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  در بسندگی است   یفراوان

  تصاد جايگزين ثورواق

  
خواستم  ، میخواستم آگاهانه زندگی کنم به جنگل رفتم چون می

ی يآن چيزهاو ببينم . فقط با حقايق اساسی زندگی روبرو شوم
ی  که در آستانهتا گاهی  ،فراگيرمتوانم  میآيا زد وآم را که می

  .ام نکرده" زندگی"مردنم، تازه متوجه نشوم که اصال 
  هنری ديويد ثورو                                                 
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  اند همه چيزهای خوب،خودرُو و رايگان
  

  

  

ات را به  چون پروانه است؛ هر قدر که دنبالش کنی، بيشتر می گريزد، اّما اگر توجه شادی هم
  .نشيند ات می روی شانهنرمی بر  آيد و به چيزهايی ديگر بدهی، جلو می
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by Samuel Alexander, 2011    

www.SimplicityCollective.com 

 keshanigh@gmail.comغالمعلی کشانی، : ترجمه
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  شود استقبال می ی اين کتاب توزيع خيرخواهانه و ناسودبرانهاز 
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گذارد، پرسشی  در ميان می" استفراوانی در بسندگی "پرسشی که کتاب     
چگونه  :ی زندگی است ی همه زمان اقتصادی در باره و هم ، وجودیعمومی

کارکنيم، چگونه مصرف کنيم و در عين حال به رویاهایمان هر چه بيشتر 
 تر بمانيم؟     نزدیک

ی  جوانانی که در آستانه. اند، بویژه جوانان مخاطب این کتاب، همگان    
اما مسائلی که متن حاضر مطرح می کند، . نه زیستن خود هستندانتخاب چگو

داری  شود، بلکه فرهنگ سرمایه تنها به انتخاب شغل و زیست فردی محدود نمی
ی زیست ساکنان کره زمين را  گيرد که همه ای را نشانه می زدگی و مصرف

ن، است، تاثيری که اگر هر چه زودتر چاره نشود، همگا تحت تاثير قرار داده
  . ی نابودی خواهد کشاند از انسان گرفته تا حيوان را به ورطه

هم، کتاب به رشد انسان مستقل  در کنار نقد این دو فرهنگِ  پيوسته به    
ی کتاب بيشتر اميدوار  نویسنده. پردازد تفردیافته  و وجدان و اخالق او نيز می

های بيشتری  هایی در برابر خواننده بگذارد تا نقطه شروع بحث  بوده که پرسش
ی کتاب   خواننده. اکی باشنددر مورد چگونه زیستن بشر بر روی این کره ی خ

تواند در حّد وسع و موقعيت خود، پاسخ هایی به این پرسش ها بدهد و  می
  .امکان حضور این گفتمان را در ذهن خود و اطرافيان خود فراهم سازد

       

پذیرند و نه وابسته  به هر رو، مباحث طرح شده در این متن، نه کهنگی می    
  .اند و همه جایی و همه گاهی همگانی .به جغرافيایی خاص هستند

اميد که واکنش خوانندگان، به رواج این گفتمان در ميان همگان منتهی     
  .شود

  مترجم                                                                        
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است که زندگی  یچيز آنای، برابر با مقدار  هر داشتهواقعی بهای 
درنگ يا در  را بی  اش و در ازای تصاحب آن داشته، آن زندگی نامی می

        .دهی دراز مدت، از دست می

  "هنری ديويد ثورو"

  

  

  مسير والدن –درآمد 

یکی از دانشجویان جوانی که از دانشـــــــــــگاه  ١٨٣٧در سال     

این . ثورو نام داشتشد، هنری دیوید  آموخته هــــــــاروارد  دانش

مند، شاعری بود آرزومند، اّما شعرش گر چه  ی توان آمــــــــوخته دانش

غالبا زیبا و پر الهام بود، کاالیی نبود که در بازار آن روز فروش 

و ثوروی . در واقع امر، اصالً  فروشی نداشت. خوبی داشته باشد

گردد،  برمی وقتی به زادگاهش کنکورد ماساچوستز ،جوان با این وضع

مان  در  شود که همه ای روبرو می های بزرگ اقتصادی با همان پرسش

با آن در دنيای کميابی منابع   هنگام تالش برای کسب استقالل اقتصادی

 است؟ چگونه یزندگ گذران راه نيبهتر: پرسش یعنی شویم روبرومی
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 و کنم یزندگ خوب که دارم ازين چقدر بگذارم؟ شيبرا ديبا وقت چقدر
  باشم؟ آزاد

مند و مفيدی  ی دشوار اّما ارزش به بررسی مبارزه ی کنونی نوشته

های  پرسشهمين دهی به  پردازد که در پی تالش ثورو برای پاسخ می

بحران "این کندوکاو با تالش برای فهم . روی داد یانسان ی ساده بسيار

وی  جای  کامالً  بهبه سراغ نقد  ،شود و در ادامه شاعر آغاز می" ِ شغل

اقتصاد "پيگير   های بررسی این کار شالوده. رود فرهنگ مادّی میاز 

  ی آورد، اقتصادی که ثورو در بيانيه را فراهم می" جایگزین

  . دهد ارائه می ١"والدن"نام بهناپذیرش،  بندی  طبقه

ی به فيلسوف-آید آشکارا در مورد شاعر چه که در پی می آن  هر چند،    

 ِ است که وی به موقعيت اقتصادی و پاسخیاست هنری دیوید ثورو  منا

اّما من، خواننده را به درنظرگرفتن تشابهات زندگی   رو در رویش داد،

های  موقعيت– نو نظرات ثورو با روزگار خود ما، زندگیِ  خودما

رالف والدو امرسون در همين . کنم دعوت می –نماِ خود  اقتصادی

این "آموختگی ثورو اظهار داشت  نی مراسم دانشرا مورد، در سخن

اگر فقط   ها، دوران بسيار خوبی است، ی دوران دوران، همانند همه

چه باید کردن "در مورد دانستن اینک من ." بدانيم که با آن چه باید کرد

  . صحبت کنمثورو  از، مایلم چند کالمی "با آن

                                                            
١ Walden ام اش در کنار آبگيری به همين ن  سال و دو ماهه ٢های وی در طول گذران  است گزارش گونه در مورد تامالت و اندیشه نام کتابی

  .)م. (ی آمریکاست های کالسيک تاثيرگذار در تاریخ اندیشه در نزدیکی شهر کنکورد، که یکی از نوشته
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  بحران شغل

جدا از این حقيقت که شعرش خریداری نداشت، مردم آن دوران،     

های هاروارد داشتند، و شاعر بودن  آموخته  انتظارات مشخصی از دانش

های شغلی محترمی  در واقع، معدود مسير. ها نبود قطعاً  یکی از آن

شود، که معتبرترین مسير  کشيشتوانست  می: بروی ثورو باز بود

ای دنيوی برود،  دنبال حرفه توانست به می. باشد توانست شغلی می

توانست به  هایی مانند حقوق، سياست، پزشکی یا تدریس؛ یا می حرفه

ی آخری قطعا برای  این گزینه. گری شود عنوان تاجر، وارد کار معامله

او جای بحث نداشت، چرا که وی در سن بيست سالگی از کاسب 

اش بودند، پيشاپيش بيزار  چيزی که نماینده جماعت بوستونی و هر آن

، بخاطر کشيشی ی حرفهشدن به  ی نخست یعنی وارد گزینه. بود

آزاداندیشانه،  ِ اش به عرفان شده و گرایش نهادینه ِ اش از دین بيزاری

ای داشت، و  نه مشغوليت با حقوق برایش جلوه .٢جذابيت بود تقریبا بی

هر دوی این  برای این جوان فردگرای پرشور،–ی سياست  نه حرفه

و در آخر، پزشکی هم . مشاغل بيش از حّد با دولت در تماس بودند

                                                            
   ."واقعيت این است که من یک عارف، استعالگرا، و فيلسوف طبيعی نيز هستم": گفت ثورو درجایی می ٢
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تنها تدریس باقی این بود که . کننده ای نبود جاندار و دلگرم حرفه

  .ماند می

ای برای یک معلم در  آمد، کمی بعد جای خالی طور که بعدا پيش آن    

يز نياز مالی، مادری و اجتماعی و ن-کنکورد پيدا شد، و انتظارات پدر

او را وادار کردند تا برای این شغل درخواست کار کند و در  شّک یب

هر چند که . ی شهر به کار تدریس مشغول شود نهایت در مدرسه

در عرض یک ماه از سوی یکی از اّما کارش را جدی گرفت، 

ی مدرسه برکنار شد، و به خاطر چوب نزدن به  مدیره اعضای هيئت

بدنی سياست   وی را سرزنش کردند، چرا که تنبيه اموزان خاطی دانش

ثورو نيز برای . جای بحث نداشت ً مدرسه بود و مطلقارسمی 

اعتراض به تنبيه بدنی، وارد آالس شد، به صورت تصادفی و 

شان  ، با چوب دستی تنبيههموز را انتخاب کردآ ای شش دانش رهـْـتـَـآ

  ٣.کرد و سپس استعفا داد

، )شاید قدری با شّک و تردید(اصول فکریش  زدن بهن او با دست     

وقتی با برادرش . تری روبرو شد اّما بدون شغل، با بحران شغلی عميق

  ای موقتی پيش وقفه ،انداختند، در این بحران آکادمی کنکورد را راه 

ای خصوصی بود که چند سالی کامال موفق  مدرسه ،این آکادمی. آمد

و بحران شغلی دوباره  هپروژه رها شد ١٨۴١اّما از مارس . عمل کرد

                                                            
دادم، بلکه صرفًا برای گذران زندگی، پس این یک ناکامی  درس نمیهایم  از آن جایی که برای خير همشهری"به هر ترتيب، بعداً  پذیرفت  - ٣

 ."بوده است
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های  بار در نقش هر چند وقت یک ،در طّی چند سال بعدی. ظاهر شد

چون کارگر ساده،  کار شد، مشاغلی هم متعدد و متفاوتی مشغول به

ی  ی امرسون، معلم سرخانه حریف خانه فن ساز، باغبان و همه مداد

  .نشگاه و ویراستارای امرسون، مدرس ساعتیِ  داه    برادرزاده

 ازهدفی  دوران بییعنی  در –مدت با این وجود وی در طّی این     

الزم است "ت هرچه بيشتری بفهمد که توانست با قطعّي –راننظر دیگ

 او" ،به نظر کارل بْوْد. "؟خواسته که چه باشد کند، و هميشه می  چه 

ی  ای به شيوه اّما نویسنده  باور داشت که شغلش باید نویسندگی باشد،

 ".نخست شاعری در کردار و سپس نوشتار–استعالگراییِ  اصيل 

ی ثورو از  طلبانه اصيل ترین کار شاعر، بر اساس برداشت جاه

اش جوانه  ، و شعر یا نثر او از درون زندگیبوداش  شاعری، زندگی

  . ردک زد و رشد می می

شد که  ر میچطو. اّما مشکل اقتصادی کسب درآمد باز هم حّل نشد    

با این  –باشد را دنبال کردهخود   شقعتا –همانند شاعری زندگی کند 

تامين کند؟ شاید این پرسشی باشد که هم حال خرج زندگی اش را 

ثورو به . ما مربوط شود ی به همهمان  تک تکتواند به روش  می

ی  همهی  در ميانهترین پرسش  این پرسش را واقعًا مهم ،دالیلی

با این حال، وقتی که به دنبال رهنمودی برای . دانست میها  پرسش

  :زده و نااميد شد چه کشف کرد شگفت بهترین پاسخ آن بود، از آن

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



١١ 
 

ِ   ی زندگی، مطالب نوشتاری در مورد موضوع گذران شرافتمندانه"

و نه "  عهد جدید"نه . آید کمی وجود دارد یا اصالً  به خاطر نمی

شرایط ما را مخاطب خود قرار  ،هيچ کدام ٤"ریچارد کوچولو"

یک صفحه نوشته با  ّیتتوانم فکر کنم ح اصالً  نمی. هندد نمی

شود خود را درگير  هایی که در این موضوع برایم مطرح می پرسش

آیا این ... . باشد   دادهها به آنباشد، چه رسد به این که پاسخی   کرده

ی آن  گفتن در باره نی سخ خاطر شّدت تنفر و بيزاری آنان از تجربه به

است؟ یا به خاطر رسم و عادتی است که معموالً  قرار نيست 

ترین  به نظرم مهم. زیر پرسش ببرند های مرسوم و شایع را به روال

ها این است که من چگونه درآمد  پرسش عملی در ميان تمام پرسش

ام را کسب کنم، اّما هنوز در هيچ کتابی چيزی در پاسخم  زندگی

متوجه هستم که جامعه با تمامیِ  هنرها و ابداعاتش، کاری ... . ام نيافته

  ."برای این مسئله انجام نداده است

بود  شده آموخته تازگی از هاروارد دانش هر چند به ها گذشته، از این    

فهميد که در طّی  آم آم می –زمان آندر  دانشگاهی نخبه، حتّی–

چگونه باید زندگی کرد،  ِ اش در آن دانشگاه، پرسش آموزش رسمی

وی با اندیشيدن عميق به . بود شده طرز عجيب و شگفتی دور زده به

مطالعاتش، احساس کرد مثل این است که به مجاورت و شاگردیِ  

و هرکاری را کرد  میبوده که به هر چيزی اقرار   شده استادی فرستاده
                                                            

منتشر  Poor Richardمدار، به نام  ای که بنيامين فرانکلين دانشمند، مخترع، ناشر و سياست است به سالنامه ای ریچارد کوچولو، اشاره ٤
  .)م. (کرد می
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ی  تجربهبه عنوان نمونه، در  .هنر زندگیاقرار به جز  به کرد می

شد که  زده ، در هنگام ترک دانشکده از این کشف شگفتخودآموزشیِ  

 دور یدر بندربا قایق اگر  بود شده متوجهدریانوردی خوانده بود، اّما 

  . گرفت می زد، نکات بيشتری در موردش یاد می ای ساده

حتی دانشجوی فقير "در مورد اقتصاد، برداشت ثورو این بود که     

های ما از  د، در حالی که در دانشکدهـَـخوان اقتصاد سياسی میهم، تنها 

اقتصاد زندگی و معيشت که مترادف با فلسفه است، حتّی اسمی هم 

نوشت، نتيجه این است آه  یاو در ادامه با خونسرد ".شود آورده نمی

ها  در همان حالی آه مشغول خواندن آدام اسميت، ریكادو و امثال آن

الزم به گفتن . برد یقرضی جبران ناپذیر فرو ماست، پدرش را در 

ی اقتصاددانان آالسيك و جاافتاده، مشكل اقتصادی  مطالعه" نيست آه،

" توان شاعرانه زیست چگونه می"را حل نكرده بود، یعنی پرسشِ   یو

  .حل نشده باقی مانده بود

اش او  یها و تحصيالت رسم آتاب: آرد یثورو در حالی آه حس م    

 یبه شكست آشانده بودند، رو به سو یو بحران یاین راه حيات را در

و معيشت آنان  یزندگآیا مردم آنكورد آرد، تا ببيند  یمعاصرانش یعن

هنر و "خوب زیستن"به درون هنر یبينش ی او دستمایه یتواند برا یم

بسيار بيگانه  ینمایی به وهاز را آه– اما مشاهداتش. شود یا نهی آزاد

از تأثيرگذارترین ی در عوض آمك به او، باعث شدند تا یك –بودند
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آه تا آن زمان دیده  یانتقاد. شود گرایانه آفریده ینقدها از فرهنگ ماد

رحم و هم  تر، به این خاطر آه ثورو، هم نقاّدی بی عميق یبود، نقد نشده

  . ای ادبی بود نابغه

زی وی را در توان فهميد چه چي این نقد است که می ِ با بررسی    

که توجّه کنيم بيایيم به راهی . "نهایت از شهرش به درون جنگل راند

 ين هایش را این چن ، ثورو یکی از مقاله"گذرانيم مان را در آن می زندگی

ی  شود از آنجایی که وقت تنگ است، همه آغازد و یادآور می می

ست باقی چه را که نقد ا ها را کنار زده و هر آن ها و چاپلوسی حاشيه

این که آزاد " :پرسد شهریانش می ازهم. او بود ، چنان که عادتگذارد می

آیا آزادیِ  برده " چيست؟ ایشبه دنيا بيایی و آزاد زندگی نکنی معن

باليم؟ آمریکا ممکن  یک می بودن است یا آزادیِ  آزاد بودن؟ به کدام

دردناکانه، باشد، اّما برای ثورو   است از فرمانروایان زورگو رها شده

ی ستمگری اقتصادی و اخالقی  روشن بود که این مردم هنوز برده

  . پرستی اندوزی و ثروت  مستبدی به نام مال هستند،

است، " وقفه کاسبیِ  بی"کرد که این جهان محلی برای  او شکوه می    

 دِ هيچ چيزی، حتی جنایت؛ نسبت به شاعری، فلسفه و نسبت به خو"و 

کرد که  می حّس ".وقفه نيست از همين کار و کسب بیتر  زندگی؛ دشمن

ا ، اّم"بار دیدن فراغت بشر، بسيار خوشایند و باشکوه است یک حداقّل"

ثورو مطمئناً  مخالف  .کار وجود نداردو  کار در عمل چيزی جز کار،
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. کار و تالش، صنعت، یا جسارت اقتصادی به معنای دقيق کلمه نبود

آید  با آن پول بدست میهایی که  اش این بود که راه درعوض، نگرانی

تقریبًا  ،"شوند منجر به نزول اخالقی می ،بدون استثنا و ردخورتقریبا "

رغم مخالفت  هميشه همراه با دروغ، چاپلوسی، تأئيد ظاهری علی

ای از نزاکت و  ی خود در الیه اندن و محدود کردن چهرهباطنی، پوش

، آلود و رقيقی ی از بزرگواریِ  مهوهوای ادب ظاهری، یا ورود به حال

اش، یا  ات را وادار کنی اجازه دهد کفش که ممکن است همسایه

اش را بسازی، یا خواربارش را برایش  اش، یا گاری اش، یا کت کاله

خدماتی که جامعه از همه بيشتر آماده است  و در مقابل، آن .وارد کنی

تا برایش هزینه کند، ناخوشایندترین خدمات برای عرضه کردن 

بنابراین کافی نيست بگویی برای بدست آوردن طالیی که در  ".باشند

ای؛ شيطان هم همين طور سخت کار  ات داری، سخت کار کرده کيسه

  . کند می

کرد انجام کاری، فقط بخاطر  میهمين دالیل بود که ثورو فکر  به    

" حقيقتاً  بيهوده یا بدتر از بيهوده"بدست آوردن پول یا تجمالت زندگی 

اگر : " کند اش را بيان می ی بعدی بطور مستقيم موضع در قطعه. است

که بيشتر  چنان ازظهرها و بعدازظهرهایم را به جامعه بفروشم، آن پيش

دیگر  مکنند، مطمئنم که برای همين کار را می از قرار معلوممردم 

خواهد بگویم آدم  دلم می...  د که برایش زندگی کنمـَـمان چيزی باقی نمی

ممکن است بسيار پرتالش باشد، و با این حال وقتش را درست 
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تر  بارتر از آن نيست که انسان بخش بزرگ هيچ خطایی، مرگ. نگذراند

   .اش کند اش را صرف تأمين زندگی زندگی

دید که همشهریانش دقيقًا زیر سایه همين اشتباه و خطا،  ثورو میاما     

 ای احمقانه ِ زندگی"کرد که  با صراحت پافشاری می. کارند مشغول به

رسند، این را  طور که خودشان هم، وقتی به آخر آن می ست، همانا

او سفرهای زیادی  ".فهمند، البته اگر پيش از آن متوجه نشده باشند می

ها، دفاتر، و مزارع  کرد، و به مغازه جاهای دیگر می بهدر کنکورد و 

درماندگی ای داشتند از نوع  هالی زندگیا ،در نظرش. کشيد سرک می

در مقایسه با تقالیی که " .یک روش توبه کردن و و به هزار پنهان

تر به در واقع بيش ٥"هرکول آزمون-کار" دوازدهکنند،  همسایگانم می

شان هم  آزمون بودند، و داستان ١٢ها فقط  ، چرا که آنمانند میشوخی 

پایانی داشت و به جایی هم رسيد، اما من هرگز نتوانستم ببينم که این 

مردمان هيوالیی را بکشند یا اسير کنند و یا کاری را به پایان 

ی مردم را به سرهای  گرایانه های مادی ثورو شور و شوق ."برسانند

به محض له شدن یک سر، دو " کرد که  تشبيه می ٦ژدهای هزارسرا

  ."پرند سر دیگر از بدنش بيرون می

آنانی که تنها " گفت، زمانی فيلسوف باستانی چين، الئوتسه می    

ثورو به معاصرانش  ."ی کافی دارند، دارا هستند دانند به اندازه می

                                                            
ی خود، دوازده تکليف بسيار  ی گناه قتل خانواده اساطير یونان که باید بعنوان کفاّره هرکول قهرمانی است در: آزمون هرکول- دوازده کار  ٥

 .)م. (چون هفت خوان رستم دشوار را انجام دهد، موانعی هم
  .)م. (های داستان هرکول یکی از کفـّـاره  ٦
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دانند، و به همين خاطر  نمیدارند، اما آن را " کافی"گفت که به قدر  می

خواهند و هرگز با  هميشه تجمالت و رفاه و آسایش بيشتری می. ندنادار

را " اقتصاد"کرد که آنان معنای  کمتر قانع نيستند، او حس می

فهمند، متوجه نيستند که قيمت هر چيزی برابر است با مقدار عمر  نمی

نویسد که  می" .ای که برای بدست آمدنش به کار رفته است و زندگی

ی جهل یا  ها، حتی در این کشور نسبتًا آزاد هم، بواسطه بيشتر انسان"

های ساختگی و  ها و غصه چنان درگير نگرانی خطای صرف، آن

توانند  تر آن را نمی های ناب اند که ميوه مورد زندگی الهای بیـّـتق

فرصتی باقی " ،"سرنوشت و فرجامی ظاهری"برحسب ."بچينند

  ."جز این که ماشين باشی ماند نمی

با خاک شخم زده "ها  و این همه برای چه؟ زندگی و حيات آدم    

های  خانه"ک ــّفقط بخاطر تمل ،"شد تا به کود و کمپوست تبدیل شود می

طور  اّما آن. ها و امثال این ...تر  تر و فراوان يفطو پوشاک ل" باشکوه

فایده  تواند تجمالت بی یثروت زیادی، فقط م" کند، که ثورو تأکيد می

در واقع، مدعی بود که بيشتر تجمالت، و بسياری از باصطالح  ".بخرد

نيستند، بلکه  یضرور های زندگی، نه تنها اجتناب ناپذیر و آسایش

وقتی مردمی ."موانعی واقعی در برابر تعالی و فرهيختگی نوع بشرند

رای بودند که به جای نگرانی برای سرنوشت و فرجام خود، ب

گردآوری اشياء و چيزهای زیبا یا باالرفتن از طبقات اجتماعی نگرانی 

گفت اینان در  زده می شان شگفت کردند، ثورو با دیدن بيشتری ابراز می
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توانند  انگاری که می–سرند  های خود چه مایه سبک مورد زندگی وجان

  ."بدون صدمه زدن به جاودانگی، زمان را بکشند

 ،این پرسش او" ی خاک کرد؟ ا رعيت و بردهچه کسی آنان ر"    

ی ها و تمایالت ماّد باری دیگر اشاره دارد که معاصرانش بردگان هوس

و در عين حال به این بردگیِ  خود کرده  بوده شان بيرون از کنترل

ی برده "تو"داشته باشی، برای  ٧این که ناظری جنوبی. "اعتنایند بی

ناظری شمالی داشته باشی، اما سخت است، بدتر از آن این است که 

ثورو در ." کش خود باشی گاهی است که خودت بهره بدترین حالت آن

دهد  اش، حتی فعاالن لغو بردگی را مورد خطاب قرار می اوج آزردگی

این سخن، نمایشی صرف برای  ".اید تان برده همه:" گوید و به آنان می

یکی از اشعارش حتی خشم این فعاالن را به سخره  .رجزخوانی نبود

  : گيرد می

  !سازی شتابی و زندانی را رها می می                  

  آزادی برکشی؟ خروشتا  یآن قدر آزاد آیا اما تو خود                  

   !ترین اعماق بردگی پایين                  

   .رها کن آزادی را در ازای آهیپس                  

  :سرود ث شاعر انگليسی بود که میوْر ردْزاین ویليام ُو     

                                                            
 .)م. (گماشتند بردگان ناظر میبر سر . در جنوب آمریکا برده داری رواج شدیدتری داشت و در شمال، بسيار کمتر ٧
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  ! و خرج کردن درآوردن"               

  "دهيم مان را به هدر می نيروهای                

کامالً   ،توانيم تصور کنيم که ثورو نيز با این حس انتقادی و می    

ناپذیر سودجوئی و  گونه محکوميت سازش و اما، این. همدلی دارد

روح " ویاندوزی، یعنی محکوميت سازش ناپذیر آنچه که  مال

را تقویت کند و ارتقاء ای  نقد و خدشهتواند  ناميد، می می" کارانه کاسب

ی یها رومانتيک صرفا ًً) ورث و وردز(او است  مدعیبخشد که 

 های سودمند که از درک و فهم آنچه که احتماالً  جنبه هستندناراضی 

هر چند که ثورو این پاسخ . اند ناتوان بوده استداری صنعتی  سرمایه

صدهاهزار : بود بينی کرده پيشبرای این ایراد شکن را نيز  دندان

های موجود در این سرزمين  آغازگر، از درون تمامیِ  آلونک ِ ایرلندی

ایم چيز  آهنی که ساخته این راهپس  یعنی چه؟ آیا:" پرسند با شگفتی می

دهم، نسبتاً  خوب است، یعنی، ممکن است  من پاسخ می" خوبی نيست؟

باشی؛ اّما چون برادران من هستيد، آرزومندم  بدتر از این هم عمل کرده

 و ن زمين در این گرددات را به کاری بهتر از کن توانستی وقت می

ثورو در مورد اهرام با دعوت ما به توجه ." ها صرف کنی خاک

چيزی قابل تعجب در آنان " کرد، انسانی، اظهار میدوباره به تالش 

های  وجود ندارد، حتی این واقعيت که ممکن است معلوم شود آدم

اند که عمر خود را با ساختن گوری برای  بسياری آن قدر خفـّت یافته
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بود  میتر  تر و انسانی طلب صرف کنند، آدمی که عاقالنه ای جاه دیوانه

من ممکن . شود دادهها  سگ بهاش  جنازه که در نيل غرق شود، و سپس

هایی برای آنان و برای او بتراشم، اّما  است بتوانم توجيهات و بهانه

برای بانک  ،این بحث ِ گيرد که بيشتر نتيجه می وی. وقتش را ندارم

اش بيشتر از  برحسب عمر، هزینه" .ایاالت متحده صادق است

  .م به آن خواهيم برگشتحساب و کتابی که بازه ،"شود می آوردش دست

آهن  کرد و راه ثورو در دوران گذار بزرگ اقتصادی زندگی می    

آهن به  ی راه ها از واژه بيشتر وقت. برای او نماد صنعتی شدن بود

در  ِ ی سيستم اقتصادی کرد و آن را نماینده شکل استعاری استفاده می

ی آمریکا و در واقع  کرد که به سرعت چهره حال تولدی معرفی می

شویم،  آهن نمی ما سوار راه" :گفت با تأکيد می. داد جهان را تغيير می

 بهی  او این تصویر را در قطعه ."شود آهن است که سوار ما می راهاین 

  : آفریند یاد ماندنی زیر می

که زیر  ٨)خواب روندگانی به( هایی تا به حال در مورد تراورس"    

اید؟ هریک انسانی هستند، مردی ایرلندی یا  اند فکر کرده آهن ریل راه

قلوه (ها روی آنان سوارند، آنان را در زیر باالست  ریل ٩.مردی یانکی

شان حرکت  ها به راحتی بر روی اند، و واگن پوشانده) سنگ زبر

خوب و ) های اورستر( مطمئن باشيد که به خواب روندگان. کنند می

                                                            
  .)م(. هم هست" به خواب رونده"به معنی آهن  یا تراورس راه sleeper: کند ثورو در این جا از ایهام استفاده می ٨
٩ Yankee  :م. (ی نيوانگلند در شمال شرقی آمریکا های شمالی، بویژه ایاالت منطقه هریک از اهالی ایالت(.  
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ها را  جای کهنهها  از آنو هر از چند سالی تعدادی تازه . سالمی هستند

از  ،از مردم گيرد تا سواری بدهند؛ به این ترتيب، اگر بعضی می

برند، دیگرانی هم هستند که از بخت بد، باید  سوارش بر ریل لذت می

  . سواری بدهند

که در خوابش راه  روند و هنگامی که بر روی مردی راه می    

دارند، و  ها را نگه می کنند، ناگهان واگن و او را بيدار می.  ...رود  می

، انگار که این موردی است است که خط خراب شده دارند فغان برمی

یک دسته کارگر  ،کيلومتر ٨دانم هر  از این خوشحالم که می. استثنایی

محل خود تثبيت  را در) ها تراورس( تا به خواب روندگان الزم دارد

در بسترشان تراز کنند، چرا که این  ی فنّی کنند و آنان را برطبق نقشه

ایست از این که ممکن است گاهی اوقات باز هم از خواب  خود نشانه

   ."بيدار شوند

ثورو در واقع اميد داشت آن به خواب رفتگانی که در صنعتی     

زمانی دوباره از "، )دشون ها سوار می یا بر آن( دهند کردن سواری می

بيدارکردن "آمد برای  ، و هر آنچه از دستش برمی"خواب برخيزند

اّما بعدًا فهميد انگاری که این همسایگان به ." داد همسایگانش انجام می

اند که آن را به انواع  نشده زندگی آلوده  ِ ی شایع گونه این خاطر به این

کنند  يل که صادقانه فکر میدهند، بلکه به این دل آن ترجيح می ِ دیگر

چنين خالصانه و تمام عيار مجبور  ما این". است راه دیگری باقی نمانده
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گزاریم، و امکان  ِ فعلی را ارج می شویم، همين زندگی  به زندگی می

  ." گویيم این تنها راه است کنيم و می تغيير را تکذیب می

های بسيار زیادی  ه راهاو بر این باور بود ک. شد متقاعد نمی ویاّما     

 .وار از مرکز مسئله به بيرون راه یابند توانند شعاع وجود دارند که می

ای که تا حّد بسياری از سوی من آزمایش  این زندگی است، تجربه"

... کند اند کمکی به من نمی است؛ اّما این که دیگران آن را آزموده نشده

ت؛ در این مقام هم نيستيم اس گيری نشده های انسان هرگز اندازه ظرفيت

تواند انجام دهد  چه که او به هر رسم و روشی می که در مورد آن

حتّی  ."است شده قضاوت کنيم، به این ترتيب چيزهای کمی آزموده

آورند و  شمار می عنوان زندگی موفق به ای که انسان ها به زندگی

چرا "، و "چيزی نيست جز یک نوعی از زندگی"کنند،  اش می تحسين

های دیگر  گرفتن روش باید بر روی یکی از انواع آن به قيمت نادیده

رنگ بود، به این  ورزی ناهم اندیشه ،ثورویی که تا هميشه "اغراق کنيم؟

از تو ": گویند مندان می چه را که سال آن"که  گرایش داشتباور 

، و برهمان "!توانی شوی که می کنی و متوجه می ، امتحان می"آید برنمی

های قدیمی برای آدم های  داد که باید کردار پایه، شجاعانه پيشنهاد می

  ." های تازه باشد قدیمی، و کردارهای تازه برای آدم

در آبگير والدن را   بود که ثورو آزمایش زندگی وقتش رسيده    

  .بياغازد
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  آزمايش والدن

، چند روز پيش ١٨۴۵روز استقالل سال  هنری دیوید ثورو در سال    

وهشتمين زادروزش شهر خود کنکورد را ترک کرد و به  از بيست

ی  سواحل آبگير والدن رفت تا تنها زندگی کردن در جنگل را به فاصله

ی  خود خانه ه دستجا ب در آن. ای تجربه کند یک مایلیِ  هر همسایه

به مدت دو سال و دو ماه دستان خود ای ساخت و با  کابينیِ  ساده

ی  نامه در ميان کارهای مختلف، زندگی. ای را چرخاند ندگیِ  سادهز

نام ) یا زندگی در جنگل(خودنوشتی هم نوشت که شاهکارش والدن 

بدون شّک، این کتاب . است از دو سال اقامتش کتابی که گزارشی. دارد

ترین بيانيه ایست که تاکنون در مورد نوعی راهبرد زندگی  بزرگ

زیستیِ   ساده"چون  ی که با تعابير گوناگونی همتدوین شده، راهبرد

  . شود اخته میشن ١٠"زندگی با دور پایين"، یا "زندگی ساده"، "داوطلبانه

  

دگی کردم و برای چه زندگی نز آجا"در فصل دوم والدن، با عنوان     

ی متعارف ارائه  خود از جامعه" شد برون"، او توضيحی برای "کردم

  : دهد می
                                                            

١٠ Downshifting :م(ين در برابر تخته گاز دور پای(.  
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با حقایق و  فقطخواست آگاهانه زندگی کنم،  به جنگل رفتم چون دلم می"

