمیز او راجع ب وپیآورد. کلم شهام وپهمیان م  نومیدی ب
وپهاند وپبوپیشه هنوز نیاموخت وپیوپناهی ناشی از این حقیقت است که اکثر افراد اد وپهی ب  سخن او دربار
وپههای روزگار جدید شصصور و هیجصصان نصصوع قصصدیم احسصصاس کننصصد. ایصصن  که چگونه در مقابل انگیز

۱ Cinna [the poet]

۲ [Caesar, Brutus and Cassius].سه تن از سرداران نامی روم قدیم. م ،
۳Ernst Toller's Massemensch (Masse and man)



       تسخیر سعادت۳۰

 موجبات وجود دارد ولی نه در میان اهل فضل و ادب که تماس حیاتی با زندگانی جامعه ندارند
در صورتی که چنین ارتباط و تماسی بسیار ضروری است.

وپهی تراژدی و سصصعادت حقیقصصی   هرگاه بخواهیم احساسات افراد، واقعی و عمیق شود که مای
وپیانصصد وپهی جوانان هنرمند و مستعد که گرفتار این سرگردانی و نگران وپههم  هر دو ناشی از آنست، ب
وپیگویم: «از کار نوشصتن دسصت  که در عالم چیزی برای سرگرمی خود ندارند از راه خیرخواهی م
 بدارید و برعکس سعی نمایید که از آن احصتراز جوییصد. در وپهنصای جهصان وارد شصوید کارهصای

 ، شوید، یا به کار سخت بدنی [در روسیه شوروی] تن دربورنئو، سلطان ]۱[جسورانه وپیش گیرید
وپهی قوای شما شود». من این وپ شهای ضرور طبیعی جسمانی موجب صرف تقریبآ ًا هم  دهید تا تل
وپیبرند که آقصصای وپیهایی رنج م وپیکنم بلکه فقط آن کسانی که از ناخوش وپههمه وپیشنهاد نم  رویه را ب

وپنفکرکراچ وپهاین نحو گذشصصت مصصرد روشصص وپهی من چند سالی که زندگانی ب وپهعقید وپ است. ب   برشمرده
 دیروز در خواهد یافت که با وجصصود هرگصصونه کوشصصش و اسصصتقامت بصصاز نخواهصصد توانسصصت کصصه از
وپههای او در نظصصر خصصود ش نیصصز  نویسندگی خودداری کند و در این حین و حال است کصصه نوشصصت

بیهوده نخواهد نمود.

۱[become a pirate.]



فصل سوم

چمچشمی ( رقابت)    ه
وپهای در انگلستان استفسار کنید که چه موجصصبی وپتوپیش  اگر از هر کسی در امریکا یا هر فرد تجار
 بیش از همه مانع خوشبختی اوست خواهصصد گفصصت «تصصأمین معصصا ش». و ایصصن حصصرف را در عیصصن
وپنرا نیک باور دارد. این گفتار از جهتی درست است ولصصی از لحصصاظ دیگصصر وپیگوید و آ  صمیمیت م
وپیمبصصارزه و وپهی آنست سخت خطاست. زندگانی هر کسی خواه و نصصاخواه ب وپهی بسیار عمد  که جنب

وپهطوری که در مورد    قهرمان داستان۱فاکتل ش نیست خاصه برای کسی که دچار تنگنا شود، ب
وپیصاحبی یکی از دو نفری در میصصان ملوانصصان بصصود کصصهکونراد وپهی ب   وپیش آمد. او در کشتی واماند

وپنهصصا وپهی دیگصصری نبصود. وقصتی کصه آ  طپانچه داشت و جز خوردن گوشت سایر افراد کشتی چصصار
وپندو آغاز وپهآن توافق کرده بودند تمام کردند تازه مبارزه حقیقی بین آ وپهی خود را که راجع ب  آذوق

وپیخوار گشت.فاکو سرانجام غلبه با   شد که از آن وپس نیز آدمی سبز

وپهتل ش معصصا ش چیصصز دیگصصری اسصصت. ایصصن وپتوپیشه از حرف خود راجع ب  ولی مقصود مرد تجار
وپنرا برای عنوان و ارز ش نهصصادن بصصر کصصاری کصصه در واقصصع وپیمورد است که وی آ آ ًل ب  اصطلحی کام
وپهاند در وپها ش بود وپموپای وپیاهمیت است انتخاب کرده است. از او بپرسید چند تن از آشنایانش که ه  ب
وپهاند چه شده اسصصت. وپهاند یا سؤال کنید عاقبت کار دوستانش که ورشکست شد  اثر گرسنگی مرد
وپتوپیشه که ورشکست شده باشد از جهت آسایش مادی وضع بهتری وپیدانند که مرد تجار  همه م
وپهافلس شود. بنابراین مقصصصود  دارد تا کس دیگری که هرگز ثروت کلنی نداشته است تا منجر ب
وپنچصصه وپهی زندگی در واقع تل ش برای احراز درخشندگی اسصصت و آ  افراد از عبارت مبارزه در عرص
وپهی فردا را فراهم ندارد بلکه از ایصصن وپیشود آن نیست که صبحان  در کار مبارزه موجب نگرانی او م

وپهچنگ آورد. بابت است که نتوانسته است از اقران خود موفقیت بیشتری ب

وپیشصوند در چنگصال یصک دسصتگاه وپهقدر کم هستند کسانی کصه متصوجه م  عجیب است که چ
وپنها را وپنطور هم نیست که دستگاهی آ  مکانیکی گرفتار نیستند که از آن فرار امکان ندارد. اما ای
وپهنقطصصه دیگصصری انتقصصال  در چنگال خود گرفتار کرده باشد بلکه چرخ دواری است که ایشصصان را ب
وپیرسند اینست که این چرخ دوار قصصادر وپهسطح بالتری نم وپنکه ب وپیدهد و متوجه نیستند علت آ  نم

۱falk) وپهی انگلیسی ). م.۱۹۲۴- ۱۸۵۷ ، اثر کونراد نویسند
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وپتاند همصصان کسصصانی کصه وپیاند که در مراتب عالی کسب و تجار وپیباشد. منظورم افراد وپهآن کار نم  ب
وپهدارایی خود متکی باشند. وپیتوانند در زندگی ب  درآمد شایسته و وافی دارند و در صورت تمایل م
وپنکصصه اگصصر کسصصی از وپنها مثل فرار کردن از جلو دشمن است و حال آ  ولی چنین کاری در نظر آ

وپیمانند. وپنها سؤال کند که کارشان چه خیر عمومی را متضمن است از جواب در م آ

وپهای آبرومنصصد،  اکنون زندگانی چنین فردی را مورد ملحظه قرار دهیم با این فرض که او خان
وپنها هنوز در خوابنصصد او بیصصدار و بصصا  همسری دلخواه و فرزندان دلپذیر دارد. صبح زود وقتی که آ
وپهای را نمصصایش دهصصد و وپیشود که تعمد دارد در آنجا حرکات مدیر برازند وپها ش م وپهی ادار  عجله روان
وپینماید که با کفایت و اقتدار تمام کارها را قبضه و در صحبت خود لحنی قصصوی و قصصاطع  سعی م
وپهی کار قرار دهصصد. او وپهمنظور اعمال نفوذ بر همگان را شیو وپهای ب  اختیار کند و آداب با وقار زیرکان
وپیدارد، وپهی تلفن با چند تن از اشخاص مهم صحبت م وپهوسیل وپیکند و ب وپهمنشی دیکته م وپهها را ب  نام
وپیکند. یعنی با همصصان اشخاصصصی کصه وپخهای بازار را رسیدگی و سپس با چند نفر ناهار صرف م  نر
وپهی همصصان کصصار و  سرگرم داد و ستد و یا امیدوار انجام معامله اسصصت. بعصصد از ظهصصر نیصصز بصصاز ادام
وپیگیرد، در حالی که سخت خسته و وامانده است، فقط فرصتی وپنگاه راه خانه وپیش م  تقلست. آ
 برای در بر کردن لباس شام دارد. هنگام صرف شام نیز او و چند نفصصر دیگصصر کصصه مثصصل خصصود ش
وپ شگصصذرانی وپهخو وپنهصصا هصصم بعصصد خسصصته خواهنصصد شصصد تظصصاهری ب وپهاند در معیت بانوانی که آ  خست
وپهتحمل آن وضع دشوار وپینمایند. قابل تخمین نیست که این وجود بیچاره چند ساعت ناگزیر ب  م
وپهی آسایش فرا برسد. سرانجام موقصصع خصصواب اوسصصت و چنصصد سصصاعتی از آن حصصالت  است تا لحظ

وپیشود.  وپتفرسا فراغتی حاصل م طاق

وپبدوانی را در مسصافت صصد وپهی اسص  زندگانی سراسر التهاب چنین فردی کیفیت روانی مسابق
 متری دارد و چون در راه رقابتی که او خود را وارد کرده است مقصدی جز گور نیست بنصصابراین
وپبدوانی است و آن وضع وپهی اس وپهی خاطر خواهد شد که متناسب با یک مسابق  دچار چنان دغدغ

وپیشود. وپتفرسا م عاقبت طاق

 چنین شخصی از وضع و کار فرزندان خود چه اطلعی دارد؟ روزهصصای وسصصط هفتصصه و تمصصام
وپهها نیز سرگرم بازی گلف، وپس ناگزیر اطلعی از وضع و حال عیصصال  مدت در اداره است، یکشنب
وپیکند بانو در خواب است، سراسر شب را هم  خویش نخواهد داشت. وقتی که او را بامداد ترک م
وپلاند کصه آن نیصصز مصانع گفصصت و گصوی خودمصصانی ایشصصان وپهانجام تکالیف اجتماعی مشصغو  هر دو ب
وپیشود. شاید او در میان مردها دوستانی ندارد که در نظر ش مهم نماینصصد ولصصی بصصا تنصصی چنصصد  م
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 روابطی نزدیک دارد که آرزومند است ای کا ش صمیمانه بود. از فصل بهار و موسم درو فقط تصصا
وپهخارجه رفتصصه باشصصد ولصصی بصصا  حدودی آگاه است که در وضع بازار تأثیر دارند. شاید سفری هم ب
وپهمصصرور زمصصان وپیقصصدر و خصصوار، ب  چشمانی سخت نگران. کتاب در نظر او بیهوده است و موسیقی ب
وپیشصصود و زنصصدگانی دور از وپکجصصا متمرکصصز م وپهی وپیگیرد و تصصوجهش ب وپهرفته حس انزوا او را فرا م  رفت
وپینماید. من با یکی از این حضرات [آمریکصصایی] کصصه وپهی کسب و تجارتش خشک و خالی م  حیط
 در سنین وپنجاه شصت سالگی بود در ارووپا برخورد داشتم. زن و فرزندانش هم با او بودند کصصه از
 قرار معلوم سر کار بیچاره را وادار کرده بودند که وقت اسصصتراحت و دوری از محیصصط کصصار شصصده
وپیسازد تا جهان قصصدیم را تماشصصا کننصصد. مصصادر اطفصصال و  است او برای دخترانش فرصتی فراهم م
وپهچیزهای بدیع که واقعآ ًا هصصم دیصصدنی  دختران در حال جذبه و شیفتگی او را احاطه و نظر ش را ب
وپهکلی فرسوده و گرفتار رنج و ملل است وپیکنند. ولی او که وپدر و حامی خانواده و ب  است جلب م
وپها ش در همصصان لحظصصه چگصصونه اسصصت و یصصا  وپیوسته در این اندیشه و نگرانی است کصصه وضصصع ادار
وپیشصصوند کصصه مردهصصا وپسبال در چه حال. سر انجام نفرات همراه او دلسرد و مجصصاب م  مسابقات بی
وپیکنصصد کصصه او قربصصانی حصصرص و وپنها خطور نم وپچوجه در ذهن آ وپههی وپقاند و این معنی هم ب  فاقد ذو
وپهی حقیقت نیست و آن جریصصان و بسصصاط وپنهاست. اما این وضع و حال در واقع هم  هوس خود آ

وپهی هندی بصصا۱سوتیدر نظر تماشاگری ارووپایی مثل مورد    است. شاید در نه مورد از ده مورد بیو
وپنکه دین و آیین او حکم کصصرده اسصصت در راه تحصصصیل وپیدهد و چنا  طیب خاطر جانش را هدر م

وپیکند. سرافرازی و ثواب، جان بازی م

وپهی افتخار او گرد آوردن ثروت سرشار است از این وپتوپیشه [آمریکایی] و انگیز  آیین مرد تجار
وپیکند. هر گاه قرار شود کصصه افصصراد وپهی هندو با خشنودی بار رنج و عذاب را تحمل م  رو مانند بیو
 گرفتار جهان کسب و کار آمریکایی از نعمت سعادت برخوردار شوند نخست بایصد رو ش و رفتصصار
 خویش را تغییر دهند. تا وقتی که فرد آمریکصصایی نصصه تنهصصا در آرزوی مصصوفقیت بلکصصه از تصصه دل
 معتقد است که باید هدف انسان در زندگانی فقط احراز توفیق و کامیابی باشصصد و آن کصصس کصصه
وپهی خصصاطر و نگرانصصی وپهعلت دغدغ  وپیرو این شعار نباشد آدمی زبون و بیچاره است زندگی او نیز ب
وپهگذاری را در نظصصر آ ًل مصصورد سصصرمای  بسیار همواره عصصاری از برکصصات خوشصصبختی خواهصصد بصصود. مث

وپماعتبار را به ۸بیاورید .تقریبآ ًا هر فرد آمریکایی  وپهگذاری۴ درصد بهره از یک کار ک   درصد سرمای
وپیشصصود کصصه غالبصصآ ًا وپهی این امر آن م وپیدهد. نتیج  که بیشتر مورد اعتماد و اطمینان باشد ترجیح م

۱.suttee.وپیسوزاند. م وپهی شوهر، خود را م  ، زن هندو که بر جناز
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وپیرود و بصصرای صصصاحبان خصود موجبصصات گرفتصصاری و آزردگصی خصاطر فراهصصم وپههصصدر م وپهها ب  سرمای
وپنکصصه، وپنچه من از ثروت و مال انتظار دارم آسایش توأم با تصصأمین اسصصت و حصصال آ وپیسازد. اما آ  م
وپهاقصصران وپهاین منظصصور کصصه نسصصبت ب  چیزی که فرد عادی از مال طالب است ثروت بیشتری است ب
 خویش سرافرازی و برجستگی و درخشندگی احراز کنصصد. مقصصام و منزلصصت اجتمصاعی در محیصط
وپهی فکصر و  آمریکا حد و حصری ندارد و وپیوسته هم در حال تغییر و تحول اسصت. در نصتیجه هم
وپطهصصای جصصا افتصصاده و وپنچصصه در محی  حواس کسانی که سودای توفیق و کامیابی دارند بیشصصتر از آ
وپیقصصراری اسصصت. هصصر چنصصد کصصه دارنصصدگی وپیشود دسصصتخو ش نگرانصصی و ب  قدیمی (ارووپا-م) دیده م
وپهعلوه مصال و وپهتنهایی سبب بزرگی نیست با جیب خالی هم برازنصصدگی مقصدور نخواهصد بصصود. ب  ب
 ثروت علمت بارز و حاکی از آنست که مرد توانگر فرد بصصا فکصری اسصصت و کسصی کصه در فراهصصم
 ساختن ثروت سرشار فائق شده باشد وپس مصصرد زیصصرک و باهوشصصی بصصوده اسصصت و آن کصصس کصصه
وپهی زندگی هو ش و فراستی ننموده اسصصت و چصصون احصصدی هصصم  دستش خالی است لبد در عرص
وپهشمار آید از این رو هنگامی که وضع بصصورس و بصصازار مشصصکوک و وپکسر و ابله ب  دوست ندارد سب
وپهی وپشآمصصوزان در جلسصص وپیشصصوند کصصه دان وپنگونه اضطرابی م وپیشود مردم دچار هما وپهی نگرانی م  مای

امتحان دارند.

وپهای که چندان هم منطقی نیست یعنی تصصرس از وپیکنم باید اعتراف نمود، عامل عمد  گمان م
وپتوپیشه است. قهرمان کتاب  وپهی فکر مرد تجار وپنکه۱آرنولد بنتعواقب افلس غالبآ ًا مای   با وجود ای

وپینمود که مبادا در انبصصار کارخصصانه جصصان بدهصصد.  ثروت هنگفتی اندوخته بود باز وپیوسته نگران م
وپهاند همواره وحشت دارنصصد  شکی نیست اشخاصی که دوران کودکی را در تنگنای فقر گرفتار بود
وپهای وپشآمد چنین فاجع وپیکنند که وپی وپههمان روزگار دچار شوند و حس م وپنها ب  که شاید فرزندان آ
وپنها ثروت هم چاره نخواهد کرد. شصصاید بیصصم و هصصراس در میصصان افصصراد نسصصل اول قابصصل  را میلیو
وپهاند بسیار  اجتناب نباشد ولی تأثیر ناگوار آن در مورد کسانی که هیچ وقت دچار فقر شدید نشد

وپههرحال این ترس و نگرانی علت جزئی و تا حدی نیز استثنایی دارد. ضعیف است. ب

وپمچشصصمی در تصصأمین اسصصباب وپهاحراز موفقیت توأم با ه وپهی گرفتاری، توجه شدید نسبت ب  ریش
 خوشبختی است. این نکته قابل تردید نیست که حصصس کامیصصابی از موجبصصات نشصصاط و خوشصصی
وپمنامی داشته است اگصصر هنصصر ش مصصورد تمجیصصد و وپهی جوانی گ آ ًل نقاشی که دور  زندگانی است مث
 ستایش واقع شود سعادت بیشتری احساس خواهد کرد. همچنین قابل انکار نیست که ثصصروت و

۱Arnold Bennett.
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 مال هم تا حدودی در ازدیاد خوشبختی نیک موثر است. اما اگر این عامل از حد معینی تجصصاوز
 کند معلوم نیست که چنین اثری داشته باشد. جصصان کلم اینسصصت کصصه مصصوفقیت فقصصط یکصصی از
وپلانگاری قصصرار دهصصد  موجبات خوشبختی است و اگر انسان سایر عوامل را در تأمین آن مورد سه

احراز مقصود با قیمت گزافی میسر خواهد گردید.

وپهزندگانی است که در میان ارباب وپهی نافذی راجع ب وپهی این محظور و اشکال نظری  سبب عمد
وپههای دیگر نیز وجود دارند که از شصصأن  کسب و تجارت شیوع دارد. درست است که در ارووپا گرو
وپهی وپهی وضیع و اعیان است و در هم  و ابهت برخوردارند، در بعضی کشورها این مزیت از آن طبق
وپیباشند. باز در همیصصن ممالصصک غیصصر از وپهمند م  این کشورها نیز دانشمندان از وضع آبرومندی بهر
وپهی لشکری و صنف بحریصصه مصصورد سصصتایش و احصصترام  تعداد محدودی از کشورهای کوچک، طبق
وپمچشمی و رقابت عامصصل خشصصنودی اسصصت بصصدون  بسیارند و در حالی که جای انکار نیست که ه
وپهی سصصتایش اسصصت خصصود وپنچه در واقع شایست وپنکه نوع حرفه و کار مدخلیت داشته باشد باز آ  ای
وپیشود. مرد دانشمند شصصاید نتوانصصد  موفقیت نیست بلکه افتخار و شکوهی است که از آن ناشی م
 ثروتی فراهم سازد و یا شاید تهی دست باقی بماند و حقیقت امر اینست که خواه ثروتی فراهصصم
 آورد یا نه تأثیری در قدر و احترامش نخواهد داشت. احدی تعجب نخواهد نمود که دریاسالر یا
وپگدست باشد؛ در واقع فقر چنین افرادی خود از جهتی دلیل قدر و احترام وپهای تن  سردار برجست
وپهبعضی از محافصصل وپهی رقابت صرفآ ًا مالی محدود ب  است. بنابر همین جهات است که در ارووپا مبارز

وپههایی است که نفوذ و منزلت چندانی ندارند. و مختص دست

وپهای در زندگانی ملصصی ندارنصصد تصصا در  در آمریکا وضع عکس اینست، صنوف نظامی نقش عمد
وپههصصر  نتیجه نفوذی داشته باشند. ولی در مورد اهل علم و دانش هصصم کسصصی غیصصر از وابسصصتگان ب
وپهتشخیص نیست که میصصزان معلومصصات فلن وپزشصصک چیسصصت و یصصا فلن حقوقصصدان  صنف قادر ب
وپنتر آنست که قدر و ارز ش ایشصصان وپهی حقوق دارد یا نه. از این رو آسا وپهراستی معلوماتی در رشت  ب
وپهوپروفسورها نیز باید گفت کصصه وپنها قیاس شود. راجع ب وپهی زندگی آ وپهی میزان درآمد و وپای وپهوسیل  ب
وپنچه در کشورهای قدیمی معمصصول وپوپوپوپوپوپوپوپوپوپوپوپوپد و بدین جهت کمتر از آ وپتان وپنها اجیر ارباب صنایع و تجار  آ
وپهی این وضع و حصصال آنسصصت کصصه در آمریکصصا اهصصل علصصم و وپهی هم  است قدر و احترام دارند. نتیج
وپیشوند و مثصصل ارووپصصا گصصروه خاصصصی را تشصصکیل وپهی صاحبان صنعت و تجارت م  تخصص تابع اراد
وپهی وپهی طبقات ثروتمند و توانگر چیزی که سبب کاهش مبصصارز وپیدهند. بنابر این در میان هم  نم

مجدانه و سخت در راه وپیروزی باشد وجود ندارد.



       تسخیر سعادت۳۶

وپیشود که وپیروزی در جمع مال و ثروت تنها چیزی  کودک امریکایی از اوان زندگی متوجه م
وپههر رشته از دانصصش و تربیصصت کصصه اثصصر و ارز ش  است که حائز اهمیت است و درصدد نیست که ب
 مالی ندارد فکر و حواس خود را معطوف سازد. رسم کار هم این بوده است که تعلیم و تربیت تا
وپیهای  میزان زیادی برای وپرور ش نفر در احراز حصصظ و خوشصصی زنصصدگانی اسصصت. منظصصورم خوشصص
وپهآسانی در دسترس هر کسی قرار ندارد. در قرن هجدهم از آثصصار تشصصخص وپهتری است که ب  وپاکیز
وپهی ادبیات و نقاشی و موسیقی بصصود، شصصاید در ایصصن  «جنتلمنی» تحصیل خط متمایزی در زمین
وپیشصصایبه بصوده اسصت. وپهای ب  روزگار، ما با آن سبک و سلیقه موافق نباشیم ولی لاقل ذوق و سلیق
وپهکتاب ندارد، اگصصر وپهای ب وپهکلی از قما ش دیگر است، علق  مرد ثروتمند این دوره [امروزی] ظاهرآ ًا ب
وپهاین خاطر است] تصصا بصصر شصصهرتش بیفزایصصد کارشناسصصی را مصصأمور وپیدهد [ ب  تالر نقاشی ترتیب م
وپنها نیسصصت وپیکند تماشای آ وپیسازد و لذتی که او از کار خود حاصل م  انتخاب تابلوهای نقاشی م
وپهموسیقی اگصصر  بلکه برای آنست که مانع تحصیل این آثار از جانب دیگر ثروتمندان شود. راجع ب
وپنرا تشصصخیص دهصصد وگرنصصه جهصصالت و خصصامی او  او تبار یهودی داشته باشد شاید خالصانه قدر آ
وپیشصصود کصصه وی حیصصران وپهی دیگر هنرها دارد. نتیجه ایصصن م وپهموسیقی همانست که دربار  نسبت ب
وپیشصصود جمصصع وپیتصصر م وپههمان نسبت کصصه غن وپیماند که وقت و فراغت خود را چگونه صرف کند. ب  م
وپیرسد که در ظرف وپیگردد تا سرانجام زمانی فرا م وپنتر میسر م  کردن ثروت بیشتری نیز او را آسا
وپهی خصصر ج وپیداند چگونه از عهد وپیآید که نم وپهقدری وپول و ثروت بدست م  وپنج دقیقه هر روز او را ب
 کردنش برآید. چنین فرد بیچاره با وجود وپول سرشصصار ناشصصی از مصصوفقیت، تصصازه آغصصاز گرفتصصاری
 اوست و این حال نیز ناگزیر تا وقتی دوام خواهد یافت کصصه مصصوفقیت، هصصدف زنصصدگی وی تلقصصی
 شود. تا زمانی که انسان نیاموخته باشد که از کامیابی چگونه بایصصد بهصصره منصصد گصصردد، تحصصصیل

موفقیت او را خواه و ناخواه گرفتار مللت خواهد کرد. 

وپهی وپتجو در اموری دخالت می کند که خار ج از حدود اوست. برای نمصصونه قضصصی  مغز آدم رقاب
وپنکه از خوانصصدنش وپیآورم. در خواندن هر کتابی دو منظور هست یکی آ  کتاب خواندن را شاهد م
وپیدهد. در آمریکا در میصصان بصصانوان خوانصصدن وپدستایی م وپهشما امکان خو وپنکه ب وپیبرید دیگر آ  لذت م
وپبهصصا را وپهای ایصصن کتا وپهاین کصصار) رسصصم شصصده اسصصت. عصصد  فلن مقدار کتاب در هر ماه (یا تظاهر ب
وپبها را وپنها این کتا وپهی آ وپیکنند اما هم وپبها را مرور م وپیها فقط شر ح و تقریظ کتا وپیخوانند بعض  م
وپینماینصصد. وپهخواندن آثار ممتصصاز رغبصصتی نم وپچگاه ب  روی میز خود فراهم دارند ولی این سرکاران هی
وپههای کتاب» قلمصصداد نشصصده وپبهای منتخب ماهانه «باشگا  هرگز «هملت» یا «لیر شاه» جزو کتا
 است و یا ماهی وپیش نیامده است که اثر دانته مورد توجه و توصیه واقع شصصود. در نصصتیجه تمصصام
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وپهنظصصر وپنها کتاب ممتاز ب وپهکلی متوسط است و در میان آ وپیشود از نوع جدید ب  آثاری که خوانده م
وپمچشمی است که شاید روی هم رفتصصه چنصصدان بصصد وپیرسد. این وضع و حالت ناشی از حس ه  نم
وپهحال خود باشند نه فقط آثار جاودانی را نخواهند خواند بلکه وپمها اگر ب  نباشد زیرا که بیشتر خان
وپبهایی خواهند وپرداخت که حتمآ ًا بدتر از منتخباتی خواهد بود که خبرگان ادبصصی وپهخواندن کتا  ب

وپیکنند.  ایشان معرفی م

وپمچشمی و رقابت در زندگانی جدیصد بصصا انحطصصاط کلصی راه و وپهموضوع ه  اعتنا و توجه بسیار ب
وپهی  وپیارتباط نیست. این حالت در روم قدیم نیز بعد از دور   وپیصصش آمصصدهاوگوستوسرسم تمدن ب

وپهی هوشمند وپهی ما از درک لذاتی که خاص طبق وپیرسد که مردان و زنان زمان وپهنظر م  بود. چنین ب
 و ممتاز بوده است عاجزند. هنر محاوره و بیان که مجالس اجتماعی فرانسه را در قرن هجصصدهم
وپیبخشید تا وپنجاه سال وپیش هنوز قدر و روا ج داشت و آن هنری بسصصیار ممتصصاز  شکوه و جلل م
وپهخاطر چیزی که ماندگار نبود تحریک مصصی نمصصود ولصصی در  بود که بهترین قریحه و استعداد را ب
وپنها توجه دارد؟ تا چهل سال قبصصل هنصصر در سصصرزمین چیصن وپهاین قبیل تفن  این دوره چه کسی ب
وپهکلصی از وپهی ملیصون ب وپیکنم که در اثر حدت کار غرور آمیز دسصت  ترقی و رونق داشت اما گمان م
 بین رفته باشد. شناختن آثار ادبی ممتاز که وپنجاه تا صد سصصال وپیصصش وجصصه امتیصصازی در میصصان
وپیرفت اکنون فقط خاص تنی چند از استادان اسصصت و وپرداختصصن وپهشمار م وپلکرده ب وپهی تحصی  طبق

وپیهای ملیم و معتدل وپاک متروک گردیده است. وپهخوش ب

وپلهصصای اطصراف وپهقصصد گصرد ش در جنگ  بعضی از دانشجویان آمریکصصایی در فصصل بهصصار مصرا ب
وپنهصصا وپیبردند. اما حتی یکی از آ وپلهای صحرایی بود همراه م وپهی دانشگاهی خود که وپر از گ  محوط
وپیدانست. چنین اطلعی چه سودی برای او داشته است؟ دینصصاری وپلها را نم وپچیک از آن گ  نام هی

وپیافزود. وپهدرآمد کسی نم که ب

وپهتنهایی قادر نخواهصصد وپهی انفرادی این موضوع نیست و هیچ فردی هم ب  اشکال کار فقط جنب
وپهی زندگانی است که وپهی چاره این دشوار برآید. گرفتاری اصلی ناشی از این فلسف  بود که از عهد
 ظاهرآ ًا قبول عام یافته است و بر طبق آن زندگی یعنی تل ش و رقابتی که قدر و افتخصصار نصصصیب
وپیتناسصصب نیصصروی عصصزم و اراده، بصصر وپمداشت از وپرور ش ب  مرد وپیروز و کامیاب خواهد شد. این چش
وپهعبارت دیگر مثل آنسصت کصه ارابصه را جلصو اسصب وپیشود و ب وپهی تمیز منجر م  زیان سایر قوا و قو

وپهی]۱[بسته باشند. اخلقیون سختگیر   در دوران جدید همواره لحن تعلصق خصاطر و تأکیصد دربصار

۱[Puritan moralists.]
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وپنها عقیده و ایمصصان مصصذهبی افصصراد اسصصت کصصه وپهاند ولی در باطن منظور آ  قدرت اراده اختیار کرد
وپنها (سختگیران) نسلی بار وپهی نفوذ وپوریت وپهی ایشان بوده است. بنابراین طی چند دور  مورد علق
وپهی شعور وپنها افراط و در عین حال رشد سایر قوا و قو وپهی آ  آمده است که در وپرور ش نیروی اراد
وپبترین وپهی مناسصص وپهمنزل وپنها دچار رکود شده است. چنین نسل و افرادی رسم و شعار رقابت را ب  آ

وپهاند. عامل تعالی مذهبی خویش وپنداشت

وپمجنسصصان خصصود در دوران وپمگیر این جانوران جدیصصد کصصه ماننصصد ه وپههر صورت موفقیت چش   ب
وپینهادند ایشان را بر آن داشصصته اسصصت  ماقبل تاریخ که زور و توانایی را بر فهم و دانایی ترجیح م
وپهی ممتاز افصصراد سفیدوپوسصصت وپنها خود را نمون وپهوپیروی از رفتار خود وادار سازند. آ  که دیگران را ب
وپهاند. تردیدی نیست که این رسم و رفتار در چند سصصال آینصصده وپیشصصرفت  در همه جا وانمود کرد
 بیشتری خواهد نمود ولی کسانی که با این شیوه و روال نظر مساعد نداشته باشند شاید از ایصصن
وپهاند، وپهمقصصصود خصصود نرسصصید  اندیشه تسکین خاطری حاصل کنند کصصه ایصصن جصصانوران سصصرانجام ب
وپهاند. وپنهصا شصد وپهی کصصار آ وپهاند و شاهدانی زیرک و هشیار وارث نتیج  خودشان یکدیگر را نابود کرد
وپهطور متوسط از هر ازدواجی بیش از دو فرزند انتظار ندارند و از زندگی نیز چندان راضی وپنها ب  آ
وپینمایند تا در صدد ازدیاد فرزندان بیشصصتری برآینصد. از ایصصن معنصصی چنیصصن آشصصکار  و خشنود نم
وپهاند بصصا وضصصع جهصصان مصصا وپهارث گذاشت وپنها ب وپهی سخت و خشنی که اجداد وپوریت وپیشود که فلسف  م
وپیشصصود کصصه از وپهزندگانی سبب این احساس م وپنها نسبت ب وپمداشت آ  تناسبی ندارد. افرادی که چش
وپیوپیماینصصد از لحصصاظ وپهی وافی ندارند و در کصصار افزایصصش نسصصل، راه دریصصغ م  نعمت خوشبختی بهر
وپتشناسی عاقبتی جز شکست نخواهند داشت و وپیش از اینکه فرصت بکلی از دسصصت بصصرود  زیس

وپ شتری بدهند. وپنتر و سرخو وپ شبی وپهعناصر خو باید جای خود را ب

 رقابت هرگاه در کار زندگی محور اصلی وانمود شود ناگزیر بسیار مهیب و سصصختگیر و بیصصش
وپهی آهنین خواهد شد که ممکنست حداکثر تا یکی دو  از اندازه مبتنی بر عضلت سنگین و اراد
وپهخسصصتگی  نسل دیگر هم رکن استوار زندگانی باشد. بعد از طی این دوره و مدت بعید نیسصصت ب
وپتهای سصصخت دشصصوار و وپهتعقیصصب کصصردن لصصذ وپههای متعدد فرار از آن منجر گصصردد و ب  عصبی و را
وپهی بیهصصودگی و وپهواسصصط وپیشود) و در وپایان نیز ب وپنآوری مثل کار (چون استراحت غیر مقدور م  زیا
وپهصصصورت وپهی شعار رقابت کصصار نصصه فقصصط ب وپهی اصلی زندگی شود. در نتیج  اهمال از بین رفتن مای
 بسیار مضری در آمده است بلکه رسم استراحت و تفریح هم متناسبآ ًا مختل شده است. آسصصایش
وپینمایصصد. وپهی کسصصالت و ملل م وپهرفته مصصای  و استراحتی که قرین آرامش و تمدد اعصاب است رفت
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وپهمواد وپهاین نهج و قرار دوام یابد وپایان طبیعی آن چیزی جز توسل ب  هرگاه وضع و حال کماکان ب
وپهایصصن اصصصل و وپیبردن ب  مخدر و اضمحلل زندگی انسان نخواهد بود. عل ج چنین حالت ناگواری وپ
وپهی آرام و قرین اعتدال از آن قسم زندگانی است که بهتر و بیشتر از وضصصع  حقیقت یعنی استفاد

حاضر بر افکاری درست و متین مبتنی باشد.





فصل چهارم

  ملمت و هیجان  
وپیشود باز هنصصوز مصصورد بررسصصی کصصافی وپهای در رفتار بشری محسوب م وپنکه مللت عامل عمد  با ای
وپههای مهم و مؤثر در سراسصصر ادوار تاریصصخ وپهنظر من یکی از انگیز  واقع نشده است در صورتی که ب
وپیتوان وپنکه م وپیرود چنا وپهشمار م  بشر بوده است. این وضع و حالت که در حال حاضر بسیار مهم ب
وپیگیرند  ملحظه نمود حس و حالتی فقط انسانی است. البته حیواناتی که در دام بیفتند آرام نم
وپیکنصصم وپیدهد. ولی خیال نم وپنها دست نم وپهآ وپیروند و حالت خمیازه ب وپنسو م وپهآ وپنسو ب وپیقرار از ای  و ب
وپنها همواره نگران اغفصصال وپچگونه حسی شوند که شبیه مللت باشد. آ  که در حال عادی دچار هی
وپهی دشمن یا در جستجوی طعمه و یا گرفتار هر دو کارند. گاهی نر و ماده با هم نزدیک  از ناحی
وپیکوشند خود را گرم کنند. اما حتی هنگامی که خرسصصند نباشصصند وپیشوند و بعضی اوقات نیز م  م
وپنهصصای شصصبیه آدم از ایصصن جهصصت نیصصز وپتخو ش ملل شوند. شاید میمو وپیرود که دس  باز گمان نم
وپنهصصا وپهطوری که از بسیاری جهات دیگر دارند ولی چون من با آ  شباهتی با انسان داشته باشند ب
وپهی مللصصت وپهام. یکصصی از موجبصصات عمصصد وپهای از این بابت بدست نیصصاورد وپهام تجرب وپمزیستی نداشت  ه
وپ شآیندی است که خواه و نصصاخواه وپههای خو وپهای انگیز  تفاوت بین حال انسان در زمان حاضر با وپار
وپهی ملل وقتی است که نیروی بدنی انسصصان وپهعلوه یکی از موارد عمد وپیشود. ب  در ذهن ما وارد م
وپهنظر من فرار کردن از جلصصو دشصصمنی کصه در وپصصی کشصصتن ماسصصت کصصار  وپاک تحلیل رفته باشد. ب
وپیشود و کسی هم که در وپای دار اعصصدام اسصصت وپ شآیندی نیست اما بدون شک سبب ملل نم  خو
وپههمین نحو هیچ کسی وپنکه قدرتی فوق بشری داشته باشد. ب  احساس مللت نخواهد نمود مگر آ
 نیز در حین نخستین سخنوری درخشان وپارلمانی خود دچار افسردگی و ملل نشده است مگصصر

وپهی این عمل خویش مورد تکریم دیگصر اعضصای مجلصس لردهصا]۱[دوک دونشایر   فقید که بواسط
وپهای است کصصه لزم نیسصصت حتمصصآ ًا وپهی انجام نشد  قرار گرفت. مللت اساسآ ًا ناشی از میل و خواست
وپیسازد که اختلف وضع وپهی متناسبی که آدم دچار رنج و مللت را قادر م وپ شآیند باشد. وسیل  خو
 روزی را با روز دیگر جبران کند حالت عکس آن یعنی خوشصصی و نشصصاط نیسصصت، بلکصصه هیجصصان

است.

۱[Duke of Devonshire.]
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وپنتر وپهی زندگانی بشر بود حس هیجان آسصصا وپیکنم در عهدی که شکار حیوانات وسیل  گمان م
وپقورزی وپهجنگ و جدال وپرداختن یصصا عشصص وپیشد چون دنبال صید رفتن و یا ب  از ادوار بعدی ارضا م
وپیآید با زنی که شوهر ش کنصصار او در خصصواب اسصصت زنصصا وپنانگیز بود. مرد وحشی درصدد برم  هیجا
وپهنظصصر وپیداند که اگر شوهر بیدار شود مرگ عاجلش حتمی است. چنیصن جریصصانی ب  کند و نیک م

وپهی ملل نیست. من مای

وپلانگیصصز شصصده اسصصت مگصصر وپهرفته زندگانی انسانی مل وپهی کشت و زرع رفت  اما با وپیدایش مرحل
وپهانصصد. وپهاند و هنوز آن راه و رسم را حفظ کرد وپهی اشراف که دست از کار شکار بر نداشت  برای طبق
وپیشصصود و حصال وپکنواختی زنصدگی ماشصینی شصنیده م وپهی  در این روزها شر ح و بسط بسیار راجع ب
وپیرغم آنچه وپکنواخت بود. در واقع عل وپههمین اندازه ی وپهی زراعتی سابق ب وپهی من دور وپهعقید وپنکه ب  آ
وپهی من عصر ماشین از بار مللت افراد بسیار کاسته وپهعقید وپیکنند ب  اکثر عناصر خیرخواه وانمود م
وپتهای شب را هصصم  است. اینک در ساعات کار، کارگران دچار تنهایی نیستند در صورتی که ساع
وپهانواع مشغولیات سرگرم شوند که در دهات روزگاران قدیم دور از امکان بود. از طرف وپیتوانند ب  م
وپهی متوسصصط جصصامعه راه یصصافته اسصصت در نظصصر  دیگر تفاوت و تغییری را که در زندگی افراد طبق
وپهی سابق بعد از صرف شصصام وقصصتی کصه مصصادر و دخصصتران بسصصاط سصصفره را جمصصع  بیاورید. در دور

وپهی خصصانوادگی[ وپهاصصصطل ح جصصرگ وپیشصصدند و ب وپیکردند همه دور هم جمع م وپیدادنصصد.۱م  ] ترتیصصب م
وپهعبارت دیگر وپدر و بزرگ خانواده خوابش می برد، زنش سصصرگرم بافنصصدگی بصصود و دخصصتران در  ب
وپنهصصا اذن  آرزوی مرگ بودند و یا دچار این حسرت که هر چه بیشتر از محیط خود دور باشند. آ
 کتاب خواندن و یا بیرون رفتن از اتاق را نداشتند زیرا که رسم بر این بود که هنگامی کصصه وپصصدر
وپیکردند وپ شطالع بودند شوهر م وپنها اگر خو وپ شآیند نماید. آ وپیزد عمل او باید همگان را خو  حرف م
وپهفرزنصصدان وپنگونه رفتاری را کصصه خصصود از آن بیصصزاری کشصصیده بودنصصد نسصصبت ب وپیتوانستند هما  و م
وپیکرد راهبه و شاید زنصصانی منحصصط شصصوند. ایصصن سرنوشصصت  خویش روا دارند و اگر بخت یاری نم

وپیداشتند. وپیهای خود روا م وپهی قربان همان اندازه سخت و وخیم بود که وحشیان قدیم دربار

وپهقیاس با وضع دنیای صد سال وپیش در نظر وپهی این بار سنگین بیزاری و ملل را ب  حال، هم
وپینماید. مللصصت شصصبی وپیتر بنگرد رنج و ملل هم بیشتر م وپههای قدیم وپهدور  بیاورید. هرچه انسان ب
وپهکتاب خواندن و وپهی قرون وسطی تصور کنید. در آن دوره مردم قادر ب  زمستانی را در یک دهکد
وپهی شمع روشنایی فراهم داشتند. دود یگصصانه  یا نوشتن نبودند و بعد از غروب آفتاب فقط بوسیل

۱[a happy family time.]
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وپههصصا عمل غیصصر قابصصل وپیگرفت. را وپتفرسا نداشت فرا م  بخاری، فضای تنها اتاقی را که سرمای طاق
وپههمیصصن جهصصات  عبور و مرور بود و با آن وضع دیدار دیگران در ده مجاور دور از امکان و شاید ب

وپیرفت. وپهشمار م وپبهای زمستانی ب وپنگیری تنها تفریح ش هم بود که آن روزها سرگرمی ج

وپنهصصا وپهمراتب کمتر از اجدادمان است اما از این گرفتاری بیشتر از آ وپهی ما از بار مللت ب  صدم
وپیتصصوان وپهایم که ملل از انفعصصالت ذاتصصی انسصصان نیسصصت و م  بیم داریم. ما دیده و شاید هم دریافت
وپهی ما خر ج زنصصدگانی خصصویش وپهی هیجانی نسبتآ ًا قوی از آن جلوگیری نمود. دختران دور وپهوسیل  ب
وپنهصصا ایصصن امکصصان را بدهصصد کصصه شصصبانگاه وپصصی چیزهصصای وپهآ وپیکنند تا درآمد کار ب  را خود تأمین م
وپهتحمصصل آن وپنهصصا ناچصصار ب وپگهای آ وپنانگیز بروند و از «کانون سعادت خانوادگی» که مادربزر  هیجا
وپیگزینند. در آمریکا کسانی کصصه در  بودند اجتناب نمایند. افراد در صورت امکان در شهر اقامت م
وپهسصصینما وپیباشصصند کصصه ایشصصان را ب  شهر خانه ندارند صاحب اتومبیل و یصصا لاقصصل موتورسصصیکلت م
وپههای سابق بصصا وپنتر از دور وپهمراتب آسا  برساند. البته رادیو هم در خانه دارند، مردان و زنان جوان ب
وپهای یک بار وپیکنند و هر خدمتکاری امیدوار است که دست کم هفت وپکدیگر برخورد و ملقات م  ی

وپ شگذرانی کند که قهرمان کتاب    را در سراسر داسصصتانش هصصم نصصصیب۱جین اوستینآن قدر خو
نشده بود.

وپنهایی وپییابد. آ وپهرفته حدت م  هرچه مراتب اجتماعی انسان بالتر برود تعقیب هیجان نیز رفت
وپیکننصصد و بصصا خصصود وسصصایل خوشصصی وپهدیار دیگر سصصفر م  که توانایی مالی دارند همواره از دیاری ب
وپهدلیلی نیز همواره مترصدند که از ایصصن وپیبرند اما ب  زندگی و رقص و رسم شرابخواری را همراه م
وپیها در مقصدهای جدید لذت بیشتری نصیب دارند. کسانی که ناگزیرند برای کسصصب رزق  خوش
وپنها سنگین است و ناکامی و ساعات کصصار اضصصافی را  و روزی خود تل ش نمایند ناچار بار مللت آ
وپهکصصار کصصردن نباشصصند، غصصایت  باید تحمل نمایند. اما کسانی که ثروت کافی دارنصصد کصصه مجبصصور ب
وپهآل وپهکلصصی عصصاری از رنصصج و ملل داشصصته باشصصند. ایصصن ایصصد  مطلوبشصصان اینسصصت کصصه زنصصدگانی ب
وپیام در این است کصصه مثصصل وپهایست و خدا نکند که من هرگز آنرا مردود بشمارم. اما نگران  وپسندید
وپمرفته وپیوپندارند. از جهتی روی ه وپتها م وپلها تحقق آن دشوارتر از آن باشد که ایدآلیس وپهآ  دیگر اید
وپلتر خواهید بود و از طرف دیگصصر نیصصز وپهاید روز بعد ملو وپههمان نسبتی که شبی را خو ش گذراند  ب
وپیکننصصد کصصه سصصی سصصالگی وپهی سن و سال در میان است. جوانان در بیست سالگی خیال م  مسأل
وپهی عمر  وپایان زندگی است خودم در شصت سالگی چنین نظری نداشتم. شاید هدر دادن سرمای

۱Jane Austen
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وپهعلوه مللصصتی مختصصصر خصصود چاشصصنی  انسانی همان اندازه جاهلنه است که تلف کردن مصصال. ب
وپنکه هر کسی طالب دوری و فرار از رنج مللت باشد امصصر طصصبیعی  ضروری زندگانی است . در ای
وپهی اقوام بشری هر وقت کصه فرصصتی وپیصش آمصده اسصت ایصن علقصه را ابصراز  است. در واقع هم
وپهاند. وقتی که وحشیان نخسصصتین بصصار شصصرابی از دسصصت سفیدوپوسصصتان نوشصصیدند سصصرانجام  داشت
وپکنواختی دیرین زندگی خود یافته بودند و مگر در مواردی که دولت دخالت  علجی برای رفع ی
وپههای وپگهصصا و آزار و شصصکنج وپیکردنصصد. جن وپهقصد هلکت خود را مست و خصصراب م وپنها ب وپینمود آ  م
وپبها همه کم و بیش ناشی از حس گریز از رنج و مللصصت بصصوده وپهها و سرکوبی و تعقی  افراد و گرو
وپیدهند. بنصصابراین مللصصت در وپهای حتی جنگ و ستیز با همسایه را بر بیکارگی ترجیح م  است. عد
وپهای حیاتی است زیرا که لاقل نیمی از گناهان بشری ناشی از این علت  نظر علمای اخلق مسأل

است.

وپیثمصصر. وپهکلی مضر وپنداشت یکی نوع نافع و دیگصصری ب  اما مللت را که بر دو نوع است نباید ب
وپیگردد. من وپتهای حیاتی ناشی م وپهی مخدر و دیگری از فقدان فعالی  آنکه نافع است از فقدان ماد
وپچگونه تأثیر نافعی در زندگانی ندارند زیرا که  قصد اظهار این نظر را ندارم که داروهای مخدر هی
وپیکنم موارد آن هم زیادتر از آن وپیکند و گمان م  حتی وپزشک دانا نیز گاهی مواد مخدر تجویز م
وپیوپندارند ولی اسصصتفاده از داروهصصای مخصصدر در مواقصصع عصصادی  باشد که طرفداران منع و تحریم م
وپهی مخصصدر در وپهمصصاد وپیاندازه در آید. مللتی کصصه فصصرد معتصصاد ب وپهصورت حاد و ب  بدون تردید نباید ب
وپنچه در مورد وپهنظر من درمانی جز گذشت زمان ندارد. آ وپیشود ب  صورت محرومیت از آن دچار م
وپهی هر قسم شور و هیجانی نیز وارد اسصصت. هصصر  مواد مخدر معتبر و جاری است کم و بیش دربار
وپیتر لزم خواهد وپههای قو وپهتدریج انگیز وپیشود و ب وپهکننده م  گاه زندگانی سراسر هیجان باشد خست
وپهی اصلی خوشی درآمده است تولید کنصصد. کسصصی وپهصورت مای  شد تا هیجان تام و تمامی را که ب
وپهفلفل زیاد علقه دارد کصصه وپههیجانات قوی عادت کرده باشد مثل شخصی است که در غذا ب  که ب
وپهی وپیسازد. نوعی مللت نیز هست که لزم وپهحالت خفگی دچار م  همان مقدار، شخصی دیگر را ب
وپیرسصصاند وپهسصصلمت شصصخص صصصدمه م  احتراز از هیجان شدید است. حالت هیجان شدید نه تنها ب
وپهی متعادل ارضای عمیق را وپهجای ترضی وپتها کند و عاطل و ب  بلکه ذوق او را برای درک دیگر لذ
وپیسازد. مصصن وپیهای ناهنجار را جایگزین زیبایی م وپیکند، رندی را جانشین عقل، و شگفت  ایجاب م
وپهکشانم. در واقع قدری از آن نافع است اما تقریبصصآ ًا وپهحد افراط ب  قصد ندارم مخالفتم را با هیجان ب
وپهی صحیح آن اهمیت دارد چون هیجان مختصر مصوجب صصدمه و مقصصدار  مثل سایر چیزها انداز
وپهی زندگی قرین سعادت وپنرو تحمل کردن اندکی مللت لزم وپهی خستگی است. از ای  زیاد آن مای
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وپهجوانان آموخت. وپهها است که باید ب است و از آن قبیل نکت

وپشهایی وپلآور است و تمام شر ح حال بزرگان نیز بخ وپهی آثار بزرگ ادبی دارای فصولی مل  هم
وپیدهصصد در نظصصر بیاوریصصد. یصصک  موجب خستگی دارد. ناشری آمریکایی را که آثار جدید انتشار م
وپنچصه نظصری خواهصد داد وپهآ وپنکصه راجصع ب وپیبرنصد، در ای وپهی خطی تورات را اول بار نصزد او م  نسخ

وپهی انساب و اسامی کتاب خواهد گفت: آ ًل در باب شجر حدسش دشوار نیست. مث

وپمهصصای وپهای از نا وپیرو ح است شما چگونه انتظار دارید کصصه رشصصت  «آقای عزیز، این فصل کتاب ب
وپیکنم کصصه وپنها کافی نیست نظر خواننده را جلب کند. من تصدیق م وپهآ وپ حتان راجع ب  خاص که شر
وپهاید و ابتدا هم در ذهن من تصصأثیر بسصصیار مسصصاعد نمصصود  داستان خود را با سبک ممتاز آغاز کرد
وپلهای وپهخیلی چیزها مطلب بنویسید. بهصصتر اسصصت فصصص وپمرفته شما سعی دارید راجع ب وپیه  ولی رو
وپهی وپهانداز وپنکه ب وپهی تازه را وپس از آ  برجسته و ممتاز را جدا کنید و مطالب اضافی را حذف و نسخ

وپهاید نزد من بیاورید» مطلوب درآورد

 این نظری است که یک ناشصصر آثصصار جدیصصد اظهصصار خواهصصد کصصرد زیصصرا کصصه او از بیصصم مللصصت
وپههمین نحصو در بصاب آثصصار  وپیاطلع نیست ب وپهی ، کتصاب قصرآن، کنفوسصیوسخوانندگان ب  سصرمای

  و دیگر آثار ارجمند که همواره مورد کمال استقبال عامه بوده است نظر خواهد داد. اینمارکس
وپلآور دارنصصد. هصصر وپنهای جدید نیز عباراتی مل وپبهای مقدس نیست تمام رما وپهکتا  جریان محدود ب
وپهشصصمار نخواهصصد  کتابی که از سر تا ته مطالبی با آب و تاب داشته باشد بدون شک اثر بزرگصصی ب

وپیشود. شاید  وپنانگیز م وپهی کتاب شر ح حال بزرگان هیجا   ازسقراطرفت و فقط چند مورد برجست
وپهرفته وپیگردید و از صحبت و محاوره در حالی که زهر شوکران رفت وپتهای متعدد محظوظ م  ضیاف

وپیکرد اما اکثر اوقات هم بصا  وپینمود خشنودی کامل حاصل م   زنصدگانی۱کزانصتیپدر جان او اثر م
وپیرفت و شصصاید ضصصمنآ ًا بصصا چنصصدتن از دوسصصتان ملقصصات وپهگرد ش م  آرامی داشت و بعد از ظهرها ب

وپهاند که  وپیکرد. گفت وپهی ده مایصصل هصصم از کانتم وپهانداز  ۲کونیگسصصبرگ در تمام دوران زندگی خود ب
وپهی خود مانصصد. دارویندور نشده بود.  وپهی عمر ش را در خان وپهدور دنیا بقی  مصصارکس بعد از سفری ب

وپهی بریتانیصصا وپهی مصصوز  هم وپس از برانگیختن چند انقلب تصمیم گرفت باقی عمر ش را در کتابخان
وپیتوان دریافت که زندگانی آرام، از خصایص عمر مردان بصصزرگ اسصصت وپمرفته م وپیه  صرف کند. رو
وپیوپندارند. انجصام دادن هیصچ کصار وپیخبر م  که نوع خوشی و لذت ایشان همان نیست که ناظران ب

۱Xanthippe

۲Konigsberg.شهر زادگاه او ،
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وپهدار وپهحدی جالب تصصوجه و دامن وپیگیری و وپافشاری میسر نخواهد گشت و آن نیز ب  بزرگی بدون وپ
وپتآمیصصز بصصاقی خواهصصد مانصصد مگصصر  خواهد شد که انرژی محصصدودی بصصرای سصصرگرمی حصصاد و حرار

وپهوپیمایی در    ازآلپتفریحاتی که برای بازیافتن نیروی طبیعی در موقع تعطیلت مفید است و کو
وپیشود. بهترین اقسام آن محسوب م

وپههصصای دوران وپکنواخت را از دوران کصصودکی بایصصد فصصرا گرفصصت. خانواد  قدرت تحمل زندگانی ی
وپیثمصصر فصصراوان وپیحاصصصل و ب وپتاند چون اسباب سصصرگرمی ب  جدید از این جهت سخت سزاوار ملم
وپیسصصازند و غافصصل از وپیهای مطلوب برای فرزندان خود فراهصصم م وپشهای خوب و خوراک  مانند نمای
وپلهایی احتیا ج دارنصصد وپهساعات و مجا وپنها نیز مانند دیگر افراد ب  این موضوع هستند که کودکان آ
 که اختیاردار زندگی و کار خود باشصصند، بصصدیهی اسصصت مصصوارد نصصادر اسصصتثنایی هصصم وجصصود دارد.
وپهی حرکصصت و تل ش و آ ًل از نوعی باشصصد کصصه طفصصل را بوسصصیل وپیهای روزگار کودکی باید اصو  خوش
وپنانگیز باشد و تولیصصد وپیهایی که هیجا وپهی ابتکار از محیط عادی او دور سازد. خوش وپهکار بردن قو  ب
وپهندرت وپیش آید. هیجصصان چصصون داروی  خستگی بدنی نکند از قبیل نمایش و تئاتر باید خیلی ب
وپیشود، رکود بدنی در حین هیجان منافی با غریصصزه وپهآن بیشتر م وپهرفته میل ب  مخدر است که رفت
وپهای محصصدود گیصصر نکصصرده وپهای در زمین  است. کودکی رشد کامل خواهد یافت که مثل نهصصال تصصاز
وپهی جوان صل ح نیست و موجب  باشد. سفرهای وپی در وپی و تنوع متعدد سیر و تماشا برای طبق
وپکنواختی نافع محروم گردند. منظصصورم آن نیسصصت وپنها از رشد کافی برای تحمل ی وپیشود که آ  م
وپ شآیندی بعضصصی کارهصصا وپهی خو وپکنواختی فوایدی در بر دارد، بلکه مقصودم اینست که لزم  که ی

وپکنواختی است من باب مثل « وپهلصصودقدری ی وپهای۱وردزورث» وپر وپیآوریصصم. هصصر خواننصصد   را شصصاهد م
وپیداند که افکار و احساسات  وپهی مد ح و سصصتایش اسصصت در نظصصر جصصوانوردزورثم وپنچه شایست   آ

وپینماید. کودک یا فرد جوانی که مقاصد مفید و مثبت داشته باشد بصصار وپ شکام شهری ناچیز م  خو
 سنگین ملل را که متوجه شود در عین حال ضروری است با طیب خاطر تحمل خواهصصد کصصرد.
وپنآمیز و قریصصن اسصصراف داشصصته باشصصد  اما این قبیل مقاصد در ذهن کودکی کصصه زنصصدگانی هیجصصا
وپشوپذیر نیست زیرا که در چنین وضع و حالی افکار او وپیوسته دنبال خوشصصی و لصصذت وپهآسانی نق  ب
وپیشصصود. بنصصابراین وپهی دور باشد معطصصوف نم وپهکارهای عمده که باید هدف او در آیند  تازه است و ب
وپیمایه و حقیر و عناصری  جهات، نسلی که قادر نباشد بار مللت را تحمل کند مرکب از افرادی ب
وپهانصصد. مردانصصی کصصه هرگصصونه میصصل و  خواهد شد که بیهوده از راه و رسم آرام طصصبیعت جصصدا افتاد

۱Prelude اثر ،Wordsworth.شاعر انگلیسی 



۴۷     ملمت و هیجان   

وپیشوند که در وپهای م وپلهای چید وپهرفته در وجودشان نابود شود مثل گ وپهی حیاتی طبیعی رفت  انگیز
ظرفی افتاده باشند.

وپنوپردازی مرموز و عارفصانه را دوسصت نصدارم ولصی در ایصن مصورد سصرگردانم چگصونه  من سخ
وپیتر باشصصد وپهی علمی قصصو وپهی آن از جنب وپنکه عباراتی که لحن شاعران  منظورم را بیان کنم بدون آ
وپهکار برده باشم. عقیده و وپندارمان هر چه باشد باید اعتراف کنیصصم کصصه مصصا آفریصصدگان خصصاکیم،  ب
وپهوجود زمین وابسته است. مصصا خصصوراک خصصود را مثصصل حیوانصصات و نباتصصات از خصصاک  زندگانی ما ب
وپیآوریم، وزن و آهنگ زندگی زمین آرام و متین است. وپاییز و زمسصصتان همصصان انصصدازه وپهدست م  ب
وپههمان وپایه لزم اسصصت.  برای وجود آن ضروری است که بهار و تابستان است، آسایش افراد نیز ب
وپیالمکصصان بصصا جصصزر و  حرکت و جنبش برای کودکان بیشتر از بزرگسالن ضصصروری اسصصت تصصا حت
وپنسصصان بصصا ایصصن وزن و  جریان زندگی زمین در تماس باشند. طی قرون، ساختمان بدنی انسان آ

وپمآهنگی یافته است که مذهب نیز در عید  وپهآن داده است.۱ایسترتعادل ه  اثر روحانی ب

وپهگصصرد ش در وپهای را دیدم که در لندن بار آمصصده بصصود و نخسصصتین بصصار او را ب  من کودک دوسال
وپلآلود و در نظر افصصراد وپهزار خار ج از شهر برده بودند. فصل زمستان بود و همه جا نمناک و گ  سبز
وپینمود. اما در کودک حالت وجد و نشصصاط وپدیصصد آمصصد. او بصصر زمیصصن وپدآور نم  بالغ هیچ چیزی وج
 نمناک زانو زد و صورتش را بر سبزه گذاشت و با کلماتی نیمصصه مفهصصوم صصصدای وجصصد و شصصادی
وپیوپیرایه و جدی بود. احتیصصا ج ذاتصصی کصصه بایسصصتی وپیکرد بدوی، ب  برآورد. سروری که او احساس م
وپیتوان گفت وپهندرت م وپهای عمیق است که اگر در فردی وپاک عاطل مانده باشد ب وپهانداز  ارضا شود ب
وپهی بصصارزی وپربازی که نمصصون وپتها از جمله قما آ ًل عادی و عاقل است. بسیاری از لذ  چنین کسی کام
وپنکه وپایان یابد انسان را در حصصس وپتها همی وپیرود و ارتباطی با خاک ندارند. این نوع لذ وپهشمار م  ب
وپهآن وپیها متضمن اثری نیست کصصه ب وپیگذارد این سرگرم  و حالی خشک و ناراضی و سست باقی م
وپیدهصصد نشصصاط وپیهایی که ما را با زندگی زمیصصن ربصصط م  بتوان نام خوشی داد. از طرف دیگر خوش
وپیها وپیآورد که در باطن آن سرشصصته اسصصت. از ایصصن رو وقصصتی کصه آن خوشصص  عمیقی در ما وپدید م
وپیماند، هر چند که شاید حصصدت وپیرسد اثر خوشبختی که در ما ایجاد کرده بود باقی م وپهوپایان م  ب
وپنانگیز نباشد. وجه تمایزی را کصه مصن در نظصر دارم وپیهای هیجا وپهی سرگرم وپهانداز وپنها در ابتدا ب  آ
وپهای که وپیشود. کودک دو سال وپهها و مشاغل را شامل م وپیترین حرف وپهترین تا مترق  تمام انواع از ساد
وپمبستگی با زندگی زمین را نشان داد. ولی در مراحل عصصالی وپیترین وجه ه  نامش فوقآ ًا یاد شد بدو

۱Easter.از اعیاد مسیحی ،
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وپنچه اشعار غنایی  وپیتوان دید. آ وپیسازد آنستشکسپیرهمین حالت را در شعر هم م وپیهمتا م   را ب
وپهزار برانگیختصصه وپهنیصصایش سصصبز وپنگونه وجد و نشاطی است که طفل دو ساله را ب  که سرشار از هما

وپهی چکاوک را» وپنهای۱بود. مثل عبارت: «گو ش کنید، گو ش کنید نغم   و باز : «بنگرید، ایصصن شصص
وپیشود کصصه کصصودک دو۲زرد را» وپهی همان عواطف و هیجانی دیده م  ؛ در این اشعار مظاهر برجست

وپهی جنسی صرف مصورد وپهی عشق را با رابط وپمچنین مسأل  ساله با کلمات نامفهوم ابراز کرده بود. ه
وپهی وجصصود مصصا شصصاداب و تصصازه  امعان نظر قرار دهید. عشق تجربه و عملصصی اسصصت کصصه در آن هم
وپهی وپیبخشصصد. در رابط وپنطوری که باران، علف و گیاه را بعصصد از خشصصکی طصصراوت م وپههما وپیشود ب  م
وپهی لصذت سصصپری شصصد  جنسی خالی از عشق چیزی از این قبیل وجود نصصدارد. مصوقعی کصه لحظ
وپیشود که زندگی چه انصصدازه بیهصصوده و وپهی خستگی و زدگی ناشی از آن این حس وپیدا م وپهواسط  ب

وپهی جنسی بدون عشق چنین نیست. خالی است. عشق حالتی از زندگانی زمین است؛ رابط

وپهی شهرنشین از آن در عذابند ارتباط نزدیکی با جصصدایی  مللت خاصی که در این دوره سکن
وپیسازد. کسانی که وپنها از خاک دارد که زندگی را مثل حالت مسافری بیابانی خشک و تشنه م  آ
 ثروت کافی دارند که طریق زندگانی خود را انتخاب کنند از مللت خاص غیر قابل تحملی رنصصج
وپینماید اما ناشی از بیم ایشان از خود مللت است. در حینی کصصه وپیکشند که هر چند متضاد م  م
وپیشوند. زنصصدگی قریصصن سصصعادت تصصا  قصد این افراد وپرهیز از مللت نافع است قربانی نوع بد آن م
وپهزندگانی آسوده و آرام است زیرا که فقط در محیط قریصصن آرامصصش اسصصت  حدود وسیعی منوط ب

وپیشود. که خوشی واقعی نصیب م

۱Hark, Hark, the lark.
۲Come unto these yellow sands.



پنجم فصل 

  خستگی  
وپهی خوشبختی اسصصت.  خستگی چند نوع است، بعضی از انواع آن بیشتر از اقسام دیگر مانع عمد
وپهخصصواب راحصصت و وپهحد اشد نباشد ممکن است موجب خوشی شصود و ب  خستگی صرفآ ًا بدنی اگر ب
وپهخوشی را در موقع تعطیلت ایجاد کند، امصصا هصصر وپهی ب  سنگین منجر گردد، اشتها را زیاد و علق
وپهی شدید خواهد گردید. زنان روستایی در همه جا مگصصر در وپهی صدم  گاه زیاده از اندازه شود مای
وپیشصصوند. کودکصصان در وپنترین کشورها در حدود سی سالگی وپیر و از رنج کار زیاد فرسوده م  متمد
وپیمانند و غالبآ ًا در اثر خسصصتگی از کصصار در عنفصصوان وپهی زندگی صنعتی از رشد کافی باز م  این دور
وپهاند وپیشوند. این وضع و حال در چین و ژاوپن که هنوز وپیشرفت کامل صنعتی نیافت  جوانی تلف م
وپیشود. کار بدنی هرگاه از میزان معین تجاوز  و تا حدی نیز در کشورهای آمریکای لتین دیده م
وپیسازد. امصصا در وپتفرسا م وپیرسد که زندگی را طاق وپهای م وپهانداز  کند رنجی جانکاه است و غالبآ ًا هم ب
وپهی ترقی وسصصایل صصصنعتی از حصصدت خسصصتگی وپهواسط وپهی جهان جدید ب  کشورهای خیلی وپیشرفت
وپتفرساست عصصصبی  بدن کاسته شده است. خستگی که در حال حاضر در اجتماعات مترقی طاق
وپینالند. این نوع خستگی در میصصان وپهی ثروتمند از این بابت م وپنکه بیشتر طبق  است و از عجایب آ

وپیشود. وپنفکر دیده م وپتوپیشه و روش کارگران کمتر از افراد تجار

آ ًل در تمصصام سصصاعات وپهراستی بس دشوار است او  اجتناب از خستگی عصبی در زندگی جدید ب
 کار و بدتر از آن در مسافت بین محل کار و خانه، کارمند شهری سخت گرفتار سر و صداسصصت.
وپیالمکان نشنیده بگیرد ولی این وپیآموزد که چگونه آن صداها را حت  درست است که وی ضمنآ ًا م
وپهخصوص از آن جهت کصصه در ذهصصن خصصود کوشاسصصت کصصه صصصداها را وپیکاهد ب  رفتار از طاقت او م
وپیشود حضور افصصراد بیگصصانه در  نشنیده تلقی نماید. سبب دیگری که ناهشیارانه باعث خستگی م
وپیا ش در مقابل وپهی طبیعی انسان مثل سایر حیوانات اینست که حس کنجکاو  همه جاست. غریز
وپنوسصصیله دریابصصد کصصه آیصصا بایصصد رفتصصار دوسصصتانه نمایصصد یصصا وپیشود تصصا بدی  عامل خارجی تحریک م
وپهمحل کار و در حین مسافرت با ترن زیصصر وپهخصوص در ساعت هجوم ب وپتآمیز. این غریزه ب  خصوم
وپیشصود انسصان وپههصا ناشصی م وپیرسد و در اثر مزاحمت  کصه از حضصور بیگان وپهنظر م  زمینی آشکارا ب
وپنهصصا وپهی اضطراری از برخورد بصصا آ وپهی این وسیل وپهواسط وپیها که ب وپهخارج  غصب مبهمی نیز نسبت ب
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وپهترن بامصصدادی وپینماید. همین وضع و حال در حین عجله سوار شدن ب وپهای نیست احساس م  چار
وپیشصصود. در نصصتیجه وپیآید و باعث درمانصصدگی و بیصصزاری از زنصصدگی م وپهسر کار وپیش م  برای رفتن ب
وپیکنصصد اعصصصابش را از وپیرسد و خدمت را شروع م وپهمحل کار خود م  هنگامی که کارمند یا کارگر ب
وپهی دردسصصر آ ًل وجود بشصصر مصصای  دست داده است و آمادگی فراوان در قبول این نظریه دارد که اص
وپهزیردستان وانمود وپهدفتر کار ش رسیده است چیزی ب  است. کارفرمای او هم که با همان کیفیت ب
وپیگصصردد امصصا همیصصن رفتصصار غیرعصصادی بصصر وپیکند. ترس از اخرا ج موجب خوشرفتاری کارمند م  نم
وپهای یک بار با کارفرمصصا خودمصصانی وپیافزاید. هرگاه کارمندان مجاز باشند هفت وپهی عصبی او م  صدم
وپنهصصا وپیاندیشند فا ش سازند موجب کصصاهش عصصصبانیت آ وپهی او م وپنچه دربار  صحبت بدارند یعنی آ
وپنهصصا مبتلسصصت عل ج کصصار وپهدرد آ وپیشود اما این عمل برای کارفرما کصصه خصصود نیصصز ب وپهاو م  نسبت ب
وپنکه ترس از اخرا ج مانع بدرفتاری کارگر است بیم از خطر ورشکستگی نیز کارفرمصصا  نیست. چنا
وپیها از این قبیل بیم و ترس باکی ندارند ولصصی بصصرای وپیشود. درست است که بعض  را مانع اقدام م
وپهانصصد و در وپهچنین مقامی برسند لبد سالیان درازی را توأم با گرفتصصاری و مبصصارزه گذراند وپنکه ب  ای
 تمام اوقات نیز باید از اوضاع هر گوشه و کنار جهان آگصصاه باشصصند و وپیوسصصته خطصصرات ناشصصی از
وپهچنصصگ وپیشود که هنگامی که موفقیت نهایی ب وپهی رقیبان خود را خنثی کنند. نتیجه این م  ناحی
وپهاضطراب عصبی خو وپهقدری هم ب وپیآید، دیگر اعصابی برای جناب کارفرما باقی نمانده است و ب  م
وپهی نگرانی منتفی است از تأثیر نصصاگوار وپهآسانی قادر نیست حتی زمانی که انگیز  گرفته است که ب
وپنهصصا نیصصز وپهاو حاضرند اما آ  آن وپرهیز کند. تردیدی نیست که فرزندان مرد ثروتمند در همراهی ب
وپهدنیا نیامده بودنصصد و وپنچه اگر خود ثروتمند ب آ ًل برای خود اسباب نگرانی کم و بیش نظیر آ  معمو
وپنها باعث آزردگی وپطبندی یا قمار آ وپیسازند. از راه شر وپیگردیدند فراهم م  برای کسب مال دچار م
وپنهاسصصت وپهی آ وپهی تفریحات بیهصصود وپمخوابی که لزم وپهی ک وپهواسط وپیشوند و ب  خاطر وپدران خویش م
وپنکصصه در زنصصدگی مسصصتقر شصصوند وپیسازند و همی  موجبات تباهی نیروی جسمانی خود را فراهم م
وپیاختیصصار وپیارادگی و خواه ب وپیمانند. خواه بنابر اراده یا ب  مثل وپدران خود از احراز خوشبختی در م
وپهتر از آننصصد کصصه  یا اضطرارآ ًا بیشتر افراد در دنیای جدید زندگانی عصبانی دارند و وپیوسصصته خسصصت

بدون می و شراب خو ش و خرم شوند.

وپهی وپیگذاریم و وضصصع طبق  اینک داستان ثروتمندان مورد بحث را که افرادی گرفتارند کنار م
وپنها ناشی از افراط در کار سنگین و جسصصتجوی رزق و روزی اسصصت  عام و عادی را که خستگی آ
وپهی اضصصطراب و نگرانصصی وپهواسصصط وپنگونه موارد غالبآ ًا ب وپیدهیم. خستگی در ای  مورد امعان نظر قرار م
وپیتصصوان از آن  است که با اختیصصار راه و رسصصم بهصصتری در زنصصدگانی و انضصصباط فکصصری بیشصصتری م
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وپنکه باید و شصصاید زمصصام افکصصار خصصود را در اختیصصار  جلوگیری نمود. بسیاری از مردان و زنان چنا
وپهی اموری خصودداری کننصد وپیتوانند از فکر کردن دربار  ندارند. منظورم از این حرف آنست که نم
وپهکسب وپهآن مقدور نیست. مردها از افکار وپریشان راجع ب  که در همان حین و حال اقدامی راجع ب
وپتهای شصصب کصصه خصصاص وپیدارند یعنی همان ساع وپتخواب هم دست برنم  و کار خود حتی در رخ
وپیهای فردا است و وپیوسته هم امور و مسصصائلی را در ذهصصن و  استراحت و تجدید قوا برای گرفتار
وپنها میسر نیست و بصصرای آن وپهی آ وپیدهند که در آن وقت و حال کاری دربار  خیال خود جولن م
وپهتری در وپیصصش گیرنصصد بلکصصه بصصا حصصال وپیوپردازند که روز آینده رو ش عصصاقلن وپهفکر و خیال نم  نیز ب
وپیکننصصد. بامصصداد هنصصوز بصصار وپیخوابی است فکصصر م  درماندگی که مختص آشفتگی خیال ناشی از ب
وپنها تاثیر  سنگین بعضی از خیالت نیمه شب ذهن ایشان را گرفتار دارد و ناگزیر در تصمیمات آ
وپهحدی که هر مصصانعی بصصاعث برآشصصفتگی وپیکند ب وپنها را مختل م وپیگذارد و خلق و خوی آ  منفی م

وپیشود. م

وپیاندیشصصد کصصه اقصصدامی در وپیصصش دارد و در وپهگرفتاری خصصود م  آدم عاقل فقط هنگامی راجع ب
وپههیچ کصصاری نخواهصصد اندیشصصید. وپههر کار لزم دیگر و هرگاه شب باشد راجع ب  دیگر موارد راجع ب
آ ًل وقصصتی کصصه خطصصر افلس وپنهصصای بصصزرگ مث  قصدم اظهار این وپیشنهاد نیست که در حیصصن بحرا
وپیکنصصد، غیصصر از ایصصن مصصوارد وپهاو خیصصانت م  عاجل باشد و یا مردی با دلیل ظنین است که زنصصش ب
وپیها وپهوپریشصصان وپیتصصوان از اندیشصصیدن راجصصع ب وپیشصصود م  استثنایی چند که انضباط فکصصری مختصصل م
وپبآمیز عادی آ ًل جلوگیری کرد. البته ممکنست افکار اضطرا  هنگامی که اقدامی مقدور نیست کام
وپنهصصا ضصصرور باشصصد. ایصصن وپهآ وپهکلی کنار گذاشت مگر اینکه اقدامی راجصصع ب  را در روزهای معمولی ب
وپهی وپرور ش طرز تفکر معقول یعنی در هر مورد راجصصع وپتانگیز است که بواسط  موضوع بسیار حیر
وپنکه وپیوسته افکاری آشفته داشتن تصصا چصصه انصصدازه، هصصم وپهموضوع خاصی درست اندیشیدن نه آ  ب
وپهکصصاری دشصصوار یصصا وپیشود و هم قدرت کار ش زیادتر. وقتی که راجصصع ب  خوشبختی انسان بیشتر م
وپنکه شرایط و اطلعات کافی فراهصصم آمصصد بایصصد  رفع وپریشانی خیال باید تصمیم اتخاذ نمود همی
وپهآن موضصصوع متمرکصصز سصصاخت و تصصصمیم گرفصصت و بعصصد از آن، دیگصصر  تمام فکر خصود را راجصصع ب
وپهدست آمده باشد. هیچ چیزی بیشتر از وپهای ب وپنکه دلیل و اطلع تاز وپدنظر جایز نیست مگر آ  تجدی

وپهآن اندازه بیهوده. وپیعزمی موجب خستگی خاطر نیست و هیچ چیزی نیز ب دودلی و ب

وپهاین نحو کاست که شخص متقاعد شصصود کصصه بعضصصی وپیتوان ب وپیهای فکری م  از بسیاری نگران
وپیهای فصصراوان  امور ظاهرآ ًا سبب اضطراب، در واقع اهمیتی ندارند. من در زندگانی خصصود سصصخنران
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وپهحصصدی کصصه وپیکصصرد ب وپهی جمعیصصت شصصنوندگان برآشصصفته و نصصاراحتم م وپهام. در اوایل کار منظر  کرد
وپنجا بیم داشتم که وپیش از شصصروع صصصحبت آرزو وپیشد. و از این بابت تا آ وپیام بد برگزار م  سخنور
وپیرسصصید خسصصتگی عصصصبی نیصصز وپهوپایصصان م وپیام ب وپینمودم کا ش از وپا درآیم و هنگامی که سصصخنران  م
وپلوپذیری بکنم یا نه، تصصأثیر وپهرفته این نکته را آموختم که خواه سخنوری د وپیکرد. رفت وپهام م  درماند
وپهاین موضوع وپصصی بصصردم  و تفاوتی ایجاد نخواهد شد و دنیا همان که بوده است باز خواهد بود و ب
وپیتصصوانم حصصرف وپلوپذیر و یا ناوپسند خواهد افتاد بهتر م  که هر اندازه کمتر نگران باشم که سخنم د
وپهای از وپیشدم از بین رفت. مقدار عمصصد وپهتدریج هم خستگی و ناراحتی عصبی که دچار م  بزنم و ب
وپیتوان از این راه چاره کرد. کارهای ما معمول آن انصصدازه کصصه خودمصصان وپیهای عصبی را م  خستگ
وپیکنیم مهم نیست و کامیابی یا شکست ما اهمیت چندانی نصصدارد. ناملیمصصات بصصزرگ را  خیال م
وپینمصصود کصصه بسصصاط خوشصصبختی مصصا را در وپیتوان ساده برگزار کرد. مشکلتی که روزی چنان م  م
وپیشود و روزی خواهد آمصصد کصصه وپهمرور زمان حل و فرامو ش م وپهی عمر وپاک بر باد داده است ب  هم
 هیچ نشانه و علمتی از سختی و حدت آن در نظر ما باقی نخواهد ماند. اما برتر و مفیدتر از این
 ملحظات فکری انفرادی، این مسأله است که وجود احدی در حال جهصصان اثصصر چنصصدانی نصصدارد.
وپهتعالی قوای خویش امیصصدوار باشصصد چنصصان  شخصی که قادر است افکار خود را متمرکز سازد و ب

آرامشی خواهد یافت که هرگز نصیب مرد خودوپرست نخواهد گردید.

وپیآید هنوز مورد بررسی کصافی واقصع نشصده اسصت.  آنچه تحت عنوان «سلمت اعصاب» در م
وپنشناسان جهان صنعت و کار، تحقیقات کامل در باب خستگی انجام دادند. آمار دقیصصق  البته روا
وپنها حاکی است که هرگاه کسی کاری را مدتی طولنی انجام دهصصد سصصرانجام دچصصار خسصصتگی  آ
وپلفروشی حضرات نیز مقدور بوده است. تحقیقصصات در بصصاب  خواهد گردید. این استنتا ج بدون فض
وپیهایی نیصصز وپنشناسان بیشصصتر نصصاظر بصصر خسصصتگی عضصصلنی اسصصت. بررسصص وپهی روا وپهوسیل  خستگی ب
وپچکدام از این دو مورد با موضوعی وپشآموزان معمول شده است. ولی هی وپیهای دان وپهی خستگ  دربار

که اکنون در خور اهمیت بسیار است ارتباطی ندارد.

وپبآمیز اسصصت. وپهی روزگار جدید بیشتر ناشی از زنصصدگانی وپصصر هیجصصان و اضصصطرا  خستگی عمد

وپیشصصود. وپهخودی خصصود رفصصع م وپیهای صرفآ ًا فکری نظیر فرسودگی جسمی در حین خواب ب  خستگ
آ ًل کصصار دقیصصق محاسصصبه، وپیدهصصد مث  هر کسی که کار فکری زیصصاد دارد و بصصدون هیجصصان انجصصام م
وپیرود. وپهی خوابی که در وپایان هر روز خواهد کرد خستگی ناشی از آن کار هصصم از بیصصن م وپهوسیل  ب
وپهوپریشصصانی و وپیدهند غالبآ ًا علت دیگصصری دارد و مربصصوط ب وپهکار قرین افراط نسبت م وپهای که ب  صدم
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وپهی خسصصتگی ناشصصی از اضصصطراب اینسصصت کصصه مصصانع اسصصتراحت  نگرانی فکر و خیال است. صصصدم
وپیشود. هرچه انسان بیشتر خسته باشد جلصصوگیری از آن هصصم دشصصوارتر خواهصصد شصصد. یکصصی از  م
 موجبات در هم ریختگی سریع نظم عصبی انسان این تصور و خیال اسصصت کصصه کصصار او اهمیصصت
وپنرا رها کند سبب انواع ضرر و خطر خواهد شد. اگر من وپهقصد استراحت هم آ  بسیار دارد و اگر ب
وپیدهد حتمآ ًا استراحت تجصصویز وپهکار خود اهمیت فراوان م  وپزشک بودم برای هر آدم ناخوشی که ب
وپیرسد ناشی از کثرت کار اسصصت در حقیقصصت در تمصصام وپهنظر م وپیکردم. اختلل نظم عصبی که ب  م
وپبانگیزی بوده اسصصت کصه آدم نصصاخو ش بصصا وپهی جهات اضطرا وپهواسط  مواردی که شخصآ ًا وارد بودم ب
وپیکوشید که از وضع ناهنجار خود فرار کند. چنین فردی از رها کردن کار خویش وپهکار م  توسل ب
وپهی دیگصصری بصصرای انصصصراف از وپهاین جهت تشویش دارد که اگر مشغولیاتش از چنگ برود وسیل  ب
 فکر و خیال ناگوار خود از هر نوع که باشد فراهم نخواهد داشت. البته گرفتاری شاید نگرانصصی از
 ورشکستگی باشد که در این صورت کار او با تشویش خیالش ارتباط مستقیم دارد. ولی در ایصصن
وپهکار بیش از اندازه وادار کند و امکان تمیز واقعصصی از  مورد نیز ممکن است وپریشانی خیال او را ب
وپیکرده است فصصرا برسصصد. در هصصر حصصال  او سلب شود و خطر افلس زودتر از وقتی که کمتر کار م

وپیشود نه خود کار. اضطراب و تشویش فکری سبب اختلل کار اعصاب م

وپهی نظم و انضباط فکری آ ًل دربار وپچوجه ساده نیست. قب وپههی وپهی روانی اضطراب و نگرانی ب  جنب
وپهسصصزا وپهخود. این رویصصه اهمیصصتی ب وپههر کار در مورد خاص ب  اشارتی نمودم یعنی اندیشیدن راجع ب
وپهی رفصصع وپیتوان کار روزانه را انجام داد. دوم وسیل وپنکه با صرف حداقل نیروی فکری م  دارد اول آ
وپ شهصصایی از ایصصن وپینمایصصد. رو وپیخوابی است، سوم عقل و قدرت ما را در اخذ تصمیمات تقویت م  ب
وپنچه در ضمیر خود داریم ربطی ندارد. هرگاه ناراحتی خیلی شصصدید  قبیل با ذهن ناهشیار و یا آ
وپهی ضمیر ما نفوذ کند مفید فایده نخواهد بود. وپنکه رفتار ما تا حیط  باشد هیچ راه دیگری مگر آ
وپهی عمصصل وپهعمل ذهن ناهشیار بر هشیار نموده ولی دربار وپیهای فراوان راجع ب وپنشناسان بررس  روا
وپهی چندانی نشده است و این شق اخیر از لحصصاظ تصصأثیری کصصه در  ذهن هشیار بر ناهشیار مطالع
وپمتر است. اگر خواسته باشیم اعتقادات معقول در ذهن ناهشیار اثصصر نمایصصد  سلمت ذهن دارد مه
وپهخصوص در مورد اضطراب و نگرانی اهمیت  باید شق ثانوی را هم درست فهمید. مطلب مزبور ب
 خاصی دارد. این کار چندان دشوار نیست که انسان نزد خود بگوید که اگر فلن بدبختی وپیصصش
 آید، مهم نخواهد بود و تا زمانی که این اعتقاد فقط در روان هشیار ما باشد در دل شب تأثیری
وپهی خصصودم اینسصصت کصصه فکصصری کصصه از روی  ندارد و مانع رویاهای وحشتناک نخواهد شد. عقیصصد
وپنرا در ضصصمیر خصصود وارد و راسصصخ وپیتوان آ  هشیاری است اگر قدرت و حدت کافی داشته باشد م
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وپهای بودنصصد کصصه سصصپس مصصورد غفلصصت قصصرار  کرد. بسیاری از وجدانیات ناهشیار ما روزی افکار تاز
وپیتصصوان تصصابع اراده نمصصود و بصصدین ترتیصصب ذهصصن وپهاند. این جریان غفلت و کنار افتادگی را م  گرفت
وپهام کصصه اگصصر بخصصواهم موضصصوع سصصخت آ ًل خصصودم دریصصافت  ناهشیار را منشأ اثر سودمند ساخت. مث
وپمتر چنصصد وپهآن مطلصصب بصصا حصصدتی هرچصصه تمصصا  دشواری را بنویسم بهترین رویه اینست که راجع ب
وپمتری که از من ساخته است و در وپایصصان عصصزم  ساعت و یا چند روز فکر کنم، با حدت هرچه تما
وپهکار مزبصصور  خود را جزم کنم که همان کار در ذهنم ادامه یابد. بعد از چند ماه با ذهنی هشیار ب
وپهاین طرز کار و تدبیر وپی وپنکه ب وپییابم که منظورم انجام یافته است. وپیش از آ وپیگردم و در م  باز م
وپههای فاصله را با نگرانی صرف کنم زیرا که وپیشرفتی در کارم حاصصصل  برده باشم عادت داشتم ما
وپههصصا وپهخاطرم نرسصصید و ما وپیشده است و آن تصمیم هم در اثر تشویش و نگرانی، چندان زود ب  نم
وپیتوانم همان وقت را صصصرف انجصصام مقاصصصد دیگصصر کنصصم. آ ًل م وپههدر رفت. در صورتی که فع  وقتم ب
وپیتوان در مورد اضطراب و نگرانی وپیصصش آورد وقصصتی  جریانی را که از جهات بسیار مشابه است م
وپنرا در نظصصر بیاوریصصد و وپینماید با تمام قوت فکری بصصدترین شصصق آ  که وقوع کار ناگواری عاجل م
وپلهصصای درسصصت و صصصائبی نصصزد وپخترین وجه آن بدبختی را در نظصصر مجسصصم سصصاختید دلی  چون تل
وپهنظصصر وپنقدر هم سخت و مهیب نیسصصت کصصه ب وپمرفته موضوع متصور آ وپیه  خودتان برشمارید که رو
وپنگونه دلیل همواره فراهم است زیرا که بر فرض شق اشد باز چیزی اتفصصاق نخواهصصد وپیرسد. ای  م
وپهی حصصد اشصصد احتمصصالی موضصوع  افتاد که اهمیت حیاتی داشته باشد. وقصصتی کصصه چنصصدی دربصصار
وپهای وپقالعاد وپمرفته آن قضیه اهمیت فو وپیه وپهاید: «رو وپهاید و با اعتقادی راسخ وپیش خود گفت  اندیشید
 ندارد» در خواهید یافت که مقدار زیادی از نگرانی شما کاسته شده است. شاید ضروری نباشصصد
وپتترین شق آن رو گردان نباشید  که این کار چندبار تکرار شود ولی هرگاه از مواجه شدن با سخ

وپنرا گرفته است. وپهی نگرانی شما وپاک از بین رفته و انبساط خاطر جای آ خواهید دید که مای

وپیشود و تمصصام وپههای اجتناب از ترس است. نگرانی هم از انواع ترس محسوب م  این یکی از را
وپیشوند. شخصی که راه آسودگی از ترس را آموخته باشد خسصصتگی وپسها نیز باعث خستگی م  تر
وپهصورت بسیار مضر هنگامی وپدید وپیشود و ترس ب وپهوجه بارزی در نظر ش کمتر م  زندگانی روزانه ب
وپهای از وپیخواهیم با آن مواجه شویم. در وپار وپیآید که احساس کنیم خطری در وپیش است که نم  م
وپنکه افکار مزبور چیست و از چصصه وپیکند. در ای وپهذهن انسان خطور م  لحظات عمر افکاری مهیب ب
وپهنحصصوی از انحصصاء وپهی افصصراد ب وپیشود که عامل کار کیست، اما تقریبصصآ ًا هم وپهآن م  قبیل است منوط ب
وپیترسد و دیگری از افلس مالی و باز دیگری از آن ترسصصان اسصصت  ترسی دارند. یکی از سرطان م
وپتآمیز در عصصذاب اسصصت و وپنهای حسصصاد  که مبادا راز ناهنجار ش فا ش شصصود، چهصصارمی از سصصوءظ
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وپمگیر که در روزگار کصصودکی وپهی حریق عال  وپنجمی هر شب از آن بابت واهمه دارد که شاید افسان
وپهی وپهی این افصصراد نیصصز بصصرای رفصصع تصصرس شصصاید شصصیو وپهاو آموخته بودند صحت داشته باشد. هم  ب
وپیکننصصد راجصصع وپیگیصصرد سصصعی م وپیبرند. هر وقت که ترس ذهن ایشان را فصصرا م وپهکار نم  صحیحی ب
وپهی دیگر درصدد انصراف از وپهی کار یا تفریحات یا هر وسیل وپهوسیل وپهچیز دیگری بیندیشند. وپس ب  ب
وپنکصصه وپیشود؛ سصصعی در ای وپیآیند. ضمنآ ًا اگر ماهیت ترس مورد رسیدگی واقع نشود بدتر م  آن برم
وپهامور دیگر معطوف سازد دال بر حدت خوف و خطر آن شصصبحی اسصصت کصه  انسان افکار خود را ب
وپهآن انصراف جوید. رفتار نافع در برابر هرگونه واهمه و ترس  شخص ساعی است از توجه نسبت ب
وپنرا مورد تأمصصل قصصرار دهیصصم تصصا بصصا آن وپهوجه معقول و آرام و با تمرکز فکری کامل آ  اینست که ب
وپیکنصصد  مأنوس شویم. سرانجام این انس، وحشتی را که ترس با خود همراه داشته است تعدیل م
وپیشود اما نه مثل سصصابق قصصصدآ ًا بلکصصه وپیشود و فکرتان از آن منصرف م  و بعدآ ًا نیز موجب مللت م
وپیشصصوید کصصه وپهایصصد. هصصر وقصصت متصصوجه م وپهموضصصوع وپیصصدا کرد وپیعلقگی کصصه نسصصبت ب وپهی ب وپهواسط  ب
وپهفکر فرو بروید و موضوع هرچه باشد، همصصواره بهصصترین راه اینسصصت وپهی چیزی ب وپیخواهید دربار  م
وپهرفتصصه وپهی نصصامطلوبش رفت وپهآن تفکر کنید تا سرانجام اثر و جصصاذب  که بیشتر از حد معمول راجع ب

برطرف شود. 

وپهی ترس است البته وپیشود قضی وپهی جدید دیده م  یکی از نقایص کلی که در اخلق مردم دور
وپتهای دیگصصر وپیرود اما شجاع وپهی مردها انتظار م وپهخصوص هنگام جنگ از هم  شجاعت جسمانی ب
وپهی زن مصصورد انتظصصار نیسصصت. هصصر زن وپچگونه شجاعتی نیصصز از نصصاحی  را از ایشان توقع ندارند و هی
 دلیری اگر بخواهد مورد وپسند مردها واقع شود باید شجاعت خود را وپنهان بدارد و هر مردی در
وپهاستثنای خطر جسمانی شجاعت نماید باز مورد طعن و شماتت واقع خواهصصد شصصد.  تمام موارد ب
وپیشصصود. هصصر جصصامعه در حصصدود وپهافکار عمومی علمصصت معارضصصه تلقصصی م وپیاعتنایی نسبت ب آ ًل ب  مث
 امکانات خود، فردی را که جسورانه در مقابل قدرتش اظهار وجصصود کنصصد متنبصصه خواهصصد نمصصود.

وپهی این رفتارها برخلف راه و رسم معقول است. هم

وپهی سرباز ستوده است وپههمان روالی که دلوری از ناحی  هر قسم شجاعتی در مرد یا زن باید ب
وپهی جوان شاهدی است که  مورد تمجید واقع شود. قدر و محبوبیت حس شجاعت در میان طبق
وپنرا ایجاد نمود. هر اندازه شجاعت در ما بیشتر باشد نگرانی وپهی افکار عمومی آ وپیتوان بنابر علق  م
وپیهای عصصصبی کصصه  ما کمتر و بنابراین خستگی اندک خواهد بود. زیرا که مقدار زیادی از خستگ
وپنچه  در حال حاضر وبال جان مردان و زنان است ناشی از ترس است خواه بیم آنی و حاضر یا آ
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را که در ضمیر خود نهفته دارند.

وپهشور و هیجان است. اگر کسی بتواند وقت وپهی شدید نسبت ب  یکی از موجبات خستگی علق
وپتانگیز خواهد  فراغتش را صرف خواب کند تندرستی او تأمین می شود. ولی ساعات کار ش ملل
وپیکنصصد. اشصصکال کصصار در اینسصصت کصصه وپهخوشی و لذت احساس م  شد و در ساعات فراغت احتیا ج ب
وپیفرسصصاید. وپنهایی است کصصه اعصصصاب را م وپبنظر غالبآ ًا آ وپلالحصول و ظاهرآ ًا بسیار جال وپتهای سه  لذ
وپههیجان اگر از حد معینی تجاوز کند علمت تمایلی منکوب و یصصا عصصدم رضصصایتی غریصصزی  میل ب
وپیکنند ولصصی  است. در روزهای اول ازدوا ج قرین سعادت بیشتر مردها احساس احتیا ج هیجان نم
وپیافتد که هیجان وپهتعویق م وپنقدر ب وپهی محظورات مالی کار ازدوا ج آ وپهواسط  در روزگار جدید غالبآ ًا ب
وپیتوان این هیجان را تازه نگاه داشصصت. اگصصر افکصصار وپیشود و فقط مدت محدودی م  آن نیز عادی م
آ ًل متصصداول اسصصت در سصصن وپیداد که ازدوا ج بدون تحمل تعهصصدات مصصالی کصصه فع  عمومی رضایت م
وپتفرسا از طریق کار  بیست و یک سالگی واقع شود، بسیاری از مردها درصدد کسب خوشی طاق
وپنکه از سرنوشصصت وپیرود، چنصصا وپهشصصمار م وپیافتادند. ولی وپیشنهاد چنین فکری منافی بصصا اخلق ب  نم

وپهاین دلیل که۱لیندزیناگوار قاضی  وپیشود که با وجود وپیشه و کار طولنی و شریف ب   استنباط م
وپیهایی که در اثر تعصصصب اولیصصای خصصود تحمصصل وپهی گرفتار وپهی جوان را از صدم  درصدد افتاد طبق
وپهرسوایی کشید. ولی من در این باب قصد اطناب کلم ندارم چون وپینمایند نجات دهد کار ش ب  م

مطلبی است که تحت عنوان حسادت در فصل آینده شر ح خواهم داد.