این های  آیا آموزهواقعيات اساسیِ  زندگی درگير باشم و ببينم که 

توانم فراگيرم، و هنگامی که به آخر خط زندگی  میرا واقعيات 

خواست   دلش نمی." ام کنم که زندگی نکرده رسم، آیا کشف نمی می

زندگی بسيار "گوید  ، به ما می"زندگی کند ،ندگی نبودچه را که ز آن"

که کامالً    ، خواهان استعفا از مبارزه هم نبود، مگر این"عزیز است

  ." و الزم شود ضروری

  

ی زندگی را بنوشم،  خواستم عميق زندگی کنم و تمامی عصاره می"    

از را " ها غيرزندگی"ی  چنان قاطع و شجاعانه زندگی کنم که همه آن

ی ميدان نبرد برانم، و آن را  زندگی را به گوشه... صحنه بيرون کنم، 

ثابت شد بر من ترین شرایطش کاهش دهم، و اگر  ترین و پایين به ساده

پستی کامل و اصيل را از آن  است که ه اجباریکه َپست است، پس چ

و اگر   و آن پستی را در جهان نشر و پخش کنيم؛ بياوریمبيرون 

  . این ویژگی را با کمک تجربه بازشناسيمواالست، 

  

به "منظورش از رفتن به آبگير والدن اقدام  ویدگ در جایی دیگر می    

 ."نوعی فعاليت و مشغوليت شخصی، همراه با کمترین مانع بوده است

صرفًا نوشتن در تنهایی بود، " مشغوليت شخصی"از یک نظر، این 
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. ١١روزگار آن  های مدرن کن پرتدور از حواس  هنزدیک به طبيعت و ب

اشتغال " هر چند بسيار نزدیک به نظرگاه نخست،اّما از نگاهی دیگر، 

چگونه شاعرانه زندگی "وی قرار بود مشکل اقتصادی " ِ شخصی

خود  بهدر دنيای منابع کمياب را حل کرده یا حداقل بهتر " کردن

های  خواستهشاید تصميم گرفته بود که بهترین مسير، کاهش . بفهماند

گرفت که  کرد اگر فقط یاد می فکر می. ای ساده باشد و زندگی  مادی

هایی برای  ی آشکار و فاحش زندگی چيستند و چه روشها تضرور

رود، زندگی کردن بدوی و مرزی، برایش قدری  شان بکار می تأمين

زندگی، ابزار وی برای ارتقاء هدف  ِ سادگی ."توانست باشد مزیت می

  . دبوزندگی 

با ات  بستان زندگی-بدهاگر "پنداشت  ثورو به آنجا رسيده بود که می    

هایت  اگر دغدغه" که، به این معنی ،"استتر  عيتر و رف نیوجودی بر

آزاد  ، پس برای"رف استـِـکردن ص آوردن و خرج باالتر از به چنگ

این  چيزهای خيلی کمی الزم داری، به ات عمال ماندن و خوب زیستن

ا ساده رزندگی . "همراه با نگرشی درست طّی شود ،که زندگی شرط

سرپناهی مختصر . ترجيع بند کالم او بود ،"کن، زندگی را ساده کن

پوشاک . برای حفاظت از عناصر طبيعی باید مسکنی کافی به شمار آید

وعده  ٣قدیمی و کهنه به کار خواهد آمد، این طور نيست؟ به جای 

                                                            
  . بود، که آن را نوشت"های کنکورد و مریماک  ای بر روی رودخانه هفته"های ثورو برای رفتن به آبگير والدن، نوشتن متن  یکی از انگيزه ١١
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داشته باشد فقط یک وعده بخور؛ به  رتضروخوراک روزانه، اگر 

کافی است، و چيزهای دیگر را به همين  ظرف ۵ظرف،  ١٠٠جای 

و  "ن نگهداریيت را آامالً  پایها نهیهز"تر  از همه مهم ."نسبت کم کن

  .بدهی و طلبی نداشته باش

 ینفاین نگاه، در کنه خود، روشی بود که ثورو با زندگی ساده و     

تا جایی که ممکن بود  .آبگير والدن به آزمون گذاشتتقسيم کار، در 

ترب و سيب زمينی و  لوبيا، نخود، ذرت، آشتخوراک خود را با 

چندتا درختی را در همان . کرد گهگاهی هم با ماهی گيری تأمين می

 ی ای تنها با یک اتاق کوچک و تعدادی اثاثيه محّل انداخت و خانه

بسيار نبود، اما کافی بود و فراوانی در . برای خود ساخت ضروری

خواست زنجيری و در بند اقتصاد باشد،  دلش نمی. کفایت و بسندگی بود

ی ی اميال ماّد خود را در پيش گرفت؛ مایل نبود برده به-لذا اتکاء

دلش   داری و انضباط فردی پيشه کرد؛ ساختگی باشد، پس خویشتن

-زندگی کند، بنابر این به خود "زندگی نبود" خواست آنچه را که نمی

کوتاه سخن این که، دست بکاری زد که من آن را . اقدام کرد ١٢پروری

  . نامم می" اقتصاد جایگزین" 

                                                            
١٢  Self culture :م( .پروری، باور به عمل بر مبنای قواعد و تشخيص های خود و نه پيرویِ  ِصــرف از سّنت- خود(.  
 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



٢۶ 
 

تواند  زندگی ثورو در جنگل، فقط در صورتی می ِ اهميت اقتصادی    

کرد  درست فهميده شود که همواره بخاطر داشته باشيم که او تالش می

  . ه کاری را در آن جا انجام دهدچ

ای  خواستار این بود که نویسنده ویهمانطور که در باال گفته شد،     

ها، بلکه  شاعری نه فقط در دنيای واژه. گرایانه آن باشدالبه معنی استع

اش از  خواست کارهای روزمره به عبارت دیگر می .اش نيز در زندگی

های روح  تمامی تکانه"بگيرند و به باالترین و واالترین اهدافش الهام 

بر این استعالگرا روشن شده بود  ١٨۴۵اّما تا سال ." تسليم شود" خود

کمک  تواند حتّی احتماًال در بازار نمی" مشغوليت خصوصی"که این 

ای  مدتی طوالنی برای مجله"وی نوشت . کندبمالی ناچيزی هم به او 

شت، و سردبيرش تا امروز کردم که شمارگان باالیی ندا خبرنگاری می

هایم را داشته است،  نشده که شایستگی چاپ انبوه گزارش هم هرگز دیده

هایم فقط جان  اّما همانطور که مرسوم نویسندگان است، در ازای رنج

ی  فاصلهایم که ثورو، در هشت سال  در واقع، ما دیده." کندنم نصيبم شد

، بی نتيجه تالش کرد هبرکوگذارش در  ميان فراغت از دانشگاه و گشت

هایی که شعرها و مقاالتش را خلق  تا شغلی پيدا کند که با فعاليت

هایش  رسيد یکی از گزینه به نظر می. ١٣کرد تعارضی نداشته باشد می

–شغلی متفاوت باشد  ِ گيری یک رشته کوتاه آمدن و مصالحه، و پی

یا   –باشدیعنی انجام کاری که تقاضای بسيار بيشتری در بازار داشته 
                                                            

   . که اگر شعرها و مقاالت ثورو برایش درآمدزا بودند، ممکن بود آزمایش والدن هرگز تحقق نپذیرداست مدعی ) LEO STOLLER(استولر ١٣  
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در . این که به شکلی راهی بيابد تا بسيار کم به بازار وابسته باشد

آن را  ،خواهد بگوید ای که می حکایت زیر،  که بخاطر محدودیت نکته

ی موقعيت  کنم، ثورو به دقت، هم چکيده بطور کامل نقل می

  : کند اش به آن را ثبت می اش و هم پاسخ اقتصادی

ی وکيل مشهوری  گردی به در خانه وست دورهپ همين اواخر، سرخ"    

 وست داریدد" :پرسد از اهل خانه می. ام رفت تا سبد بفروشد در محله

پوست وقتی  سرخ" .خواهيم نه نمی"، پاسخ این بود که "؟سبدی بخرید

پس ! عجب" :گوید خواست از دروازه بيرون برود با تعجب می می

پوست با دیدن رفاه  سرخ" خواهيد ما را از گرسنگی تلف کنيد؟ می

فقط  ،کوش که  مثًال وکيل سخت– !سفيدش ِ کوش همسایگان سخت

شعبده، ثروت و  اندکیاستدالل ببافد و به کمک قدری مجبور بود 

به دنبال : هخود گفته بود به –آمد میدر پی که را تصاحب کند موقعيتی 

سبدها را خواهم بافت؛ این چيزی است که و  کاسبی خواهم رفت

این فکر را کرده بود که وقتی سبدها را بافته، نقش . توانم انجام دهم یم

خود را ایفا کرده است، و حاال نوبت مرد سفيد است که نقش خود را 

که الزم است سبد را برای دیگری مفيد و  متوجه نشده بود. ایفا کند

کند که دیگری  تالشیسودمند بسازد تا دیگری آن را بخرد، یا حداقل 

چنين فکر کند یا  چيز دیگری بسازد که خرید آن برای مرد سفيد این 

ام،  من هم به سهم خود نوعی سبد ظریف بافت بافته. ی داشته باشدسود

و در این . ام تا به فروش رسانم اّما آن را برای کسی سودمند نساخته
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شان برای  مورد خاص، حتی بيشتر از این که به فکر سودمندی بافتن

ی فایده بردن مردم در خریدن  به جای بررسی نحوهخود باشم و 

ها  فروش آنضرورت ی اجتناب از  ی نحوه سبدهایم، بيشتر به مطالعه

  ".پرداختم

ی ثورو که "مطالعه"بيشتر ِ پيش از رفتن به سراغ تفصيل    

هایش اقتصادیات جایگزین او هستند، مایلم فرصتی داشته باشم تا  ميوه

. یک نقطه نظر بسيار مهم بد فهميده نشود از ،مطمئن شوم که ثورو

چه که همسایگان ثورو ممکن است فکر کرده باشند،  فارغ از هرآن

وظایف  از سفر او به جنگل تالشی به منظور فرار از واقعيت یا فرار

برعکس، او آن را سفری بسوی واقعيت و تعهدی به . اش نبود احتمالی

ترین  جدی گرفتن عميق ی دانست؛ بویژه، وظيفه ادای وظایفش می

چون من برخی چيزها را به برخی دیگر "نویسد که  می. هایش آرمان

مایل نبودم وقتم را ... ام اهميت دادم، و بویژه به آزادی ترجيح دادم،

ای به سبک  قيمت، آشپزی لذیذ، یا خانه های گران خرج تملک فرش

راه تصاحب اگر کسانی وجود دارند که در . یونان قدیم یا گوتيک کنم

و اگر  آید، يش نمیشان پ و عشق شخصی  عالقهبرای این چيزها، مانعی 

، کنند میها را تصاحب  دانند وقتی آن میکسانی وجود داشته باشند که 

 ".کنم می پيشکشبه آنان دو دستی را کار  آنمن  ؛چگونه استفاده کنند

رنگی، از دست  ت و همثورو آشکارا از سقوط در روزمرگی سّن

جستجوی تجمالت  خاطر بهاز رویاهایش و هدر دادن زندگی  رداشتنب
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طور که بسياری از  ارزش وحشت داشت، همان سطحی و بی

کنند، همان کسانی که وی آنان را  دید که چنين می عصرانش را می هم

دانست اگر وقت زیادی از  می" .دانست می "نيز که ابله ،ينغم تنها نه"

کند، قادر نخواهد بود " خشن زندگی تقالهای"عمر خود را وقف 

را بچيند، و به همين خاطر، " تر زندگی تر و ظریف های لطيف ميوه"

کاهش نيازهایش، و کم کردن مخرج این کسر را آغاز کرد تا نسبت 

پس، تجربه و آزمایش ثورو با ساده . ١٤های زندگی را باال ببرد ميوه

د، بلکه تصریح و نبو" کناره گيری و ترک دنيا"به معنی زیستی، 

 و است، شکوهمند یا هیهد یزندگاو دریافت که . تأکيدی بر آن بود

 نگران ،ی موجودش  لحظه نیآخر ساخت به نگران" ل،يدل نيهم به

 که بود، ندهیآ و گذشته ، یعنیتینها یب دو ِ تالقی ی  نقطه در حضور

وی  ".اش را انجام دهد وظيفه تا بتواند است؛ یکنون ی لحظه نيهم قًايدق

بخشيد، چرا که  دابهاماتی را بر من خواهي: "کند که ها اضافه می به این

من رازهای بيشتری  بستان-بده های دیگر، در نسبت به بيشتر آدم

شان،  شان عمدی نيست، اّما بخاطر ذات هست، رازهایی که پنهان ماندن

  ."جدایی ناپذیرند بستانم-بدهاز 

خواست بدون وقت مرده و تلف شده زندگی کند، به آبگير  میثورو     

توان به این هدف رسيد؛ یا حداقل  والدن رفت تا بياموزد چگونه می
                                                            

تر  تر کردن صورت، بلکه با کوچک تر شود نه آن قدر که با بزرگ تواند مقدارش بزرگ کسر زندگی می"توماس کارالیل زمانی گفت،  ١٤

  .کردن مخرج
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رسد، از نظر  بنظر می. ببيند آیا این کار اصًال ممکن است یا نه

پذیرفت، تقسيمی ميان  ای را نمی بندی روزهایش هيچ تقسيم اصولی،

. ی شاعرانه ی روزمره و تجربه ميان تجربهتر،  اهداف واالتر وپست

جویانه و اقتصادمند در نگاه  این همان زندگی کارآمد، زندگی صرفه

ی  باید گفت که رهيافتی بسيار متفاوت است از اندیشه. ثورو است

ای که عمومًا کارآمد زیستن یا اقتصادی عمل  مرسوم اقتصادی، اندیشه

داند، ثروتی که با دالر  یم "حداکثر کردن ثروت"کردن را مساوی 

اقتصادی  ،است که اقتصادیات ثورو و این چنين. شود گزاری می ارزش

دیدگاه موفقيت اقتصادی با معيارهایی مانند  در این ،"جایگزین"است 

) از دید ریچارد پوزنر( یا پول) در نظر آدام اسميت(نيروی کار مّولد 

باشد،  شده ی که خوب طّیا زندگی ِ شود، بلکه با متر گيری نمی اندازه

براستی، این . شود ای که آگاهانه زندگی شده باشد ارزیابی می زندگی

کمتر  ،معيار ممکن است در مقایسه با معيار پول یا نيروی مّولد

اّما فقط با در نظرداشت این  ؛باشد  ی دقيقگير ندازهاقابل پذیر و  يتکّم

را از این اظهارات توانيم منظور ثورو  معيار جایگزین است که می

ام تا عادات روشن و دقيق  من هميشه تالش کرده" بفهميم که

اجتناب  و ضروریها برای هر انسانی   یاد بگيرم؛ آن را وکاری سبک

آبگير والدن محل خوبی برای "کرد  و این که چرا فکر می "ناپذیرند

نبود، بلکه  درآوردنکسب و کارش ". تواند باشد کار و کسب می

وجودی "داری که با  بود، سرمایه" داری استعالیی سرمایه"شدن به  تبدیل

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



٣١ 
 

ی زیر درک عميقًا نامتعارف  قطعه. بستان دارد-بده" برین و متعالی

  : گذارد را به تماشا می" کاروکسب خوب"ثورو از 

در [ام  گاهی تابستانی، در حالی که حمام مرسوم گاهی اوقات، در صبح"

ر آفتابم ـُـی درگاه پ ع آفتاب تا ظهر بر لبهرا کرده بودم از طلو] برکه

ی درختان کاج و  پردازی و رویا، در ميانه نشستم، مسحور خيال می

گردو و سماق، در تنهایی و آرامش بدون مزاحم، در حالی که پرندگان 

شدند،  این  صدا از درون خانه رّد می خواندند، یا بی در اطراف می

تابيد  ام می ی غربی يد که آفتاب از پنجرهکش جا به درازا می آرامش تا آن

رسيد،  ی عبور گاری مسافری در شاهراه دوردست بگوش می یا همهمه

چنان  من در آن. کردم آن وقت بود که گذشت زمان را حس می

ها  کردم، هم چون ذّرت در شب، و آن مسحورکننده هایی رشد می فصل

  ".بودند سان میای از کار دست ان بسيار بسيار بهتر از هر گونه

این رفتار، بدون شّک بطالت محض " از چشم مردم کنکورد،    

ها با معيارشان او  اگر پرندگان و گل"اما ثورو مطمئن بود که  "....بود

طور که در  آن ."یافتند ای در او نمی را آزموده بودند، خواسته

اگر زندگی شاعرانه نباشد، پس چيزی نيست "نویسد،  روزنگارش می

  ."افتد مان می به چنگشّک  باالخره و بیمرگی که  جز

بودند و در واقع " کسب وکار"های باال که در مورد  ثورو، در قطعه    

زیستی واالتر و " ِ ذاتــّدر سراسر کتاب والدن، در هر فرصتی، ل
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را همراه با زبان اقتصاد و  "ها تر از پدیده نمایی معنوی"، ١٥"تر اثيری

او این کار را بخاطر برانگيختن ما و برآشفته . کند بازرگانی بازگو می

به سخره گرفتن . دهد مان از زندگی انجام می های کردن ما در قضاوت

سانی زدن به ک طعنهدهنده، و  های تکان ابزار متعارف ارزیابی، مقایسه

های او  شيوه ،گيرند اندازه می" دالر... فقط با "که مسائل زندگی را 

معانی "خود  مشهوراستنلی کاول در بررسی  .برای این کار است

گوید که ثورو چگونه هزارتویی از اصطالحات  از این سخن می" والدن

چون  گيرد، از جمله واژگانی هم و واژگان اقتصادی را به کار می

، سود و زیان، دارا و نادار، هزینه و مخارج، قرض و ...پول،"

ها،  هی و طلب، کسب و کار، بازرگانی، شرکتپرداخت، بد

گذاری، امور اقتصادی، سرمایه، قيمت، مبلغ و ميزان، بهبود،  سرمایه

معامله، اشتغال، وراثت، ورشکستگی، منفعت، کار، معامله، نيروی 

هزینه،  کار، اتالف وقت، مصرف کردن، ضایعات و زائدات، کمک

ول، تسویه، زندگی، بهره، ثروت، درآمد، توان مالی، مالکيت، تبدیل پ

ر طور که مفّس و آن ".دورنماها، دارایی، شرایط و مناسبات اقتصادی

کند تا  شود، ثورو از این تصورات وسيع استفاده می دیگری یادآور می

مان را از سوی نظام اقتصادی  های ی زیست موذیانهپنهانی و کنترل 

آن را طبيعی سود و زیان مالی افشاء کند، کنترلی که به سادگی 

مان از زندگی با چه  دهد بينش گيرد تا نشان ها را به کار می دانيم؛ آن می

                                                            
  .)م(تر  لذت فرازمينی، بسيار معنوی: اثيری ١٥
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به عبارت دیگر ثورو  .داری است های سرمایه تسلط ارزش تی تحتشّد

یاری کند، را دارانه ما  سرمایه ِ  تالش دارد برای فرار از معناشناسی

ی  است و شيوه مان هم نفوذ کرده ژگان زبان ای که به وا معناشناسی

راهبرد وی . مان در جهان را شکل داده است و موقعيت  جهان بينی

دهنده  های ناآشنا و حتی تکان کاربرد مفاهيم آشنای اقتصادی به شکل

ادعای اوست در این مورد که روزهایی در  ،مظهر این راهبرد. است

ترین و مولدترین  بطالت و بيکارگی جذاب"آمد که  آبگير پيش می

ازظهرها را من برای  بسياری از پيش". "کوشی و جدّیت بود سخت

ام که بهترین بخش روز را به این شکل  ام، و ترجيح داده خودم دزدیده

مصرف کنم؛ چرا که دارا بودم، اگر نه از نظر پولی، اّما از نظر 

ساعات آفتابی و روزهای تابستانی، و آنها را با دست و دلبازی 

این ساعات را  ِ خوردم که بيشتر هم نمی کردم؛ و حسرت مصرف می

  " .ام در کارگاه یا در پشت ميز معلمی تلف نکرده

ميزان آنچه که من آن " برحسب" ی یک شيئی هزینه"با تعریف  وی    

های  ارزش ،"دانم که الزم است در ازای آن مبادله شود ای می را زندگی

 –دالری کاالهاجای ارزش  هب–کند و  اقتصاد متعارف را وارونه می

وی . کند ترین خير و خوبی معرفی می زندگی را واالترین و پرارزش

ای  معتقد است زندگی عبارت است از مقدار زمانی محدود، انرژی

تواند  محدود و توجهی محدود، که درست مثل هر دارایی دیگری می

درستی استفاده شود، پس انداز شود، مصرف شود، به کار  خوبی و به به
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. شود کاری شود، یا در پستو پنهان ه شود، دزدیده شود، اسرافگرفت

اقتصادیات جایگزین ثورو را  ی  وارونه، شالوده ِ این نظام ارزشی

  .سازد می

  اقتصاديات جايگزين ثورو : ٢فصل   

که ثورو  تر بياندازیم به این اینک وقت آن رسيده که نگاهی نزدیک    

سازد و  ی خود را مطرح میهای اقتصادی رو در رو چگونه پرسش

هایی که به باور من رو در روی هر آن کسی  دهد؛ پرسش پاسخ می

بهترین راه :  اش در بازار ارزش کمی دارد بيند حرفه که می است

کسب معاش کدام است؟ برایش باید چقدر وقت بگذارم؟ برای خوب 

ود که زندگی کردن و آزاد بودن، چقدر نياز ماّدی دارم؟ ثورو دریافته ب

ای وجود  محور ناسازگاری- اش و تمّدن سود ميان فرهنگ شخصی

یاد داشت که بجای مطالعه و تمرکز بر روی چگونگی  دارد، اما باید به

اش به بازار، در پی یافتن راهی بود برای  فروش محصول نبوغ

علت در این است که ثورو با تحقير . فروش آن ضرورتخودداری از 

هر آنچه را که به  ،کاسبی و معامله" :گفت میای  نیزد و مثال ارو نمونه

  ."کند گيرد، دچار لعنت و طلسم می کار می

سراغ زندگی  شده، بهتر است مستقيم به ی بحث فراهم حال آه زمينه     

برای این کار از بحث او در مورد . ی ثورو برویم آزمایشی

توان  نه میاند، چگو کدام ها ضرورت: آغازیم می" زندگی های ضرورت"
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ها چه  آن یابی به ها را به بهترین وجهی فهميد، هنگام دست آن

سوی دیدگاه وی را در مورد فرا ،آید؟ پس از آن هایی پيش می رسشپ

توانند در  ای که می یماّد های رسيم، پدیده زندگی برمی های ضرورت

. بندی شوند ها، تجمالت، و ابزارها طبقه صورت راحتی کّل به

های وی را در مورد دو موضوع متفاوت دیگر بررسی خواهيم  اندیشه

سراغ این پرسش  سرانجام، به. یعنی  فنـّـاوری و ساعات کار–کرد 

رویم که ثورواحتماال چرا آبگير والدن را ترک کرده و آیا آزمون  می

  . آید یا نه حساب می جا موفقيتی به ی وی در آن زندگی
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  زندگی های ضرورت

گذارند،  ای که اقتصادیات جایگزین پيشاروی می نخستين وظيفه    

خاطر که، تا  این به"زندگی است،  های ضرورتتمامی  سازیِ  مشخص

ی  توانيم آماده باشيم نمی را تامين نکردهها  ضرورتزمانی که ما این 

دورنمایی از "و " زندگی با آزادی"ِ  رسيدگی به مشکالت حقيقی 

شده بااهميت است،  ی نقل من بر این باورم که قطعه" .باشيم" موفقيت

ای اجتناب کند که ممکن است  خواهد از بدفهمی چون ثورو با آن می

داشت سادگی  و بزرگ –آید و گاهی اوقات هم واقعا پيش می–رخ دهد 

فالکت  ،گوید سادگی می. شود مادیِ  او به شکلی نادرست درک می

نیِ  بنيادینی داریم که باید ارضاء ما همگی نيازهای جسما .مادی نيست

شود  چه عموماً  تصور می هر چندممکن است تعدادشان از آن(شوند 

اگر آن نيازها ارضاء نشوند، از اضطراب این که شام ). تر باشد کم

در خواهم برد،  آید یا آیا از سرمای امشب جان به ام از کجا می بعدی

ضعيت چنان وضعيتی واضح است که این و. ممکن است نابود شویم

همين نحو، پيش  به. یک زندگیِ  آزاد، وشکوفا منتهی شود نيست که به

یا مان به تحسين عجایب جهان،  های از اختصاص هر یک از انرژی
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دارِ  تازه و  یافتن پاسخ های معنی های باالترمان، یا به تکميل ظرفيت به

شد که اقالً  الزم خواهد ؛های برآمده از وجود انسانی شخصی به پرسش

مان  های مادی را تامين کنيم تا از بقای جسمانیِ  سالم ّحداقلی از پدیده

درنگ و اساسی  بنابراین تامين آن ّحداقل، اهميت بی. مطمئن شویم

   ١٦.دارد

  

چه است که  هر آن"، منظورش "الزم برای زندگی"ثورو با کلمات     

ی  است یا در اثر استفاده بودهانسان مهم   قدر برای زندگی از ابتدا آن

اگر –کمی بسيار است که افراد  درازمدت برای زندگی انسان مهم شده

ها زندگی  اند بدون آن حال تالش کرده تا به –که وجود داشته باشند

زندگی بيشتر موجودات زنده، فقط خوراک  ضرورتهر چند که ." کنند

زندگی انسان  ایه ضرورتو شاید هم سرپناه است، وی باور داشت که 

ممکن است به معنای دقيق کلمه کافی باشند و تحت چند "در اقليم او، 

در  ."بندی شوند  عنوان خوراک، سرپناه، پوشاک و سوخت طبقه

، از منظر انتقادی به ها ضرورتهای بعدی در مورد این  بخش

کنم، البته با پيروی ازترتيبی که  اقتصادیات جایگزین ثورو بحث می

هر (است   مطرح ساخته" اقتصاد"صل اول کتاب والدن به نام وی در ف

                                                            
و " های بيشتر ایجاد ظرفيت"چون  جا ميان موضوعاتی هم ای ضرورتًا در این باید روشن سازم که ثورو مدعی نيست تضادی یا مقابله ١٦
جا  مطمئن شدن از این است که در اینایم و بعدًا هم خواهيم دید، هدف او  طور که دیده همان. وجود دارد" بدست آوردن ضروریات زندگی"

اّما، به عنوان . زمان به دنبال تأمين نياز های خود است تضادی وجود ندارد؛ یعنی، او به دنبال ایجاد و آفرینش ظرفيت باالترش است و هم
ی  دگی هميشه به تکامل و توسعهکند در صورتی که عمًال تضادی پيش بياید، تأمين ضروریات زن ی بنيادی، ثورو یادآوری می ی غریزه مسئله

که شکسپير بخواند یا غروب خورشيد را به تماشا بنشيند،  یعنی هنگام گرسنگی کشيدن، شخص پيش از این. سطح باالتر تقدم خواهد داشت
  .دنبال خوراک خواهد بود
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شدت استعاری  چند که بحث سوخت را به عقب می اندازم، چرا که به

در هر . شده است است و بعداً  هم به بهترین وجهی به بحث کشيده

جنگل، چرا که صورت، در عمل هم، چيزی برای بحث وجود ندارد، 

  ).کرد اهم میسوخت فراوانی برای اجاق او فر

  

  پوشاک 

در مورد تامين پوشاک، ثورو شک دارد که آیا در بيشتر موارد ما     

گيریم یا این که  و نظرات دیگران سمت وسو می ١٧با عشق به اشرافيت

را  ١٨گان رحمت ما الهه. کند سودمندی پوشاک است که ما را هدایت می

ی ارشد در پاریس،  بوزینه. "کنيم پرستيم، بلکه مد را پرستش می نمی

های آمریکا همان  ی ميمون گذارد، و همه کالهی  مسافری بر سر می

این ذائقه و ميل به "کند که  ثورو شکایت می." دهند کار را انجام می

، و "کودکانه و در عين حال نافرهيخته و َبــَدوی است ؛های تازه طرح"

ها  بدتر از این. است مان در مجموع، هدر دادن انرژی و توجه حياتی

اند که این سليقه و ذائقه فقط  توليدکنندگان متوجه شده"آن است که 

از ميان دو طرحی که فقط در چند . است، نه چيزی بيشتر بوالهوسانه

شان راحت  هایی خاص، با هم اختالف دارند، یکی از رنگ" پود"

کند، هر چند که بارها و  ها باد می دیگری در قفسهرود و  فروش می

                                                            
  .)م. (قائد در اینترنت. مبه قلم  " دفترچه خاطرات و فراموشی"نگاه کنيد به مقاله ی مفصل اسنوبيسم در کتاب نفيس  ١٧
١٨ The Graces : م(الهگان رحمت در اساطير یونان(.  
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آید که دّومی پس از گذشت یک فصل، مد پسندترین  بارها پيش می

  ." شود طرح می

  

این "ی کارخانه  اّما از این هم بدتر آن است که هدف اصلی سامانه    

شود، بلکه  درستی و محترمانه بتواند پوشيده نيست که بدن نوع بشر به

ی این  خواننده." ها بتوانند ثروتمند تر شوند این است که شرکت شّک بی

دست به قلم بردن ثورو "خاطر تصور و گمان  توان به عبارات را می

خاطر تازگی نقد ثورو، خواننده حق  بخشود، چرا که به" ٢١در قرن 

  .شود مرتکبدارد این تصور اشتباه را 

به  دـُـرد کرد آن است که موا دـُـانتقاد دیگری که ثورو به نهاد م    

. چه که مد روز است شکل آن شدت بيرون از کنترل ماست، حّداقل به

و (احترام بگذاریم  مان این باشد که به مد گر انتخابگوید ا در ادامه می

، با این کارمان بعضی )انتخاب استیک ثورو اصرار داشت که این 

مان را به  یی شناسانهها و نيز ظرفيت قضاوت زیبا ها و آزادی از قدرت

  :کنيم تسليم می –ی پاریسی یعنی همان بوزینه–شدت مشکوک  حاکمی به

وقتی از خانم خياطم لباسی می خواهم با شکلی خاّص، با لحنی جدی "

و اصالً  بر روی " دوزن اونا دیگه از اوون لباسا نمی"گوید،  به من می

کند که  ی نقل قول میکند، انگار که از مقام تاکيدی نمی" اونا"واژه ی 

و من هم متوجه . اند  گان سرنوشت، غير شخصانی ی الهه به اندازه
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مشکل است پيدا کنم، صرفاً  به این  ،خواهم شوم آن چيزی را که می می

واند باور کند که من قصدم همان است که بر زبان ت خاطر که او نمی

ی پيشگویانه  هوقتی من این جمل. شّدت عجول آورم، که آدمی هستم به می

ها  تک واژه روم و بر روی تک ای به فکر فرو می شنوم، لحظه را می

اش را درست بفهمم، تا شاید بفهمم که  کنم تا شاید بتوانم معنی تاکيد می

چه ميزان خویشاوندی با من دارد، و چه اقتداری " ها آن"ی  واژه

ير شکل محسوسی بر من تاث باشد که به تواند در امری داشته می

مایلم با رازآلودگیِ  مشابهی به خانم خياط پاسخ   گذارد، و در نهایت، می

و بگویم " ها آن"دهم، البته بدون هيچ تاکيد بيشتری بر روی واژه ی 

اند، ولی حاال  دوخته میحقيقت داره ، اونا تا همين اواخر اون لباسارو ن"

   "دوزن این روزا می. چرا

  

هدف پوشاک، پيش از هر چيز، تامين  آورد که به یادمان می او    

ی انسانیِ  خاّص، پوشاندن  گرمای حياتی و پس از آن، در این جامعه

و اصل بحثش هم در –او بر همين منوال استدالل می کند " .هاست لختی

کردن  تواند بدون اضافه که  هر کار الزم یا مهمی می –جاست همين

ی که باالخره کاری را پيدا آدم. "مان به انجام برسد های چيزی به کمد

 کارآن ای تازه ندارد که درون آن،  کند که انجام دهد، نيازی به جامه می

وکارهایی  ی کسب پس مراقب همه"و اضافه می کند که ." را انجام دهد
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 ی   دنبال پوشنده باش که به پوشاکی تازه احتياج دارند، به جای این که به

  ." ای باشند تازه

  

است،  ضروریر داشت از منظر آن چه که برای زندگی باو ثورو    

با "–پوشاکِ  کارکردی می تواند با قيمتی بسيار پایين خریداری شود 

یا حتی با قيمتی اسمی در  –."قيمتی که واقعاً  برای خریدار بصرفد

از رفتن به سراغ  کرد که پيش براین فکر می او عالوه. شود خانه دوخته

مان  های ها و خواسته باید ببينيم که فعاليت اّول" تر پوشاک لطيف"