وپیکننصصد تغییصصر  برای افراد عادی که قدرت ندارند قوانین و تأسیساتی را که تابع آن زندگی م
وپتگیر ایجصصاد و  بدهند کار آسانی نیست که در قبال وضع و بساطی که اخلقیون متعصب و سخ
وپهاند مقاومت نمایند. اما این موضوع نیز حائز اهمیت بسیار است که مردم بداننصصد کصصه  وپایدار کرد
وپنآمیز راه خوشبختی نیست هرچند تصصا زمصصانی کصصه اسصصباب خوشصصی نیکصصوتری وپیهای هیجا  خوش
وپیکمک شصصور و هیجصصان بصصار زنصصدگی را بصصر وپنها دور از امکان است که ب  فراهم نشده باشد برای آ
 دو ش کشند. در چنین وضع و حالی تنها کاری که باید مرد هوشمند دانصصا بکنصد آنسصت کصه در
وپهی خسصصتگی و مخصصل وپتهایی کصه مصصای  صرف قوای خویش، راه اعتصدال در وپیصش گیصصرد و از لصذ
وپهی جصصوان تغییصصر یصصافتن وپهی اساسصصی در کصصار طبق  تندرستی و مانع کار است احتراز جوید. چصصار
 موازین اخلقی جامعه است. ضمنآ ًا هر جوانی باید در این فکر باشد که دیر یا زود ازدوا ج کنصصد و
 دور از عقل و درایت خواهد بود کصصه در زنصصدگانی راهصصی اختیصصار نمایصصد کصصه بصصا زناشصصویی قریصصن

۱]Ben Lindsey) ۱۸۶۹-۱۹۴۳([وپ حطلب اجتماعی  قاضی و اصل



۵۷     خستگی   

وپیعلقگصصی وپهی اعصصصاب وارفتصصه و ب وپهواسصصط  خوشبختی منافات دارد و همان ابتل و محظوری که ب
وپهآسانی هم وپیش آید. وپتهای معتدل ممکن است ب ارادی انسان در تعقیب لذ

 یکی از بدترین اثرات خستگی عصبی آنست که بیصن انسصان و جهصان خصار ج حصایلی ایجصاد
وپینمایصصد و فقصصط حرکصصات و وپهوجهی که مظاهر زندگی در نظر شخص درهصصم و نصصاجور م وپیکند ب  م
وپیکند. چنین کسی از خصصوراک و وپیانگیزد توجهش را جلب م  رفتار ناهنجار افراد که خشم را بر م
وپهامصصوری چنصصد وپیآورد و با حدتی تمام فکر و حواسش ب وپهدست نم  از نور آفتاب و امثال آن لذتی ب
وپنجصصا کصصه وپیشصصود تصصا آ  معطوف و از باقی کارها منصرف و از این رو خستگی او وپیوسته بیشصصتر م
وپیها در واقع عواقب آنسصصت کصه ارتبصصاط وپهی این گرفتار وپهوپزشک ضروری خواهد شد. هم  مراجعه ب
وپتهصصای  انسان با زمین که شرحش را در فصل سابق باز نمودم قطع شده است اما بصصا ایصصن جمعی
وپمرفتصصه آسصصان وپیه وپهای را تصصأمین کصصرد. جصصوابش رو وپیتوان چنین رابط  انبوه روزگار جدید چگونه م
وپیآید که قصد ندارم سخنی از آن بصصاب در وپهی اجتماعی وپیش م  نیست. در این مورد مسائل عمد

وپهمیان آورم. این کتاب ب





فصل ششم

  حسادت (رشک)  
وپیتصصوان یکصصی از وپیترین عامل بدبختی است. حسادت یا رشک را م  بعد از اضطراب شاید حسد قو
وپهدارترین انفعالت انسانی محسوب داشت. این احساس در کودکانی کصصه هنصصوز وپعترین و ریش  شای
وپهاند مشهود است و هر مربی ناگزیر است کصصه ایصصن موضصصوع را بصصا کمصصال مراقبصصت  یک ساله نشد
وپیدرنصصگ وپهیک طفل در جلو کصصودک دیگصصر ب  رعایت نماید. کمترین اظهار مهربانی اضافی نسبت ب
 توجه و تنفر دومی را جلب خواهد کرد. عدالت انفرادی و مطلق و شدید و یکسان باید از جصصانب
 کسی کصه تربیصصت کودکصان را برعهصصده دارد مراعصصات گصردد. اطفصصال حصس حسصصادت خصود را از
وپگسالن همان اندازه شیوع دارد که وپیدهند. این حس در میان بزر وپگسالن آشکارتر نشان م  بزر
وپیشود.از لحاظ نمونه خدمتکاران را در نظر بیاورید. یصصادم هسصصت وقصصتی  در بین کودکان دیده م
 یکی از خدمتکاران ما که زن شوهرداری بود باردار شد و مقرر گشت که او از برداشتن اجنصصاس
وپهاشصصیاء وپهی فوری این دسصصتور آن شصصد کصصه تمصصام خصصدمتکارها دیگصصر ب  سنگین معاف باشد. نتیج

وپهی خود ما افتاد. وپهعهد وپهی این کارها چندی ب سنگین دست نزدند و هم

وپهی کار دموکراسصصی اسصصت.  وپهی ۱هراکلیتوسصصحسد مای وپهی سصصکن  اظهصصار داشصصته بصصود کصصه هم
وپهسوس وپهدار آویخت چون گفته بودند «در میان ما احدی مقصصام اول نصصدارد». نهضصصت ۲اف  را باید ب

وپتهای جزء یونان شاید کم و بیش همه از این حس الهام یافته باشصصد. همیصصن  دموکراسی حکوم
وپهآل وجود دارد که وپهای اید وپهی دموکراسی جدید نیز وارد است. درست است که نظری  نظریه دربار
وپهی من صائب اسصت، امصا هیصچ دسصتگاه وپهعقید  دموکراسی بهترین انواع حکومت است. این نظر ب
وپلانگیز موجد تغییرات شگرف شده باشد. وقتی وپههای خیا  سیاستمداری نیست که با نیروی فرضی
وپهی اسصتتار وپیدهنصد همصواره وسصیل وپیآید عواملی را که مؤید آن قرار م  که تغییراتی بزرگ وپدید م
وپیهای دموکراسی را منشأ آثار نمصصوده اسصصت بصصدون وپهای که تئور  همین حس است. حس و انگیز

 را بخوانید . همان کسی کصصه غالبصصآ ًا بصصانوی شصصریفی کصصه ۳رولندشک حسد است. خاطرات مادام 

۱Heraclitus.
۲Ephesus.
۳Roland.
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وپنچصصه وپهجان و دل در بند خیر و صل ح خلق بوده وانمود شده است. از کتاب او خواهید فهمید آ  ب
وپهدیصدن یکصی از وپتمنش بشود این بود که یصک وقصت کصه ب  باعث شده است که او شدیدآ ًا دموکرا
وپهاتصصاق مسصصتخدمین بصصرده وپهتصصالر وپصصذیرایی ببرنصصد ب وپنکه او را ب وپهجای آ  قصرهای اشراف رفته بود ب

بودند.

وپیروند حسد اثصصر و اهمیصصت وپهشمار م وپهی وضیع ب   در میان آن دسته از زنانی که نسبتآ ًا از طبق
وپیشود. در ایصصن وپ شلباس وارد م وپهاید و خانمی خو  بسیار دارد. فرض کنید در ترن زیرزمینی نشست
وپنهصصا مگصصر بصصانوانی کصصه از او هصصم وپهی آ وپمهای دیگر توجه کنید، خواهید دید هم وپهچشم خان  حال ب
وپهاو بدهنصصد. وپتهای ناروا ب وپینمایند نسب وپینگرند و سعی م وپههای بدخواه او را م وپ شترند با نگا وپ شوپو  خو
وپنرو هر حرفی را که بر ضد وپهجدال و ستیز نیز حاکی از همین حس بداندیشی است از ای  تمایل ب
وپیدرنگ و حتی با وجود کمترین دلیل باور خواهند داشصصت مصصوازین عصصالی  زن دیگر اظهار شود ب
وپهگذارند محسود دیگران وپیتوانند این موازین را زیر وپا ب  اخلقی نیز همین طور است. کسانی که م
وپهاصل ح نیسصصت بلکصصه انتقصصام وپنها مجازات شوند علقه ب وپیخواهند آ وپنکه م وپیشوند و علت ای  واقع م

است. این نوع فضیلت خاص، وپادا ش خود را در بر دارد.

وپهی وپنهصصا هم وپیشود با ایصصن تفصصاوت کصصه ز  ولی درست همین ماجرا در میان مردها نیز دیده م
وپینگرند در صورتی که مردها بر سبیل قاعده این حس را فقط نسبت  زنان دیگر را رقبای خود م
وپهی گرامی آیصصا هرگصصز آن انصصدازه وپنها هستند. ای خوانند وپهافرادی دارند که در رشته و کار خود آ  ب
وپهی دیگصصر کصصرده باشصصی؟ آیصصا از وپهای را نصصزد هنروپیشصص وپهای کصصه تعریصصف هنروپیشصص  جسصصارت داشصصت
وپهای؟  سیاستمداری در وپیش سیاستمدار دیگر که از همان حزب و دسته بوده هرگز تمجید کصصرد
وپنشناسی دیگر ستوده ای؟ اگر چنیصصن کصصاری کصصرده وپنشناس را در نزد باستا  آیا دانشمندی باستا

وپهای. وپهی حسادت را حتمآ ًا منفجر ساخت باشی در نود و نه مورد ماد

وپبنیتزدر مکاتباتی بین  وپههصصای متعصصددی در نکصصوهش آن موضصصوع خیصصالی۲هیوگنزو  ۱لی   نام
وپیشود که  وپینویسصصند:۳نیوتنعلمی دیده م وپکدیگصصر م وپهی وپهجنون کشیده بود این دو نفصصر ب   کار ش ب

وپیمانند آقای  وپمانگیز نیست که نبوغ ب وپهی عقلصصی او تیصصره و تصصارنیوتن«آیا غ   را با زایصصل شصصدن قصصو
وپیدریصصغ همصصی وپههای وپصصی در وپصصی بصصا خشصصنودی اشصصک ب وپیقدر در نام  نمایند؟!». این دو وجود عال

۱Leibniz.
۲Huygens.
۳Newton.
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آ ًل صحت وپهاند اص وپیداد وپنها از سر تزویر در تأسف آن داد سخن م وپهاند. در واقع موضوعی که آ  ریخت
وپیبند و بار تنی چند سبب انتشار این شایعه شده بوده است. نداشته هرچند که رفتار ب

 از میان تمام سجایای اخلقی کسی که وضصصع و حصصالی طصصبیعی دارد حسصصد بصصدترین صصصفت
وپیبصصاک چنیصصن وپهدیگران است و اگصصر بتوانصصد ب وپیرود. آدم حسود نه فقط درصدد صدمه ب وپهشمار م  ب
وپنکصصه از وپهجصصای ای وپیکنصصد و ب وپهی حسادت احساس بدبختی م وپهواسط  خواهد کرد بلکه خود او نیز ب
وپیشود و اگر دستش برسد دیگصصران را از وپنچه دیگران دارند آزرده م وپنچه دارد خشنود باشد از آ  آ
وپینماید کصصه مزیصصتی  نعمتی که برخوردارند محروم خواهد ساخت و با این کار در نظر ش چنین م
تّدت این حس جلوگیری نشود اثرات بس ناهنجصصار در وضصصع و کصصار  نصیب او شده است. اگر از ح
وپهافرادی نیز خواهد کرد که واجد قدر و هنر استثنایی و مرجصصع  حتی وجودهای ممتاز و نسبت ب
وپهی وپزشصصکی اسصصت بصصا اتومبیصصل وپهچه دلیل باید فلن کس که در وپیش وپتاند. ب  سودمندترین خدما
وپهعیادت بیمار برود و فلن کارگر ناچار باشد تصصا کارخصانه را وپیصصاده طصی کنصد؟ چصرا بایصد فلن  ب
وپهتحمل مشصصقات  دانشمند محقق در اتاقی گرم وقت خود را صرف تتبعات کند و دیگران ناگزیر ب
وپمنظیر دارد که از لحاظ جهانی حصصائز اهمیصصت وپهچه دلیل فردی که هنری ک  سخت باشند؟ و باز ب
وپنگصونه سصؤالت آدم حسصود وپهداری خود برآید؟ در مقابصل ای وپهی کاِر خان  بسیار است نباید از عهد
 جوابی ندارد. اما خوشبختانه در وجود انسان حس قدردانی یعنی مصصد ح و تحسصصین نهصصاده شصصده
 است. هر کس خواستار ازدیاد خوشبختی بشری است باید درصدد باشد که بر مقدار سصصتایش و

تحسین بیفزاید و رشک و حسادت را کاهش دهد.

وپیشمارند هرچند کصصه در مصصورد  آیا حسد چاره دارد؟ مقدسان از خودگذشتگی را عل ج آن م
وپچوجه رشک بر مقدسان دیگر غیرممکن نیست. من تردیصصد دارم اگصصر  وپههی  سصصنتاین طبقه نیز ب

وپیتر از او بصصر سصصتونی باریصصک]۱[سیمون وپییافت که اولیای دیگری بودنصصد کصصه طصصولن   هم اطلع م
 ایستادند ممکن بود باز خشنودی نماید ولی با مستثنی نمودن این حضرات قدسصصی بایصصد گفصصت
وپهی رشک و حسد در مورد مردان و زنان عادی، تحصیل سعادت است ولصصی اشصصکال  که تنها چار
وپهنحصصو وپهی مصصن حصصس حسصصد ب وپهعقید  کار در اینست که خود حسد مانع بزرگ خوشبختی است. ب
وپیشود. طفلی که متوجه شود برادر یا خواهر ش وپهی کودکی زیادتر م وپیهای دور  بارزی در اثر ناکام
وپیشود باز وپهی زندگی م وپیکند و هنگامی که وارد عرص وپهحسادت عادت م وپینهند ب  را بر او رجحان م
وپیعصصدالتی وپیصصش آیصصد زود وپصصی  در انتظار جور و اجحافی است که از آن لطمه دیده بصصود و اگصصر ب

۱[St Simeon.]
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وپنرا دارد. چنین آدمصصی خصصواه و نصصاخواه بصصدبخت وپیبرد و اگر هم واقع نشود همواره تصور وقوع آ  م
وپهی آزردگی دوستانش خواهد شد که قادر نیستند اجتناب از حرکات جزئی خیالی را  است و مای
وپیرسصصد کصصه کسصصی او را دوسصصت وپهاین نصصتیجه م وپهرفته ب وپهخاطر داشته باشند. چون او رفت  وپیوسته ب
وپیشصصود. بصصدبختی دیگصصر وپنهصصا م وپهی رفتار خویش مصداق تصصصور و گمصصان آ وپهوسیل  ندارد سرانجام ب
وپهی وافصصی  دوران کودکی که آثار مشابهی دارد اینست که طفل، والدینی داشصصته باشصصد کصصه علق
 وپدری و مادری نداشته باشند و هرگاه خود برادر یا خصصواهری نداشصصته باشصصد کصصه وقصصوع محبصصت
وپهی وپیوپندارد که کودکان دیگصصر بیشصصتر از او مشصصمول علق وپنها تصور کند م وپهی آ  بیشتری را دربار
وپهکودکان دیگر و همچنیصصن وپصصدر و وپیشود که او نسبت ب وپشاند و این سبب م  وپدران و مادران خوی

وپهی رشد و بلوغ خود را    (حضرت) جدید وپندارد.اسماعیلمادر خود احساس نفرت کند و در دور
 نعمت سعادت کم و بیش حق طبیعی هر فردی است که اگر از آن محروم بماند ناگزیر وجودی

منحرف و ناکام خواهد شد.

وپهای  شاید آدم حسود بگوید: «این حرف که تحصیل سعادت عل ج حسادت من است چه فاید
وپنکصصه شصصما هصصم وپیکه حسد وبال جان من است چگونه خوشبخت توانم شد و حال آ  دارد؟ تا وقت
وپهی حسادتم سعادت است». ولی زندگانی حقیقی تابع دلیل و منطق نیسصصت. وپیفرمایید که چار  م
وپتهای بدبختی خود واقف شدید تازه راه درازی برای رفع آن در وپیصصش داریصصد. وپهعل وپنکه ب  بعد از آ
وپهوجصصه وپنآور است. وقتی که چیصصزی وپیصصش آیصصد بایصصد ب  عادت قیاس کار خود با دیگران بسیار زیا

وپنکه درصدد قیاس وضع خویشتن با دیگران برآییم. وپهمند شویم نه ای احسن از آن بهر

 مرد حسود باز خواهد گفت: «آقای عزیز راست است که امصصروز هصصوا صصصاف و آفتصصابی اسصصت،
وپیگویند بهصصار در وپیشود، اما م وپهها باز م وپیرسد و شکوف وپهگو ش م وپهی وپرندگان ب  فصل بهار است، نغم

وپهی  وپلهایسیسیلجزیر وپلوپذیر و گ وپهی وپرندگان در فلن دیار بسیار د وپیتر است و نغم   هزار بار عال
وپیاندیشصصد خورشصصید در وپهاین نحو م وپلهای باغ من زیباتر است». هنگامی که او ب  باغ فلن جا از گ
وپینماید و گل حتی ارز ش نگاه کردن را نصصدارد وپیقدر و خوار م  نظر ش تیره و تار و نوای وپرندگان ب
وپیکند. وی با خود خواهصصد گفصصت: «آری زن محبصصوبم وپتهای دیگر را نیز همین قسم تلقی م  و لذ

وپهی    هصصزار بصصار زیبصصاترسبازیباست و من او را دوست دارم و او هم مرا دوست دارد. اما یقینآ ًا ملک
 بودم!»سلیمانبود! ایکا ش من حضرت 

وپهی  وپیاساس است. خواه ملک وپسها احمقانه و ب وپهی این قیا وپهی ناخشنودی باشصصد یصصاسباهم   مای
وپهدیوار، باز هر دو مصورد متسصصاویآ ًا بیهصصوده اسصصت. مصصرد عاقصصل خصصود را از تمتصصع وپهی دیوار ب  همسای
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وپنهصصا را وپیسازد کصصه شصصاید کسصصی هما وپهاین دلیل محروم نم  چیزهای مطلوبی که در اختیار دارد ب
 بهتر از او داشته باشد. حسد در واقع عیب دو جانبه است هم اخلقی و هصصم عقلنصصی اسصصت و از
وپهربصصط و وپیگیریصصم بلکصصه ب وپیشود که قدر و ارز ش خصود اشصصیاء و امصصور را در نظصصر نم وپنجا ناشی م  آ
آ ًل من هر ماه فلن مبلغ حقصصوق دارم کصصه بصصرای وپیاندیشیم. مث  تناسبی که با دیگر چیزها دارند م
وپیشنوم شخص دیگصصری کصصه  تأمین احتیاجاتم کافی است و باید خشنود و راضی هم باشم ولی م
وپیکند. اگر طبع حسود داشته باشصصم  از هیچ لحاظ بر من امتیاز ندارد مواجبی دو برابر دریافت م
وپیشود و از احسصصاس جصصور و اجحصصاف رنجصصه  فوری رضایت خاطرم از بابت حقوق خودم مختل م
وپهی واقعی نظم و انضباط دماغی است یعنی این عادت که وپیها چار وپیشوم. در مقابل این گرفتار  م
وپهی غبطه است؟ اگصصر  از افکار باطل احتراز کنیم. راستی چه چیزی بیشتر از خود خوشبختی مای
وپهی حسد را از جان خود دور کنیم خوشبختی نصصصیب ماسصصت و مصصا مصصورد حسصصد و  بتوانیم ریش
 حسرت دیگران واقع خواهیم شد. آن کس که دو برابصصر مصن حقصصوق دارد بصدون شصک خصصود در
وپهی مقایسه بس دراز است. هرگاه وپیدارد؛ این رشت  عذاب است که فلنی نیز دو برابر او دریافت م

وپهبلندنامی و وپیروزی داشته باشید شاید بر    وسزار هم به ناوپلئون حسد ورزید ولی ناوپلئونعلقه ب
وپیکنم به اسکندر و اسکندر به سزار   که هرگز وجود خصصارجی نداشصصت رشصصکهرکول نیز گمان م

وپیشصود زیصرا کصه در ادوار و تواریصخ وپهی رشک و حسصد نم وپیبرد. وپس فقط با احراز موفقیت چار  م
وپهاند. با برخورداری از آنچه در اختیار ماست و یا انجام دادن کاری که وپیزیست وپبتر م  کسانی کامیا
وپیکنیصصم از مصصا وپهی خودداری از قیاس کار خصصود بصصا دیگصصران کصصه خیصصال م وپهوسیل  برعهده داریم و ب
وپیتوان از آسصصیب رشصصک و حسصصد اجتنصصاب وپتترند و این گمان هم شاید وپاک خطاست م  خوشبخ

نمود.

وپهانصد وپهشصصمار آورد وپیاندازه هم در ایجاد حسادت تأثیر بسیار دارد. حجب را از فضایل ب  حجب ب
وپهنفصصس وپهتقصصویت اعتمصصاد ب وپینماید. افراد محجوب ب وپهنظر من مردود م  ولی مزیت شق افراطی آن ب
وپنها نیک ساخته اسصصت اقصصدام وپهی آ وپهکاری که از عهد وپینمایند ب  نیاز شدید دارند و غالبآ ًا جرأت نم
وپنانصصد بنصصابراین حصصس قصصوی وپتالشصصعاع دیگرا وپیکننصصد کصصه تح  کنند. این قبیل اشخاص احساس م
وپنهصصا وپیصصدا وپهی همین حسد استعداد بدبختی و بداندیشصصی در آ وپهواسط وپنها ایجاد و ب  حسادت در آ

وپیشود. م

وپیتوان روشن نمود که ممکن است هر کودکی را قسمی بار وپهنظر من با شر ح و بیان کافی م  ب
وپیکنصصم هیصصچ طصصاووس از دم طصصاوس دیگصصر  آورد که خود را مخلوقی ممتاز خیال کند. گمصصان م



       تسخیر سعادت۶۴

وپسهصصا در دنیصصا زیبصصاتر وپهی طاو  احساس غبطه و حسد ندارد زیصصرا کصصه طصصاوس دم خصصود را از هم
وپیتصصوان تصصصور نمصصود وپسها زندگی قرین آرامشصصی دارنصصد. م وپیشود که طاو وپیوپندارد. نتیجه این م  م
وپهاند که خودوپسندی وپیآموخت وپهاو م وپیگردید هرگاه ب  زندگی طاوس چه اندازه دستخو ش بدبختی م
 نکوهیده است وپس هر وقت که طاوس دیگر را در حین بصصازکردن (چصصتری کصصردن) دم خصصویش

وپیگفت: وپهخود م وپیدید ب م

 «من نباید خیال کنم که دم من از مال او بهتر است زیرا که این دلیصل خودوپسصصندی اسصصت.
وپهزیبایی دم خصصود وپگتر بود، آن مرغ منفور خیلی ب وپیخواست که دم من قشن وپهقدر هم دلم م  اما چ
وپهی دم وپنگاه دیگر ترسی از مقایسصص وپیبالد، چه عیبی دارد که من چند تا از وپرهای او را بکنم؟ آ  م

خود با مال او نخواهم داشت»

وپینهاد تا آشکار سازد که او طاوس بصصدی بصصود کصصه مرتکصصب رفتصصاری  یا شاید دامی در راه او م
وپینمصصود و  برخلف راه و رسم طاوسان شد و او را در وپیشگاه بزرگتران وجودی مصصردود معرفصصی م
وپهشصصمار وپیکرد که طاوسانی کصصه دم بسصصیار زیبصصا دارنصصد ناوپسصصند ب وپهای درست م وپهرفته هم قاعد  رفت
وپهی بیچاره برود که وپرهصصایی شکسصصته دارد. وقصصتی وپیروند و حاکم قلمرو طاوسان دنبال آن وپرند  م
وپسهصصای صصصاحب دم زیبصصا را از وپهی طاو وپیآید که هم وپهتصویب رسید او درصدد برم  که این قاعده ب
وپیمانصصد. ایصصن وپهی مبهمصصی بصصاقی م  میان بردارد و در وپایان کار از دم واقعآ ًا زیبای قدیم فقط خاطر
وپهاند. امصصا در مصصوردی کصصه هصصر وپهی اخلقی وپوشاند وپهآن جام  چیرگی حس حسد و غبطه است که ب
وپهاین همه منصصع و جلصصوگیری نیسصصت و هصصر وپیشمارد احتیاجی ب  طاوسی خود را برتر از دیگران م
وپیکند که دم عصصالی را فقصصط خصصود ش داراسصصت و انتظصصار مقصصام اول را دارد و  طاوس نری خیال م

اعتقاد ش اینست که چون این طور بوده است جفت خود ش او را برگزیده است.

وپهکلصصی وپهثروت و سعادت سرشصصاری کصصه ب  البته حسد ارتباط نزدیکی با رقابت دارد. ما نسبت ب
وپیورزیم. در دورانصصی کصصه مراتصصب اجتمصصاعی رسصصم و وپیوپنداریم حسادتی نم  دور از دسترس خود م
وپیشصصود وپهی بال تا زمانی که چنیصصن وانمصصود م وپهوضع ممتاز طبق  قراری دارد طبقات وپایین نسبت ب
وپیورزند. گداها بر روزگصصار  که اختلف طبقاتی بین فقیر و غنی مشیت خداوندی است حسدی نم
وپیبرنصصد. وپهگدایان دیگر که از ایشان وضع بهتری دارند رشصصک م وپیخورند ولی ب  میلیونرها غبطه نم
وپهی اختلل وضع حال اجتماعی در جهصصان جدیصد و عقایصصد برابصری و مسصاوات ناشصی از وپهواسط  ب
وپهی رشک و حسد سخت وسیع شده است. در حصصال حاضصصر ایصصن  دموکراسی و سوسیالیسم دامن
وپهی نظام اجتماعی قرین  ترتیب خالی از ضرر نیست اما ضرری است که باید تحمل نمود تا مرحل
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وپهی عدم مساوات بیندیشند وپهای وپیش آید که با موازین عقلی دربار وپنکه دور  عدالت فرا رسد. همی
وپهی اسصصتعداد و وپنرا فقصصط بصصر وپصصای وپنگاه این فقدان تساوی را دور از عدالت خواهند وپنداشصصت و آ  آ
 قابلیت بیشتر خواهند گذاشت و چون عدم مسصصاوات را دور از عصصدل و انصصصاف تشصصخیص دهنصصد
وپنکه آفت جصصور و اجحصصاف نیصصز از بیصصن بصصرود. بنصصابراین  دیگر برای رفع حسد راهی نیست مگر آ
وپهایسصت کصه در آن حسصد اثصری عمصده و اساسصی دارد. فقیصران بصر تصوانگران و وپهی ما مرحل  دور
وپیورزند وپهمردان حسد م وپنها نسبت ب وپیخورند، ز وپتهای تنگدست بر حال اقوام ثروتمند غبطه م  مل
وپنکه خطاکارند مجازاتی ندارند. در حصصالی وپینمایند که با آ وپنهایی حسادت م  و زنان وپرهیزکار بر ز
وپتهصصای مختلصصف و مردهصصا و زنصصان  که صحیح است که حسادت در میصصان طبقصصات متفصصاوت و مل
وپیشود در عین حال نیز عدل و دادی کصصه از حسصصادت ناشصصی وپهی بزرگی در تأمین عدالت م  انگیز
 شود یعنی وقتی که بخواهند از خوشی متنعمین بکاهند تا بر خرسندی نیازمندان افزوده باشند
وپهی فتنه اسصصت  شاید این خود بدترین نوع عدالت است. رشک و حسد که در موارد خصوصی مای
وپهی زیصصان و تبصصاهی  اثر مشابهی نیز در زندگی عمومی دارد. نباید وپنداشت که از یک علت و مصصای
وپهآلی بصصر آن سصصرند کصصه در وپهاتکای دلیل ایصصد  مثل حسادت خیری ناشی گردد، وپس کسانی که ب
 سیستم اجتماعی تغییرات عمده وپدید آورند و بر عدل و داد اجتماعی مبالغ سرشاری بیفزاینصصد

وپهمند شوند.  در احراز تغییرات اساسی باید از عوامل دیگری غیر از حسادت بهر

وپهخصصصوص وپطاند و هر یک ممکنست معلول دیگصصری باشصصد ب وپیها و مفاسد با هم مرتب  تمام بد
وپیشود. وقصصتی کصصه شصصخص از انجصصام دادن  خستگی که تقریبآ ًا همیشه موجب رشک و حسادت م
وپهاحتمصصال وپیدهد کصصه ب وپهاو دست م  کاری که بر عهده دارد احساس عجز نماید حالت ناخشنودی ب
وپنرو یکی از وپیکند. از ای وپکتر دارند در وی تولید م وپهکسانی که کار سب  قوی حس حسادت نسبت ب
وپهترین عوامصصل همصصواره  وسایل کاهش حسد اینست که از بروز خستگی جلوگیری شود. اما عمصصد
وپتها وپهی حسصصاد وپهی ما سازگار باشد. قسمت عمصصد وپیای فراهم سازیم که با غریز  اینست که زندگان
وپهی جنسصصی دارد. کسصصی کصه در کصصار وپینمایصصد در واقصصع ریشصص وپهای م  که در حال حاضر فقط عارض
وپهاشخاصی احساس کند کصصه  زناشویی و فرزندداری کامیاب باشد بعید است که حسادتی نسبت ب
 از او مال و موفقیت بیشتری دارند. این حال تا وقتی باقی است که وسایل کافی بصصرای وپصصرور ش
وپهنظر او شایسته و نیکوسصصت فراهصصم داشصصته باشصصد.  اطفال و تعقیب راه و رسمی که در زندگانی ب
وپنقدر هم ساده است که افراد رند در اعتراف ایصصن  موجبات اساسی سعادت انسان ساده است و آ
وپنهصصا وپهآ آ ًل راجع ب وپیمانند. زنانی که قب وپنهاست در م  موضوع که واقعآ ًا چه کمبودهایی در زندگانی آ
وپهاند  بصصا وپینگریسصصت وپ شلباسصصی م وپهمیان آمد  که  با نظر رشک و حسصصد بصصر هصصر زن خو –سخنی ب – 
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وپیاند. خوشصصبختی غریصصزی در وپیتوان گفت که از زندگانی غریزی (جنسی) خود ناراض  اطمینان م
وپینماید که در این مصصورد وپهخصوص در میان زنان، نادر است و چنین م  میان اقوام انگلیسی زبان ب
 تمدن راز رستگاری را از دست داده اسصصت. اگصصر طصصالب کصاهش حسصادت باشصصیم بایصد وسصایلی
وپهی رفع این وضع و حال بشود و هرگاه چنیصصن وسصصایلی فراهصصم نکنیصصم بعیصصد  برانگیخت که چار

وپهورزی دچار خطر انهدام شود. وپهی حقد و کین نیست که تمدن ما در نتیج

وپهی دیگصصران وپیبردند چصصون دربصصار وپههمسایگان خود رشک م  در زمان قدیم مردم فقط نسبت ب
وپهی وپهی معارف و نفوذ جراید اطلعاتی کم و بیصصش دربصصار وپهی اشاع وپهواسط  اطلعی نداشتند اینک ب
وپیشناسند. مصصردم تصصصور وپنها شاید یک نفر را هم شخصآ ًا نم وپهی ابنای بشر دارند که در میان آ  هم
وپهی فیلم و سینما از زندگانی اغنیا و توسط مطبوعات از بسا تبهکاری دیگصصر وپهوسیل وپیکنند که ب  م
وپنهصصا بصصا مصصال وپمهای ناهنجار افرادی کصصه وپوسصصت تصصن آ  اقوام آگاهند و در اثر تبلیغات از راه و رس
وپینگرنصد و سصفیدها از  ایشان متفاوتست اطلع دارنصد. زردوپوسصتان سصفیدها را بصا نظصر نفصرت م
وپهی تبلیغصصات تشصصدید وپهوسصصیل وپتهصصا ب وپنگصصونه نفر وپهی ای وپیتوان گفت که هم وپهوپوستان بیزارند و م  سیا
وپیشود. اما این توجیه عمیقی نیست، چرا وقتی که هدف تبلیغات کینه و نفرت باشصصد مصصؤثرتر  م
 است تا هنگامی که منظور ترویج حس مصصودت و دوسصصتی اسصصت؟ دلیصصل دیگصصر آن بصدون شصصک
وپنتر وپهطوری که تمدن جدید ساخته و وپرداخته است کینه و تنفر را آسصصا  اینست که قلوب مردم ب
وپهنفرت بیشتر تمایل دارند زیرا وپلها چون رنجورند ب وپیوپذیرد، از این جهت که د  از دوستی و صفا م
وپنکه بایصصد و وپیکنند که معنی و دللت زنصصدگانی را چنصصا  که عمیقآ ًا و شاید هم ناهشیار احساس م
وپتهایی که طبیعت بصصرای خوشصصی انسصصان وپهاند و ممکنست دیگران نه ایشان بر نعم  شاید در نیافت
 آفریده است دست یافته باشند. خوشی نسبی در زنصصدگانی مصصردم روزگصصار جدیصصد بصصدون تردیصصد
وپهاین معنی نیصز وپیصدا شصده  بیشتر از آنست که در اجتماعات بدوی بشری بوده است ولی توجه ب

وپتها تا چه وپایه قابل ترقی است. است که این خوشی و لذ

وپنهصصا هنگصصامی کصه وپغوحش رفته باشصصید شصاید در چشصم میمو وپهبا  اگر گاهی با فرزندان خود ب
وپهاید و ایصصن وپرآوری مشاهده نمود وپهجست و خیز و یا شکستن بادام سرگرم نبودند حالت اندوه تأث  ب
وپنها حاکی از غبطه و حسصصرتی اسصصت وپیدهد که شاید نگاه آ وپهانسان دست م  حس خواه و ناخواه ب
وپنها وپهراز رسیدن این منزلت و مقام دسترسی ندارند. در شاهراه تحول آ وپهاند اما ب  که چرا آدم نشد
وپهاند. همین حالت غصصم و وپنها را جا گذاشت وپهوپیش رفته و آ وپمجنسان ایشان ب وپهاند و ه  راه را گم کرد
 اندوه در رو ح انسان نیز حلول کرده است بشر آگاه است که چیزی برتر از حال فعلی خود را کم
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وپنرا جستجو یا وپیدا کند. وپس در این حالت یأس وپیداند چگونه آ  و بیش در دسترس دارد ولی نم
وپیورزد. وپمنوعان خویش که مثل خود او گمراه و گرفتارند خشم م بر ضد ه

وپهی نهایی نیست و بایصصد زود از آن بگصصذریم وگرنصصه وپهایم که مرحل وپهای از تحول رسید وپهدور  ما ب
وپهی شصصک و بیصصم خواهنصصد افتصصاد. بنصصابراین وپیشویم و بقیه هم در بیغصصول  اکثر ما در بین راه تلف م
آ ًل سبب فتنه و تباهی نیست بلکصصه وپنکه عامل فساد است و اثرات آن مهیب، باز کام  حسادت با آ
وپتآمیز است، درد کسانی که در تاریکی شصصب کورکصصورانه در جسصصتجوی راه  علمت دردی شهام
وپهوپناهگاهی برسند. برای یافتن راه نجات در این وادی نومیدی انسان متمصصدن وپتاند تا شاید ب  نجا
وپههمان اندازه که فکر ش باز شده است قلبش نیز فراخ شود و بایصصد بصصر نفسصصانیات خصصویش  باید ب

تعالی جوید تا بر سعادت آزادی جهانی دست یابد.





فصل هفتم

  حس گناهکاری  
وپنجا باید شصصر ح و بسصصط بیشصصتری در وپهحس گناه مطالبی در فصل اول ذکر شد ولی در ای  راجع ب
وپتهای بدبختی روانی در زندگی سصصالمندان اسصصت. راجصصع وپمترین عل  این باب داد چون یکی از مه
وپهی جدیصصد نیسصصت، وپنشناسان دور وپهگناهکاری توجیه روانی مذهبی نیز هست که مورد تأیید روا  ب
وپهی گنصصاه وپهوسوس وپنها شایع است که وجدان شخصی که ب وپهخصوص در میان وپروتستا  این نظریه ب
وپهفاعصصل دسصصت وپیشود و بعد از گناهکاری یکی از دو حالت دردناک زیصصر ب  دچار شده باشد بیدار م
وپهکلصصی وپصصاک کنصصد. در وپیتوانصصد اثصصر گنصصاه را ب وپیدهد، یا وپشیمانی که مزیتی ندارد و یا توبه که م  م
وپهانصد بصاز وپرهای وپروتستان بسیاری از کسانی هصصم کصه ایمصصان مصذهبی خصود را از دسصصت داد  کشو
وپهانصد. در روزگصار جدیصد وپهی گناهکصاری بصصا بعضصی تغییصرات حفصظ کرد وپهی قصدیم را دربصصار  نظری
آ ًل معکوس داریم. نه فقط اشخاصصصی کصصه وپابنصصد قواعصصد وپنکاوی ما وضعی کام وپهی عمل روا وپهواسط  ب
وپفاند بلکه بسیاری از کسانی که هنوز خود را وپهگناه مخال وپهی کهنه راجع ب  قدیمی نیستند با عقید
وپهی مرموزی نیسصصت کصصه چصصون وپیکنند همین رویه را دارند. وجدان دیگر قو  ارتودوکس قلمداد م
وپهوجصصدان در وپیدانیم که عمصصل منتسصصب ب وپیگردید. ما م وپینمود صدای خدا محسوب م  اسرارآمیر م
وپهای وپمرفته در همه جا نیز با رسصصوم قصصبیل وپیه  کشورهای مختلف جهان متفاوت است و در واقع رو
وپیسازد باید دید واقعآ ًا چه کیفیصصتی  انطباق دارد. بنابراین وقتی که وجدان شخصی او را ناراحت م

وپیآید؟ وپیش م

وپهترین آن بیم فصصا ش وپیباشد که ساد وپهی وجدان در حقیقت شامل چند احساس مختلف م  کلم
آ ًل منزهصصی داریصصد وپهی گرامی من شک ندارم که خودتان زندگانی کام  شدن گناه است. ای خوانند
 اما اگر از کسی که عملی کرده است که در صورت کشف مجازات خواهصصد شصصد استفسصصار کنیصصد
وپهی خصصود  معلوم خواهد گردید هنگامی که گناه در شرف فا ش شدن است آدم گناهکصصار از کصصرد
وپهای کصصه انتظصصار خطصصر زنصصدان را دارد صصصادق وپیشود. این اصل البته در مورد دزد حرف  وپشیمان م
وپیشصصود وپهی مجرم آبرومندی مانند رئیس بانک که از ناچاری مرتکب اختلس م  نیست ولی دربار
وپهنظر آید گنصاه خصود را وپیتوانند در صورتی که خطر افشا جزئی ب وپنگونه افراد م  نیک وارد است. ای
وپنها فا ش شد یا در صورتی که خطر افشا قوی باشصصد دچصصار  فرامو ش کنند، اما موقعی که جرم آ
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وپ بودند و همین آرزو ممکن است عظمت گنصصاه وپیکا ش وپرهیزگار مانده وپیشوند که ا  این احساس م
 را در نظرشان چند برابر سازد. ترس طرد و اخصصرا ج از میصصان یصصک دسصصته و جمصصاعت نیصصز حصصس
وپیکند و یا از وپرداخصصت وامصصی کصصه بصصا قصصول وپهبازی م وپیکند. کسی که در قمار حق  مشابهی ایجاد م
 شرف گرفته است امتناع ورزد در باطن خود چیزی ندارد که در صورت آشکار شدن کار ش او را
 توانا سازد که در قبصصال تقبیصصح و سصصرزنش جصصامعه اسصصتقامت نمایصصد. در همیصصن مصصورد برعکصصس
وپتگذاری مذهبی یا فردی آنارشیست یا عنصری انقلبی همگی ایصصن احسصصاس را دارنصصد کصصه  بدع
وپههمان نسصصبتی کصصه در وپنها هرچه باشد در آینده حق با ایشان خواهد بود و ب  وضع ناگوار فعلی آ
وپنها تجلیل خواهد شصصد. ایصصن قبیصصل افصصراد بصصا وجصصود وپیبینند بعدآ ًا از آ  حال حاضر صدمه و آزار م
آ ًل قبول وپیکنند اما فردی که مقررات اخلقی  اجتماعی را کام  –خصومت جامعه احساس گناه نم
وپهاو وپیشود حس بصصدبختی شصصدید ب وپیکند وقتی که از میان جامعه طرد م  دارد و بر ضد آن رفتار م
وپیدهد و بیم این فاجعه و یا عذاب آن ممکن است او را بر آن دارد که کصصردار خصصویش را  دست م

با حس گناه نگاه کند.

وپها ش درونصصی و در وجصصدان وپهصورت بسیار مهم آن دارای اثراتی عمیق و ریشصص  اما حس گناه ب
وپیآیصصد. در نصصزد وپهصصصورت هشصصیار در م وپهی ترس ناشی از مذمت دیگصصران ب وپهواسط  ناهشیار است و ب
وپیرود. وپهشمار م وپهنظر آدم خودنگر موجه نماید گناه ب وپنکه ب  وجدان هشیار بعضی از اعمال بدون ای
وپیآنکه دلیلصصش را بدانصصد احسصصاس نصصاراحتی وپیشود ب وپنگونه کارها را مرتکب م  وقتی که شخصی ای
وپیکا ش مثل افرادی بود که قادرنصصد از ارتکصصاب عملصصی کصصه گنصصاه وپیشود که ا وپیکند و آرزومند م  م
وپهی وپهعقیصصد وپیوپندارند خودداری نماید. تحسین اخلقصصی وی فقصصط متصصوجه کسصصانی اسصصت کصصه ب  م
 خود ش قلبی وپاک دارند و کم و بیش هم متأسف است که لیق آن نیست که وجصصود معصصصومی
وپهوپاکی دارد شاید طوری اسصصت کصصه در نظصصر ش وپهخصوصی که او راجع ب  باشد و در واقع احساس ب
وپنرو با احساس گناه زندگی وپهآن مرتبه برسد. از ای وپینماید که در زندگانی روزمره ب  تقریبآ ًا محال م
وپیترین شق زنصصدگی هرگصصز نصصصیبش نخواهصصد شصصد و وپیکند و این حس در وجود اوست که عال  م

وپهی عاجزانه شود. وپیترین لحظات عمر ش نیز هنگامی است که صرف توب گرام

وپهی موارد تعالیم اخلقی است که انسصصان در قبصصل از وپهی این حالت در واقع در هم  منشأ هم
وپهی وپرستار فراگرفته است. وپیش از این سن و سصصال، وی وپهوسیل  شش سالگی در دامان مادر و یا ب
 آموخته است که سوگند خوردن بد است و فقط صحبت و بیان باوقار سصصزاوار تحسصصین اسصصت و
وپهاو یصصاد  شراب خوردن کار مردم نابکار است و دخانیات بصصا مصصوازین عصصالی تقصصوا منافصصات دارد و ب
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وپهامور جنسی کار شنیعی است. وپچگاه نباید دروغ بگوید و برتر از همه علقه ب وپهاند که انسان هی  داد

وپهی خداونصصدی اسصصت. وپیداند که این چیزها معتقدات مادر ش بوده و معتقصصد اسصصت کصصه اراد  وی م
وپگتریصصن حصصظ  نواز ش مادری و اگر مادر عنایتی ننموده باشد مورد تأیید وپرستار واقصصع شصصدن بزر
وپینمود که گناهی منافی با موازین اخلقصصی مرتکصصب  زندگی او بود و آن نیز وقتی قابل حصول م
وپیدهد که مادر یا وپرستار ش بصصا وپههر کار و رفتاری م وپهی مبهم و مهیبی ب وپنرو قیاف  نشده باشد. از ای
وپیکنصصد کصصه ایصصن تعصصالیم اخلقصصی از وپیشود فرامصصو ش م وپهرفته که او بزرگ م  آن مخالف بودند. رفت
 کجاست و در صورت خلف چه مجازاتی خواهد کشید در هر حال ذهن او از آن قواعد اخلقصصی
وپهگرفتاری عظیمی دچار خواهصصد شصصد، انصصصراف وپنها رفتار کند ب  و از این احساس که اگر بر ضد آ

ندارد.

وپنها را وپهی تعالیم اخلقی ایام کودکی مطلقآ ًا فاقد موازین اخلقی است ازین رو آ  قسمت عمد
وپهاصصصطل ح عصصادت «بصصدزبانی» آ ًل ب وپیتوان انطباق داد. کسی کصصه مث  با رفتار عادی افراد معمولی نم
وپچوجه بدتر از کس دیگری نیست که از این عادت مبراسصصت. بصصا وپههی  دارد از لحاظ موازین عقلی ب
 وجود این تقریبآ ًا در نظر هر فردی که ساعی است همواره یکی از مقدسین (اولیصصاء) را در خیصال
وپهشمار است. اگصصر همیصصن مصصوارد را  خود مجسم نماید اجتناب از فحش و ناسزا شرطی ضروری ب
 بنابر موازین عقلی در نظر بیاوریم بسیار ابلهانه خواهد نمود و همچنیصصن اسصصت موضصصوع الکصصل و
 دخانیات. مستی در کشورهای مناطق جنوبی عار و انفعالی ندارد و برعکس این کار در واقصصع در
وپیرود چون مردم آگاهند که خود حضرت عیسصصی و حواریصصون وپهشمار نم وپهی آفتی ب  آن نواحی مای
وپنتر است زیرا کصصه تقریبصصآ ًا وپهی رد بازهم آسا وپهدخانیات اختیار روی وپهاند. راجع ب وپینوشید  هم شراب م
وپهاند امصصا در ایصصن مصصورد نیصصز وپصصای وپیزیست  تمام مقدسان و اولیا وپیش از کشف طرز استعمال آن م
وپهانصصد ناشصصی از وپچکصصدام از اولیصصا اهصصل دخانیصصات نبود  استدلل عقلی لنگ است. این نظریه کصصه هی
وپهکاری که جنبه لذت محض وپچکدام از مقدسین ب وپهاین مسأله است که هی وپرهای اخیر راجع ب  تفسی
وپیوپرداخته است. این عامل ریاضت در اخلق عادی کم و بیش جزء وجدانیات ناهشصصیار  داشته نم

وپمرفته این است که قواعد اخلقی ما را فاقد موازین عقلی سازد. وپیه شده است و کار آن رو

وپهی عقلنی دارند اسباب خوشی را در اختیصصار دیگصصران گذاشصصتن و  بنابر اصول اخلقی که وپای
وپهای بصصرای خصصود وپهرنج و صدم وپنکه ب وپهمندشدن کاری ستوده است مشروط بر ای  خود نیز از آن بهر
وپهآل که بخواهد از راه و رسم ریاضت رهایی یابد بایصصد  ما و دیگران منجر نشود. مرد وپرهیزگار اید
 لذت از همه چیز را در هر موردی که نتایج نامطلوب نداشته باشد (تصصا قصصدر و ارز ش خصصویش را
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آ ًل مورد دروغگویی را در نظر بیاورید مصصن انکصصار  منتفی سازد) برای دیگر کسان میسر گرداند. مث
وپیکنم که جهان از دروغ آکنده شده است و اگر راه و رسصصم درسصصتی و صصصداقت بیشصصتر شصصود  نم
وپهی مصصن مصصورد وپیصصروی وپهعقیصصد  روزگار ما بهتر خواهد شد. اما منکر این موضوع هستم که بایصصد ب
وپکبصار در حیصن وپههیچ صورتی قابل عفو نیسصت. خصودم ی وپهی افراد عاقل باشد که دروغگویی ب  هم
وپینمود در حال فصصرار دیصصدم، وپهای که نزدیک هلکت م  گرد ش در یک منطقه روستایی روباه خست
وپهی شکارچیان برخورد کردم که از من وپرسیدند آیا روباهی دیده بصصودم وپهدست وپهی بعد ب  چند دقیق
وپیکنصصم کصصه  جواب مثبت دادم باز سؤال کردند او کدام راه رفته بود و من دروغ گفتم و گمان نم

وپیگفتم آدم بهتری بودم. اگر راست م

وپهآن در اوان جصصوانی وپهی جنسی است که تعالیم اخلقصصی راجصصع ب وپمتر مورد رابط  اما از همه مه
وپهراه و رسصصم مقصصرر از طصصرف وپصصدر و مصصادر و یصصا وپیشصصود. هرگصصاه کصودکی ب  موجب صدمه و زیان م
وپتگیر دارد بار آمده باشد، ارتباط بین اعضای تناسلی و حس گنصصاه  وپرستاری که رفتار نسبتآ ًا سخ
وپهی وپیشود که محصصل تردیصصد اسصصت در تمصصام بقی  در وپیش از شش سالگی چنان محکم و استوار م

وپهی  وپهاصصصطل ح عقصصد  ۱ادیپوسصصعمر بتوان اثر ش را خنثی کرد. این حس قهرآ ًا با کیفیصصت و بیصصم ب
وپهاند امکصصان وپیداشصصت وپیشود و چون با زنی که هنگام کودکی از دیگران بیشصصتر دوسصصت م  تقویت م
وپیوپندارنصصد کصصه زن از وپهی جنسی ممتنع بوده است در نتیجه بسیاری از افراد بصصالغ م  هرگونه رابط
وپنکصصه او از وپههمسر خود نیصصز حرمصصتی ندارنصصد مگصصر آ وپنرو نسبت ب  لحاظ جنسی منحط است، از ای
 عمل مقاربت نفرت داشته باشد. ولی مردی که زنش از لحاظ جنسصصی سصصرد باشصصد تحصصت تصصأثیر
وپهی شهوانی وپهجویی برآید اما ترضی وپهی شهوانی درصدد چار وپیشود برای ارضای غریز  غریزه ناچار م
وپیتوانصصد وپهحصصدی کصصه نم وپیشود ب وپهصورت موقت وپیش آید با حس گناهکاری آکنده م  او حتی اگر ب
وپهی زن وپهی رابطه با هیچ زنی خواه از راه ازدوا ج یا غیر آن احساس خوشصصی نمایصصد. دربصصار وپهوسیل  ب
وپیآیصصد وپهوجصصود م وپهاصطل ح وپاک باشد همین حالت ب وپهاو آموخته باشند که ب  نیز اگر با تأکید تمام ب
وپنها وپیشود ولی در روزگار فعلی این وضع و حال از طرف ز  بنابراین لذت جنسی سبب ترس او م
وپیتوان گفت که در این زمانه در میان افراد تحصصصیل وپهمراتب کمتر از وپنجاه سال وپیش است و م  ب
وپهرفتصصه بصصا وپنها بغرنج و با حس گناهکاری توأم اسصصت. رفت وپدها بیشتر از ز  کرده آمیز ش جنسی مر
وپیشصصود کصصه اخلقیصصات قصصدیم راجصصع وپیاعتنایی کامل مقامات مسئول، این نظریه شصصایع م  وجود ب
وپهشر ح ذیصصل وپهی صحیح این کار ساده و ب وپهامور جنسی برای خردسالن مضرات بسیار دارد. قاعد  ب

۱Oedipus.وپهای یونان که ندانسته با مادر خود وصلت کرده بود. م  وپادشاه افسان
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وپهسن بلوغ نرسیده باشصصد بایصصد از آمصصوختن مسصصائل  است: تا وقتی که کودک خواه وپسر یا دختر ب
وپهکلی خودداری و با مراقبت تام از القای تدریجی این فکصصر نیصصز اجتنصصاب کصصرد کصصه وپهاو ب  جنسی ب
وپهی تعلیصم مسصائل جنسصی وپیرود. باید هر وقت که وهل وپهشمار م  مقاربت طبیعی عمل ناهنجاری ب
وپیشصصود وپنچه اظهار م  فرارسد این کار را حتمآ ًا با موازین عقلی توأم ساخت و در موارد ضروری با آ
 امکان اثبات هم فراهم باشد. اما در این کتاب من قصد ندارم از لحاظ تربیتی موضوع را بررسصصی
 کنم. در این اثر منظورم بیشتر آنست که چگونه با تدبیر صواب افصراد بصالغ خواهنصد توانسصت از
وپهی  صدمه و زیان تعلیماتی که فاقد قواعد عقلنی است احتراز جوینصصد و ضصصمنآ ًا از ایجصصاد بیهصصود

حس گناه نیز وپرهیز نمایند.

وپلهای سصصابق دیصصده بصصودیم یعنصصی ذهصصن وپهی بغرنج همانست که در یکی از فص  در اینجا مسأل
وپهحسصاب بیصصاورد.  هوشیار مجبور شود که عقاید نامعقولی که ذهن ناهشیار مصصا را هصصدایت کنصد ب
وپهفلن چیصصز و لحظصصات دیگصصر  افراد نباید تابع احصصوالت روحصصی خصصویش شصصوند در یصصک لحظصصه ب
وپهی بیدار ما در اثر وپهخصوص در اوقاتی که اراد وپهچیزهای دیگری اعتقاد ورزند. حس گناهکاری ب  ب
وپیشصصود.  خستگی یا ناخوشی و یا مستی و یا هرگونه سبب دیگر ضصعیف شصده باشصد شصصدیدتر م
وپهکشصصف و وپیکنصصد ب وپنچه را که انسان در این قبیل مواقع (مگر آن که علت مستی باشد) حس م  آ
وپهوجصصود مقدسصصی تبصصدیل وپیدهد: «شیطان بیمار بود وپس ب وپوپهی خود نسبت م  شهودی از نفس عالی
 شد» ولی این کار عبثی است که خیال کنیم انسان را در لحظات ضعف و ناتوانی بیشتر از موقع
وپیشصصود. در موقصصع ضصصعف و نصصاتوانی دشصصوار اسصصت کصصه در مقابصصل  سلمت و قوت رویصصا عصصارض م
وپنهصصای وپچگونه دلیلی هم وجود ندارد که ایصصن قبیصصل تلقی وپنهای کودکانه استقامت نمود و هی  تلقی
 آدم بالغ بر معتقداتش هنگامی که در عین سلمت و نیرو است مرجح باشد. بصصرخلف هرچصصه را
 که انسان از روی هشیاری و قصدآ ًا و با تمام نیروی عقلی در حیصن قصدرت جسصمی اعتقصاد دارد
وپهگصصانه ذهصصن وپنهصصای بچ  باید وپیوسته او را مأخذ استوار عقیده و فکر باشصصد. فصصایق شصصدن بصصر تلقی
وپهی رفتار و بصیرت صصصحیح کصصاری وپهوسیل  ناهشیار و حتی تغییر دادن محتویات ذهن ناخودآگاه ب
وپیگوید ناصواب نیسصصت در مصصا حصصس وپهعملی که عقل ما م آ ًل شدنی است. هنگامی که نسبت ب  کام
وپتهای جزئصصی آن وپهی صصصور وپتهای ندامت را دقیقآ ًا بررسی و با ملحظ وپیشود باید عل  ندامت وپیدا م
وپنجصصا صصصریح و وپیاند و سعی نمود که عقاید وجدانی ما تصصا آ وپیمعن وپهراستی ب  یقین حاصل کرد که ب
وپهی تعصصالیم وپرسصصتار یصصا وپهواسط وپهای بر ذهن ناهشیار ما نافذ باشد که با اثراتی که ب  قاطع و تا انداز
 مادر در روزگار کودکی ایجاد شده است برابری کند. تناوب گاهی افکار معقول و زمانی خیالت
وپنچه را که عاری از قواعد عقلی اسصصت بصصا عزمصصی  فاقد موازین اخلقی نباید ما را خرسند سازد. آ
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وپنهصصا بصصر وپنها قائل نشوید امتحان کنیصصد و نگذاریصصد آ وپنکه قدر و اعتباری برای آ  قاطع مبنی بر ای
وپنهصصا را وپیشود آ  وجود شما استیل یابند. هنگامی که احساسات یا افکار عبث در ذهن شما وارد م
 از بیخ و بن تکان دهید و در معرض قضاوت وجدانیات خویش قصصرار دهیصصد و بعصصد از آزمصصایش و
وپتخو ش وپهخویشتن راه ندهید، گاهی تابع عقل و گصصاه دسص  امتحان طرد کنید. دودلی و تردید را ب
وپهی رفتار کسانی که اختیار دوران وپهخاطر وپیحرمتی نسبت ب  نادانی کودکانه نباید شد. از احساس ب
وپهنظرتصصان قصصوی و عاقصصل وپنهصصا ب  کودکی شما را در دست داشتند ترسناک نباشید. در آن موقصصع آ
وپهی شماسصصت کصه وپینمودند چون شما ناتوان و نادان بودید اکنون نه نادانید و نه ناتوان و برعهد  م
وپیاند که شما بنابر وپنها را بررسی و ملحظه کنید آیا شایسته قدر و احترام  عقل و توان ظاهری آ
وپنها دارید. هشیارانه و جدآ ًا از خویشتن استفسصصار کنیصد آیصا ممکصصن اسصت وپهآ  نفوذ عادت نسبت ب
وپهاند بهتر شود و روشن بازنگرید که وپیداد وپهنسل جوان م  وضع و حال جهان بنابر تعالیم قدیم که ب
 چه مقدار زیادی خرافات بیهوده و فاسد مورد وپسند روزگار سابق در وپصصرور ش تصصن و جصصان فلن
وپهکار رفته است و ملحظه نمایید که خطرات اخلقصصی موهصصوم بسصصیار را  فرد معقول و وپرهیزگار ب
وپهاند و در عین حال مسأله فساد اصلی وپهای در ذهن او جا داد وپتآور جاهلن وپهی مناهی حیر وپهوسیل  ب
وپهی تباهی زندگانی است مورد غفلت و مسکوت مانده است. راستی باید دید چصصه  اخلقی که مای
وپنگونه کارها رفتار ناصواب و وپیآیند؟ ای  کارهایی ناهنجار و مضر است که افراد درصدد ارتکاب برم
وپهی اشخاص در حین زندگی و کصصار وپهوسیل وپنکه منع قانونی داشته باشد ب  خشنی است که بدون آ
وپهزن و وپتگزاران و تندی و خشونت نسصصبت ب وپهی خدم وپوپیشود ؛ مثل بدرفتاری دربار  معمولی ابراز م
وپهی رقیبان و عناد و سصصتمگری در مشصصاجرت سیاسصصی تمامصصآ ًا گناهصصان  فرزندان و بدخواهی دربار
وپنروزها در میان افراد وضیع و آبرومند نیز شیوع دارد. با این قبیصصل کصصار و وپنآوری است که ای  زیا
وپهسصهم محصدود خصویش در وپیدهصد و ب  رفتار، انسان نکبت بدبختی را در وپیرامون خصود انتشصصار م
وپنگصصونه کارهصصا نیسصصت کصصه در حیصصن ناخوشصصی وپینماید. اما باز ای وپمدستی م  نابودی بساط تمدن ه
وپهی برکات آسمانی محصصروم وپیدارد که خویشتن را در وجود مطرودی که از هم  شخص را بر آن م
وپهنظصصر ش وپهاست محسوب بدارد که بدان واسطه در رویاهای وپریشان قهر و اخصصم مصصادر ش را ب  ماند
 آورد. وپس چرا خلق و خوی ناهشیار او این اندازه فاقصد قواعصد اخلقصی اسصت؟ زیصرا کصه اصصول
وپهاست، زیصصرا وپهاند همه باطل و بیهوده بود وپهآن وپابند بود  اخلقی را که سروپرستان زمان کودکی او ب
وپههیأت جامعه دارد ربطی نداشته است، زیرا که آ ًل با وظایفی که شخص نسبت ب  که آن اصول اص
وپهی نامعقول بوده است، زیرا که آن رویصصه و رفتصصار همصصان عوامصصل وپهای مناهی کهن  فقط شامل وپار
 فساد ناشی از ناخوشی روحی را در بردارد که اخلق مردم امپراتوری منحصصط روم را تبصصاه کصصرده
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وپیریصصزی  بود. قواعد اسمآ ًا اخلقی ما را عناصر روحانی و زنانی که در قید اسصصارت فکصصری بودنصصد وپ
وپههمکاری در زندگانی عصصادی جهصصان، وپهای فرارسیده است که افراد علقمند ب وپهاند. اکنون دور  کرد
 نیک بیاموزند که چگونه باید بر ضد این قبیل وپندارهای کهنه و اباطیل کصه تصصار و وپصود فسصصاد و

مرض را در خود نهفته دارند قیام کنند.

 ولی اگر بنا باشد این جهد و قیام انسان در تحمیل خوشبختی و احراز این منظور کصصه قصصادر
 شود اساس وپایداری را محور دائمی زندگی خود ش قرار دهد و بین انفعالت متفاوت سصصرگردان
 نماند، سودمند واقع گردد، لزم است افکار و عواطف خود را عمیقآ ًا بررسصصی کنصصد و دریابصصد کصصه
وپهی کصصودکی آزاد  دستور عقل خود او چیست. بیشتر افراد وقتی کصصه ظصصاهرآ ًا از زیصصر خرافصصات دور
وپلاند که نفوذ خرافصصات وپیوپندارند که دیگر از این بابت کاری ندارند و از این حقیقت غاف وپهاند م  شد
وپهایم باید در آن وپهی عقلی اعتقاد یافت وپهیک قاعد وپهکار است. هنگامی که ب  در باطن ایشان وپیوسته ب
وپهی کهنصصه را کصصه در وجصصود ماسصصت و بصصا  راسخ باشیم و نتایجش را قبول کنیم و هر فکر و عقید
 معتقدات جدید ما سازگار نیست وپیدا کنیم و کنار بگذاریم وگرنه عقاید سابق دوام خواهد یافت
وپهی وپهمرور زمان خواهد شد آن را الهام و وسیل وپنکه ب وپیشود چنا  و موقعی که حس گناه شدیدتر م
وپهعوالم کشف و شهود نباید وپنداشت بلکه دلیل ناتوانی و مرض باید محسوب داشت، مگر  تعالی ب
وپنکه البته از کاری ناشی شده باشد که با اخلق مبتنی بر اصول عقلی سازگار نباشد. منظصصورم  آ

وپهکلی چیز دیگری است رهایی یابد. آن نیست که انسان از اصول اخلقی قرین خرافات که ب

وپهی تمیز خویش رفتار کنصصد شصصک دارم کصصه بصصاز حصصس  اما هرگاه شخصی برخلف عقل و قو
 گناهکاری راه صوابی برای زندگی بهتر باشد. حس گناه دللت مذموم دارد که از فقصصدان حصصس
وپیشود و از این طریق خیر و خاصیتی نصیب احصدی نشصده اسصصت. وپهنفس ناشی م  احترام نسبت ب
 مرد عاقل کارهای ناوپسند خود را با همان نظری خواهد دید که کصصردار ناهنجصصار دیگصصران را کصه
وپهعلت ناهنجاری وپیبردن ب وپهای موجبات واقع شده باشد و باید از آن خواه به دلیل وپ وپهی وپار وپهواسط  ب

وپنها شده است اجتناب کند. وپهی وپرهیز از عواملی که موجب آ وپهوسیل و یا درصورت امکان ب

وپیشود بلکه اثری درست وپهی تحصیل زندگانی مطلوب نم  حس گناه در حقیقت نه فقط وسیل
وپهی وپهواسصصط وپیکنصصد و ب وپهحس حقارت دچصصار م وپیسازد، و او را ب  معکوس دارد و شخص را بدبخت م
 حس بدبختی که دارد بسیار محتمل است بدخواه کسانی شود که رفتاری افراطی دارنصصد و او را
وپهی حس حقارتی که وپهواسط وپیدارند. چنین کسی ب  از کسب خرسندی خاطر در امور شخصی بازم
وپهکسانی خواهد کرد که ظاهرآ ًا از او برترند. بصصرای او تحسصصین  دارد احساس غبطه و کینه نسبت ب
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وپمرفته وجودی ناسازگار خواهد وپیه وپیشود و رو وپتورزی آنان آسان م  کردن دیگران دشوار و حساد
وپهمصصردم نصصه وپهتدریج خود را تنها و منزوی خواهد یافت. رفتار احسان و جوانمردی نسبت ب  شد و ب
وپیسازد چون وپیشود بلکه عامل چنین رفتاری را هم نیکبخت م  فقط موجب خوشبختی دیگران م
وپیشود که دیگران او را دوست بدارند ولی ایصن رفتصصار از جصصانب کسصی کصه دچصصار حصس  سبب م
وپهنفصصس وپهی اخلقصصی و اعتمصصاد ب وپهی مصصوازن وپینماید. رفتار مزبور نشان  گناهکاری است سخت بعید م
وپههای متعدد وجود انسصصان وپها ش در واقع توجیه انفعالت ذهنی است، که بنابر آن رگ  است و لزم

وپههشیار۱شامل روان هشیار وپیکند و وپیوسته یکی از۳ و ناهشیار۲ و نیم   با هماهنگی و موازنه کار م
وپهتربیصصت وپیتصصوان ب وپهای در اکثر مصصوارد م وپنها با دیگری در تعارض نیست. برای ایجاد چنین موازن  آ
 عاقلنه اتکا کرد اما مواردی که تعلیم و تربیت اساس عقلنی نداشته باشد انجام منظور خالی از
وپهنظصصر مصصن در وپیگذارند. ولصصی ب  محظور نخواهد بود و در این مورد است که روانکاوان وپا درمیان م
وپهی وخامت وضع و حال دخالت کارشناس ضصصروری باشصصد وپهواسط  بیشتر موارد مگر هنگامی که ب
 خود بیمار قادر است رفع اشکال کند، نباید وپیش خود گفت: «من فرصصت ایصصن قبیصصل کارهصصای
وپهای نیست که بگذارم وجدان ناهشیارم وپیام سراسر گرفته است و چار  روانی را ندارم، اوقات زندگ
وپهایصصن انصصدازه نصصه فقصصط از وپچچیصصزی ب  هر نیرنگ و گزنصصدی کصصه در چنتصصه دارد نشصصان بدهصصد.» هی
 خوشبختی ما خواهد کاست بلکه نیمی از وجود ما را بر ضصصد نیمصصی دیگصصر برخواهصصد انگیخصصت.
وپیکنصصد  زمانی را که انسان صصصرف تصصأمین تصصوازن در میصصان عوامصصل متعصصدد شخصصصیت خصصویش م
آ ًل هصصر روز سصصاعتی را بصصرای کصصار وپیشود. منظصصورم آن نیسصصت کصصه شصصخص مث وپچوجه تلف نم وپههی  ب
آ ًل راه صوابی نیست زیرا که آدمی را بیشصصتر وپهی من اص وپهعقید  خودآزمونی کنار بگذارد این رویه ب
وپیکند که خود بیمصصاری مسصصتوجب عل ج اسصصت چصصون شخصصصیت وپهکار در خود فرورفتن وادار م  ب
وپهعالم بیرون توجه دارد. وپیشنهاد من اینست که انسان باید عزم خویشتن را جزم کنصصد  متوازن ب
وپهچه چیزهایی مبتنی بر مبانی عقلنی واقعآ ًا معتقد است و هرگز نگذارد که افکصصار نصصامعقول  که ب
وپهی عقلی ذهن تسلط یابند که  متضاد هرچند هم مختصر و ناچیز نمایند آزاد بمانند و یا بر جنب
وپهی با خود نفس در لحظاتی است کصصه انسصصان تحصصت تصصأثیر وسوسصصه واقصصع وپهاصطل ح مشاجر  آن ب
وپهقدر کافی قوی باشد مصصدتی خیلصصی کوتصصاه دارد و بنصصابراین قابصصل وپیشود. اما این مشاجره اگر ب  م

اغماض خواهد بود.

۱Conscious.
۲Subconscious.
۳Unconscious.



۷۷     حس گناهکاری   

وپههصای مصن نصصامربوط و وپهای عمل عقلی ذهن را دوست ندارند لذا در نظر ایشصان ایصن گفت  عد
وپیها معتقدند که اگر عقل زمام انفعصصالت نفصصس را در دسصصت گیصصرد وپیاهمیت خواهد نمود. بعض  ب
وپهی من این نظریصصه ناشصصی از تصصصوری وپهعقید وپیبرد. ب وپهی عواطف و احساسات دیگر را از بین م  هم
وپهتأثیر عقل در زندگی انسان است. عمل عقل این نیست که ایجاد عواطصصف و آ ًل باطل راجع ب  کام
وپهی کار اوست که اسصصباب جلصصوگیری از احساسصصاتی را کشصصف  احساسات کند ولی شاید در حیط
وپهی  کند که مانع آسایش زندگی است. ممانعت از بروز کینصصه و حسصصادت بصصدون تردیصصد در حیط
وپهکلی خطاست که خیال کنیم در اثر تضعیف این قبیل وپنشناسی عقلی است اما این کار هم ب  روا
وپماند. در عشصصق آتشصصین و وپیکنیم که در وپیشگاه عقل محکو  احساسات ما عواطفی را نیز ضعیف م
وپهعلم و هنر وپهحال دیگران، در ابراز علقه و خدمت نسبت ب  در مهر وپدر و مادری، در خیرخواهی ب
وپنها برآید. شخص وپیرو عقصصل وقصصتی کصصه  هیچ موجبی در میان نیست که عقل درصدد تضعیف آ
وپنها اقصصدامی نخواهصصد وپیشود و برای کاهش نفوذ آ وپیکند خشنود م  هریک ازین عواطف را حس م
وپهی زندگانی سعادتمند است همان زندگی کصصه وپهی این عواطف و احساسات لزم  کرد زیرا که هم
وپیشود. این گونه عواطف و احساسات منافی با  موجب خوشبختی خود و سبب سعادت دیگران م
وپیقدر دارند. احدی نباید از ایصصن  عقل نیست و افرادی که در زندگی رو ش عقلی ندارند عواطفی ب
 بابت نگران باشد که اگر تابع نفوذ عقل شصصود زنصصدگی خصصود را خشصصک و تیصصره خواهصصد سصصاخت.
وپهاین مقصصصود نائصصل وپیشود شخصی که ب وپهی باطن م  برعکس چون وپیروی راه عقل مستوجب موازن
وپهکار دنیا آزادتر و در وپیشرفت مقاصد خصصود در جهصصان خصصار ج  آمده باشد در تفکرات خود راجع ب
وپضاند. هیچ چیز بدتر از ایصصن  تواناتر از کسانی خواهد شد که وپیوسته با خویشتن در جنگ و تعار
 نیست که انسان خود را با درون خویش مشغول و محدود بدارد و هیچ چیز هم وجدآورتر از آن

وپههایی که آفاقی است معطوف گردد. وپهجنب وپیشود که توجه و نیروی انسان ب نم

وپیداشته اسصصت وپیتناسبی توجه ما را فقط با نفس خویش متمرکز م وپهوجه ب  اخلقیات قدیمی ب
وپهنفصصس اسصصت. وپهی گناهکاری جزئی از همین رو ش نامعقول توجه نمودن بیش از انصصدازه ب  و قضی
وپهاند کصصه علصصت وپنها که هیچ وقت تجربه این حالت باطنی را احساس نکرده و متوجه نشد  برای آ
وپنهایی که  این حالت، قواعد اخلقی غلط است، ممکن است عمل عقل را غیرلزم بشمارند. اما آ
وپهعقصصل دارنصصد و شصصاید همیصصن وپهاند در عل ج کار خویش احتیا ج ب  روزگاری دچار این گرفتاری بود
وپهی بیماری وپهی من کسی که دور وپهعقید  ناخوشی یکی از مراحل ضروری رشد قوای ذهنی است. ب
وپهتحصیل عل ج نائل شده باشد وضع و حالی بهتر از کس دیگری دارد  مزبور را وپیموده و سپس ب
وپهی مصصا  که نه دچار آن شده و نه درمانی حاصل کرده است. مخالفت با حکومت عقل که در زمان
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وپیباشد که عمل عقل چنان که باید و وپهاست تا حدود زیادی ناشی از این حقیقت م  نیک رایج شد
 شاید بر طبق موازین صحیح درک نشده است. کسصصی کصصه در درون خویشصصتن آرام نیسصصت وپصصی
وپیشود نه عقصصل سصصالم وپیرود و چنین آدمی طالب هیجان و احساسات قوی م  هیجان و انصراف م
 چون هوس و هیجان هرچند هم مصوقت باشصصد او را از نفصصس خصویش دور و امکصان بصصروز افکصار
وپهدار وپیکند. هوس در مورد او مانند مستی است و خود علمت مرضی ریشصص  مشقت بار را خنثی م
وپیآید وپهدست م  است. در مواردی که بیماری حاد در میان نباشد بهترین حالت خوشبختی وقتی ب
 که انسانی بر تمام قوای خود مسلط باشد. در لحظاتی که فکر انسان سخت مشغول است و هیچ
وپمتریصصن وپیشود و این در واقع مه وپیترین حظ و خوشی نیز نصیب م  چیزی از نظر مکتوم نیست قو
وپهی مصصواد مخصصدر از هصصر قسصصم آن وپهوسصصیل وپهی سعادت است. خوشی و خوشبختی کصصه ب  رکن و وپای
وپهی خوشبختی شصصود. سصصعادتی کصصه واقعصصآ ًا و وپیتواند مای  حاصل شود بیهوده و ساختگی است و نم
 خالصانه موجب رضایت و خشنودی است آنست که با صرف کامل تمام قوای ما و بینش تصصام در

وپیکنیم حاصل گردد. وضع و حال جهانی که در آن زندگی م



فصل هشتم

  جنون آزاردیدگی  
وپیکننصصد کصصه وپیها خیال م وپهصورت شدید باشد نوعی دیوانگی است. بعض  جنون آزاردیدگی هرگاه ب
وپهایشان وارد سصصازند. حصصس وپهای ب وپنها را بکشند یا حبس کنند یا صدم  دیگران همواره درصددند آ
وپهی گرفتصصاری  حفاظت خود از آسیب بدخواهان خیالی غالبآ ًا سبب کارهای عنیف و در نتیجه مای
وپهآمیزی اسصصت وپیشود. این جنون هم مثل اقسام دیگر ناشی از تمایلت مبالغ  این قبیل بیماران م
وپنجصصا وپیشصصود. در ای وپیشمارند دیصصده م وپمرفته حتی در میان افرادی که خود را طبیعی م وپیه  که رو
وپیکنصصد و چصصون وپنکصصاوان را ایجصصاب م  منظورم بررسی انواع حاد این بیماری نیست که دخالت روا
وپهعل ج وپنرو خصصود بیمصصار قصصادر ب وپهدیوانگی قطعصصی منجصصر شصصود از ای وپهحدی هم شدید نیست که ب  ب
وپنکه درد خود را درست تشخیص بدهد و قانع شود کصصه علصصت گرفتصصاری در  آنست مشروط بر ای

وپهخصومت فرضی یا نامهربانی دیگران نسبت دهد. وپنرا ب وپنکه آ وجود خود اوست نه ای

وپیشناسیم که بنابر شر ح و تعریصصف خودشصصان همصصواره وپهی ما افرادی را اعم از مرد یا زن م  هم
وپمانصصد وپقالعاده نر وپنگونه افراد غالبآ ًا فو وپهاند ای  طرف قدرناشناسی و اجحاف و خیانت دیگران واقع شد
وپمدردی وپهاند حصصس ه وپنها نداشت وپهجانبی دارند و در اشخاصی که آشنایی طولنی با آ  و ظاهر حق ب
وپهای وپیکنند. قاعدتآ ًا بعضی از اظهارات ایشصان هصصم دور از احتمصال و امکصان نیسصت و وپصصار  ایجاد م
وپهنحوی از انحاء اتفاق افتاده است. اما چیزی که وپنهاست ب وپهی گله و شکایت آ وپیها که مای  بدرفتار
وپیانگیزد تناوب و تکرار وجود عامل آزار است که از بخت بد وپیوسصصته بصصر  بدگمانی شنونده را برم
وپیشود. هیچ بعید نیست که تصادفآ ًا بعضی از افراد جامعه چنصصدبار وپهی گرفتار وپیدا م  سر راه گویند
وپیدهد از وپهطوری که خود ش شر ح و بسط م وپهباشند. اگر کسی ب  دچار اجحاف و آزار همانندی شد
وپهی آزار در وجصصود خصصود وپهاحتمصصال قصصوی مصصای وپ باشصصد ب  هر سو مورد اجحاف و بدرفتاری واقع شده
آ ًل اتفصصاق نیفتصصاده اسصصت و یصصا از روی  اوست. چنین شخصی از صصدماتی نصصاراحت اسصصت کصه اصص
وپنرو افصصراد وپیشصصود. از ای وپهخشصصم و آزردگصصی منجصصر م  ناهشیاری رفتاری دارد که خصصواه و نصصاخواه ب
وپهوجه غیرقابل انکاری دچصصار جصصور روزگصصار وپهکسانی که مطابق شر ح و بیان خود ب  باتجربه و دانا ب
وپمدردی در تصصور وپهی دریصصغ از ابصراز ه وپهواسصصط وپنگونه افراد بیچاره را ب وپیشوند و ای وپهاند ظنین م  شد
وپهی ایصن بیمصصاری در واقصع وپینماینصد. چصار وپناند تشصویق م وپنها دشم وپنکه همه با آ  خود مبنی بر ای
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وپهی فقدان آن تقویت وپهواسط وپمدردی و هم ب  چندان آسان نیست چون در عین حال هم با اظهار ه
وپیشود. شخصی که استعداد جنون گناهکاری دارد وقتی که یکی از ماجراهصصای گرفتصصاری او را  م
آ ًل قابل قبول نماید و اگر حرفصصش را وپیدهد تا موضوع را کام وپهآن م وپنقدر شاخ و برگ ب  باور کنند آ
وپیوپندارد. این بیماری را فقصصط از وپهخود م وپگدلی افراد نسبت ب وپنرا دلیل دیگری از سن  باور ندارند آ
وپهخود مریصصض تلقیصصن کصصرد تصصا وپیتوان عل ج نمود و راه بهبود را هم باید ب  راه درک موجبات آن م
 معالجه میسر شود. قصدم از این فصل آن نیست که افکار و اصولی را وپیشنهاد کنم که بر طبصصق
وپهآن وپهی افصصراد ب  آن شخص قادر شصصود آثصصار جنصصون آزاردیصصدگی (همصصان بیمصصاری کصصه تقریبصصآ ًا هم
وپهکن وپن را ریشصص وپنکه موجبصصاتش را وپیصصدا کصصرد آ  گرفتارند) را در وجود خود کشف کند و بعد از ای
وپهای از داستان تسخیر خوشصصبختی اسصصت زیصرا تصصا وقصصتی شصخص  سازد. این مطلب فصل برجست

وپیکند همه با او سر خصومت دارند ممکن نیست خوشی و سعادت نصیبش شود. خیال م

وپهغیبصصت و وپهکصصس راجصصع ب وپعترین کارهای دور از عقل عادتی است کصصه تقریبصصآ ًا هم  یکی از شای
وپهآشنایان و حصصتی  بدگویی دارد. اشخاص بسیار معدودی قادرند که از حرف و اظهار ناروا نسبت ب
وپوپیشنوند دیگران در غیبصصت  دوستان خویش خودداری نمایند. با وجود این همین که این افراد م
وپهخصصاطر وپچگاه این معنصصی ب وپیشوند، گویا هی وپتآمیزی م وپهاند غرق در حیرت نفر  ایشان اظهاراتی کرد
وپیکنند دیگران نیز وپنها از دیگران انتقاد و غیبت م وپنطوری که آ وپنها خطور ننموده است که هما  آ
وپهشصصکل حصاد وپهی کار اسصصت کصه اگصصر ب وپنها حق رفتار مشابه دارند. این تازه صورت ساد وپهآ  نسبت ب
وپهی ما با همصصان علقصصه و وپیشود. ما انتظار داریم که همه دربار وپهجنون آزاردیدگی منجر م  درآید، ب
وپهخویش داریم رفتار کنند و غافل از این حقیقصصت هسصصتیم کصصه  احترام تامی که خودمان نسبت ب
وپیاندیشصصیم رفتصصار نماینصصد. دلیصصل وپنهصصا م وپهی آ وپنچه ما دربار وپهما بهتر از آ  نبایستی دیگران نسبت ب
وپنکار آنست که شایستگی ما از نظر خودمان برجسته و هویدا است و مزایای دیگصصران را (اگصصر  ای
وپیشصصنوید کصصه وپیتوان دید. وقتی که شصصما م آ ًل دارای مزیتی باشند) فقط از سر لطف و ارفاق م  اص
وپیآورید که خودتان نود و نصصه بصصار از وپهخاطر م وپهاست ب وپهشما گفت  فلن کس حرف ناهنجاری راجع ب
وپهایصصد و فرامصصو ش وپهی او خصصودداری نمود آ ًل سصصزاوار هصصم بصصوده دربصصار  اظهار انتقاد که راست و کصصام
وپیکردیصصد وپهاید حرفی را کصصه خیصصال م وپهی صدم هنگامی که اختیار کلم را نداشت وپد که دفع وپیکنی  م
وپهاید. آیا این وپادا ش آن همه کف نفس طصصولنی شماسصصت؟ وپهاو گفت وپیحقیقت نبوده است راجع ب  ب
وپهخودتصصان وپهاو همان صورت را دارد که کار او نسبت ب  ولی از لحاظ طرف دیگر رفتار شما نسبت ب
وپیاطلع اسصصت وپهاو خصصودداری نمصصوده بودیصد ب  داشته است. او از دفعاتی که شما از صحبت راجع ب
وپهاید در مد نظر دارد. اگر ما با قصصدرت سصصحر و وپهی او کرد  فقط دفعه صدم را که اظهاراتی را دربار
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وپهی من اولین اثر این کار آن بصصود کصصه وپهعقید وپهایم ب وپیداشت  اعجاز امکان خواندن افکار یکدیگر را م
وپیشد، ولی اثر دیگصر ش شصاید بسصیار مطلصوب باشصد چصون وپیها وپاره م وپهی دوست  رشته تقریبآ ًا هم
وپنکصصه وپتداشصصتن را آمصصوخت بصصدون آ وپیدوست هم قابل تحمل نیست. وپس بایصصد راه دوس  زندگی ب
وپهی حایلی که عیب ما را وپنهان کند لزم باشد. در نظر ما بدیهی است که دوستان ما عیوبی  وپرد
وپنهصا وپنها علقه داریم. اما از لحاظ خود ما قابل قبول نیسصت کصه آ وپهآ وپمرفته ب وپیه  دارند ولی باز رو
وپهی وپهما روا دارند. ما توقع داریم که ایشان بصصرخلف وضصصع و حصصال هم  نیز همان رفتار را نسبت ب
وپهعیصصوب وپیشصصویم کصصه ب وپیعیب و نقض بشمارند، وقتی هم که نصصاگزیر م  اهل جهان ما را وجودی ب
وپیداریم، احدی نباید خیال کنصصد  خود اعتراف کنیم این حقیقت بارز را با دشواری بسیار اظهار م
وپه باشصد نبایصد از ایصن وپیعیب است و بر فرض که عیب و نقصی داشت وپهکلی ب  که خود ش وجودی ب

بابت بیش از اندازه ناراحت شود.

وپهی شایستگی خودمان اسصصت. فلن وپهآمیز ما دربار  ریشه جنون آزاردیدگی همواره وپندار مبالغ
وپیغرض باید آشصصکار باشصصد وپهی تئاتر هستم و بر هر آدم ب وپیگوید که من نویسند  کس وپیش خود م
وپهنصصدرت وپهای جهصصات آثصصارم را ب وپهی وپصصار وپهواسط وپهام. با وجود این ب وپهی زمان وپنترین نویسند  که درخشا
وپیشود موفقیتی ندارد. دلیل این وضع و بساط وپیدهند و هر وقت هم که نمایش داده م  نمایش م
وپتآور چیست؟ لبد مدیران تئاتر و بازیگران و نویسندگان منقد خواه و ناخواه بصصر ضصصد مصصن  حیر
وپیدانصصم، چصصون از اظهصصار خضصوع در وپیصش وپهاند. البته دلیل این وضع را خودم خصوب م  تبانی کرد
وپهام و در آثصصار مصصن وپهام. منتقدین را هم تمجید و ستایشصصی ننمصصود وپهی تئاتر سرباز زد  بزرگان رشت
وپنهاست نیست از این رو شأن وپنگیر آ وپهاموری است که مورد وپسند کسانی که دام  حقایقی راجع ب

وپیماند. وپیقدر م و مقام شامخ من مجهول و ب

وپچکس درصدد آزمصایش قصدر و ارز ش اخصتراع او نیسصت؛  از سوی دیگر مخترعی است که هی
وپیانصصد وپیکننصصد و کسصصانی هصصم کصصه مترق وپهاند، و چیز تازه را وپسند نم  ارباب صنایع راه کار او را بست
وپههای مشصصهور نیصصز وپیشصصوند. بصصدبختانه دسصصتگا  مخترعین خاص دارند که مانع کار نوابغ جدیصصد م
وپهافصصرادی وپیفرسصصتند و ب وپیکنند و یا نخوانده وپصصس م وپهی اشخاص را گم م وپنهای اصلی آثار نوشت  مت
وپهی ایصصن وضصصع و بسصصاط وپینماینصصد. توضصصیح هم وپیشود روی مساعد نم  هم که خصوصی مراجعه م
وپیشصوند و شخصصصی کصه در وپهمند م وپمدست از اختراعات افراد بهر وپهوران ه  چیست؟ بدون شک وپیش

وپهها راه نداشته باشد مورد اعتنا نیست. وپن دست بین ای

وپهاو وپیکنیم که شکایتی وارد و مبتنی بصصر واقعیصصات دارد و تجربصصه هصصم ب  باز با کسی برخورد م
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وپیگیرد که گرفتاری او بصصا مسصصائل عمصصومی وپهی کلی بدهد و نتیجه م  آموخته است که آن را جنب
وپیکند کصصه در سصصرویس جاسوسصصی دولصصت افتضصصا ح بزرگصصی واقصصع آ ًل کشف م وپیارتباط نیست. مث  ب
وپچگصصونه اخبصصاری وپهایصصن اکتشصصافش هی وپهاست که صل ح حکومت نیست آن را فا ش کند راجع ب  شد
وپ شفکر در انزجاری کصصه وی از ایصصن بصصابت دارد همصصاهنگی وپییابد و حتی افراد بسیار خو  انتشار نم
وپیدارد ولصصی ایصصن منصع و وپنجصصا جریصان کصصار از قصراری اسصصت کصه وی اظهصصار م وپینماینصصد. تصصا ای  نم
وپیکنصصد تمصصام صصصاحبان اقتصصدار وپیگیرد که وی خیال م وپهقدری ذهن خود ش را فرا م وپیها ب  جلوگیر
وپنهاسصصت مکتصصوم وپهی قصصدرت آ وپهاند که چگونه جنایاتی را که شصصالود  وپیوسته و فقط در این اندیش
وپهخصوص دیرعل ج است چون مقداری از تصورات این افراد چندان هم  دارند. این قسم بیماری ب
وپهمراتب بیشتر وپنکه طبیعی است ذهنش را ب وپنچه برای خود او اتفاق افتاده چنا وپیاساس نیست آ  ب
وپیدهصصد. ایصصن  از مسائل بسیار مهم جهان که با کار او ارتباط مستقیم نصصدارد تحصصت تصصأثیر قصصرار م
وپیشود که او حس تناسب و اندازه را از دسصصت بدهصصد و اهمیصصت سرشصصاری بصصرای  جریان سبب م

وپهی استثنایی دارند. اموری قائل شود که بیشتر جنب

وپیهای دیگر نسبتآ ًا شایع جنون آزاردیدگی آدم دلسوز و نیکوکاری است که بصصا وجصصود  از قربان
وپنرو سصصخت غمگیصصن و وپنهاسصصت؛ ازی وپهآ وپیاعتنایی دیگران وپیوسته در خدمت و دلسوزی نسبت ب  ب
وپهخلصصق آن وپههصصای مصصا در خصصدمت ب وپیشود که مردم حس سپاس و قدردانی ندارند. انگیز  حیران م
وپیسروصداسصت و وپتطلبی کصاری ب وپیکنیم. قصدر وپیشایبه نیست که خود تصور م  اندازه هم وپاک و ب
وپهحال دیگران وپیوپنداریم کار و خدمت مفیدی ب وپمچون م وپیآید و غالبآ ًا ه وپتهای مختلف در م وپهصور  ب
وپیآیصصد و وپهمیصصان م وپهی لذت و خوشی است. گاهی نیز عامصصل دیگصصری ب وپیدهیم برای ما مای  انجام م
وپنهصصا را از لصصذاتی مثصصل وپیشصصود کصصه آ وپهاین صصصورت ظصصاهر م وپهدیگران ب  خیر و دلسوزی ما نسبت ب
وپبخواری و قمار یا بیکارگی و مانند آن بازداریم. در این مورد موجصصبی هسصصت کصصه از جملصصه  شرا
وپهکسانی که امکان ارتکاب گناه دارنصد  عوامل اخلقی اجتماعی است یعنی رشک و حسد نسبت ب
وپهخویش از دست ندهیم از آن محروم هسصصتیم. وپنکه احترام دوستان خود را نسبت ب  و ما برای ای
وپیدهنصصد (ایصصن آ ًل کسانی را در نظر بیاورید که در وپارلمان برای تحریم سصصیگار کشصصیدن رأی م  مث
وپیاند که خود وپنها از افراد وپتهای آمریکا وجود داشته است) بدون شک آ  مقررات در چند تا از ایال
وپیشوند اگر این قبیصصل حضصصرات وپهدخانیات معتاد نیستند و از لذت دیگران در این کار ناراحت م  ب
وپتجمعی وپیصصش آینصصد و از وپهسیگار بودند دسصص  توقع دارند که اشخاصی که سابقآ ًا سخت علقمند ب
وپنگصصاه وپیکننصصد. آ وپهی شر تشکر نمایند تردیدی نیست که اشصصتباه م  ایشان در اثر رهایی از آن مای
وپنهصصایی کصصه بایصصد وپهانصصد و آ وپهخلق تلصصف کرد وپیوپندارند که جان و آسایش خود را در راه خدمت ب  م
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 بیشتر از دیگران از فصداکاری ایشصان سپاسصصگزار باشصند ظصاهرآ ًا از همصصه کمصتر درصصدد امتنصان
وپهاند. برآمد

وپوپوپیشصصد کصصه خصصود را وپهخدمتکارانی دیده م  سابقآ ًا چنین رفتاری از جانب بانوان خانواده نسبت ب
وپهحصصدی وپهی مسصصتخدم ب وپهاند ولی در ایصصن روزگصصار مسصصأل وپیآورد وپهشمار م وپنها ب  ضامن حسن رفتار آ
وپیشود. در مدار ج عصصالی سیاسصصت نیصصز حصصال وپیها کمتر ابراز م وپنگونه مهربان وپهاست که ای  بغرنج شد
وپهاین منظور که در وپهی امور را قبضه کرده است ب وپههمین منوال است. سیاستمداری که زمام کلی  ب
وپهی سیاسصت وپهخاطر آن آسایش خویش را فدا ساخته و در عرصص  انجام مقاصد وال و شریفی که ب
وپهاند غصرق در وپهمخالفت با او برخاسصصت وپیکند مردم ب وپهاست توفیق یابد، وقتی که مشاهده م  وارد شد
وپهنظصصر وپهای در کصصردار ش ب وپیکنصصد کصصه آثصصار خصصدمت و علق وپچگصصاه وی فکصصر نم وپوپیشصصود. هی  حیرت م
وپهاست. عبصصاراتی وپهی کار و کوشش او بود وپیرسیده و حظ فرمانروایی بیش از هر چیز دیگر انگیز  نم
وپهرفته در نظصر او وپییابد رفت وپیهای سخنرانی و در جراید حزبی صورت جاری و عادی م  که بر کرس
وپهجصصای موشصصکافی وپفهای درخشان حزبی و تبلیغصصاتی را ب وپینماید و حر  صورت راست و حقیقی م
وپنگاه در حالی که گرفتار انزجصصار و متصصوجه بطلن وپیدهد. آ  دقیق موجبات فعالیت خویش قرار م
وپیرود، در همان گیر و داری که دنیا هم او را برکنار وپیشود از میدان کنار م وپیاساس خود م  افکار ب
آ ًل دنبال خدمت و کار عاری از قدردانی وپیشود که چرا اص وپهاست. سپس دچار تأسف فراوان م  کرد

و سپاس مصالح عمومی رفته است.