مان به  کردن صورت فقط با تکيه تر هستند یا نه، در غيراین لطيف

دنبال کسب احترامی دروغين  به ،پوشاک" ی دروغينِ  ظاهر و پوسته"

  . هستيم

   

شوند، مرتبت و  شان برهنه پرسيد اگر مردم از پوشاک از خود می او    

گفت در  تلویحاً  می. ماند شان تا چه حّدی باقی می منزلت نسبی

که این اتفاق بيافتد، ما باید موقعيت اجتماعی را تنها بر مبنای  صورتی

حسب پوشاک  را بر نآکه  جای این شایستگی و لياقت به افراد بدهيم، به

ی  پوشاک لطيفی که در بيشتر موارد صرفاً  نشانه  آنان بدهيم، هلطيف ب

  .تملّک تصادفی و دیمی ثروت است
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در مقياسی وسيع تر، چه اهميتی دارد اگر که مجبور باشيم آخرین     

ها  باشيم؟ خيلی ای بر روی زانو داشته مَد رنگ فصل را بپوشيم یا وصله

شان باشد، ویران  بر زانوی کنند انگاری که اگر وصله طوری رفتار می

لنگان  تر خواهد بود که با پایی شکسته لنگ شان راحت برای. خواهند شد

نویسد  ثورو می." باشند که تنبانی پاره داشته به شهر وارد شوند تا این

تری  ی لباسش مقام پایين خاطر وصله اّما هيچ فردی در چشمان من به"

تر وجود  ای بزرگ عام دغدغه طور مطمئنم که به!  هاست؛ تاز نداشته

باشی،  های مد روز، یا حداقل تميز و وصله نخورده داشته دارد که لباس

  ." جای این که نگران وجــــدانی ســــالم باشی به

  

: که ندک بيان می ندرسا ثورو در حالی که بحث خود را به اوج می    

روند، بایستی  میگزاری  ها و تاالرهای قانون نشينی تنها آنانی که به شب

شدن  هایی که به تعداد دفعات عوض های نو داشته باشند، کت کت

اّما اگر کت و شلوارم، کفش و . شوند شان عوض می های درون آدم

شان را  شان خدا پرستش شود، وظيفه کالهم، مناسب آن هستند که درون

  طور نيست؟ انجام خواهند داد، این

پرسش جالبی است برای بررسی، الزاماً  اگر نه در رابطه با     

تعميم، بيشتر در رابطه با زیستی پرشور و یک پرستش خدا، بلکه با 

آید، این طور نيست؟ ثورو  کار از پوشاک کهنه برمی این. حرارت
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ی کارشان  های کهنه، حتماً  به خوبی از عهده مدعی است که پوشاک

  .آیند برمی

مان را به کسانی نادارتر از خودمان  پوشاک تجملیِ  کهنه همين که    

گوید فقرا  شویم ثورو به ما می متوجه میآن وقت است که دهيم،  می

حداقل از نظر پوشاک، عمالً  از ما داراترند چون قادرند با کمتر 

او در حال تجليل . جا بد فهميده شود در این ویاّما نباید دیدگاه . بسازند

کند تا  او تالش می. کند ست یا راه و رسم پوشيدن تجویز نمیاز فقرا ني

در (ما را در مورد مفروضات فرهنگی پيرامون اهميت لوازم ماّدی 

. ای درست، به اندیشيدن دوباره وادار کند برای زندگی) جا پوشاک این

طور که تفسير من است، استدالل وی این نيست که انسان در پوشاک  آن

ای داشته باشد بلکه  تواند زندگی شاد و با معنی نمی بها لطيف و گران

بها و لطيف برای زندگیِ  شاد و بامعنی  این است که پوشاک گران

بها،   اگر این چنين  باشد، کاهش مصرف پوشاک گران. الزامی نيست

در حقيقت، از . باشد  نباید تاثيری منفی بر روی خشنودیِ  کلّی داشته

  ِ  کار-وشاک، کاهشی انباشتی در نيرویجایی که کاهش مصرف پ آن

خشنودی احتماالً  افزایش   آورد، الزم برای توليد پوشاک به همراه می

چرا که کاهش زمان کار به معنای افزایش فرصت فراغت و   یابد،   می

  . هاست ی انسان آزادی بيشتر برای همه
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  سرپناه

است،  زندگی ضرورتکرد که  ثورو در مورد سرپناه تکذیب نمی    

تر  سخت هایی که جان کرد که هستند انسان اّما به این نکته هم اشاره می

های درازمدتی  های سردتری در دوره و در کشور  از خود ما هم نيستند،

در واقع " سرپناه"ولی ثورو با این فرض که . کنند بدون سرپناه سر می

توجه داشته "تدا کرد که ما اب است، پيشنهاد می زندگی  ضروریی  الزمه

وی  ."ی مطلق زندگی است باشيم که چه سرپناه ساده و کوچکی الزمه

ایِ   ی پنبه دید که در چادرهایی از پارچه سرخپوستان را در شهر می

توانند  کنند، چادرهایی که در ابتدای کار می نازک زندگی می) برزنتِ (

ساعت  حداکثر در یک یا دو روز ساخته شوند، و در عرض سه چهار

ها را داشته  تواند یکی از آن برپا شده یا جمع شوند؛ و هر خانواری می

متر در  ٨/١بود با  ی بزرگی دیده آهن جعبه خّطاو حتّی در کنار  .باشد

سانت طول وعرض که کارگران ابزارشان را شب ها در آن  ٩٠

 هر کسی که شدیداً  در  بود که فکر انداخته جعبه او را به. گذاشتند می

ها را تهيه کند، و با   است بتواند با یک دالر یکی از آن تنگنا و تنگدستی

ها  وقتی شبم، کردن چندتایی سوراخ برای ورود حداقل هوای الز مته

این  به تا"بارد به درونش برود و در را از داخل قفل کند،  باران می
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ها  بعضی ."اش آزادی بيابد، و روحش آزاد بماند ترتيب در ابراز عشق

" بسيار دور از مضحکه"این پيشنهاد را مسخره خواهند دید، اّما ثورو 

دالر قيمت  ٨٠٠ی او در آن زمان در حدود  یک منزل در محله. بود

سال از  ١۵تا  ١٠کردن این پول از  گفت که جمع داشت و ثورو می

ی الحاقی  اضافه آردن قيمت مزرعهتازه با گيرد؛  زندگی کارگر را می

یعنی بيش –سال تقال کند  ۴٠یا  ٣٠، ٢٠شد که باید  علوم میبه خانه م

آیا کار . شود از نيمی از عمر آدم به آسانی خرج این داستان می

شان را بر اساس این  های پوستان چادر ای بود اگر که سرخ عاقالنه

دالری  ٨٠٠های  کردند و به سراغ ساختن خانه مناسبات رها می

ا بود که ثورو اقتصاد جایگزین خود را به رفتند؟ در این حال و هو می

را   ای محوری ترین شکلی ارائه داد، و نظریه ترین و صریح روشن

، و برای تاکيد بيشتر باز هم کردیمن توجه ه آتشریح کرد که ما هم ب

رفتی  شود که تمدن و شهرنشينی، پيش اگر ادعا: "خواهيم کرد توجه

طور است، هر  کنم همين می و من فکر–است  واقعی در شرایط انسانی

بهبود در این شرایط شان را  های اند که برتری چند که فقط این خردمندان

 تر کردن رفت بدون گران باید بتوان اثبات کرد که این پيش –بخشند می

ی هر چيز، ميزان  است؛ و هزینه های بهتری توليد کرده               ، مسکنمسکن

درنگ یا دراز  ایش ریخته شود، عمر بیاست که الزم است به پ عمری

شود،  دار می وقتی کشاورز خانه"ثورو بر همين پایه، مدعی بود ." مدت
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 شود، و این شود، بلکه فقيرتر می  به خاطر داشتن آن داراتر نمی

                 ١٩".او داردکه است ای  ، نه این که خانهاو را دارداست که  ای خانه

های  تر از تالش مند بر این، اگر مطالبات انسان متمدن، ارزشعالوه     

انسان بدوی نباشد، اگر بخش بزرگتر عمرش را صرفا در راه  کسب 

ای بهتر از  چرا باید خانهپس و رفاه ناموجه صرف  کند،  ها ضرورت

  "انسان بدوی داشته باشد؟

ای  دیههای ما با چه قيمت و ف گاه خواست نشان دهد سکونت می او    

توان تمامی  تر، می داد که با زندگیِ  ساده آیند و پيشنهاد می دست می به

او . خوردن از نقاط ضعف و اشکاالت حفظ کرد ها را بدون لطمه مزیت

ها با تبری به کنار تاالب والدن رفت، چند درختی برید،  با توجه به این

وجور، اّما  ای جمع برای خود کلبه، ماه ٣در طّی حدود بدون شتاب و 

تحليل  بودن گزین دادن و تجسم جای وی برای نشان. محکم ساخت

ای بسازم که  تصميم دارم برای خود خانه"اش، ادّعا کرد که  اقتصادی

ای درخيابان اصلیِ  کنکورد سر تر  از نظر شکوه و تجمل از هرخانه

 شنود باشمی فعلی از آن خ ی خانه باشد، به این شرط که به همين اندازه

ی فعلی  ای بيشتر از خانه هزینه] از نظر صرف زندگی و عمر[ و

  ." باشد نداشته
                                                            

ی کشتی کاليفرنيایی، معلوم شد یکی از  این اواخر در الشه: "جا به خاطرم آمد ، در این)JOHN RUSKIN( ی زیر از جان راسکين قطعه ١٩   

حال، .  در داخل آن، که او را پس از غرق کشتی در ته دریا پيدا کردندمسافران کمربندی به دور خود بسته بوده، همراه با دویست پوند طال

  آیا او طال را داشت؟ یا طال او را داشت؟  - شد در زمانی که غرق می
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راضی بوده، هرچند که  ً است ثورو از سرپناه خود کامال پس روشن    

اش  آیا این رضایت او را از پادشاهی که از کاخ. سرپناهی مختصر بود

با کمی  ی ما گوید همه کند؟ وی تلویحاً  می است، داراتر نمی ناراضی

اّما شوربختانه . توانستيم داراتر از پادشاهان باشيم خرمندی بيشتر می

کنند، و در  ها ظاهرا هرگز به ماهيت خانه توجهی نمی بيشتر انسان"

مانند،  شان فقير می حالی که هيچ لزومی ندارد، عمالً  در تمام زندگی

شان  ایهچه که همس باشند شبيه آن کنند باید چيزی داشته چون فکر می

  ."دارد

  

ی تامين "تجربه"که چيزی مهم در  کرد عالوه، وی فکر می به    

ی  امکانات برای خود، برای خود اتکاء بودن وجود دارد که در نتيجه

داری از  و تقسيم کار افراطیِ  سرمایه" های مدرن پيشرفت"اصطالح  به

ها  در صورتی که انسان"پرسيد  از خود می. است رفته دست

آیا استعداد شاعرانه در  ،...ساختند های خود می شان را با دست های خانه

یافت یا نه، همانطور که پرندگان در کّل جهان  سراسر جهان تکامل می

خوانند؟ اّما افسوس که همانند  شّدت درگير کارند، آواز هم می وقتی به

در شان را  های کنيم، مرغانی که تخم ها رفتار می ها و فاخته پرک سياه

  ." گذارند های دیگر پرندگان  می النه
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ها را به نجّار واگذار  آیا تا ابد لذّت ساختِ  خانه"پرسيد  وی می    

هایش، هرگز به  کرد که در تمامی پياده روی و اظهار می "کنيم؟ می

چون ساختن  ای هم کسی برنخورده که سرگرم شغل بسيار ساده و طبيعی

و در قراراست ما را تا کجا ببرد؟  ]مان[تقسيم کار. "ی خود باشد خانه

تواند به جای من  شّک دیگری می کند؟ بی نهایت به چه هدفی خدمت می

تواند، پس باید این کار  هم فکر کند؛ اّما این درست نيست که چون می

جا  ثورو به این." کردن من برای خودم انجام دهدنرا به قيمت فکر 

تر  شان را پيچيده بود که معاصرانش در تالشند تا مشکل معيشت رسيده

با خرید و  ، درآمد یمختصرکسب برای . "از خود مشکل حّل کنند

داد  می اّما نشان." زنند های گاو و گوسفند، دست به قمار می فروش گله

بيشتر باشد، اتکاییِ  -زیستیِ  همراه با خود ی ساده که، اگر کسی آماده

ای برای  تواند خانه جویی که آرزوی سرپناهی دارد، می دانشهمانند 

اش دست و  ی فعلی ی ساليانه ی عمرش به قيمتی نه بيشتر از اجاره همه

  ."شود  های کنونی داراتر از داراترین آدم"و  "پا کند،

است که در مورد  جا اساساً  همان حساب و کتاب ثورو در این    

ای اعيانی یا  شاید برایت جالب باشد که در قصری یا خانه. بودپوشاک 

ی محله زندگی کنی، اّما نباید فراموش کرد که هر  زیباترین خانه ّیتح

قدر بيشتر محبور خواهد  تر باشد، احتماالً  همان قدر مسکن کسی گران

. ی آن کند ی پول الزم برای خرید یا اجاره اش را وقف تهيه بود زندگی

  .)این فرض که ما پادشاه یا ملکه نيستيمبا (
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از آن جایی که . ساده و معمولی بماند ،گذاریم خانه پس چرا نمی    

است،  عمدهترین خرج  مسکن در زندگیِ  بيشتر مردم بزرگ

 یآزاد/عمری  از ميزان هزینه  است که مردم باید مخصوصاً  ای حوزه
بر (استاندارد زندگی  این مصرف آگاه باشند، شاید با پایين آوردنِ 

بر " (کيفيت عمر و زندگی"عمالً  بتوانند   ،)حسب مصرف برای مسکن

  . خود را باال ببرند) حسب رفاه و خشنودی درونی

با زندگی در ها  انسانپيشنهاد ثورو این است که   در واقع،    

ها  گاه مختصر و متوسط، بتوانند به معنای واقعی کلمه، سال سکونت

جویی کنند و به این وسيله از داراترین افراد موجود  صرفهکار را 

البته نه از نظر مال و دارایی ماّدی، بلکه از دیدگاه  ،داراتر شوند

  .آزادی، رضایت خاطر و خشنودی درونی

رسد که من بيشتر از حّد الزم به  نظر می گوید اگر به  در پایان می    

بالم نه برای  رای نوع بشر میام این است که من ب بالم، توجيه خود می

  .  خود

  

  

  

  خوراک
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دو سال اقامت در آبگير، کّل  شد ثورو در طّی طور آه گفته همان    

ویژه انواع لوبيا و چند  به–کاشت  خورد شخصا می خوراکی را که می

اش آب  نوشيدنی. زمينی انواع ترب و انواع سيب کرت نخود، ذّرت،

در کنار نکات دیگر آموخت که  ،او از این آزمایش و تجربه. بود

و " مشکل است فرد به شکلی باورنکردنی کم  ضروریی خوراک  تهيه"

تواند خوراکی ساده به سادگیِ  خوراک حيوانات  انسان می"که  این

با اشاره به نخستين سال ." بخورد و در عين حال سالم و پرتوان بماند

نکات، یعنی با  ی با در نظر داشت همه"اش نوشت که،  مزرعه داری

باور دارم ... ّيت روح انسان و اهميت امروزه روز، مدرنظرگيری اه

وی عالوه ." است که عملکردم بهتر از هر کشاورزی در کنکورد بوده

ی خود، تقریبا یک هکتار انواع لوبيا کاشت  بر تامين نيازهای خوراکی

مين ی گهگاهی خود را تا که بعداً  آن را فروخت تا مخارج متفرقه

  : و در مورد دومين سالش ٢٠.کند

از سال نخست هم بهتر کار کردم، چون تمام  زمينی را که احتياج "

ی هر  متر، و از روی تجربه ١٣٠٠داشتم با بيل شخم زدم، یعنی حدود 

های  که اگر کسی ساده زندگی کند و فقط کاشته... شدم  دو سال متوجه

خاطر  ارد و آن ها را بهخود را بخورد و بيشتر از خوراکش چيزی نک

تر مبادله نکند، فقط  تر و گران های تجملی مقداری کم و ناکافی از چيز

تر از  زدن ارزان نيازمند کشت چند ده متری زمين است، فهميدم که بيل
                                                            

 .ی نان خود، روغن برای چراغ، و غيره بود پوستی و نمک برای تهيه ها شامل بذر، برنج، بلغور سرخ این هزینه ٢٠
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تواند باشد و این که هر از  زدن آن زمين می استفاده از گاو برای شخم

است،  ددهی به زمين قدیمیکردن بهتر از کو گاهی زمينی تازه را کشت

وکار  یِ  کشت ضرورتواند تمامی کار های  و این که آدم به تنهایی می

دست چپ و در خرده ساعات  امزرعه را انجام دهد، انگاری که ب

  ."اش انجام گرفته باشد تابستانی

اتکایی معتقد بود از هر - اش و تمرین خود کردن زندگی ثورو با ساده    

ای  خانه و مزرعهچون ". شناخت، مستقل تر است کشاورزی که می

الزم نبود برای دیگران کار کنم تا  ، نداشتم که بابتش بدهکار باشم

 بروم، خودیِ  قيقرویا های حدنبال  توانستم بهام را بچرخانم و  زندگی

ی والدن پر  این قطعه ."اند پيچيدهبسيار هم  ،آنهر در  کهرویاهایی 

ی ثورو در حال دستيابی به  دهد که تجربه اهميت است، چون نشان می

آن  بود تا با  در کّل او به جنگل رفته. است هایی واقعی بوده موفقيت

اش  این پرسش که چگونه معيشت. روبرو شود" پرسش دشوار"

مند و  هدفعالئق مندانه باشد و در عين حال برای  شرافت

وار و  اینک زندگی ساده .باشد باز هم آزادی داشته خش خودب رضایت

بينيم که کشت  می. خوداتکاء او در حال اثبات پاسخی اميدبخش بود

  . بخش مهمی از آن پاسخ بود ،خود خوراکِ 
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اّما توليد خوراک خود، تبدیل به چيزی بسيار بيش از ِصرِف زنده     

" ی لوبيا مزرعه"با عنوان در فصلی از والدن . نگهداشتن جسم خود شد

  :گوید ما می بينيم که ثورو به می

پيوند آنان مرا به زمين . هایم شدم، عاشق لوبياهایم من عاشق کرت"    

 ٢١.یافتم چون آنتائوس در خود می همين خاطر توانی هم ، و بهزدند می

آور  این بود کار شگفت. داند پروردم؟ فقط خدا می ها  را می اّما چرا آن

را کاری کنم تا  ساده که سطح این تکه زمين این. نمن در تمام تابستا

توليد کند، تکه زمينی نيز بجای محصوالت پيشين خود، این تکانه را 

 از این نوع که پيش از آن تنها گل پنج انگشت، تمشک، علف چای و

من از لوبياها . آورد های لطيف به بار می های وحشیِ  شيرین و گل وهمي

کنم، آنان را  و لوبياها از من چه خواهند آموخت؟ من آنان را تحسين می

چشمم به آنان  ،کنم، در زودهنگام صبح و دیرهنگام غروب وجين می

  .ی من است دوخته شده است؛ و این کار روزانه

  ای از ناتانيل جا به یاد قطعه ان در اینممکن است بعضی خوانندگ    

ای همانند ثورو در مورد  هاثورن بيفتند که در آن از عشق و عالقه

  :گوید سخن میش ی سبزیجات باغچه

، و با تفکّری عميق ببينمبيست بار در روز باغچه را -عادت داشتم ده"

هرگز در روند کسی که  ر هکه  یهایم، با عشق های سبزی به جوانه

                                                            
٢١ Antaeus :که قهرمانی چيره دست بود، اّما )) خدای زمين(آ  و گائه) خدای دریا(فرزند پوزیدئون (نان، آنتائوس پسر زمين در اساطير یو

  .)م( .هرکول او را کشت
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توانست در آن شریک باشد یا آن را تصور  نمی ،رینش شرکت نداشتهآف

این تصویر یکی از سحرانگيزترین مناظری در جهان بود که . کند

ای لوبيا را به نظاره بنشينی که با فشار سر از خاک به بيرون  تپه

آورند، یا تک گل نخودهای زودرس را شاهد باشی که به تازگی  می

  ."ند که خطی از سبز مالیم را با هم ترسيم کنندا آوردهبرقدر سر   آن

کمی  کمکِ  ،جایی که از اسب، گاو یا کارگر پذیرفت از آن ثورو می    

با این . ستا گرفته بود، در کارش بسيار کندتر از سایر کشاورزان بوده

و شد تر  بسيار خودمانی کرد به همين خاطر با لوبياهایش یوجود ادعا م

ای ماندنی و دائمی را به بار  که رهيافت شخصیِ  کندترش، آموزه این

این آموزه، در نظر او، در مجموع این بود که تندترین و ." آَوَرد می

ای که بيشترین سود را در بازار  کارآمدترین روش زراعت، یعنی شيوه

 طور که فيليپ همان. آورد، الزاماً  بهترین راه زراعت نيست به بار می

دهد،  به انجام کار از سوی خود اهمّيت می" اواست،  کافارو یادآور شده

ورتر با  که کار را به دست کارشناسان و متخصصان بهره بجای این

گوید خود را با کودهای شيميایی  به ما می. تر بدهد ابزارهایی پيچيده

 اش را افزایش وری ها بهره این اقدام ".اندازد به زحمت نمی" وارداتی"

ها تعيين کنند که چگونه زراعت  این اجازه دهددادند، اّما از این که  می

  ."کرد خودداری می ،کند
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ی روزمزد سرکار برود  توانست بعنوان کارگر ساده می اوبعالوه،     

ها بخرد، اّما   توانست خوراکش را از بقـّالی با تالش بسيار کمتری می و

شد،  می  وابسته او به دیگران ،کار با این. این راه را انتخاب نکرد

به دليل نياز به و سپس  خاطر کارگری کردن برای دیگران نخست به

  .از آنان   ضروریتوليدات  خرید

اش  حتی از حفظ استقالل و آزادی ،زیستی اّما دالیل ثورو برای ساده    

دادن فرصت به دیگران برای توليد خوراک برای او، . شود تر می عميق

تر باشد، تماس او را نيز با  مدتر یا با صرفه ر این توليد کارآحتـّی اگ

کرد، یعنی  اش را با طبيعت قطع می کرد، تماس مستقيم زمين قطع می

اّما . ی معنوی وی ی و هم از منبع تغذیهی ماّد هم از منبع بنيادیِ  تغذیه

خواست؛  ینماو لوبيا را فقط برای خوردن . تاب تحمل این را نداشت او

، "ی لوبيا مزرعه"در فصل . خواست را هم می  ی کشت آن تجربهو ا

گوید در  به ما می. آوریم هایش به دست می شناختی از ماهيت تالش

عرق ریختن از کار در زیر آفتاب و آسمان  ،هوای آزاد بودن

ی دشت و صحرا،  کردن لوبياها در هوای تازه گاهی، وجين صبح

آميز  وی قدری راز "آورد اندازه به بار می محصولی فوری و بی"

شان  این دیگر لوبيا نبود که وجين"شد که در این مواقع،  یادآور می

قدر که روحش را  آنکه  هم حدس بزنيم مدعی بوديتوان و می "کردم می

  .کرد کرده، زمين را کشت نمی کشت می
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. باشد خرسند بود "بخشی بنيادی از طبيعت"که  از این    

حتّی  ،بودند که پس از مدتی چنان با او آشنا شده ها آن   کریَس چرخ

آورد بنشينند، و  میبا خود توانستند بر روی یک بغل هيزمی که  می

کردن، گنجشکی  بار موقع وجين یک. "ک بزنندها نو بدون ترس به شاخه

حّس کردم که با داشتن آن شرایط و ... ام نشست  ای بر روی شانه لحظه

توانستم روی دوشم  تر از زمانی هستم که می شده وضعيت، شناخته

ها نيز سرانجام کامالً  خودمانی شدند،  سنجاب. باشم ای داشته سردوشی

  ."آمدند زیر دست و پایم می شد، می  یکشان نزد برایراه گاهی که  و گه

های  تـََرکـهایش بود، به باْس وقتی در حال کار بر روی کرت    

داد و حيات وحش آن طرف مزرعه را به دقت  ای گوش می قهوه

ای برای زیادکردن سود  وی به این خاطر که انگيزه. زیرنظر داشت

به کج  داشت فرصتای واقعی نداشت،  نداشت، و به همين دليل عجله

قرمز را به تماشا بایستد که در اوج  های دم اش تکيه کند و شاهين بيل

آمدند، به هم  گرفتند و فرو می به نوبت اوج می" زدند، آسمان دور می

های  شدند، انگاری که مظهر و تجسم اندیشه نزدیک و از هم دور می

تجربيات فيليپ کافارو باری دیگر، اهميت این تجربه و ." خود من اند

     گرا، فرصت چنان طبيعت-برای شاعر: کند سانش را درک می هم

های احساس تغيير آب و هوا و توجه به  برخوردهایی، حتی فرصت
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ثورو این نوع کار را . اند روند طبيعی روز، نيروبخش و سرزنده کننده

هم ه گذارد، و دوبار ای رودرروی هم می با کار دفتری و کارخانه

وری  دادن این تجربه، با دستمزد یا بهره که از دست شود مدعی می

  ٢٢."شود بيشتر جبران نمی

و ترین توجه ماست،  ی جدی این حساب و کتاب ثورویی، شایسته    

نيازمند قدری  ،اّما این توجه. تر از هر زمان دیگری این روزها بيش

مان به دنيا را گسترش  از سوی ماست که نگاه تالش هماهنگ خالّق

مدعی بود ما که شهرنشينانی هستيم پنهان شده در وی م، چرا که دهي

ایم و در  سنگرشهر که به شدت به پشتيبانی خواربارفروشی وابسته

مان بسيار  کنيم؛ برای کار و زندگی می ،بيشتر موارد در فضای بسته

. چيست" بخشی بنيادی از طبيعت"دشوار است بفهميم حتـّی منظور از 

باشيم، یعنی نوعی حّس، مبتنی  ی از غنای آن داشتهو تا زمانی که حّس

تر برای رفع نيازهای  تر و درونی تر و صميمانه بر این که راهی ساده

ی  اقتصادی را به شيوه رمان وجود دارد؛ احتماالً  انجام امو اساسی

دهيم و بر همان اساس  مان ادامه می ی فعلی نظرانه معمول و تنگ

فهميم که چه چيزی را از  و اصالً  نمی  کنيم،  یمان را بنا م های زندگی

شویم که اقتصاد بازار و  تر، متوجه نمی ایم، یا به بيان دقيق دست داده

                                                            
ی حداکثر کردن سود و منفعت، افراد هر چه  اّدعای او این است که انگيزه. ای و دفتری مفيد نيستند نظر ثورو این نيست که کار کارخانه ٢٢

یافته از کار دفتری و  های افزایش پرسد آیا منفعت ثورو می. سازد ی تماس با طبيعت در زندگیِ  کاری محروم می های ساده را از لّذت بيشتری
   .ای، ارزش قطع ارتباط با طبيعت را دارد کارخانه
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گویيم، این تنها راه  می. "اند چه چيزی را از ما گرفته ،تقسيم کارش

   ٢٣."است

  

گری در والدن ید دوی نسبتاً  رازآل طعهقش را با بازگشت به خاین ب    

های   ای که در آن ثورو به اختصار، استدالل  قطعه  برم، ایان میبه پ

پذیریِ   کند که در مورد امکان می  نفیرا  ای خورده های ترس تمامی جان

  :اند اقتصاد جایگزین در شّک

هایی                گروه خاصی از ناباوران هستند که گاهی از من پرسش"    

توانم فقط با سبزیجات و  کنم می می که، آیا فکر دست کنند از این می

ی  گياهان زندگی را بگذرانم؛ و من هم برای ورود فوری به ریشه

عادت دارم این چنين پاسخی بدهم،  –ایمان است  چون ریشه،–مسئله 

توانند این نکته  اگر آنان نمی. ميخ زندگی کنم-توانم روی تخته که من می

  ." بگویم نخواهند فهميد را بفهمند، بيشتر نکاتی را هم که باید

  

  است؟ کافی اندازهچه : ها ضرورت فراسوی

های ثورو در  مورد پوشاک،  ی دیدگاه با چکيده!   ببسيار خو    

عنوان  دیدیم که ثورو سوخت را نيز به. سرپناه، و خوراک  آشنا شدیم

                                                            
دانيم،  هایی را که نمی دانيم؛ و این که بدانيم چيز دانيم، می این که بدانيم چيزهایی را که می: "کند ثورو در این بحث از کنفسيوس هم نقل می ٢٣
 ."دانيم؛ دانش حقيقی چيزی جز این نيست نمی
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راحتی با گردآوری  زندگی فهرست کرد، نيازی که او به  ضروریِ 

های روی آب  اش و چوب پشت خانه ِ و غيرتجاریهای الشه  چوب

  .کرد های تعدادی درخت آن را رفع می آبگير، و نيز با سوزاندن کـُنده

دیگری که ثورو در  ِ طور که در باال گفته شد، آن مقدار کم همان    

ی او از  مورد سوخت گفت، استعاری بود، و خواهيم دید که استفاده

مان  افتار ما را به خوبی به موضوع بعدیاستعاره در این زیرمتن و ب

کند، موضوعی که مربوط به ماهيت و سرشت چيزهایی  هدایت می

  .است که فراتر از ضروریات زندگی هستند

با سرپناه و پوشاک مناسب، ما مشروعاً  : "توجه کنيداین قطعه به     

با مازاد  ها، یا با مازاد اینآیا کنيم؛ اّما  گرمای درونیِ  خود را حفظ می

وپز  مان، پخت ای باالتر از دمای درونی سوخت، یعنی دمای خارجی

ثورو چنان که باید، در این جا با  "تواند به شکل معقولی آغاز شود؟ نمی

آغازد که ميزانی معين از  پذیرش و تایيد این نکته بحث خود را می

ل استدال ،هماّما در ادا ند،ا" معقول"یا " مشروع"ضروریات زندگی 

ها سرانجام خدمت به هر گونه هدف مشروع را پایان  کند که آن می

مصرف شوند، از " مازاد"دهند و در واقع در صورتی که به شکلِ   می

اش به بيانيه تبدیل  ی بعد عقيده در صفحه. کنند سهم زندگی کسر می

مانند، بلکه  اهل تجمل، صرفا به راحتی گرم نمی ِ مندان ثروت. "شود می

شوند، همانطور که پيشتر تلویحاً   می! به شکلی غير طبيعی داغ 
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خورند، البته به شکلی شيک  و فریب می ٢٤!شوند شد، آنان پخته می گفته

گوید که آتش مانند ثروت ماّدی  ی او تلویحاً  می استعاره." و آخرین مّد

بسته به این که  ،محدود نيست، بلکه در عوضقيدوشرط و نا چيزی بی

  .رود، خوب یا بد است کار می قدر از آن وجود دارد و چگونه به چه

 ِ ثورو در قالب این استعاره است که یکی از قطعات محوری    

  :آفریند را استادانه می" والدن "

شود  شان را دادم، گرم می ای که شرح گونهوقتی انسانی با چندین "

خواهد؟  ، بعد از آن چه می]با خوراک، سرپناه، پوشاک، سوخت یعنی[

خواهد، یعنی خوراک  قطعا گرمای بيشتری از همان انواع پيشين نمی

تر و  تر، پوشاک لطيف تر و باشکوه های بزرگ تر، خانه بيشتر و غنی

وقتی که  .تر و همانندشان و داغ تر وقفه های متعددتر، بی تر، آتش فراوان

برایش است،  اند بدست آورده ی را که برای زندگی ضروریآن چيزهای

جایگزین دیگری در برابر کسب تجمالت وجود دارد یعنی ماجراجویی 

مرخصیِ  او از تقالّی رهایی و حال، . اکنونی در خود زندگی

  ." بارترِ  زندگی، در حال آغازیدن است خفّت

در این جا  اینک بيایيم و برای دیدگاه ثورو کمی وقت بگذاریم تا

ی بحث او این است که ما  نشده ی بيان زمينه پيش. اش کنيم رمزگشایی

. ميریم ها می باید ابتدا ضروریات زندگی را تامين کنيم، چون بدون آن

                                                            
  .)م( .است" فریب خوردن" cook معنیِ  دوم . کند استفاده می) خوردن( cook ی  ثورو از ایهام واژه ٢٤
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است که باید تمامی روز در  این معنی به ها آن اگر دستيابی به

  م، چرا کهبارترین شرایط تقال کنيم، طبعا باید به این کار تن دردهي خفّت

اّما وقتی که . است ی پر زوری ، نيروی برانگيزندهی صــِرفی بقا اراده

باشيم، ناگهان رو در روی آن مسائلی  ضروریات زندگی را تامين کرده

مشکالت واقعیِ  زندگی "ها را   ازاین، آن گيریم که ثورو پيش قرار می

یعنی این مسئله . ناميد می" اندازی از موفقيت زادی و چشمآدر رابطه با 

یا به جستجوی وسایل و اشياء ماّدیِ  بيشتر از ضروریات زندگی آکه 

معاصرانش را وی . مان انجام دهيم ادامه دهيم یا کاری دیگر با زندگی

ندرت با این  ازاین نظر که ظاهراً  به ،داد شّدت مورد انتقاد قرار می به

شان را در  ندگیتوجهی، ز جای آن با بی شدند، و به پرسش روبرو می

، پوشاک  تر های پرشکوه تر، خانه های غنی خوراک–انبارش تجّمالت 

انگاری که این  –کردند تر و غيره صرف می های داغ تر، اجاق لطيف

ی زندگی را چنين  گونه که این شنویم ما از او می. است تنها راه زندگی

خر خط زندگی اش را در آ بودن ای احمقانه، که احمقانه زندگی"نامد،  می

اّما به تاکيد ." باشند آن نتيجه نرسيده تر به فهمند، البته اگر که پيش می

ماجراجویی اکنونی در خود " :، جایگزینی وجود دارد کهخودش

بارتر زندگی در حال  از تقالی خفّت] مان[مرخصی" ، "زندگی

داد  ای تازه، پيشنهاد می ی ناگهانیِ  استعاره وی با ارائه." است آغازیدن

مان،  های مادّی کردن محکم خود در زمين، و تامين شالوده که، با ریشه
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نفس  مانند بذرهای گياهان اصيل، اینک باید با خاطرِ  جمع و اعتماد به

  . ها سر برکشيم به سوی آسمان

  

دهد که ما تا  او پيشنهاد نمی. اّما ثورو نباید در این جا بدفهمی شود

شکار زندگی کار آروریات فاحش و هميشه فقط برای رسيدن به ض

کرد مواقعی وجود دارد  به بيان دیگر، وی انکار نمی. کنيم و نه بيشتر

مان را  تواند زندگی است، می چه که شدیداً  ضروری که کسب بيش از آن

ای که  نکته(مان برسيم  واقعاً  بهتر کند و به ما کمک کند که به اهداف

کند  اّما به ما اخطار می). کرد واهيمآن بيشتر توجه خ در بخش بعدی به

مان کمک  نپنداریم که دارایی ماّدی هميشه به شکل مثبتی به زندگی

عکس  ،سرو صدایی کند، چرا که غالباً  به اشکال غافلگيرکننده و بی می

اش این نيست که شّری ذاتی و سرشتی  علّت. دهد این کار را انجام می

در پول یا اشياء ماّدی وجود دارد؛ بلکه فقط به این خاطر است که هر 

کنيم،  ای که َصرف جستجوی چيزهایی فراتر از ضروریات می لحظه

ای  خير آزادانه و غيرماّدی ِ توانستيم َصرف کار است که می ای لحظه

و ما باید  –زنی در جنگل، در مورد خاّص ثورو همانند پرسه–م کني

.  از این نوع تهاتر و مبادله، آگاه  و باخبر باشيم ،و در هر لحظه هميشه

ی  زدن وقت در ازای پول و اشياء، معامله گاهی تاخت ،شّک بی

ی این معامله سرانجام بيشتر از دستاوردش  اّما گاهی هزینه. است خوبی
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شود، و ما را نه داراتر بلکه نادارتر  می) ِ واقعی زندگیبا مالک (

  .ای نخواهد بود ی باصرفه معامله ا این حساب،بپس کند؛  می

  

ایم، قلب اقتصادیات جایگزین  طور که دیده کتاب، آنو این حساب    

همين که اشياء : تواند چنين بيان شود ی اساسی می آموزه. است  ثورو

دقّت ارزیابی  پس باید به باشيم، ازآن آورده تِ زندگی را بدس  ضروری

کنيم که برای خوب زیستن و آزاد بودن عمالً  چه قدر بيشتر الزم 

تر،  بيش ِ های ماّدی داریم، با فکر کردن در این مورد که آیا طلب چيز

درنگ یا  بیچه افزاید،  کاهد یا به آن می مان می عمالً  از کيفيت زندگی

و  ِاعمال این حساب. همين اساس نيز عمل کنيمدر درازمّدت، و بر 

ویژه در  است آسان یا روشن نباشد، به مان، ممکن کتاب بر روی زندگی

" در نوع خودالنفسه و  فیخيری "فرهنگی که ثروت ماّدی را به عنوان 

اگر فقط بپنداریم که –اّما اگر از این کار غفلت کنيم . کند ستایش می

است که برای ارتقاء و بهبود  ن چيزیثروت مادّیِ  بيشتر، هما

خوردنيم، البته  است که در خطر فریب آن وقت –است مان الزم زندگی

شوند، بایستی  خواهند فریفته آنانی که نمی. فریبی شيک و مدرن

برانگيزی  که اقتصادیات جایگزین ثورو  صميمانه با پرسش چالش

  : ، با پرسشِ سازد، روبرو شوند مطرح می

  است؟    کافیتا چه حّدی ادّی دارايی م
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 × × × × × × × × ×  

نشده در روایت  بينی اّما این پرسش ما را به یک چرخش پيش    

شویم که پاسخ به پرسش  متوجه می. کند اقتصادیات جایگزین هدایت می

غير ممکن است، مگر این که ابتدا پرسشی پيشينی " است؟ قدر کافی چه"

این پرسش پيشينی ما " کافی برای چه؟: "ودش تر پاسخ داده و حتّی مهم

مان را مشخص کنيم،  اليت اقتصادیی فّع کشد تا فایده را به چالش می

توانيم بدانيم که آیا  چرا که اگر نتوانيم هدفش را تشخيص دهيم، نمی

هدف "بدون داشتن . است یا نه مان موفق بوده های اقتصادی تالش

مان، صرفا به  وجيه تالشدر ذهن به منظور هدایت و ت" بزرگی

ای عمل  گی و بطالت مشغوليم یا برای هيچ مقصود آگاهانه روزمّره

کنيم، مانند برهمنی که خود را تا ابد به پای درختی زنجير  نمی

. است زدهتواند توضيح دهد که چرا به این کار دست  است، اّما نمی کرده

چه که با  ن از آدهد که اگر درک روشنی  ار میثورو در عمل به ما هشد

سو، رو به  جای این باشيم، یا ندانيم چرا به کنيم نداشته مان می زندگی

مان  های سویی دیگر داریم، قادر نخواهيم بود بگویيم که آیا نگرش

دارند یا از راه  می ماّدی، ما را در مسير درست نگه های پدیدهنسبت به 

باشيم  آشکار داشتهدر بخش بعدی باید بازگشتی . کنند درست منحرف می

  .به این مسئله و آن را به تفصيل بررسيم
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  پروری -ای در خود پرده کافی برای چه؟ ميان

شاعر : "لمانی بود که اعالم کردآاین فردریک نيچه فيلسوف     

بود، مطمئناً  با  ، حکمی که اگر ثورو آن را شنيده"ات باش زندگی

ی گسترش  اگر آماده ٢٥.کرد همدلی و نظر موافق با آن برخورد می

بيش  ،مان از شاعری باشيم تا در تعریف مان از آن تصور و برداشت

آن چنان که شاعر (های کتبی و شفاهی را بگنجانيم، و  از مصرع

بيان "عنوان  آن را به) کار را کرد رومانتيک، پرسی بيشه شلی، این

، "ات باش شاعر زندگی"وقت است که بيان  تعریف کنيم، آن" تخيالت

ردن تمایز ميان هنر و زندگی، کرنگ  کم. یابد کم معنی بيشتری می کم

گيرد،  طور که شاعر، زبان را دردستان خود می همان خواهد، از ما می

مند  ما نيز باید زندگی را در دست بگيریم، و آن را به چيزی ارزش

توانيم و  ای که می کردن بهترین زندگی تصور–تبدیل کنيم و شکل دهيم 

مان با  آیا هر کدام. ای اقدام به آفرینش آن چنان زندگیِ  شایسته سپس

اش  چنان نسبتی نداریم که هنرمند با مواد خام زندگی های خود آن

مان مسئول خلق و آفرینش معنای زندگی خود  آیا هر کدام ٢٦دارد؟

این که بتوان تابلوی خاصی  "شناسانه نيستيم؟ عنوان پروژه ای زیبایی به

                                                            
زندگیِ  "از شعر و نظم یاد کند؛ مثًال در صرفاً  گوید، بجای این که  از شاعری سخن می ،در بسياری موارد، ثورو با توجه به زندگی  ٢٥

  ".اش پایدار کند را با شاعری جسمشبایستی .... شاعر: نویسد می" اصول بی

 PAUL( پل رابينوو". شناسی اخالقيات شجره"به نام  )MICHEL FOUCAULT( ی ميشل فوکو در این زمينه نگاه کنيد به مقاله  ٢٦
RABINOVE( آن هنر . پردازد، نه به فردا یا به زندگی ها می ی ما، بدل به چيزی شده که تنها به ابژه هنر در جامعه: نویسد در اخالقيات می

 تواند کاری هنری باشد؟ چطور چراغ یا خانه باید شيئی اما زندگی هر نفر آیا نمی. دهند چيزی است که تخصصی است یا خبرگان انجامش می
کنم که پيامدی عملی در این  سازیم، فکر می شود بلکه آن را خود می به این خاطر که زندگی به ما داده نمی...... هنری باشد، اّما زندگی ما نه؟

  .چون اثری هنری بيافرینيم ما خود باید خود را هم: آید بحث وجود به وجود می
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که  ،است قابل ذکر ای ای را تراشيد، نکته ميزی کرد، یا مجسمهآ را رنگ

تر این است که  اّما بسيار بسيار باشکوه ؛هایی را بتوانی زیبا کنی چيز

آميزی کنيم و تراش دهيم که از طریق  ای را رنگ فضا و واسطه ِ خود

مان  او از همه" والدن"بندی  به همين نحو، در پایان. کنيم آن نگاه می

  ".ایم کرده ٢٧کنيم که تصور ای را زیست زندگی"خواهد تا  می

است بلندپروازی  ها ممکن ی این همه ،از نظر بعضی خوانندگان    

ثورو با . است جدی ای نظر برسد، اّما اصل مطلب مطرح شده، نکته به

و  "ات عشق بورز به زندگی"کند  ی توصيه میا   دهنده سادگیِ  آرامش

حتّی در سطح  –اش را زندگی است انسانی موظّفهر . "بهانه نياور

شایسته و در خور تامل و مشاهده در واالترین و  –جزئيات

های  کرد که راه او فکر می." کند ٢٨اش زندگی ترین ساعت بحرانی

 و ."است که شعاع های حول مرکز دایره قدر متنوع ، آن زندگی

وع و متفاوت در های متن همان قدر هم آدم"خواست که تا حّد ممکن  می

دید که چه آسان، نامحسوس و تدریجی به  اّما می "دنيا وجود داشته باشد

ای برای  طلبانه شویم، و راه کوبيده و راحت های خاصی روانه می مسير

رنگی در  ن به مجراهای عميق سنّت و هماچه آس" سازیم، خود می

چرا که  کرد، این واقعيت، ثورو را عميقا دچار مشکل می." افتيم می

مان را سر نکنيم، اگر فقط با ترغيب و  اندیشيد اگر آگاهانه زندگی می

                                                            
اثر   IMAGINEی  تواند این تعبير را در ترانه خواننده می. ا در برابر عدم تحملی مدار تصور خالق در برابر تّوهم آسيب مند، زاینده ٢٧

JOHN LENON م. (دنبال کند (.  
  .)م(بازنگری  و تامل به کّل زندگی در دم مرگ  ٢٨
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شکی نيست که در  ،"خيزیم فشار مکانيکیِ  خدمتکار از بستر برمی

رفتن در خوابيم، و با کشتن وقت، به  طول زندگی فقط مشغول راه

مان از  روزی که با کمک نبوغ و استعداد ."زنيم مان زخم می جاودانگی

توان داشت، تازه اگر  اب بيدار نشویم، انتظاری از آن روز نمیخو

جا مطمئناً  از نوابغ سخن  ثورو در این." بتوان آن را روز ناميد

گوید  می. مان اشاره دارد درون همه) یا شاعر(گوید، بلکه به نابغه  نمی

شوی،  نگذار با فشار جریانات، رانده. ات را جّدی بگير خود و زندگی

کارگير تا  ات را به آزادی ات را اعالم کن و ظرفيت. کنمقاومت 

  !خودت را بساز، بيدارشو. سرنوشت خود را خلق کنی

. است گيرترین استعارات اخالقی در والدن بيدارسازی یکی از چشم    

قصد آن ندارم تا مرثيه : "گوید ی آغازین والدن این گونه می مطایبه

ی  گاهان در آستانه س سحری که صبحخواهم همانند خرو بسرایم، اّما می

ایستد، با قدرت رجز بخوانم، به این اميد که همسایگانم  آشيان خود می

 هک خوانيم و در بند پایانیِ  والدن چنين می."  را از خواب بيدار کنم

وزهای هنوز ر. بيداریم  شیبرا که زند یم سر دهيسپ یروز آن تنها"

زندگی برای  شدنبيدار"این نّيت  ."شویممانده تا کامالً  بيدار بسياری 

دهد که  ار میرمان ق ما را رو در روی پرسش کانونی ،"واقعی داشتن

اگر قرار باشد بدانيم که چه مقدار . باشد مان نشده اميدوارم فراموش

سرانجام و  است، و در نتيجه، از تقال و تالش بی ثروت ماّدی کافی

پيش از هر چيز با پرسشِ  هدف خودداری کنيم، پس الزم است  بی
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است از خود پرسيد،  به بيان دیگر الزم. روبرو شویم" کافی برای چه؟"

اگر از این پرسش غفلت  "برای چه بخواهيم؟باید ثروت ماّدی را "

مان  بخش مند و رضایت های معنادار، هدف کنيم، یعنی، اگر از خواسته

های  طلب خواستهمان در  های دادن زندگی غفلت کنيم، در خطر هدر

ثورو . هستيم" درماندگی پنهان"ناچيزِ غير ضروری و زیستن در 

 درستی بهاو –مطمئنا قصد نداشت این پرسش را به جای ما پاسخ دهد 

اّما  –پيدا کنيمشخصا را " راه خود"کند که ما هر یک باید  تاکيد می

اب د تا همسایگانی را که نسبت به این پرسش در خونبازهم تالش می ک

، تالشی برای "اصالح اخالقی"گفت  می وی. بودند، بيدار کند

ميليون ها نفر تا حّد کار جسمی بيدارند؛ اّما ... . است دورکردن خواب

ی فکری  قدر بيدار است که بتواند ورزه نفر در هرميليون، آن یک

ميليون نفر برای  ١٠٠و تنها یک نفر در هر  موثری داشته باشد

  ." است بودن بيدار بودن، زنده. آسمانی بيداراستزیستی شاعرانه و 

تنی در آبگير  دمان و آب او هر روز را با برخاستن در سپيده    

که انجام  ای دینی بود، و یکی از بهترین کارهایی ورزه": آغازید می

تر بيدار کند، چه چيز  درنگ توانست ما را بی چيزی می چه." دادم می

چنان شدید و به همراه فشار به درون  توانست ما را آن دیگری می

درون  ای، به حالی از شورو شوق و آگاهی حّسی وارد کند، جز شيرجه

توان گفت  می گاهی؟ عنوان نخستين کار صبح به، آبگير صاف و سرد

تنی در  دهد که آب خواهد انجام والدن برای خوانندگانش آن کاری را می

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



۶٨ 
 

والدن یابيم تا  فرصتی نمیاگر هرگز اّما . داد می آبگير، برای ثورو انجام

ناگهان  ، بهاندم سپيده در است حداقل تصوّر کنيم او ممکن  را بخوانيم،

های آفتاب  شود، در حالی که نخستين شعاع مان وارد می به اتاق خواب

آلودمان را بر  های خواب"خود"کشند،  از فراز جنگل والدن سرک می

برد، سپس  ه سوی آبگير به جلو میگذارد و ما را ب هایش می روی شانه

کند و پس از آن خودش به درون  درنگ ما را به درون آن پرتاب می بی

آوریم، نفس  در حالی که از آب سرد سر بيرون می. رود آب شيرجه می

یابيم، که با  نفس زنان، اّما کامال بيدار، خود را رودر روی ثورو می

هامان می گذارد  روی شانهدم در چشمان، دستانش را بر درخشش سپيده

  :و می گوید

ما چه کسی هستيم؟ ما  و بپرس !با طبيعت تماس بگير، تماس بگير"

  " کجا هستيم؟

های هميشگیِ   آمد، ثورو تالش ندارد این پرسش طور که گفته همان    

دادن  کند که در هنگام شکل بشری را برای ما پاسخ دهد، اّما تاکيد می

ها  به پول و اشيای طبيعی، باید رو در روی آن مان نسبت های به نگرش

ها روبرو نشویم، شاید نتوانيم معنا یا  کند اگر با آن استدالل می. شویم

چه درد  پول واقعا به: از خود بپرس". منظور اقتصاد را بفهميم

  "خورد؟ می
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 اتیاقتصاد ِ یشناس روش کهبينيم  دقيقاً  می ،ی مّهم در این برهه    

 یاقتصاد ی ها هینظر نیتر غالب یشناس روش از یحّد چه تا نیگزیجا

" ِ اهداف"پذیرند که  اقتصاددانان طبق معمول می .است دور به امروزه

کننده از یک منظر اقتصادی، دیمی و تصادفی  رفتارهای مصرف

. اند و موضوعی نيستند که الزم باشد نگرانش بود هستند، صرفِ  سليقه

 نسبت سوده حداکثر رساندنِ  کارآمدِ  در عوض، کار اقتصاددان ب

ِ   ی اقتصادی است، به طوری که از طریق معامالت اقتصادی شده کسب

هرچه بيشتری افراد های قطعیِ   ها و پسند بازار آزاد، تاحد ممکن سليقه

ها ميل  اند فرض بگيرند انسان اقتصاددانان در ضمن مایل. ارضاِء شود

الکيت، و مصرف دارند که فقط با ناپذیری به ثروت مادی، م سيری

اقتصادیات جایگزین ثورو این فرضيات . شود کميابی منابع محدود می

ایم، از منظر او، در صورتی که  طور که قبالً  دیده همان. کند را رّد می

یا  ٢٩ایگ نوبلی  افت جایزهیدری  شایسته ،کننده اهداف رفتار مصرف

بنابراین . ثروت اقتصادی معنایی ندارد طلبکودکانه باشند، فی ااهد

که فعاليت اقتصادی بتواند توجيه شود، اهداف باید توجيه  پيش از آن

ناپذیر که  چنان جدائی اهداف از ابزار جدایی ناپذیرند، آن. دنشو

توانيم افراد یا جوامع را صرفا به خاطر ثروتمندترین بودن، موفق  نمی

شان را به زیورهای ارزان و  ولبدانيم، چرا که ممکن است تمام پ

طور که  آن. ارزش مزخرف بدهند جواهرات بدلی و سایر چيزهای کم

                                                            
٢٩ Ig Noble :م( .ت استای برای حماق جا کنایه در این. های ظاهراً  مسخره، اّما باطناً  جّدی ی فعاليت ی نوبلِ  ویژه جایزه(.  
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نه  و گاری در برابر اسب، نه زیباست،"ثورو بر آن پافشاری دارد، 

ی  یک اقتصاددان جایگزین لزوماً  دغدغه ،که در ادامه این." مفيد

ها را فقط به عنوان  را دارد، و آن" ها و پسندها سليقه"پذیریِ   توجيه

  .پذیرد نمی" مفروض طبيعی"

ای  ها را به عنوان عامالن اقتصادی ها، ثورو انسان عالوه بر این    

ناپذیری به ثروت ماّدی دارند و هميشه  کرد که ميل سيری تصویر نمی

کرد  وی کامالً  برعکس، فکر می. اند از کميابی منابع مایوس وغمين

فقط و فقط اگر که ی کافی داریم،  وقتی به اندازه توانيم بفهميم چه که می

 ،این نگاه، ثروت حقيقی بنابه. مان را به مسئله معطوف نگهداریم ذهن

 ميخواه یم که آنچهمربوط است، به  ميدار که آنچه خواستنآنقدر که به 
کردنِ   ی اراده و آیا امکان دارد این نعمت با اقدام ساده. شود مربوط نمی

باری دیگر  هجاست که سخنان الئوتس یافتنی شود؟ این دست ،صرف

ی کافی دارند،  دانند به اندازه آنانی که می: "یابد مصداق می

  ."مندند ثروت

  

  الت، و ابزارهاوسايل راحتی و رفاه، تجّم

توانيم به پرسش  هدف بخش قبلی این بود که نشان دهد ما نمی    

ابتدا پاسخ داده باشيم که  که پاسخی دهيم، مگر این" چقدر کافی است"

این رابطه، حال ما در وضعيتی هستيم  شدن روشنبا " کافی برای چه؟"
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 ِ ی منابع مادی ثورو درباره ،ای برگردیم در این مورد که تا به بررسی

در . گيرد فراتر از  ضروریات زندگی چه  نگرشی را در پيش می

ه تلویح، و گاهی ب–پاسخ به این پرسش، اقتصادیات جایگزین وی 

، "رفاهيات"بندی منابع مادی به  نيازمند طبقه –گاهی به تصریح

بحث کردن در مورد این سه دسته، . است" ابزارها"، و "التتجّم"

  .هدف این بخش است

گيری هدف اصلی  ما همگی خواهان منابع مادی الزم برای پی    

ست مکن امگر ماما . مان هستيم، حال این هدف هر چه باشد زندگی

مان را  ، هدف اصلیبودنمنابع مادی در پیِ  مواردی پيش بياید که 

" کافی"پشتيبانی نکند، بلکه مانع رسيدن به آن شود؟ هر کسی بدنبال 

بار دیگر، پاسخ به این پرسش  چقدر است؟ یک" خيلی زیاد"است، اما 

دانيم که  شود و می داده می شکل" کافی برای چه؟"با پاسخ به پرسش 

اّما خواهيم دید که  .درست واحدی برای این پرسش وجود نداردپاسخ 

آورد  رچوبی برای کندوکاوی فراهم میااقتصادیات جایگزین ثورو چه

د، َربــَتواند آن را برروی زندگیِ  خود بکار  که هر یک از ما می

مان داریم که  ای در زندگی که هر یک از ما اهداف یگانه رغم این علی

های مطرح شده  مان به پرسش های پاسخ. ن متفاوت استبا اهداف دیگرا

ما احتماالً  تک  تک  احتماالً  متفاوت خواهند بود، چرا که اهداف زندگی

متفاوت هستند، اّما من معتقدم که اقتصادیات جایگزین، حداقل باعث 
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که تالشی وپنجه نرم کنيم،  های درست دست شود که با پرسش می

   .ورد کمی هم نيستآ دست

برای شروع، ِسناریویی را در نظر بگيرید که شخصی به راحتی     

آیا این فرد . قادر است ضروریات زندگی را تامين کند، اّما نه بيشتر

باید وقت خود را به نااميدی و حسرت از این بگذراند که اموالش چقدر 

که داشتن ضروریات به تنهایی کافی است که خوب  ناچيز است؟ یا این

ند و آزاد باشد؟ اّما ثورو طرفدار این نيست که فقط به دنبال زندگی ک

هرگز قصد ندارد که فقر واقعی را و – ضروریات باشيم و نه بيشتر

) بعنوان یک انسان شکيبای شریف و محترم(برعکس  –ستایش کند

مان این باشد که  ورزد که اگر برحسب اتفاق سرنوشت اصرار می

ی به ضروریات اوليه، این وضع الزاماً  باشيم فقط متک ای داشته زندگی

کرد که در چنين شرایطی ممکن  وی استدالل می. عامل نااميدی نيست

ترین تجربيات محدود شویم و مجبور  ترین و مهم است صرفاً  به حياتی

را به بار  "رـَکـِـش"شویم با موادی سروکار داشته باشيم که بيشترین 

جا  نزدیکیِ  مغز استخوان از همه این زندگی است که در... آورند می

مان  حرف او این است، همين که نيازهای بنيادی." تر است شيرین

ارضاِء شوند، برای خریدن چيزی ضروری برای روح، دیگر پول 

المثل  این دیدگاه چيزی نيست جز شکل دیگری از ضرب ".الزم نيست

وریات با تامين ضر." اند بهترین چيزهای زندگی رایگان" ِ قدیمی

تواند باز هم قادر باشد عاشق  با اراده می ِ زندگی، انسان صبورِ  شاداب
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شود، لذت مکالمه و دوستی را تجربه کند، در طبيعت پرسه زند و از 

، بخشی از جماعت باشد یا از تامل و "پایانش شادمان شود نمایش بی

تفکر در تنهایی لذت برد، در زندگی سياسی شرکت کند، تجربيات 

اشناختی یا روحی داشته باشد، به تأنی و مکاشفه بپردازد، آواز زیب

بخواند، بخندد، و غيره که هيچ یک نيازی به پول، یا به پول زیاد 

ی  کرد، خورشيد مغرب از پنجره طور که ثورو بيان می آن. ندارد

 ِ ی اعيانی ی خانه قدر درخشان است که از پنجره نوانخانه همان

. شود جلوی در نوانخانه در همان اوایل بهار آب می ِ مند؛ برف ثروت

تواند با رضایت و قناعت  که ذهنی آرام می بينم جز این من چيزی نمی

طور که  های شادابی داشته باشد، همان جا زندگی کند، و اندیشه در آن

توانم از آوردن  در این زمينه، نمی." در یک قصر ممکن است داشت

  :ی کنمخوددار" جان بوروز"سخن 

ات؛ کافی دیدن  تماس مستقيم و شخصی با منابع زندگی ماّدی"    

ای  روی آور دیدن هوا و آب، شادابی از پياده ، شعف٣٠گير عناصر عالم

جستجوی  انستنتر د ای در غروب؛ لذت بخش گاهی یا پرسه صبح

های گرمسيریِ   ای از ميوه از دریافت هدیه ،های وحشی تمشک

شدن از دیدن ستارگان در شب؛ خرسندی از دیدن  زده وارداتی؛ هيجان

های  داشااند برخی از پ اینان–ای یا گلی وحشی در بهار  ی پرنده النه

  ."ساده زیستی
                                                            

  .)م... (آب، هوا، نور، گياه، جانوران و ٣٠

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



٧۴ 
 

طور که یاد شد، ثورو اموالی داشت که فراتر از ضروریات  همان    

         . محض زندگی بودند، هر چند زندگی مادی وی قطعاً  ساده بود

ای ساخت فقط با یک اتاق و بيش از حّد لوبيا  رای خود خانهبدانيم  می

آن ساخت دست خودش  ی ازاش، که بخش گوید اثاثيه به ما می. خورد

بود، عبارت بود از یک تخت، ميز، یک ميز تحریر، سه صندلی، یک 

سانت، انبرهای اجاق، یک کتری، دو ماهيتابه،  ونيم هفتآینه به قطر 

شویی، دو کارد و چنگال، سه بشقاب، یک  یک مالقه، یک لگن رخت

ای برای ُمالس چغندر، و یک  ی روغن، کوزه فنجان، یک قاشق، کوزه

اش کهنه و پاره نبود، اّما با خوشحالی  هر چند که لباس. فانوس ژاپنی

اش  جایی که بيشتر وقت پوشيد، و از آن دار می های قدیمی وصله پوشاک

اش کامالً  فرسوده و هوازده  اکگذراند، پوش را در بيرون خانه می

چاقو، "ابزار مانند تعدادی گفت که  ها، می فراتر از این. رسيد بنظر می

بر، بيل، فرقون، و امثال آن، و برای مطالعه، چراغ روشنایی، لوازم ت

 " بعد از ضروریات" ِ بندی نوشتار، دسترسی به چندتایی کتاب، در دسته

." توانند به قيمتی ناچيز تهيه شوند است، چيزهایی که همگی می داشته

مان بلند است، پس بایستی محدود بودن  بنابه قول ثورو، اگر اهداف

وی تاکيد . نيازمان به پول و مال در زندگی را به رسميت بشناسيم

  ." است خواهی بوده مترین مهارت من ک داشت که بزرگ

–ذیرند ی برای زندگی، قطعاً  اجتناب ناپبرخی از منابع ماّد    

ها را جزِء  و ثورو این –خوراک، پوشاک، سرپناه، و سوخت
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طور که در باال گفته آمد، وی سه  همان. کرد بندی می طبقه" ضروریات"

که " رفاهيات"شمرد، یعنی  میی دیگر برای منابع مادی بر طبقه

، که "التتجّم"ترکردن زندگی است؛  شان لذت بخش خدمت

؛ که خودسازی و "ابزارها"د؛ و غيرضروری و زائد و حتی مضّرن

مان  برند و در رسيدن به اهداف زندگی یاری رشدمان را به پيش می

  .کنند می

دسته در اقتصادیات جایگزین   کردن موقعيت این سه برای روشن    

  . ثورو یادآوری چند کالمی کافی خواهد بود

یادآوری ، بهتر است با این )ها آسودگی(در مورد رفاهّيات یا     

گرایی و بازگشت به خویشِ   و ناب  گراییکنيم که ثورو از زهد آغاز 

او هرگز به این خاطر که خواستار . بسيار دور بود ٣١ها پيوریتن

از منابع خود را ی روحانی و معنوی از حس محرومّيت باشد،   تغذیه

. هم مخالفتی نداشت به همين نحو با لذّت. ساخت ماّدی محروم نمی

کرد برای  به همين دليل، حّس می. برعکس، لذت برایش بسيار مهم بود

رفاهّيات، جایگاه معقولی در زندگی وجود دارد، جایگاهی برای 

مادیاتی که در زندگی ضروری نيستند، اّما زندگی را قطعاً  بهتر، 

تی کرد بایس در عين حال احساس می. بخش تر می سازند شادتر و لذت

آنان . خطر رفاهّيات در آن است که اعتيادآورند: محتاط و مراقب باشيم

                                                            
آدم سخت گير در . دین ها و زندگی کليسایی، و سخت گيری مذهبی و اخالقی؛ پيوریتن؛ پاک سازی مراسم، نيایش پروتستان های هوادار ساده ٣١

  .)م(امور مذهبی و اخالقی، بنيادگرای مذهبی، خشکه مقّدس 
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مان بدل شوند، و بخش  توانند به سادگی به کانون اصلی زندگی می

مان را به مصرف برسانند، وی این چنين  ی وقت و انرژی عمده

این نيست که راحت باشی، بلکه این  ٣٢کرد که هدف زندگی احساس می

این پول و وقتی را که برای  عالوه بر. ندگی کنیاست که پر شور ز

بار  ای صرفا زیان تواند معامله دهيم، می خرید یا داشتن رفاهّيات می

که " عمری"ات از نظر از این نظر که در نهایت، رفاهّي باشد،

این  بنابر. دهند ای است که می تر از زندگی دهيم، گران شان می برای

سایش رفاهّيات است، آگرمابخشی و  توان گفت که ثورو مخالف نمی

هنگام . خوریم سادگی فریب می جاست که ما به در آن ً او صرفا ی نکته

، در بحث از اقتصادّیات "است؟ قدر کافی چه"گویی به پرسش  پاسخ

  . جایگزین باید این نکات را در ذهن داشت

  

 از وقت گذاشتن برای رفاهيات خودداری می کرد، اّما برایثورو     

شاید آدم هایی باشند که "گفت که  می .کرد شدت دوری می تجمالت به

تر  هایی باشکوه افراد این روزها، خانهداراترین بتوانند در مقایسه با 

اصال  هيچ بسازند و با ولخرجی بيشتری زندگی کنند، بدون این که 

 که آیا اصالً  چنيناّما در این مورد ." شونددچار ورشکستگی و فالکت 

باور داشت . د یا نه، او شّک های خودش را داشتنوجود دار افرادی

زائد است و در واقع  ،الت برای یک زندگیِ  خوب و درستکه تجّم
                                                            

  .)م. (گرا دارد گرا یا فرجام کرده ، این گزاره  نگاهی غایت د برای ثورو روشن میهدف زندگی را چه کسی بای ٣٢
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 .قرار دارداش  خير و خوبی ازبيشتر  یسيبآایجاد مظان تجّمل در 

 وی با. شوند اند که دچارش می قدر بدشانس آسيبی به کسانی که آن

  :نویسد ی تجملی چنين می ارجاع به زائدبودن تزئينات و اثاثيه

وپاش و آلوده  الت، ریختمان با این تجّم های در حال حاضر خانه"

تواند به  شان را می بزرگ بخش ،کدبانوی خوبیک است، و  شده

. باقی نگذارد" نکرده"اش را  گاهی دانی جارو کند، و کار صبح زباله

جود سرخی شفق قطبی و موسيقی ِمــْمـنون، کار با و! گاهی کار صبح"

سنگ گچ روی ميز   گاهی انسان در این دنيا چيست؟ سه تکّه صبح

ام هنوز اصالً  گردگيری   ی ذهن  تحریرم داشتم، اّما وقتی اثاثيه

اند وحشت  از درک این که آنان هر روزه نيازمند گردگيری  بودند، نشده

   ".شان انداختم نکردم، و با نفرت از پنجره بيرو

  

است  جا، این نظر ثورو در این. طور آه غالبًا نيز چنين بوده است همان

که نباید وقت و توجه محدودمان را بر روی چيزهایی هدر بدهيم که به 

" ماندار خود رضایتبخش و معنیعشق "مان، یعنی به "گاهی کار صبح"