وپنرا وپیدارد کصصه اگصصر معنصصی حقیقصصی آ وپهی کلی را در نظر ما عرضه م  این توضیحات چهار قاعد
وپنکه در آ ًل دریابیم مانع کافی برای جلوگیری از جنون آزاردیدگی فراهم خواهد گردید: اول آ  کام
وپههای شما همواره آن اندازه هم متضمن خیر عام نیست که خودتصصان  نظر داشته باشید که انگیز
وپهمزیت و شایستگی وجود خویش راه مبالغه در وپیش نگیریصصد. سصصوم وپیکنید. دوم راجع ب  تصور م
وپهباشند که خودتصصان  انتظار نداشته باشید که دیگران درباره شما همان اندازه توجه و علقه داشت
وپیکنند وپهوضع و رفتار شما صرف وقت م وپنقدر راجع ب  دارید. چهارم خیال نکنید که بیشتر مردم آ
وپههریک از این چهار قاعصصده شصصرحی وپنها در آزار شما بشود. اینک راجع ب  که موجب برانگیختن آ

وپهترتیب ذکر خواهم کرد. اجمالی ب

وپهخصصصوص بصصرای عناصصصر خیرخصصواه و وپههصصای اعمصصال خصصویش ب وپهانگیز  تردید و شصصک نسصصبت ب
 زمامداران نیک ضروری است. این قبیل افراد درباره کیفیصصت وضصصع جهصصان و یصصا قسصصمتی از آن
وپهجا و زمانی هصصم اشصصتباهآ ًا در سصصر دارنصصد کصصه در اثصصر  نظریاتی دارند و این اندیشه را هم گاهی ب
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وپنها خیر و خدمتی نصیب ابنای بشر و یا جماعتی از ایشان خواهد شصصد. ایصصن حضصصرات  اجرای آ
وپیشوند حصصق وپهمند م وپنها بهر وپیاندیشند که افرادی که از برکات اقدامات آ وپنکه باید و شاید نم  چنا
وپیدهنصصد. فلن  متساوی در ابراز عقیده دارند که چه نوع دنیا و زندگی را برای خویش ترجیصصح م
وپهکلصصی  زمامدار یقین دارد که فکصصر و نظصصر او عیصصن صصصواب اسصصت و هصصر رأی و نظصصر غیصصر از آن ب
وپهی وی وپوپیشود که واقعآ ًا هم محق باشد وانگهی عقیصصد  خطاست، اما اطمینان شخصی وی دلیل نم
وپهی استتار حظ و لذتی است که او در اثصر تحصصولت مصورد علقصه کصه خصود بصصانی آن  غالبآ ًا وسیل
وپنجا علوه بر حب جاه موجب دیگری هم در میان اسصصت یعنصصی وپیآورد. در ای وپهدست م وپهاست ب  بود
وپهآلیسصصت وپیرود. مصصرد اید وپهشصصمار م وپنگونه موارد عامل بسصصیار مصصؤثری ب  حس خودخواهی که در ای
وپهی خصصودم ایصصن وپیشود  در این مورد بنصصابر تجصصرب وپ شفکری که داوطلب نمایندگی وپارلمان م  –خو
وپهی علقه و تل ش سرکار داوطلصصب وپیوپندارد هم وپیدهنده که م وپینویسم  از بدگمانی رأ  –شر ح را م
 در احراز توفیق آنست که عنوان نمایندگی مجلس را دنبال نصصام خصصود ش بیصصاورد سصصخت دچصصار
وپیرسصصد و فرصصصت کصصافی بصصرای تأمصصل وپهوپایصصان م وپوپهی انتخاباتی ب وپوپیشود. هنگامی که مبارز  حیرت م
وپهی بدبین چندان هم ناروا رفتار نکرده است. وپیشود که شاید رأی دهند وپیآید متوجه م وپهدست م  ب
وپهصورت غریب درآید و بنصصابراین وپوپیشود که محرکات و موجبات خیلی ساده ب وپهآلیسم موجب م  اید
وپیفایصصده نیسصصت. اخلقیصصات وپعبینی رندانه و شکاک برای رجال سیاست ب  چاشنی مختصری از واق
وپهی افصصراد بشصصر وپهنصصدرت از عهصصد وپیکند که ب وپهای تلقین م وپهانداز  مقرر قدیم، رعایت حال دیگران را ب
وپیوپندارنصصد کصه احصصراز ایصصن وپیورزند غالبآ ًا م وپهفضایل خویش غرور م  ساخته است. کسانی که راجع ب
وپفترین افراد ناشصصی از وپهآل غیرقابل حصول، برای ایشان مقدور است. اعمال اکثریت حتی شری  اید
وپهی تأسف نیست چون اگر غیصصر از ایصصن بصصود زنصصدگانی بشصصر  موجبات خودخواهی است و آن مای
وپهتماشای صرف طعام دیگصصران بگذارنصصد و خصصود از کصصار وپینمود. آن کسی که وقتش را ب  دوامی نم
وپهایصصن منظصصور دسصصت  خوردن غافل بماند لبد تلف خواهد شد. چنین کسی ممکن اسصصت فقصصط ب
وپهطعام دراز کند که او را قوت لیموت باشد تا بتواند بر وپیکار خصصو.د بصصر ضصصد تبصصاهی و مفاسصصد  ب
وپهاین صورت صرف شود قابل هضم باشد زیرا بصصزاق  وپیروز شود ولی جای تردید است غذایی که ب
 کافی در دهان ترشح نخواهد شد. بنابراین ترجیح در اینست که انسان غذا را از آن جهت صرف
وپنکه در ازای خوردن غذا وقت خود را صرف فکصصر و کصصاری بکنصصد وپهی لذت است نه ای  کند که مای

وپهثواب و نیکوکاری است. وپهی او نسبت ب که ناشی از علق

وپنچه در مورد خوردن صادق است در سایر موارد نیصصز وارد اسصصت. کصصار انسصصان تنهصصا وقصصتی  آ
وپهی سرشصصار هصصم بصصدون وپیشود که با شور و رغبت توأم باشد و وجود شصصور و علق  درست انجام م
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وپههصصای هصصر کصصس آن وپهای موجبات خودخواهی غیرممکن است از این لحاظ من در جزو انگیز  وپار
وپیدهم که از جهات شخصی با وضع هر نفصصری ارتبصصاط حیصصاتی دارد مثصصل  چیزهایی را نیز قرار م
 اقدام دفاع از زن و فرزندان در مقابل دشمن. این اندازه رعایت حال دیگران جزو سرشت انسصصان
وپهفضایل اخلقی خود غلو نمایند بایصصد خویشصصتن را قصصانع وپیخواهند نسبت ب  است. اشخاصی که م
وپهآن بسیار مسصصتبعد وپهاند که وصول ب وپهای از ترک نفس و عدم خودخواهی رسید وپهمرتب  سازند که ب
وپهمرور توأم با نوعی فریب دادن نفصصس  است از این جهت است که دنبال زهد و وپاکدامنی رفتن ب

وپیگردد. وپهجنون آزاردیدگی منجر م وپهآسانی ب وپیشود که آن هم ب م

وپهی وپهشایسصتگی خودمصان عقیصد وپهی چهارگانه اینست که عاقلنه نیسصت راجصع ب  دومین قاعد
وپهی وپهام امصصا دربصصار آ ًل از لحصصاظ اخلقصصی بصصازنمود وپهآمیزی اختیار کنیم. شر ح این موضوع را قب  مبالغ
وپهنویسصصی کصصه وپهی اخلقی ندارند نباید مبالغه نمود. نمایشنام وپتهایی نیز که جنب  شایستگی و مزی
وپچوقت مورد وپسند نیفتاده است باید با آرامش خاطر این احتمال را هصصم مصصورد تصصوجه  آثار ش هی
وپهاسصت و چنیصن فرضصی را سرسصری وپههای خصود او بود  قرار دهد که شاید نقص و خرابی از نوشت
وپنکه فیلسصصوفان  تلقی ننماید. هرگاه که او مجاب شود که این فرض مطابق با واقع است باید چنا
وپیهای وپیکنند رفتار نمایند. البته در تاریصصخ در مصصوارد متعصصدد قصصدر و شایسصصتگ  اهل قیاس عمل م
وپهاسصصت. وپیها برمل شد وپهمراتب کمتر از مواردی است که ناشایستگ وپهاند اما آن ب  اشخاص را نشناخت
آ ًل حصصق دارد وپیشود کصصام وپهی خود او مورد قدردانی واقع نم  اگر فردی دارای نبوغ است که در زمان
وپهمقصود خود همت کنصد ولصی اگصر برعکصس فاقصد  که با وجود هرگونه قدرناشناسی باز در نیل ب
 استعداد ممتاز است و تمامآ ًا ادعای ناشی از خودخواهی است بهتر است وپافشاری ننمایصصد. بصصرای
وپهای فراهصصم نیسصصت. هرگصصاه وپهی مزبور است وسیل وپنکه انسان جزء کدامیک از دو دست  تشخیص ای
وپهی شدید دارد که آثار برجسته وپدید آورد که درخور توجه و تقدیر واقع شود اگصر در  کسی علق
وپهی وپهی اولی است وپافشاری او کاری قهرمانی و قابل تحسین است و اگر جصصزء دسصصت وپهی دست  زمر
وپهی دیگران خواهد شد. صد سال بعد از مصصرگ هصصر کسصصی تصصازه  دومی است رفتار ش اسباب خند
وپهی آزمایشی فراهم اسصصت کصصه وپهاست ولی ضمنآ ًا وسیل وپیتوان نظر داد که او جزء کدام دسته بود  م
وپیکنید که نبوغی داریصصد ولصصی وپیعیب و نقص نیست باز ارز ش فراوان دارد و اگر خیال م  هرچند ب
وپهی ذیل را محک آزمایش قرار دهید: آیا اثصصری را کصصه وپیتوانید وسیل وپنرا انکار دارند م  دوستانتان آ
وپهی عاجصصل در خصود بصصرای اظهصصار افکصصار و وپهوجود آورید برای آنست که حس و علق وپیخواهید ب  م
وپنکه دنبال مد ح و تحسین دیگران هستید؟ از لحاظ هنرمنصصد واقعصصی، علقصصه  نظریاتی دارید یا آ
وپهی دوم اهمیت است زیصصرا کصصه عمصصل هنرمنصصد وپهتحسین عمومی اگرچه شدید باشد باز در درج  ب



       تسخیر سعادت۸۶

وپیشود و اگر مد ح و تعریفی هم وپیش نیایصصد او وپهستایش و تعریف سایرین منجر م  خواه و ناخواه ب
وپهی مد ح و ستایش دیگصصران در او بسصصیار وپیدهد. اما کسی که علق  سبک و رو ش خود را تغییر نم
وپهاظهار آن برانگیزاند، بنصصابراین  قوی و موجبی اساسی است چیزی در باطن خود ندارد که او را ب
وپههر کار دیگری دست یازد. چنین افرادی اگر مد ح و تعریفی از طرف دیگران مشاهده وپیتواند ب  م
وپهی شما در زنصصدگی وپهعبارت کلی دیگر، راه و رشت  ننمودند بهتر است از کار خود دست بردارند. ب
وپهحصصد و میصصزان سرشصصار و وپهایصصد کصصه دیگصصران شایسصصتگی شصصما را ب  هرچه باشد همین کصصه دریافت
وپوپهاند چندان هم مطمئصصن نباشصصید کصصه اشصصتباه از وپیوپندارید تشخیص نداد  درخشانی که خودتان م
وپهرفته خواهید وپنداشت که بر ضد شما تبانی در کصصار اسصصت و ایصصن  طرف دیگران باشد وگرنه رفت
وپهاین موضوع که شایستگی شصصما وپیبردن ب  عقیده اثر خوشبختی را از زندگانی شما خواهد زدود. وپ
وپیشصصود امصصا ایصصن درد و وپهاید، با لحظصصاتی دردنصصاک تصصوأم م وپیکرد وپهای نیست که خیال م وپهآن انداز  ب

وپهوپایان خواهد رسید و سپس بار دیگر زندگانی خوشایندی در وپیش خواهد آمد. ناراحتی ب

وپهی سوم اینست که نباید از دیگران توقع بسیار داشت. سابقآ ًا بنابر رسم و عادت، بصصانوان  قاعد
آ ًل وقف وپرسصصتاری ایشصصان کنصصد و وپنها خود را کام  افلیج انتظار داشتند که لاقل یکی از دختران آ
وپهی وپفنظر کند. توقع و انتظصصار نیکوکصصاری تصصا ایصصن انصصداز  حتی توقع داشتند که از ازدوا ج هم صر
وپنچه شخص نیکوکار  مفرط برخلف موازین عقلی است زیرا که در این قبیل موارد تفاوت بین آ
وپد شد بسیار زیاد است. در تمام رفتارهای وپنچه نصیب آدم خودخواه خواه  خواهد کرد در مقابل آ
وپزترند، این وپکتر و در نظرتان عزی وپهشما نزدی وپهی کسانی که ب وپهخصوص دربار وپهدیگران ب  شما نسبت ب
وپهی آن کار آسانی نیست، بسیار مهم است کصصه دیگصصران  نکته هرچند که در خاطر داشتن وپیوست
وپنکه از نظصصر شصصما و مطصصابق وپینگرند نه ای  زندگانی را از دیدگاه خویشتن و بر طبق مصالح خود م
وپچکس نباید منتظر بود کصصه راه و اسصصاس زنصصدگانی  تأثیراتی که در حال شما خواهد داشت. از هی
وپهخاطر کس دیگر رها کند. ممکن است گاهی از قبیل ابراز محبت سرشار وپیصصش آیصصد و  خود را ب
وپنگونه کار و رفتصصار طصصبیعی نباشصصد بهصصتر اسصصت کصصه وپیهای بزرگ طبیعی نماید اما اگر ای  فداکار
وپیتوان ملمصصت کصصرد. شصصکایتی کصصه وپهاین مناسبت نم وپفنظر شود و کسی را هم ب وپر وپهکلی از آن ص  ب
وپنها بر ضد حرص و آز وپیضرر خودخواهی طبیعی آ  غالبآ ًا افراد از رفتار دیگران دارند جز واکنش ب

وپهاست. وپهی آن کس نیست که خودوپرستی او از حد تناسب و اعتدال تجاوز نمود وپیانداز ب

وپهمراتصصب وپهاین معنی است کصصه دیگصصران ب وپهی چهارم که اشاره نمودم مشعر بر وپی بردن ب  قاعد
وپکسصصر وپیکنند. قربانی سب وپنکار م وپیکنید وقت صرف ای وپهخودتان فکر م وپنچه شما راجع ب  کمتر از آ
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وپیکند که مردم از هر طبقه یعنی همان کسانی که رفتارهصصای خاصصصی  جنون آزاردیدگی تصور م
وپهآدم گرفتار جنون آزاردیدگی صدمه برسصصانند و وپهخود دارند شب و روز درصدد آن هستند که ب  ب
وپهی کارهصصا وپههمین قسم نیز آن شخص گرفتار جنون آزاردیدگی که عقصصل بیشصصتری دارد در هم  ب
وپینماید. این فکر البتصصه او را آ ًل وجود ندارد مشاهده م وپهخود را که در واقع اص  اثر و انعکاس راجع ب
وپیاسصصاس وپهی خرسندی است که اگر آدم نسبتآ ًا مهمی باشد شاید ب  از لحاظ حس خودخواهی مای
وپهاسصصت کصصه مصصانع اقصصدامات  هم نباشد. کار دولت انگلیس تا چند سال بر این اسصصاس اسصصتوار بود

  شود ولی هرگاه شخصی که قدر و اهمیت خاصی ندارد خیال کند که دیگصصران وپیوسصصتهناوپلئون
وپه است. فرض کنید کصصه در یصصک مجلصصس شصصام وپهراه جنون افتاد  در فکر او هستند باید گفت که ب
وپیشصصود امصصا وپیها در صفحات مصور روزنامه چاپ م وپسهایی از دیگر سخنران وپهاید عک  سخنرانی کرد
وپهآن دلیل نبوده است که دیگر  عکسی از شما نیست علت این جریان چیست؟ بدیهی است که ب
وپهبودنصصد وپهها دسصصتور داد وپهاند باید دلیلش این باشد که ناشران روزنام وپمتر بود وپنها از شما مه  سخنرا
وپنها باید چنیصصن دسصصتوری داده باشصصند؟ آ ًل آ وپیاعتنایی شود ولی چرا اص وپهحضور شما ب  که نسبت ب
وپهی ترسی است که از اهمیت و نفوذ سرشار شما دارند. بنابراین حذف عکس وپهواسط  بدون شک ب
وپچوجصصه خوشصصی و وپههی وپهصورت مهمی درآمده اسصصت. امصصا خصصودبینی ب وپهی عادی ب  شما، از یک جنب
وپیدانید که حقایق از قصصرار  سعادت وپایدار نصیب کسی نخواهد کرد. در اعماق فکر خودتان شما م
وپیشصصوید کصصه وپنها را از ذهن خودتان دور کنیصصد ناچصصار م وپیالمکان آ وپنکه حت  دیگر است و برای ای
وپزهصصا خصصود بصصار وپضهای عجیب و غریب ابداع کنید. سرانجام فشصصار بصصاور کصصردن ایصصن همصصه چی  فر
وپهداری وپتهای دامن وپیشود و چون ضمنآ ًا حاکی از اینست کصصه شصصما در معصصرض خصصصوم  سنگینی م
وپیکنصصد کصصه بصصا وپهنفس فقط این احساس خیلی دردناک را در شما ایجاد م وپهاید، احترام ب  قرار گرفت
وپچگونه خرسندی و رضایتی که بر خودخواهی مبتنی باشصصد وپهاید. هی وپهی دنیا در جدال و مبارز  هم
وپهآن عصصادت  وپایدار نیست و باید سرانجام با حقیقت، هرچند که تلخ و ناگوار باشد روبرو شویم و ب

وپهی متین قرار دهیم. وپهی زندگانی خود را بر این اصل و قاعد و سعی کنیم که شالود





فصل نهم

  ترس از افکار عمومی  
وپنهصصا در وپهی آ وپهای بسیار محدود سایر افراد تا وقتی که رو ش زندگی و همچنیصصن نظصصری  غیر از عد
وپنها روابصصط اجتمصصاعی دارنصصد، خاصصصه وپمرفته مورد تأیید و وپسند دیگران، که با آ وپیه  کار جهان رو
وپهی وپینماینصصد. از جمل وپناند واقصع نشصصود احسصصاس خوشصصبختی نم  کسانی که شریک زنصصدگی ایشصصا
وپههای متفصصاوت کصه از لحصاظ اخلقصی و وپهدسصصت  خصایص عجیب جوامع جدید اینست که مصردم ب

وپهاند. این وضع با نهضت دینی   و شصصاید هصصم بتصصوان۱عقیده باهم سخت اختلف دارند تقسیم شد
وپهی تجدد وپکهصصا و۲گفت با دور وپهصورتی اسصصتوار درآمصصده اسصصت. سصصابقآ ًا کاتولی   آغاز شده و سپس ب

وپنها نه فقط از جهت امور مذهبی مخالف یکصصدیگر بودنصصد بلکصصه در بسصصیاری از کارهصصای  وپروتستا
وپیوپرداختنصصد کصصه تحمصصل وپهکارهایی م  زندگی نیز با هم اختلف داشتند. از طرفی اشراف و اعیان ب
وپهرعصصایت وپهی اهل تساهل و آزادفکران که ب وپهی متوسط بیرون بود. بعدآ ًا هم دور وپهی طبق  آن از عهد
وپهی خود مصصا نیصصز در سراسصصر ارووپصصا شصصکاف  آداب و رسوم مذهبی معتقد نبودند فرارسید. در زمان
وپهی شصصقوق زنصصدگی وپتها با دیگران نه فقط در کار سیاسصصت بلکصصه در هم  عمیقی بین سوسیالیس
وپهای نواحی نسصصبت وپیزبان نیز اختلف نظر بسیار است. در وپار وپیشود. در کشورهای انگلیس  دیده م
وپهخصوص هنر جدیصصد از امصصور شصصیطانی محسصصوب وپههنر قدر و ستایش دارند و در بعضی دیگر ب  ب
وپیشود. در بعضی کشورها فداکاری در راه امپراتوری از فضایل عالی است و در دیگر جاها عیب  م
وپهآداب و تّیصصد ب وپیدارنصصد. جمصصاعت مق وپیها هم آن را کار احمقصصانه محسصصوب م وپیرود و بعض وپهشمار م  ب
وپهی زیصصادی اگصصر وپینگرنصصد و امصصا از سصصوی دیگصصر عصصد  قواعد اجتماعی عمل زنا را بدترین جنایت م
وپهکلصصی وپکهصصا طلق ب وپیتراشند. در میصصان کاتولی  طرفدار ش نباشند عذر و توجیهی برای این کار م
وپهی تسصصکین ضصصروری در کصصار تأهصصل وپهنظر مردم غیر کاتولیصصک مصصای  ممنوع است در صورتی که ب

وپیگردد. محسوب م

آ ًل در میصصان وپهی خاصصصی دارد شصصاید عم  در اثر همین اختلف نظرها شخصی که ذوق و قریح
آ ًل معمولی وپههای دیگر وجودی کام وپهها سخت بیگانه باشد و حال آن که در میان دست  بعضی دست

۱Reformation.
۲Renaissance.
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وپتهصصا وپهی جوان ناشی از همین تفاو وپهخصوص در میان طبق وپیهای فراوانی ب وپیرود. بدبخت وپهشمار م  ب
وپیشود. هر فرد جوان خواه وپسر یا دختر افکاری را که در محیصصط زنصصدگی او شصصایع اسصصت  دیده م
وپهی وپیکنصصد مصصای وپییابد که همان افکار در محیط خصصاص کصصه وی زنصصدگی م وپیکند اما در م  کسب م
وپنها نموداری از وضع سراسر وپینماید که محیط خود آ  طعن و لعن است. در نظر جوانان چنین م
وپیتوانند باور کنند افکاری که ایشان حتی جرئت اظهار ش را ندارند در دیگر وپیباشد و نم  جهان م
وپیاطلعی از وضصصع وپهی ب وپهواسط وپیشوند ب وپنرو مردم ناچار م وپطها از افکار عادی زمان است. از ای  محی
 جهان مقداری بدبختی غیرلزم را تحمل کنند. این بیگانگی و نادانی نه فقط سبب رنج و عذاب
وپیشود بلکه مقدار کلی از نیروی انسانی را صرف حفظ استقلل فکصصری در محیطصصی ناسصصازگار  م
وپیشود انسصصان وپیکند که مانع م وپتزدگی و ترس ایجاد م وپیسازد، که در نود و نه مورد نوعی خجال  م

وپهی منطقی برساند. خواهران  وپهنتیج وپنها انتشصصار نیصصافته۱برونتهکار خود را ب   تا موقعی که کتاب آ
وپهبودند. ایصصن وضصصع در حصصال  وپمفکری برخورد نکرد   تصصأثیری نداشصصت چصصونشصصارلوتبود با افراد ه

وپهای همان اخلقیات ناشی از نفوذ وپرسصصتار وپها ش با وجود هنر و مهارت نویسندگی باز تا انداز  نظری
وپه بود.  وپیزیسصصته ولصصی ماننصصد او نبصصوغامیلی برونته مثل بلیکباقی ماند   در انزوای فکری سخت م

وپچگصصاه دچصصار شصصک وپنآور آن فایق آید زیرا کصه او هی وپهاست از اثرات زیا  سرشاری داشته که توانست
وپهافکصصار وپهانصصد. نظصصر او راجصصع ب وپیوپیمود وپه بود که حق با او بوده اسصصت و منقصصدین او راه خطصصا م  نشد

وپیشود: عمومی از شعر ذیل استنباط م

م، نها ت خ ا شن ی  گن ا گ د گن نز ان  ر و د ر  د ه من  ک ا  ر سی  ک ا  ه ن ت

است، ن  ه د ر نیک م گن قلب  ن م ا سخت  ر م  ل ا ح ه  ک

اشت، د یمی  ل ک و  ترک  ی  یبَسب ه سَگن ک د  و ب می  ا گن ی  ل نز و ف

؟ د ی ی ا م ر نیف م ه  چ حی شما  ان مسی وست د پس 

وپهی مصصردم  اما کمتر کسی از این عوالم باطنی در زنصصدگی برخصصوردار اسصصت. بصصرای تقریبصصآ ًا هم
وپمفکصصر وپطهصصای ه  محیط هماهنگ شرط لزم خوشبختی اسصصت. البتصصه اکصصثر افصصراد از وجصصود محی
وپیگیرد و خود را با عادات و معتقداتی کصصه  برخوردارند. هر کسی از دوران جوانی تمایلتی را فرام
وپیسازد اما این تسلیم و هماهنگی برای اقلیت متنابهی که در واقع  در وپیرامون اوست هماهنگ م
وپیباشصصند دور از وپیشود که دارای شایسصصتگی فکصصری هنصصری و فکصصری م  مشتمل بر تمام کسانی م

۱Bronte.
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وپه باشد از همان اوان جوانی در راه تعصصالی آ ًل کسی که در شهر کوچکی متولد شد  امکان است. مث
وپیبینصصد. اگصصر وپهاسصصت روبصصرو م وپتآمیزی احصصاطه شد  فکری، خود را در محیطی که با عوامل خصوم
وپ گفت وپهاو خواهند وپیجویند و مربیان ب وپههای دیگر از او دوری م وپبهای خطیر بخواند بچ  بخواهد کتا
وپهمنصصد باشصصد از معاصصصران خصصود خواهصصد وپههنر علق وپهی گمراهی است؛ اگر ب وپنها آثار بد و مای  که آ
وپگتر و ارشصصد هصصم وی را از جهصصت وپنگونه امور درخور شأن انسان نیست و عناصر بزر  شنید که ای
 اخلقی منحرف خواهند وپنداشت. اگر طالب حرفه و شغلی شود که هرچند قابصصل احصصترام باشصصد
وپهاو خواهند گفت که راه بصصدعت وپهاست ب وپیکند متداول نبود  هرگاه در میان کسانی که او زندگی م
وپلخواه و شایسته باشصصد و اگصصر وپنچه برای وپدر او شایسته بود او را هم باید د وپهاست و آ  وپیش گرفت
وپنها انتقصصاد کنصصد وپهعقاید مذهبی یا تمایلت سیاسی آ  درصدد برآید که از وپدر و مادر خود راجع ب
وپهاحتمال قوی دچار دردسر خواهد شد. بنابر همین جهات است که زندگی اکثر جوانان وپسر یصا  ب
وپنکصصه بصصرای اقصصران  دختر که استعداد ممتاز دارند در اوان جوانی قرین بصصدبختی اسصصت و حصصال آ
وپهی کمال خوشی و شادمانی باشد. اما ایصصن دسصصته در تکصصاوپوی کارهصصای وپنها شاید دور  معمولی آ
وپهی خاصصی کصه تصصادفآ ًا وپنها در محیط و جرگ وپیتری هستند که در میان ارشدها و یا اقران آ  جد

وپلشدنی نیست. وپهاند حاص وپهدنیا آمد وپنجا ب آ

وپمفکصر و وپیشصوند ممکصن اسصت بصا نفصرات ه وپهدانشصگاه وارد م  هنگامی که این عناصر جصوان ب
وپنها یار آ ًل چندسالی را بانهایت خوشحالی بگذرانند و اگر بخت با آ وپممشربی برخورد کنند که مآ  ه
وپمفکصصری وپینمایند که باز بتوانند با افصصراد ه  باشد وپس از طی دانشگاه نیز شغل و کاری را اختیار م

وپیکنصصد قصصادرنیویورک یا لندنمحشور بمانند. مرد روشنفکری که در شهر بزرگی مثل    زندگی م
وپمفکری انتخاب کند که ناچار نباشد در رفتار خود سخت محتاط و ریاکصصار  است محیط مساعد ه
وپهخصوص هنگامی که  شود. اما اگر حرفه و کار او ناگزیر ش سازد که در محیط کوچکی بماند و ب
وپنکه برای وپزشک یا وکیصصل دعصصاوی ضصصروری وپهی احترام افرادی را بنماید چنا  ناچار باشد ملحظ
وپهی واقعصصی و بیشصصتر عقایصصد وپیشود که ذوق و علق آ ًل در سراسر زندگی خود مجبور م  است احتما
وپهخصوص در وپد را از مردمی که در زندگی روزانه با آن ها تماس دارد مکتوم سازد. این وضع ب  خو
وپینمایصصد وپهی وپهناوری آن سرزمین وجود دارد. در همان نقاطی که خیلصصی بعیصصد م وپهواسط  آمریکا ب
وپهی کتاب وپهوسیل وپیکند که ب  یعنی در شمال، جنوب، شرق یا غرب انسان با افرادی تنها برخورد م
وپنجا تنها نخواهند بصصود امصصا وپمفکر و مساعد در دنیا هست که ایشان در آ وپطهای ه  آگاهند که محی
وپمفکصصری بصصرای وپهنصصدرت اشصصخاص ه وپماند و در محیط خصصود ب وپطهایی محرو  از زندگی در چنان محی

وپهی  وپهانصصداز   وبلیصصکصحبت دارند. در چنین شرایط دشواری خوشبختی واقعی برای کسانی که ب
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وپهی نفوذ افکصصاربرونته امیلی وپنکه اثرات سخت و ظالمان   عوالم باطنی ندارند مقدور نیست. برای آ
وپهیکصدیگر وپنتر ب وپهکلی از آن احصتراز شصود تصصا اقلیصت روشصنفکر بتواننصد آسصا  عمومی تعدیل و یا ب

وپهای یافت. وپهمند شوند باید راه و چار دسترسی یابند و از فیض آمیز ش باهم بهر

وپیافزایصصد. تصصأثیر وپنداری بیش از حد لزوم بر اشکال کار م  در بسیاری از موارد حجب و خویشت
وپهتر از مواردی است کصصه وپوپنهایی که از آن آشکارا بیم دارند وپیوسته ظالمان وپهآ  افکار عمومی نسبت ب
وپیگیصصرد و وپیترسند زودتر گاز م وپیبیند از او م وپینهند. سگ وقتی که م وپهآن وقعی نم  افرادی نسبت ب
وپینمایند. اخلق انسان هم کم و بیصصش وپیاعتنایی م وپهاو ب  سر و صدای بیشتری دارد تا کسانی که ب
وپ است و اگر شما وپیوپندارد که شکار خوبی یافته وپنطور است و اگر دریابد که از او باک دارند م  همی
وپیدارد. منظورم وپیشود و دست از مزاحمت برم وپهقدرت خود دچار تردید م وپیاعتنایی کنید راجع ب  ب

وپهکار  وپهی محافظ وپهصورت شدید نیست. اگر در فلن محل وپیاعتنایی و مقاومت ب   عقایصصدلندنالبته ب
وپیکنید که در روسیه مطلوب و مرسوم است و یا برعکس بدیهی اسصصت کصصه  و افکاری را وپیروی م
 باید عواقب چنین رفتاری را تحمل نمایید. من قصد شر ح و تعریف این قبیل مصصوارد افراطصصی را
وپهروی و اعتصدال وپهی میصان  ندارم بلکه منظورم مواردی است که عدول از قواعد و اصول جاری جنب
وپهفلن کلیسا و خودداری از وپ باشد مانند رعایت آداب صحیح لباس وپوشیدن و یا وابستگی ب  داشته
وپفهصصا اگصصر بصصا وپنگصصونه لغصصز ش و انحرا وپبهایی که مطالب جدی و افکار جدیصصد دارد. ای  خواندن کتا
وپیقیصدی تمصصام بلکصه بصا چاشصنی مطصایبه، حصتی در وپیقیدی توأم باشد، اما نه با ب وپ شرویی و ب  خو
وپیشمارند امکان تحمصصل وپطها که همان را از طرف کسی دیگر غیرقابل عفو م وپتگیرترین محی  سخ
وپهآداب و قواعد وپنها که ب وپهی افراد بستگی دارد. آ وپنکار البته با طبع و سرشت دوستان  آن هست. ای
وپیشوند زیرا که چنیصصن لغزشصصی را  اجتماعی سخت وپابند باشند از هر انحرافی بسیار خشمگین م
وپنکصصه همصان حرکصصت و رفتصصار را از طصرف وپینماینصصد و حصصال آ وپهخودشان تلقصصی م  انتقادی نسبت ب
وپهای که آشکار سازند قصد انتقصصادی در کصصار وپهانداز وپهگری و دوستانه دارند ب  اشخاصی که طبع جلو
وپینگرند. ولی این عمل اجتناب از ملمت برای بسیاری از افراد که ذوق یا وپهی رضا م  نیست با دید
وپهی دیگصصران وپمفکری از ناحی وپمرنگی با جماعت است مقدور نیست. فقدان ه وپنها مانع ه وپهی آ  عقید
وپنهایی که با اصصصول و وپیشود که رفتار وپرخاشگری اختیار کنند. آ وپنها و سبب م  موجب ناراحتی آ
وپمساز نباشند ناچارند رو ش مبارزه و ناراحت و فاقد سصصازگاری وپیشصصه سصصازند.  آداب محیط خود د
وپنجا نامأنوس نباشد اخلق خود را وپنها در آ وپهمحیط دیگری راه یابند که افکار آ  همین افراد اگر ب
وپهگیر باشند شاداب و متکی وپنکه خوددار و محجوب و گوش وپهجای آ وپیدهند یعنی ب وپهکلی تغییر م  ب
وپهجصصای درخصصود فصصرو رفتصصن وپلگیر و ب وپتگیری سازگار و سه وپیشوند و در ازای انزوا و سخ وپهنفس م  ب
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وپیشوند. وپهی انبساط خاطر م وپ شمحضر و مای خو

وپهای وپیالمکان شصصغل و حصصرف وپمرنگ نباشند باید حت وپنها با محیط خود ه  بنابراین وقتی که جوا
وپنها ایجاد شود اگرچصصه وپمفکری برای آ  اختیار کنند که در حین اشتغال محیط همکاری توأم با ه
وپلاند که چنین چیصصزی وپنها کاسته شود. غالبآ ًا ایشان غاف وپهاین ترتیب مقدار کلی از درآمد مالی آ  ب
وپیکننصصد کصصه اغصصراض و تمصصایلت  امکان دارد چون از وضع جهان اطلع بسیطی ندارند و گمان م
وپنها وپنها در سراسر جهان ساری و جاری است. در این مورد سالخوردگان باید جوا  عادی محیط آ

وپهی رفتار نوع بشر است. وپهی بسیار دربار را همراهی کنند زیرا که مستلزم بصیرت و تجرب

وپهاسصصت کصصه هرگصصاه فصصرد وپنکاوی روا ج دارد این تصور هم شصصیوع یافت  در این روزها که کار روا
وپهنظصصر مصصن وپمرنگ نباشد لبد علت اختلل روانی در کار است. این تصور ب  جوانی با محیط خود ه
وپهی آ ًل فرض کنید که مرد جوانی وپدر و مادری دارد که معتقدنصصد نظصصری وپینماید مث آ ًل اشتباه م  کام

وپهی انسانی) باطل اسصصت. در چنیصصن مصصوردی فقصصط فهصصم و]۱[سیر تحول وپهمرحل   (از عالم حیوانی ب
وپیسازد. ناسازگاری با محیط البتصصه  هو ش است که هماهنگی جوانک را با وپدر و مادر ش مختل م
وپههصصر قیمصصتی وپینفسه مطلوب نیست اما همیشه هم تا آن درجه ناگوار نیسصصت کصصه لزم باشصصد ب  ف
 هست از آن احتراز شود. هرگاه محیط، جاهل یا مغرض یا ظالم باشد فقصصدان همصصاهنگی بصصا آن،
وپیشصصود. بصصه وپه م وپهی قدر و شایستگی است. این وضع و حال کم و بیش در هر محیطصصی دیصصد  نشان

وپهی مصصا۲کپلر و گالیله وپ بودند که «افکار خطرناک» داشتند. افراد بسیار هوشمند زمصصان   نسبت داده
وپهای تقویت شود که وپهانداز وپهی اجتماعی ب  نیز عینآ ًا همین گرفتاری را دارند. سزاوار نیست که نظری
 این قبیل افراد از عناد اجتماعی که شاید افکارشان برخواهد انگیخت دچار ترس و واهمه شوند.
وپهای یصصافت کصصه زننصصدگی و تصصأثیر ایصصن خصصصومت و عنصصاد را  کار وپسندیده آنسصصت کصصه راه و چصصار

وپیالمکان تعدیل کند. حت

وپیآیصصد. اگصصر وپهی جصصوانی وپیصصش م وپهی این مصصورد بغرنصصج در دور وپهی عمد  در روزگار جدید مرحل
وپهاحتمصصال قصصوی از  شخصی از بدو امر با شغلی صواب در محیطی متناسصصب زنصصدگی آغصصاز کنصصد ب
وپهی آزاردیدگی اجتماعی مصون خواهد ماند ولی تا وقتی کصه جصوان اسصصت و شایسصصتگی او  صدم
 هنوز ثابت نشده است در معرض خطر جور و تعدی افراد جاهل خواهد بود. همصصان کسصصانی کصصه
وپهآن بصصصیرتی وپهی امور و مسائلی اظهار وجود نمایند که راجع ب وپیتوانند دربار وپیکنند که م  تصور م

۱[Evolution.]

۲Galileo و Kepler.دانشمندان قرون وسطی 
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وپنها اظهار شود که شاید فلن جوان بیشتر از ایشان کصصه خصصود را واجصصد وپهآ  ندارند و هنگامی که ب
وپیشوند. بسیاری از افراد که وپیشمارند فهم و اطلع دارد سخت آشفته م وپهی تجربیات جهان م  هم
وپهچنان جهد و تلشصصی دچصصار و مصصدتی هصصم وپهاند ب  سرانجام از صدمات نادانی و جهالت رهایی یافت
وپهاند که در وپایان کار حالت زدگی و بیزاری تام دارند و نیروی خود را نیز از  طولنی در تنگنا بود
وپنرو بسصصیاری از وپیماند و از ای وپ شباوری روا ج دارد که نبوغ وپنهان نم وپهای با خو وپهاند. عقید  دست داد
وپهای وارد نخواهصصد کصصرد. امصصا ایصصن وپهقدر و هنر اوان جوانی لطم  مردم اعتقاد دارند که آزاردیدگی ب
وپیمانصصد. بصصدون وپیمکافصصات نم وپهی دیگر است که جنصصایت ب وپهی درستی ندارد و مثل نظری  عقیده وپای
وپتهای دیگر وپه است ولی بسا جنای وپهآن اطلعی داریم همه کشف شد  تردید جنایاتی که ما راجع ب
وپهاند امصصا بسصصیاری آ ًل کامیاب شد وپههمین نحو نوابغ بسیاری هم مآ وپهایم. ب  که ما چیزی از آن نشنید
وپهعله فقط موضوع نبوغ در کار نیست وپه است. ب وپهراه هدر افتاد وپغها نیز شاید در عهد جوانی ب  از نبو
وپهی وپهای ضروری اسصصت. مسصصأل وپههمان نسبت برای هر جامع وپهی هنر و مهارت است که ب  بلکه مسئل
 عمده این نیست که کسی عاقبت کار از گیر و دار شداید دهر فائق بیرون آید بلکه ایصصن توفیصصق
وپخکامی و در هم شکستن نیروی انسانی باشد. بنابر همین جهصصات، شصصرط ضصصروری  نباید قرین تل

آنست که نباید راه وپیشرفت جوانان خیلی سخت و ناهموار باشد.

وپهی جوان با نظصصر رعصصایت بنگرنصصد وپههای طبق وپهخواست  در حالی که سزاوار است سالخوردگان ب
وپهی وپیر احترام بگذارند. دلیل این کار ساده است، وپهی طبق وپهمیل و علق  جوانان الزامی ندارند که ب
وپنچه مطلوب و درخور توجه است زندگی نسل جوان است نه وضع و حصصال  یعنی در هر صورت آ
آ ًل بصصا ازدوا ج وپهزندگی وپیرهصصا بدهنصصد مث وپنها درصدد برآیند که نظم و قراری ب  وپیران. وقتی که جوا
وپیشوند که وپیران بخواهند در وپههمان اندازه مرتکب خطا م  مجدد زن و مرد بیوه مخالفت نمایند ب
وپ رسصصد در انتخصصاب راه وپنکه سنین عقل فرا  تنظیم زندگی جوانان مداخله کنند. وپیر یا جوان همی
وپنهصصا وپچوجه روا نیست کصصه جوا وپههی  زندگی خویش و در صورت لزوم ارتکاب اشتباه نیز مختارند. ب
آ ًل فصصرض کنیصصد کصصه شصصما در سصصن و سصصال وپهی وپیران شوند. مث  در موردی حیاتی تابع میل و اراد
وپنکصصه وپهدلیل آ وپهزندگی تئاتر وارد شوید و وپدر و مادرتان با این کار خواه ب  جوانی علقه دارید که ب
 زندگی تئاتر قدر اخلقی ندارد یا برازنده نیست با آن مخالفت نمایند و شاید هصصم ایشصصان همصصه
 قسم تهدید و فشار در وپیشرفت منظور خود وارد کنند و شاید بگویند که اگصصر از تعقیصصب خیصصال
وپهزودی از آن  خود منصرف نشوید با شما قطع علقه خواهند کرد و شاید هم اظهار بدارنصصد کصصه ب
وپلهای متعدد ناهنجار از رفتار جوانان عجصصول کصصه عصصاقبت خصصوبی  کار وپشیمان خواهید شد و مثا
وپنها از این جهت محق باشصصند کصصه شصصغل تئصصاتر متناسصصب بصصا وپهاند برشمارند. ممکن است آ  نداشت
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وپن کار مناسب نخواهصصد بصصود اگصصر ایصصن مطلصصب وپنکه صدای شما برای آ  استعداد شما نیست و یا آ
وپهزودی آن را برای شما روشن خواهند نمود و باز فرصت وپ باشد خبرگان عالم تئاتر ب  صحت داشته
وپههصصر حصصال اسصصتدلل وپصصدر و مصصادر  کافی جهت برگزیدن حرفه و شغل متناسب خواهید داشت. ب
وپنها باز شصصما وپهی اظهارات آ وپیشود. اگر با وجود هم  موجب وافی و کافی در انصراف از آن اقدام نم
وپهزودی رضایت خواهند داد و این امر در واقع وپنها ب  از اجرای قصد و خیال خود منصرف نشوید آ
وپیوپندارید اتفاق خواهد افتاد. ولی اگصصر برعکصصس قضصصاوت وپنچه شما و یا ایشان م  خیلی زودتر از آ
وپهکاران باید نظر اهل فصصن را وپهی دیگری است چون تاز  خبرگان سد کار شما بشود آن امر از مقول

همواره رعایت نمایند.

وپهای وپهی اهل فصصن، احصصترام بیصصش از انصصداز وپهطور کلی غیر از موارد رعایت نظری وپیکنم ب  گمان م
وپیشصصود. رعصصایت افکصصار وپهافکار دیگران ملحوظ م وپهی خواه مسائل عمده یا امور جزئی نسبت ب  دربار
وپهزندان شصصود لزم اسصصت و بیصصش از آن را  عمومی تا حدی که مانع گرسنگی و یا افتادن انسان ب
 باید تسلیم ارادی در مقابل جور و تعدی محسوب داشت و از آن جهصصات بسصیار، مصصانع تحصصیل
آ ًل مورد خر ج کردن مال را در نظر بیاورید. بسیاری از کسان دارایی خصصود را  خوشبختی است. مث
وپیدهنصصد زیصصرا کصصه چنیصصن وپنهاسصصت هصصدر م وپهی طبیعی آ وپهکلی برخلف میل و علق  در راهی که ب
وپیگذارنصصد کصه صصصاحب اتومبیصصل وپهایشصصان احصصترام م وپیوپندارند که فقط وقتی همسایگان نسبت ب  م
 خوبی باشند و یا مهمانی شایان توجهی ترتیب بدهند. در واقع شخصی که قادر اسصصت اتومبیصصل
وپیدهد که آن مبلغ را صرف کار مسافرت کنصصد وپیوپروا ترجیح م  آبرومندی خریداری کند ولی باز ب
آ ًل بیشتر مورد قدر و احترام خواهد بود تصصا کصس دیگصصری وپهی آبرومندی فراهم سازد مآ  یا کتابخان
وپچوجه درست نیست که انسان عمصصدآ ًا افکصصار وپههی  که رفتار ش مثل سایرین است. بدیهی است که ب
وپهآن اعمصصال نفصصوذ نمایصصد امصصا اگصصر  عمومی را ریشخند و تحریک کند، بلکه باید برخلف نسبت ب
وپهی توانایی است و هم عامل خوشبختی. هر وپیاعتنا بماند این رفتار هم مای وپهآن ب  صادقانه نسبت ب
وپهاخلقیات مقرر و مستقر سر تسلیم وپهی شامل مردان و زنانی که بیش از حد لزوم نسبت ب  جامع
وپهی افراد آن رفتار همانندی دارنصصد. در وپبتر از اجتماعی است که هم وپهمراتب جال وپیآورند ب  فرود نم
وپیمانصصد و چصصه وپپهصصا محفصصوظ م  محیطی که هر نفر وپرور ش اخلقی جداگانه دارد تفاوت انصصواع تی
وپنگونه اشخاص عینآ ًا همصصان  نیکوست که با افرادی از دسته و تیپ جدید برخورد کنیم زیرا که ای
وپهایصصم. از جملصصه مزایصصای زنصصدگی اشصصرافی یکصصی ایصصن  کسانی نخواهند بود که مکرر برخصصورد کرد
وپ است. در جهصصان وپهاست که رفتار و آداب بنابر کیفیت تولد و محیط جایز و بسیار متعدد بوده  بود
وپیدهیصصم و بنصصابراین رسصصیدگی و بررسصصی وپهرفته این آزادی اجتمصصاعی را از دسصصت م  جدید ما رفت
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وپکنواختی نیک مطلوب خواهد بود. منظورم این نیست که وپهی خطرات یکسانی و ی  بیشتری دربار
 مردم از روی عمد عجیب و متفاوت نمایند که آن مثل موردی که همصصه یصصک نصصوع و بصصر طبصصق
وپیشود. مقصودم این است که افراد باید طبیعی و تصصابع ذوق و وپهی واحدی باشند نامطلوب م  نمون
وپهای کصصه ایصصن میصصل و سصصلیقه صصصورت ضصصد وپهی خود باشند و تا آن حصصد و انصصداز وپهی جداگان  سلیق

اجتماعی نداشته باشند.

وپهی سصصرعت در کصصار سصصیر و حرکصصت، مصصردم خیلصصی کمصصتر از سصصابق وپهواسط  در دوران جدید ب
وپنهایی که اتومبیل دارند اشخاصی را که تا بیسصصت وپیباشند. آ وپههمسایگان ناحیتی خود متکی م  ب
وپیدارنصصد بنصصابراین در مقصصام وپیکنند جزء همسایگان خود محسوب م  مایلی اطراف ایشان زندگی م
وپهایصصم. در وپق، ما امکان اختیار بیشتری در انتخاب مصاحبان خویش وپیدا کرد  مقایسه با روزگار ساب
وپهی وپرجمعیت، انسان باید خیلی بیچاره و عاجز باشصصد کصصه نتوانصصد در محیطصصی بیسصصت  یک حوز
وپهی مرسوم سابق که هصصر کصصس وپهدست بیاورد. اعتبار عقید وپمفکری ب  مایلی دوستان و مصاحبان ه
وپهاسصصت، امصصا در شصصهرهای  باید همسایگان نزدیک خود را بشناسد در مراکز وپرجمعیت از بین رفت
وپهاست، چون وپیاعتبار شد وپیشود. در هر حال این موضوع ب  کوچک و نواحی روستایی هنوز دیده م
وپهرفتصه مصصاحبت و وپههمسصصایگان نزدیصک بصصاقی نمانصده و رفت  دیگر از نظر اجتمصصاعی احتیصاجی ب
وپهاسصصت. وپتها و بسصصتگی سصصابق مرسصصوم شد وپهجای نسب وپمفکری ب وپیهای مبتنی بر تجانس و ه  دوست
وپیشصصود و مصصراودت وپهاند بیشصصتر م وپمسلیق وپمفکر و ه  خوشبختی انسان در اثر آمیز ش با افرادی که ه
وپهروز زیادتر و جای امیدواری است که بدین وسیله از تنهایی که موجب وپزب  اجتماعی از این راه رو
وپهکلصصی نصصابود شصصود و  رنج و عذاب بسیاری از کسان بیزار از رسم و قرار قدیم است کمتر و بلکه ب
وپهمقدار خوشبختی انسان خواهد افزود و در عین حال از خوشی  این جریان بدون شک و گمان ب
وپهی طرفداران خلقیات قدیم که سعی دارند مخالفان خویش را بیازارند خواهد کاست و وپیرحمان  ب
وپهحفصصظ آن وپهباشصصد کصصه انسصصان را ب وپیکنم که این خوشی و لذت قدر و منزلتی داشت  من گمان نم

ناگزیر سازد.

وپسها شاق و ظالمانه و مصصانع رشصصد و ترقصصی اسصصت.  ترس از افکار عمومی مثل اقسام دیگر تر
وپسهصصا حصصدت دارد سصصخت  تأمین هر قسم عظمت و برازندگی اجتماعی تا وقتی که این قبیل تر
 دشوار خواهد بود و در این حال محال است که آزادی فکر و رو ح که خوشبختی واقعی ناشی از
 آنست حاصل شود زیرا که شرط لزم سصصعادت اینسصصت کصصه راه و رسصصم زنصصدگی مصصا مبتنصصی بصصر
وپهسلیقه و تمایل گذران کسانی منصصوط شصصود کصصه از وپنکه ب وپههای وجودی خودمان باشد نه ای  انگیز
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وپیباشند. ترس از همسایگان نزدیک بدون شک دیگصصر مثصصل دوران  همسایگان و یا منسوبان ما م
وپهاسصت کصه ناشصی از منصدرجات احتمصصالی وپهای وپیصدا شد  گذشصته شصایع نیسصت ولصی تصرس تصصاز
وپنگیصصری رسصصم قصصرون وپسآور است کصصه کصصار ج وپههمان اندازه تر وپههاست. این ترس و واهمه ب  روزنام
وپیگناهی را سرکوب و آ ًل ب وپیآید فرد کام وپهای درصدد برم وپتآور بود. هنگامی که روزنام  وسطی وحش
وپهی ایصن کصار بسصیار وخیصم و وحشصتناک شصود. خوشصبختانه هنصوز  فدا سازد ممکن است نتیج
وپهی کصصار وپناند. ولی چون شیو وپهی شر در اما وپهی نعمت گمنامی از این مای وپهواسط  بسیاری از مردم ب
وپیشود خطر این وسصصیله و قصصرار جدیصصد بصصرای آزادی اجتمصصاعی نیصصز رو وپیتر م وپهرفته عال  جراید رفت
وپنهایی که شاید وپهحدی مهیب است که سزاوار نیست از جانب آ وپهافزایش است. این عامل خطر ب  ب
 روزی قربانی آن واقع شوند سرسری تلقی شود. با وجود قصدر و ارز ش فراوانصصی کصه اصصصل آزادی
وپنچصصه در وپشتصصر از آ وپهی اسصصتواری در ایصصن کصصار بی وپهنظر من باید اساس و قاعد  مطبوعات دارد باز ب
وپهاست برقرار ساخت. باید هر عملی که زنصصدگی وپشبینی شد  قوانین فعلی ناظر بر تهمت و افترا وپی
وپنها مطلصصبی گفتصصه یصصا کصصاری کصصرده وپیسازد ممنوع شود حتی اگر آ وپتفرسا م وپیگناه را طاق  افراد ب
 وپباشند که هرگاه با تحریف وپلیدانه انتشار یابد موجب سلب احترام در نظر عام گردد. بهترین راه
وپهی فساد این است که بر تعداد کسانی که از خوشبختی واقعی برخوردارنصصد  جلوگیری از این مای

وپمنوعان را اسباب خوشی و لذت خویش قرار دهند. افزوده شود تا درصدد برنیایند رنج و آزار ه
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فصل دهم

چلحصول است؟ آیا هنوز سعادت قاب
وپهایم اینک کار دشوار وضع و حال مصصرد خوشصصبخت را  تاکنون ما وضع آدم بدبخت را بررسی کرد
وپبهصصای چنصصد تصصن از وپیدهیم. از گفتار و کتا  که موضوعی خوشایندتر است مورد رسیدگی قرار م
وپیشود که تحصیل سعادت در جهان جدید دور از امکان شصصده اسصصت.  دوستانم چنین استنباط م
وپهدیصار بیگصانه و گفتصار باغبصانم آشصکار اسصت وپنکه از سیر در انفس و نیصز سصفر ب  این عقیده چنا
وپلهای سصصابق وپیشود. داستان بدبختی دوستان ادبصصی خصصود را در یکصصی از فصصص وپعتر م وپهرفته شای  رفت
وپهام  شر ح دادم. در فصل حاضر منظورم اینست که خوشبختی افرادی را که در زندگی خود دیصصد

وصف کنم.

وپهای هم وجود دارد. دو قسصصم  خوشبختی بر دو نوع است هرچند که بدون تردید درجات میان
وپیتوان ساده و فانتزی (توأم با خیالبصصافی) یصصا حیصصوانی و روحصصانی یصصا  خوشبختی مورد نظرم را م
وپهقسصصمی دارد کصه قصصصد اثبصصات آن را  ناشی از دل و عقل متمایز نمود و اختیار هر شق بستگی ب
وپیخصصواهم مطصصالبی را وپچکصصدام را نصصدارم بلکصصه فقصصط م وپنجا من قصد اثبصصات هی وپ باشیم. در ای  داشته
وپهترین راه بیان دو نوع خوشبختی که من در نظصصر دارم اینسصصت کصصه تحصصصیل  توضیح بدهم. ساد
وپیشصصود کصه سصواد وپهکس مقدور است و قسم دیگر تنها نصصصیب کسصصانی م  یک نوع از آن برای هم
وپیشصصناختم کصصه بسصصیار خوشصصبخت وپیام مصصردی را م  خوانصصدن و نوشصصتن دارنصصد. در هنگصصام کصصودک
وپهای قوی داشت و بصصا سصصواد بصصود. وقصصتی کصصه در وپهکنی بود، قامتی بلند و جث وپیزیست. کار ش چا  م

  یک رأی آورد اولین باری بود که از وجود چنین دستگاهی آگهی۱۸۸۵انتخابات وپارلمانی سال 
وپهی مصالکیت همگصصانی اسصباب آسصایش و رفصاه وپییافت. خوشبختی او بر دلیل فکری و یا عقید  م
وپهی مصصذهبی کصصه شصصنبه را روز هفتصصم و مختصصص  استوار نبوده است و یا با رونصصق کصصار فلن فصصرق
وپنفکران برای تأمین سعادت زنصصدگانی وپیشمارند و یا هرگونه عقیده و شعاری که روش  استراحت م
وپهنیروی جسمانی و خرسندی از کار و فراغصصت وپیوپندارند ارتباطی نداشته است. خوشی او ب  لزم م
وپهاست. خوشبختی باغبانم نیز از همیصصن نصصوع وپهی بر موانع عظیم مبتنی بود  از اندیشه و خیال غلب
وپینماینصصد کصصه وپ شها دارد که در نظر ش همان اندازه مهیب م  است. او وپیکار وپایداری بر ضد خرگو
وپهگصصر و وپهی تباهی و حیل وپ شها را مای وپیشمارد. او خرگو وپتها را خطرناک م  وپلیس انگلستان کمونیس
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وپیها برآمصصد. وپهی این موذ وپنها باید از عهد وپیداند و معتقد است که با حیله و تزویر خود آ  وحشی م
وپیکشصتند و۱والهالمانند قهرمان  وپیکردنصد و شصصامگاه او را م   که همه روز گرازی وحشی شصکار م

وپیکنصصد و وپیشد. باغبانم نیز دشمن خصود را هصصر روز نصصابود م وپهوار هر بامداد این جانور زنده م  معجز
وپهای ندارد که روز آینده باز خواهد بود. با آن که سنش از هفتاد سال بیشتر است تمصصام روز  واهم
 مشغول کار است و چهار فرسخ راه سربال را که بین خانه و محل کار اوست هر روز با دوچرخصصه

وپ شهاست. وپیانتها و ناشی از خطر خرگو وپهی جهد و نشاطش ب وپیوپیماید ولی مای م

وپیتوان وپرسید که این همه حظ و خوشی سبک فراخور حصصال و عناصصصر ممتصصازی چصصون  اما م
 امثال ما نیست و مبارزه بر ضد موجود حقیری مثل خرگو ش چه لطفی برای ما دارد؟ این سؤال
وپتتر از میکروب تب زرد اسصصت کصصه دانشصصمندان وپینماید. خرگو ش خیلی درش وپهنظر من سست م  ب
وپیآورند. خوشی باغبانم تا حدودی که وپت م وپهدس وپهای از تل ش در نابود کردنش حظ خاطر ب  برجست
وپهکس حتی افراد ممتصصاز میسصصر خواهصصد بصصود. وپیشود برای هم وپنآمیز کار مربوط م وپهی هیجا وپهجنب  ب
وپتها بستگی دارد که بدان وسیله تحصیل وپهنوع فعالی  اختلف ناشی از تعالی مدار ج تربیتی فقط ب
وپهی لذت کامیابی وجود موانع و مشصصکلتی اسصصت کصصه وپنوپذیر خواهد گردید. لزم  خوشبختی امکا
وپهدسصصت آ ًل شاهد مصصراد ب وپینماید اگرچه سرانجام معمو وپنها دشوار م  وپیش از حصول موفقیت رفع آ
وپطآمیز حصصدود توانصصایی انسصصان وپیآید. این نکته شاید دلیل مهمی باشد که چگونه تخمین احتیا  م
وپنچه هست کمتر تصور کند وپیگردد. کسی که قدر و شایستگی خود را از آ  سبب خوشبختی او م
وپهآمیز وپیشود در صورتی که هر کس از این لحاظ رفتصصار مبصصالغ وپیدروپی خشنود م وپیهای وپ  از کامیاب
وپهی خشنودی وپیگردد. شگفتی از نوع اول مای وپهی شکست خود دچار حیرت م وپهواسط  دارد و غالبآ ًا ب
وپیشود. شرط عقل آنسصصت کصصه در رفتصصار خصصودبینی خصصویش راه  و نوع دوم موجب عدم رضایت م
 اغراق اختیار نکنیم و البته خود را چندان هم زبون و ناتوان نشماریم که مصصا را از اقصصدام و عمصصل

بازدارد.

وپشاند در این روزگار ما از همه وپهی عالی علم و دان   از میان طبقات جامعه کسانی که در مرتب
وپهای دارنصصد و از کصصار خصصود وپتترند. بسیاری از افراد این طبقه عواطصصف و احساسصصات سصصاد  خوشبخ
وپیشصصوند. هنرمنصصدان و اهصصل ذوق آ ًل خشصصنود م وپهی صرف طعام و حتی زناشویی کام وپههمان درج  ب
 معتقدند که در کار ازدوا ج خواه و ناخواه موفصق نخواهنصد شصد امصا دانشصمندان غالبصآ ًا از حصظ و
وپتهای وپیهای خانوادگی مثل دوران قدیم برخوردارنصد. دلیصل ایصن حصال آنسصت کصه قسصم  خوش

۱Valhalla.وپهای اسکاندیناوی. م  از مردم افسان



وپلحصول است؟  ۱۰۳   آیا هنوز سعادت قاب

وپوپنهصصا وپیشود و در اموری که با کصصار آ وپنها تمامآ ًا صرف کار اصلی ایشان م وپهی هو ش و دانایی آ  عمد
وپهاین دلیل از کار خصصود رضصصایت و وپنها ب وپیکنند. آ  ارتباط مستقیم نداشته باشد بیهوده مداخله نم
وپهترقی و سبب توانایی است و اهمیصصت  خرسندی دارند که در روزگار جدید کار علم و دانش رو ب
وپهعواطصصف وپنرو اهصصل علصصم احتیصصاجی ب  آن در نظر ایشان و یا عامه مورد شک و تردید نیست. از ای
وپیکنصصد. وپیچیصصدگی در عواطصصف و وپهمانعی برخورد نم وپنها ب وپهی آ  غامض ندارند زیرا که عواطف ساد
وپیکند و این موانع جریان آرام آب را وپنرا ایجاد م  احساسات مانند کف رودخانه است که موانعی آ
وپهمصصانعی برخصصورد نکنصصد در سصصطح آب حبصصابی ایجصصاد وپیشکند. ولی تا زمانی که نیرو و نشصصاط ب  م

وپیشود و قدرت آن در نظر کسانی که دقیق نباشند واضح نیست. نم

وپنها شغل و فعصصالیتی دارنصد کصه وپهی اسباب خوشبختی فراهم است. آ  در زندگی اهل علم هم
وپوپیشود که نصصه فقصصط وپهنتایج درخشانی منجر م وپیاندازد و ب وپهکار م  تمام مهارت و استعداد ایشان را ب
وپینماید بلکه عامه هم هرچند که از درک جزئیصصاتش عصصاجز باشصصند بصصاز وپنها مهم م  در نظر خود آ
وپتترند. هنگصصامی کصصه وپینگرند. از این رو دانشمندان از هنرمنصصدان خوشصصبخ وپنرا با نظر اهمیت م  آ
وپیگوینصصد آن نقاشصصی یصصا وپهی مردم نتوانند قدر یک تابلو نقاشی یا شعری را تشخیص بدهند م  تود
وپیدارند وپ بودن علم قادر نباشند اظهار م وپهی نسبی وپهدرک مسأل وپ است و هرگاه ب  شعر تعریفی نداشته
 (حقآ ًا) برای آن کار معلومات کافی ندارند. بنابراین قدر و مقام ارباب علم و دانش محصصرز اسصصت و
وپیشصصوند. وپصصس در حصصالی کصصه وپیدسصصتی گرفتصصار م وپهتنگنای ته وپنکه بعضی از نقاشان ممتاز ب  حال آ
وپیتوانند در زنصصدگانی وپماند اشخاصی که م وپهی دوم از کامیابی محروم. ک وپهی اول کامیابند دست  دست
وپهی مردم باشد خوشبخت باشصصند مگصصر  که متضمن اظهار وجود و مقاومت وپیوسته در مقابل تود
وپهکلصصی فرامصصو ش وپهی محدودی محصور و عالم سرد خصصار ج را ب وپنکه بتوانند خود را در میان دست  آ
وپنهصصا نسصصبت وپهغیصصر از همکصصاران خصصود آ وپهاین کار ندارند زیرا که همه ب  کنند. اهل علم احتیاجی ب
وپیشصصود وپهایشان احترام دارند. مرد هنرمند برعکس دارای وضع دردناکی است و ناچار یا منفور م  ب
وپه باشد ناگزیر یکی از این دو گرفتصصاری را تحمصصل وپتانگیز. اگر قدرت سرشار داشت  و یا خوار و نفر
وپهای نکند. این وضصصع و وپهکار اندازد دومی اگر از آن استفاد  خواهد کرد اولی هرگاه نیروی خود را ب
وپ اسصصت. گصصاهی حصصتی هنرمنصصدان مصصاهر در ایصصام وپهجا نیز بدین منوال نبوده  حال همیشه و در هم

وپهاند.  وپنکه نسبت بصصه ۱[جیولیوس دومجوانی مورد ستایش عام شد وپلآنصصژ] با آ وپ شرفتصصاریمیک   خو
وپیکرد که او نقا ش ماهری نیست. مرد میلیونر جدید کصه شصصاید مبصصالغ  نداشت باز هرگز خیال نم

۱[Julius II.]
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وپیکنصصد وپهانصصد صصصرف م وپهخاطر هنرمندان ممتاز هنگامی که نفصصوذ خصصود را از دسصصت داد  هنگفتی ب
وپلهصصا وپهی کار خود او مهم است. شاید این دلی وپهانداز وپنها ب وپچگاه هم این تصور را ندارد که هنر آ  هی
وپهطصصور متوسصصط هنرمنصصدان از اربصصاب علصصم و دانصصش خوشصصبختی  موجبی باشد که چرا و چگونه ب

کمتری دارند.

وپیاند که بصصرای وپنفکر غربی دچار این گرفتار وپهنظر من باید اذعان نمود که اکثر جوانان روش   ب
وپهی جصصوان فعلصصی وپنکه باید و شاید مورد و مصرفی ندارند. طبق  ابراز هنر و مهارت ممتاز خود چنا
وپوپیریزی جهان وپهوپ وپنها ب  روسیه بیشتر از جوانان کشورهای دیگر از نعمت خوشبختی برخوردارند، آ
وپنجصصا اعصصدام، یصصا در اثصصر وپهکار خود ایمان کامل دارند، افراد سالخورده در آ وپلاند و ب  جدیدی مشغو
وپهاند تا قصصادر نباشصصند ماننصصد وپیخطر کرد وپنها را ب وپهترتیبی آ وپهاند و یا ب  گرسنگی تلف و یا تبعید شد
وپهی غربی وپهتعقیب راه آشوب یا بیکارگی وادار کنند. در نظر آدم رند و وپخت وپنها را ب  دیار غرب جوا
وپنهصصا وپیتصصوان گفصصت؟ آ وپمرفته بر ضصصد آن چصصه م وپیه وپهی جوان روسی خام نماید ولی رو  شاید عقید
وپنکه وپدید آمد افراد وپهی آنهاست و این جهان نو بعد از آ وپهاند که باب علق  سرگرم ایجاد جهانی تاز
وپهی وپیش از انقلب خوشبخت خواهد کرد. شاید این دنیصصای جدیصصد  عادی روسی را بیشتر از دور
وپنفکر غربی نباشد که البته الزامی هم در این کار نیسصصت ولصصی بنصصابر  مورد وپسند افراد رند و روش
وپنرا بصصا وپیتوان محسوب داشصصت و آ وپیاعتبار نم وپهی فرد جوان روسی را هم ب وپهی آزمایش، عقید  قاعد
وپنکه موضوع فقط از لحاظ نظری مورد بررسصصی  عباراتی خام محکوم نمودن مجوزی ندارد مگر آ
وپیدللصصت سیاسصصی هصصم نیسصصت بصصا  باشد. در هندوستان و چین و ژاوپصصن موجبصصات خصصارجی کصصه ب
وپنفکر بستگی دارد ولی موانع خاص داخلصصی کصصه در غصصرب دیصصده وپهی جوان روش  خوشبختی طبق
وپینماید و تا وپنها مهم م وپهنظر جوا وپتهایی هست که ب وپنجا فعالی وپیشود در آن کشورها نیست. در آ  م
وپنهصصا وپیشصصود و آ وپهی جصصوان م وپتها بصصا ثمصصر اسصصت مصصوجب خوشصصبختی طبق  حدودی که این فعالی
وپیکنند که هرچنصصد وپهای دارند و مقاصدی را دنبال م وپیوپندارند که در زندگانی ملی سهم شایست  م
وپنها دور از امکان نیست. بدبینی از آن نوعی که غالبصصآ ًا در میصصان وپیرسد باز احراز آ وپهنظر م  دشوار ب
وپیشود ناشی از دو سبب است یکی راحتی و وپهی غربی اعم از مرد یا زن دیده م وپلکرد  افراد تحصی
وپیکنصد وپیاثر بودن در جریان امور این احساس را در افراد ایجاد م  دیگری فقدان قدرت و اختیار. ب
وپیکاهصصد آسصصایش و راحصصتی وپنچه از رنج این حصصس و حصصال م وپچکاری ارز ش اقدام ندارد و آ  که هی
وپهدست  است. در سراسر خاور زمین محصل دانشگاهی امیدوار است که در افکار عمومی نفوذی ب
وپهمراتب کمتر از وپههمان نسبت مقدور نیست ولی برای وی ب  بیاورد که آن منظور در غرب جدید ب
وپهحال در صصصف  غرب امکان تحصیل درآمد کافی وجود دارد و چون نه بصصا نفصصوذ اسصصت نصصه آسصصود
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وپنها نخواهصصد بصصود. خوشصصبختی عنصصصر وپیشود اما جزو بصصدبی وپ حطلبان یا عناصر انقلبی وارد م  اصل
وپ حطلب یا انقلبی با جریان کارها بستگی دارد و شاید وقتی او را اعدام هم کنند بصصاز بیشصصتر  اصل
وپهام وپهمدرسصص وپنهای غربی خوشبختی واقعی احساس نماید. یادم هست که جصصوانی چینصصی ب  از بدبی
وپهی چین دایر وپعترین ناحی وپهی مشابهی در مرتج وپهوطن مدرس وپیخواست در بازگشت ب  آمده بود و م
وپیداده است و ازین بصصابت خوشصصبختی قریصصن وپنراه از دست م وپیوپنداشت که سر ش را در آ  کند و م

وپهی حسرتم شد. آرامشی داشت که مای

وپنگونه خوشبختی افراطی تنهصصا قسصصم قابصصل حصصصول  اما قصدم آن نیست که وپیشنهاد کنم ای
وپیشود چون مستلزم اسصصتعداد خصصاص و وپهای قلیل م  است که در واقع سعادتی است که نصیب عد
وپیقدر قادرند کصه از کصار وپهی سرشاری است که چندان فراوان نیست. نه فقط دانشمندان عال  علق
وپیتواننصصد بصصا تعقیصصب هصصدفی بصصزرگ  خود تحصیل خوشبختی نماینصصد و یصصا سیاسصصتمداران کصصه م
وپهکسصصب مهصصارت سرشصصار وپهکس میسصصر و آن ب  خوشبخت شوند بلکه خوشی ناشی از کار برای هم
وپنکه فاعل از کار خویش بدون انتظار مد ح و تحسین دیگصصران لصصذت وپیشود مشروط بر ای  منجر م
وپه بود ولصصی بصصاز در سراسصصر وپیشناختم که در جوانی از دو وپا فلج شد  حاصل کند. من شخصی را م
وپیزیست و این سعادت را هم بصصا تصصألیف کتصصابی در وپنصصج  زندگانی طولنی خود واقعآ ًا خوشبخت م
وپهشصصمار وپهی خود سصصرآمد ب وپهنظر من او در رشت وپهدست آورده بود و ب وپهآفت گل سرخ ب  مجلد راجع ب
وپهام ولصصی وپفشناسی ماهر بودنصصد آشصصنایی نداشصصت وپیرفت. من با اشخاص متعددی که در کار صد  م
وپیوپردازند از خرسندی خصصاطر بسصصیار وپهاین کار م وپ است که کسانی که ب  همواره استنباطم این بوده
وپیدان زمصصان و مصصورد احصصترام وپیترین موسصصیق وپیشناختم که نام وپیشوند و باز کسی را م  برخوردار م
وپهاین رشته تعلق خاطر داشصصتند. ایصصن وجصصود هنرمنصصد بسصصیار خشصصنود و وپهی کسانی بود که ب  هم
وپهآسانی از وپیگردید که ب وپنجهت که مشمول تقدیر و تجلیل اشخاصی واقع م  سعادتمند بود نه از آ
وپیآورد کصصه وپهدسصصت م وپنهمه حظ خاطر را از تمرین کصصار خصصویش ب وپیکنند بلکه آ  کسی تمجید نم
وپیشصصناختم وپیکنند. همچنین کسصصانی را م  عین لذتی است که رقاصان ممتاز از هنر خود کسب م
وپطشناسی نسطوری یا میخی و از این قبیل کارها که چنصصدان هصصم متصصداول و  که در کار دقیق خ
وپنها از زنصصدگانی خصوصصصی خصصود نیصصز وپیدانستم که آ وپهاند البته نم  آسان نیست سخت سرگرم بود

وپییافت. وپهی کامل م وپهسازی ایشان ترضی وپهی وپدید وپتاند یا نه ولی در حین کار غریز خوشبخ

وپنهاست که در این عصر ماشین، صنعت دیگر قدر منزلت سصصابق را  این حرف غالبآ ًا بر سر زبا
وپههایی وپتگران دسصصتی در رشصصت  ندارد. من با این عقیده موافصصق نیسصصتم. بصصدیهی اسصصت کصصه صصصنع
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آ ًل تفصصاوت دارد. امصصا وپهی ارباب هنر و وپیشه بود کام وپنچه در قرون وسطی مورد علق  مشغولند که آ
 صنعتکار دستی وجود ش هنوز خیلی مهم و در اقتصاد ماشین بسیار مصصؤثر اسصصت. صصصنعتکارانی
وپ حاند و بعضصصی دیگصصر در وپنها طرا وپیسازند، بعضی از آ وپنهای دقیق م  هستند که ابزار علمی و ماشی
وپههایی فعالیت مصصی نماینصصد کصصه وپهی زیادی نیز در رشت وپاسازی و رانندگی مهارت دارند. عد  هواوپیم
وپنجا که مصصن وپطهای نسبتآ ًا بدوی تا آ  وپیشرفت روزافزون دارد. کارگران روستایی و کشاورزی محی
وپهی راننده یا لوکوموتیوران خوشبخت و خرسند نیستند. درست اسصصت کصصه هصصر وپهانداز وپهام ب  دریافت
وپهدار چندین کار است زمیصصن را شصصخم وپهکشت و کار زمین خود مشغول است عهد  کشاورزی که ب
وپهایصصن وپیدارد ولی او همصصواره دچصصار تهدیصصد عوامصصل طصصبیعی و ب وپیکارد و حاصل برم وپیکند بذر م  م
وپنهای جدیصد سصر و کصار دارد وپنکه شخصی که بصا ماشصی  موضوع هم سخت متکی است و حال آ
وپنکصصه تصصابع وپهقدرت خود آگاه و نیک متوجه است که انسان حاکم بر سرنوشت کارهاسصصت نصصه آ  ب
وپهکارهصصای ماشصصینی وپهی زیادی کصصه ب  عناصر طبیعی باشد. البته جای تردید نیست که در نظر عد
وپیدروپصصی وپهای ندارد زیرا که کار فنی را با حداقل تنوع و تفاوت وپ وپماند این رشته لطف و جاذب  سرگر
وپههمصصان انصصدازه هصصم وپههمان نسبتی که کاری کمتر جالب توجه مصصی نمایصصد ب وپیکنند. اما ب  تکرار م
وپیشود. منظور غایی از تولیصصدات ماشصصینی کصصه در وپهی ماشین انجام م وپهوسیل  امکان آن هست که ب
وپهی کارهای غیرجالب را خصصود وپهایم سیستمی است که هم وپهی نهایی آن نرسید وپهمرحل  واقع هنوز ب
وپهچیزهایی شود که توأم با تنوع و ابتکار است. در چنین  ماشین انجام دهد و کار انسان محدود ب
وپهی مللصصت و وپهی زراعتی مصصای وپهی دیگری بعد از وپیدایش مرحل  وضع و حالی کار، بیشتر از هر دور
وپکنواختی و ناراحتی تسلیم وپهوضع و حال ی وپهساختن زراعت نوع بشر ب  افسردگی است. در اثر وپیش
وپهای که انسصصان وپنوسیله از خطر قحطی و گرسنگی رهایی یافته باشد. در دور  گردیده است تا بدی
وپنکه وپیرفصصت چنصصا وپهشصصمار م وپهی خوشصصی و لصصذت ب وپیکرد کار مصصای  غذای خود را از شکار تحصیل م
وپهاند. امصصا بصصا وپهی ثروتمند هنوز این رسم و عادت اجدادی را ولو بر سبیل تفنن از دست نداد  طبق
وپه است که وپهی طولنی عجز و زبونی و جنون گرفتار شد وپهدور وپهی فلحتی نوع بشر ب  وپیدایش مرحل
وپییابصصد. وپهرفته از آن رهصصایی م وپهی ما با برکاتی که زندگی ماشین همراه دارد رفت  فقط در این زمان
وپهاثراتی که ارتباط زندگی انسصصان بصصا خصصاک و زمیصصن  البته افراد احساساتی تعریف فراوانی راجع ب
وپهی افراد جوان روستایی وپیوسته آنسصصت کصصه در وپیشمارند اما با وصف این بارزترین علق  دارد برم
وپهمحیصصط وپبهای سرد زمستان فرار و ب  شهر کار کنند تا از قید بندگی باد و هوا و عذاب تنهایی ش
وپمکصصاری از موجبصصات اساسصصی  اعتمادبخش انسانی کارخانه و سینما راه وپیدا کنند. مصصصاحبت و ه
وپهمراتصصب بهصصتر و بیشصصتر از  خوشبختی افراد عادی بشر است و این نعمت در زنصصدگانی صصصنعتی ب
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وپیآید. وپهدست م زندگی کشاورزی ب

وپیسازد. منظورم فقط عناصر انقلب وپیها را خوشبخت م وپهیک اصل و مرام هم خیل  دلبستگی ب
وپتها یا افراد ملیون در کشورهای گرفتار ظلم و استعمار نیست بلکه مقاصد ساده را  یا سوسیالیس
وپیها جزء ده قوم مفقصصود عهصصد وپیوپنداشتند انگلیس وپیشناسم که م  نیز در نظر دارم. من کسانی را م
وپهی دیگصصری کصه عقیصده داشصصتند وپینمودند و باز دسصصت  عتیق بودند و از این بابت خیلی خشنود م

وپهی نامی  وپنها از این لحاظ حد ۱مناسه و افرایممردم انگلیس از دو طایف وپهاند و وجد و نشاط آ  بود
وپهنظصصر وپهمند شود زیرا که ب وپنگونه عقاید علق وپهای وپهای نداشت. قصدم آن نیست که خواننده ب  و انداز
وپیتصصوانم وپههمین دلیصصل نیصصز نم  من تحصیل خوشبختی بر اساس وپندارهای باطل، بیهوده است و ب
 احدی را ترغیب کنم که فقط با تعقیب راه و رسم زندگانی بدوی خصصود را سصصعادتمند بشصصمارد.
وپیسصصاخته وپیهصصا را فراهصصم م وپهای موجبات خوشصصبختی خیل  هرچند که بنابر مشاهداتم چنین عقید
وپهی وپتآور نیسصصت و هرگصصاه علق وپچوجصصه غیرعصصادی و حیصصر وپههی وپفهایی نیز هست که ب  وپاست. اما هد
وپهی سرگرمی کافی برای سصصاعات فراغصصت او وپنگونه هدف و مقصودها باشد زمین وپهای  کسی نسبت ب
وپیسازد و سببی وپیدا و مانع از آن خواهد شد که تصصصور شصصود زنصصدگی بسصصیار خشصصک و  فراهم م

خالی است.

وپیهای دیگر نیز تقریبه ٌآ ًا همان اثر و خاصیت اعتقاد شدید فلن هدف و مراد را وپهسرگرم  عشق ب
وپنهای زمصصان مصصا وقصصت خصصود را متسصصاویآ ًا بیصصن علصصم ریاضصصی و وپیدا وپگترین ریاض  دارد. یکی از بزر
وپن خصصاطر وپهی جبران و تسکی وپهی او وسیل وپهی من کار ثانوی وپهعقید وپیکند و ب وپعآوری تمبر صرف م  جم
وپیشود. اشکالتی که در اثبات مسائل وپهی اصلی وپیشرفتی نصیبش نم  در مواردی است که در رشت
وپعآوری تمصصبر تسصصکین و عل ج وپیآید یگانه غم و گرفتاری نیست کصصه جم  رقومی و ریاضی وپیش م
آ ًل تمبر خود را سرگرم وپهی گردآوردن عتیقه یا مث وپیسازد همین کار را اهل تفنن در زمین  فراهم م
وپنرا دون شصصأن وپهجهصصتی اینصصک آ وپهایصصم و ب وپهی ما این کار را در زمان کودکی کرد  سازیم. شاید هم
وپههرگونه لذت و خوشی که سبب آ ًل خطاست زیرا که ب وپیشماریم. زیرا این رفتاری کام  افراد بالغ م
وپهها علقه دارم و از سصصفری در وپهرودخان  صدمه و آزار غیر نشود باید قدر و ارز ش نهاد. من خودم ب

وپهی ولگا وپگتسه و باز در رودخان   [یصصاآمصصازون (چین) حظ فراوانی بردم و متأسفم که هنصصوز در یان
وپینماید بصصاز از ایصن جهصتاورینوکو وپهام. هرچند این علقه و هیجان ساده و سبک م  ] سیری نکرد

۱[Ephraim and Manasseh].وپهی قوم یهود وپه از طوایف عمد  ، دو فرزند حضرت یوسف و بانیان دو طایف
م.
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وپسبصصال را در نظصصر بیاوریصصد وپهی بی وپهمسصصابق  عاری ندارم. همچنین شعف سرشار اشخاص علقمند ب
وپنهصصا وپیآورنصصد و رادیصصو در نظصصر آ وپهچنصصگ م وپهی روزنصصامه را ب  همان کسانی که با اشتیاق وافر شمار
وپنانگیزترین وسایل است. یادم هست که نخستین باری که با یکی از ادبا در آمریکا برخورد  هیجا
وپیوپنداشتم که زندگی سراسصصر حصصزن و انصصدوه دارد وقصصتی کصصه نتایصصج  داشتم و از آثار ش چنین م
وپهی گرامی، مصصن و بحصصث ادبصصی مصصا و وپیدادند دیدم نویسند وپسبال را در رادیو خبر م وپنآور بی  هیجا
وپهای وپمهای زندگانی این جهان را فرامو ش و تمام حواس خود را متصصوجه وپیصصروزی دسصصت وپهی غ  هم
وپشآمد هر وقت کتابی از آثار او خواندم دیگصصر غصصم و وپهی او بودند. بعد از آن وپی  کرد که مورد علق

اندوه قهرمانان داستانش تأثیری در ذهن من نداشت.

وپلمشصصغولیات در خیلصصی از مصصوارد و شصصاید اکصصثر اوقصصات مصصوجب اصصصلی وپیها و د  امصصا سصصرگرم
وپ شکردن حقیقتی است کصصه مصصواجه وپهای برای فرار و یا فرامو وپیشود بلکه فقط وسیل  خوشبختی نم
وپیشود. خوشبختی اساسی بیش از هر عامل دیگصصر منصصوط بصصر  شدن با آن سبب ناراحتی شدید م

وپناند داشته باشد. وپهافراد و اشیایی که در این جها وپهای نسبت ب وپهی دوستان آنست که انسان علق

وپهحال افراد نوعی محبت و مهربانی است ولی نه از آن قسصصم کصصه وپهی مهرآمیزی نسبت ب  علق
وپهی  ناشی از طمع و توأم با توقع و وپیوسته مترصد عمل متقابل باشد که این نوع ابراز علقه مصصای
وپهمنصصد و نصصاظر حصصال وپیشود و آن نوعی که موجب خوشبختی است آنست که آدم علق  بدبختی م
وپنها خرسند شود و نوعی است که وپیوسته در جستجوی زمینصصه  دیگران باشد و از کردار فردی آ
وپنکصصه درصصصدد وپیکنصصد بصصدون ای وپنها برخورد م وپهکسانی است که با آ وپهی ابراز علقه نسبت ب  و انگیز
وپنهصصا باشصصد. شخصصی کصه رفتصار ش نسصصبت وپهی آ  تأمین نفوذ و یا متوقع مد ح و ستایش مشصصتاقان
وپهاو علقصصه و آ ًل نیصصز مصصردم ب وپهدیگران از روی صدق و صفاست عامصصل خوشصصبختی اسصصت و متقصصاب  ب
 مهربانی خواهند نمود. روابط او با دیگران خواه اندک یا خطیر باشد در اثر ابراز علقه و محبصصت
وپیسصصازد. چنیصصن شخصصصی از قدرناشناسصصی دیگصصران احسصصاس وپیا ش را فراهم م  موجبات خوشبخت
وپهنصصدرت در او تصصأثیر دارد و اگصصر در مصصوردی هصصم آ ًل چنیصصن رفتصصاری ب وپیکنصصد و اصصص  نصصاراحتی نم
وپیها را تصصا سصصرحد وپنگونه رفتار که اعصاب بعضصص  قدرناشناسی وپیش آید متوجه آن نخواهد شد. ای
وپنکصصه وپیشصصود. او بصصدون ای وپهی تفنصصن م وپیکند در نظر مردم بامحبت و مهربصصان مصصای  انفجار خراب م
 زحمتی تحمل کند نتایجی حاصل خواهد کرد که دیگران با وجود جهد فراوان غیرقابل حصول
 خواهند یافت. کسی که خود خوشبخت است مصاحبی دلپذیر خواهد بصصود کصصه آن نیصصز مصصوجب
وپنگونه رفتار و کردار باید همیشه طبیعی و صادقانه باشصصد نصصه وپیشود. اما ای  ازدیاد خوشبختی او م
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وپهشناسی در حیصصن کصصار و خصصدمت نیصصک و وپهشناسی یا فداکاری نماید. وظیف وپنکه ناشی از وظیف  ای
وپیها علقصصه دارنصصد کصصه محبصصوب وپیشود. بعض  شایسته است اما در روابط دوستانه سبب آزردگی م
وپتداشصصتن افصصراد وپنها اضطرارآ ًا و با تسلیم قرین بردباری تحمل شصصود. دوس وپنکه وجود آ  باشند نه آ

وپهترین رکن خوشبختی هر فردی است. آن هم با طیب خاطر و بدون جهد و تل ش شاید عمد

وپهای نمودم. این کلم شصصاید قصصدری وپهاشیا نیز اشار وپهی دوستانه نسبت ب وپهعلق  در عبارت اخیر ب
وپنوپصصذیر نیسصصت ولصصی وپهاشیا امکا وپیتناسب نماید و ممکن است که بگویند که حس علقه نسبت ب  ب
وپههصصا وپهویران وپنشصصناس ب وپگها یصصا فصصرد باستا وپهسصصن وپهتخت وپنشناس نسبت ب وپهای که مرد زمی  توجه و علق
وپهی دوسصصتانه نیسصصت. همیصصن دلبسصصتگی بایصصد وپیشباهت با علق وپینماید حاکی است که کار او ب  م
وپهجای وپهی چیزهایی که ب وپهافراد یا اجتماعات باشد. ممکن است حتی دربار  محور رفتار ما نسبت ب
وپه تصصار  نفع و ثواب زیان و خطر دارند ابراز علقه نمود. شاید شخصی اطلعات و معلومات راجصصع ب
وپیالمکان در محلی اقصصامت وپیخواهد حت  عنکبوت فراهم سازد بدان جهت که از آن نفرت دارد و م
وپنکصصه در وپهاشیا بصصا آ وپهی آزردگی هرچه کمتر باشد. ولی این قبیل علقه نسبت ب  نماید که این مای
وپمنصصوع وپهافراد ه وپهآمیز ما نسبت ب وپهی رفتار علق وپهوپای وپچگاه ب وپهی ما اثر مطلوبی دارد و هی  زندگی روزان
وپیرسد باز بسیار مهم است. جهان بس فراخ و عظیم است و قدرت انسصصان سصصخت محصصدود.  ما نم
وپهوضع و شرایط انفرادی فقط خود ما منوط باشصصد تحصصصیل منظصصور آ ًل ب  هرگاه خوشبختی ما کام
 کاری بس دشوار و ناشی از آنست که از زندگانی بیش از حد مقدور توقصصع خوشصصبختی داریصصم و
وپنترین عاملی است که خوشبختی کمصصتری نصصصیب مصصا شصصود. وپیتناسب باشد مطمئ  اگر توقع ما ب
وپهفلن دسته و آ ًل راجع ب وپهی حقیقی مث وپیهای خود را با ابراز میل و علق  کسی که قادر است نگران
وپهی خصویش سصصرگرم وپهکصصار مصورد علق وپهها فرامصو ش کنصد وقصصتی ب  جماعت یا تاریخ زندگانی ستار
وپهوجهصصی وپیهای خود را ب وپیسازد که گرفتار وپیکند که او را توانا م وپیشود چنان آرامشی احساس م  م
 نیکو تحمل و شاید قدری هم احساس خوشبختی نماید. راز خوشبختی آنست که سصصعی کنیصصد
وپلتصصان نیصصز دوسصصتانه باشصصد نصصه وپسالعم وپشتصصر و عک وپهی شصصما هرچصصه بی  چیزهای مورد میل و علق

وپتآمیز. خصوم

وپهتفصیل شر ح خصصواهم وپلهای آینده ب  این بررسی مختصر را در باب اسباب خوشبختی در فص
وپدهایی خواهم کرد. وپهچگونگی اجتناب از موجبات روانی بدبختی نیز وپیشنها داد و راجع ب
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  شوق و نشاط  
وپعترین و بصصارزترین علمصصت وپهنظصصرم شصصای وپیخواهم موضوعی را بررسصصی کنصصم کصصه ب  در این فصل م

وپیرود یعنی شوق و نشاط. وپهشمار م خوشبختی در زندگانی افراد ب

وپهی طعصصام  بهترین راه دریافتن معنی آن اینست که رفتار مختلفی را که اشخاص در سر سفر
وپیها صرف غذا اسباب ملل اسصصت و هصصر انصصدازه وپیدهند مورد توجه قرار دهیم. برای بعض  نشان م
وپیهصصای نصصاب وپنهصصا جصصالب نیسصصت. ایصصن دسصصته وپیوسصصته خوراک  مأکولت عالی باشد باز در نظصصر آ
وپچوقت دچار رنج فقدان غذا وپهاست و هی وپنها از نوع ممتاز بود وپهاند و شاید هم همیشه طعام آ  خورد
وپهاست. این عده صرف غصصذای وپهحد اشد رسید وپنها ب وپهاند مگر وقتی که احساس گرسنگی در آ  نشد
وپنجصصا وپهای کصصه در آ وپینگرند که بر طبق رسوم و شصصعار جصصامع  روزانه را فقط کاری مقرر و جاری م
وپیکنند باید از این رسم عمومی وپیروی کنند. مانند هر کار دیگصصری غصصذا خصصوردن هصصم  زندگی م
وپهی آن سر و صصصدا راه بیندازنصصد زیصصرا کصصه وپنها را موجب خستگی است اما نه تا حدی که دربار  آ
وپجهاست که فقط در اثصصر الصصزام  مواردی دیگر نیز همین وضع و حال را دارد. از یک سو وضع افلی
وپنها تأکید نموده است که غذای مختصری بصصرای حفصصظ و وپهآ وپیکنند چون وپزشک ب  طعام صرف م
وپیشوند که با اشتیاق و نشصصاط وپه م وپتوپرستان دید وپنها ضروری است. از طرف دیگر لذ  دوام نیروی آ
وپنکه بایصصد و شصصاید مطلصصوب وپیها چنصصا وپچیک از خوراک وپیکنند که هی  خوردن آغاز ولی زود کشف م
وپهی طعصام وپموپرسصتان کصه بصا میصل و رغبصت فصراوان بصر سصفر وپهی شک وپهاست. و باز دسصت  تهیه نشد
وپهی آخریصصن وپیشوند. اما دست وپیخورند و سخت چاق و سنگین م وپینشینند و بیش از اندازه هم م  م
وپیخورنصصد وپنچصصه هصصم کصصه م وپیکنند و از آ وپهغذا دراز م  کسانی هستند که با اشتهای صحیح دست ب

وپیکشند. وپیبرند و بعد از صرف مقداری کافی دست م لذت م

وپیدارد رفتصصار وپنچصصه دنیصصا عرضصصه م وپهآ وپهانصصد نسصصبت ب  افرادی که در جلوخوان زندگی قرار گرفت
وپهی آخری اسصصت و تناسصصبی کصصه وپیدهند. مرد سعادتمند همان غذاخور از دست  همانندی نشان م
 بین گرسنگی و خوردن هست شوق و نشاط در قبال زندگی دارد. کار آن کسی که غذا خوردن

وپیشباهت با رفتار کس دیگری نیسصت کصه گرفتصار بصدبختی  وپیوپندارد ب وپهی ملل م  بصایرونیرا مای
وپیکنصصد مثصصل مرتصصاض اسصصت و  است، آدم افلیج کصصه فقصصط بنصصابر الصصزام و تکلیصصف صصصرف طعصصام م



       تسخیر سعادت۱۱۲

وپلوپسندی است که نیمی از وپتوپرست مانند آدم مشک وپموپرست نیز اسیر شهوت و آز. شخص لذ  شک
وپتآور اینسصصت وپیکند که دلپذیر نیسصصت. حیصصر وپهاین بهانه و دلیل محکوم م وپیهای زندگی را ب  خوش
وپهکسصی کصه اشصتهای درسصت دارد وپموپرستان نسصبت ب وپههای مذکور مگر شاید شک وپهی دست  که هم
وپهشمار وپنها لذت از طعام، کار سبکی ب وپیشمارند. در نظر آ  حس تحقیر دارند و خود را از او برتر م
وپیبصصرد. در وپیشصصود یصصا از زنصصدگی لصصذت م وپیرود که منظورشان اینست که چرا انسصصان گرسصصنه م  م
وپتانگیصصزی فراهصصم وپههصصای حیر  صورتی که زندگانی جوانب گوناگون و جالب تصصوجهی دارد و تجرب
وپینگرنصصد و افصصرادی را کصصه مصصورد تنفرشصصان وپهوپایین م وپیسازد. این دسته از او ج رفیع توهم خود ب  م
وپیوپندارند. من با این طرز رفتصصار و نظصصر موافصصق نیسصصتم. هصصر حصصال وپهلو ح م  هستند موجوداتی ساد
وپهای مصصوارد وپهی من دال بر وجود بیماری اسصصت کصصه تردیصصدی نیسصصت در وپصصار وپهعقید  مسحوریت، ب
 غیرقابل اجتناب است. ولی وقتی که یصک بیمصاری وپیصش آمصد بایصد هرچصه زودتصر در عل ج آن

کوشید و علمت خرد عالی نباید وپنداشت.

وپهچه دلیل سلیقه شصصخص وپنرا دوست ندارد ب وپتفرنگی دوست دارد و دیگری آ آ ًل شخصی تو  مث
وپیتوان بر اولی ترجیح داد. هیچ دلیل مطلق و امکان اثبات هصصم در میصصان نیسصصت کصصه  ثانوی را م
آ ًل خوب است یا نیست. برای کسصصی کصه آن را دوسصت دارد خصوب اسصصت و بصصرای وپتفرنگی اص  تو
 شخصی که آن را دوست نداشته باشد نیست اما کسی که ایصصن میصوه را دوسصصت دارد در مقابصصل
وپهمند اسصصت کصصه دیگصصری از آن محصصروم  شخصی که آن را دوست ندارد از نعمت حظ و لذتی بهر
وپبتر با وضع جهصصانی وپنرو زندگی نفر اول بیشتر قرین خوشی است و خود او متناس وپوپیباشد. از ای  م
وپینمایصصد وپنچه در این امر جزئی و ساده درسصت م  است که هر دو نفر باید در آن زندگانی کنند. آ
وپههمصصان وپیبصصرد ب وپهی فوتبصصال لصصذت م  در موارد مهم نیز صادق است. شخصی که از تماشای مسابق
وپهی کتاب خشنود وپ شتر است و کسی که از مطالع  نسبت از کسی که حظی از این بابت ندارد خو
وپیشود در قبال کسی که چنین لذتی ندارد برتری حصصتی بیشصصتری دارد چصصون فرصصصت کتصصاب  م
وپهانواع متعدد کارها وپیشود. هر اندازه انسان ب وپهی فوتبال میسر م وپنتر از تماشای مسابق  خواندن آسا
 شوق و علقه داشته باشد موجبات بیشتری برای تحصیل خوشبختی در اختیار اوسصصت و کمصصتر
وپهکصصار  در معرض خطر بدبختی خواهد بود، زیرا که اگر یکی از امور مورد علقه از دستش بصصرود ب
وپهچیصصز وپههم وپنقصصدرها دوام نصصدارد کصصه انسصصان نسصصبت ب  مورد رغبت دیگر خواهد وپرداخت. زندگی آ
وپه باشد بسیار هم نیکوست که چیزهای هرچه بیشتری مورد میل  امکان ابراز شوق و علقه داشت
وپهی مصصردم وپهی ما باشد تا در صورت لزوم ساعات فراغت زندگی مصصا را اشصصغال نماینصصد. هم  و علق
وپهکار در خود فرورفتن تمایل دارند همان کسانی که باوجود تمام مظصصاهر و آثصصاری کصصه جهصصان  ب
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وپفنظر و خود را با دنیای عقیم درون خویشصصتن وپهی این آثار صر وپیدارد باز از هم وپهایشان عرصه م  ب
وپههرحال نباید خیال کرد که بدبختی آن کسی که با نفصصس خصصویش سصصرگرم وپیکنند. ب  مشغول م

است اثر و اهمیتی را حائز است.

وپسسازی بصصود و هصصر دو دسصصتگاهی بسصصیار عصصالی کصه از وپیگویند روزگاری دو ماشین سوسی  م
وپهانجصصام وپیکردند. یکی از دو دستگاه با شوق و حصدت تمصام ب  گوشت خوک سوسیس لذیذ تهیه م
وپیوپرداخت و مقدار کلنی سوسیس فراهم می ساخت. دستگاه دیگصر وپیصش خصود  دادن آن کار م
وپیتر از گوشصصت خصصوک وپبتر و گرام وپهمراتب جال  گفت: خوک در نظر من قدری ندارد وجود خودم ب
وپهغور و بررسصی درون خصویش مشصغول شصد. وقصتی کصه  است لذا از دریافت آن امتناع ورزید و ب
وپهبررسی باطن خود وپهاین دستگاه نرسید درونش هم از کار افتاد و هرچه بیشتر ب وپهی طبیعی ب  ماد
وپهی ایصصن دسصتگاه نفیصس کصه روزی محصصصول وپیتر آمصد و هم وپکتر و خصال  وپرداخت در نظر ش سب
وپیکرد از کار باز ایستاد و حیصران مانصد کصه چصه کصاری از او سصاخته اسصت. وپهای فراهم م  خوشمز
 ماشین ثانوی مثل آدمی است که شوق و نشاط را از دست داده است ولی دسصصتگاه اولصصی آن را
 حفظ کرده است. دماغ انسان دستگاه عجیبی است که قادر است با موادی که در اختیار اوسصصت
وپتانگزی بسازد اما بدون مواد و اسباب جهان خار ج وپاک ناتوان است و برعکس ماشین  مآثر حیر
وپسسازی باید مواد لزم را خود از خار ج فراهم کند. وقایع زندگی در حدودی که ما نسبت  سوسی
وپهی ما جلصصب وپهشکل تجربه درخواهد آمد و اگر توجه و علق وپیداریم ب وپنها علقه و توجه ابراز م وپهآ  ب
وپ باشد نفع و سودی هم نصیب نخواهد گردید. از این رو کسی که دائمصصآ ًا بصصا نفصصس خصصویش  نشده
وپهعالم خار ج تصصوجه دارد در وپیبیند اما کسی که ب  مشغول است چیز قابل توجهی جز خود ش را نم
وپهی مرتبی از اجزای بسیار جصصالب نظصصر وپیوپردازد مجموع وپهبررسی درون خود م  لحظات نادری که ب
وپهصصورت و طصر ح هصصای قابصصل وپنرا در اثر تشریح و یا تجزیه و ترکیصصب ب وپیتوان آ وپیکند که م  وپیدا م

توجهی مبدل ساخت.