 ِ رای زندگیالت بچون نکته فقط در این نيست که تجّم. اند بطر بی

بارتر از  زیان. نقدی که نسبتًا مالیم است–اند  فایده درست، زائد و بی

بخش و  رضایتی  عالقه"این امکانات است که ما را از نقش این، 

مان را هدر دهند  بازدارند و منحرف کنند، و بویژه وقت" دار خود معنی
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بًال فرصت در عبارتی مشهور که ق. مان را تلف کنند و در نتيجه زندگی

الت، و بسياری بيشتر تجّم"ایم، ثورو مدعی بود،  نگاه به آن را داشته

های زندگی، نه تنها اجتناب ناپذیر  ها و راحتی از باصطالح آسایش

بر همين مبنا، ثورو  ."نيستند، بلکه موانعی قطعی برای عروج بشرند

سازی منظر غالب  باز هم با وارونه–ای،  به نحو تحریک کننده

تواند  به نسبت چيزهایی که می انسان: "کرد که بيان می –تصادیاق

   .مند و داراست رهایشان کند ثروت

  

هر چند که ثورو منتقد داشتن و مصرف . اّما این آخر کار نيست

شان بشّدت  رغم آسایش الت بود، منتقد کسانی هم بود که علیتجّم

احساس . ناميد آنان را احمق می  ثورو– اند کردند محروم احساس می

ها به  آدم": شان به این خاطر بود که تجمالت نداشتند محروميت

کشند، نه برای خواست  رسند که بارها و بارها حسرت می ای می گردنه

ای است مهم، هر  این نقطه". التات، بلکه برای خواست تجّمضرورّی

اگر . ی فقير طبقه چند که محدود است به طبقات متوسط و باال و نه به

کند  شویم وی استدالل می ميان خطوط سخنان او را بخوانيم، متوجه می

تواند کامًال  شان دارند می ها از موقعيت مادی ای که آدم که هر ناخشنودی

شان باشد، تا  کردن شایسته و درست به زندگی ی شکست در نگاه نتيجه

بهتر است مانند . شدی هرگونه نداشتن اصيل و حقيقی با این که نتيجه
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از دوران سخت شکایت داشت، چون توان خرید تاجی "کسی نباشيم که 

ی آن چيزی است که امروزه  آن نوع شکایت نشانه!" برای خود نداشت

نامند و به  شبه می ی ثروت یک بعضی منتقدین اجتماعی آن را عارضه

اشتن رغم د علیها  انسانشناسند که  ای می شکل ناراحتی روانی جمعی

  . ماند ، در وجودشان احساس محروميت باقی میبسيار

تأثير بود  مندان تجملی بی ها، کامًال از ثروت ی این ثورو بيش از همه   

مندانی که ظاهرًا  ثروت. "آميز به آنان داشت و حتی نگاهی ترحم

اند، کسانی که  ی طبقات همهاز پولدارند، اّما به شکل وحشتناکی فقيرتر

استفاده کنند، یا  ها دانند چطور از آن اند، اّما  نمی جمع کردهقدری بنجل 

 ِ ی خالص شوند، و به این ترتيب غل و زنجير طال یا نقره شان از دست

مندان تحقير  وقتی ثروت ."اند دست و پای خود را به دست خود ساخته

کنند، ثورو با تندی  زندگی شایسته و مناسبی را آغاز می ،شده و خوار

تان  آن وقت شاید نگاهی به جواهرات بدلی" گوید که، به آنان میخطاب 

  ." تان ببينم تزئينی برایرا ها  بياندازم و آن

رسد، چيزهایی که اصالتًا در خدمت  می" ابزار"و سرانجام، نوبت     

مان  به اهداف تاکنند  مان هستند و به ما کمک می برد خودسازی پيش

بندی  و نگاهی بياندازیم، در طبقهاگر به زندگی خود ثور. برسيم

های  ، چراغ روشنایی، فلوت، عدسینوشت افزار،  کتاب ؛"ابزار"

بندی  آن چيزهایی که در این طبقه. داد دستی، فرقون، وغيره را جا می
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مان دارد، اّما هميشه این نکته  دهيم، بستگی به اهداف زندگی قرار می

ت دیگر به کمک ما نيایند، را در ذهن داشته باشيم که ابزار ممکن اس

درست مثل رفاهيات و وسایل آسایش که ممکن است دیگر لذتی ندهند، 

او تأکيد . شوند د استفاده میآن وقت است که نابخردانه یا بيش از ّح

های کار  بهترین نمونه". "اند ابزارهایشان شدهابزار ها  آدم"کرد که،  می

ان برای آزادسازی خود از قيد ی انس اند که بيان مبارزه هایی هنری، آن

  ." شرایطش هستند

تواند  ی منابع ماّدی، اساسًا به شکل زیر می های ثورو درباره دیدگاه  

ای دائمی برای تأمين  در سراسر بيشتر تاریخ بشر، مبارزه. بيان شود

ات زندگی وجود دارد، و در این چنين شرایطی ثورو خرد و ضرورّی

جایی  کرد، تا آن سازی بشری درک می يمدوراندیشی خاصی را در تصم

تر پيش از سایر  های پرقدرت ارضاء خواسته"که اصل راهنما، 

اّما در جوامع برخوردار و ثروتمند، که بيشتر مردم،  ."ها بود خواسته

حاال : "پرسد برای خوب زندگی کردن بيش از حد کافی دارند، ثورو می

جاست که،  بحث در این "اند؟ های پر فشارتر ارضا شده خواسته

ما به دنبال امروزه خردمند و دوراندیش،  ِ برخالف جوامع بدوی

رفاهيات زائد، تجمالت،  دنبال یعنی به( فشارتریم های کم ارضای خواسته

های اصيل پرفشارند غفلت  و از آنچه که خواسته) هستيم و ابزارها

این، تنها  اّما. هایی مانند شکوفایی زندگی درونی کنيم، خواسته می

  . ما باید خود، آن را به آزمون بگذاریم. اوستلّی ی ک فرضيه
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    مناسب یفّناور

زیست باید کورکورانه  شود؟ آیا آدم ساده پس تکليف فّناوری چه می   

به کرد که قطعًا بهتر است آن را پذیرفت  ؟ ثورو فکر مینفی کندآن را 

دهند،  بشری ارائه میهایی را که اختراع و صنعت  مزّیت که جای این

الّبته به –شوند  بها نيز خریداری می هایی که بسيار گران مزّیت ؛پس زد

داد که در  اّما وی هشدار می .هایی اصيل باشند این شرط که مزّیت

تّوهمی در " های نوین، ها و بهگشت همراه با این پيشرفت ،بيشتر مواقع

اختراعات ما . ..موردشان وجود دارد؛ پيشرفت هميشه مثبت نيست

اند، که حواس ما را از مسائل جدی  های قشنگ بازی همچون اسباب

." اند ای برای اهدافی بهبود نيافته ها ابزار بهبود یافته آن. کنند پرت می

ای تازه را اختراع کرد یا  کامًال خوب است که وسيله: گفت ثورو می

نگاه کرد، چون  های تازه با قدری شّکاکيت خرید، اّما باید به فّناوری

آور ممکن است بنظر آید، احتماًال  آميز و شگفت اختراع هر قدر نبوغ

عنوان  مان را به ای خواهد داشت و حتی هویت عوارض جانبی ناخواسته

هایی که هميشه آشکار و صریح  دهد، آن هم به شکل انسان شکل می

دستاورد  اگر به دوران فعلی بازگردیم، به عنوان مثال تلویزیون. نيستند

چشمگير بشری است، و با این وجود، به جز ساعات خواب و کار، 

تماشا کردنش بيشتر وقت مردم معمولی آمریکای شمالی و انگليس را 
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کند، و همين طور در  در مقایسه با هر فعاليت دیگری مصرف می

  . نيز وضع تقریبًا به همين شکل است" جوامع پيشرفته"سایر

گرا باشد تا شّک کند که آیا این واقعًا  مًا نخبهالزم نيست انسان حت   

جاست که اگر  نکته در این. مان است یا نه"آزادی"بهترین راه مصرف 

بجای تقویت فنــّاوری ما ندانيم با فّناوری چه کنيم، آن وقت است که 

  . شود ی آن تبدیل می ی زندگی به تضعيف کننده کننده

تفهيم هدف در تالش برای به ما، ثورو در تالش برای تفهيم مسئله    

اند یا نه،  مان را بهبود داده های مختلف و این که آیا عمًال زندگی فّناوری

  :چنين نوشت

ن به ْيــِی زیادی داریم تا خط تلگراف مغناطيسی را از ایالت م عجله"

ن و تگزاس چيز مهّمی برای تبادل ـْيــِتگزاس بکشيم؛ اّما ممکن است م

گفتن است نه  تندتر سخن ،انگاری که هدف اصلی .نداشته باشند

مشتاقيم که زیر اقيانوس اطلس تونل بزنيم و دنيای . گفتن معقوالنه سخن

تر کنيم؛ اّما اتفاقًا اولين  ای به دنيای نو نزدیک کهنه را چند هفته

کند این  جماعت درز می خبرهایی که به گوش پهن و جنبان آمریکایْی

  ." آدالید در انگليس سياه سرفه گرفته استخواهد بود که شاهدخت 

همين  ،جاست که در اغلب موارد فّناوری دشواری و مشکل در آن    

ی همگان، و در  شده فریبنده، مسحور کننده، تازه، تحسين–است 

افتد  و بنابر این انسان به راحتی به دام استداللی می –دسترس همگان
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اند، حال ما  دنيا را گذراندههای پيشين، بدون فّناوری  که چون نسل

فت کرده باشيم و این که ما الزامًا در رها باید پيش ها و پسامدرن مدرن

ای   یاوهادّعا، گوید این  ثورو البد می. این زمينه از آنان خردمندتریم

باید قدری حسن انتخاب در مورد آنچه که برای . بار است زیان

ای  تازه ِ اگر فّناوری. يمگزینيم، نشان ده بزرگداشت و تحسين برمی

مان را از  برد و حواس مان را به پيش می واقعًا اهداف زندگی

کند، پس احتماًال باید مزّیت آن را مغتنم  تر پرت نمی های مهم فعاليت

هایی  به شکل–داد که فّناوری، در اکثر اوقات  اّما هشدار می. بشمریم

  . برد ینه میهز اش، فایدهبيشتر از  –سروصدا موذیانه و بی

دو دليلی که ثورو را مخصوصًا نسبت به فّناوری مشکوک کردند    

باید وقت بگذاریم و کار کنيم تا پول خرید فّناوری ) ١(اول این بود که 

 ،پرسد که آیا ممکن است در اغلب موارد را جمع کنيم، وی از خود می

باشيم؛ و بدون فّناوری خردمندتر باشيم و وقت آزاد بيشتری هم داشته 

  ،این که فّناوری تمایل دارد ما را از محيط زیست طبيعی دور کند) ٢(

هر دوی این . مان اثر بدتری داشته باشد تواند روی تجربيات زندگی می

  :    آیند ی بعدی، به شکلی استادانه به تصویر در می دالیل در قطعه

ل نيستی؛ تو کنم که دنبال پس انداز پو تعّجب می" گوید، کسی به من می"

توانستی همين امروز قطار سوار شوی و به  که عاشق مسافرتی، می

. اما من خردمندتر از آنم". برگ بروی سراغ دشت و صحرا فيچ

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



٨۴ 
 

به دوستم . رود ترین مسافر آنی است که پای پياده می ام که سریع آموخته

. جا برسيم گویم فرض کن تالش کنيم که از دیگری زودتر به آن می

تقریبًا . سنت ٩٠کيلومتر است؛ کرایه قطار  ۴٨جا  این جا تا آن فاصله

آید در همين جاده، دستمزد  یادم می. مساوی یک روز حقوق کارگر

بسيار خوب، من همين اکنون با پای . سنت بود۶٠کارگر یک زمانی 

 ،رسم؛ من با همان سرعت جا می افتم، و پيش از شب به آن پياده راه می

در طول آن روز، تو پول بليت را با . ام روی کرده يادهکل یک هفته را پ

ای، و در یک ساعتی از فردا، یا احتماًال امشب به  کارکردن گير آورده

کار  ،قدر خوش شانس باشی که دراین فصل رسی، البته اگر آن جا می آن

برگ، بخش بيشتر روزت را به  تو به جای رفتن به به فيچ. پيدا کنی

آهن به دور  و به همين ترتيب، اگر راه. واهی بودکار کردن مشغول خ

باز هم از تو جلو زده باشم؛  هم، در آن صورتکنم  دنيا برسد، فکر می

باید قيد من ای،  و در مورد دیدن دشت و صحرا و کسب آن چنان تجربه

  ." بزنم ّیلدوستی و آشنایی با تو را به ک

دترین راه مسافرت نظر برسد که سفر با قطار کارآم ممکن است به   

خواند تا دوباره در این مورد  است، اّما ثورو ما را به چالش فرا می

ی ما اثر  تازه، چگونه بر روی تجربه فکر کنيم که این فّناوریِ 

و هر چند . اش چقدر است تعریف شده ً های کامال هزینه گذارد و کّل می

گيرد، نکاتی  که مثال ثورو در این جا فقط حمل و نقل را در نظر می
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مان در  سازد عمومًا قابل اجرا بر روی تمامی تصميمات که مطرح می

  . مورد فّناوری است

ناپيچيده و  ِ بدوی ِ استدالل مخالف این نظر که ثورو طرفدار هستی    

اول، این که هر چند وی اغلب : ای است، استداللی دو الیه است ساده

انکار اّما  ،کرد می نفیالتی ناتوان کننده ها را بعنوان تجّم فّناوری

ی تحسين و  مندسازی باشند که شایسته توانند ابزار توان کرد که می نمی

گفت شاید اصًال پيچيدگی و زیبایی  ؛ دوم این که ثورو میاند به کارگيری

رخت، دوچرخه، مخزن آب وجود دارد که  ِ ای در طناب و برازندگی

. زدایی قطعًا فاقد آن هستند سات نمککن، اتوموبيل، و تأسي خشک

های فّناورانه وجود  برعکس، شاید قدری بدویت در فوت و فّن

سادگی نهایت :" طور که لئوناردو داوینچی زمانی نوشت آن. باشد داشته

  ."بينی و پيچيدگی است باریک

  

    کار ساعات

 پيش از به پایان بردن این بحث شایسته است نگاهی به نگرش ثورو    

بينش بنيادی وی را که در کانون اقتصاد . به ساعات کار بيندازیم

توان در اینجا به شکل کامًال مختصری بيان  جایگزین او قرار دارد، می

مورد بحث  ً بيشتر آنچه که قبال ّیطکرد، چرا که این موضوع در 
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قرار گرفت بصورتی ضمنی و تلویحی مطرح شده است و اینک دقيقًا 

  .مق به سطح بيایدالزم است از ع

ما فقط مقدار محدودی زمان برای زندگی بر روی زمين داریم، و     

در واقع، ثورو . به خاطر احترام به نفس، نباید این وقت را هدر بدهيم

مان همان قدر حریص باشيم  کند که باید برای عمر و وقت استدالل می

روی سخن او در این مورد . شان هستند ای از مردم برای پول که پاره

، و آنانی که هستند٣٣شغل-خوش"با کسانی نيست که در هر شرایطی 

 در عوض، توجه خود را اساسًا معطوف." اند یا نه شغل-دانند خوش می

آنانی که با شور و  ،"اند کند که ناراضی ای می های انسانی توده"

گویند، و کسانی که دنبال وقت  حرارت، از عمر کاری خود سخن نمی

تر  اميدبخش دیگری که هستند تا کارهای دیگری، کارهای  بيشتری

گفت در جوامع برخوردار، فقط در صورتی  ثورو می. انجام دهندباشند 

وقت  های ماّدی فرد کاهش یافته و کنترل شوند، احتماال که خواسته

داد اگر به  وی هشدار می ،برعکس. بيشتری در دسترس خواهد ماند

های ماّدی فرد فرصت داده شود تا به طور نامحدودی به باال  خواسته

شود و حتی  ی کاری او هرگز کم نمی د، آن وقت است که هفتهنبخز

گير در ثروت و  های چشم رغم افزایش علیمقدار کارش، ممکن است 

ی  ودخواستهالی خـّـاین تق. بيشتر هم بشود تّیحهای فّناوری،  پيشرفت

                                                            
  .)م. (بخش دارد دار و رضایت مند و معنی کسی که کاری هدف ٣٣
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از نوعی است که ظاهرًا در موارد بسياری محکوم  ٣٤ی"فوس سی سی"

ایگزینی برای رفتن وجود دارد، راهی جاّما خوشبختانه مسير . شود می

رساند و  اش را به حداقل نمی های ماّدی خواسته ،چرا شخص. تر ساده

به جای تبدیل نحو همين  کند، تا کمتر کار کند؟ به شان نمی تثبيت

الت جّمـآسایش و رفاهيات و تصـِـرفِ  به  "وری افزایش درآمد و بهره"

ها را به  چرا آن افزایش –کنند به آن اقدام میکاری که بسياری – بيشتر

اش را به خوبی  ارزشاین آزمایش کند؟  وقت آزاد بيشتر تبدیل نمی

با این وجود، آنانی که در صورت دسترسی به فراغت بيشتر، . دارد

 توصيهکار کنند، از سوی ثورو صریحًا  ها چه ند با این فرصتدان نمی

  ."کار کنند همين اکنونتر از  شوند که دو برابر سخت می

     –که بهتر است لختی بر آن تأمل کنيم–اش  ی آزمایش ثورو در طّی    

های  داوطلبانه، او توانست تمامی هزینه ِ زیستی کرد که در سادهکشف 

در  به این ترتيب." هفته کار در سال تأمين کند ۶زندگی را با حدود 

." اش را آزاد و رها بود که مطالعه کند تمامی زمستان و بيشتر تابستان

که در  ای آزادی– اش را این چنين حفظ کرده بود حال که آزادی

" موفق"مثًال  ِ دليلی برای حسرت خوردن به زندگی –جستجویش بود

ها، کشاورزان،  داران، مکانيک زهداران، بازرگانان، مغا سرمایه

دليلی باالتر از این، و در واقع (دانان، پزشکان و غيره نداشت  حقوق

-وقت"اّما " دار-پول"، کسانی که )شان داشت هم برای دلسوزی به حال
                                                            

گر کارنيث و پسر آئه اولوس است که از سوی زئوس محکوم به باال بردن سنگی بزرگ از  در اساطير یونان، سی سی فوس، پادشاه ستم ٣٤
  .)م. (شد غلتيد و تقّلای سی سی فوس دوباره شروع می بود، سنگی که به محض رسيدن به قله به پایين میکوهی 
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دهد  تر، ثورو حتی نظر می گزنده تعبيراتدر یکی از . بودند" ندار

کنند،  شان را در کسب پول اضافی و زائد صرف می آنانی که وقت

تر  ها پيش شان مدت امتيازند، چرا که همهتحسين و ی نوعی  شایسته

شان در زندگی انبار  بزرگترین وظيفه". اند اقدام به خودکشی نکرده

شان هيچ  درونآیا در "  پرسيد از خود می!" کردن کاغذ رنگی است

 یسرانجام و عاقبت چه ،یرنگ کاغذ با سهيمقا درجوشد؟  نمی یا یتعال
   "دارد؟ ارزش شانيبرا

با ی زیر  محوری ثورو در موضوع ساعات کار در قطعه ِ بينش    

  : است ثبت شدهلحنی قوی 

ها به من  بخشند، و با آن آن کارهای جزئی که به من شادابی می"

  حّدی برای معاصرانم سودمند واقع شوم، عموماً  شود تا می فرصت داده

شود به من تذکر  اند، و اغلب الزم نمی بخش اکنون هم برایم لذت تا هم

تا . شان دهم است انجام والزم ها ضرورت دارند شود که آن کار داده

های من بسيار  کنم که اگر خواسته بينی می اّما پيش. قمـّـجا، من موف این

حمالی  کارِ  گل و ها را تامين کند،  است تا آن زیاد شوند، کاری که الزم

بعدازظهرهایم را به جامعه  ،ازظهرها و هم پيش ،اگر هم. خواهدبود

مطمئنم   کنند، طور که بيشتر مردم ظاهراً  همين کار را می بفروشم، آن

خواهم اّدعا  می... ماند  چيزی با ارزش برای زیستن باقی نمیبرای من 

اش را  کوش باشد، و باز هم وقت کنم که انسان ممکن است بسيار سخت
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ی بزرگ  بار کسی که پاره دست و پاچلفتگیِ  مرگ. خوب نگذراند

  . ای بدتر ندارد کند، نمونه عمرش را به دنبال کسب معاش صرف می

  

ی عمرشان را در گردآوری و  دید همسایگانش بهترین پاره ثورو می

های   کنند تا در سال هایی صرف می وپرت ها و خرت مانده انبارش پس

  این واقعيت،. برانگيزی برخوردار شوند شان از آزادی پرسش  پایانی

انداخت که به هند رفت تا ثروتی  را به یاد مردی انگليسی میوی 

ای    این اميد که بتواند به انگليس برگردد و زندگیِ  شاعرانهبياندوزد، به 

اش  درنگ به سراغ  شاعری بیباید   کار، جای این او به. کند  را طّی

ی  ثورو دوباره به استعاره." نه به دنبال گردآوری پول در هند رفت می

  :گردد تا بر روی نظرش تاکيد کند باز می" آلود زندگیِ  خواب"

ِ  احساسی و لَختیِ  اخالقی نظر از بی رفَصکنم  اعتراف می"

شگفتی از این  .شوم می هزد گفتشهم  شان لاز قدرت تحّم ،همسایگانم

ها، خود را در طّی تمامی روز زندانی  ها و ماه هفتهدر طّی بينيم  که می

. ی ساليان عمرشان را تقریباً  همه  !کنند، بله ها و دفاترشان می ِ مغازه

بعدازظهر طوری  ٣است که ساعت  شان از چه جنسی رشتدانم س نمی

  ".صبح است ٣نشينند، انگاری که ساعت  جا می در آن

 ۶های بنيادی خود را با فقط  توانست نياز این حقيقت که ثورو می    

هفته کارکردن در سال یا در همين حدود تامين کند، آن کسانی از امثال 
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کنيم، آن هم در مشاغلی که  می هفته در سال کار ۵٠یا  ۴٨ما را که 

باید وادار کند حداقل بازبينی کنيم که در   شان نداریم، هميشه دوست

حتّی اگر . آوریم دست می دهيم، دقيقاً  چه چيزی به ازای وقتی که می

تا حّدی کم دقّت   ثورو به هر دليلی،ادعاییِ  فرض کنيم ساعات کار 

 ِ از منظر اقتصادیات. تسزاوار تامل اسباز هم استداللش   است،

های باالتر زندگی       جایگزین، آیا وقتی عمرمان را همواره با استاندارد

طلسم و "ی خوبی هستيم؟ آیا به  زنيم، مشغول معامله ماّدی تاخت می

چه که فکر  که از آن کنيم؟ یا این همه کار می دچاریم که این" ِ کار لعنت

  کنيم آزادتر هستيم؟ می

  

من، هم از روی ایمان و هم : "به مسئله کامالً  روشن است نگاه ثورو

مّشقت   ی خود بر روی این زمين، ام، که اداره از روی تجربه مطمئن

است، اگر که ساده و خردمندانه زندگی  نيست، بلکه تفریح و سرگرمی

ترین درسی باشد که او در طّی زندگی در جنگل  این شاید مهم." کنيم

  .ا پایان عمر فراموش نکرددرسی که ت  آموخت،

  

III  پس از والدن  

ی آبگير والدن را ترک کرد،  ، کلبه١٨۴٧در روز ششم سپتامبر     

مقيمی موقت در "سکونت در کنکورد را برگزید، و تا پایان عمرش 
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 ِ زیستی هر چند همواره ساده .ماند جا باقی آن" زندگی متمدنانه

 ،داری صنعتی پذیرفت که سرمایه ای در پيش گرفت، اّما می داوطلبانه

مجبور است  انسانای است که  نظام اجتماعی مستبد غير شخصانی

اّما از آن  .شّدت از آن متنفر باشد قدر هم که به کند، هر درونش زندگی

شماربودند، در دراز مدّت  اش بسيار انگشت های ماّدی جایی که نياز

ماه هر بهار و  فقط یک اش الزم است، که برای گذراندن زندگیدریافت 

ای از  بار امرسون فهرستی نسبتاً  گویا از پاره یک. پایيز را کار کند

کرد، فهرستی که  والدنی تهيه-های ثورو در طّی این ساليان پسا نقش

 رختان،ِ د شامل ساختن قایقی یا حصاری، کاشت، پيوندزنی

. بود" گرفتاریِ  درازمدّت"مّدت به جای  وتاهک برداری، و کار نقشه

ای که به او  برداری را انتخاب کرد، حرفه ی نقشه ها حرفه ثورو بعد

اش را بيرون بگذراند، و در طبيعت اطراف کنکورد  داد وقت امکان می

" کارهای جزئی"این . پرسه بزند، کاری که برایش بسيار دلخواه بود

ی لذت بود، و اغلب  ، عموماً  برایش مایهایم طور که کمابيش دیده همان

برداری اگر  نقشه." اند شد که آن کارها ضرورت نمی اوقات از او شنيده

بود که عموماً  فقط  قدر برایش کافی چه برایش درآمد زیادی نداشت، آن

هایش را کامالً  آزاد بگذراند  ها را کار کند، و بعدازظهرها و شب صبح

ثورو در ابتدای . برود بخش خود دار و رضایت عنیعالئق م تا به سراغ

 ِ ی وقت چنان که در پایان، بسيار مراقب بود فریب معامله زندگی، هم

  . اش را در ازای مقداری رفاه و تجمل ناکافی نخورد با ارزش
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عنوان نویسنده، قدری  درگذشت، به ١٨۶٢که در  تا زمانی    

پولی که از راه نوشتن و بود، اگر چه ميزان  شده اش شناخته موقعيت

اما این حقيقت که . آورد، ناچيز بود دست اش به تدریس در کّل زندگی

کرد، اهميت کمی  می  ها و اشعارش، به سختی فروش ها، رساله کتاب

برای آن را و هرچند که   بود، ساختهبافت  او نوعی سبد ظریف. داشت

اش  کرد بافتن می با این وجود حّس تا بفروشد،بود  نبافتهکسی سودمند 

   .است مند بوده برای خودش ارزش

  

  آيا آزمايش ثورو موفق بود؟

ترین نویسندگان  عنوان یکی از برجسته هرچند که ثورو اکنون به    

شود، اّما تمرکز بررسیِ  جاری ما بر روی  آمریکا شناخته می

اش در آبگير والدن  اقتصادیات جایگزینی است که او در طّی آزمایش

آیا آزمایش او موفق : است که  ماند این می تجربه کرد و پرسشی که باقی

  بود یا نه؟

قدر پيچيده که  آن  است، هرچند شاید نه ، پرسشی  پيچيده این پرسش    

اگر ما به آزمایش ثورو در آبگير این هدف را . شود گاهی ادعا می

حضرت  مانند– ای مستقل و خودکفا خواسته زندگی نسبت دهيم که می

ای آه در آن فقط  زندگی –آدم و یا شاید رابينسون آروزوئه داشته باشد

، نه برای بکاردخورد،  خورد و آنچه را آه میرد بآا آنچه را آه می
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کسی کار کند، نه کسی را کارگر بگيرد، و از هرگونه معامله و تهاتر 

بپرهيزد، آن وقت است که باید نتيجه بگيریم آزمایش او ناموفق 

ثورو با تمام این احواالت، بر روی زمين امرسون زندگی . است دهبو

کرد؛ تبر و ابزارهای دیگری به امانت گرفت تا کارش را آغاز کند؛ او 

حاصل در ماساچوستز، خود را به عنوان کشاورز  ای کم در گوشه

اش پول کافی را برای  ای معرفی کرد که محصول فروشی کاسب حاشيه

کرد؛ بر همين اساس بود که وقتی  یش فراهم نمیی نيازها تأمين همه

کرد و  شد مخارجش را تأمين کند، کارگری روزمزدی می الزم می

بعالوه، او در روستا غریبه نبود،  گرفت؛ گاهی هم خودش کارگر می گه

ی امرسون  اش یا در خانه و گاهی اوقات با خاطری آسوده با خانواده

اند که منتقدانی مانند جيمز راسل  یلیی دال ها نمونه این. خورد شامی می

تا آن جا که برداشت خودش از ] ثورو[ِ  الول ادعا کند که آلونک نشينی

کند، ناشدنی محض  آن به عنوان استقالل کامل از نوع بشر معنی می

ی ثورو و قضاوت  اّما این نوعی بدفهمی از پروژه." بوده است

ای وجود ندارد که ثورو به  هيچ نشانه. نادرست بر اساس آن دالیل است

او بر آن نبود که . بوده باشد" استقالل مطلق از نوع بشر"دنبال 

چون  وجوهی از تمدن را که دارای مزّیت واقعی بودند رّد کند یا هم

اش با   بهتر است فراموش نکنيم که فاصله.  زاهد معتکفی زندگی کند

ین جا این است درا ممنظور. جامعه یک مایل بوده، اما فقط یک مایل

که پيش از این که در موقعيت قضاوت در مورد موفقيت آزمایش ثورو 
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قرار بگيریم، باید فهم درستی از ماهيت آن داشته باشيم، و برای کمک 

ی ثورو  به ما در درک این ماهيت، باید به خود سخنان دقيقًا چيده شده

زان بود و نه هدف من از رفتن به آبگير والدن نه زندگی ار" :نگاه کنيم

ترین مانع بوده  زندگی پرخرج، بلکه انجام نوعی فعاليت شخصی با کم

" کار شخصی"طور که پيشتر یاد کرده بود، این از یک نظر، آن." است

دانيم که در  جایی که اکنون می از آن. صرفًا نوشتن در خلوت بود

و  های کنکورد رودخانه ای بر روی هفتهکتاب  ،دوران زندگی در آبگير

نافرمانی "، رساله اشو شاید پيش نویس والدن،  ی بخش عمده مریماک،

که هم اکنون در ميان ) بویژه دوتای آخر( سه متن– را نوشت "مدنی

رسد که  نظر می به –ترین کارهای ادبی آمریکا قرار دارند بزرگ

اّما شاید این قضاوتی . حساب بياید آزمایش او باید موفقيتی چشمگير به

شامل " کار شخصی"تر دیدیم که این  ودرس باشد، چرا که پيشبسيار ز

در دنيایی با منابع کمياب، چگونه "ِ تالش او در برابر مشکل اقتصادی

توانيم بگوئيم  تا چه حّدی می. شد نيز می" توان شاعرانه زندگی کرد می

  موفقيت آميز بوده است؟ هم که این مبارزه 

تأمين ) ١(زیست شاعرانه اساسًا مستلزم"ایم که  در نگاه ثورو، دیده    

گذار به  بخش و حرمت مند، رضایت نيازهای ماّدی فرد به شکلی هدف

بامعنی و  عالئق"داشتن آزادی و استقالل برای ) ٢(طبيعت و

همان  بر این مبنا، به. دنرچه باشه ئقعال، حال این "رضایتبخش

اش برای  رزهرسد که ثورو، در مبا ی قبل روشن به نظر می اندازه
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 زیستی شاعرانه، در این آزمایش به نوعی موفقيت واقعی دست یافت

شدن  قدر که روندی خّالق و در حال هر چند معلوم شد که این تالش آن(

وی، در قطع ). .بود، به همان ميزان قرار نبود که به مقصدی برسد

ِ  روزهای مطبوع بهاری، که زمستان"اش در  کردن الوار برای کلبه

را کشف " لذت ساخت و ساز" ،"ارضایتی انسان در حال آب شدن بودن

کرد، اّما  ای نمی خواند، و در کارش عجله کرد، در حين کار آواز می می

در آن " گوید که، ثورو به ما این را هم می. تقریبًا بيشتر کلبه را ساخت

 ترین خواندم، اّما کوچک روزها که دستانم بسيار در کار بودند، کم می

بسيار  ،های کاغذ بر روی زمين، روی جاکتابی، یا روی ميز هکـّت

ی ایلياد را تأمين  کرد، در واقع همان هدف خواندن حماسه سرخوشم می

گوید که وجين کردن  ی لوبيا، می در مورد کارش در مزرعه." کرد می

و او را  "دْرآَو بار می بهشمار  محصولی فوری و بی"هایش  کرت

اش  چون مادر تغذیه ، انگاری که زمين همداد پيوند مین چنان به زمي آن

–کرد الزم است دست به کارگری بزند  وقتی که حس می ّیتح. ردک می

هميشه  هم این کارش –"دانست ها می ترین شغل شغلی که او مستقل"

: اش نوشت های روزانه در یکی از یادداشت. وقت تلف کردن نبود

امروز برای بيرون . کنند های بزرگ هر کاری را مقدس می اندیشه

ی  ای هفتاد و پنج سنت گيرم آمد، و با آن معامله آوردن کود از طویله

ی حضورش در آبگير، این کشف  ترین جنبه اّما شاید مهم "خوبی کردم

خود برای رفع نيازهایش،   هبا ساده زیستی و عمومًا تکيه بباشد که 
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هفته کار در سال اداره کند، و در نتيجه  ۶توانست خود را فقط با حدود 