وپ باشد    روزی تصصصادفآ ًا کلهصی در۱شرلوک هلمصزشوق و نشاط انواع متعددی دارد. اگر یادتان
وپیگسصصاری اسصصت و زنصصش وپهآن دریافت که صاحب کله مرد م  خیابان وپیدا کرد و با نگاه و دقتی ب
وپهمند نیست. زندگی برای کسانی که حتی امصصور عصصادی، ایصصن همصصه چیزهصصای وپهاو علق  هم دیگر ب
وپهنقصصاط آ ًل گردشصصی را ب وپلانگیصصز نخواهصصد بصصود. مث وپیدارد هرگصصز مل وپهایشصصان عرضصصه م  جالب توجه ب
وپیدهصصد. ممکصصن  روستایی در نظر بیاورید که چیزهای جالب متعددی را طرف توجه شما قصصرار م

۱Sherlock Holmes.وپنهای جنایی. م ، کاراگاه شهیر داستا
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وپهی سبزیجات و شخص دیگر راجع وپهمند باشد و دیگری دربار وپهزندگانی وپرندگان علق  است یکی ب
وپهمیل شما هر کصصدام وپهکار کشاورزی و مانند آن. و بسته ب وپنشناسی و باز نفر دیگری راجع ب وپهزمی  ب
 از این موارد نظرتان را جلب خواهد کرد و چیزهای دیگر نیز متساویآ ًا جالب توجه خواهند بصصود.
وپمتر و بیشتر متناسصصب زنصصدگی در وپهیکی از این چیزها شوق و توجه داشته باشد مه  آن کس که ب

وپنگونه علقه و توجه را فاقد است. جهان است تا شخص دیگری که ای

وپهای وپقالعصصاد وپهوجصصه فو وپههمنوعصصان خصصود ب وپمچنین ممکن است رفتار افصصراد مختلصصف نسصصبت ب  ه
وپچوجصصه مشصصهودات و خصصاطراتی از وپههی وپطآهصصن ب  متفاوت باشد فلن کس طی سفری طولنی با خ
وپهی مسصصافران را وپیآورد در صورتی که شخص دیگر هم وپهدست نم وپمسفران خویش ب  وضع و حال ه
وپوپسهصصای هوشصصمندانه و وپیکند و خیصصال و قیا وپنها موشکافی م  با دقت بررسی و در اخلق و آداب آ
وپنهصصا سصصر وپیترین راز خصوصی بعضی از آ وپنها دارد و شاید از نهان وپهی شرایط زندگی آ  صائب دربار
وپفاند که وپههمان اندازه مختل وپهی دیگران دارند ب وپیآورد. مردم از لحاظ نظر و احساس که دربار  درم
وپهی وپیها تقریبصصآ ًا هم وپنها با هم تفاوت دارند. بعضصص وپهوضع و حال آ  در مورد حدس و قیاس مربوط ب
وپیوپندارند در صورتی که دیگران زود و آسان با افراد بیگصصانه کصصه برخصصورد  مردم را موجب ملل م
وپنکه دلیل خاصی برای نظصصر و احسصصاس مخصالف وپیآیند مگر آ وپیکنند از راه انس و آشنایی در م  م
وپیها از چنصصد کشصصور وپیدهیصصم. بعضصص  در میان باشد. بار دیگر موضوع مسافرت را مورد مثال قرار م
وپیکننصصد کصصه در وپیشوند و همان غذاها را صصصرف م وپلها وارد م وپهبهترین هت وپیکنند و ب  عبور و سفر م
وپهانصصد وپیدید وپیخورند و با همان نفرات عاطصصل و ثروتمنصصد کصصه در شصصهر خودشصصان م وپهی خود م  خان
وپهی وپهی شصصام خصصان وپیدارند که در سصصر سصصفر وپهها صحبت م وپنها از همان مقول وپیکنند و با آ  ملقات م
وپنها خلصی وپیگردند تنها احساس آ  خود داشتند. هنگامی که ایشان از سفر دور و دراز خود بازم
وپیکننصصد و وپههر کجا که بروند سصصیر انفصصس و آفصصاق م وپیها ب  از مسافرتی سنگین و گران است. بعض
وپطاند و بصصا مصصآثر وپیشوند و با اشخاصی که مختص هر حوزه و محی وپهسیرت مردم هر محل آشنا م  ب
وپیکننصصد و آداب و زبصصان وپیهای محلی تنصصاول م وپییابند از خوراک  اجتماعی و تاریخی تازه آشنایی م
وپبهای زمسصصتانی افکصصار وپیگیرند و با خاطرات و مشهودات وافی کصصه بصصرای شصص  اهالی محل را فرام

وپیگردند. وپیسازد بازم مطلوب کافی فراهم م

وپهکسصی کصه از آن وپهی موارد مختلف مزبور فردی که شوق و نشاط زندگی را داراسصت ب  درهم
وپهکصصار خواهصصد آمصصد. خصصودم وپیشود و حتی تجربیات ناگوار هم او را ب  محروم است برتر محسوب م
وپهِدهی سیسیلی افتاد وپمچنین ب  خوشوقت هستم که روزی گذارم در مجاورت جمعیتی چینی و ه
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وپیکنم کصصه در آن لحظصصات احسصصاس خوشصصی واقعصصی داشصصتم. کسصصانی کصصه  هرچند که وانمود نم
وپشآمصصد وپنلرزه یصصا حریصصق و یصصا هرگصصونه وپی  سرماجرا دارند از درهم شکستن کشتی در دریا یا زمی
وپنکه این وقایع گزنِد جانی دربر نداشته باشصصد. در حیصصن وپیشوند البته منوط بر آ  ناگوار خشنود م
وپیگوینصصد: «وپصصس ایصصن وضصصع و حصصالتی اسصصت کصصه در موقصصع  وقوع زلزله این حضرات نزد خصصود م
وپهامصور عصالم وپهی معلومصات خصویش راجصع ب وپیآید». و ایصن تجربصه را بصر گنجین وپنلرزه وپیش م  زمی
وپیتوان گفت که این افراد اگر دچار خطر شوند بصصاز همیصصن حصصال را خواهنصصد وپیافزایند. البته نم  م
وپنهصصا نیصصز خواهصصد کاسصصت وپهای برسد از میصصزان رغبصصت آ وپنها صدم وپهسلمت آ  داشت چون هرگاه ب
وپهی وپیشصصناختم کصصه در اثصصر شصصکنج  هرچند که این موضوع هم قطعصصی نیسصصت. مصصن کسصصانی را م
 تدریجی سرانجام جان دادند و تا آخرین نفس هم شصوق و نشصاط خصود را حفصظ کصرده بودنصد.
وپنکصه بعصض دیگصر ایصصن اثصر را نصصدارد و وپیبرند و حصصال آ  بعضی از امراض شور و نشاط را از بین م
وپیها آن را از بیصصن وپیتواند تشخیص دهصصد کصصه کصصدام ناخوشصص  اطمینان نیست که علم بیوشیمی م
وپهی شیمی حیاتی وپیشرفت بیشتری نماید با حب و وپیبرد و شاید وقتی که رشت وپیبرد و کدام نم  م
وپههمه چیز محفوظ بماند ولی تصصا وقصصتی وپیدهند حس رغبت و نشاط ما نسبت ب وپهما م  قرصی که ب
وپیهای معقول خویش در کصصار وپهمشاهدات و بررس  چنین وپیشرفتی حاصل نشده است باید ناگزیر ب
وپیسصصازد کصصه در  زندگی متکی باشیم و ملحظه کنیم که چه موجباتی بعضی از افصصراد را قصصادر م

تمام موارد و احوال علقه و نشاط خود را حفظ کنند و دیگران از آن محروم شوند.

وپهی اختصاصی دارد و خیلصصی هصصم ممکصصن اسصصت  شوق و نشاط گاهی کلی است و گاهی جنب
وپهجصان و دل دوسصت  محدود و اختصاصی باشصد ماننصصد قهرمصصان آن داسصصتان کصه زنصش را کصه ب
وپیزیسصصت کصصه زنصصدگانی چصصه انصصدازه وپه بود و چند صباحی در این اندیشه م وپیداشت از دست داد  م
وپهی قصصوری و فنجصصان چصصای نقصصش وپهحروفی چینی که بر حاشی  خشک و خالی است. در این اثنا ب
وپ بود وپهفرانسه تألیف شده وپهمند شد و با کمک کتابی در باب دستور زبان چینی که ب  شده بود علق
وپهرفتصصه خطصصوط چینصصی را وپمدادن منظور خود آموخت و توانست رفت  ابتدا زبان فرانسه را برای انجا
وپهای در زندگانی او وپیدا شد هرچند که معلومصصات وپهی تاز  نیز بخواند که در نتیجه عامل موردعلق
وپیشصصناختم کصصه مجصصذوب وپهها سرایت نصصداد. مصصن کسصصانی را م وپهدیگر زمین  خود را در زبان چینی ب
وپ بودند و دیگران که شوق سرشاری در گصصردآوردن وپتهای عرفانی شده  تحقیق در باب انواع طریق

وپههای قدیمی آثار  وپینمودند. واقعآ ًا دور از امکصان اسصت کصه بتصوان حصدس زد انسصان۱هابزنسخ   م

۱Hobbes.فیلسوف انگلیسی ،
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وپهنحصصوی از انحصصاء وپه باشصصد امصصا اکصصثر افصصراد ب وپیتواند شوق و علقه داشصصت وپه[چه]چیزهایی م  نسبت ب
وپنها وپیدا شصصد زنصصدگی وپنکه چنین علقه و شوقی در آ وپهبعضی چیزها شوق و علقه دارند و همی  ب
وپهی وپهانداز وپیهای بسیار محدود و اختصاصی ب وپکنواختی درخواهد آمد. اما سرگرم  ایشان از حالت ی
 شوق و رغبت کلی موجب خوشبختی حقیقی در زندگانی نخواهد شد و خیلی هصصم بعیصد اسصت
وپنچصصه را کصصه  که تمام وقت شخص را اشغال کند، و وپیوسته این خطر نیز وجود دارد کصه تمصصام آ

مورد علقه بوده فراگرفته است.

وپهی طعام ما حاضر بودند یکصصی وپههای افرادی که سر سفر  شاید یادتان هست که در میان نمون
وپموپرست بود که وضع سزاوار تحسین نداشت. ممکن است خواننده خیصصال کنصصد کصصه  هم مرد شک
وپموپرست نصصدارد. وپ بودیم در واقع تفاوت بارزی با مرد شک  آدم با شوق و رغبتی که تعریفش را کرده

وپهوجهی نیکو روشن کنیم. حال وقت آنست که اختلف بین این دو تن را ب

وپیوپنداشصصتند. وپهی تقصصوا م وپهروی و اعتدال را از شرایط عمد وپیدانند قدما میان وپهطوری که همه م  ب
وپهاند و وپیها از راه و رسم اعتصصدال منحصصرف شصصد  در اثر نفوذ تجدد ادبی و ظهور انقلب فرانسه خیل

وپیاندانفعالت و افعال حاد و افراطی طرفدار یافت که از آن جمله قهرمانان    که احساسصصاتبایرون
وپیها صائب اسصصت. در یصصک وپمرفته آشکار است که نظر قدیم وپیه  حتی ضد اجتماعی داشتند اما رو
وپهباشصصد و وپتهای متعدد انسانی توازن وجود داشت  زندگی آراسته و دلپذیر لزم است که بین فعالی
وپمدادن سایر کارها غیرمقدور شود. وپهی آن انجا وپهراه افراط انداخت که در نتیج  هیچ کاری را نباید ب
وپهامکصصان خوشصصبختی خصصود وپنرو ب وپیکنصصد و از ای وپتهای دیگر را فدای خوردن م وپموپرست لذ  آدم شک
وپهروی باز است. وپیسازد. در مورد امیال و احساسات دیگر نیز راه اسراف و زیاد وپهی کلی وارد م  لطم

وپه  وپهلباس حرص و آز بسیار داشت ابتدا ۱[ژوزفینملک وپبهای لباسصصشناوپلئون] راجع ب وپتحسا   صور
وپهاو خاطر نشان ساخت که جصصز وپیکرد. سرانجام ب وپیوپرداخت هرچند که وپیوسته هم اعتراض م  را م
وپهجویی و اعتدال چاره نیست و در آینده نیز فقط وقتی خر ج لباسش را خواهد وپرداخت که  صرف
وپهای حال ژوزفین وپمآور نباشد. هنگامی که صورت حساب بعدی را فرا آوردند لحظ  ارقام آن سرسا
وپهخاطر ش رسید و نزد وزیر جنصصگ رفصصت و از او خواسصصت کصصه وپیدرنگ نیرنگی ب  منقلب شد ولی ب
وپهقصصدری نفصصوذ وپیدانسصصت کصصه ملکصصه ب وپهی نظامی بدهد. وزیر هم چون م وپهی لباس را از بودج  هزین
وپیتوانسصصت او را از کصصار برکنصصار کنصصد صصورت حسصصاب را وپرداخصصت کصصرد و از وپصصی آن  داشت که م

وپ ازجنوافرانسویان در جنگ    (ایتالیا) شکست خوردند. ایصصن لاقصصل روایصصتی اسصصت کصصه در بعضصصی

۱[Empress Josephine.]
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وپهی من بیرون است ولی برای منظوری که در این وپهاند و تضمین صحت آن از عهد وپبها نوشت  کتا
وپهآمیز باشد از آن جهت مفید اسصصت کصصه وپیمناسبت نیست. خواه روایت صحیح یا مبالغ  جا داریم ب
وپهلباس ممکن است زن را در صورت قدرت و اختیار تا چه وپایه آ ًل ب وپه مث وپیدهد میل و علق  نشان م
وپنگصصونه میصصل و وپهی بصصارز همی وپهراه اسراف و افراط بکشاند. افراد منحرف هر دوجنصصس نیصصز نمصصون  ب
وپههای وپهی کار در این باره کم و بیش آشکار است. باید تمام میل وسصصلیق وپیاند. قاعد وپهی افراط  علق
وپهی مصصا وپهی کلی زندگی متعادل سازیم و اگر بخواهیم میصصل و سصصلیق  متفاوت خود را در چهارچوب
وپهدیگصصران و یصصا احصصترام  اسباب خوشبختی شود بایستی که با تندرستی و یا محبت مصصا نسصصبت ب
وپهباشصصد. بعضصصی از عواطصصف و امیصصال را تصصا وپیکنیصصم منافصصات نداشت وپهای که در آن زندگی م وپهجامع  ب
وپهکار بسصصت و در بعضصصی از وپیتوان ب وپهی مزبور تجاوز کند م وپنکه از انداز  حدودی قابل توجه بدون آ
آ ًل شخصی که بازی شطرنج را دوست دارد اگر عزب و تنهصصا  موارد دیگر این کار میسر نیست. مث
وپهاین بازی محدود سازد اما هرگاه وپهی خود را نسبت ب  باشد و صاحب تمکن، لزومی ندارد که علق
وپموپرسصصت و اهصصل وپ باشد باید آن را جدآ ًا محدود کنصصد. شک وپ باشد و تمکن نداشته  زن و فرزند داشته
 لهو و لعب اگرچه روابط اجتماعی نداشته باشند باز از لحاظ خودخصصواهی هصصم کصصه باشصصد ناچصصار
وپنها صدمه خواهصصد زد و در ازای چنصصد خوشصصی و وپهتندرستی آ وپلاند زیرا که عادت افراط، ب وپهاعتدا  ب
وپتها بدبختی ناخوشی خواهند کشید. بعضی امور قالبی است که هر کدام از انفعصصالت  لذت ساع
وپ باشصصد ماننصصد  ما اگر نخواسته باشیم سبب بدبختی شود باید در حصصدود آن امکصصان بصصروز داشصصته
 تندرستی و اختیار و تسلط کامل بر قوای متعدد انسان و درآمد کافی برای تأمین اسباب معا ش
وپهی ایصن وپهزن و فرزندان. مصردی کصه هم وپهی اجتماعی از قبیل وظایف مرد نسبت ب  و تکالیف عمد
وپهی افراد منحرف و مسرف در واقع قابل سرزنش است و وپهانداز  چیزها را فدای بازی شطرنج کند ب
وپیکنیم که این موردی نسبتآ ًا نادر است و فقصصط اشخاصصصی کصه اسصصتعداد  از آن جهت ملمتش نم
وپهی وپیهصصا دربصصار وپهای کصصه یونان  فکری شایان دارند شاید در این بازی فکر و هو ش وارد شوند. قاعصصد

وپیشود. وپهاند شامل این موارد م اعتدال داشت

وپهفکر بصصازی شصصطرنج شصصبانه اسصصت آدم وپهی سرشار ب  شخصی که تمام مدت کار روزانه با علق
وپیکشد تصصا تمصصام روز را صصصرف بصصازی شصطرنج کنصد  خوشبختی است اما کسی که دست از کار م

وپهاند کصصه  وپهاست. نوشت   در ایصصام جصصوانی و غیصصور اخلقصصیتولسصصتویفضیلت اعتدال را از دست داد
وپهی نظامی شد. وقتی که وپهی شجاعتی که در میدان جنگ نموده بود نامزد دریافت جایز وپهواسط  ب
وپهی اهصصدا  موقع دریافت جایزه فرا رسید او چنان سرگرم بازی شطرنج بود که از حضور در جلسصص

وپیتوان سرزنش کرد، چون تحصیل نشان نظصامیتولستویخودداری نمود. در این خصوص    را نم



       تسخیر سعادت۱۱۸

وپه است اما در مورد اشخاص عادی چنین کاری احمقانه  یا فقدان آن شاید در نظر او متساوی بود
وپیرود. وپهشمار م ب

وپهاست بایستی اعتراف نمود که بعضی از کارهصصا وپهی اصلی که فوقآ ًا ذکر شد وپهحد و انداز  راجع ب
وپیشصصود. وپهقدری قدر و منزلت دارد که فدا نمودن چیزهای دیگر در راه آن کصصار صصصواب تلقصصی م  ب
وپیکند اگر با ایصصن اقصصدام او زن و فرزنصصد ش هصصم  شخصی که جانش را برای دفاع از وطنش نثار م
وپشهای علمی است وپیشود. کسی که سرگرم آزمای  دچار تنگدستی شوند قابل ملمت محسوب نم
وپها ش گرفتار فقر شوند ملمتی بصصر وپهاکتشاف یا اختراع مهمی نائل آید اگر از این کار او خانواد  تا ب
وپهدست آورد و اگر مسصصاعی وپهای ب وپنکه در راه اکتشاف و اختراع نتیج وپیدارند مشروط بر ای  او روا نم
وپیانصافی وپهنظر من ب وپهی نهایی منجر نشود افکار عمومی او را دغل خواهد وپنداشت که ب وپهنتیج  او ب
آ ًل وپهی اختراع و اکتشاف کام وپهی جهد و کار خویش در هر رشت وپهنتیج  است، چون احدی از وپیش ب
 مطمئن نیست. در هزاران سال دوران مسیحیت شخصی که زن و فرزندان خود را بصصرای وپیشصصه
وپیرفت ولی در این روزگار چنین وپهشمار م وپیکرد سزاوار تمجید ب  کردن زندگی زهد و تقوی رها م

وپهی خود را تأمین کند. آ ًل اسباب معیشت خانواد فردی ناگزیر است قب

وپموپرسصصت و شخصصصی کصصه اشصصتهای وپهداری همیشه بین آدم شک وپهنظر من اختلف روانی ریش   ب
وپهحصد اشصد و وپهاست. فردی که فلن میصصل و علقصه در وجصود ش ب  درست و سالم دارد موجود بود
وپنوسصصیله وپههاسصصت لبصصد نصصاراحتی عمیصصق دارد کصصه بدی  افراط است و آن مخل سایر امیصصال و علق
آ ًل وارد  کوشاست که از خیال آن اجتناب کند. در مورد افراد منحصصرف و افراطصصی ایصصن نظصصر کصصام
وپیکنند که حالت فراموشصصی وپیصصش آیصصد و وپهروی م وپوپیها از آن جهت در می خوردن زیاد  است. بعض
وپهی نگرانی و مزاحمت روانی در میان نبصصود دلیلصصی نداشصت کصه مسصتی را بصر امسصصاک و  اگر مای
وپهاند: «من برای خصصاطر خصصود وپهطوری که از قول فردی موهوم چینی گفت  هشیاری ترجیح نهند. ب
وپهی مصوارد وپیخورم بلکه از آن لحاظ که مست و خصصراب شصصوم.». ایصصن گفتصصار در هم  شراب می نم
وپوپیها برای خصاطر خصود خوشصی نیسصت کصه وپصی آن وپهروی و افراط صادق است. بعض  ناشی از زیاد
وپهرسم و روال اسکاتلندی وپیاند اما تفاوتی کلی بین فراموشی ب وپیروند بلکه در جستجوی فراموش  م
وپیشود موجود است. قهرمان ما خط چینی آمصصوخت  با جهد و تلشی که خود مطلوب محسوب م
 تا بتواند رنج وفات زنش را تحمل کند در وپی فراموشی بود ولی این منظور را با در وپیش گرفتن
 کاری که زیانی نداشت بلکه بر معلوماتش هم افزود انجام داد. بر ضد این قبیل احتراز و رهصصایی
وپیخوارگی یا قمار وپیهوشی و فراموشی م وپهقصد ب وپیتوان داشت ولی شخصی که ب  حرف و دلیلی نم
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وپیکند درخور سرزنش و ملمت است. تردیدی نیست که وضع و حالت بینابین نیز وجود دارد.  م
وپهوار دارد زیرا که از زنصصدگی سصصیر و وپهکسی که در کار هواوپیمایی یا کوهنوردی رفتار دیوان  راجع ب
وپهجویی خیر و صوابی نصیب عمصصوم شصصود شصصاید وپیتوان گفت؟ اگر از این مخاطر  بیزار است چه م
وپهشصصمار وپیخصصوار و قماربصصاز ب  درخور تمجید باشد وگرنه باید همین آدم را هم کم و بیصصش مثصصل م

آورد.

 شوق و نشاط حقیقی نه از آن قبیل که در واقصصع بصصرای تحصصصیل فراموشصصی اسصصت از مبصصانی
وپشآمدهای قهری ناگوار از بین رفتصصه وپنکه این حالت در اثر وپی  طبیعی زندگانی انسان است مگر آ
وپنهصا وپیشصنوند. دنیصا بصرای آ وپینگرنصد و یصا م وپهی شوق و نشاط م وپهچیز را با دید  وپباشد. نونهالن هم
وپناند البته منظورم وپتآور است و وپیوسته هم بدون خستگی در وپی آموخت  سرشار از جریانات حیر
وپیکنصصد. حیوانصصات  آموز ش علم و دانش نیست بلکه اطلع و آشنایی با آنچه نظرشصصان را جلصصب م
وپنکصصه وپیکننصصد مشصصروط بصصر آ وپهاند باز شوق و حرارت خود را حفصصظ م  حتی وقتی هم که سالخورد
وپیکشد شاید موشصصی وپیصصدا وپهی گوشه و کنار آن را بو م  مریض نباشند. گربه در اتاقی نامأنوس هم
وپها ش نسبت وپهوجهی قاطع دچار موانع و حرمان نشده باشد شوق و علق وپچوقت ب  کند. کسی که هی
وپیماند و تا وقتی که ایصصن حصصس در وجصصود ش بصصاقی اسصصت زنصصدگی وپهامور جهان خار ج محفوظ م  ب
وپیجهت آزادی او را محدود کنند. فقصصدان شصصوق و نشصصاط در وپنکه ب وپهی خشنودی است مگر آ  مای
وپهاند  اجتماعات متمدن تا حدود زیادی ناشی از تحدیداتی است که در راه آزادی افراد وپیش آورد
 که خود برای نظم و نظام زندگانی ما بس ضروری است. جصصانوران در اثصصر فشصصار گرسصصنگی وپصصی
وپیدهند. فردی که هر بامداد وپی وپیاختیار انجام م وپیروند و این کار را هم از روی غریزه و ب  شکار م
وپیرود در واقع تابع همین اصل و قاعده است تا بتواند زندگی خود را تصصأمین کنصصد.  کار خویش م
 اما در مورد افراد، تابع عمل آنصصی مسصصتقیم نیسصصت بلکصصه ناشصصی از رفتصصار غیرمسصصتقیم و در اثصصر
وپیشود گرسصصنه وپهای که فلن کس عازم محل کار خود م وپیارادگی یا عقیده و اراده است. در لحظ  ب
 نیست چون تازه صبحانه خورده است ولی توجه دارد که گرسصصنگی در وپیصصش اسصصت و عزیمصصت
وپهها و حرکات غریزی ما مطابق قاعصصده و وپهی گرسنگی عاجل. انگیز وپهکارگاه هم برای رفع و ترضی  ب
وپهی متمدن باید تابع قاعده و ترتیب باشد. در میان  نظم نیست در صورتی که عادات در هر جامع
وپیاختیصصاری اسصصت. هنگصصامی کصصه  جانوران حتی عمل همکاری در بعض موارد ناگهانی و از روی ب
وپیکند کوس طبل شور جنگی در همه ایجاد و هیجان عمومی افراد قبیله را وپهای عزم نبرد م  قبیل

وپیکند. برای فعالیت و کار تحریک م
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وپطآهن سر موقع وپیتوان سر و صورت داد. وقتی که قطار خ وپههمین روال نم  اقدامات جدید را ب
وپکجصصا وپتچصصی را ی وپوران، و علم وپربران، لوکوموتی وپیشود با وپیآید با یک بانگ معهود نم وپهحرکت در م  ب
وپنها باید فقط مطابق قاعده و مقرر، کار خود را شروع و انجام کنصصد وپهحرکت انداخت. هر کدام آ  ب
وپهجنصصب و جصصو ش وپنهصصا را وادار ب وپنها غیرمستقیم است و چیزی ناگهصصانی و آنصصی آ  یعنی محرک آ
وپهای از امصصور اجتمصصاعی مصصا بصصر وپنهاست. قسمت عمصصد وپیکند بلکه مزد و وپادا ش بعدی محرک آ  نم
وپیکننصصد نصصه از آن جهصصت کصصه وپکدیگر گفت و شنود م  همین اصل و قاعده مبتنی است. افراد با ی
وپنوسیله خیصر و اثصری از همکصصاری بصا دیگصران وپیشود بلکه بدی  حظ خاطری از این بابت نصیب م
وپیخصصورد اگصصر گصصاهی وپهچشصصم م وپهی لحظات عمر افراد متمدن سصصد و مصصانعی ب  انتظار دارند. در هم
 شخصی خیلی سرخو ش و شاد هم باشد مجبور اسصصت از آواز خوانصصدن یصصا رقصصصیدن در خیابصصان
 خودداری کند و اگر اندوهناک و غمگین باشد حق ندارد کنار کوچه باز نشصصیند و گریصصه و زاری
 آغاز کند و در اثر این کار مانع عبور و مرور دیگصصران شصصود. در جصصوانی زنصصدگانی هصصر فصصردی در
وپهی سصصاعات کصصار مشصصمول قواعصصد نظصصم و  مدرسه تابع قیود است. در سن و سال بلوغ هم در هم
وپیگصصذارد زیصصرا کصصه دوام و تکصصرار  انضباط. این موانع ناگزیر شصصوق و نشصصاطی در انسصصان بصصاقی نم
وپیشود. با وجود این زندگی اجتماعی بدون مقدار کصصثیری از  تحدیدات موجب خستگی و ملل م
وپیاختیصصاری فقصصط مصصوجب وپتها غیرمقدور است چصصون حرکصصات ناشصصی از ب  همین قیود و محدودی
وپیشود نه از قسم عالی و ممتازی کصه مسصتلزم نظصصم و نظصصام وپهترین نوع همکاری اجتماعی م  ساد
وپتها بالتر واقع شود شوق وپنکه انسان از این موانع و محدودی  اقتصادی جهان جدید است. برای آ
وپ شنصصصیب باشصصد حرفصصه و  و نشاط مستلزم سلمت و حد اعلی انرژی و نیرو است و یصصا اگصصر خو
وپیدهد میزان صحت وپنکه آمارهای جدید نشان م وپهی تام اوست. چنا وپینفسه مورد علق  کاری که ف
وپهبصصرآورد وپهاست. اما راجع ب  و سلمت در کشورهای متمدن در صد سال اخیر وپیشرفت بسیار نمود
وپههنگصصام تندرسصصتی در  انرژی میزان آسانی در میان نیست. من شک دارم که نیروی جسصصمانی ب
وپهی اجتمصصاعی وپهصصصورت متنصصابهی جنب وپهی ادوار سصصابق باشصصد. ایصصن موضصصوع ب وپهانصصداز وپهها ب  این دور
وپهاست از این جهت قصد ندارم در کتاب حاضر آن را مورد امعان نظر قرار دهم. امصصا ایصصن  وپیداکرد
وپهام. وپهخستگی مطصصر ح سصصاخت وپنرا در فصل راجع ب وپهی انفرادی و روانی هم دارد که آ  امر ضمنآ ًا جنب
وپهانصصد و وپیها با وجود موانع و محدودیت این زمانه بصصاز شصصوق و نشصصاط خصصود را از دسصصت نداد  بعض
وپهی گرفتاری درونصصی تلصصف ننماینصصد قصصادر وپهواسط وپیها نیز اگر مقداری کلی از نیروی خود را ب  خیل
وپههمین کار خواهند بود. شور و نشاط مستلزم وجود انرژی بیشتر از مقصصداری اسصصت کصصه بصصرای  ب
وپیمانع دسصصتگاه آ ًل باعث کار آرام و ب وپمدادن کارهای ضروری است و این وضع و حال هم متقاب  انجا



۱۲۱     شوق و نشاط   

وپلهای آینده باز سخن خواهم گفت. وپهآن در فص وپیشود که راجع ب روانی م

 این روزها کمتر از سابق ولی هنوز خیلی زیاد شصصوق و نشصصاط در میصصان زنصصان در اثصصر وپنصصدار
وپهاند وپیوپنداشت وپهاست. در گذشته م وپهحرمت و احترام، نفوذ داشته نقصان کلی یافت  باطلی که راجع ب
وپهمردان ابراز دارند و یا در مل عصصام شصصور و وپنها توجه آشکاری نسبت ب وپهای نیست ز  که کار ستود
وپهمردهصصا ننماینصصد وپهای نسصصبت ب وپهبودند که تصصوجه و علق وپنها آموخت وپهآ  نشاطی نشان بدهند. چون ب
وپمرفتصه فقصط وپیه وپهچیزی علقمند نشوند مگر رو وپنها ب وپهاست که آ وپهی این حالت غالبآ ًا آن شد  نتیج
وپهزنصصدگی در واقصصع وپیاعتنصصایی نسصصبت ب وپیعلقگصصی و ب  کمی آداب و حسن سلوک. آموختن رفتار ب
 آموختن چیزی است که با شوق و نشاط منافات دارد و سبب ور رفتن انسان بصصا نفصصس خصصویش
وپهخصوص وقتی کصصه تعلیصصم و تربیصصت وپهی وزین است ب وپیشود که از خصایص اخلقی بانوان طبق  م
وپهورز ش که مورد توجه نسصصبتآ ًا عصصامه اسصصت اعتنصصایی وپه باشند. این دسته از زنان ب  کافی هم نداشت
وپهگیری وپهمردها رفتصصار خشصصک و کنصصار وپینمایند نسبت ب وپه و توجهی نم وپهسیاست هم علق  ندارند و ب
وپتآمیز که آن مبتنی بر این عقیصصده اسصصت کصصه سصصایر  دارند و با زنان هم رفتاری در باطن خصوم
وپیبالند که با دیگران نزدیکی و آمیزشصصی وپهخود م وپناند و از این بابت ب  زنان فاقد قدر و منزلت ایشا
وپیوپندارنصصد. البتصصه از ایصصن جهصصات وپمنوع خویش را فضیلت م وپهه وپیاعتنایی نسبت ب  ندارند یعنی که ب
وپیکنند که هصصزاران سصصال مصصدار وپیتوان ایشان را ملمت نمود زیرا که از قواعد اخلقی وپیروی م  نم
وپهموقع خود عیصصب و نقصصص وپیاند که ب وپنها قربانی وضع و دستگاه وپهاست. ولی آ  رفتار جهان زن بود
وپنچصصه وپیاند. در نظر ایصصن زنصصان آ وپهی دلسوز وپهی آن را درنیافته بودند و از این لحاظ شایست  ظالمان
وپینماید و آنچه دال بر بخشایش و جوانمردی است  دور از عالم فتوت و بلندنظری است ستوده م
وپهآنچه مصصوجب زوال نشصصاط و وپههای اجتماعی خود از اقدام ب وپنها در حلق وپیرسد آ وپهنظر م  ناهنجار. ب
وپیاند.  خوشی است دریغ ندارند و در سیاسصصت نیصصز طرفصصدار مقصصررات و قصصوانین قریصصن سصصختگیر
وپهایسصصت کصصه وپنها بیش از انداز وپهی آ وپهکاهش است ولی باز عد وپنگونه افراد رو ب  خوشبختانه تعداد ای
وپهایشان وپیکنند. اگر کسانی باشند که این سخنانم را مردود بشمارند ب وپطهای آزاد خیال م  در محی
وپهی ایصصن وپهی مسکن مراجعه نمایند که تحصصت اختیصصار و اراد وپههایی برای تهی وپهخان وپیکنم ب  توصیه م
وپهی خصصویش وپهمقصصام زنصصان وپنها تصور واهی و باطل راجصصع ب  قبیل زنان است و درخواهند یافت که آ
وپنهصصا وپیکنصصد. در نصصتیجه، مغصصز و قلصصب آ  دارند که هرگونه شوق و نشاط را در زندگی وپاک نابود م
وپهاست. اگر بنابر میزانی درست، سنجیده شود بین مقام زن و مرد اختلفصصی وپیرشد ماند  عاطل و ب
وپهکس خواه مصرد یصا زن وپهخصوص تفاوتی که ناشی از سنت و رسم دیرین باشد. برای هم  نیست ب

شوق و نشاط راز سعادت و خوشبختی است.





فصل دوازدهم

  محبت  
وپهی فقدان شوق و نشاط وجود این احساس در شخص است که احدی او را  یکی از موجبات عمد
 دوست ندارد، در صورتی که از طرف دیگر حس محبوبیت بیش از هر چیز حالت شوق و شصصعف
وپهجهصصات متعصصدد خصصود را از محبصصت دیگصصران وپیکند. ممکن است شخصصصی ب  را در انسان تقویت م
وپتانگیز تصور کند که امکان هرگصصونه مهصصر و محبصصت سصصایرین را وپهحدی خود را نفر  محروم و یا ب
وپهی اطفصصال وپهانصصداز وپهی آنست کصصه در کصصودکی ب وپهی خود غیرمقدور بشمارد و این شاید نتیج  دربار
 دیگر محبت ندیده است و شاید هصصم واقعصصآ ًا مصصورد علقصصه و محبصصت احصصدی نباشصصد. شصصق اخیصصر
وپهنفس و بعض موجباتی است که در دوران جوانی اتفصصاق وپهاحتمال قوی ناشی از فقدان اعتماد ب  ب
وپیکنصصد ممکصصن اسصصت در نصصتیجه، وپه است. شخصی که از جانب دیگران محبصصتی احسصصاس نم  افتاد
 رفتارهای مختلفی در وپیش گیرد از جمله شاید برای جلب محبت دیگصصران تلشصصی بسصصیار و یصصا
وپهی رفتصصار ش وپهی مطلوب منجصصر نخواهصصد شصصد چصصون انگیصصز وپهنتیج  ابراز محبتی سرشار نماید که ب
وپهانصد آشصکار خواهصصد گردیصد. نهصصاد انسصصان طصوری وپهآسانی در نظصصر کسصصانی کصه منظصور ش بود  ب
وپیباشصصند. وپیکند که ظاهرآ ًا کمتر مترصد آن م وپهشده است که محبت را بیشتر نثار کسانی م  ساخت
وپهی وپ شخصصدمتی درصصصدد جلصصب محبصصت اسصصت از مشصصاهد وپنرو شخصصصی کصصه بصصا جهصصد و خو  از ای
وپیرسد که ارز ش محبصصت مصصورد وپهذهنش نم وپیشود و این نکته ب  قدرناشناسی خلق سخت دلسرد م
آ ًل قصد تقدیم دارد و در واقع کنصصه مقصصصود وپهمراتب بیشتر از چیزی است که وی متقاب  تل ش او ب
وپهی برانگیختصصن وپهوسصصیل وپنها را دوست نصصدارد ب وپیکنند کسی آ وپیها وقتی که مشاهده م  اوست. بعض
وپهی جهصصان  جنگ و جدال و یا فتنه و انقلب یا از راه صدمه و نیصصش قلصصم درصصصدد انتقصصام از هم

وپیآیند، چنان که دین  وپتآمیزی در قبال بصصدبختی و۱سویفتبرم وپ بود. این کار واکنش شهام   کرده
وپهی دنیصصا گلویصصز شصصود و وپهی آن وجود قدرت کافی روحی است تا انسان بتوانصصد کصصه بصصا هم  لزم
وپوپهی عالی روحی را احراز نمایند. اکثریت افراد خواه مرد یا زن  کسانی معدود ممکن است این وپای
وپیشصصوند و وپمآمیزی دچصصار م وپهترس شصصر  وقتی که خود را از محبت دیگران محروم مشاهده کنند ب
وپیکنصصد. ایصصن وپنها را برطصصرف م وپهای از حسادت و یا بدجنسی این یأس و بدبینی آ  فقط گاهی بارق

۱Jonathan Swift) ۱۶۶۷-۱۷۴۵( وپهدست سیاسی انگلیس.م وپهی چیر  نویسند
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وپهایشان حالت عدم تصصأمین وپیروند و حرمان از محبت و عاطفه ب  قبیل اشخاص غالبآ ًا در خود فروم
وپیسصازند. از وپهی عصادت م وپیخواهند از آن فرار کننصد، وپصس خصود را بنصد وپیدهد که بنابر غریزه م  م
وپهاین علت است کصه از جهصصان وپیکنند ب وپنهایی که خود را آلت تام و تمام و وپایدار عادت م وپنرو آ  ای
وپیکنند که اگر عادات خود را نگاه دارند با سصصردی و وپنطور احساس م  سرد خار ج ترس دارند و ای

وپیشوند. برودت مزبور مواجه نم

وپیانصد کصه فاقصد ایصصن وپتتر از افراد وپینماینصصد خوشصصبخ  کسانی که در زندگی احساس تصصأمین م
وپههصصای وپهرا وپساند و آن در هر حال تا مصصوقعی اسصصت کصصه احسصصاس امنیصصت و اعتمصصاد ایشصصان را ب  ح
وپیسازد کصصه از خطصصر و صصصدمه  خطرناک سوق ندهد. در موارد بسیار حس امنیت انسان را قادر م
وپیکه شخصی بر تیصصر وپنکه در چنین مواقع آدم ترسو گرفتار خواهد شد. وقت  مصون بماند و حال آ
وپهاحتمال قوی زودتر خواهد افتاد تا کسی که  تاریکی از وپرتگاهی عبور کند اگر دچار ترس شود ب
وپیباک ناگهصصان گرفتصار  ترسی ندارد. همین قاعده نیز در کار زندگی صادق است البته شاید مرد ب
 فاجعه شود که بدون صدمه و خطر از آن خواهد گذشت و حال آن که در موارد بغرنج و دشصصوار
وپهنفصصس وپمرو و ترسو دچار مصیبت خواهد گردیصصد. بصصدیهی اسصصت کصصه ایصصن قسصصم اعتمصصاد ب  آدم ک
وپیکننصصد وپههصصا احسصصاس اطمینصصان م وپهی کو وپیها در قل  سودمند، شقوق مختلف و بسصصیار دارد. بعضصص
وپیها نیز در هوا. اما شق عمومی حس امنیت در زندگانی بیش از هر امصصر وپیها در دریا و بعض  بعض
وپهآن احتیا ج دارند و همین عصصادت ذهنصصی مصصوجب و محصصور  دیگر ناشی از محبت است که همه ب

شوق و نشاطی است که در این فصل قصد وصفش را دارم.

وپیداریصصم سصصبب ایجصصاد حصصس اعتمصصاد وپیشود نه محبتی کصصه ابصصراز م وپهما م  محبتی که نسبت ب
وپهی متقابصصل دارد وپدیصصد وپیگردد هرچند که احساس امنیت و اطمینان غالبآ ًا از محبتی کصصه جنب  م
وپیآید. هرگاه دقیق شویم باید گفت که نه تنها محبت بلکه تحسین و ستایش دیگصصران نیصصز در  م
 ایجاد آن تصصأثیر فصصراوان دارد. افصصرادی کصصه کارشصصان بصصر سصصتایش عمصصومی مبتنصصی اسصصت ماننصصد
وپینماینصصد وپهتحسین و ستایش عادت م وپهرفته ب وپران و سیاستمداران رفت وپروپیشگان، واعظان، سخنو  هن
 و تا وقتی که چنان که باید و شاید از تأیید و تعریف عام برخوردار باشند زندگی سراسر شوق و
وپهخودخوری خواهد وپرداخصصت. وپنکه از آن محروم شوند ناراحت خواهند شد و ب  شور دارند اما همی
وپنگونه افراد همان اثر و خاصیتی را دارد که ابراز محبت وپهی ای وپننیت و تحسین جماعت دربار  حس
وپهای وپنرا قاعصصد  در موارد خصوصی داراست. کودکی که مشمول محبت وپدر و مادر خویش باشصصد آ
وپیکند. در صورتی که همین مهصصرورزی والصصدین وپیشمارد و از این جهت فکر و تأملی نم  طبیعی م
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وپهخصصصوص وپیدهد و ب وپهی دنیا و اتفاقاتی که رخ م وپهسزا دارد. او دربار  در تأمین سعادت او اهمیتی ب
وپیاندیشصصد ولصصی در ورای وپطانگیزی که در سن و سال بلوغ او واقع خواهد شد م وپشآمدهای نشا  وپی
وپهی این موجبات و عوامل نیز این حس وجود دارد که در هر حال وپدر و مصصادر ضصصامن کصصار و  هم
وپهاحتمصال وپهباشصد ب وپهجهتی از جهات از محبت والصدین محصروم شد  کامیابی او هستند. طفلی که ب
وپیشصود و دیگصر  قوی فردی محجوب و از جهد و تل ش گریزان و سصصخت دچصار بیصم و مظلصوم م
وپقآمیز بصصا سصصوانح روزگصصار گلویصصز شصصود. چنیصصن  حاضر نیست در اثر حس کنجکاوی و ابتکار شو
 کودکی ممکن است با نهایت حیرت از سن و سال وپایین مشغول کار شود و فکر مرگ و زندگی
وپیرود ابتصصدا  و سرنوشت بشر اندیشه و معتقدات او را تسصصخیر کنصصد. وی در نفصصس خصصویش فصصروم
وپهی فلسفه و علصوم دینصی وپهرشت  غمگین و محزون است و سپس از لحاظ تسکین دروغین خاطر ب
وپشآمصصدهای نصصاگوار و حصصوادث خوشصصایند وپیشود. دنیا سرای درهم و برهمی است، وپی وپهمند م  علق
 تصادفی و متوالی بسیار دارد. این اندیشه و خیال که از آن بنا و دستگاهی هوشصصمندانه بسصصازیم
 در باطن ناشی از ترس و شبیه بیم و هراس از بیابصصان و بیغصصوله اسصصت. دانشصصجوی محجصصوب در
وپیکند و اگر او بتواند خود را مجاب کند که دنیصصا وپهی خود احساس امنیت م  چهاردیواری کتابخان
وپنگاه در حین عبور و مرور از خیابان و در میصصان وپههمان کیفیت محل جمع و جوری است آ  نیز ب
وپه بصصود وپمنوعان احساس امنیت خواهد نمود. چنین شخصی اگر از محبت بیشتری برخوردار شد  ه
وپیترسید و دیگر لزومی نداشت که در فکر و خیصصال خصصود دنبصصال وضصصع و  متناسبآ ًا کمتر از دنیا م

حال جدید باشد.

وپیکنصصد. محبصصتی کصصه ابصصراز  ولی البته هر نوع محبتی هم ایجاد و ازدیاد حس جهد و اقدام نم
وپمرویی نمایصصد و هصصدف وپنکه ناشی از ترس و ک وپیشود بهتر است با قدرت و نیرو توأم باشد نه ای  م
وپیاعتنصصایی وپچوجصصه ب وپههی  هم باید اعتلی اخلقی باشد نه حفظ و سلمت خود طرف، هرچند که ب
وپمرو و ترسو که وپیوسصصته کصودک را از مخصصاطرات وپهی امنیت جایز نیست. مادر یا وپرستار ک وپهمسأل  ب
وپیگیرد و هر گاوی خطرنصصاک اسصصت وپیکند هر سگی گاز م وپنکه خیال م وپیترساند و یا ای  احتمالی م
 شاید در کودک همان ترس و واهمه را که در خود اوست ایجاد نماید و طفصصل تصصصور کنصصد کصصه
وپطجو شاید این قسصصم رفتصصار از  فقط در جوار اوست که تأمین و سلمت دارد. در نظر مادری تسل
وپنکه برای مقابله با وپهجای ای وپ شآیند نماید و شاید هم او ترجیح بدهد که طفل ب  جانب کودک خو
وپهضرر فرزنصصد وپیتوان گفت که محبت مادر ب وپهاو متکی شود که در این صورت م  دنیا آمادگی یابد ب
وپتهای ذهنی که در اوان کودکی راسخ شصصود شصصاید در سراسصصر عمصصر بصصاقی وپ است. عاد  تمام شده
وپیهای وپیشوند از عشق توقع وپناهگاهی دارند تا از ناگوار  بماند. بسیاری از افراد وقتی که عاشق م
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وپهی تحسصصین و سصصتایش باشصصند مصصد ح و وپنکصصه شایسصصت وپنجا وپناه جویند و بتوانند بدون ای وپهآ  دنیا ب
وپهدست آورند. در نظر خیلی از مردها خانه، وپناهگاهی برای فرار از حقیقت است  تحسین رایگان ب
وپنها از مصاحبت خانوادگی است کصصه عصصالمی دور از اضصطراب و وپهی خوشی آ  و حجب و ترس مای
وپنگونه مردها از زنان خود همان رفتاری را انتظار دارند کصصه از مصصادر نصصادان خصصود  نگرانی است. ای
وپنهصصا وپینگرنصد سصبب حیصرت آ وپهچشم کودکان بصالغ در ایشصان م وپم چون ب وپ بودند ولی زنان ه  دیده

وپیشود. م

وپمرفته کار آسانی نیست زیرا که وپیوسته یک عنصصصر و وپیه  تعریف جامع و کاملی از محبت رو
وپهصدمات وارد بر اشصصخاص مصصورد محبصصت وپیشود. اگرچه ما نسبت ب وپه م وپسوپرستی در آن دید  اثر نف
وپیجهصصت از هصصر مصصصیبتی کصصه غیصصر از وپشبینصصی و تصصرس ب وپهنظر مصصن وپی وپیاعتنا نیستیم اما ب  خود ب
وپنجا که امکصصان دارد اثصصری در وپمدردی در گرفتاری است که واقعآ ًا وپیش آمده است بایستی تا آ  ه
وپهحصال دیگصران داریصم انعکصاس نگرانصی راجصع  محبت نداشته باشد. وحشتی که دائمصصآ ًا نسصبت ب
وپهعلوه رووپوشی برای حس تملک است و این شاید یکی وپهخودمان و فقط اندکی والتر است و ب  ب
وپمرو را بیشتر دوست دارند زیرا که با ابصصراز حمصصایت  از دلیلی است که چرا مردها زنان ساده و ک
وپیشمارند. مقدار اضطراب و نگرانی که هر کس قادر است تحمل وپنها زن را مال خود م وپهآ  نسبت ب
وپهاو وارد شصصود بصصا خصصصلت افصصراد بسصصتگی دارد. کسصصی کصصه توانصصا و وپهای ب وپنکه صصصدم  کند بدون ای
وپیکه آدم وپیصدمه و آسیب مقدار کلنی مصصصیبت تحمصصل کنصصد در صصصورت وپیتواند ب  ماجراجوست م

وپمرو هرچه کمتر دچار آن شود بهتر خواهد بود. ناتوان و ک

آ ًل وپهاثصصر آن در احسصصاس تصصأمین، قب وپیشصصود و تصصأثیر دارد، راجصصع ب وپهدیگری ابراز م  محبتی که ب
 مطالبی ذکر شد اما در زندگانی دوران رشد و بلوغ یعنی در مقام وپدری و مادری متضمن اثرات
وپیرود وپهشصصمار م  بسیار حیاتی است. ناتوانی در عشق جنسی برای هر زن یا مرد بدبختی بزرگصصی ب
وپیدارد و این حالت بدون شصصک وپهترین لذتی که در زندگی هست محروم م  چون شخص را از عمد
وپیکند. غالبآ ًا هصصم وپهفرورفتن در نفس خویش معتاد م  دیر یا زود شوق و نشاط را نابود و انسان را ب
وپهی جنسی در روزگصصار بعصصدی وپهنابودی علق وپیگذارد که ب  وضع ناجور دوران کودکی اثراتی باقی م
وپیشود. این گرفتاری شاید در مردها بیشتر از زنان است زیرا که طبع زن اینست که مرد  منجر م
وپنبصصاره وپهوجصصاهت زن اسصصت و در ای وپهی مرد ب وپیکه علق وپهخاطر خصلت او دوست بدارد در صورت  را ب
وپل وپهنظصصر مردهصصا در زن قصصاب وپنچه ب  باید اذعان نمود که رفتار زن بر کار مرد ترجیح دارد زیرا که آ
وپیوپسصصندد هرچنصصد کصصه اطمینصصان وپ شتر از چیزی است که زن در وجود مرد م وپمارز وپیآید ک  وپسند م
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وپههرحال اقداماتی که برای شصصق وپنتر باشد. ب  ندارم کسب خصلت نیکو از تحصیل صورت زیبا آسا
وپهدسصصت آوردن وپنتر قابصصل درک و مصصورد وپیصصروی اسصصت تصصا ب  ثانی ضروری است از جانب زنان آسا

وپهی مردان. خصلت عالی از ناحی

وپیشصصده اسصصت. اینصصک وپهمحبتی بوده که شامل حال خصصود شصصخص م وپنجا گفتار ما راجع ب  تا ای
وپیدارد مورد امعان نظر قرار دهصصم. ایصصن محبصصت نیصصز  قصدم آنست که محبتی را که انسان ابراز م
وپهی وجود شوق و نشاط در زندگانی اسصصت در وپمترین نشان وپنها شاید مه  دوگونه است که یکی از آ
آ ًل قابصصل تحسصصین و شصصق ثصصانی وپهنظر مصصن کصصام  صورتی که دیگری ناشی از ترس است. شق اول ب
وپهی کشتی در هوای دلکش در ساحل دریا در وپیکه بر عرش وپهی تسکین خاطر است. وقت  بیشتر مای
وپیکنیصصد. ایصصن  سیر و حرکت هستید از زیبایی کناره تحسین و بدین مناسبت احسصصاس نشصصاط م
وپتبار وپهوضصصع و احتیصصا ج مصصصیب وپهخار ج است و ربطصصی ب آ ًل ناشی از توجه شخص ب  حالت خوشی کام
وپیکنیصصد وپهطصصرف سصصاحل شصصنا م وپ باشصصد و ب  خودتان ندارد ولی اگر برعکس کشتی شما غرق شصصده
وپهی سصصلمت شصصما در مقابصصل وپهآن احساس خواهید کرد چون وسصصیل وپهی نوع دیگری نسبت ب  علق
وپهی محبصصت ماننصصد وپیشصصود. نصصوع وپسصصندید وپیاثصصر م  اموا ج است و زیبایی و زشصصتی آن در نظرتصصان ب
وپیقدر محبت مثصصل وضصصع و حصصال  احساس مردی است که کشتی او مصون از خطر است و نوع ب
وپیآیصصد کصصه انسصصان وپه است. نوع اول فقط وقصصتی وپیصصش م  شناگری است که کشتی او درهم شکست
وپیاعتناست. وپهخطراتی که مانع کار اوست ب  حس مصونیت از خطر دارد و یا در هر صورت نسبت ب
وپهوجصود خصود  محبت دیگر ناشی از حس فقدان امنیت است که خیلی بیشصتر ذهنصی و منصوط ب
وپهدلیل  شخص است. زیرا که قدر شخص محبوب با خدمتی که انجام داده است بستگی دارد نه ب
 کیفیات نفسانی و باطنی او. اما من قصد ندارم وپیشنهاد کنم که ایصصن قسصصم محبصصت هصصم نقصصش
وپتهای حقیقی معجونی از هر دو است وپهی انواع محب  مؤثری در زندگانی ندارد. در واقع تقریبآ ًا هم
وپیدارد وپیشصصود انسصصان را بصصر آن م وپنجا که محبت موجب عل ج واقعی احساس عدم امنیت م  و تا آ
وپهمنصصد باشصصد. ولصصی در وپینماید بصصاز علق  که در کار جهان که هنگام خطر و ترس مبهم و تاریک م
وپیگصصذاریم بایصصد بصصدانیم کصصه اهمیصصت آن وپهاثر چنین محبتی در زندگانی قدر و ارز ش م  حالی که ب
وپهی آنست و تصصرس هصصم علصصت و وپهی قدر و ارز ش عالی نوع دیگر نیست زیرا که ترس ریش وپهدرج  ب
وپهی تباهی است و همچنین از آن جهت که ناشی از غور در نفس است. در مورد محبت عالی  مای

وپهاحراز خوشبختی تازه است نه فرار از بدبختی سابق. نظر انسان بیشتر ب

وپکطرف با طیصصب خصصاطر مشصصمول آن وپهی حیاتی دو جانبه دارد که ی  بهترین نوع محبت جنب
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وپیکند و انسان در اثر ایصصن خوشصصبختی مسصصائل وپیشود و طرف دیگر بدون جهد و زحمت نثار م  م
وپهاین معنی که وپهی عام دارد ب وپهی دنیا را دلپذیرتر خواهد یافت. اما نوع دیگری هست که جنب  هم
وپیکند برخوردار وپنچه طرف نثار م وپهمند و از آ  شخصی از قدرت و نیروی کس دیگر تا حداکثر بهر
وپهی وپهاین دسصصت وپنکه خود چیزی در مقابل بدهد. بعضی از افراد فعال و برجسته ب وپیشود بدون ای  م
وپیکننصصد در حصصالی وپنها از کار و قدرت افراد، یکی بعد از دیگری استفاده م وپهاند. آ وپنآشام وابست  خو
وپیقصصدر و وپیانصصد نصاتوان و ب وپهی این قدرت و کامیاب وپیشوند. کسانی که مای  که خود نانوار و کامیاب م
وپنهصصا وپچگاه آ وپیدهند و هی وپنگونه افراد دیگران را آلت میل و منظور خود قرار م وپیگردند. ای  کودن م
وپنهصصا علقصصه دارنصصد وپهآ وپیوپندارنصصد ب وپهوضع و حال کسانی که م وپیشمارند و اساسآ ًا ب  را هدف نهایی نم
وپناند. ظصصاهرآ ًا ایصصن طصصرز رفتصصار ناشصصی از وپینمایند و شاید سایرین در نظر ایشان یکسصصا  اعتنایی نم
وپمرفته عل ج و درمان آسانی ندارد. این حالت از وپیه  دردی است که در نهاد این افراد است که رو
وپهی آن بر وپهنظر من ریش وپهطلبی بسیار دارند و ب  خصایص وجودی کسانی است که سر وپرشور و جا
وپهصورت توجه و وپهی خوشبختی انسان مبتنی است. محبت ب وپیجهتی دربار وپهی ب وپکجانب وپهی ی  عقید
وپهخاطر خیر و صل ح متقابصصل بلکصصه وپکدیگر که نه فقط ب وپهی وپهی متقابل حقیقی دو تن نسبت ب  علق
 ناشی از اختلط و ترکیب خیر و مصلحت طرفین باشد از ارکان اساسی خوشبختی واقعی اسصت
وپهحدی کصصه وپهاست ب  و کسی که نفس او در چهاردیواری آهنین وجود خویش مقید و محدود ماند
 راه رهایی نداشته باشد چنین آدمصصی از بهصصترین برکصصاتی کصصه در وجصصود زنصصدگی اسصصت محصصروم
وپهطلبی کصه بصصا وپه باشصصد. حصس جصا وپیشود؛ حتی اگر وی در وپیشه و کار خویش هم کامیاب شصصد  م
وپهنسل و نژاد انسانی وپهطور کلی ناشی از خشم و عدم رضایت یا کینه نسبت ب  محبت توأم نباشد ب
وپوجبصصاتی وپیهای ادوار بعدی زندگانی است و یصصا م وپیعدالت  است که سبب بدبختی دوران جوانی یا ب
وپهجنون آزاردیدگی منجر خواهد شد. نفس و جانی که سخت و نیرومند باشد چصصون زنصصدان  که ب
 است که انسان باید هرگاه طالب خوشبختی کامل است هرچه زودتر از آن رهایی جوید. قصصدرت
 ابراز محبت صادقانه دال بر اینست که شخص گرفتار زندان وجود خویش نیست. تنهصصا دریصصافت
وپیتوان ابراز کرد آزاد وپیشود باید عنان محبتی را که م وپهما م  محبت کافی نخواهد بود محبتی که ب
 کند و فقط هنگامی که این هر دو کار متساویآ ًا ساری و جاری باشد برکات کامل محبت آشصصکار

خواهد شد.

وپ آیصصد زیصصان وپتهای متقابصصل وپیصصش  موانع روانی یا اجتماعی که در مقابل بسط و وپیشرفت محب
وپهاست و هنوز هم گرفتار اسصصت. افصصراد از  فراوانی دارد و از این جهت جهان ما صدمات بسیار دید
وپیجصصا باشصصد و از نثصصار وپنهصصا ب وپیورزند که مبصصادا تمجیصصد آ  تحسین و ستایش حال دیگران دریغ م



۱۲۹     محبت   

وپ اسصصت روزی وپکاند از جانب کسی که مشمول آن واقصصع شصصده  محبت مضایقه دارند زیرا که بیمنا
وپبجو دچار ایصصراد و انتقصصاد وپهگیر و عی  رفتار ناهنجار دیده شود و وپشیمان شوند و یا از جهان خرد
 گردند. این افراد احتیاط را نیز ضصصرورت اخلقصصی محسصصوب داشصصته و آن را تصصدبیر زنصصدگی نصصام
وپهی این جریان رونق فتوت و جوانمردی محدود؛ و کار و تل ش و ابتکار؛ لنصگ و وپهاند. در نتیج  داد
وپهخصصودداری و حجصصب و خشصصم و وپهی این وضع و حال ب وپهاست و هم وپهی ابراز محبت تنگ شد  زمین
وپیشود. بنابراین بسا افراد که در سراسر عمر خصصود از چیصصزی کصصه وپهنوع بشر منجر م  کین نسبت ب
وپتبخش وپهی افراد کار ضروری، رفتار سعاد وپیشوند. برای هم وپهی ضرورت حیاتی است محروم م  مای
وپهاصصصطل ح در گمراهصصی وپنهایی کصصه ب وپهاهل جهان است. نباید وپنداشت آ وپیدریغ نسبت ب  و محبت ب
وپیروند برتری دارند. در کار وپهشمار نم وپهی این دسته ب وپوپیاند از این جهت بر کسانی که در زمر  اخلق
 روابط جنسی اثری که بتوان آن را محبت حقیقی نامید وجود ندارد بلکه گاهی حصصتی خصصالی از
 اثر عمیق عناد نیست. هر طرف کوشاست راز دل باز نکند و جدایی باطنی خویش را حفظ کند
وپیآید و چنیصصن کصصار و جریصصانی ارز ش حسصصابی نصصدارد. وپلناوپذیر بماند، وپس، از آن ثمری برنم  و خل
وپمدادن ایصصن  منظورم آن نیست که با مراقبت تام از آن وپرهیز شود چون اقداماتی که بصصرای انجصصا
وپیبرد که امکان رشد و نمای محبتی ارزنده و عمیصصق در آنسصصت  منظور بشود مواردی را از بین م
وپهی جنسصی کصه ارز ش حقیقصی دارد آنسصت کصه عصاری از حصالت  اما حرفم اینست که تنها رابط
وپهصصصورت واحصصدی درآیصصد. از تمصصام اقسصصام شصصاید وپهی وجود طرفین ب  احتیاط و سکوت باشد و هم

وپمترین مانع در راه تحصیل خوشبختی حقیقی است. احتیاط در کار عشق وخی





فصل سیزدهم

  خانواده  
وپنتر وپچیک در حال حاضر نابساما وپیمانده است هی وپههای گذشته که برای ما باق  از تمامی مبانی دور
وپهفرزندان وپهتر از خانواده نیست. مهر و محبت وپدر و مادر نسبت ب  و از راه صل ح و صواب دور افتاد
وپگترین عامل خوشبختی اسصصت. ولصصی ایصصن روزهصصا در وپهی وپدر و مادر بزر وپمچنین اطفال دربار  و ه
وپهی بدبختی هر دو طرف و در نود و نصصه  وپواقع روابط وپدر و مادر و فرزندان در نه مورد از ده تا مای
 مورد از صد تا نیز دست کم موجب بدبختی یکی از طرفین است. درماندگی خصصانواده از تصصأمین
وپها ش ساخته است یکی از موجبات عمیق عدم رضصصایتی آ ًل هم از عهد  این سعادت اساسی که کام
وپتآمیزی بصصا وپهداشصصتن روابصصط سصعاد وپهی ما سخت شایع است. هر آدم بالغی کصصه ب  است که در دور
وپنهصصا فراهصصم وپهمند و یا بر آن سر است که زندگانی توأم با خوشصصبختی بصصرای آ  فرزندان خود علق
وپهمقام وپدری و مادری جدآ ًا تأمل و بعد از تفکر کامل مطابق دستور عقصصل رفتصصار  سازد باید راجع ب
وپنجا امکان بررسی آن باشد مگر تا حدی کصصه وپطتر از آن است که در ای  کند. موضوع خانواده بسی
وپهی آن بصصا ایصصن وپهی ما در این کتاب یعنی تحصیل سعادت ارتباط دارد. رابط  با موضوع مورد علق
وپهی اختیار هصصر فصصردی اسصصت  موضوع هم فقط در حدودی است که اصل ح وضع خانواده در حیط

وپهمیان آید. وپهی تغییراتی در اساس کار جامعه ب وپنکه مسأل بدون ای

وپهی مصصا بسصصیار  البته این محدودیت شدیدی است چون موجبات بصصدبختی خصصانوادگی در دور
وپهی  متعدد و از آن جمله روانی، اقتصادی، اجتمصصاعی، آموزشصصی و سیاسصصی اسصصت. در میصصان طبق
وپیوپندارند که مقام وپدری و مادری در این زمانه بیشتر از روزگصصار وپهدو علت م  توانگر جامعه، زنان ب
وپیشوهر و از طرف دیگصصر  سابق باری سنگین شده است. این دو عامل از یک طرف اشتغال زنان ب
وپهی وضصصع و وپهواسط  وضع نامرتبی است که در کار مستخدم و خدمتکاری وپیدا شده است. سابقآ ًا ب
وپیکردند و زنی که در خصصانه وپیشوهر بود، ناچار ازدوا ج م وپتفرسایی که در زندگانی زنان ب  حال طاق
وپیگردیصصد. او وپهوپدر متکی و یا سصصربار بصصرادری ناخشصصنود م آ ًل ب وپیشد برای تأمین معا ش او  ماندگار م
وپردیواری کانون خانوادگی را نداشت وپچوجه حق خرو ج از چها وپههی  برای سرگرمی و یا قصد تفریح ب
وپهی ازدوا ج کصصار ناهنجصصاری اسصصت وپیوپنداشت جز در محدود وپهروابط جنسی که خود ش م  و راجع ب
وپهگونه مراقبت و احتیاط باز در اثر تردستی مرد افسصصونگری  وپاک بیچاره بود و هرگاه با وجود هم
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وپیافتاد که شرحش در حکایت (کشصصیش وپهوضع سخت ناگواری م وپیرفت ب وپهی ناموسش برباد م  مای
وپکفیلد وپهصورت ممتازی توصیف شده است:وی ) با این شعر ب

د گن شا و پ ب ا  ر و  ا ه  ا ن گ د  گن ا و نیت م ه  ک ری  ا ک ا  ه ن ت

د نز هان سا ن پ ا  ظره گن نز  ا ا  ر و  ا ی  ی ا رسو و 

دهد ه  ب و ت و  ا شق  نهعا ب و 

نزن است. د- مرگ آن  ور آ د  ر د ه  ب ا  ر د عاشق  مر نهی  ن سی و 

وپنگونه محظورات باز در آرزوی مرگ نیست. اگصصر او وپهی ما با وجود ای  زن عزب و تنها در زمان
وپهآسانی زندگی قرین آسایشصصی بصصرای خصصویش فراهصصم وپیتواند ب  سواد و تربیت کافی داشته باشد م
وپهرأی وپدر و مادر ندارد و چون وپدر و مادر اختیصار اقتصصادی را نسصبت  کند و بنابراین احتیاجی ب
وپینماینصد وانگهصی وپنها نیصز وپرهیصز م وپهوضع آ وپهاند از اظهار نظر راجع ب وپهدختران خود از دست داد  ب
وپیاعتناست چه ثمری خواهد داشت. در این روزگار زن وپهآن ب  ملمت و ناسزا بر کسی که نسبت ب
وپهحد کافی وجصصاهت داشصصته وپهی اداری و خدمتگزار هرگاه فهم و هو ش نسبی و ب وپیشوهر از دست  ب
وپیکه قادر باشد در مقابل میل فرزندداری مقاومت نماید خواهد توانسصصت از زنصصدگانی  باشد تا وقت
وپهی فرزند در او سخت قوی باشد باید شوهر اختیصصار کنصصد. از  مطلوبی برخوردار شود. اما اگر علق
وپهآن مأنوس شده بصصود از بیصصن خواهصصد رفصصت چصصون آ ًل ب وپنرو مقدار معتنابهی از آسایش او که قب  ای
وپیآورد، شصصوهر ش بایصصد بصصا وپهدسصصت م آ ًل بیشتر از مبلغی نیست که خصصود ش ب  عایدات شوهر احتما
وپینیازی و استقلل در نظر چنین زنی  درآمد محدود خر ج سرکار بانو را هم بدهد. بعد از دوران ب
وپهدسصصت دیگصصری باشصصد. وپتفرساست که برای هر دینار مخار ج ضصصروری خصصود چشصصم ب  سخت طاق
وپهی جدید در کار اختیار شوهر و احراز مقام مادری دچار تردید بسصصیار  بنابراین جهات، زنان دور

وپیشوند. م

وپیرود در قیاس با زنصصان روزگصصار وپهی آن ملحظات زنی که ناچار وپی کار ازدوا ج م  با وجود هم
وپیشود یعنی کمبود مستخدم و خصصدمتکار و در نصصتیجه وپهی جدید و دشواری م  سابق گرفتار مسأل
وپهکارهصصایی سصصبک و جزئصصی  مجبور خواهد شد کارهای خانه را خود از عهصصده برآیصصد و اضصصطرارآ ًا ب
 مشغول شود که سزاوار قدر و مقام او نیست و اگر آن کارها را شخصآ ًا هم انجام ندهد با فحش و
وپهخدمتکاری که در انجام امور قصور ورزیده است خلق و خوی خصصود را تبصصاه کنصصد.  ناسزا گفتن ب
وپهوپرور ش کودکان خود، اگر زحمتی کشیده و اطلعاتی در این رشته کسصصب کصصرده باشصصد  راجع ب



۱۳۳     خانواده   

وپتهصصای عمصده از لحصاظ نظصافت و وپهدست وپرسصصتار دادن و مراقب  خواهد دید که تربیت اطفال را ب
وپنکصصه وی قصصدرت مصصالی وپهی شدید نیسصصت. مگصر آ وپیمخاطر وپهی دیگران نهادن ب  بهداشت را بر عهد
 کافی برای استخدام وپرستار قابل که تعلیمات وافی در بنگاه معتبری دیده اسصصت فراهصصم داشصصته
 باشد. در زیر فشار این همه کار و گرفتاری اگر باز این بانو را رنگی و رویصصی بصصاقی بمانصصد و سصصه
وپهی وپهواسصصط وپ شطصصالع اسصصت. غالبصصآ ًا ب وپهراسصصتی خو  چهارم هو ش و درایت خویش را از دست ندهد ب
وپیافتنصصد و کودکصصان از چنیصصن وپنها از چشم شوهر م  انجام دادن همین کارهای لزم و ضرور نیز ز
وپیگردد وپهخانه باز م وپیرسد و شوهر از محیط کار ب وپیشوند. وقتی که شب فرا م  وپدر و مادری بیزار م
وپیشود و اگر چیزی هم نگوید وپهی مللت خاطر م  اگر زن از کار و گرفتاری حرفی وپیش بیاورد مای
وپنها فصداکاری بسصصیار کصرده وپهکودکان خود هم که برای زادن آ وپیرود. راجع ب وپهشمار م  فراموشکار ب
وپیگیرد که در ازاء وپادا ش بیش از اندازه انتظار خواهصصد وپهقدری ذهن او را فرا م  است این موضوع ب
وپیانقطاع کارهصصای جزئصصی و کوچصصک او را وپصصر حصصرف و کصصودن  داشت. از طرف دیگر انجام دادن ب
وپیشصصود. یعنصصی در ازای کصصار و وپیهاست که بر او تحمیل م وپیعدالت وپقترین ب  خواهد کرد که خود شا
وپیدهد در صورتی کصصه هرگصصاه وپنها را از دست م وپیکند محبت آ  خدمت که برای اعضای خانواده م
وپنهصصا را بیشصصتر وپیماند شاید محبصصت آ وپیورزید و شاد و با نشاط م  در انجام وظایف خویش قصور م

وپینمود. ۱جلب م

وپچوجصصه وپههی وپیهای اقتصادی کار است و همچنین گرفتصصاری دیگصصر کصصه ب وپنها دشوار وپ واقع ای  در
وپیاهمیت نیست منظورم اشکال خانه و مسکن و آن ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ  ب
 است. در قرون وسطی وضع شهرها مانند نواحی روستایی در روزگار جدید بصصود کودکصصان هنصصوز

وپیخوانند: این تصنیف دیرین را گاهی م

دی  ن ل ب ر  پلب تی هستسنت  خ ر د تک   

نههای شهر  چ ب  ، د ر ا د ان  و ا ر ف ه سیب  دنک ن ل

د گن ز ی نیر م رو  ف ا  ر نبها  ی سی نبدست و چ نهی  ل ی س نهو ب

د گن و نید م ر  گ ی د ر  صا نهح ب ر  حصا نز  ا سپس 

ه  ب ا  دنت ن ل .۲پل  د رسن ب  

وپیشود بانو جین آیلین (۱ وپهی اداری مربوط م وپهوضع و حال طبق  ) باJean Ayling این موضوع را تا آنجا که ب
 نیک وصف کرده است. انصراف از مقام وپدری و مادریبصیرت و شایستگی در کتابی تحت عنوان

۲London Bridge.
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وپهی  وپنجصصا ووپل سنتبرآمدگی محوط وپیداند حصارهای بین آ   دیگر باقی نیست و کسی هم نم
وپنها وپیش کودکان لنصصدنی از تفریحصصاتی کصصهلندن وپل   در چه تاریخی از بین رفته است. شاید قر

وپهمند بودند. در هر حصصال تصصا چنصصدین سصصال قبصصل انبصصوه  وصفش در این چند بیت آمده است بهر
وپیزیستند. در آن روزگاران شهرها وسعتی نداشت و بیصصرون رفتصصن  جمعیت در نواحی روستایی م
وپغهای وسصصیع ضصصمیمه داشصصت. ایصصن روزهصصا تعصصداد وپههای بسیاری با وپنها کار آسانی بود و خان  از آ
وپهحصصد اشصصد وپاهاست. در آمریکا ایصصن تفصصاوت هنصصوز ب وپهی شهرنشین خیلی بیش از مردم روست  سکن

وپهترقی است. شهرهایی مثل  وپنجا هم جمعیت شهری با سرعت رو ب   ولندننرسیده است اما در آ
وپنهصصا کصصه درنیویورک وپهحومه برسصصد و آ وپیکشد تا انسان ب وپهقدری وسعت دارند که مدتی طول م   ب

آ ًل با داشتن آوپارتمانی که البته حتی چند وجب زمین هم وصصصل  شهر اقامت دارند ناچارند معمو
وپهحداقل فضا خشنود نمایند. بصصا وپهآن نیست خرسند باشند و کسانی که در آمدی محدود دارند ب  ب
وپنهصصا نیسصصت و وپصصدر و  بودن اطفال، کار اقامت در آوپارتمان نیک دشوار است محلی برای بصصازی آ
وپهرفتصصه افصصراد اداری سصصعی وپنها راه فرار ندارنصصد. در نصصتیجه رفت  مادر برای احتراز از سر و صدای آ
وپهی شهرها بمانند که از لحاظ کودکان بسیار نیکوست اما موجبصصات خسصصتگی وپینمایند در حوم  م

وپیکاهد. وپنها در زندگی خانوادگی م وپیکند و از تأثیر وجود آ وپشتر م زندگانی مردها را بی

وپهی اقتصادی را ندارم زیرا کصصه خصصار ج از  ولی من قصد شر ح و بیان این قبیل محظورات عمد
وپیتواند بکند تصصا او را در تحصصصیل سصصعادت  موضوع مورد نظر ما که، انسان در شرایط فعلی چه م
وپهی روانی که در روابط وپهجنب وپیرود. ما باز با همین محظورات، هنگامی که ب وپهشمار م  یاری نماید ب
وپر واقصصع وپنهصصا د وپیوپردازیصصم برخصواهیم خصورد. ای وپهی جدیصد هسصت م  میان والصدین و فرزنصدان دور
وپیهایی ناشی از دموکراسی است. در روزگار قدیم در یک طصصرف اربصصاب و از طصصرف دیگصصر  گرفتار
وپهوضصصع وپمرفته نسصصبت ب وپیه وپیگرفتند و رو وپهچگونگی کارها تصمیم م وپمها بودند. سروران راجع ب  غل
وپینمودند. بردگان شاید وپنها در تأمین خوشبختی، ایشان را یاری م وپهمند بودند چون آ وپهها علق  برد
وپهحدی شایع نبود کصصه طرفصصداران دموکراسصصی وپهارباب حس تنفر داشتند هرچند که آن ب  نسبت ب
وپیخصصبر و در هصصر حصصال وپیکنند. ولی اگر نفرتی هم در دل داشتند ایصصن حضصصرات از آن ب  وانمود م
وپهکلصی تغییصر کصرد. بنصدگانی کصه سصابقآ ًا  خوشبخت بودند. با ترویج راه و رسم دموکراسی وضع ب
وپهحق و مزیصصت خصصویش  راضی و تسلیم بودند از ابراز رضایت خودداری نمودند و ارباب که راجع ب
وپشآمصصد و وپچگونه تردیدی نداشتند دچار شک و سرگردانی شد. وپصصس تصصصادم بیصصن طرفیصصن وپی  هی
 بساط خوشبختی هر دو دسصصته را بصصر بصصاد داد. مقصصصودم از ایصصن گفتصصار دلیصصل تراشصصی بصصر ضصصد
وپهی تحصول مهصم، غیرقابصل  دموکراسی نیست چون ایصن قبیصل ناهنجصاری و اشصکال در هصر دور
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وپهی تحصصول دوام دارد  اجتناب است ولی جای انکار این حقیقت هم نیست تا وقتی کصصه ایصصن دور
باعث ناراحتی اهل جهان خواهد بود.

 تفصصاوت و تغییصصر در روابصصط بیصصن والصصدین و فرزنصصدان را اثصصر بصصارزی از گسصصتر ش راه و رسصصم
وپهی فرزنصصدان وپیتوان محسوب داشت. دیگر وپدران و مادران از حقوق خصصویش دربصصار  دموکراسی م
وپینمایند. فضیلت اطصصاعت وپهوپدر و مادر نم  اطمینانی ندارند و فرزندان هم احساس حرمتی نسبت ب
وپیرفت دیگر مطلوب این روزگار نیست و بایصصد وپیچون و چرا از جانب کودکان انتظار م  که سابقآ ًا ب
وپنکاوی موجب وپریشانی شدید فکر و خیال وپدر و مادر و سصصبب تصصرس و  هم چنین باشد. کار روا
وپهزنصصدگی وپنکه خود خواسته یصصا دانسصصته باشصصند صصصدماتی ب وپنها شده است چون بدون ای  نگرانی آ

وپهاصطل ح  وپنها را ببوسند شاید سبب ب وپیسازند. اگر آ وپهی ادیپاطفال خود وارد م   شوند و اگصصرعقد
وپهفرزندان خود انجام وپنها را برانگیزند. اگر ب  از بوسیدن وپرهیز نمایند ممکن است آتش حسادت آ
وپهی حس گناهکاری شصصود و اگصصر امصصر و  دادن کاری را فرمان دهند بعید نیست که این کار انگیز
 نهی هم نکنند شاید کودکان اخلق و عاداتی را فراگیرنصصد کصصه در نظصصر وپصصدر و مصصادر وپسصصندیده
وپطهای متعصدد وپیبینند وپیش خود اسصصتنبا  نیست. وقتی که وپدر و مادر انگشت مکیدن کودک را م
وپیمانند که در رفع آن عادت طفل چه باید بکنند. مقصصام وپصصدری و وپیکنند و حیران م وپسآوری م  تر
وپبانگیز درآمصصده و وپبآمیز و اضصصطرا وپهصورتی حج وپتآمیز و ظفرنمون بود ب  مادری که روزگاری قدر
وپهی دیریصصن از بیصصن رفصصت و در وپیهای سصصاد وپدهای وجدانی شده است. خوش  سرشار از شک و تردی
وپیشوهر، هر مادری ناچار است که برای خصصاطر مقصصام وپهی آزادی جدید زنان ب وپهواسط  حال حاضر ب
وپههای وپیش فداکاری کند. در وضع فعلی مادران مهربصصان باشصصعور از اطفصصال  مادری بیشتر از دور
وپلانصصد توقصصع بسصصیار دارنصصد.  خود توقع چندانی ندارند در حالی که مادرانی که از ندای وجدان غاف
وپیوپروا وپیشوند و مادران ب وپیزنند و خامو ش و خوددار م  مادران معقول بر محبت طبیعی خود بند م
وپهاند از فرزندان خود انتظار جبران و وپادا ش دارنصصد. در شصصق وپیهایی که از دست داد  در ازای خوش
وپچیک از وپیشود و در هی وپنآمیز و در مورد ثانی زیاده از اندازه تحریک م وپههای فرزند حرما  اول، علق
وپهتأمین آنست قابل وپهوجه احسن قادر ب  دو شق مزبور هم خوشبختی ساده و طبیعی که خانواده ب

حصول نیست.

وپتانگیصز وپنداشصصت؟ وپیتصصوان حیر وپهی این مشکلت آیا باز کاهش تولیصد نسصصل را م  با وجود هم
وپیدهد از مقدار جمعیت خواه وپهحدی رسیده است که نشان م وپمرفته ب وپیه  تنزل میزان زاد و ولد رو
وپشآمده اسصصت و وپهی ثروتمند تاکنون وپی  و ناخواه کاسته خواهد شد. این سیر نزولی در میان طبق
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وپر واقع در تمام کشورهایی اتفاق افتاده کصصه تمصصدنی عصصالی دارنصصد. وپهتنها در فلن شهر بلکه د  آن ن
وپهی ثروتمند آماری در دسصت نیسصت. ولصی دو حقیقصت را وپهمیزان زاد و ولد در میان طبق  راجع ب

وپیتوان از کتاب  وپهمیان آمصصده بصصود اقتبصصاس نمصصود. در آیلین جینم آ ًل ذکر ش ب   ازاسصصتکهلم که قب
وپلهای    زاد و ولد در میان زنان اهل حرفه و کار فقط در حدود یک سوم تمام۱۹۲۲ تا ۱۹۱۹سا

وپهی  وپلکرد   تصصا۱۸۹۶ در آمریکا از سصصال ]۱[کالج ولزیجمعیت بود و از میان چهار هزار نفر تحصی
  مجموع اطفال تقریبآ ًا سه هزار نفر بود که بصصا وجصود عصدم جلصوگیری از تقلیصل جمعیصت۱۹۱۳

وپنهصصا تلصصف شصصده باشصصد. وپنکه یک تصصن از آ وپهدنیا آمده باشند بدون ای  بایستی هشت هزار کودک ب
 تردیدی نیست که تمدنی که حاصل فکر و کار نژاد سفید اسصت ایصن صصفت اختصاصصی را نیصز
وپههمان انصصدازه وپیگیرند ب وپههمان نسبتی که این تمدن را مردان یا زنان فرا م  همراه داشته است و ب
وپمانصصد وپمترین مرد وپنترین اقوام، کم نسل و از عقی وپیشود. بنابراین متمد وپنها کاسته م  هم از باروری آ
وپیرونصصد و ایصصن وپهشصصمار م وپنهایی که از این تمدن برخورداری کمتری دارند بصصارورترین افصصراد ب  و آ
 تفاوت و نسبت بین دو دسته وپیوسته باقی است. در حال حاضر تعصصداد نفصصرات بسصصیار هوشصصمند
وپتهصصا کصصاهش کلصصی خواهصصد وپهزودی میزان جمعیت این مل وپهکاهش است و ب  کشورهای غربی رو ب
وپنکصصه ایصصن وپنها بیشتر شود. ولصصی همی وپمتمدن افراد آ وپنکه در اثر مهاجرت از نواحی ک  یافت مگر آ
وپنها نیصز وضصع و حصال نسصلی جمعیصت قبلصی را  مهاجران راه و رسم سرزمین تازه را فراگیرند آ
وپنها کاهش خواهد یافت. ایصصن موضصصوع وپههمان نسبت توالد و تناسل بین آ  کسب خواهند کرد و ب
وپنکه برای تکصصثیر  قابل تردید نیست تمدنی که این وضع و حال را دارد وپایدار نخواهد ماند مگر آ
وپهای سصصپری خواهصصد شصصد و وپهی چنیصصن جصصامع  نفوس جهد و تدبیری نمایند وگرنه دیر یا زود دور
وپهجای آن تمدن دیگری خواهد آمد که قدرت و نفوذ مقام وپدر و مادری در آن محفوظ مانده و  ب
وپهی وپنکه باید و شاید جلوگیری شده باشد. عناصر رسمی که کصصار عمصصد  از خطر کاهش نسل چنا
وپهانصصد ایصصن منظصصور را از راه وپهعهده دارند در تمام کشورهای غربی سعی نمود  اخلقیات جامعه را ب
وپیگوینصصد زن و وپنهصصا از یصصک طصصرف م  دللت و اندرز و برانگیختن احساسات توده تأمین نمایند. آ
وپهی نصصوزادان از جهصصات  شوهر باید هر اندازه که خواست خداست فرزند بیاورند بدون اینکه آینصصد
وپ عصصالم وپهقدر و مقام عصصالی  بهداشت و تأمین سعادت ملحوظ شود. از طرف دیگر هم مردها راجع ب
وپهی وپر جمعیت هرچنصصد شصصامل کودکصصان وپیکنند که خانواد وپیدهند و وانمود م  مادری داد سخن م
وپمآهنگی و وپنها ه وپهی خوشبختی است. دولت نیز در این زمینه با آ  ناخو ش و نیازمند باشد باز مای
وپ، یعنصصی وپههای توپ و تفنگ ضروری اسصصت وپفهای کافی برای گلول وپهی هد وپیکند که تهی  استدلل م

۱[Wellesley College.]
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وپهی کافی فراهم نباشد تصصا هصصدف قصصرار گیصصرد وپهی ممتاز اگر عد وپیخواهند بگویند این همه اسلح  م
وپهچه کار خواهد رفت؟ شگفتی در این است که هر خانواده در حینی که شاید این نظصصر را  وپس ب
وپیخواهد. استدلل روانصصی آن کسصصانی وپیدارد، مرگ را فقط برای همسایه م وپهی دیگران روا م  دربار
وپیخوانند وپنوپرستی م وپنباره سرود وط وپیسرایند و یا در ای وپهی برکات آسمانی تولید نسل را م  که نغم
وپیوپایه است. خداشناسان نیز فقط تا حدودی که وحشت آتش دوزخ کارگر است شصصاید در  وپاک ب
وپنهصصا را وپهی محدودی ایصصن اخطصصار و تهدیصصد آ وپهدست آورند و در هر حال عد  حرف خود توفیقی ب
 جدی خواهند گرفت و این هم شاید تنها تهدیدی است که در کصصاری تصصا ایصصن درجصصه شخصصصی
وپیرحمصصانه اسصت. مصردم شصصاید  امکان تأثیر دارد. ولی استدلل عناصر رسمی در این کار بسصیار ب
وپهی اسلحه قرار گیرند اما دوسصصت ندارنصصد فرزنصصدان ایشصصان  حرفی نداشته باشند که دیگران طعم
وپتها این شده است که طبقات فقیصصر و نیازمنصصد را وپ، کار حکوم  دچار این سرنوشت شوند. بنابراین
وپهترین کشورهای غربی در وپهدارند همان جهد و تلشی که بنابر آمار جز در عقب افتاد  در جهل نگ
وپهخصصاطر ادای تکلیصصف عمصصومی  دیگر جاها بیهوده بوده است. افراد بسیار محدودی زن یصصا مصصرد ب
آ ًل چنیصصن تکلیصصف عمصصومی وجصصود وپیروند در صورتی که باید دید اص  خویش وپی کار تولید نسل م
وپهی وپیوپندارنصصد وجصصود فرزنصصد مصصای وپیشوند کصصه م وپهدار م وپنها و مردان یا از آن جهت بچ  دارد یا نه. ز
وپیداننصصد. دلیصل اخیصصر هنصصوز عامصل وپنکه راه جلصوگیری از ایصصن کصار را نم  خوشبختی است و یا ای
وپیشود و شق دیگصصر فقصصط بصصا دخصصالت وپهرفته اشکال آن مرتفع م وپیرود ولی رفت وپهشمار م وپهای ب  عمد
 دولت یا اولیای دین قابل جلوگیری است. وپس هرگاه غرض این باشد که نژاد سفید وپایدار بماند
وپهی خوشصصی و سصصعادت وپصصدران و  باید ناچار تدبیری نمود که مقام وپدری و مادری بار دیگر وسیل

مادران گردد.