آزاد و  ،هایش را برای مطالعه هایش و بيشتر تابستان تمامی زمستان

گيری رسالت و  پیتر، آزاد و خلوت برای  یا بطور کلی ،"خلوت کند

ها باالتر، دالیل خوبی به نفع این  ی این موفقيت از همه " .ی خود  فهيوظ

اش در کنار آبگير،  فکر وجود دارد که ثورو در طی تمام دوران زندگی

ام  زندگی:" ترین بيان این حس خود نوشت او در موفق. حقيقتًا شاد بود

  ٣٥."خودی بود سرمستی و بی

که بتوانيم نتيجه بگيریم آزمایش ثورو در  با این وجود، پيش از این    

بسيار : آبگير عمدتًا موفق بوده است، باید با این پرسش روبرو شویم که

او فقط دو  ، مدعيات  ی این با همهجا را ترک کرد؟  خوب، پس چرا آن

ماه اقامت کرد، و پس از آن برای زندگی به کنکورد  ٢سال و 

ای را که در جستجویش  ا اگر او آزادی، آرامش، و شادیاّم. برگشت

. اش را در والدن نگذراند بود بدست آورده بود، پس چرا تمام زندگی

رسد،  بار به نظر می ای مرگ ها این پرسش همانند ضربه گاهی وقت

شده از واقعيت  دهد آزمایش او تحریفی آرمانی مدرکی که نشان می

ت، انحرافی که حتی خود ثورو نيز اس اقتصادی و اجتماعی بوده

کنم پيش از صدور حکم شکست  اما فکر می ٣٦.است اش را نداشته تحمل

ثورو در طی اقامتش . اش از این منظر، باید قدری تردید کنيم آزمایش

                                                            
اش  توانم به یاد بياورم که کامًال سرزنده بودم و بدنم لبالب از رضایتی ناگفتنی بود؛ هم فرسودگی و هم سرخوشی من می....  در جوانی "  ٣٥

  .، به نقل از روزنگارهای ثورو"هایش ترین ساز موسيقی بود، و من شنوای زخمه این خاک باشکوه. برایم شيرین بودند
  .داند می" شکست خورده"، و "ناموفق"، "بی اثر"این آزمایش را   های مختلفی به شکل)  LEO STOLLER( استولر ٣٦
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در آبگير از روی تجربه یاد گرفت که برای خوب زیستن و آزاد بودن، 

ا نگرشی درست با عمًال چيزهای کمی الزم است، کافی است که ب

حقایق اساسی "به عالوه، او درک عميقی از . زندگی برخورد شود

زیستی در خود رشد  و عشق اصيلی به ساده  در خود پرورده" زندگی

اعتماد و "ها به این معنی بود که قادر است با  تمامی این. بود داده

دانستن با  زندگی کند،" ایمانی آرام به آینده"و " ناپذیر اطمينانی وصف

تقریبًا مانند قبل  داد، ی اموالش را از دست می که اگر همه این

اش را پشت  توانست آزمایش پس آیا نمی." ماند اوضاعش روبراه می"

های آن را با خود نگهدارد؟ آیا او در ادعای خود  سر بگذارد ولی درس

بدل ٣٧این خمره نيست که دیوژن را به زئوس زاده" صائب نبود که،

  ."سازد مند می بلکه دیوژن است که خمره را ارزش کند، می

گير سفری  ما نباید پيشاپيش این امکان را رد کنيم که آنانی که پی    

اندوز زندگی کنند و با  ای مال توانند یاد بگيرند در جامعه اند، می درونی

  . هایش آزاد باشند این حال از زندانی شدن در چارچوب ارزش

قدر  جنگل را به دليلی همان" :گوید به ما می" والدن"ثورو در اواخر     

رسيد که چندین  شاید به نظرم می. درست ترک کردم که به آن جا رفتم

ها را به  کدام از آن توانستم هيچ زیست بيشتر برای زندگی داشتم، و نمی

با توجه به این نکته  "کنار بگذارم) زندگی در جنگل(خاطر آن زندگی

                                                            
٣٧ Jove‐born :ای می زیست و بسيار ساده  گویند در خمره دیوژن حکيمی یونانی بود که می. ی زئوس، خدای خدایان یونان فرزند و زاده

  .)  م. (شده در مورد اوست اش از اسکندر مقدونی هم یکی از قصه های نقل داستان بی نيازی. کرد زندگی می
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ای در  العاده مثبت و آفریننده ی فوق در آبگير، دوره که دوران زیست او

اش بود، وجود قدری بالتکليفی و تردید در بيان او نباید ما  کّل زندگی

. بوده انگيز می جا بسيار وسوسه مطمئنًا ماندن در آن. زده کند را شگفت

شده در سال پنجم پس از ترک  در واقع، یکی از روزنگارهای نوشته

ا چرا تغيير عقيده دادم؟ چرا جنگل را اّم" :کند ایت میآبگير چنين حک

." ام که برگردم اغلب آرزو کرده. کنم بتوانم بگویم ترک کردم؟ فکر نمی

شاید تغييری " :خورد اّما در روزنگاری دیگر کمتر حسرت می

آدم – شاید اگر بيشتر مانده بودم، ممکن بود تا ابد بمانم... خواستم  می

ی بهشت را با آن شرایط بپذیرد، الزم است دوبار که حت پيش از این

هر . زند به قلب مسئله می ی اوی آخر این نکته نظر من به" .فکر کند

اش در آبگير متعالی بود، اخالق خودسازی و اشتياق  چند که تجربه

به تجربيات تازه  ودگینيازمند نوعی گش ،خود ِ اش برای نوسازی دائمی

باال  پيش و به به ِ  يان همين نياز به حرکتاو برای ب. و گوناگون بود

خواست بليت درجه یک اتاق کشتی را داشته باشم،  دلم نمی": نوشت

خواستم که جلوی دکل اصلی و روی عرشه جهان  بجای آن بيشتر می

توانستم مهتاب را  جا بود که به بهترین شکلی می بایستم، چرا که در آن

  ." ها نيستم اهان کمتر از ایناینک خو. ها ببينم ی کوه در ميانه

که قضاوت کنيم آزمایش ثورو موفق بوده یا شکست  در پایان، این    

ی اصلی نيست، چرا که وی برای رای  توان گفت مسئله خورده، می
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اهميت کمی قائل بود و به جای آن  "و ناپایدار دیگران  ٣٨ثبات بی

از دوران آبگير ارزیابی خودش . گزید برمیدست خود را  یابی به چاره

  : باشد ی زیر بازنمایی شده شاید به بهترین شکلی در قطعه

که اگر کسی با اعتماد به نفس : من حداقل از روی آزمایش فهميدم"   

ای را که تصّور  روی کند، و تالش کند زندگی به سوی رؤیاهایش پيش

به عمل درآورد، با موفقيتی دور از انتظار معمول روبرو  ٣٩کرده است

گذرد؛  گذارد، از مرزی نادیدنی می چيزهایی را پشت سر می. شود می

قوانينی آزادتر به تدریج حاکميت  آنک مرزی نو، مرزی کيهانی؛ و

که قوانين کهنه، فراخ  آغازند، یا این خود را بر درون و برون او می

گردند، و او با مجّوز  تر تفسير می به شکلی آزادانه شوند و به نفع او می

اش را  به نسبتی که زندگی. موجوداتی رده باال زندگی خواهد کرد

شوند، از آن  تری ظاهر می کند، قوانين عالم با پيچيدگی کم تر می ساده

بنيگی هم ضعف  خلوت انزوا نيست، فقر هم ناداری نيست، بی ،پس

گم  تالش هایتای، قرار نيست که  وا ساختههایی در ه اگر قلعه. نيست

وقت آن . همان جایی هستند که باید باشندها  آند؛ ند و از دست برونشو

  ."ها را در زیرشان بنا کنی است که شالوده

  

  یبند جمع
                                                            

٣٨ Smoke of opinion  :م(. دميانی آراء آ کنایه از تغيير پذیری و ناپایداری لحظه به لحظه. دود رأی و نظر(.  
  .)م. (را دوباره دیدJOHN LENON اثر )  IMAGINE(ی تصورکن  ی جاودانه جا می توان هم سنخی این تعابير را با شعر ترانه در این ٣٩
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مان از آزمایش زندگی ثورو در آبگير والدن  در این جاست که بررسی    

ی  شاید خواننده .گيرد کرد پایان میات جایگزینی که در آن جا خلق واقتصادّی

. اش، پایانی ندارد این نوشته معتقد باشد که این بررسی، به دليل ماهيت

باالتر از همه، زندگی با ساده زیستی، استقالل، بزرگواری و 

ای مشکالت زندگی است، نه تنها  مستلزم حل پاره" بلندهمتی، و اعتماد؛

و این هدف، بيشتر از آن که  "نيز ها، بلکه حّل عملی آنان حل نظّری آن

ی ما  مطالعه. است آفریننده، پيوسته و در حال شدن مقصد باشد، فرآیندی

 ،بسياری از نکات را ناگفته گذاشت، و شاید این بحثاً  ضرورت

اّما شاید این همان چيزی . هایش برانگيخت هایی بيشتر از پاسخ پرسش

های  ای نداشت که دستورالعمل وی عالقه. خواست باشد که ثورو می

تر زیست؛ هدف او  توان ساده لی ارائه دهد که چگونه میمفّصریز و 

در . راحت کردن ما از مشکل فکر کردن برای خودمان نيز نبود

مان روشن نگهدارد و ما را با  های را در جان خواست آتش عوض، می

ات را به تمرین دادن  وقت" زمانی نوشت،. ها الهام بخشد آرمان

سربازان صرف نکن، سربازانی که در آخر کار مزدور از کار در 

آیند، اّما سرزمينی به کشاورزان آموزش ندیده بده تا برایش  می

تقد بود که هدف زندگی که فردی جوان بود مع او از زمانی." بجنگند

که موفقيت حقيقی  و این "ورد دارایی و مال استاچيزی غير از دست"

آید، بلکه در تالش برای  بدست نمی" های زیاد پول زیاد و خانه"در 

هيچ ميلی " .هاست ین گون نگاهبا نگاهی باالتر از  ،بهتر کردن شرایط
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وده خاطرشدن مند یا آس به ثروت خطرپررف در اقدام ـبه موفقيت ِص

: کرد آرمانی بسيار متفاوت برای جنگيدن وجود دارد حس می. نداشت

با  امورات  و برین داد و ستد خود با وجودی متعالی"بافتن  درهم

ثورو با تالشی که قاطعيتی . اعرانه زیستنیعنی ش– ی خود روزمره

رقيب برای زندگی در این فضا به همراه داشت، قادر بود  تقریبًا بی

ای زیبا شناختی بيافریند، اختراع  چون پروژه ای زندگی خود را هممعن

انداز کرد،  بيتی که در روزنگارش قلم. و به نام خود ثبت کند کرده

  : کند ترین دستاوردش را صادقانه بيان می بزرگ

  ام  ام شعری بودست که سروده زندگی               

   .دگی کنم، هم بر زبان آورمهم زنرا  اگرچه نتوانستم آن               

توانند صرفًا با  ی ثورو یادآور آن است که افراد متعهد می زندگی

تازه و عمل بر آن اساس، همراه با خالقيت و  ی انتخاب چارچوب ذهنی

البته . تر و آزادتر زندگی را برای خود بيافرینند ایمان راسخ، راه ساده

است که در  اش این مهاست آسان نباشد، چون الز چنين کاری ممکن

. ، حرکت کننداند در آن روانهها  جهت عکس مسيری که بيشتر انسان

پای همراهانش گام  تواند هم اگر کسی نمی: گوید در واقع می ویاّما 

زن دیگری به گوشش  بردارد، شاید بخاطر این باشد که صدای طبل

د گام شنود گام بردارد، اگرچه چن بگذار بسوی نوایی که می. رسد می

کند  ثورو در ضمن به ما توصيه می." تر یا در دوردست باشد طرف آن
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که سفرمان  مانيم تا پيش از ایننمان  مداران و همتایان که منتظر سياست

گری و روشنایی  به روشنآنان هم را به سوی ساده زیستی بياغازیم، 

ول ها ط که بيدار شوند، مّدت  زمانیدست یابند، چرا که ممکن است تا 

توانند از  یک تنه را دارند، می ِ روی اّما آنانی که جسارت پيش. بکشد

   .همين امروز شروع کنند

با نيروهای تاریخ ماّدی به قرن بيست ویکم به پيش  روزها که این    

به سوی  –ویَر تر پيش یا به بيان دقيق– شویم، دالیل بازگشت میرانده 

، اگر جهت را تغيير ندهيم، مشهوربه بيانی . اند کننده ثورو مجاب

های  اکوسيستم. رویم جا می احتمال دارد سر از جایی درآوریم که به آن

یک و  ؛اند های جایگزین زندگی ی ما به شّدت نيازمند کشف راه سياره

راه نویدبخش برای کم کردن تأثيرمان بر روی طبيعت، طرد سبک 

ای  زندگی"ه به گرای فرهنگ مصرفی و گرویدن داوطلبان زندگی ماّدی

ها، در دنيایی که فقر  عالوه بر این. تر است با مصرف کم" تر ساده

خورد،  به چشم می چنانی ی آنها ی فراوانی افراطی در ميانه

تر وجود دارد،  ی پرقدرتی به نفع برداشت کم دوستانه های انسان استدالل

. ه باشندتر تا دیگرانی بتوانند بيشتر برداشت کنند و داشت برداشتی کم

ساده زندگی کن تا دیگران " :گفت طور که مهاتما گاندی زمانی می همان

 ِ ساده زیستی همراه با ی اّما زندگی ٤٠."بتوانند به سادگی زندگی کنند
                                                            

د ی مجي در نوشته" برداشت من از سواراج: کاوش برای ساده زیستی"زیستی نگاه کنيد به مهاتما گاندی  ی ساده در مورد نظر گاندی درباره ٤٠

    The Post‐Development Reader (1997)306‐7 راهنما
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در واقع، جنبش ساده . تی نيستـّـمحرومي مالزم با هيچ حّس ،داوطلبانه

جو   ا مشارکته از طریق زندگی ميليون ،(.V. S. M)داوطلبانه  ِ زیستی

/ برحسب درآمد" (مان استاندارد زندگی"دهد که با پایين آوردن  نشان می

را ) برحسب خشنودی درونی(مان  توانيم کيفيت زندگی می) مصرف

داوطلبانه در مورد زندگی  ِ که ساده زیستی این. عمًال افزایش دهيم

نظر  هب ناسازواراین گزاره است، ممکن است " تر کم"چيزهای بيشتر با 

ویژه با  هو شاید این ناسازواره سخنی با هر کسی داشته باشد، ب. برسد

کسانی که هر روزه با هزاران پيام فرهنگی و نهادینه بمباران 

تر، بهتر  هميشه بيش" :هایی که اصرار دارند بگویند شوند، پيام می

نوعی هنر زندگی است که با این " ساده زیستی داوطلبانه." "است

     ".فراوانی در بسندگی است"درخشد که  شناخت و بينش می
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 عبث به چند هر و ست،يچ خانه آه ندارند یتوجه هرگز مردم غالب
 ديبا کنند یم فکر که چرا مانند، یم ريفق شان یزندگ ی همه در عمًال اّما
  ثورو. ید. اچ– دارند شان گانيهمسا که باشند داشته یا خانه

  

  

  

  :سرپناه دنيبرچ

  ؟کنم یم یزندگ برای چه و کنم یم یزندگ کجا

  الکساندر ساموئل

  

ای را در  چه بسيارند افرادی که پس از خواندن کتابی، دوران تازه"    

طور که در  هماندر طول دو سال گذشته ." اند شان اعالم کرده زندگی

ام برای خوابيدن دراز  خودساخته و درون شهریِ  سر پناه کوچک

آیا ثورو که  این. است ثورو هرگز از ذهنم دور نشدهی  گفتهام، این  کشيده

ای تازه را در زندگی خوانندگانش رقم  اميدوار بود والدن خودش دوره

آسان است که با این وجود تصّورش . تواند مطمئن باشد زند، کسی نمی

نوشته که  آبگير والدن در حالی می ی ی نقل شده را در کناره ثورو قطعه
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  ای به شکل وسوسه انگيزی آگاه بود که در حال مکتوب کردن بيانيه

های شخصی را  های خوانندگان، جرقه انقالب های نسل است که در جان

ام به  لدنوا-بعنوان نمونه، زندگی من مطمئنًا از روزهای پيشا. زند می

شّدت تغيير کرده است، روزهایی که ظاهرًا دوران دیگری هستند و 

هنوز هم بسيار دور نيستند، روزهایی که با لباس خاکستری و کت بلند 

 کار-دان تازه ام را به عنوان حقوق رفتم تا کار روزانه ام پياده می سياه

شرکت مرا از  –ای در روح زلزله–جابجایی در خودآگاهی . آغاز کنم

و به سرپناهی انداخت که تقریبًا منحصرًا ناشی از  پرتاب کردحقوقی 

ر کنم ـّـمایلم از سردبير این مجله تشک. است والدنام با  درگيری ذهنی

که از من دعوت کرد تا گزارشی کوتاه و گویا از این درگيری شخصی 

 درآوردن داستانم تا حدودی ارهنوز جاری ارائه دهم، چرا که به نوشت

. است بخشيدهعينيت ام،  ی خام فهميده آن چه را که فقط در سطح تجربه

زیسته شود، اّما  شيپ بهی سورن کيرکگارد، زندگی بایستی  به گفته

  .فهميده شود عقب بهتواند  تنها می

   

I – بحران شغل  

ی کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریا در  پس از تکميل دوره    

های بزرگ  زالندنو، خود را در برابر همان پرسش ِ ولينگتون

ای یافتم که هر کسی باید در هنگام تالش برای ایجاد استقالل  اقتصادی
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بهترین راه گذران : اقتصادی در دنيایی با منابع کمياب روبرو شود

معاش چيست؟ چقدر باید برایش وقت بگذارم؟ چقدر الزم است خوب 

  زندگی کنم و آزاد باشم؟ 

بودم،  شده التحصيل فارغهر چند که به تازگی از یک دانشگاه معتبر     

ترین پرسش  ام، از عميق متوجه شدم که در سراسر آموزش رسمی

. بود به شکل عجيبی غفلت شده" چگونه زندگی کردن"مرتبط با 

ام را  کردم، از این که زندگی عالوه، وقتی به دنيای اطرافم نگاه می به

ظرفيت آزادی . مدآور خت وآگاهی کمی بدست میچگونه بگذرانم شنا

و به همين خاطر، ناتوان از به . دیدم، اّما نه خود آزادی را را می

درون گرداب بحران شغلی عميقی  ام، کامًال به جوالن در آوردن تخّيل

وسو، با تشویش و نگرانی در  گشته و فاقد هر سمت کامًال گم. فرو رفتم

اند  کننده های ماجرایی افسرده نم حاشيهک چه که اکنون گمان می آن

  . ور شدم غوطه

ای  روزی، در عملی مأیوسانه، سوار قطاری شدم به مقصد منطقه    

 ِ ی یک ساعتی روستایی و کوچک به نام فيدرستون، در فاصله

ای  پيرایه با کرایه ای قدیمی و بی ولينگتون، و با پول کمی که داشتم کلبه

کنم این خروج  نگاه دوباره به این اقدام، حس می با. مناسب اجاره کردم

ترین کارهایی است که تا به حال  قتی از جامعه، یکی از خردمندانهوم
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و خلوتی باشد که به  فرصتام، حّتی اگر که فقط به خاطر  انجام داده

  . کندوکاو کنمرا من داد تا بتوانم روحم 

اندازه شاد و  ، بیتنها، در آرامش– سه ماه در کلبه زندگی کردم    

ها و انتظارات دنيای  دوری از نگرانی ِ این فرصت. مطلقًا آزاد

پرده و کندوکاو  ی خالقيت بی بود از گونه فرصتی یگانهبيرونی، 

وار با فرو رفتن  هر روز را به شکلی مناسک. ی روشنفکری متعهدانه

 های در آب وان عميق چدنی آغاز کردم، در حالی که یکی از سمفونی

خروشيد و برای  می،  کرد با احساس ترنم می ،بتهوون در پس زمينه

ای  تنی، ورزه گونه آب کردم این تصّور می. داد گذران روز روحيه می

ی  ای شاید مشابه شيرجه روحانی برایم بود، ورزه ّیوار، و حت مراقبه

های بسيار سرد آبگير والدن، جز این که  ی ثورو به درون آب روزانه

با قوت غالبی از جنس نان و شراب قرمز ارزان، . بودهم تر  خشلّذت ب

هایم در کلبه را در برابر آتش عریانی  در بيشتر اوقات، روزها و شب

های  گذراندم و به تصنيف موسيقی، نوشتن فراوان، و خواندن کتاب می

آنقدر  ،با خالقّيت. فيلسوفان بزرگ، بویژه روسو و نيچه سرگرم بودم

 ً تا خسته شوم، بعد بخوابم، بعد سرحال بيایم، و کامال کردم کار می

  .نگرانی از ساعت روز و شب بی

خود  ،جا که زمان کم یکی شدند، تا آن ها، لحظات کم با گذشت هفته    

اغلب اوقات خود را چشم . حرکت شده است رسيد که بی بنظر می
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در یافتم، غرق در سرخوشی رؤیا، انگاری که  دوخته به آتش درمی

من در آن " به بيان مناسب ثورو،. ام ی جاری گم شده غنای تجربه

ها بسيار بسيار بهتر  کردم، و آن ها همچون ذّرت در شب رشد می فصل

  ." اند داده انجام میدستانم تاکنون بودند که  هاییکاری  مهاز ه

هایی طوالنی در  روی کشيد، چه شب یا روز، پياده هر گاه ميلم می    

های  کردم، بيشتر به خاطر بلعيدن رنگ یا مراتع اطراف می ها جنگل

بردن  ّتذصورتی و ارغوانی آسمان در طلوع خورشيد، یا به خاطر ل

آورم شبی  یاد می حتی به. انداز مهتابی چشم ِ ای نقره های آبی رنگ از ته

شّدت بارانی و پرباد، فقط به خاطر کسب  هطوفانی را که در هوای ب

چنان که در تاریکی به پيش  هم. روی بيرون رفتم ادهتجربه برای پي

خدا " ،"تام ویت"شدم، آواز  آور روبرو می رفتم، و با عناصر هيجان می

هایم  ام در گوش با طنينی رعدآسا از هدفون" به کارش مشغول است

که امری عادی در ای  بيداریهایم بيدار بودند، ّ تمامی حس. کرد  ترنم می

  . ام بود یی زندگ این مرحله

ام در این  خواهم در مورد تجربه وجه نمی مطمئن باشيد که به هيچ    

به معنی واقعی کلمه  ا ًًاین تجربه اساس. پردازی کنم کلبه خيال

من هستی . کردم انگيز بود، و من عميقًا احساس سرزندگی می خيال

اش سکرآور و فراموش ناشدنی  چشيدم که شيرینی ای را می شاعرانه
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پرشور پا بر جا  خيالِ  ِ ماه در این وضعيت آرامش ٣به مدت . بود

  . مند بود به شکلی باور نکردنی پرمعنی و هدفی که "حال". ماندم

قّيت فام، که مّدتی آن را با مو بحران شغلی. اّما بعدًا پول تمام شد    

ام بازگشت، و  سرکوب کرده بودم، به شکل شدیدی به سطح زندگی

من . ام را متالشی کرد شهر مصنوعی-ی آرمان شيشهچون سنگی،  هم

ام در کلبه، نوعی آزادی آرمانی را تجربه کردم، اما  در طی اقامت

حال با چند . احمقانه و متأسفانه هيچ گامی به سوی حفظ آن برنداشتم

که به جامعه برگردم تا جستجو  دالری در جيب، راهی نداشتم جز این

غير رؤیایی، اّما مهّمی را که  درسِ . مبرای امرار معاش را آغاز کن

حداقل تا حّدی به پول  ،شاعرانه ِ از کلبه بدست آوردم این بود که هستی

ها پيش فهميده  طور که مارکس مّدت همان. و منابع ماّدی وابسته است

  . بود، زندگی اساسًا بر بنياد اقتصاد است

دو هفته پس از  –البته اگر این تعبير درست باشد–" از بخت خوش"    

یست اترک کلبه، برای دستياری در یک شرکت حقوقی کوچک در کر

چرچ تقاضای کار دادم و پذیرفته شدم، کاری که به ضرورت مالی آن 

ای  لوازم ناچيزم را در وانتی کرایه ،در عرض چند روز. را پذیرفتم

آغاز  ام را با واقعيت بار زدم و قدری مأیوسانه، به راه افتادم تا آزمایش

انگاری که در جریان آبی گرفتار شده بودم و به دریا رانده . کنم

  . شدم می
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باید اعتراف کنم این مّدت به . در حدود هجده ماه کار حقوقی کردم    

ای برایم بود، و من  لطف مهارت کارفرمایم، دوران کامًال برانگيزنده

ای این حرفه اّما دلم هرگز در هو. وکيل مدافعی شایسته از آب درآمدم

ی حقوق، به معنی تضمين ثروت و  داشتن شغلی در زمينه. نبود

منزلت، و نيز نوعی مشغوليت روشنفکرانه بود، اّما از همان آغاز، 

هر چند که در این زمان هيچ تصّوری از . دانستم که کار من نيست می

دانستم که آن کار   نداشتم، اّما حداقل این را می ام آینده چگونگی شغل

مندان  ی ثروت همه. قطعًا مستلزم جستجوی ثروت و منزلت نيست

اند که  و بدون تخّيل نيستند، اما تنها افراد غيرخالّق لزومًا غيرخالّق

اند که خواهان  های بزدل"جان"اند؛ و تنها  شدن مند نيازمند ثروت

  . چيزی دیگر بودممن به دنبال . اند منزلت

جای یک  بهپس از یک سال کار در شرکت حقوقی، ترتيبی دادم که    

من . ، یک روز تعطيلی بيشتر داشته باشممرسوممورد افزایش حقوق 

ی من در  کنم که این مذاکره، نخستين اقدام برجسته اکنون اذعان می

عنوان شکلی خام به  تواند به بود، که می "زندگی با دور پایين"مورد 

مصرف با آزادی بيشتر تّلقی شود، هر چند که در آن / ی درآمد مبادله

دوستانم مرا به ورود به . زمان من با این مفهوم به این معنا آشنا نبودم

. بازنشستگی متهم کردند، که خيلی هم دور از حقيقت نبود-دوران نيمه

ام  یماه آخر کار در شرکت حقوقی، از سه روز تعطيل هفتگ ۶در ّطی 

که  بردم گمان می. سازی پيشنهاد تز دکترایم استفاده کردم برای آماده
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دهد که اشتياق شدیدم برای  تحصيل دکترا، حداقل به من فرصت می

دهد  طور چند سالی به من وقت می فلسفه و سياست را دنبال کنم و همين

تا در مورد جایگاه خود در جهان بياندیشم، چيزی که هنوز در موردش 

به ملبورن استراليا رفتم تا  ٢٠٠۶ی سال  در نيمه. فته و گيج بودمآش

  . بيست و شش سالم بود. ی دکترا را شروع کنم دوره

  

  II- شود یم یشخص یاسيس  

شان، پول زیادی  من هم مثل بيشتر دانشجویان فوق ليسانس یا امثال   

تدریسم،  ی کوتاه ام، به همراه سهميه نداشتم، هر چند که مقرّری بورسيه

مّدت کمی . داشت خواهمی کافی  به این معنی بود که هميشه به اندازه

توانستم پيدا کنم  ترین اتاقی را که می پس از ورود به ملبورن، ارزان

ی پنج نفر و  ای است به اجاره اجاره کردم، اتاقی که معلوم شد در خانه

بعد از  در نزدیکی مجتمع دانشگاه، و در آن جا بود که باید زندگی

ام،  شخصی سير زندگیبه خاطر حوادث . کردم ليسانس را آغاز می

توصيه شده  ی ی حقوق ثبت نام کردم، اّما رشته برای دکتری در مدرسه

های سياست، فلسفه یا اقتصاد  ای در دپارتمان برای من ذاتًا ميان رشته

 سال تحصيل بعدی قرار چند. تر از حقوق هم بودند بود که شاید مناسب

بينی  توانستم پيش ام را تغيير دهد که هرگز نمی بود بصورتی زندگی

  . دانم ، با خشنودی ثورو را مسئول میداد خواهمبه دالیلی که شرح . کنم
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که ( که به جزئيات ناالزم وارد شوم، پژوهش دکتری من بدون این    

م یک سيست ِ یارزیابی تصّور همراه با) ی تکميل است تقریبًا در آستانه

من که معطوف به  تز. بود" فراتر از رشد" ِ بازار خصوصی/مالکيت

قدر رشد  گوید وقتی اقتصادی آن های بسيار پيشرفته است، می ّتلم

که بعد از ) کند عبور می ای یا از آستانه( رسد ای می کند که به آستانه می

یعنی از نظر ( شود می" غير اقتصادی" ،آن هرگونه رشد بيشتر

، دیگر نباید برای رشد )شود د میـّـمحيط زیستی، ضد مول اجتماعی یا

در عوض این حقوق باید طوری . اقتصاد، از حقوق مالکيت دفاع کرد

چون فقرزدایی یا  هم–تدوین یا باز تدوین شوند که با تقویت اهدافی 

تری دست یافت و رشد کارآمد  به رفاه ویژه –حفاظت از محيط زیست

دان آن بایستی به عنوان محصولی فرعی، با توليد ناخالص ملی یا فق

به زبان ساده، مبنای تجویزی تز من این . اهميتی ثانوی تلقی شود

 –ی آستانه نقطه–ای  ها تا نقطه برای انسان ،فرض است که پول و منابع

که شواهد حاکی است این اهميت – اند، اّما بعد از آن نقطه نهایت مهم بی

خواستن ثروت بيشتر، به  ٤١–شود آوری تعدیل می به شکل شگفت

سازد و  ارزش می بیی زندگی را  عناصر معنادارکنندهشکلی پنهانی، 

موضع تجویزی، . کند مان را تحقير می ی زنده بهداشت و تمامّيت سياره

                                                            
  ...کنند که همبستگی ميان درآمد و خوشبختی را بررسی میاست  گرفته انجامتوجهی  های قابل این روزها پژوهش ٤١

  

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



١١٣ 
 

را پر " چقدر کافی است"داشتن درکی از بسندگی و دانستن  ِ اهميت

  . کند رنگ می

 

     

ی  هایی در پشتيبانی از نظریه ساخت استداللقصه کوتاه کنم، وقتی     

ام را آغاز کردم، فورًا متوجه شدم هر کسی که  "رشدی-پسا"مالکيت 

گوید پيشرفت یک ملت بستگی به  معتقد به آن دیدگاه غالبی است که می

ی توليد ناخالص ملی دارد، موضع مرا رد  ی سرانه رشد هر چه فزاینده

یا حداقل برای این که –انع کننده باشد که تزم ق پس برای این. کند می

کامالً  حياتی بود که مورد مناسبی برای این ادعا  –گوش شنوایی بيابد

مندترشدن، هميشه راه مطمئنی برای خوشبختی  ارائه کنم که ثروت

خواستم مدعی شوم  در واقع می. بویژه در جوامع برخوردار–نيست 

زندگی " استاندارد"که، در شرایط برخورداری اقتصادی، پایين آوردن 

" کيفيت زندگی"تواند عمًال  می) مصرف/ برحسب درآمد(ماّدی 

این ادعا نيازمند . را افزایش دهد) برحسب خشنودی و رفاه درونی(

ی پول و مصرف، از جمله رّد  درباره های مرسوم بازاندیشی به نگاه

در حالی که . بود" بيشتر هميشه بهتر است"ی  فرض مصرف گرایانه

شروع به کندوکاو در اخالقيات مصرف و ساختن موردی تجویزی 

کردم، به یکباره متوجه شدم که به شکلی طبيعی  برای ساده زیستی می
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را با دّقت  والدناب کت. ام زیستیِ  ثورو کشيده شده به سوی آزمایش ساده