وپهی خصصود در نظصصر بیصصاوریم  وقتی که ما طبع و سرشت آدمی را خار ج از وضصصع و حصصال زمصصان
وپهی وپیترین درج وپهتصصأمین عصصال وپهی من آشکار خواهد نمود که مقام وپصصدری و مصصادری قصصادر ب وپهعقید  ب
وپهی زنصصان وپهنوع بشر ارزانی داشته است. این قول بدون تردید دربصصار  خوشبختی است که زندگی ب
وپنچصصه متجصصددین  بیشتر از مردان صدق دارد ولی در مورد اکثریت مردها نیز خیلصصی بیشصصتر از آ
وپهشصصمار وپهی مصصا بصصدیهی ب وپهی ادوار، وپیش از زمصصان وپیوپندارند صادق است. این معنی در ادبیات هم  م

وپیرفته است.  وپکدوف مراقبت داشت. وپریام در کار فرزندان خویش بیش از وضع ۱هکوبام   برای۲م
وپیداد. در تورات مرد و زن وپینمود تعلق خاطر نشان م وپهزنش م وپنچه نسبت ب  اطفال خود بیشتر از آ

۱Hecuba (یونان). م.تروا ، زن وپریام وپادشاه 
۲MacDuff وپهداستان . م.شکسپیر اثر مکبث ، از امیرزادگان اسکاتلند مربوط ب
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وپهی مصصا وپصصا  متساویآ ًا شور و اشتیاق تولید نسل دارند در چیصصن و ژاوپصصن ایصصن رویصصه تصصا همیصصن دور
وپهکلصصی وپهنظر من حقیقصصت ب  برجاست. شاید بگویند که این میل ناشی از فکر اجدادوپرستی است. ب
وپهی افصصراد در بقصصای وجصصود خصصانواده  برعکس و حاکی از این است که اجدادوپرستی انعکصصاس علق
وپهی وپهایصصد کصصه علق آ ًل بصصاز نمصصودم دید وپهی زنان اهصصل وپیشصصه و کصصار کصصه شصصرحش را قب  است. دربار
وپهی ایصصن وپیهایی کصصه لزم وپهفداکار وپچیک از زنان ب  فرزندداری تا چه اندازه قوی بوده است وگرنه هی
وپهی شخصی باید بگویم که مقام وپدری را از هر وپهخودم بنابر تجرب وپیداد. راجع ب  کار است تن در نم
وپیکه زنصصان یصصا مصصردان وپهنظصصر مصصن وقصصت وپهام. ب  خوشبختی دیگری که نصیبم شده اسصصت برتصصر یصصافت
وپنهصصا وپیگذرنصصد احتیصصا ج عمیقصصی در وجصصود آ وپهای موجبات از ایصصن خوشصصبختی درم وپهی وپار وپهواسط  ب
وپنکصصه علتصصش آشصصکار وپیآیصصد بصصدون ای وپیماند و بر اثر آن عدم رضایت و ناراحتی وپیصصش م وپیارضا م  ب
وپهی جصصوانی هصصم طصصی شصصده وپهخصوص وقتی کصصه دور  نماید. برای خوشبخت زیستن در این دنیا ب
وپهزودی  باشد امر لزم این است که انسان نه فقط دچصصار ایصصن احسصصاس نباشصصد کصصه تنهاسصصت و ب
 ساعت واوپسین عمر فرا خواهد رسید بلکه حس کند که وجود ش جزئی از جریان زنصصدگی اسصصت
وپهی نامعلوم است. کسی که شایستگی  که آغاز آن وپیدایش نطفه و وپایانش دورترین زمان در آیند
وپهی روزگار باقی بگذارد و حس وپیتواند نام خویش را بر صفح  انجام کار یا خدمت بزرگی را دارد م
وپچگونه هنصصر و وپهی کار خود ارضا خواهد ساخت. اما برای مرد یا زنی که از هی وپهوسیل  مزبور را نیز ب
وپنهصصایی کصصه ایصصن قصصدرت وپهمند نباشد تنها امر مقدور، داشصصتن فرزنصصد اسصصت. آ  مهارت خاصی بهر
وپهی ایصصن وپهوسصصیل وپیگذارند خویشتن را از سیر و جریصصان زنصصدگی جصصدا و ب  وجودی خود را عاطل م
وپیسصازند. بصرای ایصن دسصته و جمصاعت مگصر در وپیاثری و نیستی دچصار م  عمل، خود را با خطر ب
وپههای زندگی برخوردار باشصصند همصصه چیصصز در سصصاعت وپهنحوی استثنایی از دیگر علق  صورتی که ب
وپههمین دلیل کصصار وپیشود و جهانی که بعد از ایشان خواهد آمد طرف اعتنا نیست، ب  مرگ تمام م
وپهنظر من برای هر مرد یا زنصصی کصصه فرزنصصدان و نوادگصصانی وپنها در نظرشان بیهوده خواهد نمود. ب  آ
وپهدلیصصل اخلقصصی وپیورزد آینده لاقل تا وپایان عمر او، نه ب وپنها مهر م وپهآ وپهی طبیعی ب  دارد که با علق
وپهنحوی طبیعی و غریزی حائز اهمیت خواهد بصصود. شخصصصی کصصه  یا نیروی اندیشه و خیال بلکه ب
وپههای وی تا این درجه بسط یافته و از حدود زندگانی خود ش تجاوز کرده باشد شاید قصصادر  علق
وپنکه (حضرت) ابراهیصصم کصرد و وپهها را بسط و تأثیر بیشتری بدهد چنا  است این قبیل میل و علق
وپاگذشت عصرها و قصصرون تصصوأم خواهصصد وپهاین مقصود ب  از این فکر خشنودی خاطر داشت که نیل ب
وپیتواند از حس عطالت و بیهصصودگی کصصه در غیصصر ایصصن صصصورت وپنگونه احساسات انسان م  بود. با ای

عواطف او را نابود خواهد کرد خویشتن را نجات دهد.
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 بدیهی است اساس کار خانواده این حقیقت است کصصه وپصصدر و مصصادر محبصصت خاصصصی نسصصبت
وپهی یکصصدیگر دارنصصد و یصصا نسصصبت وپنچه دربار وپهفرزندان خویش احساس کنند و این مهرورزی با آ  ب
آ ًل متفاوت باشد. بعضی از وپدران و مادران محبت مختصری نسصصبت وپینمایند کام وپهفرزندان غیر م  ب
وپیکنند و گاهی نیز هیچ محبتی ندارند و همچنین بایصصد اذعصصان نمصصود وپهفرزندان خود احساس م  ب
وپهی کودک خصویش دوسصصت دارنصصد بصا وپههمان انداز  که بعضی از زنان فرزند دیگر کسان را تقریبآ ًا ب
وپهی خاصصصی اسصصت  این وصف حقیقت محض این است که محبت والدین چیزی دیگصصر و آن علق
وپچکصصس وپهی هی وپیکند که عین آن را دربار وپهفرزندان خود احساس م  که هر وپدر و یا مادری نسبت ب
وپهنظصصر مصصن وپنباره ب وپهایم. در ای وپهارث برد  دیگر ندارد. این حس و عاطفه را ما از اجداد حیوانی خود ب

وپهی  وپتشناسی نیست زیرا هر کسی کصصه درفرویدنظری وپنکه باید و شاید مبتنی بر قواعد زیس   چنا
وپنها بصصا وپهآ وپههای خود دقیق شود خواهد دید که رفتار ش نسبت ب وپهبچ  رفتار حیوان مادری نسبت ب
وپهی وپهکلی از نوع دیگر است و همین روی وپهی حیوان نری که با آن جفتگیری داشته ب  رفتار او دربار
وپمآمیز است در میان افراد بشر نیز دیده وپهصورتی دیگر تا حدی ابها  متفاوت و غریزی هرچند که ب
وپ واقع چیزی که بتوان بر آن نام خانواده نهاد وجصصود وپیبود در وپیشود و اگر این حس و عاطفه نم  م
وپهآسانی ممکن است وپرور ش کودکان را در دست افرادی خبره گذاشصصت. امصصا وپیداشت زیرا که ب  نم
وپهفرزندان خود دارند در صصصورتی کصصه غرایصصز  در وضع و حال فعلی محبت خاصی که وپدر و مادر ب
وپهحال وپدر و مادر و هم برای فرزندان دارد. ارز ش مهصصر  کودک تضعیف نشود ارز ش فراوانی، هم ب
وپهفرزند بر این حقیقت مبتنی است که بیشتر از هر محبصصت دیگصصر قابصصل  وپدری و مادری نسبت ب
وپهمناسصصبت وپمچنیصصن عاشصصق ب وپهی بعضی از صفاتی که در ماست و ه وپهواسط  اتکا است. دوستان ما ب
وپیورزد و هر وقت که آن صفات و یا این وپهاو مهر و علقه م  حسن و ملحتی که در معشوق است ب
وپنکه در وقت گرفتاری و در تنگنای وپیشوند و حال آ  ملحت نباشد دوستان و عشاق نیز ناوپدید م
وپیکوشند و اگر وپدر و مصصادری  بیچارگی است که وپدر و مادر بیش از هر موقع دیگر در یاری ما م
وپهی ما از مد ح و تحسین نسصصبت وپیرسند. هم وپهدرد ما م وپیاند در ناخوشی یا هنگام رسوایی ب  حقیق
وپهتر از آنیم که تصصوجه نمصصاییم وپیشویم اما بسیاری از ما نیز قلبآ ًا ساد وپهصفات نیک خود خرسند م  ب
وپیزیان و خطر نیست. وپدر و مادر ما را از آن جهت دوست دارند که وپشها ب  که این تعریف و ستای
وپنهصصا هسصصتیم بیصصش از وپنرو وقتی که ما نزد آ  فرزندان ایشانیم و این حقیقتی جاودانی است از ای
 مصاحبت با هر کس دیگر حس امنیت و اعتماد داریم. شاید در وقصصت خوشصصی و کامیصصابی ایصصن
وپهقدری ما را اسباب تأمین و دلداری  حقیقت چندان مهم ننماید اما در موقع شکست و خواری ب

وپههیچ صورت دیگر فراهم شدنی نیست. است که ب
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 در تمام روابط انسانی تأمین خوشبختی یک طرفه نسبتآ ًا آسان است ولصصی تحصصصیل رضصصایت
 طرفین دشوار. شاید زندانبان از بند کردن محبوس خصود افسوسصی نداشصته باشصد و کارفرمصا از
 تنبیه بدنی کارگر حظ خاطر حاصل کند و یصصا زمامصصدار کصصه بصصا اقتصصدار تمصصام بصصر اتبصصاع خصصویش
وپهی شصصلق وپسصصر خصصود را درس وپنکه بصصا ضصصرب  فرمانروایی دارد نیک خرسند نماید و یا وپدری از ای
وپکجانبه است و طرف دیگر وضعی ناگوار وپنها لذتی ی وپهی ای وپیدهد خوشوقت باشد اما هم  اخلق م
وپهنظر من روابط انسانی وپیعیب نیست. ب وپتهای یک طرفه ب وپیشود که لذ  دارد. بدین ترتیب دیده م
وپهخصوص در روابط بین وپدران و مصصادران از وپهی خشنودی باشد. این قول ب  باید هر دو طرف را مای
 یک طرف و فرزندان از طرف دیگر نیک وارد است. اکنون والدین کمتر از سابق نشاط و خوشی
وپهدسصصت وپصصدر و مصصادر وپیآورنصصد و اطفصصال نیصصز کمصصتر از گذشصصته ب وپهدست م  از جانب فرزندان خود ب
وپهسصصابق خوشصصبختی وپیکشند. من موجب و دلیلی سراغ ندارم که وپدر و مصصادر نسصصبت ب  ناراحتی م
وپهی فرزندان خود نصیب دارند. هر چند که بدون شک ایصصن عیصصن وضصصع و حصصال  کمتری از ناحی
 کنونی است و موجبی هم در میان نیست که وپدر و مادر در تأمین سعادت فرزندان خود جهد و
وپهی کافی ننمایند. اما این منظورم مانند مقاصد دیگر که در روابط بین مردم دنیصصای جدیصصد  علق
وپمچنین رعایت احترام شخصیت دیگران اسصصت کصصه از وپهابراز عطوفت و مهربانی و ه  هست منوط ب
وپهی زندگانی طبیعی است. اینک خوشبختی مقام وپدری و مادری را مورد بررسصصی  ضروریات عمد
وپیآیصصد نسصصبت وپنکه وپیصصش م وپهی حیاتی آن و سصصپس چنصصا وپشتر قرار دهیم، نخست از لحاظ مای  بی
وپهی شخصیت دیگران دارند که ملحظه کرده بودیم در جهانی وپهوضع والدین با رفتاری که دربار  ب

وپهاصل برابر دلبستگی یافته است شرطی اساسی است.  که ب

وپهی بدوی دارد. از یک طرف این احساس است کصصه  حظ و لذت منزلت وپدر و مادری دو ریش
 جزئی از وجود انسان صورت خارجی یافته است که بعد از مرگ او دوام خواهد یصصافت و سصصپس
وپنوسیله وپایصصداری نسصصل و تبصصار انسصصان وپههمین منوال دوام بیشتری نیز در وپیش خواهد بود بدی  ب
وپتخواهی و مهر و محبت انسانی اسصصت. وپیشود. از طرف دیگر آمیز ش کاملی از حس قدر  تأمین م
وپهای کصصه نصصه تنهصصا وپیکند حوایج او را برآورند همان حس و غریز  نوزاد ناتوان است و غریزه حکم م
وپتنمایی وپصصدر و مصصادر را وپیکنصصد بلکصصه میصصل قصصدر وپهفرزند ارضا م  محبت وپدری و مادری را نسبت ب
وپیسازد، و تا وقتی که کودک عاجز و زبون است محبصصتی کصصه نسصصبت وپهی فرزند نیز راضی م  دربار
وپهی خودخواهی نیست زیرا که این حمایت قهری شامل حال جزئی از وپیشود خالی از شائب وپهاو م  ب
وپتطلبی والدین و علقه خیر و وپیشود. اما از همان اوان کودکی بین حس قدر  وجود خود انسان م
وپهی وپیآید و در حینی که تسلط و اختیار وپدر و مادر دربصصار  صل ح کودک تصادم و تعارض وپیش م
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وپییابد باید هدف مطلوب آن باشد که کودک هصصم وپهرفته نقصان م وپنکه طبیعی است رفت  طفل چنا
وپتجویی  هرچه زودتر و با انواع وسایل ممکن صاحب استقلل شود ولی این منظور با طبصصع قصصدر
وپچوقصصت متصصوجه ایصصن تعصصارض و تصصصادم  وپدر و مادر سازگار نیست. بعضی از وپصصدران و مصصادران هی
وپیکشصند تصا سصرانجام کصودک راه سرکشصی وپیصش وپیشوند و دست از بد رفتاری و خشونت نم  نم
وپیگردنصصد. وپیگیرد. بعض دیگر متوجه این محظور هستند و در نتیجه گرفتار عواطفی متضصصاد م  م
وپیشود و با وجود همه قسصصم نصصواز ش و  در این گیر و دار تصادم، سعادت وپدری و مادری معدوم م
آ ًل وپیبرند که طفل کصصام  مراقبت که نثار کودک شده بود وپدر و مادر با کمال نگرانی و حیرت وپی م
وپهاند او سلحشصصور شصصود، وپیخواسصصت وپنهصا م وپنچه ایشان امیدوار بودنصصد بصصار آمصصده اسصصت. آ  برعکس آ

وپحدوست شده است و یا در مورد  وپهیتولستویصل وپهدسصصت وپحدوست بار آید اما ب وپهمند بودند صل   علق
وپیشود. هرگاه کصصودکی وپیها نمودار م  رزمجویان وپیوست. ولی فقط در مورد اخیر نیست که دشوار
وپتنمایی خود را بر صل ح حال طفل ترجیح وپهآن کار باشد وپس قدر  را غذا بخورانید که خود قادر ب
وپهاو بوده است. اگصصر طفصصل را بیصصش از حصصد لصصزوم از وپهاید هرچند که شاید منظور شما کمک ب  داد
وپهای وپهخودتان اسصصت و هرگصصاه محبصصت برجسصصت  خطرها بترسانید لبد هدف شما اتکای بیشتر او ب
وپهایصصد از راه وپهاو بنمایید که شاید رفتار متقابل توقع دارید با این کصصردار خصصود سصصعی نمود  نسبت ب
وپههزاران طریصصق وپهخودتان دو چندان کنید. حس تملک و تسلط والدین ب  عواطف، وابستگی او را ب
وپنکه وپدر و مادر سخت مراقب و دارای نیت  جزئی و مهم کودکان را سرگردان خواهد نمود مگر آ
وپنگونه خطرها آگاهند گاهی اعتماد نیک بار وپهی جدید که از ای  خالص باشند. وپدران و مادران دور
وپنرو کمصصتر از هنگصصامی کصصه در وپصصرور ش او وپیدهنصصد و از ای  آوردن فرزنصصد خصصویش را از دسصصت م
وپیشوند. چون هیچ چیصصزی وپیکوشند و شاید اشتباه هم بکنند در وضع و حالش سودمند واقع م  م
وپیگصصذارد. وپیاعتمصصادی بزرگصصتران در ذهصصن کصصودک سصصوءاثر بصصاقی نم  بدتر از رفتار قرین تردید و ب
وپکنیتی است. وپدر و مادری که با صصصدق و صصصفا صصصل ح کصصار وپبتر از مراقبت وجود وپا  بنابراین واج
وپبهای راهنمصصای وپهکتا وپینهند نیازی ب وپهاو ترجیح م  فرزند را بر میل سلطه و اقتدار خویش نسبت ب
وپهی خود ایشان بهصصترین عامصصل و راهنماسصصت و در ایصصن  وپرور ش کودک ندارند چون حس و علق
وپمآهنگی است، نه در طفل حصصس وپهی میان وپدر و مادر وپیوسته قرین ه  وضع و حال است که رابط
وپهی  سرکشی وپدید خواهد آمد و نه وپدر و مادر دچار احساس غم و حرمان خواهند شصد. امصا لزم
وپهشخصصصیت کصصودک از جصصانب وپصصدر و مصصادر  این کار بیش از هر چیز دیگر رعایت احترام نسبت ب
 است، همان احترامی که نه فقط بنابر قاعده و اصل، اعم از اخلقی یا فکری باید از صمیم قلصصب
آ ًل غیر مقدور شود. بصصدیهی وپهای باشد که حس تملک یا رفتار خشن کام وپهدرج  و با ایمان راسخ و ب
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وپهاطفال وپسندیده اسصصت بلکصصه در کصصار وپ شرفتاری نه تنها نسبت ب  است که این حسن سلوک و خو
 زناشویی و در عالم دوستی هم عین لزوم را دارد اگرچه در مقام دوستی چندان دشصصوار نیسصصت.
 در جهان دلخواه ما باید همین رسم و قاعده در روابط سیاسی و مناسبات میان افصصراد بشصصر نیصصز
وپنجا اطنصاب کلم راجصصع وپهای بعید مربوط است و در ای وپهآیند  جاری و ساری باشد؛ این امیدواری ب
وپنالمللی ضصصروری اسصصت وپ شرفتاری و مهربانی که از لحاظ روابط بی وپهآن مورد ندارد. ولی این خو  ب
 هر وقت که با حال اطفال ارتباط یابد ضرورت بیشصتری خواهصد یصافت چصون کودکصان عصاجز و
وپنهصا نظصر تنفصر و تحقیصر وپهآ وپکسر نسبت ب وپهی نحیف و ضعیف افراد سب وپهی جث وپهواسط وپناند و ب  زبو

دارند.

 از لحاظ منظور غایی این کتاب باید دانست که حظ تصصام و تمصصام مقصصام وپصصدری و مصصادری در
وپنگونه رفتصار قریصن احصترام جصدآ ًا معتقصد وپهای  جهان جدید فقط نصیب کسانی خواهد گردید که ب
وپهکودکان معمصصول دارنصصد. [چصصرا کصصه بصصرای آنصصان، هیصصچ محصصدودیت کسصصل وپنرا نسبت ب  باشند و آ
وپهوحشت از سرخوردگی تلخ که والدین مستبد در وپهقدرت و هیچ نیازی ب وپهای در عشقشان ب  کنند
وپیکنند، وجود نخواهد داشت. و برای والدینی که این وپهآزادی تجربه م  زمان رسیدن فرزندانشان ب
وپهسلطان مستبد که قدرت والدینش در او ج موفقیت خود ش است، لذت  نگر ش را دارند، نسبت ب
 بیشتری در والدین بیش از هر زمان ممکن، وجود دارد. چرا که عشقی که با ملیمت در مقابصصل
وپفتصصر، و وپستصصر، لطی وپیدهصصد کصصه نفی وپهانسصصان م  همه گرایشات استبدادی تطهیر شده است، لذتی ب
وپهطلی خالص سرخوشی عارفصصانه، و  دارای قابلیت بیشتر برای تبدیل وپایه آهنی زندگی روزمره ب
وپههر احساس ممکن برای انسانی که هنصصوز بصصرای حفصصظ تعصصالی خصصویش در ایصصن دنیصصای  نسبت ب

وپیباشد.] وپیکند، م وپیجنگد و تل ش م وپیثبات م ب

وپیرغصصم راه و وپهی وپدری و مادری از لحاظ من ارز ش فصصراوان دارد بصصاز عل وپنکه حس و عاطف  با آ
وپشتصصر در کارهصصای کصصودک وپیشود نظرم این نیست کصصه مادرهصصا هرچصصه بی  روشی که غالبآ ًا دیده م
 مداخله نمایند. در این زمینه رسم و قصصراری در روزگصار سصابق بصود کصه مطلصصب درسصصتی راجصع
وپیدانستند و فقط بعضی اطلعات و تعلیمات غیرعلمی عجیصصب از جصصانب وپیرزنصصان وپهداری نم وپهبچ  ب
وپههای ایصصن فصصن تحصصصیلتی وپیرسید. ولی در این زمانه کسصصان بسصصیار در رشصصت وپهی جوان م وپهطبق  ب
وپهقسصصمتی از وپیتوان مورد استفاده قرار داد. راجع ب وپنها را م  اختصاصی دارند و بصیرت و کاردانی آ
وپیگیرد تکلیف کار روشصصن اسصصت. احصصدی از  آموز ش و وپرور ش کودکان تحت همین عنوان قرار م
وپهاو علصصم حسصاب بیصاموزد و در  مادر انتظار ندارد که چون فرزند خود را بسیار دوست دارد وپس ب
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وپیسصصواد وپنرا از کسانی که باسوادند بهتر از مادری که ب  کسب سواد هم آشکار است که کودکان آ
وپههای متعدد دیگر وپرور ش اطفال، حقیقت امصصر چنصصدان آشصصکار  است خواهند آموخت اما در رشت
وپهدست نیامصصده اسصصت. تردیصصدی وپتها ب وپهی قسم  نیست زیرا که هنوز تجربیات وافی و کافی در هم
وپیدهند ولی هرچه سن طفل بصصال بصصرود وپهداری را مادرها بهتر انجام م  نیست که بعضی از امور بچ
وپنکه بایصصد و شصصاید  افراد دیگری بیشتر از مادر صلحیت این کار را دارند. و اگر این حقیقت چنا
وپلآور فعلی خویش آسوده خواهند شصصد زیصصرا کصصه در  نیک شناخته آید مادرها از بسا کارهای مل
وپهها اطلعات فنی لزم ندارند. هر زنی که در رشته و کاری مهارت دارد خواه برای  بعضی از رشت
وپهی وپهداری خودداری نمایصصد. البتصصه وی در دور وپهی خود و خواه صل ح جامعه باید از بچ  خاطر حرف
وپهی زایمان از خدمت و کار تخصصی خود معذور خواهد بود اما کودکی که به نه  بارداری و مرحل
وپهی فنصصی مصصادر شصصود. در هصصر مصصوردی کصصه وپتهای رشت  ماهگی برسد دیگر نباید مانع قاطع فعالی
وپهی فرزند دارد مادر هصصم اگصصر فرشصصته خصصصال وپهای از جانب مادر دربار  جامعه انتظار بیش از انداز
وپنچه بر او رواست از فرزند خود خواهد داشت. بعضصصی از مصصادران کصصه  نباشد انتظارات زیادتر از آ
وپهانصصد وپهاند در کار فرزند خویش راه خودخواهی رفت  بنابر رسم و قرار قدیم مظهر فداکاری نام گرفت
وپهجصصای وپنکه مقام وپدری و مادری در زندگانی حائز اهمیت کلی است اگصصر ایصصن منظصصور ب  زیرا با آ
وپچوجه صل ح نیست و وپدر و مادر ناراضی بعید نیست کصصه از جهصصات وپههی  خود زندگی تلقی شود ب
وپنرو خواه برای مصلحت کار کودکان و یصصا صصصل ح کصصار وپطجویی وپیش گیرند. از ای  عواطف راه تسل
وپههای دیگر زندگی قطع کند وپهی ارتباط خود را با علق  خود مادر، شرط عقل نیست که مادر رشت
وپهداری بصیر باشد چه بهتر که از دانصصایی او در ایصصن رشصصته برخصصورداری کلصصی  و هرگاه در کار بچ
 حاصل، و بصیرتش شامل حال اطفال دیگر نیز بشود. هرگاه وپدر و مادر اقل شصصرایط ضصصروری را
وپهفرزندان خود معمول دارند سزاوار است رأی و اختیاری هصصم  که دولت مقرر داشته است راجع ب
وپنها برگذار شصصود. البتصصه وپهی چه کسان و چگونه کار نگاهداری کودکان آ وپهوسیل  داشته باشند که ب
وپهی خاصی نباید در وپههر حال رسم و قاعد  نه تا حدودی که در عمل افراد بصیر دخالتی نمایند. ب
وپهآن کار  میان باشد که مادرها ناگزیر در اموری صرف وقت کنند که شخص دیگر بهتر از ایشان ب
وپنکه غالبصصآ ًا هصصم وپناند چنا وپهی وپرور ش اطفال خود سرگردان و یا حیرا  قادر است. مادرانی که دربار
وپهی زنی صالح بگذارند. کار وپرور ش طفل حقی وپهعهد وپیآید باید بدون شک و درنگ آن را ب  وپیش م
وپهی فرزنصصدداری وپنهصصان کصصرد.  خداداد نیست و در این مورد نباید حس تملک را با رووپصصو ش علق
وپیکننصصد. ایصصن وپ شآمیز مادر نادان گرفتاری روانی وپیصصدا م وپهی رفتار نواز وپهواسط  بسیاری از کودکان ب
 نکته نیز مورد تأیید بوده است که در کار وپرور ش طفل نباید از وپدر توقع بسیار داشت و با وجود
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وپیدارند. اگصصر بخصصواهیم کصصه زنصصدگانی زنصصان از وپهی مادر دوست م وپههمان انداز  این کودکان وپدر را ب
وپیمورد فعلی آزاد و جسم و جان اطفال از رو ش و اطلعاتی که در این  بسیاری قیود و گرفتاری ب
وپههمان نسبت و اندازه باشد کصصه  رشته هست برخوردار شود باید روابط مادر با کودک در آینده ب

در حال حاضر بین وپدر و فرزند وجود دارد.



فصل چهاردهم

          کار        
وپهی خوشبختی است و یا موجب بصصدبختی موضصصوع قابصصل بحصصثی اسصصت. شصصکی وپنکه کار مای  در ای
وپلآورند و کار سنگین همیشه بصصاعث رنصج و نصاراحتی اسصت.  نیست که بعضی از کارها سخت مل
وپتفرسا نباشد حتی نصصاچیزترین کارهصصا در نصصزد اکصصثر افصصراد بهصصتر از وپهنظر من اگر مقدار کار طاق  ب
وپقتریصصن وپتهای گوناگون است که شامل فراغت از رنج مللت تصصا عمی  بیکاری است. کار واجد مزی
وپیهاست که با نوع کار و مهارت شخص فاعل بستگی دارد. اکثر کارهایی کصصه مصصردم انجصصام  خوش
وپهای دارد. وپنگونه کارها نیصصز حسصصن عمصصد وپهخودی خود جالب علقه نیست ولی حتی ای وپیدهند ب  م
وپهتصمیم باشد که چه باید وپنکه نیازی ب وپیشود بدون ای وپهی ما صرف آن م آ ًل ساعاتی از عمر روزان  او
وپیشوند کصصه وپهی خود مختار باشند دچار این اشکال م  کرد. اکثریت مردم اگر در انتخاب کار روزان
وپیتوانند انجام بدهند. انتخاب ایشان هرچه باشد باز ایصصن نگرانصصی را دارنصصد کصصه  چه کاری مفید م
 شاید کاری دیگر بهتر بوده است. فکر تعطیلت در هنگام فراغت انسانی، آخرین ابتکار دسصصتگاه
وپهعلوه انجصصام دادن کصصاری وپهاند. ب وپهاین وپایه رسید وپیرود و تاکنون اقوام محدودی ب وپهشمار م  تمدن ب
وپلآوری است. غیر از کسانی که حس ابتکصصار غیرعصصادی  که انسان اختیار کرده است خود کار مل
وپهشخص بگویند در ساعات روز چه کاری انجام دهصصد وپ شآیندتر آنست که ب  دارند بدون تردید خو
وپهی وپنکه آن دستور و فرمان چندان شصاق نباشصد. بسصیاری از ثروتمنصدان در نصتیج  مشروط بر ای
وپهی وپیشوند. گاهی با سرگرمی شکار در قار وپهمللت غیرقابل وصفی دچار م  آزادی عملی که دارند ب
وپنگصصونه وپیوپردازنصصد امصصا تعصصداد ای وپهجهصصانگردی م وپیسصصازند و یصصا ب وپهی رفع ملل فراهم م  آفریقا وسیل
وپهخصوص وقتی که روزگار جوانی هم سرآمده باشد. وپیحد و شمار نیست، ب وپنانگیز ب  کارهای هیجا
وپیشصوند. بصصانوان وپنرو بیشتر هوشمندان ثروتمند تقریبآ ًا مثصل افصراد نیازمنصصد غصصرق در کصصار م  از ای
وپنها اعتقاد شصصدید دارنصصد خصصود را وپهاهمیت جهانی آ  متمول نیز غالبآ ًا با کارهای جزئی متعدد که ب

وپیدارند. مشغول م

وپیشصصود وپهخصوص از این جهت که مانع مللت خصصاطر م آ ًل و ب وپ شآیند است، او  بنابراین، کار خو
وپیکند؛ با وپ شآیند نباشد احساس م  چون افسردگی و مللی که انسان در حین کار ضروری که خو
وپهعلوه کار حسن دیگری دارد  مللتی که از بیکاری روزانه حس خواهد کرد قابل قیاس نیست. ب
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وپبتر خواهصصد نمصصود. اگصصر انسصصان کصصاری  یعنی تعطیلت و فراغت را هنگامی که وپیش آیصصد مطلصصو
وپنچه شاید نصیب آدم بیکصصار شصصود احسصصاس وپتفرسا نداشته باشد در حین فراغت بیشتر از آ  طاق

نشاط خواهد کرد.

وپشتر و وپیمزد این است که شانس موفقیت را بی  مزیت کارهای وپر درآمد و بعضی از کارهای ب
وپیکند. در اکثر کارها میزان درآمد معیار موفقیت است و تصصا وقصصتی کصصه وپهطلبی را هموار م  راه جا
وپهداری باقی است شق دیگری امکان ندارد و فقط در مواردی که کاری بزرگ در وپهی سرمای  جامع
 میان باشد این معیار یگانه میزان کار نیست. میلی که افراد در افزایش عایدات خویش دارند هم
وپها ش درآمد سرشار اسصصت. امصصا کصصار وپشتر که لزم وپهی کامیابی است و هم آسایش بی  از لحاظ علق
وپهجا و یا فقط در میان اقران شصصود بهصصتر قابصصل وپلآور هم اگر موجب ازدیاد شهرت خواه در هم  مل
آ ًل از موجبصصات اساسصصی خوشصصبختی اسصصت و وپههدف مصصآ  تحمل خواهد بود. استقامت در رسیدن ب
وپنرو زنصصانی کصصه وپیکننصصد. از ای وپهی کصصار خصصود حاصصصل م وپهوسصصیل  بسیاری از افراد هم این منظور را ب
وپعترنصصد. زن وپهداری است از مردها یا زنانی که در خار ج از خانه اشتغالی دارند کم طال  کارشان خان
وپیآورد و از اسباب بهبود وضع و حال خویش نیصصز محصصروم اسصصت و در وپهدست نم وپهدار مزدی ب  خان
وپهداری نصصه صصصفات وپرواقع متوجه قدر و مقدار کار او نیست) که او را جهصصت خصصان  نظر شوهر (که د
وپیرود. البته ایصصن احسصصاس شصصامل حصصال زنصصانی وپهشمار م وپیکند تابع اراده و اختیار ب  دیگر برانداز م
وپیآرایند که از این راه رشک و حسصصد وپغهای دلپذیر م وپیشود که ثروت کافی دارند و منازل و با  نم
وپنها کصصار وپشتر ز وپمرفته محدود است و برای بی وپیه وپیانگیزند. تعداد این قبیل بانوان رو  اقران را برم
وپیشصود و وپیکند که مردها را در زندگی نصیب م وپهداری همان اندازه تأمین خرسندی خاطر نم  خان

وپیگرداند. همچنین زنان اهل وپیشه و کار را کارهای دیگری خشنود م

وپهصصصورت مختصصصر در اکصصثر کارهصصا دیصصده وپهطلبی ولو ب وپتگذرانی با وپیشرفتی در راه جا  نیت وق
وپچگصصونه کصصاری نمصصی وپردازنصصد وپههی وپیشود و کسانی را که کار مطلوبی ندارند از افراد عادی کصصه ب  م
وپیسازد. ولی هنگامی که کاری خو ش اثر باشد بیش از انجصصام دادن کصصاری عصصاری از وپتتر م  خوشب
وپیتصصوان وپیسازد. کارهایی را که منشاء فوایصصد و آثصصار اسصصت م  علقه و اثر خرسندی خاطر فراهم م
وپهطور متوسط جالب نظرند و فهرسصصت خصود را وپیشمارم که ب وپنهایی را برم  شماره نمود من فقط آ
وپتهصصای فصصرد بزرگصصی وپیرسانم که قدر و ارز ش آن را دارند که جصصزو فعالی وپهاتمام م  با نام کارهایی ب
وپهکصار بصردن مهصارت دیگصر وپیدهصد یکصی ب  واقع شوند. دو عامل اصلی، کار را مورد علقصه قصرار م

وپهی ایجادی و مثبت هر کار. جنب
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 هر شخصی که در کار خود مهارت بسیار کسب کرده باشد از اجصصرای آن خرسصصندی خصصاطر
 حاصل خواهد کرد مگر وقتی که کار ش در نظر او عادی و بدیهی نماید یا در صورتی کصصه در آن
وپیشصصود. وپهی کصصار از اوان کصصودکی شصصروع م وپهنظر آید. ایصصن انگیصصز  رشته وپیشرفت بیشتری منتفی ب
وپههمصصان وپیتواند بر سر خود بایستد از ایستادن روی وپا ابا خواهد داشت. کصصار فصصراوان ب  طفلی که م
وپیگصصردد. کصصار آدم حقوقصصدان یصصا مصصرد وپهکار بصصردن مهصصارت مصصوجب خوشصصی و نشصصاط م وپهی ب  انداز

وپهی خوشصصی و لصصذت]۱[بریجسیاستمدار بیشتر از لذتی که مهارت در بازی  وپیسصصازد مصصای   نصیب م
وپهی ابراز مهارت در میان است بلکه با تردستی حریف ماهری وپیشود. در این بازی نه فقط مسأل  م
وپتآمیز موجود نباشد باز انجصصام دادن کارهصصای سصصخت و  را هم شکست دادن و اگر این دلیل رقاب
وپیشود. فردی که قادر است با هواوپیما عملیات آکروباسی انجصصام دهصصد وپهی حظ خاطر م  دشوار مای
وپهخطصصر وپیآورد کصه حاضصصر اسصصت جصصانش را در آن کصصار ب وپهدست م وپهقدری از این کار حظ خاطر ب  ب
وپتفرسا که در حین کار خود دارد باز از وپهنظر من یک جرا ح ماهر با وجود شرایطی طاق  بیندازد. ب
وپیکند. همین قسم حظ و خوشصصی را اگصصر چصصه وپیهای عمل جراحی خشنودی حاصل م  نازک کار
وپشها نیز از وپهک وپهام لول وپیتوان تحصیل کرد. شنید وپهصورت ساده باشد از کار زیاد حتی نوع حقیر م  ب
وپهام. انجام دادن هصصر کصصار وپنها را نداشت وپیشوند ولی توفیق برخورد با یکی از آ  کار خود محظوظ م
وپینهصصایت قابصصل وپنکصصه مهصصارت در چنیصصن کصصاری ب وپیشود مشصصروط بصصر ای وپهای موجب لذت م  ماهران
 وپیشرفت باشد. اگر این شرط موجود نباشد وقتی که انسان حد اعلی مهارت را احراز کرد دیگر
 کار ش جلب علقه و توجه نخواهد نمود. شخصی که در مسابقه دوِی سصه مصایلی سصرآمد باشصد
 هنگامی که با وپیشرفت سن و سال نتواند از حد قبلی خود تجاوز کند دیگر از این کصصار خصصویش
وپتهای تصازه اسصت و وپهی ابراز مهار وپیشود. خوشبختانه کارهای بسیاری هست که انگیز  خرسند نم
وپهی عمر بر مهارت خود بیفزاید. در بعضی از کارهای قرین مهارت از جمله وپیتواند تا نیم  انسان م
وپهسزا دارند. دلیصصل آن وپینماید که افراد بین شصت و هفتاد سالگی مهارت ب آ ًل سیاست چنین م  مث
وپهکصصار خواهصصد آمصصد. در وپههای دیگر کسصصان انسصصان را نیصصک ب  این است که در این قبیل امور تجرب
 نتیجه سیاستمداران کامیاب در این سن و سال از هر کس و دیگری که همان اندازه عمصصر دارد

وپناند. وپنها از این جهت فقط مدیران کسب و کارهای کل وپهی آ وپبهای عمد وپتترند. رقی خوشبخ

وپهکار بردن وپیتر عامل دیگری وجود دارد که از جهت منبع خوشبختی از ب  ولی در کارهای عال
وپهی مثبت و ایجادی هر کاری است از بعض کارها، امصصا نصصه در وپمتر است و آن جنب  مهارت هم مه

۱]bridge.نوعی بازی با کارت  –[
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وپیمانصصد. بیصصن کصصار مثبصصت و وپیآید که بعد از اتمصصام بصصاقی و برقصصرار م وپهوجود م وپنها اثری ب وپهی آ  هم
وپهی قیصصاس قصصرار دهیصصم. در کصصاری کصه وپیتوانیم میزان ذیصصل را وسصصیل  ایجادی و انهدام و خرابی م
وپهی ابتدایی کار نسبتآ ًا تصادفی و خیالی است در صورتی کصصه وپهی تأسیس و ایجاد دارد مرحل  جنب
وپهی نهایی آن هدف و منظوری را در بردارد. در مورد خرابی و انهدام قضصصیه معکصصوس اسصصت.  وهل
وپیاثر و تصادفی است وپهی نهایی ب وپهی ابتدایی کار حاکی از منظوری است در صورتی که وهل  مرحل
وپنچه عامل انهدام در ذهن دارد شامل هدف و منظوری نیسصصت. ایصصن میصصزان و معیصصار در  یعنی آ
وپهای وپهعبارت دیگر در بنای عمارت طصصر ح و نقشصص وپیآید و ب وپهکار م  بیشتر کارهای مطلوب و آشکار ب
وپنکه در مورد انهدام کسی مترصد نیست که بعصصد از اتمصصام وپیآید و حال آ وپهمورد اجرا در م  قبلی ب
وپر واقع انهصصدام همصصواره  کار خرابی تکلیف مصالح بنا چه خواهد شد و چه صورتی خواهد یافت. د
وپهکصصار وپهی ایجصصادی دارد امصصا غالبصصآ ًا افصصراد ب وپهی ساختن است که در این صورت خود نیز جنب  مقدم
وپنکه نیت ایجاد و ساختن در میان باشد و غالبصصآ ًا هصصم ایصصن قصصصد و وپیزنند بدون ای  انهدام دست م
وپهی ایجادی جدید قرار دهند ولی وپیخواهند خرابی را مقدم وپیوپوشانند که م  خیال خود را چنین م
وپیتوان بدین ترتیب مورد آزمایش قصصرار داد کصصه از طصصرف  این ادعا را هرگاه از سِر راستی باشد م
وپفهای مبهم وپهحر  وپرسید بنا و اساسی را که وی در نظر دارد چیست. در جواب خواهیم دید که ب
 و خالی از شوق و علقه خواهد وپرداخت در صورتی که هنگام بر هم ریختن و انهدام با صصصراحت
وپتها و وپهی بعصصض عناصصصر انقلبصصی و میلیتاریسصص وپیکرده است. این قول دربار  و شور، بیان منظور م
وپنچصه را کصه وپهاند تا آ وپنکه خود بدانند تابع حس کین وپنها غالبآ ًا بدون ای  عمال تعدی صادق است. آ
وپنچصصه بعصصدآ ًا بایصصد وپهآ وپنهاست و راجع ب  در نظرشان منفور است از بین بردارند و این عین مقصود آ
وپیتوان انکار کرد که هم در کار مثبت و ایجادی و هصصم عمصصل در وپنرو نم  بشود اعتنایی ندارند. ازی
وپهصورت وپ لذت وجود دارد. شاید در بدو امر حظ و خوشی ب وپهی  هم ریختن و انهدام در هر دو انگیز
وپیشصصود، چصصون در کصصار انهصصدام وپنکه باید و شاید موجب تصصأمین رضصصایت نم  حادتری است اما چنا
وپیکنید وقتی که او از بیصصن رفصصت کارتصصان وپهی رضایت مفقود است. شما دشمن خود را نابود م  مای
وپیشصصود. از طصصرف دیگصصر کارهصصای وپهاید ناوپدید م  تمام و خشنودی که از انجام منظور خویش داشت
وپچگاه نیز کامصصل و وپهآن موجب خشنودی است و هی  مثبت و ایجادی وقتی انجام شد تفکر راجع ب
وپنهصصایی اسصصت کصصه از یصصک توفیصصق  تمام نیست تا مانع کار بیشتری بشود. دلپذیرترین مقاصصصد آ
وپنکه هیچ وقت وپایصصانی در وپیصصش باشصصد. از ایصصن رو نیصصک وپیشود بدون ای وپهموفقیت دیگر منجر م  ب
وپیشود که ساختن و ایجاد کردن بیشتر از کار انهدام حظ دارد شصصاید بهصصتر آنسصصت کصصه  آشکار م
وپیشوند خشنودی بیشتری از شخص دیگری  بگوییم کسانی که از کار تأسیس و ایجاد خشنود م
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وپبکاری است زیرا که هرگاه یک بصصار حصصس کینصصه وجودتصصان را فصصرا  دارند که طالب انهدام و خرا
وپ شوقصصتی را حاصصصل کنیصصد کصصه وپهآسانی ممکن نیست از کار مثبت همصصان خو  گرفته باشد دیگر ب
وپهکارهای نسبتآ ًا عمصصده در وپیتواند مانند وپرداختن ب وپیشود. ضمنآ ًا کمتر چیزی م  دیگران را نصیب م

وپهی تأسیس و ایجاد عادت کینه را عل ج کند. زمین

وپهترین حظ و لذتی اسصصت کصصه بایصصد از زنصصدگی انتظصصار  خشنودی ناشی از کارهای بزرگ عمد
وپیشود که استعداد و شایسصصتگی وپیترین وجه آن تنها نصیب کسانی م  داشت اگر چه بدبختانه عال
وپهی موفقیت در کاری بسصصیار مهصصم  استثنایی دارند. هیچ عاملی قادر نیست که، خوشبختی نتیج
وپنکه دلیلی فراهم باشد که سرانجام آن کار اثصصری ناهنجصصار داشصصته  را، از انسان سلب کند مگر آ
وپهی اجصرای یصک وپهوسیل وپتهای گوناگون دارد. مرد بلند همتی که ب  است. این قسم خشنودی صور
وپیمانند دارد. ایجاد هر سازمانی را کار حصصائز وپیکند حظ و خوشی ب  طر ح آبیاری بیابانی را گلزار م
وپنفشانی اوضاع و احوال وپمچنین است اقدام سیاستمدارانی که با جا  اهمیت فراوان باید شمرد و ه

وپیسصصازند کصصه از ایصصن لحصصاظ  وپهنظم و نظام تمصصام مبصصدل م   درلنیصصنقرین وپریشان قوم و ملتی را ب
وپشانصصد.  وپهترین ایشان است. بهترین نمونه هنرمندان و اهل علم و دان وپ ما برجست وپهی  شکسصصپیرزمان

وپهی زندگی خود گفته است: «تا روزی که انسان باقی است یا چشم، قدرت دیدن دارد ایصصن  دربار
وپهی دلداری بصصود. وی۱اثر نیز خواهد ماند»   شکی نیست که این گفتار، او را در وقت وپریشانی مای

وپیدهد که فکر معشوق او را با زندگی وپیوند داده بود ولی من تردیدی ندارم  در اشعار خود نظر م
وپهنام دوستش سروده بود تأثیر بیشتری داشته است تا خود دوست. هنرمنصصدان  اشعاری که وی ب
وپهی حظ و لذت است. هنگصصامی وپهذاته مای وپیدهند که ب  بزرگ و نوابغ علم و دانش کارهایی انجام م
وپیارز ش وپنهصصا ب وپیشوند کصصه نظصصر و احصصترام آ وپلاند سبب جلب احترام کسانی م وپهآن کار مشغو  که ب
وپیبخشصصد. وپهانسان نیروی اساسی سرشاری که نفوذ بر افکار و احساسات مصصردم باشصصد م  نیست و ب
وپنگونه مردان، دلیل و برهان وافی و کافی دارند که از خویشصصتن راضصصی باشصصند. ترکیصصب ایصصن  ای
وپیتواند خوشبختی هر کسصصی را تصصأمین کنصصد ولصصی بصصاز چنیصصن وپهنظر انسان نم  اسباب خشنودی ب

آ ًل  وپلآنژنیست مث وپهصحت این قول اطمینان ندارم) کهمیک   مرد سخت بدبختی بود و نوشت (من ب
وپیوپرداخت. قدرت وپدید وپهآن کارهای هنری نم وپیکرد ب  اگر ادای وام منسوبان نیازمند، او را وادار نم
وپنجا که اگر وپهی یک وضع و حال قرین وپریشانی است تا آ  آوردن شاهکار غالبآ ًا اما نه همیشه نتیج
وپینمود. وپس نباید وپنداشت وپهخاطر حظ و لذت حاصل کار خود نبود شاید که طرف خودکشی م  ب

که از باد و باران نیاصبد گزندوپی افکندم از نظم کاخصی بلند۱
وپهام  وپهامنمیرم ازین وپس که من زند  «فردوسی»که تخم سخن را وپراکصند
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وپیترین کارها برای خوشبختی انسان کافی اسصصت بلکصصه بایصصد گفصصت کصصه در کصصاهش  که حتی عال
وپیشصصوند و وپهبدبختی دچصصار م وپیاثر نیست. مردان علم و دانش خیلی کمتر از هنرمندان ب  بدبختی ب
وپهی وپیدهنصصد در زمصصر وپههای علمصصی کارهصصای بصصزرگ انجصصام م وپمرفتصصه افصصرادی کصصه در رشصصت وپیه  رو

وپنهاست. وپناند و سعادت ایشان نیز اساسآ ًا ناشی از کارهای خود آ خوشبختا

 از جمله موجبات بصدبختی هوشصمندان در حصال حاضصر ایصن اسصت کصه بسصیاری از ایشصان
وپههای ادبی کار دارند فرصصصت و امکصصان اجصصرای اختیصصارآمیز هنصصر وپنهایی که در زمین وپهخصوص آ  ب
وپهی عناصر وپهوسیل وپههای توانگری که ب وپهدستگا  خویش را ندارند و ناچارند که کار و مهارت خود را ب
وپیشود بفروشند و ناچار کارهایی را انجام دهند که در نظصصر خودشصصان وپیفرهنگ اداره م  مادی و ب
وپهنگاران در انگلستان یا آمریکا استفسار کنید که آیصصا سیاسصصت  بیهوده و چرند است. اگر از جرید
وپهی وپهنظر من خواهید دیصصد کصصه فقصصط عصصد وپیکنند، ب وپهای را که با آن همکاری دارند تأیید م  روزنام
وپ شانصصد هنصصر و مهصصارت خصصود را در وپیدهند و بقیه که در فکصصر تل ش معا  محدودی جواب مثبت م
وپیزیصان نیسصت. ایصصن قبیصل کارهصصا مصوجب خشصنودی وپیاندازند که معتقدند ب وپهکار م وپههایی ب  رشت
وپبجصو و وپیکنصصد چنصصان عی وپمآهنگی که با دستگاهی که در آن کصصار م وپیشود و انسان در حین ه  نم
وپیشود که دیگر نخواهد توانست از هیچ کاری خرسندی خاطر حاصل کنصصد. قصصصدم آن  بدبین م
وپیدهند ملمصت کنصم زیصصرا کصه شصصق دیگصصر آن وپهاین نوع کارها تن در م  نیست که افرادی را که ب
وپتفرساست. اما منظورم آنست تا حدی کصصه امکصصان دارد بایصصد کصصار مصصورد وپسصصند و  گرسنگی طاق
وپهی خطر کامل گرسنگی شود. از لحاظ تأمین خوشبختی انفصصرادی وپنکه مای  رضایت کرد بدون ای
وپنکصصه دنبصصال  رجحان در این است که شخص راه قریحه و وجدان خویش را در وپیش گیرد نصصه ای
 کارهایی برود که در نظر ش دارای قدر و ارزشی نیست ولی درآمدی سرشار دارد. بدون احصصترام
وپنوپذیر است و کسی هم که از کار خود ناراضصصی باشصصد بصصا وپهندرت امکا وپهنفس خوشبختی واقعی ب  ب

وپیشود. وپهنفس م وپهتأمین احترام ب دشواری بسیار قادر ب

وپیشود وپهطوری که در این روزگار دیده م  خشنودی از انجام دادن کار مثبت و با ثمر هرچند ب
وپتکم نصیب اقلیتی بیشتر نمود. هصر کسصی وپنرا دس وپیتوان آ وپهی محدودی است، م  نصیب فقط عد
وپهی وپهنفس احساس خواهد کرد و همین گفتار دربار  که در کار خود سرور خویشتن است احترام ب
وپینمایصصد و مسصصتلزم مهصصارت بسصصیار. بصصار  شخصی وارد است که کار ش در نظر خود ش سودمند م
وپیشود. هصصر زنصصی وپهایست که موجب رضایت خاطر عمیق م  آوردن کودکان دلپذیر کار مثبت عمد
وپهاحراز این مقصود نائل شده باشد حس خواهد کرد که از کار او وجود باارزشی نصیب دنیصصا  که ب
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وپنوپذیر نبوده است. شده است که در غیر آن صورت امکا

وپهطصصور کلصصی دارنصصد نیصصک وپهزنصصدگانی خصصود ب وپهمناسبت تمایل و نظری که نسصصبت ب  افراد بشر ب
وپیها بار آوردن فرزندان شایسته و برومند کاری طبیعی است و برای تأمین  متفاوتند. در نزد بعض
 خوشبختی بسیار ضصصروری و مصصوجب خشصصنودی اسصصت، در نظصصر بعضصصی دیگصصر زنصصدگانی یعنصصی
وپنکه کار و کرداری استوار و یا وحصصدت منظصصوری در کصصار وپیارتباط و جدا بدون ای وپشآمدهای ب  وپی
وپهی دیگر در راه خوشبختی خواهند افتاد زیرا کصصه وپهی اول بیشتر از عد وپ من دست وپهی وپهعقید  باشد. ب
وپهنفس خواهد شد. وپهی خرسندی خاطر و احترام ب وپیسازند که زمین وپهرفته موجباتی را فراهم م  رفت
وپنکصه وپعانصصد بصصدون ای وپتخو ش وز ش بادهصصای مسصصاعد و مخصصالف وقای  در صورتی که گروه دیگر دس
وپهطور کلی و جامع در نظصصر وپنکه انسان زندگانی را ب وپهوپناهگاهی دسترسی یابند. عادت ای وپچگاه ب  هی
 بیاورد رکن اساسی، هم خرد و عقل و هم سیرت و اخلق حقیقی است و از آن اموری است که
وپهها تعلیم و ترویج شود. ثبات در منظور و هدف خوشصصبختی انسصصان را تصصأمین  جا دارد در مدرس
وپیکند ولی تقریبآ ًا از شرایط ضروری زندگی قرین سعادت است و ثبات در هدف و منظور هصصم  نم

وپیشود. وپهکار ظاهر و نمودار م غالبآ ًا از را





نزدهم ا پ فصل 

  سرگرمی  
وپهی وپههای عمده و اصصصلی صصصحبت بصصدارم کصصه وپصصای وپهعلق  در این فصل قصدم آن نیست که راجع ب
وپیشصصود و در قبصصال  زندگانی هر کس است بلکه علیق فرعی که ساعات فراغصصت مصصا صصصرف آن م
وپیسصصازد. در زنصصدگانی هصصر وپهی رفع خستگی فراهم م  حدت و حرارت کارهای اساسی انسان وسیل
وپهی فکر و خیال جدی وپطالحالی زن و فرزندان و شغل و وضع مالی شخص قسمت عمد  فرد متوس
وپیدهد و اگر با وجود ازدوا ج ماجرای عشقی اضافی هصصم وپیصصدا کنصصد  و قرین نگرانی او را تشکیل م
وپههصصایی را کصصه بصصا کصصار و  باز شاید اثرات عمیق در زندگانی خانوادگی او نخواهد نمصصود. مصصن علق
آ ًل مرد عالم و دانشمند باید کصصار وپیدارم، مث وپهی انسان ارتباط دارد جزو سرگرمی محسوب نم  وپیش
وپنگصصونه تتبعصصات طبصصع و وپهی خصصود وپیوسصصته تعقیصصب کنصصد. در ای  وپژوهصصش و تحقیصصق را در رشصصت
وپهتحقیقصصات وپهی کار اوست امصصا هرگصصاه راجصصع ب وپهقدری حدت و حرارت دارد که لزم  احساساتش ب
وپها ش نداشته باشصصد بصصا ذوق متفصصاوتی وپههای دیگر کتاب بخواند که ارتباطی با رشت  علمی در زمین
وپهی انتقصاد وپهی اختصاصصی اوسصت. در ایصن کصار زمین  این کار را انجام خواهد داد که غیر از رشصت
وپهخود موضوع بیشصصتر اسصصت، و حصصتی اگصصر لزم باشصصد بصصرای درک وپیعلقگی ب وپهی ب  محدود و جنب
وپیشود وپهی تفریح او م وپهکار اندازد باز این خواندن وسیل وپیخواند مغز و هو ش خود را ب  مطالبی که م
وپتهای اوست مربوط نیست. اگر کتصصابی تصصوجهش را جلصصب وپهی مسئولی وپهاموری که در حیط  زیرا ب
وپهکتابی معطوف نخواهصصد نمصصود وپهی هوسی است و همان توجه و علقه را ب وپرواقع بنابر علق  کند د
وپههصصای غیصصر از فعصصالیت اصصصلی وپنگصصونه علق وپیشود. شصصر ح ای وپها ش مربوط م وپهموضوع مورد علق  که ب

وپنجا وصف نمایم. زندگی هر فردی است که من قصد دارم در ای

 یکی از موجبات بدبختی، خستگی و فرسودگی عصبی اسصصت کصصه ناشصصی از فقصصدان تصصوجه و
وپهی کصصار ایصصن وپهچیزها و اموری است که در زندگانی ما اهمیت واقعی ندارند. نصصتیج  علقه نسبت ب
وپنها نیز توأم بصصا وپیشود که ذهن هشیار ما از فشار بعضی از کارهای جزئی که شاید هر یک از آ  م
 اضطراب و نگرانی است استراحتی ندارد. غیر از هنگام خواب در هیچ موقعی ذهن هشیار انسان
وپهانصصدوزی بصصاز وپیحرکت و بیکار نیست درصورتی که ذهن ناهشیار ما نیز از رشد تدریجی و تجرب  ب
وپهی فهصصم و وپی چنین وضع و حالی وپیدایش حساسصصیت بسصصیار و کنصصد شصصدن قصصو وپه وپیماند. نتیج  نم
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 ادراک و آمادگی تام برای برافروختگی و از دست دادن حس اعتدال و موازنه است و تمصصام ایصصن
وپههصصای  حالت، هم علت و هم از اثرات خستگی است. هر چصصه انسصصان بیشصصتر خسصصته شصصود علق
وپههصصا کصاهش یابصد انسصان از موجبصات رفصع  خارجی او کمتر خواهد شد و چون ایصن قبیصل علق
وپیشود. این دور فساد علت و وپنهاست محروم و لزومآ ًا گرفتار خستگی بیشتری م  خستگی که در آ
وپهی تسصصکینی وپهبیماری شدید عصبی منجر خواهد گردیصصد. فایصصد وپهاحتمال قوی سرانجام ب  معلول ب
وپهی وپیها این است که مستلزم عمل و اقدامی نیست. کار اخذ تصصمیم و اجصرای اراده مصای  سرگرم
وپهخصوص وقتی که شتابی هم در کصار باشصصد و ذهصصن ناهشصصیار مصا نتوانصصد  نهایت خستگی است ب
وپهامر مهمی را که در وپیش دارند به «بعد از خواب» وپنها که اتخاذ تصمیم راجع ب  کمکی بنماید. آ
وپهکصصار آ ًل حق دارند ولی فقط در حین خواب نیست کصصه ذهصصن ناهشصصیار مصصا ب وپیکنند کام  موکول م
وپیتواند کصصار  است بلکه در وقتی هم که ذهن هشیار کار دیگری دارد باز بیکار نیست. کسی که م
وپهاحتمصصال  خود را وقتی که تمام شده است تا روز دیگر که از نو شروع خواهد شد فرامو ش کند ب
وپتهای فیمابین در فکر و خیال وپیدهد که در سراسر ساع  قوی بهتر از کسی دیگری آن را انجام م
وپنتر  همان کار است. تأمین این مقصود هنگامی که چند سرگرمی در زندگانی انسان باشصصد آسصصا
وپچوجه نباید قصصوا وپههی وپههای فرعی ب وپنجا یک موضوع بسیار مهم است که علق  خواهد بود. اما در ای
وپهکار اندازد و نباید از آن قبیصصل باشصصد کصصه  و نیروی انسان را که در کار اصلی تحلیل رفته است ب
آ ًل نباید مثل قماربازی گرفتاری مالی وپیصش وپهکار بردن اراده است مث  مستوجب اخذ تصمیم و یا ب
وپنانگیز نیز نباشد که مصصوجب اضصصطراب و نگرانصصی و در عیصصن حصصال  بیاورد و از نوع کارهای هیجا
وپیهای متعددی ماننصصد تماشصصای وپیشود. سرگرم  سبب تحریک و اشتغال ذهن هشیار و ناهشیار م
وپهنمایش یا بازی گلف و بسا چیزهای دیگر این شرایط را در بصصر دارنصصد. بصصرای وپهها و رفتن ب  مسابق
وپتهصصای خصصود ش مربصصوط وپی فعالی وپه وپهرشصصت وپبهصصایی کصصه ب  کسی که عاشق مطالعه است خواندن کتا
وپیهای انسان هر اندازه مهم باشد نباید وقت  نباشد نیک سودمند و مغتنم است. گرفتاری و نگران

وپتهای بیداری اشغال کند. او را در سراسر ساع

وپنتر کار خصصود را وپمرفته آسا وپیه وپهای بین زنان و مردهاست. مردان رو  در این زمینه تفاوت عمد
وپیوپردازند این جریان عادی اسصصت زیصصرا وپهداری م وپهکار خان وپنهایی که ب وپیکنند. در مورد ز  فرامو ش م
وپنهصصا وپیکنند محل کصصار آ  که مثل مردها که اداره را ترک و از این جهت وضع و حالی تازه وپیدا م
وپیشود. اما اگر اشتباه نکنم زنانی که در خار ج از خانه اشتغال دارند باز از ایصصن بصابت بصا  عوض نم
وپنها نسصصبت وپیکنند تفاوت دارند. باید گفت که ز وپهداری م وپنهایی که خان وپهی ز وپههمان انداز  مردها ب
وپیشصصوند. مقاصصصدی کصصه در وپهمنصصد نم وپنها اثر و اهمیت واقعی ندارد آسان علق وپهچیزی که برای آ  ب
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وپهامصصور یصصا وپهنصصدرت ممکصصن اسصصت ب وپیگصصذارد و ب وپنهاست در کردار و رفتار ایشان اثر بصصارز م  ذهن آ
وپیکنم کصه اسصتثناء آ ًل ضروری نیست مجذوب شوند. البته انکار نم  چیزهایی که واجد اهمیت کام
آ ًل در یک کالج دختران، وپهی عادی کارهاست. مث وپهقاعد وپیگویم راجع ب وپنچه م  هم وجود دارد ولی آ
وپیدارنصصد در صصصورتی  زنان آموزگار اگر مردی حاضر نباشد، از کار خرید در هنگام شام صصصحبت م
وپنها علمصصت علقصصه و وپفها ندارند. این صفت اختصاصی در نظر ز  که مردان در مدرسه از این حر
وپنها نیز خواهصصد آ ًل بر بهبود کار آ وپیکنم مآ وپهمردهاست اما گمان نم وپنها نسبت ب وپشتر آ  دلسوزی بی

وپیشود. وپگنظری و غالبآ ًا تعصب منجر م وپهنوعی تن وپنگونه رفتار ب افزود. ای

وپهی تفریحی و رفع خستگی فواید دیگری هم دارنصصد از جملصصه وپیها علوه بر جنب  تمام سرگرم
وپهور شصصدن در منظصصور اصصصلی وپینمایند. غوط  انسان را در حفظ توازن و اعتدال در زندگانی یاری م
وپهآن اشتغال نیک آسان اسصصت ولصصی وپهای و یا رشته کاری که ب وپهجماعت و دست  خود یا وپیوستگی ب
وپیشود که کار خودمان در قیاس با کارهای دیگر اهل جهصصان چصصه  موجب غفلت از این حقیقت م
وپچگصصونه اثصصری وپنهصصا هی  قدر و ارز ش ناچیزی دارد و بسا کارها در دنیا هسصصت کصه کصصار مصصا را در آ
وپهای اسصصت؟ ایصصن سصصؤال  نیست. ممکن است وپرسید در خاطر داشتن این نکته متضمن چه فایصصد
وپهی درستی از وضع و حصصال جهصصان وپنکه چه نیکوست که انسان نظری  چند جواب دارد: نخست ای
 داشته باشد و با سعی و تل ش خود را با حوایصج آن منطبصق سصازد. هصر یصک از مصا فقصط چنصد
وپیهای لزم را  صباحی در این دنیاست و در سالیان محدود عمر خصصویش بایصصد بعضصصی از دانسصصتن
وپهی خاکی حیرت انگیز و مقام و منزلت آن در عالم کاینات بداند. از دست دادن وپهی این کر  دربار
وپهگفصصت و شصصنود وپهتئصصاتر بصصرود و ب  فرصت کسب معلومات هرچند ناقص چنان است که شصصخص ب
وپتآور وپهدار و قهرمصصانی یصا عجیصب و حیصر وپمانگیز و خند  صحنه گو ش ندهد. دنیا سرشار از وقایع غ
وپیدارد غفلصصت وپهی روزگصصار عرضصصه م وپنچصصه صصصحن وپهآ  است کسانی که از بذل توجه و علقه نسبت ب

وپیدهند. نماید تمتع یکی از برکاتی را که زندگی برای انسان وپیش آورده است از دست م

وپیخاطر وپهی تسصصل  بنابراین بار دیگر قدر و ارز ش حس توازن و اعتدال مشهود و گاهی نیز مصصای
وپیجهت وپیجا و گرفتاری و تأثر ب وپ ما میل و آمادگی فراوان در ابراز هیجان ب وپهی وپیشود. هم  بسیار م
وپیشصصویم کصصه اقامتگصصاه وپهی محدود از جهان واقصصع م  داریم و زیاد تحت تأثیر اهمیت بارز آن گوش
وپیگصصذاریم. وپیانصصدازه م وپهاین دم و فرصت کم که بین زادن و مرگ ماست وقع و اعتبصصار ب  ماست و ب
وپهاهمیت وجودی خود هیصصچ گصصونه فایصصده و اثصصری در برنصصدارد. وپقآمیز راجع ب  این حالت رفتار اغرا
وپشتر بکوشیم اما جنس کار ما بهتر نخواهد شد. کار کصصم وپهاین مناسبت بی  راست است که شاید ب
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 در راه هدف نیکو بهتر از جهد و کار بیش از انصدازه اسصت کصه سصرانجام ناهنجصار دارد. هرچنصد
وپهکصصار وپینمایند. کسانی که نسصصبت ب وپ شاند شاید راه دیگری م  کسانی که علمدار مکتب سعی و تل
وپهاحتمال قوی در دام تعصب گرفتار خواهنصصد شصصد کصصه وپیدهند ب  خود تعلق خاطر افراطی نشان م
وپیکارها را در طاق وپه وپهمند شود و بقی وپهیکی دو کار سخت علق  اساسآ ًا ناشی از این است که انسان ب
وپی امصصور وپه  نسیان بگذارد و خیال کند که با وپیشه کردن فقط یکی دو کصصار صصصدمات ناگهصصانی هم
وپبآمیز هیصصچ وسصصیله و مصصانع و  دیگر درخور اعتنا نخواهد بود. در قبال ایصصن طبصصع و مصصزا ج تعصصص
وپهی قدر و ارز ش زندگانی انسصصان و مقصصام او در وپهی صدر دربار وپشگیر مهمتر از نظری بلند وسع  وپی
وپنجا استدللی زیاده کلن نماید ولی علوه بر این  عالم کاینات تأثیر ندارد. این گفتار شاید در ای
وپهی جدیصد ایصصن  مورد خاص، خود نیز ارز ش فراوان دارد. یکی از نقصصایص تعلیمصصات عصالی در دور
وپهوپصصرور ش دل و وپنکصصه ب وپتها و فنون شده است بصصدون ای وپیتناسب مهار وپهی آموز ش ب  است که وسیل
وپیطرفانه وضع و حال جهان توجهی ابصصراز شصصود مصصورد ذیصصل را بصصر  جان انسان از طریق بررسی ب
وپیشوید و در وپیشرفت مرام وپهی سیاسی وارد م وپیتوان شاهد آورد: شما در یک مبارز  سبیل مثال م
وپهی وپنجا ایرادی در کار نیست ولی در حین رقابت و مبصصارز وپیکوشید تا ای  حزب خود با تمام قوا م
 وپشدید شاید چنین وپیش آید که توفیق شما اتخاذ روشی را ایجاب کند که توأم با ترویج کینه و
آ ًل ممکن است بهترین راه موفقیت وپهگونگی کار جهان شود. مث وپهچ  تعدی و انتشار بدبینی نسبت ب
وپتهای خارجی تشخیص دهید. اگصصر نظرتصصان محصصدود وپهمل وپیحرمتی و توهین نسبت ب  خود را در ب
وپ واقصصع وپنچصصه در وپهزمان حال باشد و یا این فکر و خیال در مغزتان رسوخ نموده باشد کصصه آ  فقط ب
وپههدف و منظور، با هرگونه وسایل مقصدور اسصصت وپصس، از تشصصبث وسصایلی  اهمیت دارد رسیدن ب
وپههصصدف دیگصصر عاجصصل وپهایصصد ب  ناهنجار دریغ نخواهید کرد و بدین ترتیب در راهی که وپیصصش گرفت
 خویش خواهید رسید اما بعید نیست که عواقب کار شما سصصخت وخیصصم باشصصد. از طصصرف دیگصصر
وپهخصصاطر داریصصد کصصه بشصصر  هرگاه در ساختمان دماغی شما، گذشته نوع بشر ار ج و مقامی دارد و ب
وپیگری دور شصصده اسصصت و بصصا در نظصصر داشصصتن وپهی وحشصص وپهرفته و آن هم تا حدودی از مصصرحل  رفت
وپهقیاس آن با قدمت سایر ارکان نجصصومی، در صصورتی کصه  کوتاهی سراسر عمر و زندگانی انسان ب
وپهاند، وپهها در وپرور ش عواطف و احساسات شما دخصصالتی داشصصت  بتوان گفت این قبیل افکار و اندیش
وپنقدرها قدر و اهمیصصت وپهاید آ وپیداومی که در آن گرفتار شد وپنگاه خواهید دید که جهد و وپیکار ب  آ
 ندارد که شما محض خاطر آن در راه جهل و ظلمتی که بشر با تأنی و تأخیر بسیار از آن رهایی
وپهقهقرا بردارید. اما برعکس هرگاه در وپیکار خویش از احصصراز منظصصوری عاجصل  یافته است قدمی ب
وپیاعتباری کار جهان خواهید شد که شما را بر وپهاید بازمانید دچار همان حس ب  که در وپیش داشت



۱۵۷     سرگرمی   

وپهکار بردن سل ح ناشی از انحطاط و خواری اخلقصصی، خصصودداری کنیصصد. در  آن داشته بود که از ب
وپتهای فعلی خود آمالی خواهید داشت که امکان تحقق عاجل ندارد ولی  این حال بالتر از فعالی
وپییصصاور و تنهصصا نخواهیصصد وپهصورت عمل درخواهد آمد. در چنین جهاد و وپیکاری شما ب وپهرفته ب  رفت
وپهزنصدگانی متمصدن وپیروید کصه نصوع بشصر را ب وپهشمار م  بود بلکه یکی از افراد لشکر عظیم نفراتی ب
وپهاند. هرگاه این فکر و آرمان در وجود شما رسوخ نموده باشد با وجود هرگونه وضع  رهنمون شد
 و حالی که داشته باشید باز حس عمیق خوشبختی احسصصاس خواهیصصد کصصرد و زنصصدگی شصصما بصصا
وپهی اعصار و قرون قرین خواهد گردید و در چنین حالی است کصصه مصصرگ نفصصر  حیات بزرگان هم

وپیاهمیتی خواهد نمود. رویداد ب

وپیریصزی کنصم وپیداشتم که اصول تعلیمات عالی را بصر طبصق دلخصواه خصود وپ  اگر من اختیار م
وپهی وپنهای ارتودوکس قدیمی کصصه فقصصط در خصصور علق وپیآمدم که در قبال کیش و آئی  درصدد برم
 جوانان محصدودی اسصت کصه برحسصب معمصول هصو ش و فهصم نصاچیزی دارنصد و بصا راه و رسصم
وپهآن وپفاند شق تالی فراهم سازم، چیزی که شاید با اشکال بتوان نصصام مصصذهب ب وپوپنفکری مخال  روش
وپیداشصصتم  داد، چون فقط تمرکز فهم حواس بر حقایقی بدیهی است. من نسل جصصوان را بصصر آن م
وپهوضو ح و درستی دریابند کصصه وپهزمان گذشته معلومات بسیط و روشنی کسب کنند و ب  که راجع ب
وپهی ایصصن وپهی اوست و اطلعصصات دقیصصق دربصصار وپیتر از گذشت وپهاحتمال قوی بس طولن وپهی بشر ب  آیند
وپمچنیصصن ایصصن حقیقصصت را نیصصک بیاموزنصصد کصصه وپهی خاکی که در آن زیست دارند فراگیرند و ه  کر
وپهای بیش نیست و با دریافتن این حقایق که حصصاکی از حقصصارت وجصصود  زندگی در این دنیا عارض
وپهمنزلت و وپهی جوان راجع ب وپهمنظور تأثیر نمودن در ذهن طبق وپتهای دیگر را که ب  فرد است حقیق
وپهی وپهاین نکته توجه نمایند که در هم وپهاحراز آنست دریابند و ب  مقام بزرگی است که انسان قادر ب

  دیر زمانی وپیصصشاسپینوزاآفرینش چیزی که ارز ش بیشتری داشته باشد بر ما فا ش نشده است. 
وپهی کصار و سصبک تقریصر او درک وپهبنصدگی انسصان و آزادی انسصانی داد سصخن داد. شصیو  راجصع ب
وپیسازد. اما جان کلمی را که من وپهی فلسفه دشوار م وپشوپژوهان رشت  مطالبش را برای عام مگر دان

وپیتفاوت نیست. وپنچه او گفته است ب وپنجا قصد بیان دارم با آ در ای

وپهراز بزرگصصی رو ح وپهوجهصصی زودگصصذر و بسصصیار مختصصر و کوتصصاه ب  هر فردی که یک بار حصصتی ب
 انسانی وپی برده باشد اگر بعد از آن حالت کشف و شهود، راه حقصصارت و وپسصصتی و خودوپرسصصتی و
وپنچصصه زمصصانه وپیصصش خواهصصد آورد اختیصصار کنصصد  آزردگی از رویدادهای ناگوار جزئی و یا ترس از آ
وپهی ذهصصن و وپهی بزرگصصی رو ح دارد بایصصد دریچ وپچگاه روی سعادت نخواهد دید. آن کس که مصصای  هی
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وپ شهای نیکصصو اثصصر از هصصر گوشصصه و کنصصار زمیصصن و زمصصان  فکر خویش را نیک بگشاید و بگذارد وز
وپنجصصا کصصه مقصصدورات وپنگاه چنین آدمی خود و زنصصدگانی و جهصصان را تصصا آ وپیدریغ بر آن بگذرد. آ  ب
وپهصورت حقیقی خواهد دید. از یک طرف کوتاهی و حقارت زنصصدگی وپیگرداند ب  انسانی ما میسر م
وپ شهصای عصالم وجصود در ذهصن بشصر وپهی قصدر و ارز  انسان را خواهد دید و درخواهد یافت که هم
وپهی مظاهر هستی است از جهتی وپ خواهد برد انسان که فکر ش آیین  منعکس و متمرکز است و وپی
وپهی خود جهان بزرگ اسصصت و بصصا رهصصایی یصصافتن از قیصصود تصصرس و بیصصم کصصه بنصصدگان وپههمان وپای  ب
وپدهای زمان را وپابند و مانعی است حالت وجد عمیقی در باطن خویش احساس خواهد کرد  رویدا
وپیهای زندگانی ظاهری خود، در باطن وجود خویش وپیرغم همه قسم فراز و نشیب و دگرگون  و عل

مردی خوشبخت خواهد بود.

وپهموضوعی که مورد توجه عاجصصل وپهدار دست بداریم و ب وپههای دامن  وقت آنست که از این اندیش
وپهها برای  ماست یعنی ارز ش سرگرمی بازگردیم. چون دلیل دیگری هم در کار است که این علق
وپیها اوقاتی است کصصه کصصار وپ شترین زندگ  تحصیل سعادت مددکار بزرگی خواهد بود. حتی در خو
وپچوقت با زنان وپبها شاید هی وپهی بسیار محدودی از مردها مگر فقط عز  مرد بر وفق مراد نیست عد
وپهمناسصصبت وپبآمیزی را ب  خود اختلف و دعوا نداشته و کمتر وپصصدر و مصصادری کصصه سصصاعات اضصصطرا
وپهاند و وپهبحران مالی دچار نبود وپهوران نادری که ب وپهاند و وپیش  ناخوشی فرزندان خویش تحمل ننمود
وپهاند. در چنین مواردی این استعداد کصصه انسصصان وپهرو نشد  کمتر اهل حرفه که با خطر شکست روب
وپیرود. در این قبیل اوقصصات وپهشمار م وپهکاری دیگر مشغول دارد از برکات عظیم ب  خاطر خویش را ب
وپهی بصصازی وپهوسصصیل  که در حین گرفتاری کاری هم از کسی سصصاخته نیسصصت یکصصی ممکصصن اسصصت ب
وپنهای جنصصایی و سصصومی سصصیر در جهصصان سصصیارات و چهصصارمی  شطرنج و دیگری خواندن داسصصتا

وپ شهای تاریخی  وپهمنظور تسکین خاطر با خواندن شر ح کاو   خصصود را سصصرگرم کنصصد.آشور و کلدهب
وپیروند و در صورتی که شخصی که با نیصصت انصصصراف بصصا وپهی این چهار نفر راه عقلی و صواب م  هم
وپیها بر فکر و جصانش چیصره شصوند رفتصاری عصاری از  هیچ کاری سرگرم نشود و بگذارد که نگران
وپیرسصصد وپهی عمصصل فصصرا م وپهی با خطصصر و گرفتصصاری هنگصصامی کصصه لحظ  عقل دارد و خود را در مقابل
وپنناوپذیر مثصصل مصصرگ وپمهای جبرا  عاجزتر خواهد نمود. همین محظور و ملحظه در مورد غم و مات
وپهای نصصصیب وپهی شدید ما بوده است وجود دارد. هیچ خیصصر و نصصتیج  کسی که طرف محبت و علق
 احدی نخواهد شد که ما در چنین موردی در دریای غم و اندوه غرق شصویم. البتصه غصم و مصاتم
وپنجا که میسر و مقدور است باید در کاهش  قابل اجتناب نیست و باید انتظار ش را داشت اما تا آ
وپهای نصصاگوار حصصداکثر ذلصصت و  و تحقیر آن کوشید. نام عمل کسانی را که در صورت وپیشامد حادث
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وپیتوان داد. البته جای انکار نیست که مرد وپتوپرستی م وپیگیرند فقط احساسا  بدبختی را از آن بر م
وپتهای شوم احتراز کند و در صصورت وقصوع هصصم، انصواع وپنگونه سرنوش  باید سخت بکوشد که از ای
وپنآور و موجب انحطاط اخلقی نشود تدبیر کند. از جمله وپنکه زیا  وسایل انصراف را مشروط بر ای
وپهمواد مخدر است، که منظور، هر چنصصد وپیشمارم مستی و اعتیاد ب  کارهایی که من مضر و مخل م
وپنرا  برای مدتی محدود، نابود کردن فکر است اما راه صصصحیح نصصابودی فکصصر نیسصصت بلکصصه بایصصد آ
آ ًل دور باشد. انجام دادن وپهی جاری کام وپههر حال در راهی که از فاجع وپهمسیرهای تازه انداخت و ب  ب
وپهکارهای محدودی منحصر باشصصد و آن چنصصد کصصار هصصم  این منظور هرگاه زندگی تا وقوع حادثه ب
وپنکه گرفتصصاری و مصصاتم را هصصر وقصصت کصصه  توأم با غم و ماتم شود سخت دشوار خواهد بود. برای آ
وپیهای  وپیش آید آسان تحمل کنیم شرط عقل این است که در وقصصت خوشصصی و فراغصت سصصرگرم
وپهامور و وپهی ناگهانی آماده باشد که ب  متعدد برای خود فراهم سازیم و تا ذهن ما هنگام بروز فاجع

وپتفرساست توجه نماید. وپنچه طاق وپههای غیر از آ علق

وپهایصصن وپمانگیز خواهد بصصود، ب وپهتحمل وپیشامدهای غ وپهدلی و نشاط کافی دارد قادر ب  کسی که زند
وپههای زندگی و جهان که شایسصصته نیسصصت وپهدیگر علق  ترتیب که بعد از رویداد هر غم و محنتی ب
وپهصورت فاجعه درآید توجه خواهد وپهای ب وپهقدری تنگ و محدود گرفت که هر فقدان و ضایع وپنرا ب  آ
وپهعنوان نازک طبعی یا وپنرا ب وپهشکست شویم آ  نمود. اگر در اثر یک و حتی چند گرفتاری محکوم ب
وپهدلصی بایصصد وپهی تأسصف و دلیصل مرد وپیتوان وپنداشت بلکصصه مصصای  رقت احساسات در خور تمجید نم
وپیهای بشر در چنگ مرگ است که قادر است عزیزان ما  محسوب داشت. تمام عواطف و دلبستگ
وپنرو ضروری اسصت کصه زنصدگانی مصصا دور از تنگصصی و تنصصگ نظصری  را هر آن از میان بردارد. از ای
وپهای زیر و رو نشود. بنابراین جهصصات وپهی مراد و مقصود زندگی انسان با فاجع وپیاندازه باشد تا هم  ب
وپههای اصصصلی  باید آدمی که از راهی عاقلنه و صواب در جستجوی خوشبختی است علوه بر علق

وپیهایی نیز داشته باشد. وپهی زندگی هر کسی است سرگرم که وپای
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  تل ش و تسلیم  
وپهیاد دارم که در جصصوانی نسصصبت وپهی جالب نظری نیست و خودم ب  شعار خیر المور اوسطها عقید
وپهاین نظریه نفرت و تحقیر داشتم زیصصرا کصصه در آن روزگصصار عملیصصات افراطصصی و قهرمصصانی مصصورد  ب
وپلاند چون  ستایش بود. ولی حقیقت هم همیشه دلپذیر نیست و بسا چیزها که مورد تأیید و قبو
وپنها وجود ندارد. شعار، بهصصترین وپ واقع دلیلی برای قبول و ستایش آ وپهاند هرچند که در  جالب توج
 شق امور حد میانه است نیز یکی از این چیزهاست که شاید چندان جالب نظر نباشد لیکصصن در

بسیاری از موارد نیک صادق است.

 از جمله مواردی که رعایت حد میانه بسیار ضروری است حفظ موازنه بین تسلیم و رضصصا بصصا
وپهی تسصصلیم را اولیصصا و مرتاضصصان و  تل ش است. ایصصن دو عقیصصده طرفصصداران سرسصصخت دارد نظصصری
وپبنظران وپیرو مکتب سعی و کار و عیسصصویان طرفصصدار زور انتشصصار وپهی جهد و تل ش را صاح  عقید
وپیشود اما شصصامل وپهی مخالف هم اثری از حقیقت دیده م وپهاند. در حرف هر یک از این دو دست  داد
وپهای نیست که بر سبیل وپهی رسید  تمام حقیقت نیست. خوشبختی مگر در مواردی نادر مثل میو
وپههمین دلیل اسصصت کصصه مصصن ایصصن کتصصاب را  تصادف و تقدیر از آسمان در دهان انسان بیفتد و ب
وپیهای قابل اجتناب و گصصاهی وپهام. زیرا که در جهانی سرشار از گرفتار  تحصیل خوشبختی نام داد
وپیهای روانی فراوان دارد و سراسر مبارزه و فقر و بصصدخواهی اسصصت؛ وپزناوپذیر که رنج و ناخوش  احترا
وپههصصای متعصدد را بصرای مقصصابله بصصا موجبصات  مرد یا زن که درصدد تحصیل سعادت باشد بایصصد را
وپیرسند در نظر بگیرد. در مواردی نادر شصصاید جهصصد و  گوناگون بدبختی که از گوشه و کنار فرا م
وپهاو رسیده باشصصد وپنکه مردی که فطرت نیکو دارد و ثروت سرشاری ارثیه ب  تلشی لزم نشود چنا
وپیآلیشی نیصز دارد شصاید در سراسصر زنصدگی وپهی ب  و از نعمت سلمت محروم نباشد ذوق و سلیق
 خویش آسوده خواهد غنود و حیران خواهد نمود که این همه سصصر و صصصداهای دیگصصران از بهصصر
وپیدرد دارد هرگاه تصصصادفآ ًا شصصوهر وپولصصداری نیصصز  چیست؟ زنی که صورت دلپسند و طبع و نهاد ب
 نصیبش شود که از او زحمت و کاری انتظار نداشته باشد و بعد از عقد ازدوا ج هم سرکار بصصانو از
وپهمند شصود، مشصصروط بصصر  بابت چاقی دچار نگرانی نشود ممکن است از زندگانی قرین خوشی بهر
وپ شطالع باشد. اما این موارد سخت نادر است بسیاری از افصصراد وپنکه از لحاظ فرزندان، آدمی خو  ای
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وپسهای حاد وپیها نیز هو وپماند و خیل  بضاعتی ندارند و بسا از کسان که از طبع و سرشت نیکو محرو
وپنها سبب مللت و خستگی است. تندرسصصتی هصصم  و شدید دارند و زندگی منظم و آرام در نظر آ
وپهی خیصصر و  نعمتی است که احدی در حفظ آن امکان اطمینان ندارد، زناشویی نیز همیشصصه مصصای
وپهی این جهات بایصصد اکصصثر افصصراد مصصرد و یصصا زن خوشصصبختی را چصصون وپیشود. بنابر هم  سعادت نم
وپهی خداوندی فرض نمایند. در تحصیل سعادت جهد وپنکه آن را عطی وپهچنگ آورند نه ای  غنیمتی ب
وپهای دارد. تل ش درونی شاید متضمن مجاهدتی نیصز از  و تل ش خواه باطنی یا ظاهری نقش عمد
وپنجا فقصصط جهصصد و تل ش ظصصاهری و نمایصصان را ذکصصر  لحاظ تسلیم و رضا است بنابراین من در ای

وپیکنم. م

وپهحصصدی وپهی هر نفر مرد یا زن که در گیر و دار تل ش معا ش است ضرورت جد و جهصصد ب  دربار
وپهی وپهبیان نیست؛ راست است که فقیر هندی بدون رنج و کصصار، بصصا صصصدق  عیان است که حاجت ب
وپهزندگی است اما در کشورهای مغرب زمین مقامات مسئول این راه و رسم  افراد وپرهیزگار قادر ب
وپهعلوه شرایط اقلیمصی ایصن کصار را در غصرب از نقصاط خشصک و  تحصیل درآمد را قبول ندارند. ب
وپیسازد. در هر حال هنگام زمستان کمتر کسی شاید آن اندازه تنبل و عاطل  گرمسیر دشوارتر م
وپنرو در وپمتر ترجیح دهصصد. از ای وپهکار کردن در محلی گر  باشد که بیکاری در هوای سرد بیرون را ب

مغرب زمین فقط رضا و تسلیم راه خوشبختی نخواهد بود.

وپهی کثیری از مردم کشورهای غربی تنها فراهم ساختن رزق و روزی برای تصصأمین  در نظر عد
وپههصصا وپنها قوی است. در بعضصصی از حرف  خوشبختی کافی نیست زیرا که حس موفقیت در وجود آ
وپهی خاطر حتی با درآمدی محدود مقدور خواهصصد بصصود ولصصی آ ًل کار علمی یا تتبعات، این ترضی  مث
وپهایصصن نکتصصه وپنجصصا ب وپهشصصمار آمصصده اسصصت. در ای وپشتر کارها درآمد سرشصصار معیصصار مصصوفقیت ب  در بی
وپیخوریم که اندکی تسلیم و رضا در بسا موارد چاشنی خوشبختی است چون در جهانی کصصه  برم

وپیشود. وپمچشمی و رقابت است موفقیت کامل فقط نصیب افرادی بسیار معدود م گرفتار ه

وپهشرایط و مصصوارد، جهصصد و تل ش هصصم لزم اسصصت و هصصم  ازدوا ج کاری است که در آن بسته ب
وپهی مردها و در وپنکه در انگلستان عد وپتاند چنا  لزومی ندارد. در هر جا که افراد یک جنس در اقلی
وپتاند باید تل ش نماینصصد وپنها کمتر است، در کار زناشویی، آن دسته که در اکثری  استرالیا تعداد ز
وپنها بیشتر است، البته وپهی ز وپراند وضع معکوس دارند. در کشورهایی که عد  ولی آن دسته که کمت
وپیشود وپههای بانوان در ج م وپهفکر و تل ش بسیارند و این معنی از اعلناتی که در مجل  ایشان ناچار ب
وپهمقصود غالبآ ًا وسایل عاجل ماننصصد وپشترند برای نیل ب وپنجا که مردها بی  نیک آشکار است. اما در آ
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وپیبرند که امر طبیعی است زیرا که اکثریت مردم هنوز غالبآ ًا در مرز وپهکار م  مهارت در تیراندازی ب
وپهنحوی از انحاء تعصصداد مردهصصا در انگلسصصتان بیشصصتر وپیدانم اگر روزی ب وپهاند. من نم  تمدن واقع شد
 شود ایشان چه خواهند کرد شاید ناگزیر خواهند شد در انتخاب یصصار، راه و رفتصصار دلوران عهصصد

قدیم را اختیار کنند.

وپنقدر بدیهی است که شاید احدی  سعی و تل ش فراوان که در وپرور ش کودکان واجب است آ
وپهی وپهآن جنب وپهتسصصلیم و رضصصا عقیصصده دارنصصد و اشصصتباهآ ًا ب وپنهایی کصصه ب وپنرا انکصصار نصصدارد. سصصرزمی  آ
وپیاند که تلفصصات جصصانی در میصصان کودکصصان سصصنگین اسصصت. طصصب و وپیدهند کشورهای  «معنوی» م
وپهی درست، چیزهایی است که مردم این نواحی نسصصبت  بهداشت و وپاکی از نکبت عفونت و تغذی
وپهی خاطر ندارد همان مقاصدی که مستلزم صرف هو ش و انرژی در فراهصصم سصصاختن وپهآن دغدغ  ب
و ْم و خیالی بیش نیست و ْه هَو وپیکنند این وسایل لزم،  وپنها که خیال م  اسباب مادی زندگانی است. آ

وپیشود. وپنها منجر م وپهمرگ کودکان آ وپهکثافت دارند که ب همین وپندار را راجع ب

وپیتصوان گفصت کصه مقصداری قصدرت و اختیصار وپهصورت کلی در نظر بیصاوریم م  اگر موضوع را ب
وپتخو ش لنگی و نقصانی آ ًل دس وپهی طبیعی او قب  مطلوب خاطر هر فرد عادی است که میل و علق
 نشده باشد. مقدار قدرت و اختیاری که شخص طالب است با امیال و احساساتش بسصصتگی دارد.
وپنهصصا وپیخواهد بر اعمال دیگران اعمال قدرت کند دیگری بر آن سر اسصصت کصصه در افکصصار آ  یکی م
 نفوذ نماید. باز سومی درصدد است که بر احساسات افراد تسلط یابد. یکی در تل ش تغییر دادن
وپهنفوذ معنوی منجر شود. هر نصصوع  وضع و حال مادی مردم است دیگری در وپی قدرتی است که ب
وپنکه عنصر فاعصصل مایصل  اقدامی که خیر عام را در بر دارد توأم با میل تحصیل قدرت است مگر آ
وپهقصصصد وپهخاطر خشنودی خدا و ب  باشد که از این راه با وسایل تباه طرفی بربندد. کسی که فقط ب
وپیشود عصصزم خصصدمت و کصصار وپهی ذلت و خواری افراد بشر ناشی م  خیرخواهی محض که از مشاهد
 دارد اگر رنج و ناراحتی او از این بابت حقیقی اسصصت نفصوذ قصدرت را بصرای تعصصدیل آن بصدبختی
وپچگصصونه علقصصه وپهکلی فاقد میل قدرت باشد لبد کسی اسصصت کصصه هی  خواستار است. آن کس که ب
وپهقدرت و اختیار جزو وسصصیله و ابصصزار کصصار وپمنوعان خویش ندارد. بنابراین علقه ب وپهوضع و حال ه  ب
وپهی قصدرت تصصا وپیدهند. هصصر قسصصم علق وپهی هیأت جامعه را تشکیل م  افرادی است که اعضای عمد
وپیهصصا ایصن  وقتی که دلیل مانعی وپیش نیامده باشصد ناشصی از جهصد و تل ش اسصت. از لحصاظ غرب
وپبزمین بسا کسان که مجذوب «خرد شرق»  استنتا ج شاید خیلی ساده و عادی نماید اما در مغر
وپهاند درست در همان وقت و زمانی که خود مشرق بر آن سر است که از آن خلصصصی جویصصد.  شد
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وپههایم قابل تردید نماید که در این صورت ذکر مطلصصب چنصصدان  در نظر این قبیل افراد شاید گفت
بیهوده نبوده است.

 اما تسلیم و رضا نیز در کار تحصیل سعادت تأثیری دارد که کمتر از اهمیصت سصصعی و تل ش
وپنکه در مقابل حوادث ناگوار قابل اجتنصصاب عاطصصل نخواهصصد نشسصصت راجصصع  نیست. مرد عاقل با آ
وپهوپذیر نیست وقت و قوای خود را تلف نخواهد کرد و حتی در برابر وقصصایع وپیهایی که چار وپهبدبخت  ب
وپیکند مصصانع او در وپبوپذیرند اگر وقت و تلشی که حصول این منظور ایجاب م  نامطلوبی که اجتنا
وپشآمد ناملیمصصاتی حصصتی وپیها با وپی وپمتری شود راه تسلیم وپیشه خواهد کرد. بعض  تعقیب هدف مه
وپیجوشند و بدین ترتیب مقداری از نیروی خصصود وپیخروشند و از حدت خشم هم  جزئی وپیوسته م
وپیدهند. در تعقیب مقاصد واقعآ ًا مهم نیز شصصرط عقصصل وپیشود صرف کار بهتری کرد هدر م  را که م
وپهی وپهآن کصصار معطصصوف کنصصد کصصه اندیشصص وپهقدری فکر و حواس خصصود را عمیقصصآ ًا ب  نیست که انسان ب
وپهآرامش فکر و خیصصال باشصصد. در آئیصصن مسصصیح وپمبستگی نسبت ب  شکست احتمالی عامل تهدید ه
وپیشود و حتی در نظر کسانی که این اصطل ح را دوست ندارد بصصاز وپهخواست خدا تعلیم م  تسلیم ب
وپهی توفیصصق و تصصأثیر در هصصر کصصار وپیشصصود. لزم وپتهصصای ایشصصان دیصصده م  اثر همانندی در تمام فعالی
وپ واقصصع اضصصطراب و هیجصصان گصصاهی وپهی نگرانی و هیجان است. در  خطیری عاری بودن آن از شایب
وپهی صواب آنست که انسان تمام سعی خود را وپیشود. در این صورت روی  مانع وپیشرفت و توفیق م
وپهدست تقدیر بسپارد. تسلیم و رضا دو صورت دارد یکی در اثر ناامیدی  بنماید و سرانجام کار را ب
 است دیگر ناشی از آمال غیرقابصل حصصول اسصت، قسصم اول مصذموم و دومصی وپسصندیده اسصت.
وپهحصصالت وپتخورده است که امید در هر کصصاری را از دسصصت داده اسصصت ب وپهحدی شکس  شخصی که ب
وپهجصصان و دل نخواهصصد بصصود. وپیشود، و اگر کاری هصصم بکنصصد ب  تسلیم و رضای ناشی از یأس دچار م
 چنین کسی ممکن است با عباراتی مذهبی نومیدی خود را مستور دارد و یا وانمود کند که غور
وپهای کصصه او بصصرای اسصصتتار  و تفکر منظور غائی زندگانی انسان است. ولی با وجصصود هرگصصونه وسصصیل
وپهبخت خواهد بود. آن کس کصصه در قبصصال وپهکار برد باز اساسآ ًا عاطل و تیر  شکست درونی خویش ب
آ ًل متفصصاوت دارد. آرزوی وپیکند رفتاری کام  آرزو و آمال غیرقابل حصول راه تسلیم و رضا اختیار م
وپتهای انفرادی شخص هرچصصه وپهوضع و حال غیر باشد. فعالی  اجرا ناوپذیر باید نیک عظیم و راجع ب
وپهی بعصصض امصصراض کصصار ش را لنصصگ کنصصد یصصا  باشد ممکن است مرگ او را از وپا درآورد یصصا عارضصص
 دشمنان بر وی چیره شوند و شاید هم متوجه این حقیقت بشود کصصه در کصصار خصصود راه صصصحیح
 وپیش نگرفته است تا موجب موفقیت شود. با وجود هزاران راه تمهید، باز شکست در احراز آمال
وپهای در راه خیصصر و صصصل ح آ ًل انفرادی شاید قابل اجتناب نباشد، اما اگر آرزوهای ما آمال عمد  کام
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وپیشود. فلن مرد عالم که  انسانیت باشد هرگاه حرمانی هم وپیش آید شکست مطلق محسوب نم
وپهی آن برآید و یا در اثر ضصصربتی کصصه بصصر  مترصد اکتشافات بزرگی است شاید خود نتواند از عهد
وپهراسصتی مشصتاق وپیشصرفت علصم اسصت و  مغز ش وارد آمده است دست از کار بصردارد. امصا اگصر ب
وپیشصصود  منظور ش تنها همکاری خود او در تحقق این آرزو نیست دچار همان یأس و حرمصصانی نم
 که شخص دیگری که تبعاتش ناشی از حس خودخواهی است خواهد شد. زمامداری که در وپصصی
وپههای او را مختصصل کنصصد و  اصلحاتی ضروری است ممکن است وپیشامد جنگ اجرای تمصصام نقشصص
وپنچه هدف و مراد ش بوده است در عمر خود او قابل حصول نیست. اما چنین  ناگزیر دریابد که آ
وپهی افراد بشصصر منظصصور ش باشصصد نصصه وپنکه آیند وپیشود مشروط بر ای  وجودی غرق در یأس کامل نم

اقدام خود او در آن کار.

وپهی وپنهایی است که راه تسلیم و رضصصا در زمین وپهایم از آ  مسائلی را که مورد امعان نظر قرار داد
وپنتر مقدور خواهصصد بصصود و آن وپنها سخت دشوار است. موارد دیگری هست که انجام منظور آسا  آ
وپهمصصانعی برخصصورد کنصصد در صصصورتی کصصه هصصدف اصصصلی  در اوقاتی است که فقط مقاصد فرعی ما ب
وپیتوانصصد بصصدبختی وپهکار بزرگی سرگرم است م آ ًل شخصی که ب وپهتحقق و ترقی باشد. مث  وپیوسته رو ب
وپهراسصصتی مصصورد وپهی ازدوا ج را با تسلیم و رضا آسان برگزار کند و هرگاه کصصار ش ب  شکست در زمین
وپهی کامل او است باید از چنین وپیشامد و گرفتاری با همان حصصالت و نظصصری در گصصذرد کصصه  علق
وپینگرد، یعنی آن را فقصصط نصصاراحتی و مزاحمصصتی محسصصوب  فلن کس روزی نمناک و بارانی را م

وپهآن دال بر سبک مغزی است.  بدارد که برآشفتگی و یا سر و صدا راجع ب

وپیهای جزئصصی را تحمصصل  بعضی از افراد قدرت آن را ندارند که با صبر و بردباری حتی گرفتار
وپیدهصصد. ایصصن  نمایند همان چیزهایی که اگر چاره نشود قسمت اعظم زندگی انسان را تشصصکیل م
وپنها بصصد تهیصصه شصصده اسصصت از حصصدت وپیرسند یا شام آ وپهترن بامدادی نم  قبیل اشخاص وقتی که ب
وپنهصصا را سصصر وقصصت از وپیشوند و اگر لبصصاس آ وپیسوزند و اگر بخاری دود کند وپاک بیچاره م  خشم م
وپنگصصونه وپیگوینصصد. انصصرژی کصصه ای وپههای صنعتی جهان ناسزا م وپهی دستگا وپههم وپکشویی نیاورند ب  خش
وپیدهند اگر از راه معقول صرف کارهای مفید شده بصصود شصصاید امکصصان  افراد در امور جزئی هدر م
 داشت جهانی نو را اساس گذاشت. مرد عاقل گرد و غباری را که کنیز تمیصصز نکصصرده باشصصد و یصصا
وپبزمینی غفلت نموده است و یا گماشصصته زبصصاله را جصارو نکصصرده اسصت وپنکه آشپز در وپختن سی  ای
وپهی ایصصن کارهصصا برنیایصصد. وپیانگارد. منظورم آن نیست که اگر مجصصالی دارد درصصصدد چصصار  نادیده م
وپنگونه موارد هصصول و هیجصصانی نشصصان نخواهصصد داد. نگرانصصی جصصو ش و  مقصودم این است که در ای
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وپنهصصایی کصصه سصصخت دچصصار ایصصن حصصالت وپیاثر و بیهوده اسصصت آ  خرو ش و برآشفتگی، از انفعالت ب
وپیشوند شاید بگویند که قدرت جلوگیری از آن را ندارند. در این صورت اطمینان ندارم که جز  م
وپنگونه وپهی دیگری در میان باشصصد مگصصر همصصا وپهام چار  تسلیم و رضای کامل که شرحش را باز نمود
وپیسصصازد، کصصه شکسصصت انفصصرادی را در وپهآمال بزرگ غیر شخصی که انسان را توانا م  تمرکز توجه ب
وپهترن یصصا وپیدهد در صورت نرسیدن ب  کار، یا بحرانی را در امر زناشویی تحمل کند و او را امکان م
 انداختن چتر خود در گل، باز بردبار و صبور بماند و اگر طبعی وپر جو ش و خصصرو ش دارد معلصصوم

نیست که برای عل ج کار ش غیر از این راهی باشد.