و وسواس، تقریبًا به شکل کتاب مقدس خواندم، و بزودی متوجه شدم 

ام برای هميشه هستم، یعنی تأثيری که مطمئنم  که در حال تغيير زندگی

  . توانند با آن همدلی داشته باشند بسياری از  خوانندگان این مجله می

ای سياسی و  رغم این که تز من بطور غالب به شکل نظریه علی   

کردم  چه که با آن دست و پنجه نرم می بندی شده بود، آن حقوقی صورت

تواند انجام گيرد تا با  میای  اقدامات شخصیاین پرسش بود که چه 

داری مصرفی مقابله کند و آیا تاثير تراکمیِ  این چنين اقدامات  سرمایه

. شد یا خيرتواند هيچ اهمّيتی واقعی داشته با به ظاهر کم اهميتی می

ی جایگزین،  خواستم در مورد ساختارهای سياسی و حقوقی اصًال نمی

کردم این کار نيز مهم است؛ در ضمن  پردازی کنم، اّما حس می نظریه

ی زیستن در چارچوب نظام موجودی که  خواستم بدانم بهترین نحوه می

-از آن جایی که تز من مدافع موضع ضد. کردم چيست از آن انتقاد می

کردم  ای در برابر پول و مالکيت بود، حس می گراییِ  ریشه صرفم

ی تزم، بویژه برای این که واقعًا  تر این جنبه برای درک درست

و به این ترتيب بود که گام به . کرد" زندگی"صميمانه باشد، باید با آن 

  . گام، از نردبان کندوکاو شخصی به سوی زندگی ساده باال رفتم

ر بيشتر دوران پس از بلوغم مانند دانشجویی فقير هر چند که د    

دانستم که  می –ساله بودم ٢٨در این مرحله –زندگی کرده بودم 

www.irebooks.com کتابخانه اميد ايران www.irtanin.com

www.ircdvd.com www.yekdl.com www.omideiran.ir



١١۵ 
 

بر همين . استاندارد زندگی مادی من بسيار باالتر از حّد الزم است

هایی پيدا کنم تا با کمتر،  اساس، برای خود تعيين وظيفه کردم که راه

مله، باور دارم که اساس ساده زیستی و در یک ج. بيشتر زندگی کنم

ی ثورو،  حال که با داشتن نمونه. تمامًا در همين مورد نهفته است

برانگيخته شده بودم، به عنوان ابزاری بالقوه برای کاهش چشمگير 

ای که اجاره  مخارجم، امکان سکونت تصرفی در حياط خلوت خانه

یک لحظه، خود را  تر از با فکر کردنی کم. کرده بودم به فکرم رسيد

هایم رساندم و به شکل آزمایشی، فکر پس دادن اتاق، و  به هم اطاقی

ام را برای  زندگی در حياط خلوت را با آنان در ميان گذاشتم و دالیل

شان گفتم و از  در مورد ثورو برای. شان شرح دادم این کار برای

حرف  در فضایی شهری ،"زندگی ساده"ی خودم به کندوکاو در  عالقه

ساز  نامعقول، اما غير مسئله ؛آنان پيشنهادم را به طرزی مسخره. زدم

تلقی کردند، و به این ترتيب، طرح من مجوزشان را گرفت و حتی 

در عوضِ  زندگی در حياط خلوت، قرار بر . تشویق مثبت هم کردند

این شد که من مسئول خرید تعدادی از وسایل مشترک خانه، مثل مایع 

شویی، کيسه زباله، کاغذ توالت، المپ، زمين  ودرلباسشویی، پ ظرف

" کرایه"این قرارها به این معنی بود که . باشم این ها شور و امثال

 –دالر استراليا در هفته١۵تقریبًا –نهایت پایين خواهد بود  منزل من بی

وجه مزاحمتی  شده، این بود که حضور من به هيچ اّما استدالل مطرح

ی داخل خانه دسترسی  جایی که به حمام و آشپزخانه ناز آ. نخواهد بود
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ی برق، گاز، آب و غيره بصورت مساوی  داشتم، قرار شد هزینه می

حال که مذاکرات . تقسيم شود، شرطی که آن را با خوشحالی پذیرفتم

  .ام بود اساسی تمام شده بود، نوبت واقعيت بخشيدن به دیوانگی

  

III – پناه سر ساختن  

با دوست و  ٢٠٠٨ی بهار سال  "آخر هفته"سرپناه را در سه     

ی ساخت و ساز  مان اصًال تجربه کدام هيچ. ای خوبم ماتيو ساختم خانه هم

که دانشجوی دکترای حقوق و هواشناسی بودیم، دیگر  بنا نداشتيم، و این

ترین افراد روی زمين از نظر  تجربه انصافی نبود اگر ما را جزء کم بی

واقعًا –های الزم بودیم  شاید فاقد مهارت. کردند ی فرض میکارعمل

رسيد،  اّما چالش ساختن سرپناه، طبيعی و جذاّب به نظر می –دانيم نمی

با اینترنت دو . به همين خاطر، این کار را با غيرت و همت پذیرفتيم

های ابتدایی،  ها و اطاقک کتاب سفارش دادیم در مورد ساختن سرپناه

ها کار  ی پرشور و شوقی که داشتيم، پيش از ورود آن کتاب هاّما با عجل

گرفتن ساخت و ساز،  ها چند روزی بعد از پایان کتاب. را شروع کردیم

ها  کتاب. ما را کلی خنداند  پستِ  خانه رسيدند؛ و این مسئله به صندوق

  ! است شان پنهان بوده داند چه دانشی در دل چه کسی می. ناخوانده ماندند

سازها به مصالح نياز دارند، این  دانستيم که خانه حداقل این را می    

در حال وهوای مصرف معقول . ی خوبی برای شروع بود خودش نقطه
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ی دوباره یا بازیافت مصالح تا سرحّد ممکن  مان استفاده و قناعت، هدف

  . بود

همراه . پله پيدا کردیم ای را در زیر راه چهارچوب تخت چوبی کهنه    

. با چندتایی برزنت، دو لوالی محکم، چکش، و تعدادی ميخ و پيچ

مقداری چوب را نيز که در زیر خانه به فراموشی سپرده شده بودند، 

-دوسْت. خورند کردیم به کارمان می صاحب شدیم، چون فکر می

رغم داشتن تردیدهایی قابل درک در مورد  که علی–دخترم، هلن نيز 

به من  –ماجرا بدون قيد و شرط پشتيبان بوداین برنامه در تمام این 

نزدیک  ِ تروکه در کنار خطوط آهنــای چوب َم خبر داد که پشته

درنگ به محل ساختمان  ها را بی اش وجود دارد، که من هم آن خانه

ی  و اّره) البته با عرض معذرت از ثورو! (ای برقی دوستی، مته. آوردم

  . داددستیِ  به شّدت کـُـندی به ما قرض 

مان  تمامی این چيزها ما را با حجمی از مصالح و ابزار ساختمانی    

چوب های . تأمين کرده بود، اّما برای پروژه ی ما کامالً  کافی نبود

های دیگری برای  دیگری برای چارچوب و کف سرپناه، برزنت

کربنات برای  بندی، پيچ و لوالهای بيشتر، و نيز قدری پوشش پلی آب

وقتی به . (ها را از ابزارفروشی تهيه کردیم این. الزم بود سقف هنوز

دادیم،  مان را نشان های ساختمانی ی ابزارفروشی، طرح فروشنده

های کودکی دوساله از یک خانه بودند، با  هایی بيشتر شبيه نقاشی طرح
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صدای بلندی خندید و مصراً  پيشنهاد داد که دنبال خرید سرپناهی آماده 

گزاری کردیم،  از او به خاطر پيشنهاد درستش سپاس. (میا چادر باشي

در ضمن تعدادی پتوی کهنه از یک .) شقّی آن را نادیده گرفتيم اّما با کله

در . دوّم گرفتيم تا داخل سرپناه را فرش کنيم فروشگاه لباس دست

  .دالر استراليا شد ۵٧٣مجموع، قيمت تمام این لوازم 

  

علت آن . ی شادی و خشنودی بود یهخودِ  روند ساخت، کامالً  ما

تنها در صافی و خنکای هوای بهاری بود، بلکه به این خاطر نيز که  نه 

) دار و بيشتر خنده(ای بامعنی  اندرکار پروژه من با دوستْی حقيقی، دست

. بود پانک فرانسوی هم، بعد دیگری به فضا داده -موسيقیِ  کولی. بودم

طوالنی کار یدی به هيچ وجه کار های  در این چنين شرایطی، روز

 ٨/١کار را با ساخت چارچوب سرپناه شروع کردیم، که . شاقّی نيست

چارچوب . متر ارتفاع داشت ۴/٢متر طول و  ۶/٣متر عرض و 

عنوان چارچوب اضافی  ی سرپناه به شد و برای پایه خواب بریده تخت

بندی  بها را برای آ برزنت. شد و روی آن کف را گذاشتيم استفاده

آهن به  ی کنار خط کار بردیم، و چوب متروکه دیوارها و سقف به

شد  و به صورت افقی    های باریک محافظ آب باران بریده صورت تخته

مانده، درِ   های باقی با چوب. شدند ها با ميخ کوبيده به بيرون دیواره

 ،ای را آفریدیم که از دیدن تاب خوردنش در سر جای خود ساده
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ای  و کوله  شدیم، هر چند که کامالً  چهارگوش نبود و درز کج ب کو ميخ

ی چپ باالی  در گوشه. داد ی عبور می درست می کرد که به باد اجازه

ای چوبی تعبيه کردیم، که در باال لوال  دیوار جلوییِ  سرپناه نيز دریچه

داشت برای این که باال برود و از دیوار دور شود تا در مواقع الزم 

از یک قطعه چوب بامبوی کلفت برای باالنگهداشتن . ای بسازد رهپنج

در نهایت . های قدیمی ساحلی شد، درست مثل کلبه می  دریچه استفاده 

. شد کوبی کربنات روی سقف خوابانده و ميخ پوشان پلی سه ورق هم

خاطر کمبود چوب و نداشتن عقل سليم، برای سقف شيبی نگذاشتيم،  به

. است شدن آب باران کافی  شيب جزئی زمين برای رّدبا این اميد که 

در طّی اولين باران سنگين، آب روی سقف . مان متأسفانه نااميد شد اميد

ی  نتيجه. شد همين خاطر تعميراتی الزم شد و سرپناه چکه کرد، به جمع

کار، سقف واقعًا عجيب و غریبی بود که، هر چند در نهایت کارآمد 

که  جالب این.(می را حتمًا در گورش لرزانده استبود، اّما ثوروی گرا

 ٢٠١٠در دفاع از ما، در یک شب طوفانی ملبورن در ماه مارس سال 

آهن سآوثرن کراس فرو ریخت، ایستگاهی که  هایی از ایستگاه راه بخش

از فوالد و بتون ساخته شده بود، در حالی که سرپناه ما خشک و سر پا 

  !اثبات رسيد ما بود که به باالخره، این حقانّيت. ماند

. به عنوان آخرین کار، به سر پناه اسم و عنوانی داده شد    

باالی در با رنگ نوشته شد،   Ceci nest pas une cabane)"کلمات

  "این سرپناه نيست:"اش چنين است که معنی
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IV-  عمل به ساده زيستی  

قرارداد اجاره از آن جایی که زندگی در حياط خلوت تخطّی از     

او . خانه چيزی گفته نشده است است، در مورد آزمایش من به صاحب

مخصوصًا موقعی که پای تعمير ساختمان در (شود  بندرت آفتابی می

سادگی و راحتی  که موقع بازدید ساليانه بشود، من به وقتی). ميان باشد

  بزار،ی ميوه، صندلی، پتو، ا جعبه  کنم از دوچرخه، سرپناه را پر می

بودن  و هرگونه شاهدی را که نشان از مسکونی  جعبه، کيف و غيره،

شکل یک سرپناه  را به ، آن یعنی. کنم باشد از جلوی چشم دور می داشته

شکل  بار سرپناه را دید، به خانه اول وقتی صاحب. کنم واقعی استتار می

ی  هفهمی کمی گيج شد و بطور جّدی اعالم کرد که هرگونه برنام قابل

اّما از این که . باشد ی او را داشته باید اول اجازه ،وساز اضافی ساخت

ی بدی با خود نبرد و تا امروز هم  بگذریم او از حضورش خاطره

نظر  خبر به است بی ی من کلّی از این حقيقت که آن سرپناه خانه به

  !ای از این مقاله را برایش بفرستم شاید روزی نسخه. رسد می

تر از دو سال در سرپناه  ام نوشتن این کلمات، مّدت کمی کمتا هنگ    

توانم گواهی دهم  گویم که می در مجموع، صادقانه می. ام زندگی کرده

. اند های عمرم بوده ترین سال بخش ترین و رضایت ها غنی این سال

کرد، اّما  توانم بگویم دقيقا تا چه مّدت بيشتری در آن زندگی خواهم نمی
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ام،  ه ت غيرقانونی در زمين کسی دیگر تصّرف کردچون به صور

عالوه، من   به. کرد  گاه دائمی تلقی عنوان اقامت دشوار است که آن را به

ای با دوست دخترم هلن هستم که فرزند  ی روابط متعهدانه در ميانه

روزافزونی برای   ی گری دارد، بطوری که عالقه خردسال افسون

اّما به خاطر . در زیر یک سقف دارمشان  کردن با هر دوی زندگی

خاطر کمبود فضا، دشوار بتوانم از  ناامنیِ  تصرف عدوانی و نيز به

با این ترتيب به نظر . آنان دعوت کنم که با من در سرپناه زندگی کنند

  .کشد های آخرش را می های من در سرپناه نفس رسد که روز می

  

ناه نيست، بلکه اّما زندگی در سرپناه فقط در مورد سرپ    

بيان کشاکش من با این ) ترین توان گفت آشفته و می(گيرترین  چشم

توان در حال و هوایی شهری، ساده  چگونه می"پرسش است که 

است که مسکن،  اهميت سرپناه برای من، در این حقيقت نهفته" زیست؟

ی معمول است و بنابراین، به شکل بالقوه در  ترین هزینه بزرگ

از آن جایی که . ها نيز قرار دارد جویی بيشترین صرفه بندیِ  طبقه

دالر در هفته بوده،  ١۵ی من در طّی دو سال گذشته تقریبا  اجاره

پذیر  گيری در واقع امکان های چشم جویی آشکار است که صرفه

وقتی روزی برسد که باید سرپناه را ترک کنم، به هر دليلی، . است بوده

ی  چه مختصربودن مسکن، هزینه پذیرفتن هر بود که با هدفم این خواهد
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روز وقت  ۶آورم که سرپناه،  یاد می وقتی به. حداقل برسانم آن را به

خوبی عمل کرد، عميقاً  از  عنوان پناهگاه به شود، و به گرفت تا ساخته

برم که مردمان بسياری هستند که بيست، سی، یا  این حقيقت رنج می

حقيقتش . کنند شان را تهيه های تا پول خانهکنند  چهل سال تقال می  حتّی

را بخواهيد، حاضرم از همين حاال تمام عمرم را در یک خمره سر 

آیندگان مطمئنا به . سال عمرم را برای خانه بدهم کنم، تا این که چهل

که چقدر خود را با ناکارآمدی  اندازند و از این دوران ما نگاه می

ام در سرپناه به  دوران زندگی! شد هندزده خوا ایم شگفت داده سکونت می

مندتر  ثروت"تواند  من درس بزرگ ثورویی را آموخت که یک فرد می

اگر که در شرایط بسيار  باشد،" های موجود مندترین آدم از ثروت

ی پر زرق و  دانم خانه اکنون می جایی که هم از آن. فروتنانه زندگی کند

نيست، این   و با معنی ای شاد برق، بخش ضروریِ  گذران زندگی

  .است داده" بخش به آینده اعتمادی آرامش"درس به من 

در ساليان اخير، مخارجم نيز از طریق کشت خوراک خودم تا حّد     

های  جویی در راس صرفه. است یافته گيری کاهش مقدار چشمبه امکان، 

حقيقتی –طرز عجيبی شفابخش است  پولی، همين روند باغبانی به

ای که  فضای باغچه. ی که مدتی بسيار طوالنی مرا رهایی بخشيدباستان

 ٤٢متر است که در آن به شکل ارگانيک ١٠متر در  ۵/١موجود است 

چون در . کنم کشت میخوردن جات و سبزی  همه نوع ميوه، سبزی
                                                            

٤٢ ORGANIC :کش شيميایی کشت می شود ای که بدون استفاده از کود و آفت محصوالت کشاورزی.  
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دل با  ملبورن محدودیت مصرف آب وجود دارد، یکی از دوستان هم

مان تامين  کرد تا منبع آب اضافی من، تانکر آبی در پشت سرپناه نصب

دارم، که  می در ضمن من چهار جوجه در حياط خلوت نگه. شود

گذارند و ضمناً  یک عالمه کود خوب هم  به  تخم می ٣یا  ٢روزانه 

ی کمپوست عمل  عنوان پشته خوبی به ها به قفس مرغ. دهند زمين می

ی  بعضی از شادترین خاطراتم از روزهای دور، خاطره. کند می

شان در آن  ی پشت خانه و چریدن ها در پارک محلّی رهاکردن جوجه

خوردم و از حيرتِ   است، در حالی که خودم در زیر سایه چای می بوده

  . بردم نگاه همسایگانم لذت می

  

خاطر، رژیم  کند، به همين ام را تامين نمی تمام مواد خوراکی اّما باغچه

کنم که  ام را با محصوالت محلی و ارگانيکی تکميل می خواری گياه

با قيمت ارزان در تعاونی  ،شکلی باورنکردنی بدون دردسر و به

کنم که دالیلم برای  اعتراف می. فروشند خوراک دانشگاه ملبورن می

است عجيب  ممکن. تقریبًا مبهم و نامطمئن استانتخاب رژیمی گياهی، 

ای از ریاضت در من وجود دارد، و شاید بخش  نظر برسد، رگه به

ی من در کنارگذاشتن گوشت و ماهی، کشاکش نسبتاً   بزرگی از انگيزه

  .داری و انضباط فردی بود بخش خویشتن لذّت
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يرات است در اینترنت فقط چند دقيقه وقت بگذاری تا از تاث کافی

از حّد گوشت و ماهی باخبر  زای مصرف بيش زیستیِ  مشکل محيط

این واقعيت، خود به من انگيزشی بيشتر برای بازاندیشی به . شوی

از حّد  هرچند که ممکن است بيش. ام داد کردار خورد و خوراکی

نظر برسم، اّما قدری هم مطمئن نيستم که آیا شخصاً   نازک به دل

سر گاو  کنم، با گلوله به خوردن استيک می به حاضرم هر بار که ميل

ذهنم  شليک کنم، واقعيتی در مورد مصرف گوشت که پيشترها هرگز به

اقتصاد پول، از جلوی  زای ابهامی فواصل  واسطه کرد، و به خطور نمی

جایی که در این مورد دو دل هستم،   از آن. بود چشمانم پنهان شده

ی کافی برایم  اندازه ن در خشونت بهزندگیِ  بدون استيک و درگيرنشد

قدر احساس  ن ام آ چه باشد، من هرگز در زندگی مسئله هر. تر است آسان

ام، و این خود توجيهی  ام که در دوران رژیم گياهی کرده سالمتی نکرده

  .است کافی برای من

  

اگر بخواهم روی موضوع خوراک کمی بيشتر تامل کنم، باید بگویم 

رفتن خودداری کنم، و  کنم تا از سوپرمارکت را مییت تالش خود نها

ی پيشين من  ها از مراجعه شدم که ماه ها متوجه می وقت گاهی

ام که چگونه قدرت  خاطر آزرده ها به این از سوپرمارکت. است گذاشته

-ی بازرگانی کننده های مسموم برند تا روال کار می مالی خود را به
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خاطر هر کاری را حاضرم انجام  مينه کشاورزی را ترویج کنند، و به

اّما آسایش و راحتی . آنان خودداری کنم بدهم تا بتوانم از دادن پولم به

ای دشوار  آنان فریبنده است، و در امان ماندن کامل از آنان به مبارزه

  .شود تبدیل می

  

ی دیگر سفرم به سوی زندگیِ  ساده در ساليان اخير، خرید انرژی  جنبه

چون پول درشتی نداشتم که پانل خورشيدی یا . است بوده شونده تجدید

ها را در ملکی  توربين بادی بخرم، ميلی هم نداشتم که این دستگاه

تماس گرفتم و از او پرسيدم   با تعميرکار برق. ای نصب کنم اجاره

چند دقيقه بعد، . شونده خرید درصد انرژی تجدید ١٠٠شود  چطور می

البته این کار . سوزاندم اشتم سوخت سبز میگفتند من د طور که می آن

بخشی از زندگی تبدیل و  های باالتر به  اّما کمی بعد نرخ  قيمتی داشت،

طور  ی نرخ باال را به هر صورت، هزینه به. سپس فراموش شدند

ام  موثری با برداشتن چندین گام کوچک برای کاهش مصرف انرژی

ام، از طریق هرگز  جوئی انرژی ترین صرفه بزرگ. جبران کردم

. های زیر صفر زمستانی بود حتّی در آن شب  نکردن از هيتر، استفاده

های  دما بود، و متاسفانه، آن شب درون سرپناه هميشه با بيرون آن هم

اّما از . کرد ساز بدل می های شخصيت زمستانی را تقریبا به شب

. ندنيستهم بد   خيلی ،در واقع هم ها کشيدن موضعی درست، آن سختی
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. کنيم تر از آن چيزی هستيم که فکر می سخت مان جان کنم همه گمان می

پوشم که مادربزرگم موقعی   ای می پوليور پشمی  شود، وقتی هوا سرد می

. پيچم که نوجوان بودم برایم بافت، یا خودم را در پتویی اضافی می

  کی،با لباس اس –شود و در غالب موارد هم الزم می–وقتی الزم شود 

است سرد  ها ممکن روزها و شب. خوابم دستکش و کالهی پشمی می

  .باشند، اّما من هرگز

  

چه که الزم است، در  ام که خرید آن در مورد پوشاك، متوجه

ی حداقلی دارد، و البته با کمی  فروشی هزینه دوم های دست فروشگاه

- دوارِ  خو این به معنیِ  تکذیب پيوریتن. خالقيت و کمی انضباط

نيست " سبک"پوشم، یا کنارگذاشتن  چه که می از طریق آن ٤٣ابرازی

اّما حتما به معنیِ  ). هر چند دیگران حق دارند مخالف آن باشند(

هایی که معّرف آن است به  ی آن چيز و همه" آخرین مد"تکذیب و نفی 

مطابق محاسباتم، پوشاک . شناسیِ  جایگزین است نفع نوعی زیبایی

آوری گران است، انگار که پيش از این که  شکل خنده به" آخرین مد"

ربی ـُـدالری برای ت ٢٠٠شوم  لباسی قشنگ را بخرم، حاضر می

من آرمان های بلندتری در زندگی دارم تا این که جای . پالسيده بپردازم

در مورد لباس ارزانِ  . خود را در جهان، با لباسی زیبا تعریف کنم

سازد که تقریبا  زرگ، اندکی پژوهش فاش میهای ب انبوه فروشگاه-توليد
                                                            

٤٣ PURITAN :م. (اند زدایی از زندگی و تعصب اعتقادی ی لذت گر در مسيحيت که شهره اصالحای  فرقه(.  
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های  مزد در کارگاه ها محصولِ  کارِ  بردگانِ  دست هميشه، این پوشاک

ی من این است که هر چه از دستم  رو، شيوه از این. اند سومی-جهاْن

  .شدن در صنعت مد خودداری کنم کلی از آلوده برآید انجام دهم تا به

ور که گاهی به این نام مشهور است، ط پوشی، آن دوم شاید دست    

زیستی و به عنوان تالشی  بایستی حتّی به عنوان بيان بيرونیِ  ساده

ی مخالفت خود با فرهنگ  شناسانه هرچند کوچک برای بيان زیبایی

ام  اّما اگر از سياست بگذریم، هرگز ميل نداشته. شود مصرف فهميده

که بتوانم روی  ، از اینو باالتر از آن. نظر برسم پوش به-مد-آخرین

شدن لباسم باشم،  ای نگران کثيف چمن دراز بکشم ، بدون این که لحظه

که (دالر خرج لباس کردم  ٣٨در طّی سال پيش جمعا . برم لذت می

.). ی پوشاک در چهار سال اخير است ی ساالنه تقریباً  ميانگين هزینه

-که پدر از این اخيرا یک جفت کفش، برای تولدم هدیه گرفتم، اّما پس

ی  کننده در ضمن، دریافت. های بزرگ کفشم را دیدند مادرم سوراخ

ام، که از  ی برادرم و دوستانم بوده خشنودِ  چند تکه لباسِ  کنارگذاشته

اگر کت و "طور که ثورو می گوید،  آن. شان دادم شدن نجات دور ریخته

خوب، این شلوار من، کفش و کالهم، مناسب پرستش خدایند، بسيار 

است جالب که باید به   پرسشی "کار را خواهند کرد، این طور نيست؟

آن توجه کرد، اگر نه لزوماً  در مورد عبادت خدا، بلکه به شکلی 

آیند،  کار می های کهنه به لباس. ای پرشور تر در مورد گذران زندگی کلی
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من به این آیند،  کار می ها دقيقا به طور نيست؟ ثورو مدعی بود که آن این

  . است گفته ام که او کامالً  درست می نتيجه رسيده

ها و غيره، در حضور  ها، نشست ها، کنفرانس واره وقتی در جشن    

گویم، یکی از مسائلی که در موردشان از  زیستی سخن می جمع از ساده

پذیرند،  بيشتر افراد می. زیستی است به ساده" عمل کردن"پرسند  من می

رد این که زندگیِ  ساده عمالً  عبارت از چه چيزهایی است اّما در مو

داری،  ی سرمایه رفته و آیا در فرهنگ مصرفیِ  جوامع پيش

. پذیر است یا نه، شّک و تردید دارند زندگی کردن اصالً  امکان ساده 

های مهمِ  عملی معموالً  با پذیرفتن این نکته  پاسخ من به این پرسش

. زیستی وجود ندارد ه و تنها یک راه برای سادهشود که یک را آغاز می

ای را  مرحله ١٢خواهم انتظار یک طرح مثالً   من از مردم می

صورت فرمول بکار رود، چرا که واقعيت این  باشند که بتواند به نداشته

زیستی وجود ندارد تا ما ارقام و  ای برای ساده است که روش یا معادله

. گذاریم و ببينيم که چگونه باید زندگی کردمان را در آن ب اعداد زندگی

پردازد،  ها می ها به پرسش گویم، زندگیِ ساده بيشتر از پاسخ آنان می به

زیستی خواستار تفسير خالقانه و کاربرد  این معنی که عمل به ساده به

بنابراین در توان کارشناسان یا افرادی مشابه نيست که . است شخصی

هر یک از ما . زیستی تجویز کنند ی ساده نحوهگير برای  مقرراتی عالم

همتایی داریم و هر یک از ما خود را در  زندگی های یکتا و بی

های مختلف و  یابيم، همراه با توانایی های متفاوتی می موقعيت
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گویم که عمل به  از این رو، باز هم می. های مختلف مسئوليت

است  کامالً   ممکن ،زیستی از سوی یک فرد، در یک موقعيت ساده

چيزهای متفاوتی در مورد شخصی متفاوت در وضعيتی  نيازمند

عالوه، زندگیِ  ساده بيش از آن که مقصد باشد،  به. متفاوت باشد

گيربودن که  عالم-ادعـایِ  غير-با این ضد. روندی است جاری و خالّق

ی کلّی و عمومی در این مورد  ذکر شد، نوبت آن است که چند نکته

نظر برسد و  ه زندگیِ  ساده ممکن است در عمل چگونه بهبگویم ک

ممکن است این . تواند آن زندگی را بياغازد که چگونه یک فرد می این

  : شکل مختصر و کوتاه زیر ارائه دهم ها را به نکته

ام، پيش از هر چيز و  رسيده  آن                حال به طور که تا به زیستی، آن ساده    

شناسایی و درک این است . هاست ای از نگرش همه، مجموعهباالتر از 

که فراوانی، حالتی است در ذهن، نه این که کميتی از محصوالت 

به سخن ریچارد . یا قابل دستيابی از طریق آنان باشد ودهمصرفی ب

  : گــِِرگ

زیستیِ  داوطلبانه، هم شرایط درونی و هم بيرونی را در  ساده

رنگیِ  درونی و نيز  م راسخ، خلوص و یکبه معنی عز. گيرد برمی

نظمیِ  بيرونی، خودداری از بسياری از اموال و  خودداری از بی

به معنی نوعی . ربط به هدف اصلیِ  زندگی است های بی مالکيت

مان، پذیرش محدودیت و قيد و بند  دهی و هدایت انرژی و اميال فرمان
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تری در جهاتی  ی بزرگخاطر تامين فراوان ای جهات به مختصر در پاره

ی زندگی برای  دهیِ  آگاهانه اش سازمان الزمه. دیگر از زندگی است

  . یک هدف است

  

قدر  اگر قرار است بدانيم که چه. پردازد آخرین جمله به قلب مسئله می

فرجام یا  است و بر آن اساس، از کار و تقالی بی" کافی"ثروت ماّدی 

" کافی برای چه؟"داریم با پرسش هدف خودداری کنيم، ابتدا نياز  بی

ما باید ثروت "  به بيان دیگر، الزم است از خود بپرسيم،. رویارو شویم

هر کسی که از این پرسش غفلت کند در  "ماّدی را برای چه بخواهيم؟

خطر صرف کردن زندگی برای کسب تجمالت ماّدی در موقعيت 

ف زندگی وجود البته پاسخ واحدی به پرسش هد. است" نااميدی نهانی"

طور که ثورو به  همان  را بيابيم،" راه خود"مان باید  هر کدام–ندارد 

زیستن به معنی هميشه بيداربودن در  اّما ساده –کرد درستی توصيه می

  "بودن بيدار بودن، یعنی زنده. "برابر آن پرسش است

  

گيری در مورد مفهومی از هدف زندگی؛ عمل  پس از تصميم    

تی، نيازمند تامين شرایط ماّدی زندگی است که از خوراک، زیس ساده به

، "سبز"خوردن مواد محلّی، خرید . شود سرپناه، و پوشاک شروع می

خوردن، ساده و خالقانه  در حّد معقول، کم گوشت" خوراک بيرون"
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تواند بسيار ارزان انجام  کار می دانم که این از روی تجربه می–خوردن 

تواند با قيمتی  می انضباط، رژیمی خوب میبا قدری فکر و ک. شود

ی سبزی هم  اندازه ناچيز بدست آید، بخصوص اگر بتوان باغچه بی

ی خود، معموالً   که پناه دادن به خود و خانواده این با توجه به. داشت

اندیشی به معنا و هدف خانه،  ی زندگی است، باز ترین هزینه بزرگ

در ضمن، همين بازاندیشی . استزیستی  ترین وجوه ساده یکی از مهم

زندگیِ  ساده است و ممکن است  ی انتقال به ترین پاره احتماالً  سخت

های جاریِ   در واقع ساختار. یک عمر طول بکشد تا درک شود

"  ساده"سياسی، اقتصادی، و اجتماعی ممکن است زندگی در مسکن 

و این خود   کنند؛ –و شاید هم ناشدنی یا غيرقانونی–را بسيار دشوار 

ای پایدار بستگی به سياسيات  یکی از دالیلی است که انتقال به جامعه

جا باز کنم،  توانم آن را در این ای پيچيده که نمی مسئله(زیستی دارد  ساده

در مورد پوشاک و لوازم خانه، ). هر چند که باالترین اهميت را دارد

خود را  باید  در مواقع ممکن نيازهای. دوم راه حّل است خرید دست

  . خود دوخت و ساخت

های  راه تواند به زیستی می  با تامين ضروریات زندگی، عمل به ساده

ها  کرد که فهرستی از آن سعی نخواهم. نهایت متنوعی کندوکاو شود بی

زندگی ساده . آورم ی برجسته می جا چند نمونه با این وجود در این. بدهم

  جای رانندگی با ماشين، اری بهسو ی دوچرخه ممکن است دربرگيرنده

کن، یا حتّی چيزی به سادگی   انتخاب طناب رخت به جای لباس خشک
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ممکن است مستلزم خودداری از . جای تلویزیون باشد انتخاب کتابی به

حمام، یا جدی   جویی در آب با بردن سطلی به صرفه  سفر هوایی،

مستلزم  یا ممکن است صرفاً . گرفتن کاهش انرژی مصرفی باشد

مان  مادّی  های زیرا نارضایتی از موقعيت  زندگی باشد، نگاهی دوباره به

  مان باشد؛ های زندگی ی شکست در نگاه درست به تواند نتيجه اغلب می

چشم " فقدان اصيل"ی هر  که به نتيجه جای این به  نگاهی نادرست،

ه زندگی شان این است که تمامی وجو زیستان عموماً  هدف ساده. بدوزیم

ریختگی و  هم را از به –اجتماعی  کاری، اقتصادی،  وجوه شخصی،–

گزارند و قادر هستند  خودکفایی ارج می شلوغی پاک کنند و احتماالً  به

زیستان، با  بسياری از ساده. که به رایگان خود را سرگرم کنند

های رکود  سال  جوییِ  های قناعت و صرفه حالی در شعار خوش

تا پوسيدن بپوش،   تا آخر مصرفش کن،"چون  شعارهایی هم .اند مشترک

شان نيز از  بسياری." یا بدون آن زندگی کن  خودت انجامش بده،

تر و  کنند تا آرام کنند و تالش می فنـّـاوری غيرالزم دوری می

به . پختن نان در خانه، کاری است نمادین. آميزتر زندگی کنند صلح

ن هدفی شایسته و در خور هرگز به خرید زیستان بدو بيان کلّی، ساده

مایل به . هستند   های اعتباری محتاط کارت روند و نسبت به نمی

  . گرفتن در مواقع اضطرارند دادن در وقت درخواست و قرض  قرض
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دالر  ١٢توانند  های تجملی می  گاه جای اقامت در تفریح زیستان به ساده