وپ شآیندتر از  کسی که از فشار بار اضطراب آسوده باشد خواهد دید که زندگی چه آسان و خو
 هنگامی است که او وپیوسته حالت برآشفتگی داشصصته و اطصصوار انفصصرادی آشصصنایانی کصصه سصصابقآ ًا از
وپیشصصود. وقصصتی کصصه وپهی تفنصصن خصصاطر م وپیافتاد اینک او را مای وپهجیغ و داد م وپهی آن تقریبآ ًا ب  مشاهد

 ، نقصل]۱[فوگصو دل تیصصارا برای سیصد و چهل و هفتمین بار داسصتان را بصرای کشصیش Aسرکار 
وپیسصازد بصدون وپلخوشی که حساب دفعات را نگاه داشته است مشصغول م وپیکند خود را با این د  م
وپهی خود برآید. وقتی که بند کفصصش او وپنکه درصدد انحراف بیهوده در نقل کردن داستان نوشت  ای
وپیشصصود بصصا قصصدری تأمصصل وپهتصصرن بامصصدادی برسصصاند وپصصاره م  درست موقعی که عجله دارد خصصود را ب
وپیاندیشد که آن واقعه در تاریخ عالم وجود، هیچ اهمیتی ندارد. هنگامی که در وسصط صصحبت  م
وپیکنصصد، او بصصا خصصود وپهی مصصذاکره را وپصصاره م وپهی مزاحمی رشصصت وپیمعنی همسای  عقد زناشویی، ورود ب
وپهاستثنای (حضرت) آدم که او هم وپهاند ب وپیافراد بشر از این قبیل دردسرها داشت وپه وپیگوید که هم  م
وپدهای ناگوار با کار وپنگونه وپیشام وپتآوری که در ای وپسهای حیر وپهسهم خود گرفتار بود. تشابه و قیا  ب
وپهنظر من هر مرد و یا زن متمدن صورتی وپیتوان یافت از حد و شمار بیرون است. ب  دیگر کسان م
 از وجود خویش در ذهن دارد و هر وقت کار یا چیزی وپیش آیصصد کصصه در آن صصصورت اثصصر منفصصی
وپتهای وپیشود. بهترین راه عل ج این است که نه تنهصصا یصصک بلکصصه صصصور وپهی آزردگی او م  نماید مای
وپهی خود داشته باشیم و در هر مورد صصصورتی را کصصه فراخصصور موقصصع اسصصت وپهی مخیل  متعدد در قو
وپیعقلی است که انسان وپهآورند چه بهتر وگرنه کمال ب وپتها خند وپهکار بریم. اگر بعضی از این صور  ب
 در تمام ساعات روز خود را قهرمان تراژدی بزرگی خیال کند. منظصصورم آن نیسصصت کصصه شصصخص
وپیشصصوند. وپیکنند بیشتر گرفتار م وپنهایی که این کار را م  وپیوسته صورت دلقک اختیار کند چون آ
 در هر موردی حسن تدبیر خاص لزم است البته اگر بتوانیصصد خویشصصتن را فرامصصو ش کنیصصد و در

۱[Bishop of Tierra del Fuego.]
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 این زمینه دخالتی ننمایید خیلی قابل تحسین خواهد بصصود. ولصصی اگصصر مصصداخله و ایفصصای نقصصش،
وپهی وپنوسصصیله از صصصدم  طبیعت ثانوی شما شصصده اسصصت بایصصد کارتصصان تنصصوع داشصصته باشصصد تصصا بدی

وپکنواختی زندگی اجتناب نموده باشید. ی

وپیکنند کصصه کمصصترین علمصصت رضصصا و تسصصلیم و حصصتی  بسیاری از افراد فعال و کاری خیال م
وپنهصا را کصه وپنها را که بایصد صصرف کصار خصود بکننصد و عصزم آ وپخطبعی و مزا ح انرژی آ  اندکی شو
وپهی مصصن وپهعقیصصد وپیدارند سست خواهد نمود. این حضرات ب وپیوپندارند از این راه کامیابی نصیب م  م
وپهی کسانی هم انجام شدنی است که وپهوسیل  وپاک در اشتباهند. کاری که ارز ش کردن دارد حتی ب
وپهانجصصام دادن آن وپیوپندارند قصصادر ب وپیدهند یا با سهولتی که م وپهآن م  خود را، از جهت اهمیتی که ب
وپهانجام دادن کاری قادرنصصد بهصصتر اسصصت وپنهایی که فقط با خودفریبی ب وپیدهند. آ  هستند فریب نم
وپهرو شدن با حقیقت را بیاموزند زیرا که دیر یصصا وپهی کار خویش ابتدا درس روب  قبل از تعقیب رشت
وپیسازد. ترجیصصح در وپهجای سود و اثر، عامل زیان و ضرر م وپنها را ب وپلوپردازی کار آ  زود ضرورت خیا
وپنکه کاری که سصصبب صصصدمه و آزار اسصصت انجصصام دهصصد. آ ًل کاری نکند تا آ  این است که انسان اص
وپهمنظور جلوگیری از کارهایی است که باعث صدمه است. اوقاتی کصصه  نیمی از کارهای لزم دنیا ب
وپیشود هدر نخواهد رفت، چون کصاری کصه سصپس انجصصام خصواهیم داد  صرف شناختن حقیقت م
 بدون شک زیان کمتری خواهد داشت تا کارهایی که برای تهییج دایمی نفس و تحریک انصصرژی
وپهی وپهرو شصویم قصدری مصصای وپهوجود خود روب وپیکنیم. وقتی که بخواهیم با حقیقتی راجع ب  خویش م
آ ًل سصصبب حمصصایت و  رضا و تسلیم لزم خواهد شد که هر چند شاید در ابتدا ناگوار نماید ولی مآ
وپهی حمصصایت در مقابصصل یصصأس و حیصصرت و رفصصع وپنصصدارهایی اسصصت کصصه آدم وپ واقع یگصصانه وسصصیل  در
وپتفرسصاتر وپ واقصع طاق وپهی خستگی خاطر و در وپیشود. هیچ کاری بیشتر مای وپهآن دچار م وپدفریب ب  خو
وپهرفته دشصصوارتر وپنها رفت وپهی ما در باور داشتن چیزهایی نیست که تصدیق کردن آ  از سعی وپیوست
وپهکلی رفع شود، سعی و تل ش شرط ضروری سعادتی وپهی گرفتاری ب وپنکه این مای وپیگردد. برای آ  م

وپنبخش و وپایدار است. اطمینا





فصل هفدهم

  آدم خوشبخت  
وپهعوامل خارجی است و قسمتی هصصم مربصصوط وپهطوری که عیان است تا حدی بسته ب  خوشبختی ب
وپهایم که با وجصود خصود مصصا ارتبصصاط وپهخود شخص است. در این کتاب ما موجباتی را بررسی کرد  ب
وپیشود دسصصتورالعمل تحصصصیل وپهاین مورد مربوط م وپنجا که ب وپهایم که تا آ وپهاین نتیجه رسید  دارد و ب

وپهی زیادی که شاید آقای  وپلهایکراچسعادت نیک ساده است. عد   که نصصامش را در یکصصی از فصصص
وپهی ایشان باشد عقیده دارند که احراز خوشصصبختی بصصدون ایمصصانی کصصم و  وپیش ذکر کردم از جمل
وپیوپندارنصد کصه وپماند م  بیش مذهبی دور از امکان است. بسیاری دیگر که خود از خوشبختی محرو
وپنها دلیل حقیقی سعادت یا بصصدبختی وپهنظر من ای وپمهای ایشان موجباتی بغرنج و معنوی دارد. ب  غ
آ ًل دنبال مذهب و وپیرود. شخصی که بدبخت است معمو وپهشمار م  نیست بلکه فقط آثار و عوارض ب
وپیرود که چاشنی بصصدبختی دارد در صصصورتی کصصه آدم خوشصصبخت، راه کیصصش و آئیصصن وپهای م  عقید
وپهمعتقدات دینی وپیگیرد و هر دسته نیز سعادت یا بدبختی خویش را ب وپتبخش را در وپیش م  سعاد
وپهای وپنجا معکوس است. وپصصار وپهی بین علت و معلول در ای وپیدهند در صورتی که رابط  خود نسبت م
وپهایست برای تأمین خوشبختی اکثر افراد ضصصروری اسصصت مثصصل خصصوراک و  امور که چیزهای ساد
وپیها مقام وپصصدری و وپمنوعان. بعض  مسکن و تندرستی و محبت و شغل با موفقیت و جلب احترام ه
وپیکه این موجبات فراهم نباشد فقط افصصراد اسصصتثنایی وپیشمارند. وقت  مادری را نیز شرط اساسی م
وپیگیصصر قابصصل وپیتوانند خوشبخت شوند و هرجا که موجود و یا در اثصصر جهصصد و تل ش منظصصم و وپ  م
وپتهایی روانصی در کصار اسصت کصه اگصر  اکتساب باشد اگر باز شخص گرفتار بدبختی است لبد عل
وپنکاو مراجعه نمود. اما در مواردی هصصم خصصود بیمصصار قصصادر اسصصت از وپهوپزشک روا  وخیم باشد باید ب
وپنکه انجام دادن منظصصور را از طریصصق صصصواب آغصصاز کنصصد. وپهی کار برآید مشروط بر ای وپهی چار  عهد
وپهتحصصصیل خوشصصبختی وپهصورت قاطعی نامساعد نباشد انسان بایصصد قصصادر ب  هرگاه عوامل خارجی ب
وپهجهان خار ج معطصصوف شصصود نصصه وپههای او ب  باشد و آن منوط بر اینست که امیال و عواطف و علق
وپهی تعلیصصم و تربیصصت و یصصا در جهصصد وپنرو سعی ما باید خواه در زمین وپهدرون و باطن خویش. از ای  ب
 انطباق وجود خودمان با وضع جهان، این باشد که از ور رفتن با نفس خود اجتنصصاب و آن قسصصم
وپهها را انتخاب کنیم تا ذهن ما را مانع شود که وپیوسته با نفصصس خصصویش مشصصغول  عواطف و علق
 شویم. طبع و سرشت انسصصان طصصوری اسصصت کصصه بیشصصتر افصصراد در زنصصدان احسصصاس خوشصصبختی
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وپیکنصصد از بصصدترین وپیکنند، احساسصصات و انفعصصالتی کصصه مصصا را در درون خویشصصتن محبصصوس م  نم
وپنهاسصصت. اهصصم ایصصن احساسصصات و انفعصصالت تصصرس و حسصصادت و حصس گناهکصصاری و حصصس  زندا
وپهی این موارد عواطف ما در نفصصس خودمصصان تمرکصصز  آزاردیدگی و حس خودستایی است. در هم
وپهی خصصاطر کصصه مبصصادا وپیرسد مگر ایصصن دغصصدغ وپهنظر نم وپهای در جهان خار ج ب وپهی علق وپییابد و مای  م
وپسوپروری مصصا فراهصصم نباشصصد. وپهی ما وپیش آید و یا اسباب نف وپهای برای صدم وپهنحوی از انحاء انگیز  ب
وپنهصصا وپههمین جهصصت آ وپیدارد و ب وپهرو شدن با حقیقت باز م  ترس علت اصلی است که افراد را از روب
وپهی گرم خیالت محفوظ دارند. اما خارها این وپوشاک گصصرم وپیآیند که خود را در جام  درصدد برم
وپهاین گرما عادت وپ شهای سرد از میان درزها نفوذ خواهد نمود و آن کس که ب وپیکند و وز  را وپاره م
وپتجان کرده بصصود صصصدمه خواهصصد  کرده است بیشتر از کسی که از ابتدا خود را در مقابل آن سخ
وپنها توأم وپیدانند که گرفتار این رفتارند و روزگار آ وپهی خودفریبی دارند باطنآ ًا م وپنها که روی  دید. آ
وپهوپی بردن ایصصن حقیقصصت تلصصخ وپنها را ب وپیترسند که علتی خارجی آ  با ترس و نگرانی است چون م

ناگزیر کند.

وپنکه بایصصد، وپهی تمرکز توجه و عواطف مصصا در نفصصس ایصصن اسصصت کصصه چنصصا  یکی از معایب عمد
وپیسازد. راست است که فردی که فقط خصصود ش را دوسصصت وپهی تنوعی در زندگانی فراهم نم  زمین
وپهی زناشویی نیست ولی چنین آدمی عاقبت از یصصک نواخصصتی وپیاعتنایی در علق  دارد قابل اتهام ب
وپتفرسا خواهد گردید. شخصصصی کصه حصس گناهکصصاری  دایمی وضع کار خویش دچار مللتی طاق
وپنچصصه در نظصصر او حصصائز اهمیصصت  دارد گرفتار نوعی خودخواهی است. در تمام این جهان وپهناور آ
وپبهای قدیمی این بوده  است آن است که وی وجودی وپرهیزگار باشد. عیب بزرگ بعضی از مذه
وپهانصصد. مصصرد خوشصصبخت کسصصی اسصصت کصصه در وپیکرد وپیها را تشویق م  است که این قبیل نفس وپرور
وپیکران است و سصصعادت وپههای او نیز ب وپیدریغ و دیگر علق  زندگانی هدفی دارد و در ایثار محبت ب
وپتهصصا او را وپیجوید و این حقیقت را در نظر دارد کصصه همیصصن محب  خود را از راه نیکی و مهربانی م
وپیدهد که خود از موجبات اساسی خوشبختی است. ولی آن  طرف علقه و محبت دیگران قرار م
وپعتر صحبت بصصداریم کسصصی اسصصت کصصه محبصصت نثصصار وپیشود اگر جام  کس که طرف محبت واقع م
وپیکند. و چه بیهوده است که انسان در ابراز مهر و محبت دنبال سنجش و حسابی باشد که آن  م
وپهمرابحه بگذارد چون محبتی که مبتنی بر حسصصابگری وپهی خود را ب  مثل این خواهد بود که نقدین

است وپسندیده نیست و طرف آن را احساس نخواهد کرد.

وپهاین مناسبت بدبخت اسصصت چصصه  وپس باید دید از کسی که در قفس نفس خویش گرفتار و ب



۱۷۱     آدم خوشبخت   

 کاری ساخته است؟ تا زمانی که او از خیال موجبات بدبختی خصصود دسصصت برنصصدارد کماکصصان در
وپهافسد نخواهد رسصصید. اگصصر چنیصصن  زندان نفس گرفتار خواهد بود و بنابراین از آسیب دور فساد ب
وپههای درسصصت و وپهعلق وپیهای نفسانی آسوده شود باید توجه خویش را ب  شخصی بخواهد از گرفتار
وپنکصصه ایصصن وپهی تهییج و خاصیت تسکین دارد. با آ وپیها که جنب وپ آن سرگرم  واقعی معطوف سازد نه
 کاری وپر زحمت و دشوار است باز اگر انسان علت حقیقی گرفتاری خود را کشف کنصصد عل ج آن
آ ًل اگر ناشی از حس گناهکاری خواه از روی هشیاری یا ناهشیاری است  امکان خواهد داشت. مث
 ابتدا باید ذهن هشیار خود را مجاب کند که دلیلی برای وجود حس گناه در او موجود نیست و
وپلهای سصصابق شصصر ح دادم از راه صصصحیح ایصصن وپهطصصوری کصصه در یکصصی از فصصص  سپس سعی نمایصصد ب
وپهای در ذهن ناهشیار خود نیز رسصصوخ دهصصد. وپیطرفان وپهخویشتن را با جهد ب وپیمعقول راجع ب وپه  عقید
وپههصصای وپنوسیله حالت گناهکاری را از جان خون دور کند بعید نیسصصت ضصصمنآ ًا حصصس علق  اگر بدی
وپههمیصصن نهصصج رفتصصار و وپیتوانصصد ب  نافع و مثبت نیز در او ایجاد شود و هرگاه حس بیچارگی دارد م
وپهی وپهبختی باشصصد در کصصار نیسصصت و اگصصر تصصرس مصصای وپهراستی سبب تیر  روشن کند که چیزی که ب
 ناراحتی او است باید تمهیصدی نمایصد کصه حصس شصجاعت در وجصود ش وپدیصد آیصد. دلوری در
وپ کصصار آمصصوز ش و وپهی وپهی فضیلت بوده اسصصت و مقصصدار عمصصد وپهی کارزار از روزگاران قدیم نشان  صحن
وپهوجود آید کصصه وپنها خصلتی ب وپیشده است که در آ  وپرور ش کودکان و نونهالن صرف این منظور م
وپیباکی در میدان جنگ شود. اما شهامت اخلقی و معنوی کمتر مورد توجه قرار گرفتصصه وپهی ب  مای
وپهخود دارند. لاقل هر روز در نصصزد خصصود یصصک  است در صورتی این فضایل نیز راه و رسم خاص ب
وپشآهنگ که شعار هر روز یصصک کصصار  حقیقت تلخ را تصدیق کنید؛ خواهید دید که مثل جوان وپی
وپیکند این عمل شما نیز مفید واقع خواهد گردید. باید این حصصس را فراگیریصصم  نیک، را تمرین م
 که زندگی بر فرض که خودتان از جهات هو ش و فضصصیلت سصصرآمد دوسصصتان خصصود نباشصصید کصصه
 بحمدالله هستید باز خالی از قدر و ارز ش نیست. تمرین این رفتار طی چند سال سرانجام شصصما
وپس، وپیسازد که از اعتراف بعض حقایق سرباز نزنید [و همچنین خود را از فرمانروایی تصصر  را توانا م

وپتهاست آزاد کنید]. که روی خیلی از فرص

وپنکه از بیماری ور رفتن با نفس خویش وپماند که بعد از ای وپههای با ثمر و مثبت کدا وپنکه علق  ای
وپهچگونگی جنس و نهاد شما و موجبات خارجی وپهاید در شما وپدید خواهد آمد، منوط ب  آسوده شد
وپعآوری تمبر را جدآ ًا تعقیصب کنصم خوشصبخت خصواهم  است. از وپیش با خود نگویید «اگر کار جم
وپعآوری تمصصبر وپهاحتمال قوی درخواهید یافت کصصه جم وپهآن اشتغال ورزید زیرا که ب  شد» و سپس ب
وپهکار شما آید باید نظرتان را جلب نمایصصد؛ امصصا وپنچه واقعآ ًا ب  چندان هم جالب توجه نیست. فقط آ
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وپههصصای وپهاید راز رهایی از زندان نفس خویش را وپیدا کنید علق وپنکه توانست  مطمئن باشید که همی
درست و مثبت نیز در وجود شما وپیدا خواهد شد.

 زندگانی قرین سعادت تا حصصدود وسصصیعی همصصان زنصصدگی منصصزه و نیصصک اسصصت. نویسصصندگان
وپهانصصد و در ایصصن راه تصصوجه و تأکیصصد وپنها گفت وپهترک نفس سخ وپهی خلقیات راجع ب وپهکار در رشت  کهن
وپیکند که با وپهاند. ترک نفس اگر از روی هشیاری باشد انسان را ناگزیر م وپهکار برد  خود را بیهوده ب
وپیسازد. در نتیجه وپنچه فدا کرده است م وپهوجه بارزی متوجه آ  نفس خویش مشغول شود و او را ب
وپنچصصه لزم و وپیمانصصد. آ  از احراز هدف عاجل خود و تقریبآ ًا همیشه از منظور نهایی خود نیز بصصاز م
وپهی نفصصس، وپهها در مسیر خصصار ج از حیط وپهکار انداختن علق  ضروری است ترک نفس نیست بلکه ب
وپهصورتی طبیعی است که در این صورت همان نتیجه را خواهد داد کصه  آن هم با طیب خاطر و ب
وپهی وپیآورد. در این کتاب من با علق وپهدست م تّف نفس هشیارانه ب وپهی تقوا از طریق ک  شخص فریفت
وپهام که یگانه هدف زندگانی این است کصصه اکصصثریت مصصردم از حصصداکثر وپهاین نکته، شر ح مقال داد  ب
وپمرفتصصه همصصان وپیه وپنچه در این زمینه ضصصروری اسصصت رو وپهمند شوند یعنی آ  خوشی و سعادت بهر
وپینمایند. اما حضرات اخلقیون هرچند کصصه  است که نویسندگان معقول مکتب اخلق وپیشنهاد م
وپهکار و عمل صوری انسان اتکا کنند  این نظر همواره صادق نیست، تمایل وافی دارند که بیشتر ب
آ ًل تفصصاوت دارد. هرگصصاه متصصوجه وپهی آن کصصام وپهوضع و حالت ذهنی او. اثرات هر کاری با انگیصصز  نه ب
 شوید که کودکی در شرف غرق شدن است و بنابر غریزه کمک و یاری که در وجود شماست او
وپهاند. ولی اگر از طرف دیگر نزد خود  را نجات دهید همان جنبه را دارد که اخلقیون تأکید نمود
وپهگرفتاران است و چون من اهل تقوا هستم وپس باید بچه را از  بگویید: «شرط نیکوکاری کمک ب
وپنچصصه وپهوپیش از آن وضع بدتری خواهید داشت. آ  خطر نجات دهم» بعد از انجام این کار نسبت ب

وپقهای افراطی صادق است در بسا موارد دیگر که واضح هم ننماید وارد خواهد بود. در این ش

 اختلف دیگری نیز که تا حدی دقیق است وجود دارد و آن تفاوت بین راه و رو ش زندگانی
وپیگویند عشق باید وپنها م آ ًل آ وپهاند. مث وپنچه اخلقیون توصیه کرد وپیکنم با آ  است که من وپیشنهاد م
وپهی خودخواهی باشد که از جهتی حرف متینی است یعنصصی حصصس خودخصصواهی از  عاری از شایب
وپهصورتی هم درآید که با خوشبختی طصصرف وپیشک و شبهه نباید ب  حد معینی تجاوز ننماید ولی ب
وپهجصان و وپهاو اظهار کند که سعادتش را ب  دیگر مغایر باشد. هر گاه مردی از بانویی خواستگاری و ب
وپهآل در  دل طالب است و در عین حال این خیال را در سر داشته باشد که وجود زن، مصصوارد ایصصد
آ ًل از وپینمایصد کصه سصرکار بصصانو کصام وپهنظر من بعیصد م وپهوی خواهد داد ب وپهی از خودگذشتگی ب  زمین



۱۷۳     آدم خوشبخت   

وپهمنصصد وپهخوشبختی کسانی که دوستشصصان داریصصم علق  اظهار طرف خشنود شود. بدیهی است ما ب
وپهی وپنکصصه علق وپر واقصصع همی وپنهصصا شصصود. د  هستیم ولی میل نداریم سعادت ما فدای خوشصصبختی آ
وپهی وپهافراد یا امور خارجی در ما وپدید آید دیگر تعارض بین نفس انسان با بقی وپهای نسبت ب وپیشائب  ب
وپهی این قبیصصل وپهواسط وپهی مقابل ایثار و از خودگذشتگی است برطرف خواهد شد. ب  جهان که نقط
وپهها انسان خود را جزوی از جریان هستی احساس خواهد کرد نه مثل گوی سفت و تنهصصای  علق
 بیلیارد که با دیگر اجزا فقط از راه تصادم ارتباط دارد. اساس بدبختی از تفرقه یا فقدان وحصصدت
وپمآهنگی باطنی ماست که از دوگانگی بین ذهن هشیار و ناهشیار و عصصدم تطصصابق و یگصصانگی  و ه
وپهی تصصأثیرات و وپهوسصصیل وپیشود و آن نیز هنگامی است که این دو عامل ب  میان نفر و جامعه ناشی م
وپکدیگر ارتباط ندارند. آدم خوشبخت کسصصی اسصصت کصصه از ایصصن هصصر دو وپههای ثمربخشی با ی  علق
 موجب وپراکندگی در امان باشد و نفس او نه با خویشتن در جدال باشد و نه با دنیا در جنصصگ و
وپتهصصای  ستیز. چنین فردی خود را یکی از اجزای عصصالم هسصصتی احسصصاس خواهصصد کصصرد و از نعم
وپهی مرگ هم باک نخواهد داشت وپهمند خواهد شد و از اندیش وپیدریغ بهر وپیهای آن ب  جهان و خوش
 چون خود را از وجود آیندگان جدا نخواهد وپنداشت و در چنین حالت یگانگی عمیق طبیعی بصصا

گرد ش زمانه و زندگی است که کمال وجد و خوشبختی او را نصیب خواهد گردید.

پایان





The Conquest of  
Happiness

By Bertrand Russell



Table  of  Contents

 Preface.....................................................................................................177

Part  I :  
Causes of  Unhappiness

Chapter 1: What makes people unhappy?.....................................................179
Chapter 2: Byronic Unhappiness...................................................................183
Chapter 3: Competition................................................................................193
Chapter 4: Boredom and excitement............................................................199
Chapter 5: Fatigue........................................................................................207
Chapter 6: Envy.............................................................................................215
Chapter 7: The sense of sin...........................................................................223
Chapter 8: Persecution mania.......................................................................231
Chapter 9: Fear of public opinion.................................................................239

Part  I I :  
Causes of  Happiness

Chapter10: Is happiness still possible?..........................................................247
Chapter 11: Zest............................................................................................255
Chapter 12: Affection....................................................................................265
Chapter 13: The family..................................................................................271
Chapter 14: Work..........................................................................................283
Chapter 15: Impersonal interests..................................................................289
Chapter 16: Effort and resignation...............................................................295
Chapter 17: The happy man..........................................................................301



Preface
his book is  not  addressed to the learned,  or  to those who regard a 
practical problem merely as something to be talked about. No profound 
philosophy or deep erudition will be found in the following pages. I have 

aimed only at putting together some remarks which are inspired by what I  
hope is common sense. All that I claim for the recipes offered to the reader is  
that they are such as are confirmed by my own experience and observation,  
and that they have increased my own happiness whenever I  have acted in 
accordance with them. On this ground I venture to hope that some among 
those  multitudes  of  men  and  women,  who  suffer  unhappiness  without 
enjoying  it,  may  find  their  situation  diagnosed  and  a  method,  of  escape 
suggested. It is in the belief that many people who are unhappy could become 
happy by well-directed effort that I have written this book. 

T





Part I:  Causes of  
Unhappiness

Chapter 1: What makes people 
unhappy?

nimals  are  happy  so  long  as  they  have  health  and  enough  to  eat. 
Human beings, one feels, ought to be, but in the modern world they 
are  not,  at  least  in  a  great  majority  of  cases.  If  you  are  unhappy 

yourself, you will probably be prepared to admit that you are not exceptional  
in this. If you are happy, ask yourself how many of your friends are so? And 
when you have reviewed your friends, teach yourself the art of reading faces;  
make yourself receptive to the moods of those whom you meet in the course 
of an ordinary day. 

A
“A mark in every face I meet, 
Marks of weakness, marks of woe.” 
says Blake. Though the kinds are different, you will find that unhappiness 

meets you everywhere. Let us suppose that you are in New York, in New York,  
the most typically modern of great cities. Stand in a busy street during working 
hours, or on a main thoroughfare at a week-end, or at a dance of an evening;  
empty your mind of your own ego, and let the personalities of the strangers 
about you take possession of you one after another. You will find that each of 
these different crowds has its own trouble. In the work-hour crowd you will 
see anxiety,  excessive concentration,  dyspepsia,  lack of  interest in anything 
but the struggle, incapacity for play, unconsciousness of their fellow creatures. 
On a main road at the week-end you will see men and women, all comfortably 
off,  and some very rich, engaged in the pursuit  of  pleasure.  This pursuit  is 
conducted by all at a uniform pace, that of the slowest car in the procession; it  
is impossible to see the road for the cars, or the scenery, since looking aside 
would cause an accident; all the occupants of all the cars are absorbed in the 
desire to pass other cars, which they cannot do on account of the crowd; if 
their minds wander from this preoccupation, as will  happen occasionally to 
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those who are not themselves driving, unutterable boredom seizes upon them 
and stamps their features with trivial discontent. Once in a way a car-load of  
coloured people will show genuine enjoyment, but will cause indignation by 
erratic behaviour, and ultimately get into the hands of the police owing to an 
accident: enjoyment in holiday time is illegal. 

Or, again, watch people at a gay evening. All come determined to be happy, 
with the kind of grim resolve with which one determines not to make a fuss at  
the dentist's.  It  is  held  that  drink  and petting  are  the gateways  to  joy,  so 
people  get  drunk  quickly,  and  try  not  to  notice  how  much  their  partners 
disgust them. After a sufficient amount of drink, men begin to weep, and to 
lament how unworthy they are, morally, of the devotion of their mothers. All  
that  alcohol  does  for  them  is  to  liberate  the  sense  of  sin,  which  reason 
suppresses in saner moments. 

The causes of  these various kinds of  unhappiness lie parity in the social 
system,  partly  in  individual  psychology  -  which,  of  course,  is  itself  to  a 
considerable extent a product of the social system. I have written before about 
the changes in the social system required to promote happiness. Concerning 
the abolition of war, of economic exploitation, of education in cruelty and fear, 
it is not my intention to speak in this volume. 

To  discover  a  system  for  the  avoidance  of  war  is  a  vital  need  for  our 
civilization; but no such system has a chance while men are so unhappy that 
mutual extermination seems to them less dreadful than continued endurance 
of the light of day. To prevent the perpetuation of poverty is necessary if the 
benefits of machine production are to accrue in any degree to those most in 
need  of  them;  but  what  is  the  use  of  making  everybody  rich  if  the  rich 
themselves are miserable? Education in cruelty and fear is bad, but no other 
kind can be given by those who are themselves the slaves of these passions. 
These considerations lead us to the problem of the individual: what can a man 
or woman, here and now, in the midst of our nostalgic society, do to achieve 
happiness for himself or herself? In discussing this problem, I shall confine my 
attention  to  those  who  are  not  subject  to  any  extreme cause  of  outward 
misery. I shall assume a sufficient income to secure food and shelter, sufficient 
health to make ordinary bodily activities possible. I shall not consider the great  
catastrophes such as loss of all  one's children, or public disgrace. There are 
things to be said about such matters, and they are important things, but they 
belong to a different order from the things that I wish to say. My purpose is to 
suggest  a  cure  for  the  ordinary  day-to-day  unhappiness  from  which  most 
people  in  civilized  countries  suffer,  and  which  is  all  the  more  unbearable 
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because, having no obvious external cause, it appears inescapable. I believe 
this  unhappiness  to  be  very  largely  due  to  mistaken  views  of  the  world, 
mistaken ethics, mistaken habits of life, leading to destruction of that natural 
zest  and appetite for  possible things upon which all  happiness,  whether of 
men or animals, ultimately depends. These are matters which lie within the 
power of the individual, and I propose to suggest the changes by which this  
happiness, given average good fortune, may be achieved. 

Perhaps the best introduction to the philosophy which I wish to advocate 
will be a few words of autobiography. I was not born happy. As a child, my 
favourite hymn was: 'Weary of earth and laden with my sin'. At the age of five, 
I reflected that, if  I  should live to be seventy, I had only endured, so far, a 
fourteenth part of my whole life, and I felt the long spread-out boredom ahead 
of  me  to  be  almost  unendurable.  In  adolescence,  I  hated  life  and  was 
continually on the verge of suicide, from which, however, I was restrained by 
the desire to know more mathematics. 

Now, on the contrary, I enjoy life; I might almost say that with every year 
that passes I enjoy it more. This is due partly to having discovered what were 
the things that I most desired and having gradually acquired many of these 
things. Partly it is due to having successfully dismissed certain objects of desire  
- such as the acquisition of in-dubitable knowledge about something or other - 
as  essentially  unattainable.  But  very  largely  it  is  due  to  a  diminishing 
preoccupation with myself. Like others who had a Puritan education, I had the 
habit of meditating on my sins, follies, and shortcomings. I seemed to myself - 
no doubt justly - a miserable specimen. 

Gradually I learned to be indifferent to myself and my deficiencies; I came 
to centre my attention increasingly upon external  objects:  the state of  the 
world, various branches of knowledge, individuals for whom I felt affection.  
External interests, it is true, bring each its own possibility of pain: the world 
may be plunged in war, knowledge in some direction may be hard to achieve, 
friends may die. But pains of these kinds do not destroy the essential quality of 
life, as do those that spring from disgust with self. And every external interest 
inspires  some  activity  which,  so  long  as  the  interest  remains  alive,  is  a 
complete preventive of ennui. Interest in oneself, on the contrary, leads to no 
activity of a progressive kind. It may lead to the keeping of a diary, to getting 
psycho-analysed, or perhaps to becoming a monk. But the monk will not be 
happy until the routine of the monastery has made him forget his own soul. 
The happiness which he attributes to religion he could have obtained from 
becoming a crossing-sweeper,  provided he were compelled to remain one. 
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External discipline is the only road to happiness for those unfortunates whose 
self-absorption is too profound to be cured in any other way. 

The psychological causes of unhappiness, it is clear, are many and various. 
But  all  have  something in  common.  The typical  unhappy man is  one who, 
having been deprived in youth of some normal satisfaction, has come to value 
this one kind of satisfaction more than any other, and has therefore given to 
his life a one-sided direction, together with a quite undue emphasis upon the 
achievement as opposed to the activities connected with it. There is, however, 
a further development which is very common in the present day. A man may 
feel so completely thwarted that he seeks no form of satisfaction, but only 
distraction and oblivion. He then becomes a devotee of 'pleasure'. That is to 
say he seeks to make life bearable by becoming less alive. Drunkenness, for 
example, is temporary suicide; the happiness that it brings is merely negative, 
a momentary cessation of unhappiness. The narcissist and the megalomaniac 
believe that happiness is possible, though they may adopt mistaken means of  
achieving it; but the man who seeks intoxication, in whatever form, has given 
up hope except in oblivion. In his case, the first thing to be done is to persuade 
him that happiness is desirable. Men who are unhappy, like men who sleep 
badly, are always proud of the fact. Perhaps their pride is like that of the fox 
who had lost his tail; if so, the way to cure it is to point out to them how they 
can  grow  a  new  tail.  Very  few  men,  I  believe,  will  deliberately  choose 
unhappiness if they see a way of being happy. I do not deny that such men 
exist, but they are not sufficiently numerous to be important. I shall therefore 
assume that the reader would rather be happy than unhappy. Whether I can 
help him to realise this wish, I do not know; but at any rate the attempt can do 
no harm.



Chapter 2: Byronic Unhappiness
t is common in our day, as it has been in many other periods of the world's 
history, to suppose that those among us who are wise have seen through 
all the enthusiasms of earlier times and have become aware that there is 

nothing left to live for. The men who hold this view are genuinely unhappy, 
but they are proud of their unhappiness, which they attribute to the nature of 
the universe and consider to be the only rational attitude for an enlightened 
man.  Their  pride  in  their  unhappiness  makes  less  sophisticated  people 
suspicious  of  its  genuineness;  they  think  that  the  man  who  enjoys  being 
miserable is not miserable. 

I

This view is too simple; undoubtedly there is some slight compensation in 
the feeling of superiority and insight which these sufferers have, but it is not  
sufficient to make up for the loss of simpler pleasures. I do not myself think 
that there is any superior rationality in being unhappy. The wise man will be as 
happy  as  circumstances  permit  and  if  he  finds  the  contemplation  of  the 
universe painful beyond a point, he will con-template something else instead. 
This is what I wish to prove in the present chapter. I wish to persuade the 
reader that, whatever the arguments may be, reason lays no embargo upon 
happiness; nay, more, I am persuaded that those who quite sincerely attribute 
their sorrows to their views about the universe are putting the cart before the 
horse: the truth is that they are unhappy for some reason of which they are 
not aware, and this unhappiness leads them to dwell upon the less agreeable 
characteristics of the world in which they live. 

It is fortunate for literary men that people no longer read anything written 
long ago, for if they did they would come to the conclusion that, whatever may 
be said about pools of water, the making of new books is certainly vanity. If we 
can show that the doctrine of Ecclesiastes is not the only one open to a wise  
man, we need not trouble ourselves much with the later expressions of the 
same mood. In an argument of this sort we must distinguish between a mood 
and its  intellectual  expression.  There is  no arguing with a  mood;  it  can be 
changed by some fortunate event, or by a change in our bodily condition, but  
it cannot be changed by argument. I have frequently experienced myself the 
mood in which I felt that all is vanity; I have emerged from it not by means of  
any philosophy, but owing to some imperative necessity of action. 

If  your child is ill,  you may be unhappy, but you will  not feel  that all  is 
vanity; you will feel that the restoring of the child to health is a matter to be 
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attended  to  regardless  of  the  question  whether  there  is  ultimate  value  in 
human life or not. A rich man may, and often does, feel that all is vanity, but if 
he should happen to lose his money, he would feel that his next meal was by 
no means vanity. 

The feeling is  one born of  a  too easy satisfaction of  natural  needs.  The 
human animal, like others, is adapted to a certain amount of struggle for life,  
and when by means of great wealth homo sapiens can gratify all his whims 
without effort, the mere absence of effort from his life removes an essential  
ingredient of happiness. The man who acquires easily things for which he feels 
only a very moderate desire concludes that the attainment of desire does not 
bring happiness. If he is of a philosophic disposition, he concludes that human 
life is essentially wretched, since the man who has all he wants is still unhappy. 
He forgets that to be without some of the things you want is an indispensable 
part of happiness. 

So much for the mood. There are, however, also intellectual arguments in 
Ecclesiastes. 

The rivers run into the sea; yet the sea is not full. 
There is no new thing under the sun. 
There is no remembrance of former things. 
I hated all my labour which I had taken under the sun: because 
I should leave it unto the man that shall be after me. 
If one were to attempt to set up these arguments in the style of a modern 

philosopher  they  would  come  to  something  like  this:  Man  is  perpetually 
toiling, and matter is perpetually in motion yet nothing abides, although the 
new thing that comes after it is in no way different from what has gone before. 
A man dies, and his heir reaps the benefits of his labours; the rivers run into 
the sea, but their waters are not permitted to stay there. Over and over again 
in  an  endless  purposeless  cycle  men and  things  are  born  and  die  without 
improvement, without permanent achievement, day after day, year after year. 
The rivers, if they were wise, would stay where they are. Solomon, if he were 
wise, would not plant fruit trees of which his son is to enjoy the fruit. 

But in another mood how different all this looks. No new thing under the 
sun?  What  about  skyscrapers,  aeroplanes,  and  the  broadcast  speeches  of 
politicians? What did Solomon know about such things? (Ecclesiastes was not, 
of  course,  really  written  by  Solomon,  but  it  is  convenient  to allude to the 
author by this name) If he could have heard on the wireless the speech of the  
Queen of Sheba to her subjects on her return from his dominions, would it not  
have consoled him among his futile trees and pools? If he could have had a 
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press-cutting agency to let  him know what the newspapers said about  the 
beauty of his architecture, the comforts of his harem, and the discomfitures of 
rival sages in argument with him, could he have gone on saying that there is no 
new thing under the sun? It may be that these things would not have wholly 
cured  his  pessimism,  but  he  would  have  had to  give  it  a  new expression. 
Indeed, one of Mr Krutch's complaints of our time is that there are so many 
new things under the sun. If either the absence or the presence of novelty is 
equally annoying, it would hardly seem that either could be the true cause of  
despair. Again, take the fact that 'all the rivers run into the sea, yet the sea is  
not  full;  unto  the place from whence the  rivers  come,  thither  they return 
again'.  Regarded  as  a  ground  for  pessimism,  this  assumes  that  travel  is 
unpleasant. People go to health resorts in the summer, yet return again unto 
the place whence they came. This  does not prove that it  is  futile  to go to 
health resorts in the summer. If the waters were endowed with feeling, they 
would  probably  enjoy  the  adventurous  cycle  after  the  manner  of  Shelley's 
Cloud. As for the painfulness of leaving things to one's heir, that is a matter 
that may be looked at from two points of view: from the point of view of the 
heir it is distinctly less disastrous. Nor is the fact that all things pass in itself any 
ground for pessimism. If they were succeeded by worse things, that would be 
a  ground,  but  if  they  are  succeeded by  better  things,  that  is  a  reason for 
optimism. What are we to think if, as Solomon maintains, they are succeeded 
by  things  exactly  like  themselves?  Does  not  this  make  the  whole  process 
futile? Emphatically not, unless the various stages of the cycle are themselves 
painful. The habit of looking to the future and thinking that the whole meaning 
of the present lies in what it will bring forth is a pernicious one. There can be 
no value in  the whole  unless  there  is  value in  the parts.  Life  is  not  to  be 
conceived on the analogy of a melodrama in which the hero and heroine go 
through incredible misfortunes for which they are compensated by a happy 
ending. I live and have my day, my son succeeds me and has his day, his son in 
turn succeeds him. What is there in all this to make a tragedy about? On the 
contrary, if I lived for ever the joys of life would inevitably in the end lose their 
savour. As it is, they remain perennially fresh. 

I warmed both hands before the fire; 
It sinks, and I am ready to depart. 
This  attitude  is  quite  as  rational  as  that  of  indignation  with  death.  If, 

therefore, moods were to be decided by reason, there would be quite as much 
reason for cheerfulness as for despair. 

'Ecclesiastes' is tragic; Mr Krutch's Modern Temper is pathetic. Mr Krutch, 
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at bottom, is sad because the old mediaeval certainties have crumbled, and 
also some that are of more recent origin. 'As for this present unhappy time,' he 
says, 'haunted by ghosts from a dead world and not yet at home in its own, its 
predicament is not unlike the predicament of the adolescent who has not yet 
learned to orient himself without reference to the mythology amid which his 
childhood  was  passed.'  This  statement  is  entirely  correct  as  applied  to  a 
certain  section  of  intellectuals,  those,  namely,  who,  having  had  a  literary 
education,  can know nothing of  the modern world,  and having throughout 
their  youth  been  taught  to  base  belief  upon  emotion,  cannot  divest 
themselves of that infantile desire for safety and protection which the world of 
science cannot gratify. Mr Krutch, like most other literary men, is obsessed 
with the idea that science has not fulfilled its promises. He does not, of course, 
tell us what these promises were, but he seems to think that sixty years ago 
men like Darwin and Huxley expected some-thing of science which it has not 
given. I think this is an entire delusion; fostered by those writersand clergymen 
who do not wish their specialties to be thought of little value. 

That the world contains many pessimists at the present moment is true. 
There have always been many pessimists  whenever there have been many 
people whose income has diminished. Mr Krutch, it is true, is an American, and 
American  incomes,  on  the  whole,  have  been  increased  by  the  War,  but 
throughout  the  Continent  of  Europe  the  intellectual  classes  have  suffered 
terribly, while the War itself gave everyone a sense of instability. Such social 
causes have a great deal more to do with the mood of an epoch than has its'  
theory as to the nature of the world. Few ages have been more despairing 
than the thirteenth century, although that faith which Mr Krutch so regrets 
was then firmly entertained by everyone except the Emperor and a few great 
Italian nobles. Thus Roger Bacon says: 'For more sins reign in these days of 
ours than in any past age, and sin is incompatible with wisdom. Let us see all 
conditions in the world, and consider them diligently everywhere: we shall find 
boundless corruption, and first of all in the Head . . . Lechery dishonours the 
whole court, and gluttony is lord of all . . . If then this is done in the Head, how 
is it in the members? See the prelates: how they hunt after money and neglect 
the cure of souls . . . Let us consider the Religious Orders: I exclude none from 
what I say. See how they are fallen, one and all, from their right state; and the 
new Orders (of Friars) are already horribly decayed from their first dignity. The 
whole clergy is intent upon pride, lechery, and avarice: and wheresoever clerks 
are gathered together, as at Paris and Oxford, they scandalise the whole laity  
with their wars and quarrels and other vices . . . None care what is done, or 
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how,  by  hook  or  by  crook,  provided  only  that  each  can  fulfil  his  lust.' 
Concerning the pagan sages of antiquity, he says: 'Their lives were beyond all 
comparison  better  than  ours,  both  in  all  decency  and  in  contempt  of  the 
world, with all its delights and riches and honours; as all men may read in the  
works  of  Aristotle.  Seneca,  Tully.  Avicenna,  Alfarabius,  Plato,  Socrates,  and 
others; and so it was that they attained to the secrets of wisdom and found 
out  all  knowledge.'  Roger  Bacon's  opinion  was  that  of  all  his  literary 
contemporaries, not one of whom liked the age in which he found himself. I do 
not for a moment believe that this pessimism had any metaphysical cause. Its 
causes were war, poverty, and violence.

One of Mr Krutch's most pathetic chapters deals with the subject of love. It 
appears that the Victorians thought very highly of  it,  but that we with our 
modern sophistication have come to see through it. 

'For  the  more  skeptical  of  the  Victorians,  love  performed  some  of  the 
functions of the God whom they had lost. Faced with it, many of even the  
most hard-headed turned, for the moment; mystical. They found themselves 
in the presence of something which awoke in them that sense of reverence 
which nothing else claimed, and something to which they felt, even in the very  
depth of their being, that an unquestioning loyalty was due. For them love, like 
God, demanded all sacrifices; but like Him, also, it re-warded the believer by 
investing all the phenomena of life with a meaning not yet analysed away. We 
have grown used - more than they - to a Godless universe, but we are not yet  
accustomed  to  one  which  is  loveless  as  well,  and  only  when  we  have  so 
become shall we realise what atheism really means.' 

It is curious how different the Victorian age looks to the young of our time 
from what it seemed when one was living in it. I remember two old ladies both 
typical of certain aspects of the period, whom I knew well in my youth. One 
was a Puritan, and the other a Voltairean. The former regretted that so much 
poetry deals with love, which, she maintained, is an uninteresting subject. The 
latter remarked: 

'Nobody can say anything against me, but I always say that it is not so bad 
to  break  the  seventh  commandment  as  the  sixth,  because  at  any  rate  it 
requires the consent of the other party.' 

Neither of these views was quite like what Mr Krutch presents as typically 
Victorian. His ideas are derived evidently from certain writers who were by no 
means in harmony with their environment. The best example, I  suppose, is 
Robert  Browning.  I  cannot,  however,  resist  the  conviction  that  there  is  
something stuffy about love as he conceived it. 
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God be thanked, the meanest of His creatures
Boasts two soul-sides, one to face the world with,
One to show a woman when he loves her! 
This assumes that combativeness is the only possible attitude towards the 

world at large. Why? Because the world is cruel, Browning would say. Because 
it  will  not accept you at your own valuation, we should say. A couple may 
form, as the Brownings did, a mutual admiration society. It is very pleasant to 
have someone at hand who is sure to praise your work, whether it deserves it  
or not. And Browning undoubtedly felt that he was a fine, manly fellow when 
he denounced Fitzgerald in no measured terms for having dared not to admire 
Aurora Leigh. I cannot feel that this complete suspension of the critical faculty 
on both sides is really admirable. It is bound up with fear and with the desire 
to find a refuge from the cold blasts of impartial criticism. Many old bachelors  
learn to derive the same satisfaction from their own fireside. 

I lived too long myself in the Victorian age to be a modern according to Mr 
Krutch's standards. I have by no means lost my belief in love, but the kind of  
love that  I  can believe in  is  not  the kind that  the Victorians  admired;  it  is 
adventurous and open-eyed, and, while it gives knowledge of good, it does not 
involve forgetfulness of evil, nor does it pretend to be sanctified or holy. The 
attribution of  these qualities to the kind of  love that  was admired was an 
outcome of the sex taboo. The Victorian was profoundly convinced that most 
sex is evil, and had to attach exaggerated adjectives to the kind of which he 
could approve. There was more sex hunger than there is now, and this no 
doubt caused people to exaggerate the importance of sex just as the ascetics 
have al-ways done. We are at the present day passing through a somewhat 
confused  period,  when  many  people  have  thrown  over  the  old  standards 
without acquiring new ones. This leads them into various troubles, and as their 
unconscious usually still believes in the old standards, the troubles, when they 
come, produce despair, remorse, and cynicism. I do not think the number of 
people to whom this happens is very large, but they are among the most vocal 
people of our time. I believe that if one took the average of well-to-do young 
people in our day and in the Victorian epoch, one would find that there is now 
a great deal more happiness in connection with love, and a great deal more 
genuine belief in the value of love than there was sixty years ago. The reasons 
which lead certain persons to cynicism are connected with the tyranny of the 
old ideals over the unconscious, and with the absence of a rational ethic by 
which  present-day  people  can  regulate  their  conduct.  The  cure  lies  not  in 
lamentation and nostalgia for the past, but in a more courageous acceptance 
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of the modern outlook and a determination to root out nominally discarded 
superstitions from an their obscure hiding places. 

To say shortly why one values love is not easy; nevertheless, I will make the 
attempt. Love is to be valued in the first instance - and this, though not its  
greatest value, is essential to all the rest - as in itself a source of delight. 

Oh Love! They wrong thee much 
That say thy sweet is bitter, 
When thy rich fruit is such 
As nothing can be sweeter.
The  anonymous  author  of  these  lines  was  not  seeking  a  solution  for 

atheism, or a key to the universe; he was merely enjoying himself. And not 
only is  love a source of  delight,  but its  absence is a source of pain.  In the 
second place, love is to be valued be-cause it enhances all the best pleasures, 
such as music, and sunrise in mountains, and the sea under the full moon. A 
man who has  never  enjoyed beautiful  things  in  the  company of  a  woman 
whom he loved has not experienced to the full the magic power of which such 
things are capable. 

Again, love is able to break down the hard shell of the ego, since it is a form  
of bio-logical cooperation in which the emotions of each are necessary to the 
fulfilment of the other's instinctive purposes. There have been in the world at 
various times various solitary philosophies, some very noble, some less so. The 
Stoics and the early Christians believed that a man could realise the highest 
good of which human life is capable by means of his own will alone, or at any 
rate without human aid; others again have regarded power as the end of life,  
and yet others mere personal pleasure. All the-se are solitary philosophies in 
the  sense  that  the  good  is  supposed  to  be  something  realisable  in  each 
separate person, not only in a larger or smaller society of persons. All  such 
views, to my mind, are false, and not only in ethical theory, but as expressions 
of the better part of our instincts. Man depends upon cooperation, and has 
been  provided  by  nature,  somewhat  inadequately,  it  is  true,  with  the 
instinctive apparatus out of which the friendliness required for cooperation 
can  spring.  Love  is  the  first  and  commonest  form  of  emotion  leading  to 
cooperation, and those who have experienced love with any intensity will not 
be  content  with  a  philosophy  that  supposes  their  highest  good  to  be 
independent of that of  the person loved. In this respect parental  feeling is  
even  more  powerful,  but  parental  feeling  at  its  best  is  the  result  of  love 
between the parents. I do not pretend that love in its highest form is common, 
but  I  do  maintain  that  in  its  highest  form  it  reveals  values  which  must  
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otherwise  remain  unknown,  and  has  itself  a  value  which  is  untouched  by 
scepticism, although sceptics who are incapable of it may falsely attribute their 
incapacity to their scepticism. 

True love is a durable fire, 
In the mind ever burning, 
Never sick, never dead, never cold, 
From itself never turning. 
I come next to what Mr. Krutch has to say about tragedy. He contends, and 

in this I cannot but agree with him, that Ibsen's Ghosts is inferior to King Leer.  
'No increased powers  of  expression,  no  greater  gift  for  words,  could  have 
transformed lbsen into Shakespeare.  The materials  out  of  which the latter  
created  his  works  -  his  conception  of  human  dignity,  his  sense  of  the 
importance of  human passions,  his  vision of  the amplitude of  human life  - 
simply did not and could not exist for Ibsen, as they did not and could not exist  
for his contemporaries. God and Man and Nature had all somehow dwindled 
in the course of the intervening centuries, not because the realistic creed of 
modern art led us to seek out mean people, but because this meanness of  
human  life  was  somehow  thrust  upon  us  by  the  operation  of  that  same 
process which led to the development of realistic theories of art by which our  
vision could be justified:' It is undoubtedly the case that the old-fashioned kind 
of tragedy which dealt with princes and their sorrows is not suitable to our 
age, and when we try to treat in the same manner the sorrows of an obscure 
individual the effect is not the same. The reason for this is not, however, any 
deterioration in our outlook on life, but quite the reverse. It is due to the fact 
that we can no longer regard certain individuals as the great ones of the earth,  
who have a right to tragic passions, while all the rest must merely drudge and 
toil to produce the magnificence of those few. Shakespeare says: 

When beggars die, there are no comets seen; 
The heavens themselves blaze forth the death of princes. 
In  Shakespeare's  day  this  sentiment,  if  not  literally  believed,  at  least 

expressed an out-look which was practically  universal  and most profoundly 
accepted by Shakespeare himself. Consequently the death of Cinna the poet is 
comic, whereas the deaths of Caesar, Brutus and Cassius are tragic. The cosmic 
significance  of  an  individual  death  is  lost  to  us  because  we have  become 
democratic,  not only in outward forms, but in our inmost convictions. High 
tragedy in the present day, therefore, has to concern itself  rather with the 
community than with the individual. 

I would give as an example of what I mean Ernst Toller's Massemensch. I do 
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not maintain that this work is as good as the best that has been done in the 
best ages in the past, but I do maintain that it is justly comparable; it is noble, 
profound and actual, concerned with heroic action, and 'purging the reader 
through  pity  and  terror',  as  Aristotle  said  it  should.  There  are  as  yet  few 
examples of this modern kind of tragedy, since the old technique and the old 
traditions have to be abandoned without being re-placed by mere educated 
commonplace. To write tragedy, a man must feel tragedy. To feel tragedy, a 
man must be aware of the world in which he lives, not only with his mind, but 
with his blood and sinews. Mr Krutch talks throughout his book at intervals 
about despair, and one is touched by his heroic acceptance of a bleak world, 
but the bleakness is due to the fact that he and most literary men have not yet  
learnt to feel the old emotions in response to new stimuli. The stimuli exist, 
but not in literary coteries. Literary coteries have no vital contact with the life 
of the community, and such con-tact is necessary if men's feelings are to have 
the  seriousness  and  depth  within  which  both  tragedy  and  true  happiness 
proceed. 

To  all  the  talented  young  men who  wander  about  feeling  that  there  is 
nothing in the world for them to do, I should say: 'Give up trying to write, and,  
instead, try not to write. Go out into the world; become a pirate, a king in 
Borneo, a labourer in Soviet Russia; give yourself an existence in which the 
satisfaction of elementary physical needs will occupy all your energies.' I do 
not recommend this course of action to everyone, but only to those who suffer 
from the disease which Mr Krutch diagnoses. I believe that, after some years 
of such an existence, the ex-intellectual will find that in spite of his efforts he 
can no longer refrain from writing, and when this time comes his writing will  
not seem to him futile. 





Chapter 3: Competition
f you ask any man in America, or any man in business in England, what it is 
that  most  interferes  with  his  enjoyment  of  existence,  he  will  say:  'The 
struggle for  life.'  He will  say this  in all  sincerity;  he  will  believe it.  In  a 

certain sense it is true; yet in another, and that a very important sense, it is  
profoundly false. The struggle for life is a thing which does, of course, occur. It  
may occur to any of us if  we are unfortunate. It  occurred, for example, to 
Conrad's hero Falk, who found himself on a derelict ship, one of the two men 
among the crew who were possessed of fire-arms, with nothing to eat but the 
other men, when the two men had finished the meals upon which they could 
agree, a true struggle for life began. Falk won, but was ever after a vegetarian. 

I

Now  that  is  not  what  the  businessman  means  when  he  speaks  of  the 
'struggle for life'. It is an inaccurate phrase which he has picked up in order to 
give dignity to something essentially trivial. Ask him how many men he has 
known in his class of life who have died of hunger. Ask him what happened to 
his friends after they had been ruined. Everybody knows that a businessman 
who has been ruined is better off so far as material comforts are concerned 
than a man who has never been rich enough to have the chance of  being 
ruined.  What  people  mean,  therefore,  by  the struggle  for  life  is  really  the 
struggle for success. What people fear when they engage in the struggle is not 
that they will fail to get their breakfast next morning, but that they will fail to 
outshine their neighbours. 

It is very singular how little men seem to realise that they are not caught in 
the grip of a mechanism from which there is no escape, but that the treadmill 
is one upon which they remain merely because they have not noticed that it 
fails to take them up to a higher level.  I  am thinking, of course, of men in 
higher walks of business, men who already have a good income and could, if 
they chose, live on what they have. To do so would seem to them shameful,  
like deserting from the army in the face of the enemy, though if you ask them 
what public cause they are serving by their work, they will be at a loss to reply 
as  soon  as  they  have  run  through  the  platitudes  to  be  found  in  the 
adverdsements of the strenuous life. 

Consider  the  life  of  such  a  man.  He  has,  we  may suppose,  a  charming 
house,  a  charming wife,  and  charming children.  He  wakes  up  early  in  the 
morning while they are still asleep and hurries off to his office. There it is his 
duty to display the qualities of a great executive; he cultivates a firm jaw, a 
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decisive  manner  of  speech,  and  an  air  of  sagacious  reserve  calculated  to 
impress everybody except the office boy. He dictates letters, converses with 
various important persons on the 'phone, studies the market, and presently 
has lunch with some person with whom he is conducting or hoping to conduct 
a deal.  The same sort of thing goes on all  the afternoon. He arrives home, 
tired, just in time to dress for dinner. At dinner he and a number of other tired  
men have to pretend to enjoy the company of ladies who have no occasion to 
feel  tired  yet.  How many hours  it  may take  the  poor  man to  escape  it  is  
impossible to foresee. At last he sleeps, and for a few hours the tension is 
relaxed. 

The working life of this man has the psychology of a hundred-yards race, 
but as the race upon which he is engaged is one whose only goal is the grave, 
the concentration, which is appropriate enough for a hundred yards, becomes 
in the end somewhat excessive. 

What does he know about his children? On week-days he is at the office; on 
Sundays he is at the golf links. What does he know of his wife? When he leaves 
her in the morning,  she is  asleep.  Throughout the evening he and she are 
engaged in social duties which prevent intimate conversation. He has probably 
no men friends who are important to him, although he has a number with 
whom he affects a geniality that he wishes he felt. Of springtime and harvest  
he knows only as they affect the market; foreign countries he has probably 
seen, but with eyes of utter boredom. Books seem to him futile, and music 
highbrow.  Year  by  year  he  grows  more  lonely;  his  attention  grows  more 
concentrated and his life outside business more desiccated. I have seen the 
American  of  this  type  in  later  middle  life,  in  Europe,  with  his  wife  and 
daughters. Evidently they had persuaded the poor fellow that it was time he 
took a holiday and gave his girls a chance to do the Old World. The mother and 
daughters in ecstasy surround him and call his attention to each new item that  
strikes them as  characteristic.  Paterfamilias,  utterly weary,  utterly bored,  is 
wondering  what  they  are  doing  in  the  office  at  this  moment,  or  what  is 
happening in the baseball world. His womenkind, in the end, give him up, and 
conclude that males are Philistines. It  never dawns upon them that he is a 
victim to their greed; nor, indeed, is this quite the truth, any more than suttee 
is quite what it appeared to a European onlooker. Probably in nine cases out of 
ten the widow was a willing victim, prepared to be burnt for the sake of glory 
and  because  religion  so  ordained.  The  businessman's  religion  and  glory 
demand that he should make much money; therefore, like the Hindu widow, 
he suffers the torment gladly. 
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If the American businessman is to be made happier, he must first change 
his  religion.  So long as  he not  only  desires success,  but  is  whole-heartedly 
persuaded that it is a man's duty to pursue success, and that a man who does 
not do so is a poor creature, so long his life will remain too concentrated and  
too anxious to be happy. Take a simple matter, such as investments. Almost 
every American would sooner get 8 per cent from a risks investment than 4 
per cent from a safe one. The consequence is that there are frequent losses of 
money and continual worry and fret. For my part, the thing that I would wish 
to obtain from money would be leisure with security.  But what the typical  
modern man desires to get with it is more money, with a view to ostentation,  
splendour, and the outshining of those who have hitherto been his equals. The 
social scale in America is indefinite and continually fluctuating. Consequently 
all  the  snobbish  emotions  become more  restless  than they  are  where  the 
social  order is fixed, and although money in itself  may not suffice to make 
people  grand,  it  is  difficult  to  be grand without  money.  Moreover,  money 
made is the accepted measure of brains. A man who makes a lot of money is a  
clever fellow; a man who does not, is not. Nobody likes to be thought a fool.  
Therefore, when the market is in ticklish condition, a man feels the way young 
people feel during an examination. 

I think it should be admitted that an element of genuine though irrational 
fear as to the consequences of ruin frequently enters into a businessman's 
anxieties. Arnold Ben-nett's Clayhanger, however rich he became, continued 
to be afraid of dying in the workhouse. I have no doubt that those who have 
suffered greatly through poverty in their childhood, are haunted by terrors lest 
their children should suffer similarly, and feel that it is hardly possible to build 
up enough millions as a bulwark against this dis-aster. Such fears are probably 
inevitable in the first generation, but they are less likely to afflict those who 
have never known great poverty. They are in any case a minor and somewhat 
exceptional factor in the problem. 

The root of the trouble springs from too much emphasis upon competitive 
success as the main source of  happiness.  I  do not deny that the feeling of 
success  makes  it  easier  to  enjoy  life.  A  painter,  let  us  say,  who has  been 
obscure throughout his youth, is likely to become happier if his talent wins 
recognition. Nor do I deny that money, up to a certain point, is very capable of  
increasing happiness; beyond that point, I do not think it does so. What I do 
maintain is that success can only be one ingredient in happiness, and is too 
dearly purchased if all the other ingredients have been sacrificed to obtain it. 

The source of this trouble is the prevalent philosophy of life in business 
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circles. In Europe, it is true, there are still other circles that have prestige. In 
some countries there is an aristocracy; in all there are the learned professions, 
and in all but a few of the smaller countries the army and the navy enjoy great  
respect. Now while it is true that there is a competitive element in success no 
matter what a man's profession may be, yet at the same time the kind of thing 
that is respected is not just success, but that excellence, whatever that may 
be, to which success has been due. A man of science may or may not make 
money; he is certainly not more respected if he does than if he does not. No 
one is surprised to find an eminent general or admiral poor; indeed, poverty in 
such  circumstances  is,  in  a  sense,  itself  an  honour.  For  these  reasons,  in  
Europe, the purely monetary competitive struggle is confined to certain circles, 
and those perhaps not the most influential or the most respected. 

In America the matter is otherwise. The Services play too small a part in the 
national  life  for  their  standards  to  have  any  influence.  As  for  the  learned 
professions,  no  outsider  can  tell  whether  a  doctor  really  knows  much 
medicine,  or  whether  a  lawyer  really  knows much law,  and it  is  therefore 
easier to judge of their merit by the income to be inferred from their standard 
of life. As for professors, they are the hired servants of businessmen, and as 
such  will  less  respect  than  is  accorded  to  them  in  older  countries.  The 
consequence of all this is that in America the professional man imitates the 
businessman, and does not constitute a separate type as he does in Europe. 
Throughout the well-to-do classes, therefore, there is nothing to mitigate the 
bare, undiluted fight for financial success. 

 From quite early years American boys feel that this is the only thing that 
matters, and do not wish to be bothered with any kind of education that is 
devoid of pecuniary value. Education used to be conceived very largely as a 
training in the capacity for  enjoyment -  enjoyment, I  mean,  of those more 
delicate  kinds  that  are  not  open  to  wholly  uncultivated  people.  In  the 
eighteenth  century  it  was  one  of  the  marks  of  a  'gentleman'  to  take  a 
discriminating pleasure in literature, pictures, and music. We nowadays may 
disagree with his taste, but it was at least genuine. The rich man of the present 
day tends to be of quite a different type. He never reads. If he is creating a  
picture gallery with a view to enhancing his fame, he relies upon experts to 
choose his pictures; the pleasure that he derives from them is not the pleasure 
of looking at them, but the pleasure of preventing some other rich man from 
having them. In regard to music,  if  he happens to be a Jew, he may have 
genuine appreciation; if not, he will be as uncultivated as he is in regard to the 
other arts. The result of all  this is  that he does not know what to do with 



197 Chapter 3: Competition

leisure.  As  he  gets  richer  and richer  it  become easier  and  easier  to  make 
money, until at last five minutes a day will bring him more than he knows how 
to spend. The poor man is thus left at a loose end as a result of his success.  
This must inevitably be the case so long as success itself is represented as the 
purpose of life. Unless a man has been taught what to do with success after 
getting it, the achievement of it must inevitably leave him a prey to boredom. 

The competitive habit of mind easily invades regions to which it does not 
belong. Take, for example, the question of reading. There are two motives for 
reading a book: one, that you enjoy it; the other, that you can boast about it. It 
has become the thing in America for ladies to read (or seem to read) certain  
books every month; some read them, some read the first chapter, some read 
the reviews, but all have these books on their tables. They do not, however, 
read any masterpieces. There has never been a month when Hamlet or King 
Leer has been selected by the Book Clubs; there has never been a month when 
it has been necessary to know about Dante. Consequently the reading that is 
done is entirely of mediocre modern books and never of masterpieces. This 
also is an effect of competition, not perhaps wholly bad, since most of the 
ladies  in  question,  if  left  to  themselves,  so  far  from reading  masterpieces,  
would read books even worse than those selected for them by their literary 
pastors and masters. 

The emphasis upon competition in modern life is connected with a general 
decay of civilized standards such as must have occurred in Rome after the 
Augustan age. Men and women appear to have become incapable of enjoying 
the more intellectual pleasures. The art of general conversation, for example, 
brought to perfection in the French salons of the eighteenth century, was still 
a  living  tradition  forty  years  ago.  It  was  a  very  exquisite  art,  bringing  the 
highest faculties into play for the sake of something completely evanescent. 
But  who  in  our  age  cares  for  anything  so  leisurely?  In  China  the  art  still  
flourished in perfection ten years ago, but I imagine that the missionary ardour 
of the Nationalists has since then swept it completely out of existence. The 
knowledge of good literature,  which was universal  among educated people 
fifty  or  a  hundred years  ago,  is  now confined to  a  few professors.  All  the 
quieter pleasures have been abandoned. 

Some American students took me walking in the spring through a wood on 
the borders of their campus; it was filled with exquisite wild flowers, but not 
one of my guides knew the name of even one of them. What use would such 
knowledge be? It could not add to anybody's income. 

The  trouble  does  not  lie  simply  with  the  individual,  nor  can  a  single 
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individual  prevent  it  in  his  own isolated  case.  The  trouble  arises  from the 
generally received philosophy of life,  according to which life is a contest,  a 
competition, in which respect is to be accorded to the victor. This view leads to 
an undue cultivation of the will at the expense of the senses and the intellect.  
Or  possibly,  in  saying  this,  we  may  be  putting  the  cart  before  the  horse. 
Puritan moralists have always emphasised the will in modern times, although 
originally  it  was  faith  upon which  they  laid  stress.  It  may  be  that  ages  of 
Puritanism produced a race in which will had been over-developed, while the 
senses and the intellect  had been starved, and that such a race adopted a 
philosophy of competition as the one best suited to its nature. 

However that may be, the prodigious success of these modern dinosaurs, 
who, like their prehistoric prototypes, prefer power to intelligence, is causing 
them to be universally imitated: they have become the pattern of the white 
man everywhere,  and this  is  likely to be increasingly the case for  the next 
hundred years. Those, however, who are not in the fashion may take comfort  
from the thought that the dinosaurs did not ultimately triumph; they killed 
each  other  out,  and  intelligent  bystanders  inherited  their  kingdom.  Our 
modern dinosaurs are killing themselves out.  They do not, on the average, 
have so much as two children per marriage; they do not enjoy life enough to 
wish to beget children. At this point the unduly strenuous philosophy which 
they have carried over from their Puritan forefathers shows itself unadapted 
to  the  world.  Those  whose  outlook  on  life  causes  them  to  feel  so  little 
happiness that they do not care to beget children are biologically doomed. 
Before very long they must be succeeded by something gayer and jollier. 

Competition considered as the main thing in life is too grim, too tenacious, 
too much a matter of taut muscles and intent will, to make a possible basis of  
life for more than one or two generations at most. After that length of time it  
must  produce  nervous  fatigue,  various  phenomena of  escape,  a  pursuit  of 
pleasures  as  tense  and  as  difficult  as  work  (since  relaxing  has  become 
impossible), and in the end a disappearance of the stock through sterility. It is 
not only work that is poisoned by the philosophy of competition; leisure is 
poisoned just as much. The kind of leisure which is quiet and re-storing to the 
nerves comes to be felt boring. There is bound to be a continual acceleration 
of which the natural termination would be drugs and collapse. The cure for 
this lies in admitting the part of sane and quiet enjoyment in a balanced ideal 
of life. 



Chapter 4: Boredom and 
excitement

oredom as a factor in human behaviour has received, in my opinion, far 
less attention than it deserves. It has been, I believe, one of the great 
motive  powers  throughout  the  historical  epoch,  and  is  so  at  the 

present day more than ever. Boredom would seem to be a distinctively human 
emotion. Animals in captivity, it is true, become listless, pace up and down, 
and  yawn,  but  in  a  state  of  nature  I  do  not  believe  that  they  experience 
anything analogous to boredom. Most of the time they are on the look-out for 
enemies, or food, or both; sometimes they are mating, sometimes they are 
trying to keep warm. But even when they are unhappy, I do not think that they 
are bored. Possibly anthropoid apes may resemble us in this respect, as in so 
many others, but having never lived with them I have not had the opportunity 
to make the experiment.  One of  the essentials  of  boredom consists  in the 
contrast  between  present  circumstances  and  some  other  more  agreeable 
circumstances which force themselves irresistibly upon the imagination. It is 
also one of the essentials of boredom that one's faculties must not be fully 
occupied. Running away from enemies who are trying to take one's life is, I 
imagine, unpleasant,  but certainly not boring.  A man would not feel  bored 
while he was being executed, unless he had almost superhuman courage. In 
like manner no one has ever yawned during his maiden speech in the House of  
Lords, with the exception of the late Duke of Devonshire, who was reverenced 
by their Lordships in consequence. Boredom is essentially a thwarted desire 
for  events,  not necessarily  pleasant  ones,  but just  occurrences such as  will 
enable the victim of ennui to know one day from another. The opposite of 
boredom, in a word, is not pleasure, but excitement. 

B

The desire for excitement is very deep-seated in human beings, especially in 
males. I suppose that in the hunting stage it was more easily gratified than it  
has  been  since.  The  chase  was  exciting,  war  was  exciting,  courtship  was 
exciting. A savage will  manage to commit adultery with a woman while her 
husband is asleep beside her, knowing that it is instant death if the husband 
wakes. This situation, I imagine, is not boring. 

But  with  the  coming  of  agriculture  life  began  to  grow  dull,  except,  of 
course,  for  the aristocrats,  who remained,  and still  remain,  in  the  hunting 
stage. We hear a great deal about the tedium of machine-minding, but I think 
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the tedium of agriculture by old-fashioned methods is at least as great. Indeed, 
contrary to what most philanthropists maintain, I should say that the machine 
age has  enormously  diminished the sum of  boredom in  the world.  Among 
wage-earners the working hours are not solitary, while the evening hours can 
be given over to a  variety  of  amusements  that  were impossible in  an old-
fashioned country village. Consider again the change in lower middle-class life. 
In old days, after supper, when the wife and daughters had cleared away the 
things, everybody sat round and had what was called 'a happy family time'. 
This  meant  that  paterfamilias  went  to  sleep,  his  wife  knitted,  and  the 
daughters wished they were dead or at Timbuktu. They were not allowed to 
read, or to '1eave the room, because the theory was that at that period their 
father conversed with them, which must be a pleasure to all concerned. With 
luck they ultimately married and had a chance to inflict upon their children a 
youth  as  dismal  as  their  own  had  been.  If  they  did  not  have  luck,  they 
developed into old maids, perhaps ultimately into decayed gentle-women - a 
fate as horrible as any that savages have bestowed upon their victims. 

All this weight of boredom should be borne in mind in estimating the world 
of a hundred years ago, and when one goes further into the past the boredom 
becomes still  worse. Imagine the monotony of winter in a medieval  village. 
People could not read or write, they had only candles to give them light after 
dark, the smoke of their one fire filled the only room that was not bitterly cold. 
Roads were practically impassable, so that one hardly ever saw anybody from 
another village. It must have been boredom as much as anything that led to 
the practice of witch-hunts as the sole sport by which winter evenings could be 
enlivened. 

We are less bored than our  ancestors  were,  but  we are  more afraid  of 
boredom. We have come to know, or rather to believe, that boredom is not 
part of the natural lot of man, but can be avoided by a sufficiently vigorous 
pursuit  of  excitement.  Girls  nowadays  earn  their  own  living,  very  largely 
because this enables them to seek excitement in the evening and to escape 
'the happy family time' that their grandmothers had to endure. Everybody who 
can, lives in a town; in America, those who cannot, have a car, or at the least a  
motor-bicycle, to take them to the movies. And of course they have the radio 
in their houses. Young men and young women meet each other with much less 
difficulty than was formerly the case, and every housemaid expects at least 
once a week as much excitement as would have lasted a Jane Austen heroine 
throughout a whole novel. 

As we rise in the social scale the pursuit of excitement becomes more and 
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more intense. Those who can afford it are perpetually moving from place to 
place, carrying with them as they go gaiety, dancing and drinking, but for some 
reason always expecting to enjoy these more in a new place. Those who have 
to earn a living get their share of boredom, of necessity, in working hours, but 
those who have enough money to be freed from the need of work have as 
their ideal a life completely freed from boredom. It is a noble ideal, and far be 
it from me to decry it, but I am afraid that like other ideals it is more difficult to 
achievement than the idealists suppose. After all, the mornings are boring in 
proportion as the previous evenings were amusing. There will be middle age, 
possibly even old age. At twenty men think that life will be over at thirty. 

I,  at the age of fifty-eight, can no longer take that view. Perhaps it is as 
unwise to spend one's vital  capital  as one's  financial  capital.  Perhaps some 
element of boredom is a necessary ingredient in life. A wish to escape from 
boredom  is  natural;  indeed,  all  races  of  mankind  have  displayed  it  as 
opportunity occurred. When savages have first tasted liquor at the hands of 
the white men, they have found at last an escape from age-old tedium, and, 
except when the Government has interfered, they have drunk themselves into 
a riotous death. Wars, pogroms, and persecutions have all been part of the 
flight from boredom; even quarrels with neighbours have been found better 
than nothing. Boredom is therefore a vital problem for the moralist, since at 
least half the sins of mankind are caused by the fear of it. 

Boredom, however,  is  not  to be regarded as  wholly  evil.  There are  two 
sorts, of which one is fructifying, while the other is stultifying. The fructifying 
kind  arises  from  the  absence  of  drugs,  and  the  stultifying  kind  from  the 
absence of vital  activities. I  am not prepared to say that drugs can play no 
good part in life whatsoever. There are moments, for example, when an opiate 
will  be  prescribed  by  a  wise  physician,  and  I  think  these  moments  more 
frequent than prohibitionists suppose. But the craving for drugs is certainly 
something  which  cannot  be  left  to  the  unfettered  operation  of  natural 
impulse.  And the kind of  boredom which the person accustomed to drugs 
experiences when deprived of them is something for which I can suggest no 
remedy except time. Now what applies to drugs applies also, within limits, to 
every kind of excitement. A life too full of excitement is an exhausting life, in  
which continually stronger stimuli are needed to give the thrill that has come 
to be thought an essential part of pleasure. A person accustomed to too much 
excitement is like a person with a morbid craving for pepper, who comes last 
to be unable even to taste a quantity of pepper which would cause anyone 
else to choke. There is an element of boredom which is inseparable from the 
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avoidance  of  too  much  excitement,  and  too  much  excitement  not  only 
undermines  the  health,  but  dulls  the  palate  for  every  kind  of  pleasure, 
substituting  titillations  for  profound  organic  satisfactions,  cleverness  for 
wisdom, and jagged surprises for beauty. I not want to push to extremes the 
objection to excitement. A certain amount of it is wholesome, but, like almost 
everything  else,  the  matter  is  quantitative.  Too  little  may produce  morbid 
cravings,  too  much  will  produce  exhaustion.  A  certain  power  of  enduring 
boredom is therefore essential to a happy life, and is one of the things that 
ought to be taught to the young. 

All great books contain boring portions, and all great lives have contained 
uninteresting  stretches.  Imagine  a  modern  American  publisher  confronted 
with the Old Testament as a new manuscript submitted to him for the first 
time. It is not difficult to think what his comments would be, for example, on  
the genealogies. 

'My dear sir,' he would say, 'this chapter lacks pep; you can't expect your 
reader to be interested in a mere string of proper names of persons about 
whom you tell him so little. You have begun your story, I will admit, in fine 
style, and at first I was very favourably impressed, but you have altogether too 
much wish to tell it all. Pick out the highlights, take out the superfluous matter, 
and bring me back your manuscript when you have reduced it to a reasonable 
length.' 

So the modern publisher would speak, knowing the modern reader's fear of 
boredom. He would say the same sort of thing about the Confucian classics, 
the Koran, Marx's Capital, and all the other sacred books which have proved to 
be bestsellers. Nor does this apply only to sacred books. All the best novels 
contain boring passages. A novel which sparkles from the first page to the last 
is pretty sure not to be a great book. Nor have the lives of great men been 
exciting except at a few great moments. Socrates could enjoy a banquet now 
and  again,  and  must  have  derived  considerable  satisfaction  from  his 
conversations while the hemlock was taking effect, but most of his life he lived 
quietly with Xanthippe, taking a constitutional in the afternoon, and perhaps 
meeting a few friends by the way. Kant is said never to have been more than 
ten miles from Konigsberg in all his life. Darwin, after going round the world, 
spent the whole of the rest of his life in his own house. Marx, after stirring up a 
few revolutions,  decided to spend the remainder  of  his  days  in the British 
Museum. Altogether it will be found that a quiet life is characteristic of great  
men,  and  that  their  pleasures  have  not  been  of  the  sort  that  would  look 
exciting  to  the  outward  eye.  No  great  achievement  is  possible  without 
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persistent work, so absorbing and so difficult that little energy is left over for 
the more strenuous kinds of amusement, except such as serve to recuperate 
physical  energy during holidays,  of  which Alpine climbing may serve as the 
best example. 

The capacity to endure a more or less monotonous life is one which should 
be acquired in childhood. Modern parents are greatly to blame in this respect; 
they provide their children with far too many passive amusements, such as 
shows and good things to eat, and they do not realize the importance to a 
child of  having one day like another,  except, of  course, for somewhat rare 
occasions. The pleasures of childhood should in the main be such as the child 
extracts  from his  environment by means of  some effort  and inventiveness. 
Pleasures which are exciting and at the same time involve no physical exertion, 
such, for example, as the theatre, should occur very rarely. The excitement is 
in the nature of a drug, of which more and more will come to be required, and  
the physical  passivity  during  the  excitement is  contrary  to  instinct.  A  child 
develops best when, like a young plant, he is left undisturbed in the same soil.  
Too much travel, too much variety of impressions, are not good for the young, 
and cause them as  they grow up to become incapable of  enduring fruitful  
monotony. I do not mean that monotony has any merits of its own; I mean 
only that certain good things are not possible except where there is a certain 
degree of monotony. Take, say, Wordsworth's Prelude. It will be obvious to 
every  reader  that  whatever  had  any  value  in  Wordsworth's  thoughts  and 
feelings would have been impossible to a sophisticated urban youth. A boy or 
young man who has some serious constructive purpose will endure voluntarily 
a  great  deal  of  boredom  if  he  finds  that  it  is  necessary  by  the  way.  But 
constructive purposes do not easily form themselves in a boy's mind if he is 
living a life of distractions and dissipations, for in that case his thoughts will  
always be directed towards the next pleasure rather than towards the distant 
achievement. For all these reasons a generation that cannot endure boredom 
will  be  a  generation  of  little  men,  of  men  unduly  divorced from the  slow 
processes of nature, of men in whom every vital impulse slowly withers, as 
though they were cut flowers in a vase. 

I do not like mystical language, and yet I hardly know how to express what I  
mean  without  employing  phrases  that  sound  poetic  rather  than  scientific. 
Whatever we may wish to think, we are creatures of Earth; our life is part of 
the life of the Earth, and we draw our nourishment from it just as the plants 
and animals do. The rhythm of Earth life is slow; autumn and winter are as 
essential to it as spring and summer, the rest is as essential as motion. To the  
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child, even more than to the man, it is necessary to preserve some contact 
with the ebb and flow of terrestrial life. The human body has been adapted 
through the ages to this rhythm, and religion has embodied something of it in  
the festival of Easter. 

I have seen a boy of two years old, who had been kept in London, taken out 
for  the  first  time  to  walk  in  green  country.  The  season  was  winter,  and 
everything was wet and muddy. To the adult eye there was nothing to cause 
delight, but in the boy there sprang up a strange ecstasy; he kneeled in the 
wet ground and put his face in the grass, and gave utterance to half-articulate 
cries of delight. The joy that he was experiencing was primitive, simple and 
massive. The organic need that was being satisfied is so profound that those in 
whom it is starved are seldom completely sane. Many pleasures, of which we 
may  take  gambling  as  a  good  example,  have  in  them  no  element  of  this 
contact with Earth. Such pleasures, in the instant when they cease, leave a 
man  feeling  dusty  and  dissatisfied,  hungry  for  he  knows  not  what.  Such 
pleasures bring nothing that can be called joy. Those, on the other hand, that 
bring  us  into  contact  with  the  life  of  the  Earth  have  something  in  them 
profoundly  satisfying;  when  they  cease,  the  happiness  that  they  brought 
remains, although their intensity while they existed may have been less than 
that  of  more exciting dissipations.  The distinction that  I  have in mind runs 
through the whole gamut from the simplest to the most civilized occupations. 
The two-year-old  boy  whom I  spoke of  a  moment  ago displayed the most 
primitive possible form of union with the life of Earth. But in a higher form the 
same thing is to be found in poetry. What makes Shakespeare's lyrics supreme 
is that they are filled with this same joy that made the two-year-old embrace 
the grass. Consider 'Hark, hark, the lark', or 'Come unto these yellow sands'; 
you will find in these poems the civilized expression of the same emotion that 
in our two-year-old could only find utterance in inarticulate cries. Or, again, 
consider  the  difference  between  love  and  mere  sex  attraction.  Love  is  an 
experience in which our whole being is renewed and refreshed as is that of 
plants by rain after drought. In sex intercourse without love there is nothing of 
this. When the momentary pleasure is ended, there is fatigue, disgust, and a 
sense that life is hollow. Love is part of the life of Earth; sex without love is not. 

The special kind of boredom from which modern urban populations suffer 
is intimately bound up with their separation from the life of Earth. It makes life  
hot and dusty and thirsty, like a pilgrimage in the desert. Among those who are 
rich enough to choose their way of life, the particular brand of unendurable 
boredom from which they suffer is due, paradoxical as this may seem, to their 
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fear of boredom. In flying from the fructifying kind of boredom, they fall a prey 
to the other far worse kind. A happy life must be to a great extent a quiet life,  
for it is only in an atmosphere of quiet that true joy can live. 





Chapter 5: Fatigue
atigue is of many sorts, some of which are a much graver obstacle to 
happiness  than  others.  Purely  physical  fatigue,  provided  it  is  not 
excessive, tends if anything to be a cause of happiness; it leads to sound 

sleep and a good appetite, and gives zest to the pleasures that are possible on 
holidays. But when it is excessive it becomes a very grave evil. Peasant women 
in all  but the most advanced communities are old at  thirty,  worn out with 
excessive toil. Children in the early days of industrialism were stunted in their 
growth and frequently killed by overwork in early years. The same thing still  
happens in China and Japan, where industrialism is new; to some extent also in 
the Southern States of America. Physical labour carried beyond a certain point 
is atrocious torture, and it has very frequently been carried so far as to make 
life  all  but  unbearable.  In  the  most  advanced  parts  of  the  modern  world, 
however, physical fatigue has been much minimised through the improvement 
of industrial conditions. The kind of fatigue that is most serious in the present 
day in advanced communities is nervous fatigue. This kind, oddly enough, is 
most pronounced among the well-to-do, and tends to be much less among 
wage-earners than it is among business men and brain-workers. 

F

To escape from nervous fatigue in modern life is a very difficult thing. In the 
first place, all through working hours, and still more in the time spent between 
work and home, the urban worker is exposed to noise, most of which, it is 
true, he learns not to hear consciously, but which none the less wears him out, 
all  the  more  owing  to  the  subconscious  effort  involved  in  not  hearing  it.  
Another  thing  which  causes  fatigue  without  our  being  aware  of  it  is  the 
constant  presence  of  strangers.  The  natural  instinct  of  man,  as  of  other 
animals, is to investigate every stranger of his species, with a view to deciding 
whether to behave to him in a friendly or hostile manner. This instinct has to 
be inhibited by those who travel in the underground in the rush-hour, and the 
result of inhibiting it is that they feel a general diffused rage against all the 
strangers  with  whom they  are  brought  into  this  involuntary  contact.  Then 
there is the hurry to catch the morning train, with the resulting dyspepsia. 
Consequently, by the time the office is reached and the day's work begins, the 
black-coated worker already has frayed nerves and a tendency to view the 
human race as a  nuisance.  His  employer,  arriving in the same mood,  does 
nothing to dissipate it in the employee. Fear of the sack compels respectful 
behaviour, but this unnatural conduct only adds to the nervous strain. If once 
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a week employees were allowed to pull the employer's nose and otherwise 
indicate what they thought of him, the nervous tension for them would be 
relieved, but for the employer, who also has his troubles, this would not mend 
matters. What the fear of dismissal is to the employee, the fear of bankruptcy 
is to the employer. Some, it is true, are big enough to be above this fear, but to 
reach a great position of this kind they have generally had to pass through 
years of  strenuous struggle,  during which they had to be actively aware of 
events in all parts of the world and constantly foiling the machinations of their  
competitors. The result of all this is that when sound success comes a man is 
already a nervous wreck, so accustomed to anxiety that he cannot shake off 
the habit of it when the need for it is past. There are, it is true, rich men's sons, 
but  they  generally  succeed  in  manufacturing  for  themselves  anxieties  as 
similar as possible to those that they would have suffered if they had not been 
born rich. By betting and gambling, they incur the displeasure of their fathers; 
by cutting short their sleep for the sake of their amusements, they debilitate 
their  physique;  and  by  the  time  they  settle  down,  they  have  become  as 
incapable  of  happiness  as  their  fathers  were  before  them.  Voluntarily  or 
involuntarily, of choice or of necessity, most moderns lead a nerve-racking life, 
and are continually too tired to be capable of enjoyment without the help of 
alcohol. 

Leaving on one side those rich men who are merely fools, let us consider 
the commoner case of those whose fatigue is associated with strenuous work 
for a living. To a great extent fatigue in such cases is due to worry, and worry  
could be prevented by a better philosophy of  life and a little more mental 
discipline.  Most  men  and  women  are  very  deficient  in  control  over  their 
thoughts. I mean by this that they cannot cease to think about worrying topics 
at  times  when no action  can  be  taken in  regard  to  them.  Men take  their 
business worries to bed with them, and in the hours of the night, when they 
should be gaining fresh strength to cope with tomorrow's troubles, they are 
going over and over again in their minds problems about which at the moment 
they can do nothing, thinking about them, not in a way to produce a sound 
line of conduct on the morrow, but in that half-insane way that characterises 
the troubled meditations of insomnia. Something of the midnight madness still  
clings  about  them in  the  morning,  clouding  their  judgement,  spoiling  their 
temper, and making every obstacle infuriating. 

The wise man thinks about his troubles only when there is some purpose in 
doing so; at other times he thinks about other things, or, if it is night, about 
nothing at all.  I  do not mean to suggest that at a great crisis, for example, 
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when ruin is imminent, or when a man has reason to suspect that his wife is  
deceiving him, it is possible, except to a few exceptionally disciplined minds, to  
shut out the trouble at moments when nothing can be done about it. But it is  
quite possible to shut out the ordinary troubles of ordinary days, except while 
they  have  to  be  dealt  with.  It  is  amazing  how  much  both  happiness  and 
efficiency can be increased by the cultivation of an orderly mind, which thinks 
about a matter adequately at the right time rather than inadequately at all 
times. When a difficult or worrying decision has to be reached, as soon as all 
the  data  are  available,  give  the  matter  your  best  thought  and  make  your 
decision;  having made the decision,  do not  revise  it  unless some new fact 
comes to your knowledge. Nothing is so exhausting as indecision, and nothing 
is so futile. 

A great many worries can be diminished by realising the unimportance of 
the matter which is causing the anxiety. I have done in my time a considerable 
amount  of  public  speaking;  at  first  every  audience  terrified  me,  and 
nervousness made me speak very badly; I dreaded the ordeal so much that I 
always hoped I might break my leg before I had to make a speech, and when it 
was over I was exhausted from the nervous strain. Gradually I taught myself to  
feel  that  it  did  not  matter  whether  I  spoke well  or  ill,  the  universe  would 
remain much the same in either case. I found that the less I cared whether I  
spoke well or badly, the less badly I spoke, and gradually the nervous strain 
diminished almost to vanishing point. A great deal of nervous fatigue can be 
dealt  with  in  this  way.  Our  doings  are  not  so  important  as  we  naturally 
suppose; our successes and failures do not after all matter very much. Even 
great sorrows can be survived; troubles which seem as if they must put an end 
to  happiness  for  life  fade  with  the  lapse  of  time  until  it  becomes  almost 
impossible  to  remember  their  poignancy.  But  over  and  above  these  self-
centered considerations is the fact that one's ego is no very large part of the 
world.  The  man  who  can  centre  his  thoughts  and  hopes  upon  something 
transcending self can find a certain peace in the ordinary troubles of life which 
is impossible to the pure egoist. 

What  might  be  called  hygiene  of  the  nerves  has  been  much  too  little 
studied.  Industrial  psychology,  it  is  true,  has  made elaborate  investigations 
into  fatigue,  and  has  proved  by  careful  statistics  that  if  you  go  on  doing 
something for a sufficiently long time you will ultimately get rather tired - a 
result which might have been guessed without so much parade of science. The 
study of fatigue by psychologists is mainly concerned with muscular fatigue, 
although  there  are  also  a  certain  number  of  studies  of  fatigue  in  school-
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children. None of these, however, touch upon the important problem. 
The important kind of fatigue is always emotional in modern life; purely 

intellectual fatigue, like purely muscular fatigue, produces its own remedy in 
sleep.  Any  person  who  has  a  great  deal  of  intellectual  work,  devoid  of 
emotion, to do - say, for example, elaborate computations - will sleep off at 
the end of each day the fatigue that that day has brought. The harm that is  
attributed to overwork is hardly ever due to that cause, but to some kind of 
worry or anxiety. The trouble with emotional fatigue is that it interferes with 
rest. The more tired a man becomes, the more impossible he finds it to stop. 
One of the symptoms of approaching nervous breakdown is the belief that 
one's work is terribly important, and that to take a holiday would bring all  
kinds of disaster. If I were a medical man, I should prescribe a holiday to any 
patient who considered his work important.  The nervous breakdown which 
appears to be produced by the work is, in fact, in every case that I have eyes 
known of  personally,  produced by some emotional  trouble from which the 
patient attempts to escape by means of his work. He is loath to give up his 
work because, if he does so, he will no longer have anything to distract him 
from  the  thoughts  of  his  misfortune,  whatever  it  may  be.  Of  course,  the 
trouble  may  be  fear  of  bankruptcy,  and  in  that  case  his  work  is  directly 
connected with his worry, but even then worry is likely to lead him to work so 
long that his judgment becomes clouded and bankruptcy comes sooner than if 
he worked less. In every case it is the emotional trouble, not the work, that 
causes the breakdown. 

The psychology of worry is by no means simple. I have spoken already of 
mental discipline, namely the habit of thinking of things at the right time. This 
has 'its importance, first because it makes it possible to get through the day's 
work with less expenditure of thought, secondly because it affords a cure for 
insomnia, and thirdly be-cause it promotes efficiency and wisdom in decisions. 
But methods of this kind do not touch the subconscious or the unconscious, 
and when a trouble is grave no method is of much avail unless it penetrates 
below the level  of  consciousness.  There has been a great deal  of  study by 
psychologists  of  the operation  of  the unconscious  upon the conscious,  but 
much less of the operation of the conscious upon the unconscious. Yet the 
latter is of  vast  importance in the subject of  mental  hygiene,  and must be 
understood if  rational  convictions  are  ever  to  operate  in  the  realm of  the 
unconscious. This applies in particular in the matter of worry. It is easy though 
to  tell  oneself  that  such  a  misfortune  would  not  be  so  very  terrible  if  it 
happened, but so long as this remains merely a conscious conviction it will not 
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operate in the watches of the night, or prevent the occurrence of nightmares. 
My own belief is that a conscious thought can be planted into the unconscious 
if  a  sufficient  amount  of  vigour  and  intensity  is  pot  into  it.  Most  of  the 
unconscious consists of what were once highly emotional conscious thoughts, 
which have now become buried. It is possible to do this process of burying 
deliberately, and in this way the unconscious can be led to do a lot of useful  
work.  I  have found,  for  example,  that  if  I  have to write upon some rather 
difficult topic the best plan is to think about it with very great intensity - the 
greatest intensity of which I am capable - for a few hours or days, and at the 
end  of  that  time  give  orders,  so  to  speak,  that  the  work  is  to  proceed 
underground. After some months I  return consciously to the topic and find 
that the work has been done. Before I had discovered this technique, I used to 
spend the intervening months worrying because I was making no progress; I 
arrived at the solution none the sooner for this worry, and the intervening 
months were wasted, whereas now I can devote them to other pursuits. A 
process  in  many ways  analogous can be adopted with regard to  anxieties. 
When some misfortune threatens, consider seriously and deliberately what is 
the  very  worst  that  could  possibly  happen.  Having  looked  this  possible 
misfortune in the face, give yourself sound reasons for thinking that after all it 
would be no such very terrible disaster. Such reasons always exist, since at the 
worst nothing that happens to oneself has any cosmic importance. When you 
have looked for some time steadily at the worst possibility and have said to 
yourself with real conviction, 'Well, after all,  that would not matter so very 
much', you will find that your worry diminishes to a quite extraordinary extent. 
It may be necessary to repeat the process a few times, but in the end, if you 
have shirked nothing in facing the worst possible issue, you will find that your 
worry disappears altogether, and is replaced by a kind of exhilaration. 

This is part of a more general technique for the avoidance of fear. Worry is  
a form of fear, and all forms of fear produce fatigue. A man who has learnt not 
to feel fear will find the fatigue of daily life enormously diminished. Now fear, 
in its most harmful form, arises where there is some danger which we are 
unwilling to face. At odd moments horrible thoughts dart into our minds; what 
they are depends upon the person, but almost everybody had some kind of 
lurking fear. With one man it is cancer, with another financial ruin, with a third 
the discovery  of  some disgraceful  secret,  a  fourth  is  tormented by  jealous 
suspicions, a fifth is haunted at night by the thought that perhaps the tales of 
hell-fire told him when he was young may be true. Probably all these people 
employ the wrong technique for dealing with their fear; whenever it comes 
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into  their  mind,  they  try  to  think  of  something  else;  they  distract  their 
thoughts  with  amusement  or  work,  or  what  not.  Now every  kind  of  fears 
grows worse by not being looked at. The effort of turning away one's thoughts 
is a tribute to the horribleness of the spectre from which one is averting one's 
gaze; the proper course with every kind of fear is to think about it rationally 
and  calmly,  but  with  great  concentration,  until  it  has  become  completely 
familiar.  In  the  end familiarity  will  blunt  its  terrors;  the  whole  subject  will  
become boring, and our thoughts will turn away from it, not, as formerly, by 
an effort of will, but through mere lack of interest in the topic. When you find 
yourself inclined to brood on anything, no matter what, the best plan always is 
to think about it even more than you naturally would, until at last its morbid 
fascination is worn off. 

One  of  the  matters  in  which  modern  morality  is  most  defective  is  this 
question of fear. It is true that physical courage, especially in war, is expected 
of men, but other forms of courage are not expected of them, and no form of 
courage is expected of women. A woman who is courageous has to conceal 
the fact  if  she wishes men to like her.  The man who is  courageous in any 
matter  except  physical  danger  is  also thought  ill  of.  In-difference to  public 
opinion, for example, is regarded as a challenge, and the public does what it 
can  to  punish  the  man  who  dares  to  flout  its  authority.  All  this  is  quite  
opposite to what it should be. 

Every form of courage, whether in men or women, should be admired as 
much as physical courage is admired in a soldier. The commonness of physical 
courage  among  young  men  is  a  proof  that  courage  can  be  produced  in 
response to a public opinion that demands it. Given more courage there would 
be less worry, and therefore less fatigue; for a very large proportion of the 
nervous fatigues from which men and women suffer at  present are due to 
fears, conscious or unconscious. 

A very frequent  source of  fatigue is  love of  excitement.  If  a  man could 
spend his lei-sure in sleep, he would keep fit, but his working hours are dreary, 
and he feels the need of pleasure during his hours of freedom. The trouble is 
that the pleasures which are easiest to obtain and most superficially attractive 
are mostly of a sort to wear out the nerves. Desire for excitement, when it  
goes  beyond  a  point,  is  a  sign  either  of  a  twisted  disposition  or  of  some 
instinctive dissatisfaction. In the early days of a happy marriage most men feel 
no need of excitement, but in the modern world marriage of-ten has to be 
postponed  for  such  a  long  time  that  when  at  last  it  becomes  financially 
possible. Excitement has become a habit which can only be kept at bay for a 



213 Chapter 5: Fatigue

short  time.  If  public  opinion  allowed men to marry at  twenty-one without 
incurring the financial burdens at present involved in matrimony, many men 
would never get into the way of demanding pleasures as fatiguing as their 
work. To suggest that this should be made possible is, however, immoral, as  
may be seen from the fate of Judge Lindsey, who has suffered obloquy, in spite 
of a long and honourable career, for the sole crime of wishing to save young 
people from the misfortunes that they incur as a result of their elders' bigotry. 
I shall not, however, pursue this topic any further at present, since it comes 
under  the  heading  of  Envy,  with  which  we  shall  be  concerned  in  a  later 
chapter. 

For the private individual, who cannot alter the laws and institutions under 
which he lives, it is difficult to cope with the situation that oppressive moralists  
created and perpetuate.  It  is,  however, worth while to realize that exciting 
pleasures are not a road to happiness, although so long as more satisfying joys 
remain unattainable a man may find it hardly possible to endure life except by 
the help of excitement. In such a situation the only thing that a prudent man 
can  do  is  to  ration  himself,  and  not  to  allow  himself  such  an  amount  of 
fatiguing pleasure as will undermine his health or interfere with his work. The 
radical cure for the troubles of the young lies in a change of public morals. In 
the meantime a young man does well to reflect that he will ultimately be in a  
position to marry, and that he will be unwise if he lives in such a way as to 
make a happy marriage impossible, which may easily happen through frayed 
nerves and an acquired incapacity for the gentler pleasures. 

One of  the worst features of  nervous fatigue is  that  it  acts  as  a sort  of 
screen between a man and the outside world. Impressions reach him, as it 
were, muffled and muted; he no longer notices people except to be irritated 
by small tricks or mannerisms; he derives no pleasure from his meals or from 
the sunshine, but tends to become tensely concentrated upon a few objects 
and indifferent to all the rest. This state of affairs makes it impossible to rest, 
so that fatigue continually increases until  it  reaches a point where medical 
treatment  is  required.  All  this  is  at  bottom  a  penalty  for  having  lost  that 
contact with Earth of which we spoke in the preceding chapter. But how such 
contact  is  to  be  preserved  in  our  great  modern  urban  agglomerations  of 
population,  it  is  by  no  means  easy  to  see.  However,  here  again  we  find 
ourselves upon the fringe of large social questions with which in this volume it 
is not my intention to deal. 





Chapter 6: Envy
ext to worry probably one of the most potent causes of unhappiness 
is envy. Envy is,  I  should say, one of the most universal and deep-
seated of human passions. It is very noticeable in children before they 

are a year old, and has to be treated with the most tender respect by every 
educator. The very slightest appearance of favouring one child at the expense 
of another is instantly observed and resented. Distributive justice, absolute, 
rigid, and unvarying, must be observed by anyone who has children to deal 
with. But children are only slightly more open in their expressions of envy, and 
of jealousy (which is a special form of envy), than are grown-up people. The 
emotion  is  just  as  prevalent  among  adults  as  among  children.  Take,  for 
example,  maid-servants:  I  remember  when  one  of  our  maids,  who  was  a 
married  woman,  became  pregnant,  and  we  said  that  she  was  not  to  be 
expected to lift heavy weights, the instant result was that none of the others 
would lift heavy weights, and any work of that sort that needed doing we had 
to do ourselves. 

N

Envy  is  the  basis  of  democracy.  Heraclitus  asserts  that  the  citizens  of 
Ephesus ought all to be hanged because they said, 'there shall be none first 
among us'. The democratic movement in Greek States must have been almost 
wholly inspired by this passion. And the same is true of modern democracy.  
There is, it is true, an idealistic theory according to which democracy is the 
best form of government. I think myself that this theory is true. But there is no 
department of practical politics where idealistic theories are strong enough to 
cause great  changes;  when great  changes  occur,  the theories  which justify 
them are always a camouflage for passion.  And the passion that has given 
driving force to democratic theories is undoubtedly the passion of envy. Read 
the memoirs of Madame Roland, who is frequently represented as a noble 
woman inspired by devotion to the people. You will find that what made her 
such  a  vehement  democrat  was  the  experience  of  being  shown  into  the 
servants' hall when she had occasion to visit an aristocratic chateau.

Among  average  respectable  women  envy  plays  an  extraordinarily  large 
part. If you are sitting in the underground and a well-dressed woman happens 
to walk along the car, watch the eyes of the other women. You will see that 
every  one  of  then,  with  the  possible  exception  of  those  who  are  better 
dressed, will watch the woman with malevolent glances, and will be struggling 
to draw inferences derogatory to her. The love of scandal is an expression of 
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this  general  malevolence:  any  story  against  another  woman  is  instantly 
believed,  even on  the  flimsiest  evidence.  A  lofty  morality  serves  the  same 
purpose:  those  who  have  a  chance  to  sin  against  it  are  envied,  and  it  is 
considered virtuous to punish them for their sins. This particular form of virtue 
is certainly its own reward.

Exactly the same thing, however, is to be observed among men, except that 
women regard all other women as their competitors, whereas men as a rule 
only have this feeling towards other men in the same profession. Have you, 
reader, ever been so imprudent as to praise an artist to another artist? Have 
you ever praised a politician to another politician of the same party? Have you 
ever  praised  an  Egyptologist  to  another  Egyptologist?  If  you  have,  it  is  a 
hundred to one that you will have produced an explosion of jealousy. 

In the correspondence of Leibniz and Huygens there are a number of letters 
lamenting the supposed fact that Newton had become insane. 'Is it not sad,' 
they write to each other, 'that the incomparable genius of Mr Newton should 
have become over clouded by the loss of reason?' And these two eminent 
men, in one letter after another, wept crocodile tears with obvious relish. As a 
matter of fact,  the event which they were hypocritically lamenting had not 
taken place, though a few examples of eccentric behaviour had given rise to 
the rumour.

Of  all  the  characteristics  of  ordinary  human  nature  envy  is  the  most 
unfortunate; not only does the envious person wish to inflict misfortune and 
do so whenever he can with impunity, but he is also himself rendered unhappy 
by envy. Instead of deriving pleasure from what he has, he derives pain from 
what others have. If he can, he deprives others of their advantages, which to 
him is as desirable as it would be to secure the same advantages himself. If this 
passion is allowed to run riot it becomes fatal to all excellence, and even to the 
most useful exercise of exceptional skill. Why should a medical man go to see 
his patients in a car when the labourer has to walk to his work? Why should 
the scientific investigator be allowed to spend his time in a warm room when 
others have to face the inclemency of the elements? Why should a man who 
possesses some rare talent of great importance to the world be saved from 
the drudgery of his own housework? To such questions envy finds no answer.  
Fortunately,  however,  there  is  in  human  nature  a  compensating  passion, 
namely  that  of  admiration.  Whoever  wishes  to  increase  human  happiness 
must wish to increase admiration and to diminish envy. 

What cure is there for envy? For the saint there is the cure of selflessness,  
though  even  in  the  case  of  saints,  envy  of  other  saints  is  by  no  means 
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impossible.  I  doubt  whether  St  Simeon  Stylites  would  have  been  wholly 
pleased if he had learnt of some other saint who had stood even longer on an 
even narrower pillar. But, leaving saints out of account, the only cure for envy 
in the case of ordinary men and women is happiness, and the difficulty is that 
envy  is  itself  a  terrible  obstacle  to  happiness.  I  think  envy  is  immensely 
promoted by misfortunes in childhood. The child who finds a brother or sister  
preferred before himself acquires the habit of envy, and when he goes out into 
the world looks for injustices of which he is the victim, perceives them at once 
if  they  occur,  and imagines  them if  they  do not.  Such a  man is  inevitably 
unhappy,  and  becomes  a  nuisance  to  his  friends,  who  cannot  be  always 
remembering to avoid imaginary slights. Having begun by believing that no 
one  likes  him,  he  at  last  by  his  behaviour  makes  his  belief  true.  Another 
misfortune in childhood which has the same result is to have parents without 
much parental feeling. Without having an unduly favoured brother or sister, a 
child may perceive that the children in other families are more loved by their 
mother and father than he is. This will cause him to hate the other children 
and his own parents, and when he grows up he will feel himself an Ishmael. 
Some kinds of happiness are everyone's natural birth right, and to be deprived 
of them is almost inevitably to become warped and embittered. 

But the envious man may say: 'What is the good of telling me that the cure 
for envy is happiness? I cannot find happiness while I continue to feel envy,  
and you tell me that I cannot cease to be envious until I find happiness.' But 
real life is never so logical as this. Merely to realise the causes of one's own 
envious  feelings  is  to  take  a  long  step  towards  curing  them.  The  habit  of  
thinking in terms of comparisons is a fatal one. When anything pleasant occurs 
it  should be enjoyed to the fun, without stopping to think that it  is  not so 
pleasant as something else that may possibly be happening to someone else. 

'Yes,' says the envious man, 'this is a sunny day, and it is springtime, and the 
birds  are singing,  and the flowers are  in bloom, but  I  understand that  the 
springtime in  Sicily  is  a  thousand times more beautiful,  that  the birds sing 
more exquisitely in the groves of Helicon, and that the rose of Sharon is more 
lovely than any in my garden.'  And as  he thinks these thoughts the sun is 
dimmed, and the birds' song becomes a meaningless twitter, and the flowers 
seem not worth a moment's regard. All the other joys of life he treats in the  
same way. 'Yes,' he will say to himself, 'the lady of my heart is lovely, I love her  
and she loves me, but how much more exquisite must have been the Queen of 
Sheba! Ah, if I had but had Solomon's opportunities! ' 

All such comparisons are pointless and foolish; whether the Queen of Sheba 
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or our next-door neighbour be the cause of discontent, either is equally futile. 
With the wise  man,  what  he has  does  not  cease to be enjoyable  because 
someone else has something else. Envy, in fact, is one form of a vice, partly  
moral, partly intellectual, which consists in seeing things never in themselves, 
but only in their relations. I am earning, let us say, a salary sufficient for my 
needs. I should be content, but I hear that someone else whom I believe to be 
in no way my superior is earning a salary twice as great as mine. Instantly, if I  
am of an envious disposition, the satisfactions to be derived from what I have 
grow dim, and I begin to be eaten up with a sense of injustice. 

For all this the proper cure is mental discipline, the habit of not thinking 
profitless thoughts. After all, what is more enviable than happiness? And if I  
can cure myself of envy I can acquire happiness and become enviable. The 
man  who  has  double  my  salary  is  doubtless  tortured  by  the  thought  that 
someone else in turn has twice as much as he has, and so it goes on. If you 
desire  glory,  you may envy Napoleon.  But  Napoleon envied Caesar,  Caesar 
envied  Alexander,  and  Alexander,  I  daresay,  envied  Hercules,  who  never 
existed. You cannot, therefore, get away from envy by means of success alone, 
for there will always be in history or legend some person even more successful 
than you are. You can get away from envy by enjoying the pleasures that come 
your way, by doing the work that you have to do, and by avoiding comparisons 
with those whom you imagine, perhaps quite falsely,  to be more fortunate 
than yourself. 

Unnecessary  modesty  has  a  great  deal  to  do  with  envy.  Modesty  is 
considered a virtue, but for my part I am very doubtful whether, in its more 
extreme forms, it deserves to be so regarded. Modest people need a great  
deal of reassuring, and often do not dare to attempt tasks which they are quite 
capable of performing. Modest people believe themselves to be outshone by 
those with whom they  habitually  associate.  They  are  therefore  particularly 
prone to envy, and, through envy, to unhappiness and ill will. 

For my part, I think there is much to be said for bringing up a boy to think 
himself a fine fellow. I do not believe that any peacock envies another peacock 
his tail, because every peacock is persuaded that his own tail is the finest in  
the  world.  The  consequence  of  this  is  that  peacocks  are  peaceable  birds. 
Imagine how unhappy the life of a peacock would be if he had been taught 
that it is wicked to have a good opinion of oneself. Whenever he saw another 
peacock spreading out his tail, he would say to himself: 

'I  must  not  imagine  that  my  tail  is  better  than  that,  for  that  would  be 
conceited, but oh, how I wish it were! That odious bird is so convinced of his 
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own magnificence! Shall I pull out some of his feathers? And then perhaps I 
need no longer fear comparison with him.' 

Or perhaps he would lay a trap for him, and prove that he was a wicked 
peacock  who  had  been  guilty  of  unpeacockly  behaviour,  and  he  would 
denounce him to the assembly of the leaders. Gradually, he would establish 
the principle that peacocks with specially fine tails are almost always wicked, 
and that the wise ruler in the peacock kingdom would seek out the humble 
bird with only a few draggled tail feathers. Having got this principle accepted, 
he would get all the finest birds put to death, and in the end a really splendid 
tail will become only a dim memory of the past. Such is the victory of envy 
masquerading  as  morality.  But  where  every  peacock  thinks  himself  more 
splendid than any of the others, there is no need for all this repression. Each 
peacock expects to win the first prize in the competition, and each, because he 
values his own peahen, believes that he has done so.

Envy is, of course, closely connected with competition. We do not envy a 
good fortune which we conceive as quite hopelessly out of our reach. In an age 
when the social hierarchy is fixed, the lowest classes do not envy the upper 
classes so long as the division between rich and poor is thought to be ordained 
by God.  Beggars  do not  envy millionaires,  though of  course they will  envy 
other beggars who are more successful. The instability of social status in the 
modern world, and the equalitarian doctrine of democracy and socialism, have 
greatly extended the range of envy. For the moment this is an evil, but it is an 
evil which must be endured in order to arrive at a more just social system. As  
soon as inequalities are thought about rationally they are seen to be unjust 
unless they rest upon some superiority of merit. And as soon as they are seen 
to be unjust, there is no remedy for the resulting envy except the removal of  
the injustice. Our age is therefore one in which envy plays a peculiarly large 
part.  The  poor  envy  the  rich,  the  poorer  nations  envy  the  richer  nations, 
women  envy  men,  virtuous  women  envy  those  who,  though  not  virtuous, 
remain unpunished. While it is true that envy is the chief motive force leading 
to justice as between different classes, different nations, and different sexes, it 
is at the same time true that the kind of justice to be expected as a result of  
envy is likely to be the worst possible kind, namely that which consists rather 
in diminishing the pleasures of the fortunate than in increasing those of the 
unfortunate. Passions which work havoc in private life work havoc in public life 
also. It is not to be supposed that out of something as evil as envy good results 
will  flow.  Those,  therefore,  who  from  idealistic  reasons  desire  profound 
changes in our social system, and a great increase of social justice, must hope 
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that other forces than envy will be instrumental in bringing the changes about. 
All bad things are interconnected, and any one of them is liable to be the 

cause of any other; more particularly fatigue is a very frequent cause of envy. 
When a man feels inadequate to the work he has to do, he feels a general 
discontent which is exceedingly liable to take the form of envy towards those 
whose work is less exacting. One of the ways of diminishing envy, therefore, is 
to diminish fatigue.  But by far  the most important thing is to secure a life 
which is satisfying to instinct. Much envy that seems purely professional really 
has a sexual source. A man who is happy in his marriage and his children is not 
likely  to  feel  much envy  of  other  men because  of  their  greater  wealth  or 
success, so long as he has enough to bring up his children in what he feels to  
be the right way. The essentials of human happiness are simple, so simple that 
sophisticated people cannot bring themselves to admit what it is they really 
lack. The women we spoke of earlier who look with envy on every well-dressed 
woman are, one may be sure, not happy in their instinctive life. Instinctive 
happiness  is  rare  in  the  English-speaking  world,  especially  among  women. 
Civilization in this respect appears to have gone astray. If there is to be less 
envy, means must be found for remedying this state of affairs, and if no such 
means are found our civilization is in danger of going down to destruction in 
an orgy of hatred. 

In old days people only envied their neighbours, because they knew little 
about any-one else. Now through education and the Press they know much in 
an abstract way about large classes of mankind of whom, no single individual is 
among their acquaintance. Through the movies they think they know how the 
rich  live,  through  the  newspapers  they  know  much  of  the  wickedness  of 
foreign nations, through propaganda they know of the nefarious practices of 
all  whose  skin  has  a  pigmentation  different  from  their  own.  Yellows  hate 
whites, whites hate blacks, and so on. All this hatred, you may say, is stirred up 
by  propaganda,  but  this  is  a  somewhat  shallow  explanation.  Why  is 
propaganda so much more successful when it stirs up hatred than when it tries 
to  stir  up  friendly  feeling?  The  reason  is  clearly  that  the  human  heart  as  
modern civilization has made it is more prone to hatred than to friendship. 
And it  is  prone to hatred because it  is  dissatisfied, because it  feels deeply, 
perhaps even unconsciously, that it has somehow missed the meaning of life, 
that perhaps others, but not we ourselves, have secured the good things which 
nature offers man's enjoyment.  The positive sum of pleasures in a modern 
man's  life  is  undoubtedly  greater  than  was  to  be  found  in  more  primitive 
communities,  but  the  consciousness  of  what  might  be  has  increased even 
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more. 
Whenever you happen to take your children to the Zoo you may observe in 

the  eyes  of  the  apes,  when  they  are  not  performing  gymnastic  feats  or 
cracking nuts, a strange strained sadness. One can almost imagine that they 
feel they ought to become men, but cannot discover the secret of how to do it. 
On the road of evolution they have lost their way; their cousins marched on 
and they were left behind. Something of the same strain and anguish seems to 
have entered the soul of civilized man. He knows there is something better 
than himself almost within his grasp, yet he does not know where to seek it or 
how to find it. In despair he rages against his fellow man, who is equally lost  
and equally unhappy. 

We have reached a stage in evolution which is not the final stage. We must 
pass through it quickly, for if we do not, most of us will perish by the way, and  
the others will be lost in a forest of doubt and fear. Envy therefore, evil as it is,  
and  terrible  as  are  its  effects,  is  not  wholly  of  the  devil.  It  is  in  part  the 
expression of  a heroic  pain, the pain of those who walk through the night 
blindly,  perhaps  to  a  better  resting-place,  perhaps  only  to  death  and 
destruction.  To  find  the  right  road  out  of  this  despair  civilized  man  must 
enlarge his heart as he has enlarged his mind. He must learn to transcend self,  
and in so doing to acquire the freedom of the Universe. 





Chapter 7: The sense of sin
oncerning the sense of sin we have already in Chapter I had occasion to 
say something, but we must now go into it more fully, since it is one of 
the  most  important  of  the  underlying  psychological  causes  of 

unhappiness  in  adult  life.  There  is  a  traditional  religious  psychology  of  sin 
which  no  modern  psychologist  can  accept.  It  was  supposed,  especially  by 
Protestants, that conscience reveals to every man when an act to which he is  
tempted is sinful, and that after committing such an act he may experience 
either of two painful feelings, one called remorse, in which there is no merit,  
and the other called repentance, which is capable of wiping out his guilt. In  
Protestant countries even many of those who lost their faith continued for a 
time to accept with greater or smaller modifications the orthodox view of sin.  
In our own day, partly owing to psycho-analysis, we have the opposite state of 
affairs: not only do the unorthodox reject the old doctrine of sin, but many of 
those who still consider themselves orthodox do so likewise. Conscience has 
ceased to be something mysterious which, because it was mysterious, could 
be regarded as the voice of God. We know that conscience enjoins different 
acts in different parts of the world, and, that broadly speaking it is everywhere 
in agreement with tribal custom. What, then, is really happening when a man's 
conscience pricks him? 

C

The word 'conscience' covers, as a matter of fact, several different feelings; 
the simplest of these is the fear of being found out. You, reader, have, I am 
sure, lived a completely blameless life, but if you will ask someone who has at 
some time acted in a manner for which he would be punished if it became 
known, you will  find that,  when discovery seemed imminent, the person in 
question  repented of  his  crime.  I  do  not  say  that  this  would  apply  to  the  
professional thief who expects a certain amount of prison as a trade risk, but it  
applies  to  what  may be called the respectable  offender,  such as  the Bank 
Manager who has embezzled in a moment of stress, or the clergyman who has 
been tempted by passion into some sensual irregularity. Such men can forget 
their crime when there seems little chance of detection, but when they are 
found out,  or  in grave danger of  being so,  they wish they had been more 
virtuous, and this wish may give them a lively sense of the enormity of their 
sin. Closely allied with this feeling is the fear of becoming an outcast from the 
herd.  A  man who cheats  at  cards  or  fails  to  pay  his  debts  of  honour  has 
nothing within himself  by which to stand up against the disapproval  of the 
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herd when he is found out.  In this he is unlike the religious innovator, the 
anarchist, and the revolutionary, who all feel that, whatever may be their fate 
in the present, the future is with them and will honour them as much as they 
are execrated in the present. These men, in spite of the hostility of the herd, 
do not feel sinful, but the man who entirely accepts the morality of the herd 
while acting against it suffers great unhappiness when he loses caste, and the 
fear of this disaster, or the pain of it when it has happened, may easily cause  
him to regard his acts themselves as sinful.

But the sense of sin in its most important forms is something which goes 
deeper. It is something which has its roots in the unconscious, and does not  
appear  in  consciousness  as  fear  of  other  people's  disapproval.  In 
consciousness certain kinds of acts are labelled Sin for no reason visible to 
introspection.  When  a  man  commits  these  acts  he  feels  uncomfortable 
without quite knowing why. He wishes he were the kind of man who could 
abstain from what he believes to be sin. He gives moral admiration only to 
those whom he believes to be pure in heart. He recognises with a greater or 
less degree of regret that it is not for him to be a saint; indeed, his conception  
of saintship is probably one which it is nearly impossible to carry out in an 
ordinary everyday life. Consequently he goes through life with a sense of guilt, 
feeling that the best is not for him, and that his highest moments are those of 
maudlin penitence. 

The source of all this in practically every case is the moral teaching which 
the man received before he was six years old at the hands of his mother or his 
nurse. He learned before that age that it is wicked to swear, and not quite nice 
to use any but the most ladylike language, that only bad men drink, and that 
tobacco is incompatible with the highest virtue. He learned that one should 
never tell a lie. And above all he learned that any interest in the sexual parts is  
an abomination. He knew these to be the view of his mother, and believed 
them to be those of his Creator. To be affectionately treated by his mother, or, 
if she was neglectful by his nurse, was the greatest pleasure of his life, and was 
only obtainable when he had not been known to sin against the moral code. 
He therefore came to associate something vaguely awful with any con-duct of 
which his mother or nurse would disapprove. Gradually as he grew older he 
forgot where his moral code had come from and what had originally been the 
penalty for disobeying it, but he did not throw off the moral code or cease to 
feel that something dreadful was liable to happen to him if he infringed it. 

Now  very  large  parts  of  this  infantile  moral  teaching  are  devoid  of  all  
rational foundation and such as cannot be applied to the ordinary behaviour of 
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ordinary men. A man who uses what is called 'bad language', for example, is 
not  from  a  rational  point  of  view  any  worse  than  a  man  who  does  not.  
Nevertheless, practically everybody in trying to imagine a saint would consider 
abstinence from swearing as essential. Considered in the light of reason this is  
simply silly. The same applies to alcohol and tobacco. With regard to alcohol 
the  feeling  does  not  exist  in  Southern  countries,  and  indeed  there  is  an 
element of impiety about it, since it is known that Our Lord and the Apostles 
drank wine. With regard to tobacco it is easier to maintain a negative position 
since all the greatest saints lived before its use was known. But here also no 
rational argument is possible. The view that no saint would smoke is based in 
the last analysis upon the view that no saint would do anything solely because 
it gave him pleasure. 

This ascetic element in ordinary morality has become almost unconscious 
but it operates in all kinds of ways that make our moral code irrational. In a 
rational  ethic  it  will  be  held laudable  to  give  pleasure  to  anyone,  even to  
oneself, provided there is no counter-balancing pain to oneself or to others.  
The ideally virtuous man, if we had got rid of ascetism, would be the man who 
permits the enjoyment of good things whenever there is no evil consequence 
to outweigh the enjoyment. Take again the question of lying. I do not deny 
that there is a great deal too much lying in the world, and that we should all be 
the too much better for an increase of truthfulness, but I do deny, as I think 
every rational person must, that lying is in no circumstances justified. I once in 
the course of a country walk saw a tired fox at the last stages of exhaustion  
still  forcing himself  to run.  A few minutes afterwards I  saw the hunt.  They 
asked me if I had seen the fox, and I said I had. They asked me which way he  
had gone and I lied to them. I do not think I should have been a better man if I 
had told the truth. 

But it is above all in the realm of sex that early moral teaching does harm. If  
a  child  has  been  conventionally  educated  by  somewhat  stern  parents  or 
nurses, the association between sin and the sex organs is so firmly established 
by the time he is six years old that it is unlikely ever to be completely undone 
throughout  the rest  of  his  life.  This  feeling is,  of  course,  reinforced by the 
Oedipus complex, since the woman most loved in childhood is one with whom 
all  sexual  freedoms are impossible.  The result  is  that many adult  men feel 
women to be degraded by sex, and cannot respect their wives unless their 
wives hate sexual intercourse. But the man whose wife is cold will be driven by 
instinct to seek instinctive satisfaction elsewhere. His instinctive satisfaction, 
however, even if he momentarily  finds it,  will  be poisoned by the sense of 
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guilt, so that he cannot be happy in any relation with a woman, whether in 
marriage or outside it. On the woman's side the same sort of thing happens if  
she  has  been  very  emphatically  taught  to  be  what  is  called  'pure'.  She 
instinctively holds herself back in her sexual relations with her husband, and is 
afraid of deriving any pleasure from them. In the present day, however, there 
is very much less of this on the part of women than there was fifty years ago. I  
should say that at present among educated people the sex life of men is more 
contorted and more poisoned by the sense of sin than that of women. There is 
beginning to be widespread awareness, though not of course on the part of 
public authorities, of the evils of traditional sex education in regard to the very  
young. The right rule is simple: until a child is nearing the age of puberty teach 
him or her no sexual morality whatever, and carefully avoid instilling the idea 
that there is anything disgusting in the natural bodily functions. As the time 
approaches when it becomes necessary to give moral instruction, be sure that 
it is rational, and that at every point you can give good grounds for what you  
say. But it is not on education that I wish to speak in this book. In this book I  
am concerned rather with what the adult can do to minimise the evil effects of 
unwise education in causing an irrational sense of sin. 

The problem here is  the same as  has  confronted us  in earlier  chapters, 
namely that of compelling the unconscious to take note of the rational beliefs 
that  govern  our  conscious  thought.  Men must  not  allow themselves  to  be 
swayed by their moods, believing one thing at one moment and another at 
another.  The  sense  of  sin  is  especially  prominent  at  moments  when  the 
conscious will  is  weakened by fatigue, by illness,  by drink,  or by any other 
cause.  What  a  man  feels  at  these  moments  (unless  caused  by  drink)  is  
supposed to be a revelation from his higher self. 'The devil was sick, the devil a  
saint would be.' But it is absurd to suppose that moments of weakness give 
more insight than moments of strength. In moments of weakness it is difficult 
to resist infantile suggestions, but there is no reason whatsoever for regarding 
such suggestions as  preferable to the belief  of  the adult  man when in full 
possession of his faculties. On the contrary, what a man deliberately believes 
with his whole reason when he is vigorous ought to be to him the norm as to 
what  he  had  better  believe  at  all  times.  It  is  quite  possible  to  overcome 
infantile suggestions of the unconscious, and even to change the contents of 
the unconscious,  by  employing  the  right  kind of  technique.  Whenever  you 
begin to feel remorse for an act which your reason tells you is not wicked, 
examine the causes of your feeling of remorse, and convince yourself in detail 
of their absurdity. Let your conscious beliefs be so vivid and emphatic that 
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they make an impression upon your unconscious strong enough to cope with 
the impressions made by your nurse or your mother when you were an infant.  
Do not be content with an alternation between moments of rationality and 
moments  of  irrationality.  Look  into  the  irrationality  closely,  with  a 
determination not to respect it, and not to let it dominate you. Whenever it 
thrusts foolish thoughts or feelings into your consciousness, pull them up by 
the roots, examine them, and reject them. Do not allow yourself to remain a 
vacillating creature, swayed half by reason and half by infantile folly. Do not be 
afraid  of  irreverence  towards  the  memory  of  those  who  controlled  your 
childhood. They seemed to you then strong and wise because you were weak 
and foolish;  now that you are neither,  it  is  your business to examine their 
apparent  strength  and  wisdom,  to  consider  whether  they  deserve  that 
reverence that from force of habit you still bestow upon them. Ask yourself 
seriously whether the world is the better for the moral teaching traditionally 
given to the young. Consider how much of unadulterated superstition goes 
into the make-up of the conventionally virtuous man, and reflect that, while all  
kinds of imaginary moral dangers were guarded against by incredibly foolish 
prohibitions,  the  real  moral  dangers  to  which  an  adult  is  exposed  were 
practically  unmentioned.  What  are  the  really  harmful  acts  to  which  the 
average man is tempted? Sharp practice in business of the sort not punished 
by  law,  harshness  towards  employees,  cruelty  towards  wife  and  children, 
malevolence towards competitors, ferocity in political conflicts - these are the 
really  harmful  sins  that  are  common  among  respectable  and  respected 
citizens. By means of these sins a man spreads misery in his immediate circle 
and does his bit towards destroying civilization. Yet these are not the things 
that make him, when he is ill, regard himself as an outcast who has forfeited 
all claim to divine favour. These are not the things that cause him nightmares 
to see visions of his mother bending reproachful glances upon him. Why is his  
sub-conscious morality thus divorced from reason? Because the ethic believed 
in by those who had charge of his infancy was silly; because it was not derived 
from any study of the individual's duty to the community; because it was made 
up of old scraps of irrational  taboos; and because it  contained within itself 
elements of morbidness derived from the spiritual sickness that troubled the 
dying Roman Empire. Our nominal  morality has been formulated by priests 
and mentally enslaved women. It is time that men who have to take a normal 
part  in  the  normal  life  of  the  world  learned  to  rebel  against  this  sickly 
nonsense. 

But if the rebellion is to be successful in bringing individual happiness and in 
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enabling a man to live consistently by one standard, not to vacillate between 
two, it is necessary that he should think and feel deeply about what his reason 
tells him. Most men, when they have thrown off superficially the superstitions 
of their childhood, think that there is no more to be done. They do not realise 
that  these  superstitions  are  still  lurking  underground.  When  a  rational 
conviction has been arrived at, it is necessary to dwell upon it, to follow out its 
consequences, to search out in oneself whatever beliefs inconsistent with the 
new conviction might  otherwise  survive,  and when the sense of  sin  grows 
strong, as from time to time it will, to treat it not as a revelation and a call to 
higher things, but as a disease and a weakness, unless of course it is caused by 
some act which a rational ethic would condemn. I am not suggesting that a 
man should be destitute of morality; I am only suggesting that he should be 
destitute of superstitious morality, which is a very different thing. 

But even when a man has offended against his own rational code, I doubt 
whether a sense of sin is the 'best method of arriving at a better way of life. 
There is in the sense of sin something abject, something lacking in self-respect.  
No good was ever done to anyone by the loss of self-respect. The rational man 
will  regard his  own undesirable acts as he regards those of  others,  as acts 
produced  by  certain  circumstances,  and  to  be  avoided  either  by  a  fuller 
realisation that they are undesirable, or, where this is possible, by avoidance 
of the circumstances that caused them. 

As a matter of fact the sense of sin, so far from being a cause of s good life,  
is quite the reverse. It makes a man unhappy and it makes him feel inferior. 
Being  unhappy,  he  is  likely  to  make  claims  upon  other  people  which  are 
excessive  and  which  prevent  him  from  enjoying  happiness  in  personal 
relations.  Feeling  inferior,  he  will  have  a  grudge  against  those  who  seem 
superior.  He will  find admiration difficult  and envy easy.  He will  become a 
generally disagreeable person, and will find himself more and more solitary.  
An  expansive  and  generous  attitude  towards  other  people  not  only  gives 
happiness to others, but is an immense source of happiness to its possessor,  
since  it  causes  him  to  be  generally  liked.  But  such  an  attitude  is  scarcely 
possible to the man haunted by a sense of sin. It is an outcome of poise and 
self-reliance; it demands what may be called mental integration; by which I 
mean that the various layers of a man's nature, conscious, subconscious, and 
unconscious, work together harmoniously and are not engaged in perpetual 
battle. To produce such harmony is possible in most cases by wise education,  
but where education has been unwise it is a more difficult process. It is the 
process which the psycho-analysts attempt, but I believe that in a very great 
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many cases the patient can himself perform the work which in more extreme 
cases requires the help of the expert. Do not say, 'I  have no time for such  
psychological labours; my life is a busy one filled with affairs, and I must leave 
my unconscious to its tricks.' Nothing so much diminishes not only happiness 
but  efficiency  as  a  personality  divided  against  itself.  The  time  spent  in 
producing harmony between the different parts of one's personality is time 
usefully employed. I do not suggest that a man should set apart, say, an hour a 
day for self-examination. This is to my mind by no means the best method, 
since it increases self-absorption, which is part of the disease to be cured, for a 
harmonious  personality  is  directed  outward.  What  I  suggest  is  that  a  man 
should make up his mind with emphasis as to what he rationally believes, and 
should never allow contrary irrational beliefs to pass unchallenged or obtain a 
hold over him, however brief. This is a question of reasoning with himself in 
those moments in which he is tempted to become infantile, but the reasoning, 
if it is sufficiently emphatic, may be very brief. The time involved, therefore,  
should be negligible. 

There is in many people a dislike of rationality, and where this exists the 
kind of thing that I have been saying will  seem irrelevant and unimportant. 
There is an idea that rationality, if  allowed free play, will  kill  all  the deeper 
emotions.  This  belief  appears  to  me  to  be  due  to  an  entirely  erroneous 
conception of the function of reason in human life. It is not the business of 
reason to generate emotions, though it may be part of its function to discover 
ways of preventing such emotions as are an obstacle to well-being. To find 
ways  of  minimizing hatred and envy is  no doubt  part  of  the function of  a 
rational psychology. But it is a mistake to suppose that in minimizing these 
passions we shall  at the same time diminish the strength of those passions 
which reason does not condemn. In passionate love, in parental affection, in 
friendship, in benevolence, in devotion to science or art, there is nothing that 
reason should wish to diminish. The rational man, when he feels any or all of 
these emotions, will be glad that he feels them and will do nothing to lessen 
their strength, for all these emotions are parts of the good life, the life, that is,  
that  makes  for  happiness  both  in  oneself  and  in  others.  There  is  nothing 
irrational  in the passions as such, and many irrational  people feel  only the 
most trivial passions. No man need fear that by making himself rational he will  
make his life dull.  On the contrary, since rationality consists in the main of 
internal harmony, the man who achieves it is freer in his contemplation of the 
world and in the use of his energies to achieve external purposes than is the 
man who is perpetually hampered by inward conflicts. Nothing is so dull as to 
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be encased in self,  nothing so exhilarating as to have attention and energy 
directed outwards.

Our traditional morality has been unduly self-centred, and the conception 
of sin is part of this unwise focusing of attention upon self. To those who have 
never passed through the subjective moods induced by this faulty morality, 
reason  may  be  unnecessary.  But  to  those  who  have  once  acquired  the 
sickness, reason is necessary in effecting a cure. And perhaps the sickness is a  
necessary stage in mental development. I am inclined to think that the man 
who has passed beyond it by the help of reason has reached a higher level  
than the man who has never experienced either the sickness or the cure. The 
hatred of reason which is common in our time is very largely due to the fact 
that the operations of reason are not conceived in a sufficiently fundamental 
way. The man divided against himself looks for excitement and distraction; he 
loves strong passions,  not for  sound reasons,  but because for  the moment 
they take him outside himself and prevent the painful necessity of thought. 
Any passion is to him a form of intoxication, and since he cannot conceive of 
fundamental happiness, all relief from pain appears to him solely possible in 
the  form of  intoxication.  This,  however,  is  the  symptom  of  a  deep-seated 
malady. Where there is no such malady, the greatest happiness comes with 
the most complete possession of one's faculties. It is in the moments when the 
mind is most active and the fewest things are forgotten that the most intense 
joys are experienced. This, indeed, is one of the best touchstones of happiness. 
The happiness that requires intoxication of no matter what sort is a spurious 
and  unsatisfying  kind.  The  happiness  that  is  genuinely  satisfying  is 
accompanied by the fullest exercise of our faculties, and the fullest realisation 
of the world in which we live. 



Chapter 8: Persecution mania
n  its  more  extreme  forms  persecution  mania  is  a  recognised  form  of 
insanity. Some people imagine that others wish to kill them, or imprison 
them, or to do them some other grave injury. Often the wish to protect 

themselves  against  imaginary  persecutors  leads  them into  acts  of  violence 
which make it necessary to restrain their liberty. This, like many other forms of 
insanity, is only an exaggeration of a tendency not at all uncommon among 
people who count as normal. I do not propose to discuss the extreme forms, 
which are a  matter  for  a  psychiatrist.  It  is  the milder  forms that  I  wish to 
consider,  because  they  are  a  very  frequent  cause  of  unhappiness,  and 
because, not having gone so far as to produce definite insanity, they are still 
capable of being dealt with by the patient himself, provided he can be induced 
to diagnose his trouble rightly and to see that its origin lies within himself and 
not in the supposed hostility or unkindness of others. 

I

We are all familiar with the type of person, man or woman, who, according 
to his own account, is perpetually the victim of ingratitude, unkindness, and 
treachery. People of this kind are often extraordinarily plausible, and secure 
warm sympathy from those who have not known them long. There is, as a 
rule,  nothing  inherently  improbable  about  each  separate  story  that  they 
relate.  The kind of  ill-treatment of  which they  complain  does  undoubtedly 
sometimes  occur.  What  in  the  end  rouses  the  hearer's  suspicions  is  the 
multiplicity of villains whom it has been the sufferer's ill-fortune to meet with. 
In  accordance  with the  doctrine  of  probability,  different  people  living  in  a 
given society are likely in the course of their lives to meet with about the same 
amount of bad treatment. If one person in a given set receives, according to 
his own account, universal ill-treatment, the likelihood is that the cause lies in 
himself,  and that he either imagines injuries from which in fact he has not  
suffered, or unconsciously behaves in such a way as to arouse uncontrollable 
irritation. Experienced people therefore become suspicious of those who by 
their own account are invariably ill-treated by the world; they tend, by their 
lack  of  sympathy,  to  confirm  these  unfortunate  people  in  the  view  that 
everyone is against them. The trouble, in fact, is a difficult one to deal with,  
since it is inflamed alike by sympathy and by lack of sympathy. The person 
inclined to persecution mania, when he finds a hard-luck story believed, will  
embellish it  until  he reaches the frontier  of  credibility;  when, on the other 
hand, he finds it disbelieved, he has merely another example of the peculiar 
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hard-heartedness of mankind towards himself. The disease is one that can be 
dealt with by understanding, and this understanding must be conveyed to the 
patient if it is to serve its purpose. My purpose in this chapter is to suggest  
some  general  reflections  by  means  of  which  each  individual  can  detect  in 
himself  the  elements  of  persecution  mania  (from  which  almost  everybody 
suffers in a greater or less degree), and, having detected them, can eliminate 
them. This is an important part of the conquest of happiness, since it is quite 
impossible to be happy if we feel that everybody ill-treats us. 

One of  the most universal  forms of  irrationality is the attitude taken by 
practically  everybody towards  malicious  gossip.  Very  few people  can  resist 
saying malicious things about their acquaintances, and even on occasion about 
their  friends;  yet  when  people  hear  that  anything  has  been  said  against 
themselves, they are filled with indignant amazement. It has apparently never 
occurred to them that, just as they gossip about everyone else, so everyone 
else  gossips  about  them.  This  is  a  mild  form  of  the  attitude  which,  when 
exaggerated, leads on to persecution mania. We expect everybody else to feel 
towards us that tender love and that profound respect which we feel towards 
ourselves. It does not occur to us that we cannot expect others to think better  
of us than we think of them and the reason this does not occur to us is that  
our own merits are great and obvious, whereas those of others, if they exist at 
all, are only visible to a very charitable eye. When you hear that so-and-so has  
said something horrid about you, you remember the ninety-nine times when 
you have refrained from uttering the most just and well-deserved criticism of 
him, and forget the hundredth time when in an unguarded moment you have 
declared what you believe to be the truth about him. Is this the reward, you 
feel, for all your long forbearance? Yet from his point of view your conduct 
appears exactly what his appears to you; he knows nothing of the times when 
you have not spoken, he knows only of the hundredth time when you did 
speak. If we were all given by magic the power to read each other's thoughts I  
suppose  the  first  effect  would  be  that  almost  all  friendships  would  be 
dissolved; the second effect, however, might be excellent, for a world without 
any friends would be felt to be intolerable, and we should learn to like each 
other without needing a veil of illusion to conceal from ourselves that we did  
not think each other absolutely perfect. We know that our friends have their 
faults, and yet are on the whole agreeable people whom we like. We find it, 
however, intolerable that they should have the same attitude towards us. We 
expect them to think that, unlike the rest of mankind, we have no faults. When 
we are compelled to admit that we have faults, we take this obvious fact far  
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too seriously. Nobody should expect to be prefect, or be unduly troubled by 
the fact that he is not. 

Persecution mania is always rooted in a too exaggerated conception of our 
own merits. I am, we will say, a playwright; to every unbiased person it must 
be obvious that I am the most brilliant playwright of the age. Nevertheless, for 
some reason, my plays are seldom performed, and when they are, they are not 
successful. What is the explanation of this strange state of affairs? Obviously 
that managers, actors, and critics have combined against me for one reason or 
another. The reason, of course, is highly creditable to myself: I have refused to 
kowtow to the great  ones of  the theatrical  world;  I  have not  flattered the 
critics; my plays contain home truths which are unbearable to those whom 
they hit. And so my transcendent merit languishes unrecognised. 

Then  there  is  the  inventor  who  has  never  been  able  to  get  anyone  to 
examine the merits of his invention; manufacturers are set in their ways and 
will  not  consider  any  innovation,  while  the  few who are  progressive  keep 
inventors  of  their  own,  who  succeed  in  warding  off  the  intrusions  of 
unauthorised  genius;  the  learned  societies,  strangely  enough,  lose  one's 
manuscripts  or  return  them  unread;  individuals  to  whom  one  appeals  are 
unaccountably unresponsive. How is such a state of affairs to be explained? 
Obviously  there  is  a  close  corporation  of  men  who  wish  to  divide  among 
themselves the plums to be obtained by means of invention; the man who 
does not belong to this close corporation will not be listened to. 

Then there is the man who has a genuine grievance founded upon actual 
fact,  but  who generalises  in  the  light  of  his  experience  and  arrives  at  the 
conclusion  that  his  own  misfortune  affords  the  key  to  the  universe;  he 
discovers, let us say, some scandal about the Secret Service which it is to the 
interest of the Government to keep dark. He can obtain hardly any publicity 
for his discovery, and the most apparently high-minded men refuse to lift a 
finger to remedy the evil which fills him with indignation. So far the facts are 
as he says they are. But his rebuffs have made such an impression upon him 
that he believes powerful men to be occupied wholly and solely in covering up 
the crimes to which they owe their power. Cases of this kind are particularly  
obstinate,  owing  to  the  partial  truth  of  their  outlook;  the  thing  that  has 
touched them personally has made, as is natural, more impression upon them 
than the much larger number of matters of which they have had no direct 
experience. This gives them a wrong sense of proportion, and causes them to 
attach undue importance to facts which are perhaps exceptional rather than 
typical. 
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Another not uncommon victim of persecution mantra is a certain type of 
philanthropist who is always doing good to people against their will,  and is 
amazed and horrified that  they  display  no gratitude.  Our  motives  in  doing 
good are seldom as pure as we imagine them to be. Love of power is insidious; 
it has many disguises, and is often the source of the pleasure we derive from 
doing  what  we believe  to  be  good  to  other  people.  Not  infrequently,  yet 
another  element  enters  in.  'Doing  good'  to  people  generally  consists  in 
depriving them of some pleasure: drink, or gambling, or idleness, or what not. 
In  this  case  there  is  an  element  which  is  typical  of  much  social  morality,  
namely envy of those who are in a position to commit sins from which we have 
to abstain if we are to retain the respect of our friends. Those who vote, let us 
say, for law against cigarette smoking (such laws exist, or existed, in several 
American  States)  are  obviously  non-smokers  to  whom  the  pleasure  which 
others derive from tobacco is a source of pain. If they expect those who were 
previously  cigarette  fiends  to  come  in  a  deputation  and  thank  them  for 
emancipation  from  this  odious  vice,  it  is  possible  that  they  may  be 
disappointed. They may then begin to reflect that they have given their lives 
for the public good, and that those who have most reason for thanking them 
for their beneficent activities appear to be the least aware of any occasion for 
gratitude. 

One  used  to  find  the  same  kind  of  attitude  on  the  part  of  mistresses 
towards domestic servants whose morals they safe-guarded. But is these days 
the servant problem has become so acute that this form of kindness to maids 
has become less common. In the higher walks of politics the same sort of thing 
occurs.  The  statesman  who  has  gradually  concentrated  all  power  within 
himself in order that he may be able to carry out the high and noble aims 
which have led him to eschew comfort and enter the arena of public life, is 
amazed at the ingratitude of the people when they turn against him. It never  
occurs to him that his work may have had anything but a public motive, or that 
the  pleasure  of  controlling  affairs  may  have  in  any  degree  inspired  his 
activities. The phrases which are customary on the platform and in the Party 
Press have gradually come to him to seem to express truths, and he mistakes 
the rhetoric of partisanship for a genuine analysis of motives. Disgusted and 
disillusioned, he retires from the world after the world has retired from him, 
and regrets that he ever attempted so thankless a task as the pursuit of the 
public good. 

These  illustrations  suggest  four  general  maxims,  which  will  prove  an 
adequate preventive of persecution mania if their truth is sufficiently realised. 
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The first is: remember that your motives are not always as altruistic as they 
seem to yourself.  The second is:  don't  over-estimate your own merits. The 
third is: don't expect others to take as much interest in you as you do yourself. 
And the fourth is: don't imagine that most people give enough thought to you 
to have any special desire to persecute you. I shall say a few words about each 
of these maxims in turn. 

Suspicion  of  one's  own  motives  is  especially  necessary  for  the 
philanthropist and the executive; such people have a vision of how the world, 
or some part  of  it,  should be,  and they feel,  sometimes rightly,  sometimes 
wrongly,  that  in  realising  their  vision  they  will  be  conferring  a  boon  upon 
mankind or some section of it. They do not, however, adequately realise that 
the individuals affected by their operations have each an equal right to his 
own view as to the sort of world he wants. A man of the executive type is quite 
sure  that  his  vision  is  right,  and  that  any  contrary  one  is  wrong.  But  his 
subjective certainly affords no proof that he is objectively right. Moreover, his 
belief is very often only a camouflage for the pleasure that he derives from 
contemplating changes of which he is the cause. And in addition to love of  
power there is another motive, namely vanity, which operates strongly in such 
cases. The high-minded idealist who stands for Parliament - on this matter I  
speak from experience - is astonished by the cynicism of the electorate which 
assumes that he only desires the glory of writing the letters 'M.P.' after his 
name. When the contest is over and he has time to think, it occurs to him that  
perhaps after all the cynical electors were in the right. Idealism causes simple 
motives  to  wear  strange  disguises,  and  therefore  some  dash  of  realistic  
cynicism  does  not  come  amiss  in  our  public  men.  Conventional  morality 
inculcates a degree of altruism of which human nature is scarcely capable, and 
those who pride themselves upon their virtue often imagine that they attain 
this unattainable ideal.  The immense majority of even the noblest persons' 
actions have self-regarding motives, nor is this to be regretted, since, if it were 
otherwise, the human race could not survive. A man who spent his time seeing 
that  others  were fed and forgot  to feed himself  would perish.  He may,  of 
course, take nourishment solely in order to provide himself with the necessary 
strength to plunge again into the battle against evil, but it is doubtful whether 
food eaten with this motive could be adequately digested, since the flow of 
saliva  would  be  insufficiently  stimulated.  It  is  better  therefore  that  a  man 
should eat because he enjoys his food than that the time he spends at his 
meals should be solely inspired by a desire for the public good. 

And what applies to eating applies to everything else. Whatever is to be 
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done can only be done adequately by the help of a certain zest, and zest is 
difficult  without  some  self-regarding  motive.  I  should  include  among  self-
regarding  motives,  from  this  point  of  view,  those  that  concern  persons 
biologically connected with oneself, such as the impulse to the defence of wife 
and children against enemies. This degree of altruism is part of normal human 
nature, but the degree inculcated in conventional  ethics is not,  and is very 
rarely attained genuinely. People who wish to have a high opinion of their own 
moral  excellence  have  therefore  to  persuade  themselves  that  they  have 
achieved  a  degree  of  unselfishness  that  it  is  very  unlikely  that  they  have 
achieved, and hence the endeavour after saintliness comes to be connected 
with self-deception of a kind that easily leads on to persecution mania. 

The second of  our  four  maxims,  to the effect  that  it  is  unwise to over-
estimate your own merits, is covered, so far as morals are concerned, by what 
we have already said. But merits other than moral should equally not be over-
estimated. The playwright whose plays never succeed should consider calmly 
the hypothesis that they are bad plays; he should not reject this out of hand as 
obviously untenable. If he finds that it fits the facts, he should, as an inductive 
philosopher, adopt it. It is true that there are in history cases of unrecognised 
merit, but they are far less numerous than the cases of recognised demerit. If a 
man is a genius whom the age will not recognise, he is quite right to persist in 
his  course  in  spite  of  lack  of  recognition.  If,  on  the  other  hand,  he  is  an 
untalented person puffed up with vanity, he will do well not to persist. There is 
no way of knowing to which of these two categories one belongs if one is 
afflicted  with  the  impulse  to  produce  unrecognised  masterpieces.  If  you 
belong  to  the  one  category,  your  persistence  is  heroic;  if  to  the  other,  
ludicrous. When you have been dead a hundred years, it will be possible to 
guess to which category you belonged. In the mean-time, there is a test, not 
perhaps  infallible,  if  you  suspect  that  you  are  a  genius  while  your  friends 
suspect that you are not. The test is this: do you produce because you feel an 
urgent compulsion to express certain ideas or feelings, or are you actuated by 
the desire for applause? In the genuine artist the desire for applause, while it 
usually  exists  strongly,  is  secondary,  in  the sense that  the artist  wishes  to 
produce a certain kind of work, and hopes that that work may be applauded, 
but will not alter his style even if no applause is forthcoming. The man, on the 
other hand, to whom the desire for applause is the primary motive, has no 
force within himself urging him to a particular kind of expression, and could 
therefore just as well do work of some wholly different kind. Such a man, if he 
fails  to win applause by his  art,  had better  give it  up.  And,  speaking more 
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generally, whatever your line in life may be, if you find that others do not rate 
your abilities as highly as you do yourself, do not be too sure that it is they 
who are mistaken. If you allow yourself to think this, you may easily fall into 
the belief that there is a conspiracy to prevent the recognition of your merit, 
and this belief is pretty sure to be the source of an unhappy life. To recognise 
that your merit is not so great as you had hoped may be more painful for a 
moment, but it is a pain which has an end, beyond which a happy life again 
becomes possible. 

Our  third  maxim was  not  to  expect  too  much of  others.  It  used  to  be 
customary  for  invalid  ladies  to  expect  at  least  one  of  their  daughters  to 
sacrifice themselves completely in performing the duties of a nurse, even to 
the  extent  of  forgoing  marriage.  This  is  to  expect  of  another  a  degree  of 
altruism which is contrary to reason, since the loss to the altruist is greater 
than the gain to the egoist. In all your dealings with other people, especially 
with those who are nearest and dearest, it is important and not always easy to 
remember that they see life from their own angle and as it touches their own 
ego,  not  from  your  angle  and  as  it  touches  yours.  No  person  should  be 
expected to distort the main lines of his life for the sake of another individual. 
On occasion there may exist such a strong affection that even the greatest 
sacrifices become natural, but if they are not natural they should not be made, 
and no person should be held blameworthy for not making them. Very often 
the conduct that people complain of in others is not more than the healthy 
reaction of natural egoism against the grasping rapacity of a person whose ego 
extends beyond its proper limits. 

The fourth maxim that we mentioned consists of realising that other people 
spend less time in thinking about you than you do yourself. The insane victim 
of persecution mania imagines that all sorts of people, who, in fact, have their 
own avocations and interests, are occupied morning, noon, and night in an 
endeavour  to  work  a  mischief  to  the  poor  lunatic.  In  like  manner,  the 
comparatively sane victim of persecution mania sees in all kinds of actions a 
reference to  himself  which does  not,  in  fact,  exist.  This  idea,  of  course,  is  
flattering to his vanity. If he were a great enough man, it might be true. The 
actions of the British Government for many years were mainly concerned to 
thwart Napoleon. But when a person of no special importance imagines that 
others are personally thinking about him, he is on the road towards insanity. 
You make a speech, let us say, at some public dinner. Photographs of some of 
the other speakers appear in the picture papers, but there is no picture of you. 
How is this to be accounted for? Obviously not because the other speakers 
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were considered more important; it must be because the editors of the papers 
had given orders that you were to be ignored. And why should they have given 
such orders?  Obviously  because they  feared you on account  of  your  great 
importance. In this way the omission of your picture is transformed from a 
slight into a subtle compliment. But self-deception of this kind cannot lead to 
any solid happiness. In the back of your mind you will know that the facts are 
otherwise, and in order toconceal this from yourself as far as possible, you will 
have to invent  more and more fantastic  hypotheses.  The strain  of  tying to 
believe these will, in the end, become very great. And since, moreover, they 
involve the belief that you are the object of wide-spread hostility,  they will 
only safeguard your self-esteem by inflicting the very painful feeling that you 
are at odds with the world. No satisfaction based upon self-deception is solid, 
and, however unpleasant the truth may be, it is better to face it once for all, to 
get used to it, and to proceed to build your life in accordance with it. 



Chapter 9: Fear of public opinion
ery few people can be happy unless on the whole their way of life and 
their outlook on the world is approved by those with whom they have 
social relations, and more especially by those with whom they live. It is  

a  peculiarity of  modern communities that they are divided into sets which 
differ profoundly in their morals and in their beliefs. This state of affairs began 
with the Reformation, or perhaps one should say with the Renaissance, and 
has grown more pronounced ever since. There were Protestants and Catholics, 
who differed not only in theology but on many more practical matters. There 
were aristocrats who permitted various kinds of action that were not tolerated 
among  the  bourgeoisie.  Then  there  came  to  be  latitudinarians  and  free-
thinkers who did not recognise the duties of religious observance. In our own 
day throughout the Continent of Europe there is a profound division between 
socialists  and  others,  which  covers  not  only  politics  but  almost  every 
department  of  life.  In  English-speaking  countries  the  divisions  are  very 
numerous. In some sets art is admired, while in others it is thought to be of  
the devil, at any rate if it is modern. In some sets devotion to the Empire is the  
supreme virtue, in others it is considered a vice, and yet in others a form of  
stupidity. Conventional people consider adultery one of the worst of crimes, 
but large sections of  the population regard it  as excusable if  not positively 
laudable,  Among  Catholics  divorce  is  totally  forbidden,  while  most  non-
Catholics accept it as a necessary alleviation of matrimony. 

V

Owing  to  all  these  differences  of  outlook  a  person of  given  tastes  and 
convictions may find himself practically an outcast while he lives in one set,  
although in another set he would be accepted as an entirely ordinary human 
being. A very great deal of unhappiness, especially among the young, arises in 
this way. A young man or young woman somehow catches ideas that are in 
the air,  but finds that these ideas are anathema in the particular  milieu in 
which he or she lives. It easily seems to the young as if the only milieu with  
which they are acquainted were representative of the whole world. They can 
scarcely believe that in another place or another set the views which they dare 
not avow for fear of being thought utterly perverse would be accepted as the 
ordinary commonplaces of the age.  Thus through ignorance of the world a 
great deal of unnecessary misery is endured, sometimes only in youth, but not 
infrequently throughout life. This isolation is not only a source of pain, it also 
causes a great dissipation of energy in the unnecessary task of maintaining 
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mental independence against hostile surroundings, and in ninety-nine cases 
out of  a hundred produces a certain timidly in following out ideas to their 
logical conclusions. The Bronte sisters never met any congenial people until 
after their books had been published. This did not affect Emily, who was heroic 
and in the grand manner, but it certainly did affect Charlotte, whose outlook, 
in spite of her talents, remained always to a large extent that of a governess. 
Blake, like Emily Bronte, lived in extreme mental isolation, but like her was 
great enough to overcome its bad effects, since he never doubted that he was 
right and his critics wrong. His attitude towards public opinion is expressed in 
the lines: 

But there are not many who have this degree of force in their inner life. To 
almost everybody sympathetic surroundings are necessary to happiness. To 
the  majority,  of  course,  the  surroundings  in  which  they  happen  to  find 
themselves  are  sympathetic.  They  imbibe  current  prejudices  in  youth,  and 
instinctively adapt themselves to the beliefs and customs which they find in 
existence around them. But to a large minority which includes practically all 
who have any intellectual  or  artistic  merit,  this  attitude of  acquiescence is 
impossible. A person born, let us say, in some small country town finds himself 
from early youth surrounded by hostility to everything that is necessary for 
mental excellence. If he wishes to read serious books, other boys despise him, 
and teachers tell  him that such works are unsettling. If he cares for art, his 
contemporaries think him unmanly, and his elders think him immoral.  If  he 
desires any career, however respectable, which has not been common in the 
circle to which he belongs, he is told that he is setting himself up, and that 
what was good enough for his father ought to be good enough for him. If he 
shows  any  tendency  to  criticise  his  parents'  religious  tenets  or  political 
affiliations, he is likely to find himself in serious trouble. For all these reasons,  
to most young men and young women of exceptional merit adolescence is a 
time of great unhappiness. To their more ordinary companions it may be a 
time of gaiety and enjoyment, but for themselves they want something more 
serious,  which  they  can  find  neither  among  their  elders  nor  among  their 
contemporaries  in  the particular  social  setting  in  which chance has  caused 
them to be born. 

When  such  young  people  go  to  a  university  they  probably  discover 
congenial souls and enjoy a few years of great happiness. If they are fortunate,  
they may succeed, on leaving the university, in obtaining some kind of work 
that  gives  them  still  the  possibility  of  choosing  congenial  companions;  an 
intelligent man who lives in a city as large as London or New York can generally 
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find some congenial set in which it is not necessary to practice any constraint  
or hypocrisy. But if his work obliges him to live in some smaller place, and 
more particularly if it necessitates retention of the respect of ordinary people, 
as is the case, for example, with a doctor or a lawyer, he may find himself  
throughout his whole life practically compelled to conceal his real tastes and 
convictions from most of the people that he meets in the course of his day.  
This is especially true in America because of the vastness of the country. In the 
most unlikely places, north, south, east, and west, one finds lonely individuals 
who know from books that there are places where they would not be lonely, 
but who have no chance to live in such places, and only the rarest opportunity 
of congenial conversation. Real happiness in such circumstances is impossible 
to those who are built on a less magnificent scale than Blake and Emily Bronte. 
If it is to become possible, some way must be found by which the tyranny of 
public opinion can be either lessened or evaded, and by which members of the 
intelligent  minority  can  come  to  know  each  other  and  enjoy  each  other's 
society. 

In a good many cases unnecessary timidity makes the trouble worse than it 
need  be.  Public  opinion  is  always  more  tyrannical  towards  those  who 
obviously fear it than to-wards those who feel indifferent to it. A dog will bark 
more loudly and bite more readily when people are afraid of him than when 
they treat  him with contempt,  and the human herd has  something of  this 
same characteristic. If you show that you are afraid of them, you give promise 
of good hunting, whereas if you show indifference, they begin to doubt their 
own power and therefore tend to let you alone. I am not, of course, thinking of 
extreme  forms  of  defiance.  If  you  hold  in  Kensington  the  views  that  are 
conventional  in  Russia,  or  in  Russia  the  views  that  are  conventional  in 
Kensington,  you must accept  the consequences.  I  am thinking,  not of  such 
extremes but of much milder lapses from conventionality, such as failure to 
dress  correctly  or  to  belong  to  some  Church  or  to  abstain  from  reading 
intelligent books. Such lapses, if they are done with gaiety and insouciance, 
not defiantly but spontaneously, will come to be tolerated even in the most 
conventional society. Gradually it may become possible to acquire the position 
of licensed lunatic, to whom things are permitted which in another man would 
be thought  unforgivable.  This  is  largely  a  matter  of  a  certain  kind of  good 
nature and friendliness. Conventional people are roused to fury by departures 
from convention, largely because they regard such departures as a criticism of 
them-selves.  They  will  pardon  much  unconventionality  in  a  man  who  has 
enough jollity and friendliness to make it clear, even to the stupidest, that he is 
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not engaged in criticising them. This method of escaping censure is, however,  
impossible to many of those whose tastes or opinions cause them to be out of 
sympathy with the herd. Their lack of sympathy makes them uncomfortable 
and  causes  them  to  have  a  pugnacious  attitude,  even  if  outwardly  they 
conform or manage to avoid any sharp issue. People who are not in harmony 
with  the  conventions  of  their  own  set  tend  therefore  to  be  prickly  and 
uncomfortable  and lacking in expansive  good humour.  These same people, 
trans-ported into another set where their outlook is not thought strange, will  
seem to change their character entirely. From being serious, shy and retiring 
they  may  become  gay  and  self-confident;  from  being  angular  they  may 
become smooth and easy; from being self-centred they may become sociable 
and extrovert. 

Wherever possible,  therefore,  young people who find themselves out of 
harmony  with  their  surroundings  should  endeavour  in  the  choice  of  a 
profession to select some career which will give them a chance of congenial  
companionship, even if this should entail a considerable loss of income. Often 
they hardly know that this is possible, since their knowledge of the world is 
very limited, and they may easily imagine that the prejudices to which they 
have become accustomed at home are world-wide. This is a matter in which 
older  men  should  be  able  to  give  much  assistance  to  the  young,  since  a 
considerable experience of mankind is essential. 

It is customary in these days of psycho-analysis to assume that, when any 
young person is out of harmony with his environment, the cause must lie in 
some psychological disorder. This is to my mind a complete mistake. Suppose, 
for  example,  that  a young person has  parents  who believe the doctrine of 
evolution to be wicked. Nothing except intelligence is required in such a case 
to cause him to be out of sympathy with them. To be out of harmony with 
one's surroundings is, of course, a misfortune, but it is not always a misfortune 
to be avoided at all costs. Where the environment is stupid or prejudiced or 
cruel, it is a sign of merit to be out of harmony with it. And to some degree  
these characteristics exist in almost every environment. Galileo and Kepler had 
'dangerous  thoughts'  (as  they  are  called  in  Japan),  and  so  have  the  most 
intelligent men of our own day. It is not desirable that the social sense should 
be so strongly  developed as  to cause such men to fear  the social  hostility 
which their opinions may provoke. What is desirable is to find ways of making 
this hostility as slight and as ineffective as possible. 

In  the modern world  the most  important  part  of  this  problem arises  in 
youth.  If  a  man  is  once  launched  upon  the  right  career  and  in  the  right 
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surroundings, he can in most cases escape social persecution, but while he is 
young and his  merits  are  still  untested,  he  is  liable  to be at  the mercy of 
ignorant people who consider themselves capable of judging in matters about 
which they know nothing, and who are outraged at the suggestion that so 
young a person may know better than they do with all their experience of the 
world.  Many  people  who  have  ultimately  escaped  from  the  tyranny  of 
ignorance have had so hard a fight and so long a time of repression that in the 
end they are embittered and their energy is impaired. There is a comfortable 
doctrine that  genius  will  always  make its  way,  and on the strength of  this 
doctrine many people consider that the persecution of youthful talent cannot 
do much harm. But there is no ground whatever for accepting this doctrine. It  
is like the theory that murder will out. Obviously all the murders we know of 
have been discovered, but who knows how many there may be which have 
never been heard of? In like manner all the men of genius that we have ever 
heard of have triumphed over adverse circumstances, but that is no reason for 
supposing that there were not innumerable others who succumbed in youth. 
Moreover, it is not a question only of genius, but also of talent, which is just as  
necessary  to  the  community.  And  it  is  not  only  a  question  of  emerging 
somehow; but also of emerging unembittered and with unimpaired energy. 
For all these reasons the way of youth should not be made too hard.

While it is desirable that the old should treat with respect the wishes of the 
young, it is not desirable that the young should treat with respect the wishes 
of the old. The reason is simple, namely that in either case it is the lives of the 
young that are concerned, not the lives of the old. When the young attempt to 
regulate the lives of the old, as, for ex-ample, by objecting to the remarriage of 
a widowed parent, they are quite as much in the wrong as are the old who 
attempt to regulate the lives of the young. Old and young alike, as soon as 
years of discretion have been reached, have a right to their own choices, and if  
necessary to their own mistakes. Young people are ill-advised if they yield to 
the pressure of the old in any vital matter. Suppose, for example, that you are 
a young person who wishes to go on the stage, and that your parents oppose 
your wish, either on the ground that the stage is immoral or on the ground 
that it is socially inferior. They may bring every kind of pressure to bear; they 
may tell you that they will cast you off if you ignore their commands; they may 
say that you will certainly repent within a few years; they may mention whole 
strings of horrid examples of young persons who have been rash enough to do 
what you contemplate doing and came to a bad end in consequence. They 
may of course be right in thinking that the stage is not the career for you; it  
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may be that you have no talent for acting, or that you have a bad voice. If this 
is  the case,  however,  you will  soon discover it  from theatrical  people,  and 
there will still be plenty of time to adopt a different career. The arguments of  
parents should not be a sufficient reason for relinquishing the attempt. If, in 
spite of all they say, you carry out your intention, they will soon come round,  
much sooner in fact than either you or they suppose. If on the other hand you 
find professional opinion discouraging, that is another matter, for professional 
opinion must always be treated with respect by beginners. 

I think that in general, apart from expert opinion, there is too much respect 
paid to the opinions of others, both in great matters and in small ones. One 
should  as  a  rule  respect  public  opinion  in  so  far  as  is  necessary  to  avoid 
starvation and to keep out of prison, but anything that goes beyond this is 
voluntary submission to an unnecessary tyranny, and is likely to interfere with 
happiness in all kinds of ways. Take, for example, the matter of expenditure.  
Very many people spend money in ways quite different from those that their 
natural tastes would enjoin, merely because they feel that the respect of their 
neighbours depends upon their possession of a good car and their ability to 
give good dinners. As a matter of fact, any man who can obviously afford a car 
but genuinely prefers travel or a good library will in the end be much more 
respected than if he behaved exactly like everyone else. There is, of course, no 
point  in  deliberately  flouting  public  opinion;  this  is  still  to  be  under  its 
domination, though in a topsy-turvy way. But to be genuinely indifferent to it  
is both a strength and a source of happiness. And a society composed of men 
and  women  who  do not  bow too  much to  the  conventions  is  a  far  more 
interesting society than one in which all behave alike. Where each person's 
character is developed individually, differences of type are preserved, and it is 
worthwhile to meet new people, because they are not mere replicas of those 
whom  one  has  met  already.  This  has  been  one  of  the  advantages  of 
aristocracy, since where status depended upon birth behaviour was allowed to 
be erratic. In the modern world we are losing this source of social freedom, 
and therefore a more deliberate realisation of the dangers of uniformity has 
become desirable. I do not mean that people should be intentionally eccentric, 
which is just as uninteresting as being conventional. I mean only that people 
should be natural,  and should follow their  spontaneous  tastes  in  so far  as 
these are not definitely anti-social. 

In the modern world, owing to the swiftness of locomotion, people are less 
dependent than they used to be upon their geographically nearest neighbours. 
Those  who  have  cars  can  regard  as  a  neighbour  any  person  living  within 
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twenty miles. They have therefore a much greater power than was formerly 
the case of choosing their companions. In any populous neighbourhood a man 
must  be  very  unfortunate  if  he  cannot  find  congenial  souls  within  twenty 
miles. The idea that one should know one's immediate neighbours has died 
out in large centres of population, but still lingers in small towns and in the 
country. It has become a foolish idea, since there is no need to be de-pendent 
upon immediate neighbours for society. More and more it becomes possible 
to choose our companions on account of congeniality rather than on account 
of mere propinquity. Happiness is promoted by associations of persons with 
similar  tastes  and  similar  opinions.  Social  intercourse  may  be  expected  to 
develop more and more along these lines and it may be hoped that by these 
means the loneliness that now afflicts so many unconventional people will be 
gradually diminished almost to vanishing point. This will undoubtedly increase 
their happiness, but it will of course diminish the sadistic pleasure which the 
conventional at present derive from having the unconventional at their mercy. 
I  do not  think,  however,  that  this  is  a  pleasure  which we need be greatly 
concerned to preserve. 

Fear  of  public  opinion,  like  every  other  form of  fear,  is  oppressive  and 
stunts growth. It is difficult to achieve any kind of greatness while a fear of this 
kind remains strong, and it is impossible to acquire that freedom of spirit in  
which true happiness consists, for it is essential to happiness that our way of 
living should spring from our own deep impulses and not from the accidental 
tastes and desires of those who happen to be our neighbours, or even our 
relations. Fear of immediate neighbours is no doubt less than it was, but there 
is a new kind of fear, namely the fear of what newspapers may say. This is 
quite as terrifying as anything connected with mediaeval witch-hunts. When 
the newspaper chooses to make a scapegoat of some perhaps quite harmless 
person, the results may be very terrible. Fortunately, as yet this is a fate which 
most people escape through their obscurity, but as publicity gets more and 
more perfect in its methods, there will be an increasing danger in this novel  
form of social persecution. This is too grave a matter to be treated with disdain 
by the individual who is its victim, and whatever may be thought of the great 
principle of the freedom of the Press, I think the line will have to be drawn 
more sharply than it is by the existing libel laws, and anything will have to be 
forbidden that  makes  life  intolerable  for  innocent  individuals,  even if  they 
should happen to have done or said things which, published maliciously, can 
cause  them  to  become  unpopular.  The  only  ultimate  cure  for  this  evil  is,  
however, an increase of toleration on the part of the public. The best way to 
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increase toleration is  to multiply the number of  individuals  who enjoy real 
happiness and do not therefore find their chief pleasure in the infliction of 
pain upon their fellow-men. 



Part I I :  Causes of  
Happiness

Chapter10: Is happiness still 
possible?

o far we have been considering the unhappy man; we now have the 
pleasanter task of considering the happy man. From the conversation 
and the books of some of my friends I have been almost led to conclude 

that  happiness  in  the  modern  world  has  be-come  an  impossibility.  I  find, 
however, that this view tends to be dissipated by introspection, foreign travel, 
and the conversation of my gardener. The unhappiness of my literary friends I 
have considered in an earlier chapter; in the present chapter I wish to make a 
survey of the happy people that I have come across in the course of my life. 

S
Happiness  is  of  two  sorts,  though,  of  course,  there  are  intermediate 

degrees. The two sorts I mean might be distinguished as plain and fancy, or  
animal and spiritual, or of the heart and of the head. The designation to be 
chosen among these alternatives depends, of course, upon the thesis to be 
proved. I am at the moment not concerned to prove any thesis, but merely to  
describe. Perhaps the simplest way to describe the difference between the 
two sorts of happiness is to say that one sort is open to any human being, and 
the other only to those who can read and write. When I was a boy I knew a 
man bursting with happiness whose business was digging wells.  He was of 
enormous height and of incredible muscles; he could neither read nor write, 
and when in the year 1885 he got a vote for Parliament, he learnt for the first 
time  that  such  an  institution  existed.  His  happiness  did  not  depend  upon 
intellectual  sources;  it  was  not  based  upon  belief  in  natural  law,  or  the 
perfectibility of the species, or the public ownership of public utilities, or the 
ultimate triumph of the Seventh Day Adventists, or any of the other creeds 
which intellectuals consider necessary to their enjoyment of life. It was based 
upon  physical  vigour,  a  sufficiency  of  work,  and  the  overcoming  of  not 
insuperable obstacles in the shape of rock. The happiness of my gardener is of 
the  same  species;  he  wages  a  perennial  war  against  rabbits,  of  which  he 
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speaks exactly as Scotland Yard speaks of Bolsheviks; he considers them dark, 
designing and ferocious, and is of the opinion that they can only be met by 
means of a cunning equal to their own. Like the heroes of Valhalla who spent 
every day hunting a certain  wild boar,  which they killed every evening but 
which miraculously came to life again in the morning, my gardener can slay his 
enemy one day without any fear that the enemy will  have disappeared the 
next day. Although well over seventy, he works all  day and bicycles sixteen 
hilly miles to and from his work, but the fount of joy is inexhaustible, and it is  
'they rabbits' that supply it. 

But, you will say, these simple delights are not open to superior people like 
ourselves. What joy can we experience in waging war on such puny creatures 
as rabbits? The argument, to my mind, is a poor one. A rabbit is very much 
larger  than  a  yellow-fever  bacillus,  and  yet  a  superior  person  can  find 
happiness in making war upon the latter. Pleasures exactly similar to those of 
my gardener so far as their emotional content is concerned are open to the 
most highly  educated people.  The difference made by education is  only  in 
regard to the activities by which these pleasures are to be obtained. Pleasures 
of  achievement  demand  difficulties  such  that  beforehand  success  seems 
doubtful although in the end it is usually achieved. This is perhaps the chief 
reason  why  a  not  excessive  estimate  of  one's  own  powers  is  a  source  of 
happiness. The man who underestimates himself is perpetually being surprised 
by  success,  whereas  the  man  who  overestimates  himself  is  just  as  often 
surprised  by  failure.  The  former  kind  of  surprise  is  pleasant,  the  latter  
unpleasant. It is therefore wise to be not unduly conceited, though also not 
too modest to be enterprising. 

Of the more highly educated sections of the community, the happiest in the 
present day are the men of science. Many of the most eminent of them are 
emotionally simple, and obtain from their work a satisfaction so profound that 
they can derive pleasure from eating and even marrying. Artists and literary 
men consider  it  de  rigueur  to  be  unhappy in  their  marriages,  but  men  of 
science quite frequently remain capable of old-fashioned domestic bliss. The 
reason for this is that the higher parts of their intelligence are wholly absorbed 
by their work, and are not allowed to intrude into regions where they have no 
functions to perform. In their work they are happy because in the modern 
world science is progressive and powerful, and because its importance is not 
doubted either by themselves or by laymen. They have therefore no necessity 
for  complex emotions,  since the simpler  emotions meet with no obstacles. 
Complexity in emotions is like foam in a river. It is produced by obstacles which 
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break  the  smoothly  flowing  current.  But  so  long  as  the  vital  energies  are 
unimpeded, they produce no ripple on the surface, and their strength is not  
evident to the unobservant. 

All the conditions of happiness are realised in the life of the man of science. 
He has an activity which utilises his abilities to the full, and he achieves results 
which appear important not only to himself but to the general public, even 
when it  cannot in the smallest degree understand them. In this he is more 
fortunate than the artist. When the public cannot understand a picture or a 
poem, they conclude that it is a bad picture or a bad poem. When they cannot 
understand the theory of relativity they conclude (rightly) that their education 
has  been  insufficient.  Consequently  Einstein  is  honoured  while  the  best 
painters are left to starve in garrets, and Einstein is happy while the painters 
are  unhappy.  Very  few  men  can  be  genuinely  happy  in  a  life  involving 
continual self-assertion against the scepticism of the mass of mankind, unless 
they can shut themselves up in a coterie and forget the cold outer world. The 
man  of  science  has  no  need  of  a  coterie,  since  he  is  thought  well  of  by 
everybody except his colleagues. The artist, on the contrary, is in the painful  
situation of having to choose between being despised and being despicable. If 
his  powers are of the first order,  he must incur one or the other of  these 
misfortunes - the former if he uses his powers, the latter if he does not. This 
has not been the case always and everywhere. There have been times when 
even good artists, even when they were young, were thought well of. Julius II,  
though he might ill-treat Michael Angelo,  never supposed him incapable of 
painting pictures. The modern millionaire, though he may shower wealth upon 
elderly artists after they have lost their powers, never imagines that their work 
is as important as his own. Perhaps these circumstances have something to do 
with the fact that artists are on the average less happy than men of science. 

It  must,  I  think,  be  admitted  that  the  most  intelligent  young  people  in 
Western countries tend to have that kind of unhappiness that comes of finding 
no adequate employment for their best talents. This, however, is not the case 
in Eastern countries.  The intelligent young at the present day are probably 
happier in Russia than anywhere else in the world. They have there a new 
world to create, and an ardent faith in accordance with which to create it. The  
old have been executed, starved, exiled, or in some other way disinfected, so 
that they cannot, as in every Western country, compel the young to choose 
between doing harm and doing nothing. To the sophisticated Occidental the 
faith of the young Russian may seem crude, but, after all, what is there to be  
said against it? He is creating a new world; the new world is to his liking; the 
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new  world  will  almost  certainly,  when  created,  make  the  average  Russian 
happier than he was before the Revolution. It may not be a world in which the 
sophisticated  Western  intellectual  would  be  happy,  but  the  sophisticated 
Western  intellectual  does  not  have  to  live  in  it.  By  any  pragmatic  test, 
therefore, the faith of young Russia is justified, and to condemn it as crude can 
have no justification except on a basis of theory. In India, China, and Japan, 
external circumstances of a political sort interfere with the happiness of the 
young intelligentsia,  but  there  is  no such  internal  obstacle  as  exists  in  the 
West. There are activities which appear important to the young, and, in so far 
as these activities succeed, the young are happy. They feel that they have an 
important part to play in the national life, and aims to pursue which, though 
difficult,  are  not  impossible  to  realise.  Cynicism  such  as  one  finds  very 
frequently among the most highly educated young men and women of the 
West  results  from  the  combination  of  comfort  with  powerlessness. 
Powerlessness makes people feel  that nothing is  worth doing,  and comfort 
makes the painfulness of this feeling just endurable. Throughout the East the 
university student can hope for more influence upon public opinion than he 
can have in the modem West, but he has much less opportunity than in the 
West  of  securing  a  substantial  income.  Being  neither  powerless  nor 
comfortable,  he  becomes  a  reformer  or  a  revolutionary,  not  a  cynic.  The 
happiness of the reformer or revolutionary depends upon the course of public 
affairs,  but  probably  even while  he is  being  executed he enjoys  more real 
happiness  than is  possible  for  the comfortable  cynic.  I  remember  a  young 
Chinese visitor to my school who was going home to found a similar school in a 
reactionary part of China. He expected the result to be that his head would be 
cut off. Nevertheless he enjoyed a quiet happiness that I could only envy. 

I do not wish to suggest, however, that these high-flown kinds of happiness 
are the only possible ones. They are in fact open only to a minority, since they 
require a kind of ability and a width of interest which cannot be very common. 
It is not only eminent scientists who can derive pleasure through work, nor is it  
only leading statesmen who can derive pleasure through advocacy of a cause. 
The pleasure of work is open to anyone who can develop some specialised 
skill, provided that he can get satisfaction from the exercise of his skill without 
demanding universal applause. I knew a man who had lost the use of both legs 
in early youth, but he had remained serenely happy throughout a long life; he 
had achieved this by writing a work in five volumes on rose blight, on which I  
always understood he was the leading expert. I have not had the pleasure of 
knowing any large number of conchologists, but from those who have I have 
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always understood that the study of shells brings contentment to those who 
engage in it. I knew a man once who was the best compositor in the world,  
and was sought out by all those who devoted themselves to inventing artistic 
types; he derived joy, not so much from the very genuine respect in which he 
was held by persons whose respect  was not  lightly  bestowed, as from the 
actual delight in the exercise of his craft, a delight not wholly unlike that which 
good dancers derive from dancing. I have known also compositors who were 
experts in setting up mathematical type, or Nestorian script, or cuneiform, or 
anything else that was out of the way and difficult. I did not discover whether 
these  men's  private  lives  were  happy,  but  in  their  working  hours  their 
constructive instincts were fully gratified. 

It  is  customary  to  say  that  in  our  machine age there  is  less  room than 
formerly for the craftsman's joy in skilled work. I am not at all sure that this is  
true: the skilled work-man nowadays works, it is true, at quite different things 
from those that occupied the attention of the mediaeval guilds, but he is still 
very important and quite essential in the machine economy. There are those 
who make scientific instruments and delicate machines, there are designers, 
there are aeroplane mechanics, chauffeurs, and hosts of others who have a 
trade in which skill  can be developed to almost any extent. The agricultural 
labourer and the peasant in comparatively primitive communities is not, so far 
as I have been able to observe, nearly as happy as a chauffeur or an engine-
driver. It is true that the work of the peasant who cultivates his own land is  
varied; he ploughs, he sows, he reaps. But he is at the mercy of the elements, 
and  is  very  conscious  of  his  dependence,  whereas  the  man  who  works  a 
modern mechanism is conscious of power, and acquires the sense that man is 
the master, not the slave, of natural forces. It is true, of course, that work is 
very uninteresting to the large body of  mere machine-minders who repeat 
some  mechanical  operation  over  and  over  again  with  the  minimum  of 
variation, but the more uninteresting the work becomes, the more possible it 
is to get it performed by a machine. The ultimate goal of machine production - 
from  which,  it  is  true,  we  are  as  yet  far  removed  -  is  a  system  in  which 
everything uninteresting is done by machines, and human beings are reserved 
for the work involving variety and initiative. In such a world the work will be 
less  boring  and  less  depressing  than  it  has  been  at  any  time  since  the 
introduction of agriculture. In taking to agriculture mankind decided that they 
would  submit  to  monotony  and  tedium  in  order  to  diminish  the  risk  of 
starvation. When men obtained their food by hunting, work was a joy, as one 
can see from the fact that the rich still pursue these ancestral occupations for 
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amusement. But with the introduction of agriculture mankind entered upon a 
long period of meanness, misery, and madness, from which they are only now 
being freed by the beneficent operation of the machine. It is all very well for 
sentimentalists  to  speak  of  contact  with  the  soil  and  the  ripe  wisdom  of 
Hardy's philosophic peasants, but the one desire of every young man in the 
countryside is to find work in towns where he can escape from the slavery of 
wind and weather and the solitude of dark winter evenings into the reliable 
and human atmosphere of the factory and the cinema. Companionship and 
cooperation are essential elements in the happiness of the average man, and 
these are to be obtained in industry far more fully than in agriculture. 

Belief in a cause is a source of happiness to large numbers of people. I am 
not  thinking  only  of  revolutionaries,  socialists,  nationalists  in  oppressed 
countries, and such; I am thinking also of many humbler kinds of belief. The 
men I have known who believed that the English were the lost ten tribes were 
almost invariably happy, while as for those who believed that the English were 
only the tribes of Ephraim and Manasseh, their bliss knew no bounds. I am not 
suggesting that the reader should adopt this creed, since I cannot advocate 
any happiness based upon what seem to me to be false beliefs. For the same 
reason I  cannot urge the reader to believe that men should live exclusively 
upon  nuts,  although,  so  far  as  my  observation  goes,  this  belief  invariably 
ensures perfect happiness. But it is easy to find some cause which is in no 
degree fantastic, and those whose interest in any such cause is genuine are 
provided with an occupation for their leisure hours and a complete antidote to 
the feeling that life is empty. 

Not so very far removed from the devotion to obscure causes is absorption 
in a hobby. One of the most eminent of living mathematicians divides his time 
equally between mathematics and stamp-collecting. I imagine that the latter 
affords consolation at the moments when he can make no progress with the 
former. The difficulty of proving propositions in the theory of numbers is not 
the only sorrow that stamp-collecting can cure, nor are stamps the only things 
that can be collected. Consider what a vast field of ecstasy opens before the 
imagination when one thinks of old china, snuff-boxes, Roman coins, arrow-
heads, and flint implements. It is true that many of us are too 'superior' for  
these simple pleasures. We have all experienced them in boyhood, but have 
thought them, for some reason, unworthy of a grown man. This is a complete 
mistake; any pleasure that does no harm to other people is to be valued. For 
my part, I collect rivers: I derive pleasure from having gone down the Volga 
and up the Yangtze, and regret very much having never seen the Amazon or 
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the Orinoco. Simple as these emotions are, I  am not ashamed of them. Or 
consider  again  the  passionate  joy  of  the  baseball  fan:  he  turns  to  his 
newspaper  with  avidity,  and  the  radio  affords  him  the  keenest  thrills.  I 
remember  meeting  for  the  first  time  one  of  the  leading  literary  men  of 
America,  a  man  whom  I  had  supposed  from  his  books  to  be  filled  with 
melancholy. But it so happened that at that moment the most crucial baseball 
results were coming through on the radio; he forgot me, literature, and all the 
other  sorrows  of  our  sublunary  life,  and  yelled  with  joy  as  his  favourites 
achieved victory. Ever since this incident I have been able to read his books 
without feeling depressed by the misfortunes of his characters. 

Fads and hobbies, however, are in many cases, perhaps most, not a source 
of fundamental happiness, but a means of escape from reality, of forgetting 
for the moment some pain too difficult to be faced. Fundamental happiness 
depends more than anything else upon what may be called a friendly interest 
in persons and things. 

A friendly interest in persons is a form of affectionateness, but not the form 
which is grasping and possessive and seeking always an emphatic response. 
This  latter  form is  very  frequently  a  source  of  unhappiness.  The  kind  that 
makes for happiness is the kind that likes to observe people and finds pleasure 
in  their  individual  traits,  that  wishes  to  afford  scope  for  the  interests  and 
pleasures of those with whom it is brought into contact without desiring to 
acquire  power  over  them  or  to  secure  their  enthusiastic  admiration.  The 
person whose attitude towards others is genuinely of this kind will be a source 
of happiness and a recipient of reciprocal kindness. His relations with others,  
whether slight or serious, will satisfy both his interests and his affections; he 
will not be soured by ingratitude, since he will seldom suffer it and will not 
notice when he does. The same idiosyncrasies which would get on another 
man's nerves to the point of exasperation will be to him a source of gentle 
amusement. He will achieve without effort results which another man, after 
long struggles, will find to be unattainable. Being happy in himself, he will be a 
pleasant companion, and this in turn will increase his happiness. But all this 
must be genuine; it must not spring from an idea of self-sacrifice inspired by a 
sense of  duty.  A sense of  duty is  useful  in work,  but offensive in personal 
relations. People wish to be liked, not to be endured with patient resignation. 
To like many people spontaneously and without effort is perhaps the greatest 
of all sources of personal happiness. 

I spoke also in the last paragraph of what I call a friendly interest in things.  
This phrase may perhaps seem forced; it may be said that it is impossible to  
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feel  friendly  to  things.  Nevertheless,  there  is  something  analogous  to 
friendliness  in  the  kind  of  interest  that  a  geologist  takes  in  rocks,  or  an 
archaeologist in ruins, and this interest ought to be an element in our attitude 
to individuals or societies. It is possible to have an interest in things which is  
hostile rather than friendly. A man might collect facts concerning the habitats 
of spiders because he hated spiders and wished to live where they were few. 
This kind of interest would not afford the same satisfaction as the geologist 
derives from his rocks. An interest in impersonal things, though perhaps less 
valuable  as  an  ingredient  in  everyday  happiness  than  a  friendly  attitude 
towards our fellow creatures, is nevertheless very important. The world is vast 
and our own powers are limited. If all our happiness is bound up entirely in our 
personal circumstances it is difficult not to demand of life more than it has to  
give. And to demand too much is the surest way of getting even less than is  
possible. The man who can forget his worries by means of a genuine interest 
in, say, the Council of Trent, or the life history of stars, will find that, when he 
returns from his excursion into the impersonal world, he has acquired a poise 
and calm which enable him to deal with his worries in the best way, and he will 
in the meantime have experienced a genuine even if  temporary happiness. 
The secret of happiness is this: let your interests be as wide as possible, and let 
your reactions to the things and persons that interest you be as far as possible 
friendly rather than hostile. 

This preliminary survey of the possibilities of happiness will be expanded in 
subsequent chapters, together with suggestions as to ways of escaping from 
psychological sources of misery.



Chapter 11: Zest
n this chapter I propose to deal with what seems to me the most universal 
and distinctive mark of happy men, namely zest. I
Perhaps  the  best  way  to  understand  what  is  meant  by  zest  will  be  to 

consider the different ways in which men behave when they sit  down to a 
meal.  There  are  those  to  whom a  meal  is  merely  a  bore;  no  matter  how 
excellent the food may be, they feel that it is uninteresting. They have had 
excellent food before, probably at almost every meal they have eaten. They 
have never known what it was to go without a meal until hunger became a 
raging  passion,  but  have  come  to  regard  meals  as  merely  conventional 
occurrences, dictated by the fashions of the society in which they live. Like 
everything else, meals are tiresome, but it is no use to make a fuss, because  
nothing else will be less tiresome. Then there are the invalids who eat from a 
sense of duty, because the doctor has told them that it is necessary to take a 
little  nourishment  in  order  to  keep  up  their  strength.  Then  there  are  the 
epicures, who start  hopefully,  but find that nothing has been quite so well  
cooked as it ought to have been. Then there are the gormandisers, who fall  
upon their food with eager rapacity,  eat too much, and grow plethoric and 
stertorous. Finally there are those who begin with a sound appetite, are glad 
of their food, eat until they have had enough, and then stop. 

Those  who are  set  down before  the  feast  of  life  have  similar  attitudes 
towards the good things which it offers. The happy man corresponds to the 
last of our eaters. What hunger is in relation to food, zest is in relation to life. 
The man who is bored with his meals corresponds to the victim of Byronic 
unhappiness. The invalid who eats from a sense of duty corresponds to the 
ascetic,  the gormandiser to the voluptuary. The epicure corresponds to the 
fastidious  person  who  condemns  half  the  pleasures  of  life  as  unaesthetic. 
Oddly enough, all these types, with the possible exception of the gormandiser, 
feel contempt for the man of healthy appetite and consider themselves his 
superior. It seems to them vulgar to enjoy food because you are hungry or to 
enjoy life because it offers a variety of interesting spectacles and surprising 
experiences. From the height of their disillusionment they look down upon 
those whom they despise as simple souls. For my part I have no sympathy with 
this outlook. All disenchantment is to me a malady, which, it is true, certain 
circumstances may render inevitable, but which none the less, when it occurs, 
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is  to be cured as soon as possible, not to be regarded as a higher form of 
wisdom. 

Suppose one man likes strawberries and another does not; in what respect 
is the latter superior? There is no abstract and impersonal proof either that 
strawberries are good or that they are not good. To the man who likes them 
they are good; to the man who dislikes them they are not. But the man who 
likes them has a pleasure which the other does not have; to that extent his life 
is more enjoyable and he is better adapted to the world in which both must 
live.  What  is  true  in  this  trivial  instance is  equally  true  in  more important 
matters. The man who enjoys watching football is to that extent superior to 
the man who does not. The man who enjoys reading is still more superior to 
the man who does not, since opportunities for reading are more frequent than 
opportunities for watching football. The more things a man is interested in, 
the more opportunities of happiness he has, and the less he is at the mercy of 
fate, since if he loses one thing he can fall back upon another. Life is too short  
to be interested in everything, but it is good to be interested in as many things 
as  are  necessary  to  fill  our  days.  We  are  all  prone  to  the  malady  of  the 
introvert,  who, with the manifold spectacle of the world spread out before 
him, turns away and gazes only upon the emptiness within.  But  let  us not 
imagine that there is anything grand about the introvert's unhappiness. 

There  were  once  upon  a  time  two  sausage  machines,  exquisitely 
constructed for the purpose of turning pig into the most delicious sausages. 
One of these retained his zest for pig and produced sausages innumerable; the 
other said: 'What is pig to me? My own works are far more interesting and 
wonderful than any pig.' He refused pig and set to work to study his inside. 
When bereft of its natural food, his inside ceased to function, and the more he  
studied it, the more empty and foolish it seemed to him to be. All the exquisite 
apparatus  by  which  the  delicious  transformation  had  hitherto  been  made 
stood still, and he was at a loss to guess what it was capable of doing. This 
second sausage machine was like the man who has lost his zest, while the first  
was like the man who has retained it. The mind is a strange machine which can 
combine the materials offered to it in the most astonishing ways, but without 
materials  from  the  external  world  it  is  powerless,  and  unlike  the  sausage 
machine  it  must  seize  its  materials  for  itself,  since  events  only  become 
experiences through the interest that we take in them: if they do not interest 
us, we are making nothing of them. The man, therefore, whose attention is 
turned within  finds  nothing  worthy  of  his  notice,  whereas  the man whose 
attention is turned outward can find within, in those rare moments when he 
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ex-amines his soul, the most varied and interesting assortment of ingredients 
being dissected and recombined into beautiful or instructive patterns. 

The  forms  of  zest  are  innumerable.  Sherlock  Holmes,  it  may  be 
remembered, picked up a hat which he happened to find lying in the street. 
After looking at it for a moment he remarked that its owner had come down in 
the world as the result of drink, and that his wife was no longer so fond of him 
as she used to be. Life could never be boring to a man to whom casual objects  
offered such a wealth of interest. Think of the different things that may be 
noticed in the course of a country walk. One man may be interested in the 
birds, another in the vegetation, another in the, geology, yet another in the 
agriculture, and so on. Any one of these things is interesting if it interests you, 
and, other things being equal, the man who is interested in any one of them is 
a man better adapted to the world than the man who is not interested. 

How extraordinarily different, again, are the attitudes of different people to 
their  fellow-men.  One  man,  in  the  course  of  a  long  train  journey,  will  fail  
entirely to observe any of his fellow travellers while another will have summed 
them  all  up,  analysed  their  characters,  made  a  shrewd  guess  at  their 
circumstances,  and  perhaps  even  ascertained  the  most  secret  histories  of 
several of them. People differ just as much in what they feel towards others as  
in what they ascertain about them. Some men find almost everybody boring, 
others quickly and easily develop a friendly feeling towards those with whom 
they are brought in contact, unless there is some definite reason for feeling 
otherwise. Take again such a matter as travel: some men will travel through 
many countries, going always to the best hotels, eating exactly the same food 
as they would eat at home, meeting the same idle rich whom they would meet 
at home, conversing on the same topics upon which they converse at their 
own dinner-table. When they return, their only feeling is one of relief at having 
done with the boredom of expensive locomotion. Other men, wherever they 
go, see what is characteristic, make the acquaintance of people who typify the 
locality, observe whatever is of interest either historically or socially, eat the 
food of the country, learn its manners and its language, and come home with a 
new stock of pleasant thoughts for winter evenings. 

In all these different situations the man who has the zest for life has the 
advantage over the man who has none. Even unpleasant  experiences have 
their  uses  to him.  I  am glad to have smelt  a  Chinese crowd and a Sicilian  
village,  though  I  cannot  pretend  that  my  pleasure  was  very  great  at  the 
moment.  Adventurous  men  enjoy  shipwrecks,  mutinies,  earthquakes, 
conflagrations, and all kinds of unpleasant experiences, provided they do not 
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go so far as to impair health. They say to themselves in an earthquake, for 
example, 'So that is what an earthquake is like', and it gives them pleasure to 
have their knowledge of the world increased by this new item. It would not be 
true to say that such men are not at the mercy of fate, for if they should lose  
their  health  they would be very likely to lose their  zest  at  the same time, 
though this is by no means certain. I have known men die at the end of years 
of slow torture, and yet retain their zest almost till  the last moment. Some 
forms of  ill-health  destroy zest,  others do not.  I  do not know whether the 
biochemists are able as yet to distinguish between these kinds. Perhaps when 
biochemistry has made further advances we shall be able to take tablets that 
will ensure our feeling an interest in everything, but until that day comes we 
are compelled to depend upon common-sense observation of  life  to judge 
what are the causes that enable some men to take an interest in everything, 
while compelling others to take an interest in nothing. 

Zest  is  sometimes  general,  sometimes  specialised.  It  may  be  very 
specialised indeed. Readers of Borrow may remember a character who occurs 
in Romany Rye. He had lost his wife, to whom he was devoted, and felt for a 
time that life had grown utterly barren. But he became interested in Chinese 
inscriptions on teapots  and tea-chests,  and by the aid of  a  French Chinese 
grammar,  after  learning  French  for  the  purpose,  gradually  managed  to 
decipher them, thereby acquiring a new interest in life though he never used 
his  Chinese  knowledge  for  other  purposes.  I  have  known  men  who  were 
entirely absorbed in the endeavour to find out all about the Gnostic heresy,  
and other men whose principal interest lay in collating the manuscripts and 
early editions of Hobbes. It is quite impossible to guess in advance what will  
interest a man, but most men are capable of a keen interest in something or 
other, and when once such an interest has been aroused their life becomes 
free from tedium. Very specialised interests are, however, a less satisfactory 
source of happiness than a general zest for life, since they can hardly fill the 
whole of a man's time, and there is always the danger that he may come to 
know all  there is to know about the particular matter that has become his 
hobby.

It will be remembered that among our different types at the banquet we 
included the gormandiser, whom we were not prepared to praise. The reader 
may think that the man with zest whom we have been praising does not differ 
in any definable way from the gormandiser. The time has come when we must 
try to make the distinction between the two types more definite. 