مپينگ در دل طبيعت های ک مانی در محوطه در هر شب برای شب

های دراز کارکردن برای تامين یک  جای ساعت به. پرداخت کنند

توانند از هجوم و ازدحام  زیستان می زندگی معطوف به مصرف، ساده

توانند برای  می  .ها بيرون بزنند و ساعات کارشان را کم کنند انسان

کار  خانواده،/درآميختن با دوستان  خالق بودن، یادگرفتنِ  یک ساز،

آرميدگی و غيره،   کردن، داوطلبانه یا پيوستن به سازمانی، مراقبه

جای انتخاب رقابت،  زیستان به ساده. ساعات بيشتری را آزاد کنند

و  ها این ٤٤!پول نه، بلکه معنا. کنند احتماالً  جماعت را انتخاب می

با . جا که عناصر بسياری از زندگی دگرگون شوند تا آن ...ها امثال این

چند گام کوچک کار را شروع کن، از ماجراجویی لذت ببر، و کمی 

  .است ات دگرگون شده بينی که زندگی بعد می

  

V- پول    

که بيش از حّد هم در موردش " جایگاه پول در زندگی ساده"ی  مسئله

هر چند که . تاست، سزاوار کمی توجه بيشتر اس بحث شده

زیستی، بسيار بيشتر از صرفه جو بودن ِصــرف در پول، و  ساده

زیستی حالتی در ذهن  ام ساده طور که گفته همان. تر است مصرف کم

                                                            
٤٤ NOT MONEY, BUT MEANING )م(. 
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کردن نقشی محوری بازی  در اقتصاد بازار، عاقالنه خرج–نيز هست 

پولِ  تو یا زندگیِ  "ی  جو دومينگوئز و ویکی رابين در مقاله. کند می

کنند که در پی  ، تمرینات مالیِ  مفصلی برای خوانندگان ارائه می" وت

  متوجه. ِ کاالها هستند  برانگيختن تامل و اندیشه در مورد ارزش واقعی

برای این که . گرانه است شان با کمال تعجب روشن شدم که تمرینات

شان را در این جا  کاْر بسيار بسيار ساده شود یکی از تمرینات محوری

ی یک ماهه، با دقّت زیاد هر  در یک دوره: کنم قل به مضمون مین

بندی کنيد  تان را طبقه  های دهيد ثبت کنيد، و بعد هزینه خریدی انجام می

، خوراک، پوشاک، قهوه و چای، ...رهن، فيش آب و برق و /اجاره(

ضرب کنيد تا برآوردی  ١٢هر طبقه را در ). بنزین، کتاب و غيره

بعد با دقّت حساب کنيد که . ی ساالنه بدست آورید زینهسرانگشتی از ه

از (ی خریدهای آن ماه بدست بياید  قدر وقت صرف شده تا پول همه چه

و آن را در دوازده ضرب کنيد ) جمله مدت سفر ميان خانه و محّل کار

خاطر  البته با اصالح ساعات کار به(تا ساعات کار ساالنه بدست آید 

با داشتن این اطالعات، دومينگوئز و رابين ). ها تعطيالت و مرخصی

شده در هر  تنها ميزان وقت و پول صرف کنند که نه از مردم دعوت می

ها را با همين  بندی بندی را منتقدانه ارزیابی کنند، بلکه خود طبقه طبقه

پاافتاده و  این تمرین در نگاه نخست ممکن است پيش. نگاه بررسی کنند

های  کننده کنند که خرج همه فکر می–ر برسد نظ معنی به قدری بی

اّما اگر این تمرین با دقّت انجام  –محتاط و اهل حساب و کتابی هستند
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زده کند و شاید حتّی  بگيرد، نتيجه ممکن است کامالً  ما را شگفت

ظاهر  های به شخص ممکن است کشف کند که خرید. دهنده باشد تکان

رسند،  ای می مبلغ بيش از اندازه رفته در طول سال به هم کوچک، روی

های تازه و مهمی برایش طرح شود که آیا این  و ممکن است پرسش

کردن کار  کرد، یا آن را با کم پول را بهتر نبود در جایی دیگر خرج می

ها را  همين که رقم. کرد آوردن وقت آزاد بيشتر معاوضه می و بدست

ی مخارج در  دسته سال بدست آوردید، حساب کنيد در هر برای یک

  .شود عرض ده سال چه قدر خرج می

  

هدف این تمرینات مالی، آفریدن آدم های گدامنش به معنیِ  واقعیِ  

مندی است که از  کنندگان هوش دنبال خلق مصرف کلمه نيست، بلکه به

طور  ها گذشته، همان از این. شان آگاهند های زمانیِ  خرید/ی عمر هزینه

چيزی است  ی هر چيز، برابر با ميزان آن هزینه"ند، ک که ثورو تاکيد می

 کاال ای که الزم است در برابر آن نامم، زندگی اش می که زندگی

با توجّه به این نکته، ." در دراز مدّت ، چهدرنگ معاوضه شود، چه بی

ها و  ای کاهش شدم که پاره ِ ساده، متوجه  هنگام کندوکاو بر روی زندگی

که احساس  جای این نه در عادات خریدم، بهمندا تغييرات اندیش

ی زندگی  کننده کننده و تصریح محروميت در من ایجاد کنند، تاکيد

پاافتاده، اّما از نظر شخصی مهم  ی پيش برای این که دو نمونه. اند بوده
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ناهاری ی  هر روزهبردن : توانم از این ها یاد کنم را ارائه دهم، می

خود به یک ليوان قهوه در طّی روز،  شده و محدودکردن بندی بسته

این رقم : است جوئی هفتگی شده دالر صرفه ٧۵اش در حدود  نتيجه

  .سال ١٠دالر در طی  ۴٠٠٠٠دالر در سال یا  ۴٠٠٠یعنی تقریبا 

  

ها را ضروری  هایی که زمانی آن وقتی فهميدم حذف بسياری از هزینه

نظرم کامالً   کم به قدر آسان و راحت است، مسائل کم پنداشتم، چه می

سال  گری، تصميم گرفتم یک خاطر عالقه به آزمایش به. جالب رسيدند

تا  ٢٠٠٩از چهارم جوالی . هایم کنم طور جّدی وقف کاهش هزینه را به

کردم حساب و کتاب  ، برای هر دالری که خرج می٢٠١٠سوم جوالی 

که هنوز  دالر شد ۶٧٩٢هایم در آن سال  کّل هزینه. دقيقی را نگهداشتم

در طول این دوره چندین صد . ها و تجمالت بسياری است شامل راحتی

زیستی دادم،  دالر هم برای چاپ اعالميه و اوراق چاپی در مورد ساده

توانم  صادقانه می. هرچند که این هزینه بيشتر ضرورت بود تا تجمّل

 ام زیستی خاطر آزمایش ساده بگویم که در طول سال تنها موقعی که به

دنيا  احساس محروميت کردم موقعی بود که برادرم نخستين فرزندش به

بودم در طول این یک سال از هواپيما برای سفر  آمد، و چون عهد کرده

ی استثنایی با او و  استفاده نکنم، نتيجه این شد که نتوانستم در آن لحظه
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ام  تیزیس جا، این دشوارترین چالش آزمایش ساده تا این. اش باشم خانواده

  .بود و موردی بود که بيشترین شّک را در توجيه آن بوجود آورد

خاطر  توانستم ارزان زندگی کنم، کمی به جا که می قادر بودم تا آن    

ترتيبات و شرایط غيرمعمولیِ  زندگیِ  ارزانم در سرپناه، که برخی 

و  ،افتاده و باژگونه چون واقعيتی از ریخت ممکن است آن را هم

اّما حتّی در این صورت نيز، اگر اتاقی . توری از واقعيت ببينندکاریکا

ی  ، هزینه)دالر ۵٣٠ی ماهی  با اجاره(بودم  در خود خانه اجاره کرده

آوریم که  یاد می وقتی به. رسيد میدالر  ١٣١۵٢در نهایت به ام  زندگی

 ۶٧٠٠٠تمام وقت در استراليای این روزها بيش از  مزد ميانگين دست

و چقدر –گيرد  کم در ذهنت شکل می ست، تجّسمی از واقعيت کمدالر ا

تجّسمی از این که جوامع غربیِ  برخوردار  –رود راحت هم از کّف می

بينيم که رشد اقتصاد تا چه حّدی  هر روز در اخبار می. چگونه هستند

شدنِ  باز هم بيشتر، واقعاً   مند اّما ثروت. هنوز اولویت نخست است

پيشِ  روی جوامع غربی است؟ یا به دليل خطایی پاسخ مشکالت 

  کنيم؟  ناک است که باز هم کورکورانه تقـــّال می وحشت

  

  رسد، زیستی می کردن پول بر اساس شعارهای ساده وقتی نوبت خرج

را " ویکی رابين"ی عميق  ساالرانه ی مردم این نيز مهم است که اندیشه

کنيم، به معنی  ا چگونه خرج میمان ر این که پول: باشيم در ذهن داشته
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. باشند این است که چه چيزهایی در جهان وجود داشته رای دادن به

فرستد که  خریدن هر چيزی، آگاهانه یا ناآگاهانه، پيامی به بازار می

فرایند و تاثيرات محيط زیستیِ  آن، و محصول، خود ی  تائيدکننده

ا سرحّد ممکن زیستی، ت ساخت آن و غيره است، بنابر این ساده

پولیِ  فرد را " آراء"است، یعنی " خرید از روی وجدان"ی  دربرگيرنده

انداختن که از نظر اجتماعی و محيط زیستی  هایی در مسير

مسئوليتی و  های بی پذیرند و خودداری از رفتن به مسير مسئوليت

خرید از "آید، چون  جاست که تنشی پيش می البته در این. نشناسی وظيفه

. تر است گران) و نه هميشه(یا خرید اخالقی، معموالً  " وجدان روی

اّما اگر این بحث درست باشد، آن خرج کردن در بازار، رایی است 

ی  رسد که طبقه نظر می به. چه که در دنيا وجود دارد آن به

ی انقالبی  یک طبقه ی جهانی این توان بالقوه را دارد که به کننده مصرف

هم صرفا با تغيير  شود و دنيا را دگرگون کند، آن خشونت تبدیل ِ بی

است که در حال   ای زیستی، شبح تازه ساده. کردنش دادن عادات خرج

ی  پيش از این هرگز این همه انسان، گزینه. داری است تسخير سرمایه

گذاشتن از رقابت  های فرهنگ مصرفی، گام بيرون بریدن از زنجير

ِ رو   لفت با نظم موجود را در پيشوحشيانه، و زندگی در موضع مخا

  :پس .آید پول قدرت است و در پیِ  این قدرت، مسئوليت می. اند نداشته

  !  متّحد شويد کنندگان عالم، مصرف
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VI- برچيدن سرپناه  

ام در سرپناه به چه معنی است،  من هيچ توهّمی در این مورد که زندگی

ام و هرگز  زیستی ارائه نداده مطمئناً   قالب و الگویی برای ساده. ندارم

واقعيت این است که من به شکلی غيرقانونی در . ام خيال آن را نداشته

ام که مالکش دیگری است، و اگر در این وضعيت  زمينی تصرف کرده

تقریبا  –که خالف  قرارداد اجاره و مقررات ساختمانی است–را ببيند م

  هایی، حتماً  پيامد. شد ً قطعی است که آزمایش من فوراً  تعطيل خواهد

که تز نامزدیِ   این با توجه به. (باشد ای هم داشته شکل جریمه شاید به

يت قانون مالکو بازنویسی  های بازسازی دکترای من، کندوکاو در راه

جاست که قوانين جاری مالکيت  به  زیستی است، منظور ترویج ساده به

کننده در باالی سرم آویزان  شکلی تهدید ام، به در تمام دوران نامزدی

لطف  ها آزمایش زندگی من در سرپناه فقط به عالوه بر این ..)باشند بوده

عيت ام سر از خاک بيرون آورد، و خود این واق های گرامی ای خانه هم

سادگی از سوی دیگران  به ماست که آزمایش این معنی تنهایی به به

هایم نظرشان عوض  ای خانه اگر هر لحظه هم. تواند تکرار شود نمی

ً در این تصميم محّق هستند، پایان دوران مرا در   که کامال چنان شود، هم

ام  پذیریِ  راه زندگی شود، و باری دیگر احتمال آسيب سرپناه اعالم می

  .گذارد را به نمایش می
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ِ اقامتی مرا خيلی هم آزار   البته باید اضافه کنم که این چنين ناامنی    

، مرا عيالوار نبودنو دوران دکترا   است، چرا که زندگی مجردیِ  نداده

. است خاطر کرده در مورد امکان اخراج ناگهانی در هر لحظه، آسوده

شکلی قابل درک، آن  یطی دیگر، بهاّما قبول دارم که دیگران، در شرا

گير خود ببينند که حّق  ناامنی را علتی برای اضطراب و نگرانیِ  چشم

خودم هم –طور کّلی، آدميان دوست دارند ریشه بدوانند  به. با آنان است

است که اقامت تّصرفی، حّداکثر،   و این بدین معنی –ام از آن جمله

ه زیستن؛ و ریشه را باید در حلّی است موقتی برای مشکل چگون راه

  . شود شاید وقتش نزدیک باشد که سرپناه برچيده. تر دواند جایی محکم

  

است که در وجودم ميل به زندگیِ   باشد، آن اگر والدن کاری با من کرده

ی ثورو  خواندن توصيفات شاعرانه. است ساده و آگاهانه را حّک کرده

چنين باز نبود؛  هرگز این از طبيعت، طوری چشمانم را باز کرد، که

ی زمين گشود، و اینک با  ی روندهای زنده چشمانم را به معجزه

گرفتن از راه تماس نزدیک با طبيعت  چشمانی باز در اشتياق جان

ای  رنگی دلی و یک تواند یک ام نمی ی شهری زمينه هستم، هرچند که پيش

ام،  شده  تحال که عاشق طبيع. را که واقعاً  دوست دارم تامين کند

بينم،  ی حفاظت از آن را در برابر خشونت ناالزم به وضوح می وظيفه

است برای ایفای آن  تر زیستی تالشی سفر جاری من در مسير ساده
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چون یادآور  سخنان ثورو نيز هم. وظيفه به بهترین نحو ممکن

ای به خود نيز  مان وظيفه هستند که ما هر کدام نکتهپرحرارت این 

در والدن، ثورو . مان یاهایوو ر ها گرفتن جان ی جدی وظيفه بدهکاریم،

داد که زندگی خود را در طلب تجمالت ماّدی هدر  به مردم هشدار می

از  "شده ی زندگی هر لحظه"ندهند، درسی مبتنی بر این فرض که 

  . کران برخوردار است اندازه وبی اهمّيتی بی

دست دادن نور و تأثير این کم در حال از  کنم که کم وقتی فکر می    

وری دوباره در صفحات والدن معموًال فورًا مرا تکان  ام، غوطه بينش

نهایت  هر کتابی که قادر به انجام آن کار باشد بی. کند دهد وبيدار می می

   ٤٥.وزن خود است ارزشمندتر از طالی هم

  

  

  

  

  
                                                            

باید اضافه کنم که به دالیلی کامًال (خواهد تمام کند  کمی بعد از به پایان رساندن این مقاله، صاحبخانه اعالم کرد که قرارداد اجاره را می ٤٥

  ! به زور قانون مالکيت–این یعنی ). حضور من پناه یاارتباط با وجود سر بی

در ) آمد طور که برمی آن(ام، که  ی هلن شده خانه از آن موقع به بعد، هم. و واقعی سرپناه را برچينم یکیزيفشد که به شکل  از من خواسته می

ی  ی سفر در آینده ی تازه قصد دارم در مورد این مرحله. طرف من بود، و اینک کندوکاو زندگیِ  ساده باز هم ادامه دارد، البته در شرایط تازه

قدر مهمی در مورد ساده زیستی در حال و هوایی شهری  کنم این مرحله، مسائل تازه و همان نزدیک چيزی بنویسم، چون  حس می

    .شکلی استعاری معنی واقعی کلمه و هم به هم به–اّما پيش از هر چيز باید سرپناه را دوباره بسازم . انگيزد برمی
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  اصل ثورو برای زندگی آگاهانه ٧

THOMAS  WAYNE 

  يادگار والدن

یا زندگی در (مدرسه، نخستين خوراک فکری را از کتاب والدن     

والدنی که مشهورترین کار . به شکلی اجباری به ما خورانيد) جنگل

در نخستين . ادیب بزرگ قرن نوزده آمریكاست"  هنری دیوید ثرو"

ورزی  مان، نکات بسيار کمی از خردمندی و نغزی آن اندیشه خوانش

بيات نوجوانی، زمينه و سياقی برای را درک کردیم، چرا که تجر

های  جان"و " زندگی آگاهانه"کند تا با مفاهيمی مانند  نوجوان فراهم نمی

  های بعد اّما ، در سال. ارتباط برقرار کند" نااميد خاموش و ساکت

ی زندگی بازخوانی  والدن را با چشمان مسافر سرد و گرم چشيده

ی مبهم بودند، اینک با دورشدن از اینک، مفاهيم والدن که زمان. کنيم می

یابند  سوء تفاهمات آرمانیِ  دوران جوانی، آن چنان معانی عميقی می

در . کنند معرفی می" خودیاری جهان-بهترین کتاب"که این متن را 

والدن روی سخن ثورو با کسانی است که آرزوی رهایی از رنج و 

شتن خود دارند و نيز پایان و الزم برای زنده نگهدا تقالّی ظاهراً  بی

دانند چگونه  ی ناراضيان از زندگی است، کسانی نمی روی سخن با همه
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نام  این مقاله اقتباسی است از کتاب بعدی من به. بهتر زندگی کنند

  . است و با همان مقصود نوشته شده) ٢٠١١ی  ژانویه" (والدنِ  امروز"

آگاهانه و ی کنونی منطبق است بر اصول ثورو برای زندگی  نوشته

این مقاله، هفت بينش وی را . باليدن در فضای اقتصادیِ  امروز

اند که در زمان نشر نخست  برجسته می کند که امروزه همان قدر عملی

نوشت که  جاست که ثورو در دورانی می جالب این. ١٨۵۴کتاب در 

ی  خانواده. بسياری از واقعيات آن روز، به موازات روزگار ما بود

ی مدادسازی خود تقریباً   خاطر رقابت جهانی، در کار و کاسبی ثورو به

های دیگر،  در سراسر آمریکا بسياری از خانواده. خورده بودند شکست

. آینده بودند های مالیِ  متزلزل و بی اندازهای خود در نهاد نگران پس

ای وجود داشت که  ای هم در مورد حکومت مرکزی ی فزاینده  نگرانی

. شد هایش به مردم نيز بر روی هم تلنبار می گيری، بدهی در عين قدرت

کنندگان آمریکایی هر روزه بيش از پيش، خود را  عالوه، مصرف به

خاطر بازپرداخت  دیدند که به ی اشتغال و کسب درآمدی می برده

های مصرفی و بدهی   ترین ولخرجیِ  در مورد هزینه های طوالنی قسط

در دوران زندگیِ  ثورو سه . از داشتنددر طول تاریخ، به پول آن ني

، آمریکا نخستين دور ١٨١٩در . ی اقتصادی وجود داشت وحشت عمده

اوج و فرود کسب و کار را تجربه کرد، چرخه ای از 

پس  از . اقتصادی که امروزه برای ما بسيار آشنا هستند  خيزهای و افت

ایان گاهی که ثورو دانشگاه هاروارد را به پ ، آن١٨٣٧آن در 
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ِ خود بود، ایاالت   بود،  ودر جستجوی نخستين شغل واقعی رسانده

ميلتون فریدمنِ  اقتصاددان، . متحده با رکود اقتصادی قرن روبرو شد

تنها رکود "عنوان  یا ترکيدن حباب رونق امالک را به  ،١٨٣٧وحشت 

داند  می ١٩٣٠ی  ی رکود بزرگ دهه دامنه شدّت و هم ی هم شده ثبت

–صالحيت  بازان و دالالن بی آن حباب نيز، با وام دادن به سفته اتفاقا(

 ١٩آمریکائيان قرن .).ترکيد –١٨٣٠ی دهه  پشتوانه وام گيرندگان بی

ِ دیگری نيز در   هرگز درس خود را نياموختند، چرا که سرآسيمگی

های سفته باز و سياست گزاری دولت  خاطر قدرت به ١٨۵٧سال 

از . ها شد ها و بانک آهن نجر به ورشکستگیِ  راهآمد و در نهایت م پيش 

، آمریکا بخشی از اقتصاد جهانی بود و ١٨٣٠ی  همان اوایل، یعنی دهه

ثورو در . ی دائمی به جریان پول خارجی به کشور داشت وابستگی

مبارزه طلبی و چالش خود با انقالب صنعتی، در والدن باور دارد که 

ِ آمریکای نخستين را فراموش  های فرهنگی ها و ارزش ما رویه

جویی، و  خرجی، صرفه زیستی، کم چون ساده هایی هم ایم، ارزش کرده

ی مصرف گرایی و  جای آن، شيفته اهميت خانواده؛ درعوض به

تعجبی ندارد، بله، حتی در –ایم  و تفاخر دروغين شده  چشمی هم چشم

  !  همان دوران

عنوان مسئولِ   مان را در مصرف و قرض به ی مشکالت او ریشه    

دهد که  داند و هشدار می می" کار و کار و کار"رفتن به زیر یوغ 

مان، آن است که در پایان زندگی، در  مجازات تغيير ندادن عادات
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است  ممکن  های نسبتًا غير مهم،  ی تمرکزمان بر روی خواسته نتيجه

بنابراین ثورو اصول ." ایم که اصالً  زندگی نکردهشویم  متوجه "ناگهان 

کند تا  زندگی و شعارهای پشتيبان برای فرد را ابداع می/کار

های توانمندتر و داراتر را  اش در برابر  دولت و شرکت خودمختاری

های  گرایی، گزینه در والدن پاسخ ثورو به آزمندی و مصرف. حفظ کند

هفت مورد از . فردی پشتيبانی شود خاصی است تا از آزادی و استقالل

بينيم که  ، می.شوند جا مطرح می کارِ  آگاهانه در این/های زندگی گزینه

در واقع، این . این اصول حتی امروزه هم با موضوع بيگانه نيستند

تر است،  دنبال زندگیِ  آگاهانه توانند از سوی هر کسی که به ها می گزینه

  .فق یافته و بکارگرفته شوندبه سادگی با وضعيت امروزمان و

  

  های ثورو برای زندگی آگاهانه گزينه

 !با خود يک رنگ باش -١

به بعد، به اقتصادی توليدی تبدیل شد و  ١٨٠٠آمریکا از     

ها ثروتمندتر شدند، ثورو یکی از نخستين  چون آمریکایی

ی  عنوان انگيزه ورزانی بود که فشار اجتماعی را به اندیشه

ایی کرد که مردم را به سوی مصرف بيش از ای شناس نهفته

ثورو در برابر این فشار اجتماعی برای . کرد درآمد تشویق می

وی بر روی اندیشه برای خود تاکيد . کرد همرنگی مقاومت می
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داشت؛ برایش فرقی نداشت که پند و نصيحتی که به آن 

 ی کليسا باشد یا حکم دولتی یا نصيحتی کرد، آموزه اعتنایی می بی

: های سالمندتران هم هيچ اطمينانی نداشت به توصيه: "وار همسایه

آورد، چرا که  سّن برای مربی هيچ کيفيت برتری فراهم نمی"

قدر  است، همان ی عمر خود از دست داده قدر که از سرمایه آن

کند که آیا خردمندترین  آدم تقریباٌ  شّک می. است بدست نياورده

آموزد  مند در ازای زیستن خود می زشها هم چيزی واقعا ار انسان

در زندگی، هر یک از ما به تنهایی مسئوليت انتخاب . یا نه

. باشد ی اقدام برای تصميمات را باید برعهده داشته  باورها و نحوه

رسد، ثوروی ناهمرنگ یادآوری  وقتی نوبت گذران زندگی می

دانند،  یکنند و موفق م اش می ها تحسين ای که انسان کند زندگی می

پس . چيزی بيشتر از نوعی از انواع بسيار ممکن زندگی نيست

ها  چرا ما باید در مورد یکی از انواع آن، به بهای سایر زندگی

خواهد  اغراق کنيم؟ به بيانی دیگر، ثورو با اصرار از ما می

های اجتماعی را به پرسش بکشيم، چرا که ممکن است  هنجار

درک کنند و دليلی ندارد که  ها حقيقتی را درست برعکس آن

  .پيوسته از این هنجارها پيروی کنيم

  

 برای باليدن و رشدکردن شبکه بساز -٢
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همين دوستان . ثورو مهارت خوبی در کار با شبکه داشت    

های  ای از شخصيت ی بلند مرتبه بودند که او را به مجموعه

، فيلو چون النگ آورانی هم ی دوران معرفی کردند، نام برجسته

فولر، برانسون الکات، جان براون، ِالِ ری  امرسون، مارگارت

های  اینان جان. چنينگ، ناتانيل هاْوثُورن و والت ویت مـَـن

شان مطرح ساخته  اندیشمندی بودند که ثورو افکارش را در مقابل

ی ثورو با امرسون برایش مشاغلی  رابطه. بود و به آزمون گذاشته

ری، مدرسی دانشگاه، دبيری چون معلم خصوصی، دستيا هم

ی وی  عالقه. برداری و موارد دیگر به ارمغان آورد مدرسه، نقشه

شناس معروف هاروارد، لویی  اش با گياه به طبيعت همکاری

های گياهی  ثورو برای او نمونه. را تسهيل کرد) آغاسی(آگاسيز 

شکـّی نيست که همين همکاری بخوبی . کرد گردآوری می

اب وی در انجمن تاریخ طبيعیِ  بوستون کمک توانست به انتخ

برداری امين و شایسته،  ثورو بخاطر شهرتش بعنوان نقشه. کند

داستان جالبی وجود دارد . کرد های مثبتی دریافت می نامه توصيه

که ثورو  بار، پيش از این یک. دهد که خبر از نکات بيشتری می

انجام دهد، هوا  بتواند آخرین نشانه روی را در تکه زمينی جنگلی

کبریت . تاریک شد، اّما وی با ابتکار خود، کار را به پایان رساند

و شمعی از جيبش بيرون آورد، شمع را روشن کرد، و از 

ی پيمایش نهایی  کارش خواست تا شمع را روی ميله صاحب
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کار باعث شد  این. نگهدارد، طوری که بتواند شمع را ببيند

جوئی کند و بدون شّک  هکارش یک روز کاری صرف صاحب

  .شهرت وی را در ارائه خدمت بيشتر به مشتریان بيشتر کند

 

زندگی کوتاه است، پس با زندگی ساده از آن لذت ببر تا آزاد  -٣
 .بمانی

ضروری " برای ساده زیستی، ثورو چيزهایی را که     

ها را به نحوی تعریف  وی ضروری. اند شناسایی کرد"زندگی

ها خودداری شود، چيزهایی که حس  ترین تجمالتیکرد تا از 

: گفت می. کشند اند یا آزادی را به بند می کرد باری به دوش می

بنابراین اشيایی که صاحب بود و . شود ابزارِ  ابزار خودش نمی

هایی بودند که او را از  ها درگير بود، آن هایی که در آن فعاليت

راهبردهای . کردند یترش منحرف نم های مهم اهداف و فعاليت

داشت و به همين  بدهی نگه خرجی و سادگی، او را بی کليدیِ  کم

  .ی خود سازد خاطر هرگز نگذاشت که کار، او را برده

  

 .خودت کارها را انجام بده -خود اتکا باش -۴
. ی ثورو توليد مدادهای مغزدار بود منبع اصلی درآمد خانواده    

، چهار ١٨۴٠ی  دهه شان پایين رفت و تا کيفيت محصول

ی مداد در چند مایلی کارگاه ثورو در کنکورد تاسيس  توليدکننده
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در بازاری پرازدحام و کيفيتی پایين، دورنمای فروش . شد

. هنری جوان به کمک خانواده آمد. مدادهای ثورو ناخوشایند بود

ی هاروارد بود، اّما هرگز شيمی، مهندسی یا  آموخته او دانش

ی ثورو الزم بود  مهارتی که برای خانواده -انده بودبازاریابی نخو

. تا بتواند وضعيت پيشين خود را در بازار دوباره بدست آورد

. ّها وارد شد ها و محلی ها، انگليسی وی به کار رقابت با آلمان

ثورو به ميزان الزم شيمی، مدیریت عمليات، و بازاریابی یاد 

ی ثورو یک  انوادهخ. گرفت تا کسب و کارشان را نجات دهد

رشته مداد به بازار عرضه کردند که تا آن موقع هرگز دیده نشده 

و از جمله ) از نظر سختی( ۴، ٣، ٢، ١بودند، مدادهای شماره 

  .که امروزه بسيار مشهور است#  ٢مداد 

  

  

های تازه، خود را با  ها و نقشه بکمک آموختن و آزمون انديشه -۵
 .تغييرات زندگی سازگار کن

طور که برای  دگرگونی برای ما ثابت و هميشگی است، همان    

ثورو برای گذران زندگی قادر بود از . چنين بود ثورو نيز این

عالوه . ، گذار داشته باشد آموزی، ميان چندین حرفه- طریق خود

بر موفقيت در کسب و کار مدادسازیِ  خانواده، دیگر منبع اصلی 

قدر  ی کافی آن ی به اندازهو. اش بود برداری ِ درآمد وی نقشه
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اش  های اتفاقی زندگی پذیر بود که بتواند مخارج و هزینه انعطاف

من مدیر مدرسه، . "را از راه یک رشته مشاغل دیگر تامين کند

منظورم  -بردار، باغبان، کشاورز، نقاش معلم خصوصی، نقشه

نقاش ساختمان است، نّجار، بنـّـا، کارگر ساده، مدادساز، کاغذ 

." ها شاعری درجه دو هستم ساز، نویسنده، و گاهی وقت سهگال

  . بعالوه او مشاور، مدرس دانشگاه و مولف نيز بود

  

  

 .کن های دوران استفاده ها و فرصت                 از راحتی -۶
او . ای بيش نيست این که ثورو از فناّوری متنفر بوده، افسانه     

چه که به آن اعتراض  نآ. سوار قطار شد و مبهوت تلگراف گشت

اگر او . کرد، این بود که به فناّوری اجازه بدهی کنترلت کند می

شد تا غنای فرهنگی  اینک زنده بود، عاشق توانایی اینترنت می هم

گردی،  جهانيان را به او عرضه کند، اّما احتماال هرگز با وب

کردن،  ميل را چک بار ای دقيقه یک ۵وراجّی نوشتاری، یا هر 

هرچند که نسبتاً  فقير بود، اّما . کرد ت خود را تلف نمیوق

شماری برای غنای فرهنگی، رشد شخصی، و  های بی فرصت

ای به  اش، بدون تحميل هيچ هزینه های موجود درجامعه سرگرمی

ی  نفره ی مریماک را با قایق تک وی رودخانه. کرد خود کشف می

های درس دانشگاه  در کالس  پوستی  وارسی و اکتشاف کرد،  سرخ
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های بحث و فحص امرسون شرکت  کرد، در گروه شرکت می

کرد، از کوه کاتادین باال رفت، و از ميان سایر تفریحات و  می

کرد و از  روی می هر روزه کيلومترها در جنگل پياده  ها، لذت

  .برد های طبيعت و فضای باز لذت می زیبائی

ی تحصيل، فرهنگ،  دوران انقالب الکترونيک، در زمينه     

شماری  های بی سرگرمی و حتّی گذران زندگی برای ما فرصت

اّما در . ای کم یا حتّی بدون هزینه با هزینه–آورد  فراهم می

  .حال، طبيعت آزاد و دور از شهر و روستا را فراموش نکن همه

  

 آگاهانه کار کن -٧
من گذران "منظور ثورو از تعبير کارِ  آگاهانه این بود که     

ثورو ." سازم سازم، من شرایط خودم را می وقت خودم را می

اگر . خودگردانی: دنبال چيست گفت که به روشن و آشکار می

هایش زندگی کند، هرگز مجبور   خواست در چهارچوب آرمان می

او   ا ساعات طوالنی،نبود خود را در شغلی سنتّی زندانی کند که ب

از ترس از   گذاشت، ساخت، تحت فشار می ی خود می را برده

گفتن با  کرد هنگام سخن و وادارش می  شد، دادن آن فلج می دست

کرد اگر  عالوه، ثورو فکر می به. مدیریت، زبانش را گاز بگيرد

کسی بتواند کار یک هفته را در یک روز انجام دهد، معنی ندارد 

  . اشد هر روزه به سر کار برودکه الزم ب
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×××××××××××××  

های کاری برای کسانی که ميل به زندگی  ها و محدودیت گزینه    

های خود فرد  ِ آگاهانه دارند، بطور عمده، تابعی از گزینش

  . هستند

هرقدر قرض و : است ثورو در مورد مصرف این چنين گفته    

ات  قدر هم  از ميزان آزادی شود، همان بدهی با تملک مال، انباشته

ی ما  خودگردانی. شود در انجام کاری که دوست داری کاسته می

هایی که پس از قبول مسئوليت نتایج  تابعی است از گزینه

  . گزینيم مان برمی  زندگی

  کار کن، ساده زندگی کن، آزاد بمان آگاهانه     
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  !ساده زی                                  

  !به  سوی روياهايت گام بردار اعتماد به نفس با

    .ای زندگی کن را که تصور کرده ای زندگی
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