The  ancients,  as  everyone  knows,  regarded  moderation  as  one  of  the 
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essential  virtues.  Under  the  influence  of  romanticism  and  the  French 
Revolution this  view was abandoned by many,  and overmastering passions 
were admired, even if, like those of Byron's heroes, they were of a destructive  
and anti-social kind. The ancients, however, were clearly in the right. In the 
good life these must be a balance between different activities, and no one of 
them  must  be  carried  so  far  as  to  make  the  others  impossible.  The 
gormandiser sacrifices all other pleasures to that of eating, and by so doing 
diminishes the total happiness of his life. Many other passions besides eating 
may be carried to a like excess. The Empress Josephine was a gormandiser in 
regard to clothes. At first Napoleon used to pay her dressmaker's bills, though 
with continually increasing protest.  At last he told her that she really must  
learn moderation, and that in future he would only pay her bills  when the 
amount seemed reasonable. When her next dressmaker's bill came in, she was 
for  a  moment  at  her  wits'  end,  but  presently  she  bethought  herself  of  a 
scheme. She went to the War Minister and demanded that he should pay her 
bill  out of the funds provided for the war. Since he knew that she had the 
power  to  get  him  dismissed,  he  did  so,  and  the  French  lost  Genoa  in 
consequence. So at least some books say, though I am not prepared to vouch 
for the exact truth of the story. For our purpose it is equally apt whether true 
or an exaggeration, since it serves to show how far the passion for clothes may 
carry  a  woman  who  has  the  opportunity  to  indulge  it.  Dipsomaniacs  and 
nymphomaniacs are obvious examples of the same kind of thing. The principle 
in these matters is fairly obvious. All our separate tastes and desires have to fit  
into the general framework of life. If they are to be a source of happiness they 
must be compatible with health, with the affection of those whom we love,  
and with the respect of the society in which we live. Some passions can be 
indulged to almost  any  extent  without  passing beyond these limits,  others 
cannot. The man, let us say, who loves chess, if he happens to be a bachelor 
with independent means, need not restrict his passion in any degree, whereas 
if  he  has  a  wife  and children  and no independent  means,  he  will  have to  
restrict it very severely. The dipsomaniac and the gormandiser, even if they 
have no social ties, are unwise from a self-regarding point of view, since their  
indulgence interferes with health, and gives them hours of misery in return for 
minutes  of  pleasure.  Certain  things  form  a  frame-work  within  which  any 
separate passion must live if it is not to become a source of misery. Such things 
are health, the general  possession of one's faculties,  a sufficient income to 
provide for necessaries,  and the most essential  social  duties,  such as those 
towards wife and children. The man who sacrifices these things for chess is 
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essentially as bad as the dipsomaniac. The only reason we do not condemn 
him so  severely  is  that  he  is  much  less  common,  and  that  only  a  man of 
somewhat  rare  abilities  is  likely  to  be  carried  away  by  absorption  in  so 
intellectual a game. The Greek formula of moderation practically covers these 
cases. 

The  man  who  likes  chess  sufficiently  to  look  forward  throughout  his 
working day to the game that he will play in the evening is fortunate, but the 
man who gives up work in order to play chess all day has lost the virtue of 
moderation. It is recorded that Tolstoy, in his younger and unregenerate days, 
was awarded the military cross for valour in the field, but when the time came 
for him to be presented with it, he was so absorbed in a game of chess that he 
decided not to go. We can hardly find fault with Tolstoy on this account, since 
to  him it  might  well  be  a  matter  of  indifference  whether  he  won military  
decorations or not, but in a lesser man such an act would have been one of 
folly. 

As a limitation upon the doctrine that has just been set forth, it ought to be 
admitted that some performances are considered so essentially noble as to 
justify the sacrifice of everything else on their behalf. The man who loses his  
life in the defence of his country is not blamed if thereby his wife and children 
are left  penniless.  The man who is  engaged in experiments with a view to 
some great scientific discovery or invention is not blamed afterwards for the 
poverty  that  he  has  made his  family  endure,  provided that  his  efforts  are 
crowned with ultimate success. If, however, he never succeeds in making the 
discovery or the invention that he was attempting, public opinion condemns 
him as a crank, which seems unfair, since no one in such an enterprise can be 
sure of success in advance. During the first millennium of the Christian era a 
man who abandoned his family for a saintly life was praised, though nowadays 
it would be held that he ought to make some provision for them. 

I think there is always some deep seated psychological difference between 
the gormandiser  and the man of  healthy  appetite.  The  man in  whom one 
desire runs to excess at the expense of all others is usually a man with some 
deep seated trouble, who is seeking to escape from a spectre. In the case of  
the dipsomaniac this is obvious: men drink in order to forget. If they had no 
spectres in their lives, they would not find drunkenness more agreeable than 
sobriety.  As  the legendary  Chinaman said:  'Me no drinkee for  drinkee,  me 
drinkee for drunkee.' This is typical of all excessive and one-sided passions. It is  
not pleasure in the object itself that is sought, but oblivion. There is, however, 
a very great difference according as oblivion is sought in a Scottish manner or  
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by  the  exercise  of  faculties  in  themselves  desirable.  Borrow's  friend  who 
taught himself Chinese in order to be able to endure the loss of his wife was 
seeking oblivion, but he sought it in an activity that had no harmful effects, but 
on the contrary  improved his  intelligence and his  knowledge.  Against  such 
forms of escape there is nothing to be said. It is otherwise with the man who 
seeks  oblivion  in  drinking  or  gambling  or  any  other  form  of  unprofitable 
excitement. There are, it is true, border-line cases. What should we say of the 
man who runs mad risks in aeroplanes or on mountain tops, because life has 
become irksome to him? If his risks serve any public object, we may admire 
him, but it not, we shall have to place him only slightly above the gambler and 
drunkard. 

Genuine zest, not the sort that is really a search for oblivion, is part of the 
natural make-up of human beings except in so far as it has been destroyed by 
unfortunate circumstances. Young children are interested in everything that 
they  see  and  hear;  the  world  is  full  of  surprises  to  them,  and  they  are 
perpetually engaged with ardour in the pursuit of knowledge, not, of course, 
of scholastic knowledge, but of the sort that con-sists in acquiring familiarity 
with the objects that attract their attention. Animals, even when adult, retain 
their zest provided they are in health. A cat in an unfamiliar room will not sit 
down until it has sniffed at every corner on the off-chance that there may be a  
smell  of  mouse  somewhere.  The  man  who  has  never  been  fundamentally 
thwarted will retain his natural interest in the external world, and so long as he 
retains it he will find life pleasant unless his liberty is unduly curtailed. Loss of 
zest in civilised society is very largely due to the restrictions upon liberty which 
are essential to our way of life. The savage hunts when he is hungry, and in so 
doing  is  obeying  a  direct  impulse.  The  man  who  goes  to  his  work  every 
morning at  a certain  hour is  actuated fundamentally  by the same impulse, 
namely  the  need  to  secure  a  living,  but  in  his  case  the  impulse  does  not  
operate  directly  and  at  the  moment  when it  is  felt:  it  operates  in-directly 
through  abstractions,  beliefs  and  volitions.  At  the  moment  when the  man 
starts  off  to  his  work  he  is  not  feeling  hungry,  since  he  has  just  had  his 
breakfast. He merely knows that hunger will recur, and that going to his work 
is a means of satisfying future hunger. Impulses are irregular, whereas habits,  
in  a  civilised  society,  have  to  be  regular.  Among  savages,  even  collective 
enterprises, in so far as they exist, are spontaneous and impulsive. When the 
tribe is going to war the tom-tom' rouses military ardour, and herd excitement  
inspires each individual to the necessary activity. 

Modern enterprises cannot be managed in this way. When a train has to be 
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started at a given moment it is impossible to inspire the porters, the engine-
driver, and the signalman by means of barbaric music. They must each do their 
job merely because it has to be done; their motive, that is to say, is indirect: 
they  have  no  impulse  towards  the  activity,  but  only  towards  the  ultimate 
reward of the activity. A great deal of social life has the same defect. People 
converse with each other, not from any wish to do so, but because of some 
ultimate benefit that they hope to derive from cooperation. At every moment 
of  life  the  civilised  man  is  hedged  about  by  restrictions  of  impulse:  if  he 
happens to feel cheerful he must not sing or dance in the street, while if he 
happens to feel sad he must not sit on the pavement and weep, for fear of 
obstructing pedestrian traffic.  In youth his  liberty  is  restricted at school,  in 
adult life it is restricted throughout his working hours. All this makes zest more 
difficult to retain, for the continual restraint tends to produce weariness and 
boredom.  Nevertheless,  a  civilized  society  is  impossible  without  a  very 
considerable  degree  of  restraint  upon  spontaneous  impulse,  since 
spontaneous  impulse  will  only  produce  the  simplest  forms  of  social 
cooperation,  not  those  highly  complex  forms  which  modern  economic 
organisation demands. In order to rise above these obstacles to zest a man 
needs health and superabundant energy, or else, if he has that good fortune, 
work that he finds interesting on its own account. Health, so far as statistics 
can show, has been steadily improving in all civilized countries during the last 
hundred years,  but  energy is  more difficult  to  measure,  and I  am doubtful 
whether physical vigour in moments of health is as great as it was formerly. 
The problem here is to a great extent a social problem, and as such I do not 
propose to discuss it  in  the present  volume.  The problem has,  however,  a 
personal  and  psychological  aspect  which  we  have  already  discussed  in 
connection with fatigue. Some men retain their zest in spite of the handicaps 
of civilized life, and many men could do so if they were free from the inner  
psychological conflicts upon which a great part of their energy is expended. 
Zest demands energy more than that sufficient for the necessary work, and 
this in turn demands the smooth working of the psychological machine. Of the 
causes  promoting  the  smooth  working  I  shall  have  more  to  say  in  later 
chapters. 

In women, less nowadays than formerly, but still to a very large extent, zest  
has been greatly diminished by a mistaken conception of respectability. It was 
thought undesirable that women should take an obvious interest in men, or 
that  they should display too much vivacity  in  public.  In  learning  not  to be 
interested in men they learned very frequently to be interested in nothing, or 
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at any rate in nothing except a certain kind of correct behaviour. To teach an 
attitude of inactivity and withdrawal towards life is clearly to teach something 
very inimical  to  zest,  and to encourage a certain kind of  absorption in self 
which is characteristic of highly respectable women, especially when they are 
uneducated. They do not have the interest in sport that average men have, 
they care nothing about politics, towards men their attitude is one of prim 
aloofness, towards women their attitude is one of veiled hostility based upon 
the  conviction  that  other  women  are  less  respectable  than  they  are 
themselves. They boast that they keep themselves to themselves; that is to 
say, their lack of interest in their fellow creatures appears to them in the light  
of a virtue. For this, of course, they are not to blame; they are only accepting  
the moral teaching that has been current for thousands of years where women 
are concerned. They are, however, victims, much to be pitied, of a system of 
repression whose iniquity they have failed to perceive. To such women all that 
is ungenerous appears good and all that is generous appears evil. In their own 
social circle they do what they can to kill joy, in politics they love repressive  
legislation. Fortunately the type is growing less common, but it is still far more 
prevalent  than  is  supposed  by  those  who  live  in  emancipated  circles.  I 
recommend anyone who doubts this statement to go the round of a number 
of lodging-houses seeking a lodging, and to take note of the landladies that he 
will meet during his search. He will find that they are living by a conception of 
female excellence which involves as an essential part the destruction of all zest  
for life, and that their minds and hearts are dwarfed and stunted as a result. 
Between male and female excellence rightly conceived there is no difference, 
or at any rate no difference such as tradition inculcates. For women as for men 
zest is the secret of happiness and well-being. 





Chapter 12: Affection
ne of the chief causes of lack of zest is the feeling that one is unloved, 
whereas conversely the feeling of being loved promotes zest more 
than anything else does. A man may have the feeling of being unloved 

for a variety of reasons. He may consider himself such a dreadful person that 
no one could possibly love him; he may in childhood have had to accustom 
himself to receiving less love than fell to the share of other children; or he may 
in fact  be a person whom nobody loves. But in this  latter  event the cause 
probably lies in a lack of self-confidence due to early misfortune. The man who 
feels himself  unloved may take various attitudes as a result.  He may make 
desperate efforts to win affection, probably by means of exceptional acts of  
kindness. In this, however, he is very likely to be unsuccessful, since the motive 
of the kindnesses is easily perceived by their beneficiaries, and human nature 
is so constructed that it gives affection most readily to those who seem least  
to demand it. The man, therefore, who endeavours to purchase affection by 
benevolent  actions,  becomes  disillusioned  by  experience  of  human 
ingratitude. It never occurs to him that the affection which he is trying to buy 
is of far more value than the material benefits which he offers as its price, and 
yet  the  feeling  that  this  is  so  is  at  the  basis  of  his  actions.  Another  man, 
observing that he is  unloved,  may seek revenge upon the world,  either by 
stirring up wars and revolutions, or by a pen dipped in gall, like Dean Swift. 
This is a heroic re-action to misfortune, requiring a force of character sufficient 
to enable a man to pit himself against the rest of the world. Few men are able 
to reach such heights; the great majority, both of men and women, if they feel 
themselves  unloved,  sink  into  a  timid  despair  relieved  only  by  occasional 
gleams  of  envy  and  malice.  As  a  rule,  the  lives  of  such  people  become 
extremely self-centred, and the absence of affection gives them a sense of 
insecurity from which they instinctively seek to escape by allowing habit to 
dominate their lives utterly and completely. For those who make themselves 
the slaves of unvarying routine are generally actuated by fear of a cold outer  
world, and by the feeling that they will not bump into it if they walk along the 
same paths that they have walked along on previous days. 

O

Those who face life with a feeling of security are much happier than those 
who face it with a feeling of insecurity, at any rate so long as their sense of 
security  does  not  lead  them  to  disaster.  And  in  a  very  great  many  cases, 
though not in all, a sense of security will itself help a man to escape dangers to 
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which another would succumb. If you are walking over a chasm on a narrow 
plank, you are much more likely to fall if you feel fear than if you do not. And 
the same thing applies to the conduct of life. The fearless man may, of course,  
meet with sudden disaster, but it is likely that he will pass unscathed through 
many difficult situations in which a timid man would come to grief. This useful 
kind  of  self-confidence  has,  of  course,  innumerable  forms.  One  man  is 
confident on mountains, another on the sea, and yet another in the air. But  
general  self-confidence  towards  life  comes  more  than  anything  else  from 
being accustomed to receive as much of the right sort of affection as one has  
need for. And it is this habit of mind considered as a source of zest that I wish 
to speak about in the present chapter. 

It  is  affection  received,  not  affection  given,  that  causes  this  sense  of 
security, though it arises most of all from affection which is reciprocal. Strictly  
speaking,  it  is  not  only  affection  but  also  admiration  that  has  this  effect. 
Persons whose trade is to secure public admiration, such as actors, preachers, 
speakers,  and politicians,  come to  depend more and more upon applause. 
When they receive their due meed of public approbation their life is full of  
zest;  when  they  do  not,  they  become  discontented  and  self-centred.  The 
diffused goodwill of a multitude does for them what is done for others by the 
more concentrated affection of the few. The child whose parents are fond of 
him accepts their affection as a law of nature. He does not think very much 
about it, although it is of great importance to his happiness. He thinks about 
the world, about the adventures that come his way and the more marvellous 
adventures that will come his way when he is grown up. But behind all these 
external interests there is the feeling that he will be protected from disaster by 
parental affection. The child from whom for any reason parental affection is  
withdrawn is likely to become timid and unadventurous, filled with fears and 
self-pity, and no longer able to meet the world in a mood of gay exploration. 
Such a child may set to work at a surprisingly early age to meditate on life and 
death and human destiny. He becomes an introvert, melancholy at first, but 
seeking ultimately the unreal consolations of some system of philosophy or 
theology.  The world is a higgledy-piggledy place, containing things pleasant 
and things  unpleasant  in  haphazard  sequence.  And the  desire  to  make  an 
intelligible system or pattern out of it is at bottom an outcome of fear, in fact a 
kind of  agoraphobia or  dread of  open spaces.  Within the four walls  of  his 
library  the  timid  student  feels  safe.  If  he  can  persuade  himself  that  the 
universe is equally tidy, he can feel almost equally safe when he has to venture 
forth into the streets. Such a man, if he had received more affection, would 
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have feared the real world less, and would not have had to invent an ideal  
world to take its place in his beliefs.

By  no  means  all  affection,  however,  has  this  effect  in  encouraging 
adventurousness. The affection given must be itself robust rather than timid, 
desiring excellence even more than safety on the part of its object, though of 
course by no means indifferent to safety. The timid mother or nurse, who is  
perpetually warning children against disasters that may occur, who thinks that 
every dog will bite and that every cow is a bull, may produce in them a timidity 
equal to her-own, and may cause them to feel that they are never safe except 
in her immediate neighbourhood. To the unduly possessive mother this feeling 
on the part of a child may be agreeable: she may desire his dependence upon 
herself more than his capacity to cope with the world. In that case her child is 
probably worse off in the long run than he would be if he were not loved at all.  
The habits of mind formed in early years are likely to persist through life. Many 
people when they fall in love look for a little haven of refuge from the world, 
where they can be sure of being admired when they are not admirable, and 
praised when they are not - praiseworthy. To many men home is a refuge from 
the  truth:  it  is  their  fear  and  their  timidities  that  make  them  enjoy  a 
companionship in which these feelings are put to rest. They seek from their 
wives what they obtained formerly from an unwise mother, and yet they are 
surprised if their wives regard them as grown-up children. 

To define the best kind of  affection is  not altogether easy,  since clearly 
there will be some protective element in it. We do not feel indifferent to the 
hurts  of  people  whom  we  love.  I  think,  however,  that  apprehension  of 
misfortune,  as  opposed  to  sympathy  with  a  misfortune  that  has  actually 
occurred, should play as small a part as possible in affection. Fear for others is 
only  a  shade  better  than  fear  for  ourselves.  Moreover  it  is  very  often  a 
camouflage for possessiveness. It is hoped that by rousing their fears a more 
complete empire over them can be obtained. This, of course, is one of the rea-
sons why men have liked timid women, since by protecting them they came to 
own them.  The  amount of  solicitude of  which a person can  be the object 
without damage to himself depends upon his character: a person who is hardy 
and adventurous can endure a great deal without damage, whereas a timid 
person should be encouraged to expect little in this way. 

Affection received has a twofold function. We have spoken of it hitherto in 
connection  with  security,  but  in  adult  life  it  has  an  even  more  essential  
biological purpose, namely parenthood. To be unable to inspire sex love is a  
grave misfortune to any man or woman, since it deprives him or her of the 
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greatest joys that life has to offer. This deprivation is almost sure sooner or 
later  to  destroy  zest  and  produce  introversion.  Very  frequently,  however, 
previous misfortunes in childhood have produced defects of character which 
are the cause of failure to obtain love in later years. This is perhaps more true  
where men are  concerned than it  is  as  regards  women,  for  on  the whole 
women tend to love men for their character while men tend to love women 
for their appearance. In this respect, it must be said, men show themselves the 
inferiors of women, for the qualities that men find pleasing in women are on 
the whole less desirable than those that women find pleasing in men. I am not 
at all sure, however, that it is easier to acquire a good character than a good  
appearance;  at  any  rate,  the  steps  necessary  for  the  latter  are  better 
understood and more readily pursued by women than are the steps necessary 
for the former by men. 

We have been speaking hitherto of the affection of which a person is the 
object. I wish now to speak of the affection that a person gives. This also is of 
two different kinds, one of which is perhaps the most important expression of 
a zest for life, while the other is an expression of fear. The former seems to me 
wholly admirable, while the latter is at best a consolation. If you are sailing in a  
ship  on  a  fine  day  along a  beautiful  coast,  you  admire  the  coast  and feel  
pleasure in it. This pleasure is one derived entirely from looking outward, and 
has nothing to do with any desperate need of your own. If, on the other hand, 
your ship is wrecked and you swim towards the coast, you ac-quire for it a new 
kind of love: it represents security against the waves, and its beauty or ugliness 
becomes an unimportant matter. The better sort of affection corresponds to 
the feeling of the man whose ship is secure, the less excellent sort corresponds 
to that of the ship-wrecked swimmer. The first of these kinds of affection is 
only possible in so far as a man feels safe, or at any rate is indifferent to such 
dangers as beset him; the latter kind, on the contrary, is caused by the feeling 
of insecurity.  The feeling caused by insecurity is much more subjective and 
self-centred  than  the  other,  since  the  loved  person  is  valued  for  services 
rendered, not for intrinsic qualities. I do not, however, wish to suggest that 
this kind of affection has no legitimate part to play in life. In fact, almost all  
real affection contains something of both kinds in combination, and in so far as 
affection does really cure the sense of insecurity it sets a man free to feel again 
that interest in the world which in moments of danger and fear is obscured. 
But while recognising the part that such affection has to play in life, we must  
still  hold that it is less excellent than the other kind, since it depends upon 
fear, and fear is an evil, and also because it is more self-centred. In the best  
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kind of affection a man hopes for a new happiness rather than for escape from 
an old unhappiness. 

The best type of affection is reciprocally life-giving; each receives affection 
with joy and gives it  without effort,  and each finds the whole world more 
interesting in consequence of the existence of this reciprocal happiness. There 
is, however, another kind, by no means uncommon, in which one person sucks 
the vitality of the other, one receives what the other gives, but gives almost 
nothing in return. Some very vital  people belong to this bloodsucking type. 
They extract the vitality from one victim after another, but while they prosper 
and grow interesting, those upon whom they live grow pale and dim and dull. 
Such people use others as means to their own ends, and never consider them 
as ends in themselves. Fundamentally they are not interested in those whom 
for the moment they think they love; they are interested only in the stimulus 
to  their  own  activities,  perhaps  of  a  quite  impersonal  sort.  Evidently  this 
springs from some defect in their  nature, but it  is  one not altogether easy 
either to diagnose or to cure. It is a characteristic frequently associated with 
great ambition, and is rooted, I  should say, in an unduly one-sided view of  
what makes human happiness. Affection in the sense of a genuine reciprocal 
interest for two persons in each other, not solely as means to each other's  
good, but rather as a combination having a common good, is one of the most 
important elements of real happiness, and the man whose ego is so enclosed 
within steel walls that this enlargement of it is impossible misses the best that 
life has to offer, however successful he may be in his career. Ambition which 
excludes  affection from its  purview is  generally  the result  of  some kind of  
anger or hatred against the human race, produced by unhappiness in youth, by 
injustices in later life, or by any of the causes which lead to persecution mania.  
A too powerful ego is a prison from which a man must escape if he is to enjoy 
the world to the full. A capacity for genuine affection is one of the marks of the 
man who has escaped from this prison of self. To receive affection is by no 
means enough; affection which is received should liberate the affection which 
is  to  be given,  and only where both exist  in equal  measure does affection 
achieve its best possibilities. 

Obstacles,  psychological  and  social,  to  the  blossoming  of  reciprocal 
affection are a grave evil, from which the world has always suffered and still  
suffers. People are slow to give admiration for fear it  should be misplaced;  
they are slow to bestow affection for fear that they should be made to suffer  
either by the person upon whom they bestow it or by a censorious world. 
Caution is enjoined both in the name of morality and in the name of worldly 
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wisdom, with the result that generosity and adventurousness are discouraged 
where the affections  are  concerned.  All  this  tends to produce timidity  and 
anger against mankind, since many people miss throughout life what is really a 
fundamental  need,  and to  nine out  of  ten an  indispensable  condition of  a 
happy and expansive attitude towards the world. It is not to be supposed that 
those who are what is called immoral are in this respect superior to those who 
are not. In sex relations there is very often almost nothing that can be called 
real affection; not infrequently there is even a fundamental hostility. Each is 
trying  not  to  give  himself  or  herself  away,  each is  preserving  fundamental 
loneliness, each remains intact and therefore unfructified. In such experiences 
there  is  no  fundamental  value.  I  do  not  say  that  they  should  be  carefully 
avoided, since the steps necessary to this end would be likely to interfere also 
with the occasions where a more valuable and profound affection could grow 
up. But I do say that the only sex relations that have real value are those in 
which  there  is  no  reticence  and  in  which  the  whole  personality  of  both 
becomes  merged  in  a  new  collective  personality.  Of  all  forms  of  caution,  
caution in love is perhaps the most fatal to true happiness. 



Chapter 13: The family
f all the institutions that have come down to us from the past none is 
in  the  present  day  so  disorganised  and  derailed  as  the  family. 
Affection of parents for children and of children for parents is capable 

of being one of the greatest sources of happiness, but in fact at the present  
day the relations of parents and children are, in nine cases out of ten, a source 
of unhappiness to both parties, and in ninety-nine cases out of a hundred a 
source of unhappiness to at least one of the two parties. This failure of the 
family to provide the fundamental satisfaction which in principle it is capable 
of yielding is one of the most deep-seated causes of the discontent which is 
prevalent in our age. The adult who wishes to have a happy relation with his 
own children or to provide a happy life for them must reflect deeply upon 
parenthood, and, having reflected, must act wisely. The subject of the family is  
far  too vast  to be dealt  with in this  volume except in relation to our own 
special problem, namely the conquest of happiness. And even in relation to 
that problem we can deal with it only in so far as amelioration lies within the 
power of each individual without alterations in the social structure. 

O

This  is,  of  course,  a  very  grave  limitation,  for  the  causes  of  family 
unhappiness in our day are of the most diverse sorts, psychological, economic,  
social,  educational,  and  political.  Where  the  well-to-do  sections  of  the 
community are concerned, two causes have combined to make women feel 
parenthood a burden far heavier than it was ever felt to be in former times.  
These  two  causes  are,  on  the  one  hand,  the  opening  of  careers  to  single 
women; on the other hand, the decay of domestic service. In old days women 
were driven into marriage by the intolerable conditions of life for the spinster. 
The  spinster  had  to  live  at  home in  economic  dependence,  first  upon her 
father, and then upon some reluctant brother. She had no occupations to fill 
her days and no liberty to enjoy herself  outside the sheltered walls  of the 
family mansion. She had neither the opportunity nor the inclination for sexual 
adventure, which she herself profoundly believed to be an abomination except 
within marriage. If, in spite of all safeguards, she lost her virtue through the 
wiles of some designing fascinator, her situation was pitiable in the extreme. It 
is delineated quite accurately in The Vicar of Wakefield: 

The only art her guilt to cover, 
To hide her shame from every eye, 
To give repentance to her lover 
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And wring his bosom is - to die. 

The  modern  spinster  does  not  consider  death  necessary  in  these 
circumstances. If she has had a good education, she has no difficulty in making 
a comfortable living, and is therefore independent of parental approval. Since 
parents  have  lost  their  economic  power  over  their  daughters,  they  have 
become much more chary of expressing moral disapproval of them; there is 
not  much  use  in  scolding  a  person  who  won't  stay  to  be  scolded.  The 
unmarried  young  woman  of  the  professional  classes  is  therefore  able 
nowadays,  provided  she  is  not  below  the  average  in  intelligence  and 
attractiveness, to enjoy a thoroughly agreeable life so long as she can keep 
free from the desire for  children.  But  if  this  desire overwhelms her,  she is  
compelled to marry, and almost certainly to lose her job. She sinks to a much 
lower level of comfort than that to which she has been accustomed, since her 
husband's income is very likely no larger than that which she was previously 
earning, and has to provide for a family instead of only a single woman. After 
having enjoyed independence, she finds it galling to have to look to another 
for every penny of necessary expenditure. For all these reasons such women 
hesitate to embark upon maternity. 

A woman who nevertheless does take the plunge finds herself, as compared 
with the women of former generations, confronted with a new and appalling 
problem,  namely  the  paucity  and  bad  quality  of  domestic  service.  In 
consequence of this, she becomes tied to her house, compelled to perform 
herself a thousand trivial tasks quite unworthy of her ability and training or, if  
she does not perform them herself, to ruin her temper by scolding the maids 
who neglect them. In regard to the physical care of her children, if she has 
taken  pains  to  become  well-informed  in  this  matter,  she  finds  that  it  is 
impossible, without grave risk of disaster, to entrust the children to nurses, or 
even  to  leave  to  others  the  most  elementary  precautions  in  regard  to 
cleanliness  and  hygiene,  unless  she  can  afford  a  nurse  who  has  had  an 
expensive training at some institute. Weighed down by a mass of trivial detail, 
she is fortunate indeed if  she does not soon lose all  her charm and three-
quarters  of  her  intelligence.  Too  often  through  the  mere  performance  of 
necessary duties such women become wearisome to their  husbands and a 
nuisance to their children. When the evening comes and her husband returns 
from his work, the woman who talks about her day-time troubles is a bore, 
and the woman who does not is absent-minded. In relation to her children, the 
sacrifices that she had made in order to have them are so present to her mind 
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that she is almost sure to demand more reward than it is desirable to expect, 
while the constant habit of attending to trivial details will have made her fussy 
and small-minded. This is the most pernicious of all the injustices that she has 
to suffer: that in consequence of doing her duty by her family she has lost their 
affection, whereas if she had neglected them and remained gay and charming 
they would probably have loved her.۱

These troubles are essentially economic, and so is another which is almost 
equally grave. I mean the difficulties in regard to housing which result from the 
concentration of populations in large cities. In the Middle Ages cities were as 
rural as the country is now. Children still sing the nursery rhyme: 

Upon Paul's steeple stands a tree 
As full of apples as may be, 
The little boys of London town 
They run with sticks to knock them down. 
And then they run from hedge to hedge 
Until they come to London Bridge. 

Paul's  steeple  is  gone,  and  I  do  not  know  at  what  date  the  hedges 
disappeared between St Paul's and London Bridge. It is many centuries since 
the  little  boys  of  London  town  could  enjoy  such  pleasures  as  this  rhyme 
suggests, but until not so very long ago the bulk of the population lived in the  
country. The towns were not very vast; it was easy to get out of them, and by  
no  means  uncommon  to  find  gardens  attached  to  many  houses  in  them. 
Nowadays there is in England an immense preponderance of the urban over 
the rural population. In America this preponderance is as yet slight, but it is 
very rapidly increasing. Cities like London and New York are so large that it  
takes a very long time to get out of them. Those who live in the city usually  
have to be content with a flat, to which, of course, not a square inch of soil is  
attached, and in which people of moderate means have to be content with the 
absolute minimum of space. If there are young children, life in a flat is difficult. 
There is no room for them to play, and there is no room for their parents to  
get  away from their  noise.  Consequently  professional  men tend more and 
more to live in the suburbs. This is undoubtedly desirable from the point of 
view of the children, but it adds considerably to the fatigue of the man's life, 
and greatly diminishes the part which he can play in the family. 

۱ This  whole  problem  as  it  affects  the  professional  classes  is  treated  with 

remarkable insight and constructive ability in The Retreat from Parenthood, by 
Jean Ayling.
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Such large economic problems, however, it is not my intention to discuss, 
since they lie outside the problem with which we are concerned, namely what 
the individual can here and now do to find happiness. We come nearer to this 
problem  when  we  pass  to  the  psychological  difficulties  which  exist  in  the 
present age in the relations of parents and children. These are really part of  
the problems raised by democracy. In old days there were masters and slaves:  
the masters decided what was to be done, and on the whole liked their slaves, 
since their slaves ministered to their happiness. The slaves may possibly have 
hated  their  masters,  though  this  did  not  happen  nearly  so  universally  as 
democratic  theory would have us  suppose.  But  even if  they did hate  their 
masters, their masters remained unaware of this fact, and the masters at any 
rate were happy. With the general acceptance of democratic theory all  this  
was changed: slaves who had acquiesced before ceased to acquiesce; masters 
who  had  formerly  had  no  doubts  as  to  their  rights  became  hesitant  and 
uncertain.  Friction arose and caused un-happiness on both sides.  I  am not 
saying all this as an argument against democracy, for the troubles in question 
are only such as are inevitable in any important transition. But it is no use to 
blink  the  fact  that,  while  this  transition  is  in  progress  it  makes  the  world 
uncomfortable. 

The change in the relation between parents and children is  a  particular 
example of the general spread of democracy. Parents are no longer sure of 
their  rights as against  their children; children no longer feel  that they owe 
respect to their parents. The virtue of obedience, which was formerly exacted 
without question, has become unfashionable, and rightly so. Psycho-analysis 
has terrified educated parents with the fear of the harm they may unwittingly 
do their children. If they kiss them, they may produce an Oedipus complex; if  
they do not they may produce a fury of jealousy. If they order the children to 
do things they may be producing a sense of sin; if they do not, the children 
acquire habits which the parents think undesirable. When they see their baby 
sucking his thumb, they draw all  kinds of terrifying inferences, but they are 
quite at a loss as to what to do to stop him. Parenthood, which used to be a  
triumphant  exercise  of  power,  has  become  timid,  anxious,  and  filled  with 
conscientious  doubts.  The  old  simple  joys  are  lost,  and  that  at  the  very 
moment when, owing to the new freedom of single women, the mother has 
had to sacrifice much more than formerly in deciding upon maternity. In these 
circumstances  conscientious  mothers  ask  too  little  of  their  children,  and 
unconscientious mothers ask too much. Conscientious mothers restrain their 
natural  affection  and  become  shy;  unconscientious  mothers  seek  in  their 
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children a compensation for the joys that they have had to forgo. In the one 
case the child's affections are starved, in the other they are over-stimulated. In 
neither case is there any of that simple and natural happiness that the family 
at its best can provide. 

In view of all these troubles, is it any wonder that the birth-rate declines? 
The decline of the birth-rate in the population at large has reached a point 
which shows that the population will soon begin to dwindle, but among the 
well-to-do classes this point has long ago been passed, not only in one country, 
but in practically  all  the most highly  civilised countries.  There are not very 
many statistics  available as to the birthrate among the well-to-do,  but two 
facts may be quoted from Jean Ayling's book alluded to above. It appears that  
in Stockholm in the years 1919 to 1922 the fertility of professional women was 
only one-third of that of the population at  large,  and that among the four 
thousand graduates of Wellesley College, U.S.A., in the period 1896 to 1913 
the total number of children is about three thousand, whereas to prevent an 
actual dwindling of the stock there should have been eight thousand children 
none  of  whom  had  died  young.  There  can  be  no  doubt  the  civilization 
produced by the white races has this singular characteristic, that in proportion 
as men and women absorb it, they become sterile. The most civilized are the 
most sterile; the least civilized are the most fertile; and between the two there 
is  a  continual  gradation.  At  present  the  most  intelligent  sections  of  the 
Western nations are dying out. Within a very few years the Western nations as 
a whole will  be diminishing in numbers except in so far as their stocks are 
replenished by immigration from less  civilized regions.  And as  soon as  the 
immigrants acquire the civilization of the country of their adoption they in turn 
will become comparatively sterile. It is clear that a civilization which has this 
characteristic is un-stable; unless it can be induced to reproduce its numbers, 
it  must sooner or  later die out and give place to some other civilization in  
which the urge towards parenthood has retained enough strength to prevent 
the population from declining. Official moralists in every Western country have 
endeavoured  to  treat  this  problem  by  means  of  exhortations  and 
sentimentality. On the one hand, they say that it is the duty of every married 
couple to have as many children as God wills, regardless of any prospect that 
such children may have of health and happiness. On the Other hand, male 
divines prate about the sacred joys of motherhood and pretend that a large 
family of diseased and poverty-stricken infants is a source of happiness. The 
State joins in with the argument that an adequate crop of cannon fodder is 
necessary,  for  how  can  all  these  exquisite  and  ingenious  weapons  of 
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destruction function adequately unless there are sufficient populations left for 
them to destroy?  Strange to  say,  the individual  parent,  even if  he  accepts 
these arguments as applied to others, remains entirely deaf to them as applied 
to  himself.  The  psychology  of  the  divines  and  the  patriots  is  at  fault.  The 
divines may succeed so long as they can successfully threaten hell-fire, but it is 
only a minority of the population that now takes this threat seriously. And no 
threat short of this is adequate to control behaviour in a matter so essentially 
private. As for the State, its argument is altogether too ferocious. People may 
agree that others ought to provide cannon fodder, but they are not attracted 
by the prospect of having their own children used in this way. All that the State 
can do, therefore, is to endeavour to keep the poor in ignorance, an effort 
which,  as  the statistics  show,  is  singularly  unsuccessful  except  in  the most 
backward of Western countries. Very few men or women will have children 
from a sense of public duty, even if it were far clearer than it is that any such 
public duty exists. When men and women have children, they do so either 
because they believe that children will add to their happiness, or because they 
do  not  know  how  to  prevent  them.  The  latter  reason  still  operates  very 
powerfully, but it is steadily diminishing in potency. And nothing that either 
the State or the Churches can do will prevent this diminution from continuing. 
It is necessary, therefore, if the white races are to survive, that parenthood 
should again become capable of yielding happiness to parents. 

When one considers human nature apart  from the circumstances of the 
present day, it is clear. I think, that parenthood is psychologically capable of 
providing the greatest and most enduring happiness that life has to offer. This,  
no doubt, is more true of women than of men, but is more true of men than 
most moderns are inclined to suppose. It  is  taken for granted in almost all  
literature before the present age. Hecuba cares more for her children than for 
Priam;  MacDuff  cares  more  for  his  children  than  for  his  wife.  In  the  Old  
Testament  both  men  and  women  are  passionately  concerned  to  leave 
descendants; in China and Japan this attitude has persisted down to our own 
day. It will be said that this desire is due to ancestor worship. I think, however,  
that the contrary is the truth, namely that ancestor worship is a reflection of 
the interest people take in the persistence of their family. Reverting to the 
professional women whom we were considering a moment ago, it is clear that 
the urge to have children must be very powerful, for otherwise none of them 
would make the sacrifices required in order to satisfy it.  For my own part,  
speaking personally, I have found the happiness of parenthood greater than 
any other that I have experienced. I believe that when circumstances lead men 
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or women to forgo this happiness, a very deep need remains ungratified, and 
that this produces a dissatisfaction and listlessness of which the cause may 
remain quite unknown. To be happy in this world, especially when youth is 
past, it is necessary to feel oneself not merely an isolated individual whose day 
will soon be over, but part of the stream of life flowing on from the first germ 
to the remote and unknown future. As a conscious sentiment, expressed in set  
terms, this involves no doubt a hyper-civilised and intellectual outlook upon 
the world, but as a vague instinctive emotion it is primitive and natural, and it 
is its absence that is hyper-civilised. A man who is capable of some great and 
remarkable achievement which sets its stamp upon future ages may gratify 
this  feeling  through  his  work,  but  for  men  and  women  who  have  no 
exceptional gifts, the only way to do so is through children. Those who have 
allowed their procreative impulses to become atrophied have separated them-
selves  from  the  stream  of  life,  and  in  so  doing  have  run  a  grave  risk  of  
becoming  desiccated.  For  them,  unless  they  are  exceptionally  impersonal, 
death ends all. The world that shall come after them does not concern them, 
and because of this their doings appear to themselves trivial and unimportant. 
To the man or woman who has children and grandchildren and loves them 
with a natural affection, the future is important, at any rate to the limit of their 
lives,  not  only  through  morality  or  through  an  effort  of  imagination,  but 
naturally and instinctively. And the man whose interests have been stretched 
to this extent beyond his personal life is likely to be able to stretch then still 
further. Like Abraham, he will  derive satisfaction from the thought that his 
seed are to inherit the promised land even if this is not to happen for many  
generations. And through such feelings he is saved from the sense of futility  
which otherwise deadens all his emotions. 

The basis of the family is, of course, the fact that parents feel a special kind 
of affection towards their own children, different from that which they feel 
towards each other or towards other children. It is true that some parents feel 
little or no parental affection, and it is also true that some women are capable  
of  feeling an affection for  children not  their  own almost  as  strong as  that 
which they could feel for their own. Nevertheless, the broad fact remains that 
parental affection is a special kind of feeling which the normal human being 
experiences  towards  his  or  her  own  children,  but  not  towards  any  other 
human being. This emotion is one which we inherit from our animal ancestors. 
In this respect Freud seems to me not sufficiently biological in his outlook, for 
anyone who will observe an animal mother with her young can see that her 
behaviour  towards  them  follows  an  entirely  different  pattern  from  her 
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behaviour towards the male with whom she has sex relations. And this same 
different and instinctive pattern, though in a modified and less definite form, 
exists among human beings. If it were not for this special emotion there would 
be almost nothing to be said for the family as an institution, since children 
might equally well be left to the care of professionals. As things are, however, 
the special affection which parents have for children, provided their instincts 
are  not  atrophied,  is  of  value  both  to  the  parents  themselves  and  to  the 
children. The value of parental affection to children lies largely in the fact that 
it is more reliable than any other affection. One's friends like one for one's  
merits, one's lovers for one's charms; if  the merits or the charms diminish,  
friends and lovers may vanish. But it is in times of misfortune that parents are 
most to be relied upon, in ill-ness, and even in disgrace if the parents are of  
the right sort. We all feel pleasure when we are admired for our merits, but 
most of  us  are  sufficiently  modest  at  heart  to feel  that  such admiration is 
precarious. Our parents love us because we are their children, and this is an 
unalterable fact, so that we feel more safe with them than with anyone else. In 
times of success this may seem unimportant, but in times of failure it affords a  
consolation and a security not to be found elsewhere. 

In all human relations it is fairly easy to secure happiness for one party, but 
much more difficult to secure it for both. The gaoler۱ may enjoy guarding the 
prisoner; the employer may enjoy brow-beating the employee; the ruler may 
enjoy governing his subjects with a firm hand; and the old-fashioned father no 
doubt  enjoyed  instilling  virtue  into  his  son  by  means  of  the  rod.  These, 
however, are one-sided pleasures; to the other party in the transaction the 
situation is  less  agreeable.  We have come to  feel,  that  there  is  something 
unsatisfactory about these one-sided delights: we believe that a good human 
relation should be satisfying to both parties. This applies more particularly to 
the relations of parents and children, with the result that parents obtain far 
less pleasure from children than they did formerly, while children reciprocally  
suffer less at the hands of their parents than they did in bygone generations. I 
do not think there is any real reason why parents should derive less happiness 
from their children than they did in former times, although undoubtedly this is  
the case at present. Nor do I think that there is any reason why parents should 
fail to increase the happiness of their children. But this requires, as do all those 
equal relationships at which the modern world aims, a certain delicacy and 
tenderness,  a  certain  reverence  for  another  personality,  which  are  by  no 

۱  gaoler = jailer.
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means  encouraged  by  the  pugnacity  of  ordinary  life.  Let  us  consider  the 
happiness of  parenthood,  first  in its biological  essence,  and then as it  may 
become  in  a  parent  inspired  by  that  kind  of  attitude  towards  other 
personalities  which  we  have  been  suggesting  as  essential  to  a  world  that 
believes in equality. 

The primitive root of the pleasure of parenthood is two-fold. On the one 
hand there is the feeling of part of one's own body externalised, prolonging its 
life  beyond  the  death  of  the  rest  of  one's  body,  and  possibly  in  its  turn 
externalising part of itself in the same fashion, and so securing the immortality 
of the germ-plasm. On the other hand there is an intimate blend of power and 
tenderness. The new creature is helpless, and there is an impulse to supply its 
needs, an impulse which gratifies not only the parent's love towards the child, 
but  also  the  parent's  desire  for  power.  So  long as  the  infant  is  felt  to  be 
helpless, the affection which is bestowed upon it does not feel unselfish, since 
it is in the nature of protection to a vulnerable portion of oneself. But from a 
very early age there comes to be a conflict between love of parental power 
and desire for the child's good, for, while power over the child is to a certain  
extent decreed by the nature of things, it is nevertheless desirable that the 
child should as soon as possible learn to be independent in as many ways as 
possible, which is unpleasant to the power impulse in a parent. Some parents 
never become conscious of this conflict, and remain tyrants until the children 
are in a position to rebel. Others, however, become conscious of it, and thus 
find themselves a prey to conflicting emotions. In this conflict their parental 
happiness is lost. After all the care that they have bestowed on the child, they 
find to their mortification that he turns out quite different from what they had 
hoped. They wanted him to be a soldier, and they find him a pacifist, or, like 
Tolstoy, they wanted him to be a pacifist, and he joins the Black Hundreds. But  
it is not only in these later developments that the difficulty is felt. If you feed 
an infant who is already capable of feeding himself, you are putting love of 
power before the child's welfare, although it seems to you that you are only 
being kind in saving him trouble. If you make him too vividly aware of dangers, 
you are probably actuated by a desire to keep him dependent upon you. If you 
give him demonstrative  affection to which you expect a  response,  you are 
probably endeavouring to grapple him to you by means of his emotions. In a 
thousand ways, great and small, the possessive impulse of parents will lead 
them astray,  unless  they  are  very watchful  or  very pure in  heart.  Modern 
parents, aware of these dangers, sometimes lose confidence in handling their 
children, and become therefore even less able to be of use to them than if 
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they permitted themselves spontaneous mistakes, for nothing causes so much 
worry in a child's mind as lack of certainty and self-confidence on the part of 
an adult.  Better  than being careful,  there-fore,  is  to  be pure in heart.  The 
parent who genuinely desires the child's welfare more than his or her power 
over the child will not need textbooks on psycho-analysis to say what should 
and what should not be done, but will be guided aright by impulse. And in that  
case the relation of  parent and child will  be harmonious from first  to last,  
causing no rebellion in the child and no feeling of frustration in the parent. But 
this  demands  on  the  part  of  the  parent  from  the  first  a  respect  for  the 
personality  of  the child -  a  respect  which must  be not  merely  a  matter  of 
principle, whether moral or intellectual, but something deeply felt with almost 
mystical  conviction  to  such  a  degree  that  possessiveness  and  oppression 
become utterly impossible. It is of course not only towards children that an 
attitude  of  this  sort  is  desirable:  it  is  very  necessary  in  marriage,  and  in 
friendship also, though in friendship it is less difficult. In a good world it would 
pervade the political relations between groups of human beings, though this is 
so distant a hope that we need not linger over it. But universal as is the need 
for  this  kind  of  gentleness,  it  is  needed  most  of  all  where  children  are 
concerned,  because of  their  helplessness,  and because their  small  size and 
feeble strength cause vulgar souls to despise them. 

But to return to the problems with which this book is concerned, the full joy 
of parenthood in the modern world is only to be obtained by those who can 
deeply feel  this attitude of respect towards the child of which I  have been 
speaking. For to them there will  be no irksome restraint upon their love of 
power, and no need to dread the bitter disillusionment which despotic parents 
experience when their children acquire freedom. And to the parent who has 
this attitude there is more joy in parenthood than ever was possible to the 
despot in the hey-day of parental power. For the love that has been purged by 
gentleness of all tendency towards tyranny can give a joy more exquisite, more 
tender, more capable of transmuting the base metal of daily life into the pure 
gold  of  mystic  ecstasy,  than  any  emotion  that  is  possible  to  the  man  still  
fighting and struggling to maintain his ascendancy in this slippery world. 

While I attach a very high value to the parental emotion, I do not draw the 
inference, which is too commonly drawn, that mothers should do as much as 
possible themselves for their children. There is a convention on this subject 
which was all very well in the days when nothing was known about the care of 
children except the unscientific odds and ends that old women handed on to 
younger ones. Nowadays there is a great deal in the care of children which is 
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best done by those who have made a special study of some department of this 
subject. In relation to that part of their education which is called 'education' 
this  is  recognised.  A mother is not expected to teach her son the calculus, 
however much she may love him. So far as the acquisition of book-learning is 
concerned, it is recognised that children can acquire it better from those who 
have it than from a mother who does not have it. But in regard to many other 
departments  in  the  care  of  children  this  is  not  recognised,  because  the 
experience  required  is  not  yet  recognised.  Undoubtedly  certain  things  are 
better  done  by  the  mother,  but  as  the  child  gets  older,  there  will  be  an 
increasing  number  of  things  better  done  by  someone  else.  If  this  were 
generally recognised, mothers would be saved a great deal of labour which is  
irksome  to  them,  because  it  is  not  that  in  which  they  have  professional 
competence. A woman who has acquired any kind of professional skill ought, 
both for her own sake and for that of the community, to be free to continue to 
exercise this skill in spite of motherhood. She may be unable to do so during 
the  later  months  of  pregnancy  and  during  lactation,  but  a  child  over  nine 
months  old  ought  not  to  form  an  insuperable  barrier  to  its  mother's  
professional  activities. Whenever society demands of a mother sacrifices to 
her child which go beyond reason, the mother, if she is not unusually saintly,  
will expect from her child compensations exceeding those she has a right to 
expect. The mother who is conventionally called self-sacrificing is, in a great 
majority of cases, exceptionally selfish towards her children, for, important as 
parenthood is an element in life, it is not satisfying if it is treated as the whole  
of  life,  and  the  unsatisfied  parent  is  likely  to  be  an  emotionally  grasping 
parent. It is important, therefore, quite as much in the interests of the children 
as in those of the mother, that motherhood should not cut her off from all  
other interests and pursuits. If she has a real vocation for the care of children 
and that amount of knowledge which will enable her to care adequately for 
her own children, her skill ought to be more widely used, and she ought to be 
engaged professionally in the care of some group of children which may be 
expected to include her own. It is right that parents, provided they fulfil the 
minimum requirements insisted upon by the State, should have a say as to 
how their  children are cared for  and by whom, so long as they do not go 
outside the ranks  of  qualified persons.  But  there  should be no convention 
demanding that every mother should do herself what some other woman can 
do better. Mothers who feel baffled and incompetent when faced with their 
children  as  many  mothers  do,  should  have  no  hesitation  in  having  their 
children cared for by women who have an aptitude for this work and have 



The Conquest of Happiness 282

undergone  the  necessary  training.  There  is  no  heaven-sent  instinct  which 
teaches women the right thing to do by their children, and solicitude when it  
goes  beyond  a  point  is  a  camouflage  for  possessiveness.  Many  a  child  is  
psychologically ruined by ignorant and sentimental handling on the part of its  
mother. It has always been recognised that fathers cannot be expected to do 
very much for their children, and yet children are quite as apt to love their 
fathers as to love their mothers. The lactation of the mother to the child will 
have in future to resemble more and more that which at present the father 
has, if women' s lives are to be freed from unnecessary slavery and children 
are to be allowed to profit by the scientific knowledge which is accumulating 
as to the care of their minds and bodies in early years. 



Chapter 14: Work
hether work should be placed among the causes of happiness or 
among the causes of unhappiness may perhaps be regarded as a 
doubtful  question.  There  is  certainly  much  work  which  is 

exceedingly  irksome, and an excess  of  work is  always  very painful.  I  think, 
however,  that,  provided work  is  not  excessive in  amount,  even the dullest 
work is to most people less painful than idleness. There are in work all grades, 
from mere relief of tedium up to the profoundest delights, according to the 
nature of the work and the abilities of the worker. Most of the work that most 
people have to do is not in itself interesting, but even such work has certain 
great advantages. To begin with, it fills a good many hours of the day without 
the need of deciding what one shall do. Most people, when they are left free 
to fill their own time according to their own choice are at a loss to think of 
anything sufficiently pleasant to be worth doing. And whatever they decide 
on,  they are troubled by the feeling that something else would have been 
pleasanter.  To  be  able  to  fill  leisure  intelligently  is  the  last  product  of  
civilization, and at present very few people have reached this level. Moreover, 
the  exercise  of  choice  is  in  itself  tiresome.  Except  to  people  with  unusual  
initiative it is positively agreeable to be told what to do at each hour of the 
day, provided the orders are not too unpleasant. Most of the idle rich suffer 
unspeakable boredom as the price of their freedom from drudgery. At times 
they may find relief by hunting big game in Africa, or by flying round the world, 
but the number of such sensations is limited, especially after youth is past. 
Accordingly, the more intelligent rich men work nearly as hard as if they were 
poor,  while  rich  women  for  the  most  part  keep  themselves  busy  with 
innumerable  trifles  of  whose  earth-shaking  importance  they  are  firmly 
persuaded. Work, therefore, is desirable, first and foremost, as a preventive of 
boredom,  for  the  boredom  that  a  man  feels  when  he  is  doing  necessary 
though uninteresting work is as nothing in comparison with the boredom that 
he feels when he has nothing to do with his days. With this advantage of work 
another  is  associated,  namely  that  it  makes  holidays  much more  delicious 
when they come. Provided a man does not have to work so hard as to impair 
his vigour, he is likely to find far more zest in his free time than an idle man 
could possibly find. 

W

The second advantage of most paid work and of some unpaid work is that it  
gives chances of success and opportunities for ambition. In most work success 
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is  measured by income, and while  our  capitalistic  society  continues,  this  is 
inevitable.  It  is  only  where  the  best  work  is  concerned  that  this  measure 
ceases to be the natural one to apply. The desire that men feel to increase 
their income is quite as much a desire for success as for the extra comforts  
that  a  higher  income can procure.  However  dull  work  may be,  it  becomes 
bearable if it is a means of building up a reputation, whether in the world at 
large or  only in one's  own circle. Continuity of purpose is one of the most 
essential  ingredients  of  happiness  in  the  long  run,  and  for  most  men  this 
comes chiefly through their work. In this respect those women whose lives are 
occupied with housework are much less fortunate than men, or than women 
who work outside the home. The domesticated wife does not receive wages, 
has no means of bettering herself, is taken for granted by her husband (who 
sees practically nothing of what she does), and is valued by him not for her 
housework  but  for  quite  other  qualities.  Of  course,  this  does  not  apply  to 
those women who are sufficiently well-to-do to make beautiful  houses and 
beautiful gardens and become the envy of their neighbours; but such women 
are comparatively few, and for the great majority housework cannot bring as 
much satisfaction as work of other kinds brings to men and to professional  
women. 

The  satisfaction  of  killing  time  and  of  affording  some  outlet,  however 
modest, for ambition, belongs to most work, and is sufficient to make even a 
man whose work is dull happier on the average than a man who has no work  
at all. But when work is interesting, it is capable of giving satisfaction of a far  
higher order than mere relief from tedium. The kinds of work in which there is 
some interest may be arranged in a hierarchy. I shall begin with those which 
are only mildly interesting and end with those that are worthy to absorb the 
whole energies of a great man. Two chief elements make work interesting:  
first, the exercise of skill, and second, construction. 

Every man who has acquired some unusual skill enjoys exercising it until it  
has be-come a matter of course, or until he can no longer improve himself.  
This motive to activity begins in early childhood: a boy who can stand on his 
head becomes reluctant to stand on his feet. A great deal of work gives the 
same pleasure that is to be derived from games of skill. The work of a lawyer  
or a politician must contain in a more delectable form a great deal of the same 
pleasure that is to be derived from playing bridge. Here, of course, there is not 
only the exercise of skill but the outwitting of a skilled opponent. Even where 
this competitive element is absent, however, the performance of difficult feats 
is agreeable. A man who can do stunts in an aeroplane finds the pleasure so 
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great that for the sake of it he is willing to risk his life. I imagine that an able 
surgeon,  in  spite  of  the  painful  circumstances  in  which  his  work  is  done,  
derives satisfaction from the exquisite precision of his operations. The same 
kind of pleasure, though in a less intense form, is to be derived from a great  
deal of work of a humbler kind. I have even heard of plumbers who enjoyed 
their work, though I have never had the good fortune to meet one. All skilled 
work  can  be  pleasurable,  provided  the  skill  required  is  either  variable  or 
capable of indefinite improvement. If these conditions are absent, it will cease 
to be interesting when a man has acquired his maxi-mum skill.  A man who 
runs three-mile races will cease to find pleasure in this occupation when he 
passes the age at  which he can beat  his  own previous  record.  Fortunately 
there is a very considerable amount of work in which new circumstances call  
for new skill and a man can go on improving, at any rate until he has reached 
middle  age.  In  some kinds  of  skilled work,  such as  politics,  for  example,  it 
seems that men are at their best between sixty and seventy, the reason being 
that in such occupations a wide experience of other men is essential. For this 
reason successful politicians are apt to be happier at the age of seventy than 
any other men of equal age. Their only competitors in this respect are the men 
who are the heads of big businesses. 

There is, however, another element possessed by the best work, which is 
even more important as a source of happiness than is the exercise of skill. This 
is  the element of  constructiveness.  In  some work,  though by  no means in 
most, something is built up which remains as a monument when the work is 
completed. We may distinguish construction from destruction by the following 
criterion. In construction the initial stage of affairs is comparatively haphazard, 
while the final state of affairs embodies a purpose; in destruction the reverse 
is the case: the initial state of affairs embodies a purpose, while the final state 
of affairs is haphazard, that is to say, all that is intended by the destroyer is to 
produce a  state  of  affairs  which does  not  embody a  certain  purpose.  This  
criterion applies in the most literal and obvious case, namely the construction 
and destruction of buildings. In constructing a building a previously made plan 
is  carried  out,  whereas  in  destroying  it  no  one  decides  exactly  how  the 
materials are to lie when the demolition is complete. Destruction is of course 
necessary very often as a preliminary to subsequent construction; in that case 
it  is  part  of  a whole which is  constructive.  But not infrequently a man will 
engage in activities of which the purpose is destructive without regard to any 
construction that may come after. Frequently he will conceal this from himself 
by the belief that he is only sweeping away in order to build afresh, but it is  
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generally possible to unmask this pretence, when it is a pretence, by asking 
him what the subsequent construction is to be. On this subject it will be found 
that  he  will  speak  vaguely  and  without  enthusiasm,  whereas  on  the 
preliminary destruction he has spoken precisely and with zest. This applies to 
not a few revolutionaries and militarists and other apostles of violence. They 
are actuated, usually without their own knowledge, by hatred; the destruction 
of what they hate is their real purpose, and they are comparatively indifferent 
to the question of what is to come after it. Now I cannot deny that in the work 
of destruction as in the work of construction there may be joy. It is a fiercer 
joy,  perhaps at  moments  more intense,  but  it  is  less  profoundly  satisfying, 
since the result is one in which little satisfaction is to be found. You kill your  
enemy, and when he is dead your occupation is gone, and the satisfaction that 
you derive from victory quickly fades. The work of construction, on the other 
hand, when completed, is delightful to contemplate, and moreover is never so 
fully  completed  that  there  is  nothing  further  to  do  about  it.  The  most 
satisfactory purposes are those that lead on indefinitely from one success to 
another without ever coming to a dead end; and in this respect it will be found 
that construction is a greater source of happiness than destruction. Perhaps it 
would be more correct to say that those who find satisfaction in construction 
find  in  it  greater  satisfaction  than  the  lovers  of  destruction  can  find  in 
destruction, for if once you have become filled with hate you will not easily 
derive from construction the pleasure which another man would derive from 
it. At the same time few things are so likely to cure the habit of hatred as the  
opportunity to do constructive work of an important kind. 

The  satisfaction  to  be  derived  from  success  in  a  great  constructive 
enterprise  is  one  of  the  most  massive  that  life  has  to  offer,  although 
unfortunately in its highest forms it is only open to men of exceptional ability.  
Nothing  can  rob  a  man  of  the  happiness  of  successful  achievement  in  an 
important piece of work, unless it be the proof that after all his work was bad. 
There are  many forms of  such satisfaction.  The  man who by  a  scheme of 
irrigation has caused the wilderness to blossom like the rose enjoys it in one of 
its  most tangible forms. The creation of  an organisation may be a work of 
supreme  importance.  So  is  the  work  of  those  few  statesmen  who  have 
devoted their  lives  to producing order out  of  chaos,  of  whom Lenin is  the 
supreme type in our day. The most obvious examples are artists and men of 
science. Shakespeare says of his verse: 'So long as men can breathe, or eyes  
can see, so long lives this.' And it cannot be doubted that the thought consoled 
him for misfortune. In his sonnets he maintains that the thought of his friend 
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reconciled him to life, but I cannot help suspecting that the sonnets he wrote 
to his friend were even more effective for this purpose than the friend himself. 
Great artists and great men of science do work which is in itself delightful; 
while they are doing it, it secures them the respect of those whose respect is  
worth having, which gives them the most fundamental kind of power, namely 
power  over  men's  thoughts  and  feelings.  They  have  also  the  most  solid 
reasons  for  thinking  well  of  themselves.  This  combination  of  fortunate 
circumstances ought, one would think, to be enough to make any man happy. 
Nevertheless it is not so. Michelangelo for example, was a profoundly unhappy 
man  and  maintained  (not,  I  am  sure,  with  truth)  that  he  would  not  have 
troubled to produce works of art if he had not had to pay the debts of his  
impecunious relations. The power to produce great art is very often, though by 
no means always, associated with a temperamental unhappiness, so great that 
but for the joy which the artist derives from his work he would be driven to 
suicide. We cannot therefore maintain that even the greatest work must make 
a man happy; we can only maintain that it must make him less unhappy. Men 
of science, however, are far less often temperamentally unhappy than artists 
are, and in the main the men who do great work in science are happy men,  
whose happiness is derived primarily from their work.

One of the causes of unhappiness among intellectuals in the present day is 
that  so  many  of  them,  especially  those  whose  skill  is  literary,  find  no 
opportunity for the in-dependent exercise of their talents, but have to hire 
themselves out to rich corporations directed by Philistines, who insist upon 
their producing what they themselves regard as pernicious nonsense. If you 
were to inquire among journalists either in England or America whether they 
believed in the policy of the newspaper for which they worked, you would 
find, I  believe, that only a small  minority do so; the rest,  for the sake of a 
livelihood, prostitute their skill to purposes which they believe to be harmful. 
Such work cannot bring any real satisfaction, and in the course of reconciling 
himself to the doing of it a man has to make himself so cynical that he can no 
longer  derive  wholehearted  satisfaction  from  anything  whatever.  I  cannot 
condemn men who undertake work of this sort, since starvation is too serious 
an  alternative,  but  I  think  that  where  it  is  possible  to  do  work  that  is 
satisfactory to a man's constructive impulses without entirely starving, he will  
be well advised from the point of view of his own happiness if he chooses it in  
preference to work much more highly  paid but not  seeming to him worth 
doing on its own account. Without self-respect genuine happiness is scarcely 
possible. And the man who is ashamed of his work can hardly achieve self-
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respect. 
The satisfaction of constructive work, though it may, as things are, be the 

privilege  of  a  minority,  can  nevertheless  be  the  privilege  of  a  quite  large 
minority. Any man who is his own master in his work can feel it; so can any 
man whose work appears to him useful and requires considerable skill.  The 
production of satisfactory children is a difficult constructive work capable of  
affording profound satisfaction. Any woman who has achieved this can feel 
that as a result of her labour the world contains something of value which it  
would not otherwise contain. 

Human beings differ profoundly in regard to the tendency to regard their 
lives as a whole: To some men it is natural to do so, and essential to happiness 
to be able to do so with some satisfaction. To others life is a series of detached 
incidents without directed movement and without unity. I  think the former 
sort  are  more  likely  to  achieve  happiness  than  the  latter,  since  they  will  
gradually  build  up  those  circumstances  from  which  they  can  derive 
contentment and self-respect, whereas the others will be blown about by the 
winds of circumstance now this way, now that, without ever arriving at any 
haven. The habit of viewing life as a whole is an essential part both of wisdom 
and of true morality, and is one of the things which ought to be encouraged in 
education. Consistent purpose is not enough to make life happy, but it is an 
almost  indispensable  condition  of  a  happy  life.  And  consistent  purpose 
embodies itself mainly in work. 



Chapter 15: Impersonal interests
n this chapter I wish to consider not those major interests about which a 
man's life is built, but those minor interests which fill his leisure and afford 
relaxation from the tenseness of his more serious preoccupations. In the 

life  of  the  average  man  his  wife  and  children,  his  work  and  his  financial 
position occupy the main part of his anxious and serious thought. Even if he 
has  extra-matrimonial  love  affairs,  they  probably  do  not  concern  him  as 
profoundly in themselves as in their possible effects upon his home life. The 
interests which are bound up with his work I am not for the present regarding 
as impersonal interests. A man of science, for example, must keep abreast of 
research in his own line. Towards such research his feelings have the warmth 
and vividness belonging to something intimately concerned with his career, 
but if he reads about research in some quite other science with which he is not 
professionally concerned he reads in quite a different spirit, not professionally, 
less critically, more disinterestedly. Even if he has to use his mind in order to  
follow what is said, his reading is nevertheless a relaxation, because it is not 
connected with his responsibilities: If  the book interests him, his interest is 
impersonal in a sense which cannot be applied to the books upon his own 
subject. It is such interests lying outside the main activities of a man's life that I  
wish to speak about in the present chapter. 

I

One of the sources of unhappiness, fatigue, and nervous strain is inability to 
be interested in anything that is not of practical importance in one's own life. 
The result of this is that the conscious mind gets no rest from a certain small  
number of matters, each of which probably involves some anxiety and some 
element of worry. Except in sleep the conscious mind is never allowed to lie  
fallow while subconscious thought matures its gradual wisdom. The result is 
excitability, lack of sagacity, irritability, and a loss of sense of proportion. All 
these are both causes and effects of fatigue. As a man gets more tired, his  
external interests fade, and as they fade he loses the relief which they afford 
him and becomes still more tired. This vicious circle is only too apt to end in a 
breakdown. What is restful about external interests is the fact that they do not 
call for any action. Making decisions and exercising volition are very fatiguing, 
especially  if  they  have  to  be  done  hurriedly  and  without  the  help  of  the 
subconscious. Men who feel that they must 'sleep on it' before coming to an 
important decision are profoundly right. But it  is not only in sleep that the 
subconscious mental processes can work. They can work also while a man's 
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conscious mind is occupied elsewhere. The man who can forget his work when 
it is over and not remember it until it begins again next day is likely to do his 
work far better than the man who worries about it throughout the intervening 
hours. And it is very much easier to forget work at the times when it ought to 
be forgotten if a man has many interests other than his work than it is if he has 
not. It is, however, essential that these interests should not exercise those very 
faculties  which  have  been  exhausted  by  his  day's  work.  They  should  not 
involve  will  and quick decision,  they should not,  like gambling,  involve any 
financial element, and they should as a rule not be so exciting as to produce 
emotional fatigue and preoccupy the subconscious as well as the conscious 
mind. A great many amusements fulfil all these conditions. Watching games, 
going to the theatre,  playing golf,  are  all  irreproachable  from this  point of 
view.  For  a  man of  a  bookish turn  of  mind,  reading  unconnected with his 
professional activities is very satisfactory. However important a worry may be, 
it should not be thought about throughout the whole of the waking hours. 

In this respect there is a great difference between men and women. Men 
on the whole find it very much easier to forget their work than women do. In 
the case of women whose work is in the home this is natural, since they do not 
have the change of place that a man has when he leaves the office to help 
them to acquire a new mood. But if I am not mistaken, women whose work is 
outside the home differ from men in this respect almost as much as those who 
work at home. They find it,  that is to say, very difficult to be interested in 
anything that has for  them no practical  importance.  Their purposes govern 
their thoughts and their activities, and they seldom become absorbed in some 
wholly irresponsible interest. I do not of course deny that exceptions exist, but 
I am speaking of what seems to me to be the usual rule. In a women's college, 
for  example,  the  women  teachers,  if  no  man  is  present,  talk  shop  in  the 
evening, while in a men' s college the men do not. This characteristic appears 
to women as a higher degree of conscientiousness than that of men, but I do 
not think that in the long run it improves the quality of their work. And it tends 
to produce a certain narrowness of outlook leading not infrequently to a kind 
of fanaticism. 

All  impersonal interests,  apart  from their importance as relaxation,  have 
various  other  uses.  To  begin  with,  they  help a  man to  retain  his  sense of  
proportion. It is very easy to become so absorbed in our own pursuits, our own 
circle, our own type of work, that we forget how small a part this is of the total 
of human activity and how many things in the world are entirely unaffected by 
what we do. Why should one remember this? you may ask. There are several 
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answers. In the first place, it is good to have as true a picture of the world as is  
compatible with necessary activities. Each of us is in the world for no very long 
time, and within the few years of his life has to acquire whatever he is to know 
of this strange planet and its place in the universe. To ignore our opportunities 
for  knowledge,  imperfect  as  they are,  is  like going  to the theatre  and not 
listening to the play. The world is full of things that are tragic or comic, heroic 
or bizarre or surprising, and those who fail to be interested in the spectacle 
that it offers are forgoing one of the privileges that life has to offer.

Then  again  a  sense  of  proportion  is  very  valuable  and  at  times  very 
consoling. We are all inclined to get unduly excited, unduly strained, unduly 
impressed with the importance of the little corner of the world in which we 
live, and of the little moment of time comprised between our birth and death. 
In this excitement and over-estimation of our own importance there is nothing 
desirable. True,  it  may make us work harder,  but it  will  not make us work 
better. A little work directed to a good end is better than a great deal of work 
directed to a bad end, though the apostles of the strenuous life seem to think 
otherwise. Those who care much for their work are always in danger of falling 
into  fanaticism,  which  consists  essentially  in  remembering  one  or  two 
desirable  things  while  forgetting  all  the  rest,  and  in  supposing  that  in  the 
pursuit  of  these  one or  two any  incidental  harm of  other  sorts  is  of  little  
account. Against this fanatical tem-per there is no better prophylactic than a 
large conception of the life of man and his place in the universe. This may 
seem a very big  thing to invoke in such a connection;  but  apart  from this 
particular use it is in itself a thing of great value. It is one of the defects of 
modern  higher  education  that  it  has  become  too  much  a  training  in  the 
acquisition of certain kinds of skill, and too little an enlargement of the mind 
and heart by any impartial survey of the world. You become absorbed, let us 
say, in a political contest, and work hard for the victory of your own party. So 
far,  so  good.  But  it  may  happen  in  the  course  of  the  contest  that  some 
opportunity  of  victory  presents  itself  which  involves  the  use  of  methods 
calculated  to  increase  hatred,  violence  and  suspicion  in  the  world.  For 
example, you may find that the best road to victory is to insult some foreign 
nation. If your mental purview is limited to the present, or if you have imbibed 
the doctrine that what is called efficiency is the only thing that matters, you 
will adopt such dubious means. Through them you will be victorious in your 
immediate purpose, while the more distant consequences may be disastrous. 
If, on the other hand, you have as part of the habitual furniture of your mind 
the past ages of man, his slow and partial emergence out of barbarism, and 
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the brevity of his total existence in comparison with astronomical epochs - if, I  
say, such thoughts have moulded your habitual feelings, you will realise that 
the  momentary  battle  upon  which  you  are  engaged  cannot  be  of  such 
importance as to risk a backward step towards the darkness out of which we 
have been slowly emerging. Nay, more, if you suffer defeat in your immediate 
objective, you will be sustained by the same sense of its momen-tariness that  
made you unwilling to adopt degrading weapons. You will have, beyond your 
immediate activities, purposes that are distant and slowly unfolding, in which 
you are not an isolated individual but one of the great army of those who have  
led mankind towards a civilized existence. If you have attained to this outlook,  
a certain deep happiness will  never leave you, whatever your personal fate 
may be. Life will become a communion with the great of all ages, and personal  
death no more than a negligible incident. 

If I had the power to organise higher education as I should wish it to be, I 
should seek to substitute for the old orthodox religions - which appeal to few 
among  the  young,  and  those  as  a  rule  the  least  intelligent  and  the  most 
obscurantist - something which is perhaps hardly to be called religion, since it  
is merely a focusing of attention upon well-ascertained facts. I should seek to  
make young people vividly aware of the past, vividly realising that the future of 
man will  in all  likelihood be immeasurably longer than his past,  profoundly 
conscious of the minuteness of the planet upon which we live and of the fact 
that life on this planet is only a temporary incident; and at the same time with 
these  facts  which  tend to  emphasise  the  insignificance  of  the  individual.  I 
should present quite another set of facts designed to impress upon the mind 
of  the  young  the  greatness  of  which  the  individual  is  capable,  and  the 
knowledge that throughout all  the depths of stellar space nothing of equal 
value is known to us. Spinoza long ago wrote of human bondage and human 
freedom; his form and his language make his thought difficult of access to all 
but students of philosophy, but the essence of what I wish to convey differs 
little from what he has said. 

A man who has once perceived, however temporarily and however briefly, 
what makes greatness of soul, can no longer be happy if he allows himself to 
be petty, self-seeking, troubled by trivial misfortunes, dreading what fate may 
have in store for him. The man capable of greatness of soul will open wide the 
windows of his mind, letting the winds blow freely upon it from every portion 
of  the universe.  He will  see himself  and life  and the world  as  truly  as  our 
human limitations will permit; realising the brevity and minuteness of human 
life, he will realise also that in individual minds is concentrated whatever of 
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value the known universe contains. And he will see that the man whose mind 
mirrors the world becomes in a sense as great as the world. In emancipation 
from the fears that beset the slave of circumstance he will experience a pro-
found joy, and through all the vicissitudes of his outward life he will remain in 
the depths of his being a happy man. 

Leaving  these  large  speculations  and  returning  to  our  more  immediate 
subject,  namely  the  value  of  impersonal  interests,  there  is  another 
consideration which makes them a great help towards happiness. Even in the 
most fortunate lives there are times when things go wrong. Few men except 
bachelors  have  never  quarrelled  with  their  wives;  few  parents  have  not 
endured  grave  anxiety  owing  to  the  illnesses  of  their  children;  few 
businessmen  have  avoided  times  of  financial  stress;  few  professional  men 
have not known periods when failure stared them in the face. At such times a 
capacity to become interested in something outside the cause of anxiety is an 
immense boon. At such times, when in spite of anxiety there is nothing to be  
done at  the moment,  one man will  play chess,  another will  read detective 
stories,  a  third  will  become  absorbed  in  popular  astronomy,  a  fourth  will  
console himself by reading about the excavations at Ur of the Chaldees. Any 
one of  these four  is  acting wisely,  whereas  the man who does nothing  to 
distract his mind and allows his trouble to acquire a complete empire over him 
is acting unwisely and making himself less fit to cope with his troubles when 
the moment for action arrives. Very similar considerations apply to irreparable 
sorrows such as the death of some person deeply loved. No good is done to 
anyone by allowing oneself to become sunk in grief on such an occasion. Grief  
is unavoidable and must be expected, but everything that can be done should 
be  done  to  minimise  it.  It  is  mere  sentimentality  to  aim,  as  some  do,  at 
extracting  the very uttermost  drop of  misery from misfortune.  I  do not  of 
course deny that a man may be broken by sorrow, but I do say that everyman 
should do his  utmost  to escape this  fate,  and should  seek  any  distraction, 
however trivial, provided it is not in itself harmful or degrading. Among those 
that I regard as harmful and degrading I include such things as drunkenness 
and drugs, of which the purpose is to destroy thought, at least for the time 
being.  The proper course is not to destroy thought but to turn it  into new 
channels, or at any rate into channels remote from the present misfortune. It 
is difficult to do this if life has hitherto been concentrated upon a very few 
interests  and  those  few  have  now  become  suffused with  sorrow.  To  bear 
misfortune well when it comes, it is wise to have cultivated in happier times a 
certain width of interests, so that the mind may find pre-pared for it some 
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undisturbed  place  suggesting  other  associations  and  other  emotions  than 
those which are making the present difficult to bear. 

A man of adequate vitality and zest will surmount all  misfortunes by the 
emergence after each blow of an interest in life and the world which cannot be 
narrowed down so much as to make one loss fatal. To be defeated by one loss 
or even by several is not something to be admired as a proof of sensibility, but 
something to be deplored as a failure in vitality. All our affections are at the 
mercy of death, which may strike down those whom we love at any moment. 
It is therefore necessary that our lives should not have that narrow intensity 
which  puts  the  whole  meaning  and  purpose  of  our  life  at  the  mercy  of 
accident. For all these reasons the man who pursues happiness wisely will aim 
at  the  possession  of  a  number  of  subsidiary  interests  in  addition  to  those 
central ones upon which his life is built. 



Chapter 16: Effort and 
resignation

he golden mean is an uninteresting doctrine, and I can remember when 
I was young rejecting it with scorn and indignation, since in those days it 
was  heroic  extremes  that  I  admired.  Truth,  however,  is  not  always 

interesting,  and  many  things  are  believed  be-cause  they  are  interesting; 
although, in fact, there is little other evidence in their favour. The golden mean 
is a case in point: it may be an uninteresting doctrine, but in a very great many  
matters it is a true one. 

T
One respect  in  which it  is  necessary to preserve the golden mean is  as 

regards the balance between effort and resignation. Both doctrines have had 
extreme advocates. The doctrine of resignation has been preached by saints 
and mystics; the doctrine of effort has been preached by efficiency experts 
and muscular Christians. Each of these opposing schools has had a part of the 
truth, but not the whole. I want in this chapter to try and strike the balance, 
and I shall begin with the case in favour of effort. Happiness is not, except in 
very rare cases, something that drops into the mouth, like a ripe fruit, by the 
mere operation of fortunate circumstances. That is why I have called this book 
The Conquest of Happiness. For in a world so full of avoidable and unavoidable 
misfortunes, of illness and psychological tangles, of struggle and poverty and ill  
will, the man or woman who is to be happy must find ways of coping with the 
multitudinous causes of unhappiness by which each individual is assailed. In 
some rare cases no great effort may be required. A man of easy good nature,  
who inherits an ample fortune and enjoys good health together with simple 
tastes,  may  slip  through  life  comfortably  and  wonder  what  all  the  fuss  is 
about; a good-looking woman of an indolent disposition, if  she happens to 
marry a well-to-do husband who demands no exertion from her, and if after 
marriage she does  not  mind growing fat,  may equally  enjoy a  certain  lazy 
comfort, provided she has good luck as regards her children. But such cases 
are exceptional. Most people are not rich; many people are not born good-
natured; many people have uneasy passions which make a quiet and well-
regulated life seem intolerably boring; health is a blessing which no one can be 
sure of preserving; marriage is not invariably a source of bliss. For all  these 
reasons, happiness must be, for most men and women, an achievement rather 
than  a  gift  of  the  gods,  and  in  this  achievement  effort,  both  inward  and 
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outward, must play a great part. The inward effort may include the effort of  
necessary resignation; for the present, therefore, let us consider only outward 
effort. 

In the case of any person, whether man or woman, who has to work for a 
living, the need of effort in this respect is too obvious to need emphasising. 
The Indian fakir, it is true, can make a living without effort by merely offering a 
bowl for the alms of the faithful, but in Western countries the authorities do 
not view with a favourable eye this method of obtaining an income. Moreover, 
the climate makes it less pleasant than in hotter and drier countries: in the 
winter-time, at any rate, few people are so lazy as to prefer idleness out of 
doors to work in heated rooms. Resignation alone,  therefore,  is  not  in the 
West one of the roads to fortune. 

To a very large percentage of men in Western countries, more than a bare  
living  is  necessary  to  happiness,  since  they  desire  the  feeling  of  being 
successful. In some occupations, such, for example as scientific research, this 
feeling can be obtained by men who do not earn a large income, but in the 
majority of occupations income has become the measure of success. At this 
point we touch upon a matter in regard to which an element of resignation is  
desirable in most cases, since in a competitive world conspicuous success is  
possible only for a minority. 

Marriage is a matter in regard to which effort may or may not be necessary, 
according to circumstances. Where one sex is in the minority, as men are in 
England and women are in Australia, members of that sex require, as a rule, 
little effort in order to marry if they wish. For members of the sex which is in 
the majority,  however,  the opposite is  the case.  The amount of  effort  and 
thought expended in this direction by women where they are in the majority is 
obvious to anyone who will study the adverdsements in women's magazines. 
Men,  where  they  are  in  a  majority,  frequently  adopt  more  expeditious 
methods, such as skill with the revolver. This is natural, since a majority of men 
occurs most frequently on the border-line of civilization. I do not know what 
men would do if a discriminating pestilence caused them to become a majority 
in England; they might have to revert to the manners of gallants in a bygone 
age. 

The amount of  effort  involved in the successful  rearing of  children is so 
evident  that  probably  no  one  would  deny  it.  Countries  which  believe  in 
resignation and what is mistakenly called a 'spiritual' view of life are countries 
with  a  high  infant  mortality.  Medicine,  hygiene,  asepsis,  suitable  diet  are 
things  not  achieved without  mundane preoccupations;  they  require  energy 
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and intelligence directed to the material environment. Those who think that 
matter is an illusion are apt to think the same of dirt, and by so thinking to 
cause their children to die. 

Speaking more generally, one may say that some kind of power forms the 
normal  and  legitimate  aim  of  every  person  whose  natural  desires  are  not 
atrophied.  The  kind  of  power  that  a  man  desires  depends  upon  his 
predominant  passions;  one  man  desires  power  over  the  actions  of  men, 
another desires power over their thoughts, a third power over their emotions. 
One man desires  to change the material  environment,  another desires the 
sense of  power  that  comes from intellectual  mastery.  Every kind of  public 
work involves desire for some kind of power, unless it is undertaken solely 
with a view to the wealth obtainable by corruption. The man who is actuated 
by purely altruistic suffering caused by the spectacle of human misery will, if 
his suffering is genuine, desire power to alleviate misery. The only man totally 
indifferent to power is the man totally  indifferent to his  fellow-men. Some 
form of desire for power is there-fore to be accepted as part of the equipment 
of the kind of men out of whom a good community can be made. And every 
form of desire for power involves, so long as it is not thwarted, a correlative 
form  of  effort.  To  the  mentality  of  the  West  this  conclusion  may  seem  a 
commonplace, but there are not a few in Western countries who coquette 
with what is called 'the wisdom of the East' just at the moment when the East 
is  abandoning it.  To them perhaps what we have been saying may appear 
questionable, and if so, it has been worth saying. 

Resignation, however, has also its part to play in the conquest of happiness, 
and it  is  a part no less essential  than that played by effort.  The wise man, 
though he will  not sit  down under preventable misfortunes,  will  not waste 
time and emotion  upon such as  are  unavoidable,  and even such as  are  in 
themselves avoidable he will submit to if the time and labour required to avoid 
them would interfere with the pursuit of some more important object. Many 
people get into fret or a fury over every little thing that goes wrong, and in this 
way waste a great deal of energy that might be more usefully employed. Even 
in the pursuit of really  important objects it  is  unwise to become so deeply 
involved emotionally that the thought of possible failure becomes a constant 
menace to peace of mind. Christianity taught submission to the will of God, 
and  even  for  those  who  cannot  accept  this  phraseology  there  should  be 
something  of  the  same  kind  pervading  all  their  activities.  Efficiency  in  a 
practical task is not proportional to the emotion that we put into it; indeed, 
emotion is sometimes an obstacle to efficiency. The attitude required is that of 
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doing one's best while leaving the issue to fate. Resignation is of two sorts,  
one rooted in despair, the other in unconquerable hope. The first is bad; the 
second is good. The man who has suffered such fundamental defeat that he 
has  given  up  hope  of  serious  achievement  may  learn  the  resignation  of 
despair,  and,  if  he  does,  he  will  abandon  all  serious  activity.  He  may 
camouflage  his  despair  by  religious  phrases,  or  by  the  doctrine  that 
contemplation is the true end of man, but whatever disguise he may adopt to 
conceal  his  inward  defeat,  he  will  remain  essentially  useless  and 
fundamentally  unhappy.  The  man  whose  resignation  is  based  on 
unconquerable  hope  acts  in  quite  a  different  way.  Hope  which  is  to  be 
unconquerable  must  be  large  and  impersonal.  Whatever  my  personal 
activities, I may be defeated by death, or by certain kinds of diseases; I may be  
overcome by my enemies; I may find that I have embarked upon an unwise 
course which cannot lead to success. In a thousand ways the failure of purely 
personal hopes may by unavoidable, but if personal aims have been part of 
larger hopes for humanity, there is not the same utter defeat when failure 
comes. The man of science who desires to make great discoveries himself may 
fail to do so, or may have to abandon his work owing to a blow on the head,  
but  if  he  desires  profoundly  the  progress  of  science  and  not  merely  his 
personal contribution to this object, he will not feel the same despair as would 
be felt by a man whose research had purely egoistic motives. The man who is  
working for some much-needed reform may find all his efforts side-tracked by 
a war, and may be forced to realise that what he has worked for will not come 
about  in  his  lifetime.  But  he need not  on  that  account  sink  into  complete 
despair, provided that he is interested in the future of mankind apart from his 
own participation in it. 

The cases we have been considering are those in which resignation is most 
difficult; there are a number of others in which it is much easier. These are the 
cases  in  which  only  subsidiary  purposes  suffer  a  check,  while  the  major 
purposes of life continue to offer a prospect of success. A man, for example, 
who is engaged in important  work shows a failure in the desirable kind of 
resignation if he is distracted by matrimonial unhappiness; if his work is really  
absorbing, he should regard such incidental troubles in the way in which one 
regards a wet day, that is to say, as a nuisance about which it would be foolish  
to make a fuss. 

Some people are unable to bear with patience even those minor troubles 
which make up, if we permit them to do so, a very large part of life. They are  
furious when they miss a train, transported with rage if their dinner is badly 
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cooked, sunk in despair if the chimney smokes, and vowing vengeance against 
the whole industrial order when their clothes fail to return from the sanitary 
steam laundry. The energy that such people waste on trivial troubles would be 
sufficient,  if  more wisely directed,  to make and unmake empires.  The wise 
man fails to observe the dust that the housemaid has not dusted, the potato 
that the cook has not cooked, and the soot that the sweep has not swept. I do 
not mean that he takes no steps to remedy these matters, provided he has 
time to do so; I mean only that he deals with them without emotion. Worry 
and fret and irritation are emotions which serve no purpose. Those who feel 
them strongly may say that they are incapable of overcoming them, and I am 
not sure that they can be overcome by anything short of that fundamental 
resignation of which we spoke earlier. The same kind of concentration upon 
large impersonal hopes which enables a man to bear personal failure in his 
work, or the troubles of an unhappy marriage, will also make it possible for 
him to be patient when he misses a train or drops his umbrella, in the mud. If  
he is of a fretful disposition, I am not sure that anything less than this will cure 
him. 

 

The man who has become emancipated from the empire of worry will find 
life a much more cheerful affair than it used to be while he was perpetually 
being irritated. Personal idiosyncrasies of acquaintances, which formerly made 
him wish to scream, will now seem merely amusing. When Mr A. for the three 
hundred and forty-seventh time relates the anecdote of the Bishop of Tierra 
del Fuego, he amuses himself by noting the score, and feels no inclination to 
attempt a vain diversion by an anecdote of his own. When his bootlace breaks 
just as he is in a hurry to catch an early morning train, he reflects after the 
appropriate expletives, that in the history of the cosmos the event in question 
has  no  very  great  importance.  When  he  is  interrupted  in  a  proposal  of  
marriage by a visit of a tedious neighbour, he considers that all mankind have 
been liable to disaster, with the exception of Adams, and that even he had his 
troubles.  There  is  no  limit  to  what  can  be  done  in  the  way  of  finding 
consolation from minor misfortunes by means of bizarre analogies and quaint 
parallels. Every civilised man or woman has, I suppose, some picture of himself 
or  herself  and is  annoyed when anything happens that  seems to spoil  this 
picture. The best cure is to have not only one picture, but a whole gallery, and 
to  select  the  one  appropriate  to  the  incident  in  question.  If  some  of  the 
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portraits are a trifle laughable, so much the better; it is not wise to see oneself  
all day long as a hero of high tragedy. I do not suggest that one should see 
oneself always as a clown in comedy, for those who do this are even more 
irritating; a little tact is required in choosing a role appropriate to the situation. 
Of course, if you can forget yourself and not play a part at all that is admirable.  
But  if  playing  a  part  has  become second  nature,  consider  that  you  act  in 
repertory, and so avoid monotony. 

Many active people are of opinion that the slightest grain of resignation, 
the faintest gleam of humour, would destroy the energy with which they do 
their  work  and the de-termination by which,  as  they believe,  they achieve 
success. These people, in my opinion, are mistaken. Work that is worth doing 
can be done even by those who do not deceive themselves either as to its  
importance or as to the ease with which it can be done. Those who can only do 
their  work when upheld by self-deception had better first  take a course in 
learning to endure the truth before continuing their career, since sooner or 
later the need of being sustained by myths will cause their work to become 
harmful instead of beneficial. It is better to do nothing than to do harm. Half 
the useful work in the world consists of combating the harmful work. A little 
time spent in learning to appreciate facts is not time wasted, and the work 
that will be done afterwards is far less likely to be harmful than the work done 
by those who need a continual inflation of their ego as a stimulant to their  
energy. A certain kind of resignation is involved in willingness to face the truth 
about ourselves; this kind, though it may involve pain in the first moments, 
affords ultimately a protection - indeed the only possible protection - against 
the disappointments and disillusionments to which the self-deceiver is liable. 
Nothing is more fatiguing nor, in the long run, more exasperating than the 
daily effort to believe things which daily become more incredible. To be done 
with this effort is an indispensable condition of secure and lasting happiness. 
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appiness, as is evident, depends partly upon external circumstances 
and partly upon oneself. We have been concerned in this volume with 
the part which depends upon oneself, and we have been led to the 

view that so far as this part is concerned the recipe for happiness is a very 
simple one. It is thought by many, among whom I think we must include Mr 
Krutch,  whom  we  considered  in  an  earlier  chapter,  that  happiness  is 
impossible without a creed of a more or less religious kind. It is thought by 
many who are themselves unhappy that their sorrows have complicated and 
highly intellectualized sources. I do not believe that such things are genuine 
causes of either happiness or unhappiness; I think they are only symptoms. 
The man who is unhappy will, as a rule, adopt an unhappy creed, while the 
man who is happy will adopt a happy creed; each may attribute his happiness 
or unhappiness to his beliefs, while the real causation is the other way round. 
Certain things are indispensable to the happiness of most men, but these are 
simple things: food and shelter, health, love, successful work and the respect 
of one's own herd. To some people parenthood also is essential. Where these 
things are lacking; only the exceptional man can achieve happiness, but where 
they are enjoyed, or can be obtained by well-directed effort, the man who is 
still unhappy is suffering from some psychological maladjustment which, if it is 
very grave, may need the services of a psychiatrist, but can in ordinary cases 
be cured by the patient himself, provided he sets about the matter in the right 
way.  Where  outward  circumstances  are  not  definitely  unfortunate,  a  man 
should be able to achieve happiness, provided that his passions and interests 
are directed outward, not inward. It should be our endeavour therefore, both 
in  education  and  in  attempts  to  adjust  ourselves  to  the  world,  to  aim  at 
avoiding  self-centred  passions  and  at  acquiring  those  affections  and  those 
interests  which  will  prevent  our  thoughts  from  dwelling  perpetually  upon 
ourselves. It is not the nature of most men to be happy in a prison, and the 
passions which shut us up in ourselves constitute one of the worst kinds of  
prisons.  Among such passions  some of  the commonest  are  fear,  envy,  the 
sense of sin, self-pity and self-admiration. In all these our desires are centred 
upon ourselves: there is no genuine interest in the outer world, but only a 
concern lest it should in some way injure us or fail to feed our ego. Fear is the 
principal reason why men are so unwilling to admit facts and so anxious to 
wrap themselves round in a warm garment of myth. But the thorns tear the 

H
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warm garment and the cold blasts penetrate through the rents, and the man 
who has become accustomed to its warmth suffers far more from these blasts  
than a man who has hardened himself to them from the first. Moreover, those 
who deceive themselves generally know at bottom that they are doing so, and 
live  in  a  state  of  apprehension  lest  some  untoward  event  should  force 
unwelcome realisations upon them. 

What then can a man do who is unhappy because he is encased in self? So 
long  as  he  continues  to  think  about  the  causes  of  his  unhappiness,  he 
continues to be self-centred and therefore does not get outside the vicious 
circle;  if  he  is  to  get  outside  it,  it  must  be  by  genuine  interests,  not  by 
simulated interests adopted merely as a medicine. Although this difficulty is 
real, there is nevertheless much that he can do if he has rightly diagnosed his 
trouble.  If,  for  example,  his  trouble  is  due  to  a  sense  of  sin,  conscious  or 
unconscious, he can first persuade his conscious mind that he has no reason to 
feel  sinful,  and  then  proceed,  by  the  kind  of  technique  that  we  have 
considered  in  earlier  chapters,  to  plant  this  rational  conviction  in  his 
unconscious  mind,  concerning  himself  meanwhile  with  some  more  or  less 
neutral activity. If he succeeds in dispelling the sense of sin, it is probable that  
genuinely objective interests will arise spontaneously. If his trouble is self-pity, 
he can deal with it in the same manner after first persuading himself that there 
is  nothing  extraordinarily  unfortunate  in  his  circumstances.  If  fear  is  his 
trouble, let him practice exercises designed to give courage. Courage in war 
has been recognised from time immemorial as an important virtue, and a great 
part of the training of boys and young men has been devoted to producing a 
type of  character  capable  of  fearlessness  in  battle.  But  moral  courage and 
intellectual courage have been much less studied; they also, however, have 
their technique. Admit to yourself every day at least one painful truth; you will  
find this quite as useful as the Boy Scout's daily kind action. Teach yourself to 
feel that life would still be worth living even if you were not, as of course you 
are,  immeasurably  superior  to  all  your  friends  in  virtue  and  intelligence. 
Exercises of this sort prolonged through several years will at last enable you to 
admit facts without flinching, and will, in so doing, free you from the empire of  
fear over a very large field. 

What the objective interests are to be that will arise in you when you have 
overcome  the  disease  of  self-absorption  must  be  left  to  the  spontaneous 
workings of your nature and of external circumstances. Do not say to yourself 
in advance, 'I should be happy if I could become absorbed in stamp-collecting 
and thereupon set to work to collect stamps, for it may well happen that you 
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will  fail  altogether to find stamp collecting interesting. Only what genuinely 
interests  you can  be  of  any  use  to  you,  but  you  may  be  pretty  sure  that 
genuine objective interests will grow up as soon as you have learnt not to be 
immersed in self. 

The  happy life  is  to  an  extraordinary  extent  the  same as  the  good life.  
Professional moralists have made too much of self-denial, and in so doing have 
put the emphasis in the wrong place. Conscious self-denial leaves a man self-
absorbed and vividly aware of what he has sacrificed; in consequence it fails  
often of its immediate object and almost always of its ultimate purpose. What 
is  needed is  not  self-denial,  but  that  kind of  direction  of  interest  outward 
which will lead spontaneously and naturally to the same acts that a person 
absorbed in the pursuit  of  his  own virtue could only  perform by means of 
conscious self-denial. I have written in this book as a hedonist, that is to say, as 
one who regards happiness as the good,  but the acts to be recommended 
from the point of view of the hedonist are on the whole the same as those to  
be recommended by  the  sane  moralist.  The moralist,  however,  is  too  apt, 
though this is not, of course, universally true, to stress the act rather than the 
state of mind. The effects of an act upon the agent will be widely different, 
according to his state of mind at the moment. If you see a child drowning and 
save it as the result of a direct impulse to bring help, you will emerge none the  
worse morally. If, on the other hand, you say to yourself, 'It is the part of virtue 
to succour the helpless, and I wish to be a virtuous man, therefore I must save 
this child', you will be an even worse man afterwards than you were before. 
What applies in this extreme case applies in many other instances that are less 
obvious. 

There is another difference, somewhat more subtle, between the attitude 
towards life that I have been recommending and that which is recommended 
by the traditional moralists. The traditional moralist, for example, will say that 
love should be unselfish. In a certain sense he is right, that is to say, it should  
not be selfish beyond a point, but it should undoubtedly be of such a nature 
that one's own happiness is bound up in its success. If a man were to invite a 
lady to marry him on the ground that he ardently de-sired her happiness and 
at the same time considered that she would afford him ideal opportunities of 
self-abnegation, I think it may be doubted whether she would be altogether 
pleased. Undoubtedly we should desire the happiness of those whom we love, 
but not as an alternative to our own. In fact the whole antithesis between self 
and  the  rest  of  the  world,  which  is  implied  in  the  doctrine  of  self-denial, 
disappears  as  soon  as  we  have  any  genuine  interest  in  persons  or  things 
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outside ourselves. Through such interests a man comes to feel himself part of  
the stream of life, not a hard separate entity like a billiard-ball, which can have 
no relation with other such entities except that of collision. All unhappiness 
depends  upon  some  kind  of  disintegration  or  lack  of  integration;  there  is 
disintegration  within  the  self  through  lack  of  coordination  between  the 
conscious and the unconscious mind; there is lack of integration between the 
self and society where the two are not knit together by the force of objective 
interests and affections. The happy man is the man who does not suffer from 
either of these failures of unity, whose personality is neither divided against 
itself nor pitted against the world. Such a man feels himself a citizen of the 
universe, enjoying freely the spectacle that it offers and the joys that it affords, 
untroubled  by  the  thought  of  death  because  he  feels  himself  not  really 
separate from those who will come after him. It is in such profound instinctive 
union with the stream of life that the greatest joy is to be found. 

 

– The End -



–
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